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Pietų Amerikoje Pasirodei 
Pirmieji Karo Damai.

BOLIVIA SUSIRĖMĖ SU ; NUŠOVĖ DAKTARĄ IR 
PARAGUAY’UM.

Paraguay’iečiai užpuolė Bo
livijos tvirtovę ir išskerdė 

visą garnizoną.
Tarp Bolivijos ir Para

guay’aus respublikų pietų A- 
merikoje nuo tūlo laiko ėjo 
vis ginčas dėl rubežiaus. Bet 
pereitą sąvaitę tas ginčas pa
siekė kulminacijos laipsnio.

JO ŽMONĄ.
Eaton, Ohio. — šį panedė

lį plėšikai čia užmušė dakta
rą Silverą ir jo žmoną. Tai 
atsitiko vidurnakty, daktaro 
namuose. Daktaras su žmona 
miegojo ant antrų lubų. Mo
teris išgirdo pabudusi, kad 
apačioje kaž-kas vaikščioja. 

________________  _______ Ji nulipo žemyn. Banditas 
Apie 300 raitų Paraguay’aus tuoj atkišo jai revolverį ir 
kareivių įsiveržė Bolivijon,1 liepė nesijudint iš vietos, 
užpuolė Fort Vanguardia Moteris nepaklausė, ir pleši- 
poziciją, kur stovėjo 25 Boli- kas šovė, ant vietos ją už-
vijos kareivių, išskerdė juos, mušdamas. Kada nubėgo 
paskui uždegė fortų ir vėl,žemyn daktaras Silver, ban-
pasitraukė.

Po šito įvykio Para- 
guay’aus atstovas Bolivijoj 
nuvyko i Bolivijos užsienio 
reikalų ministeriją pasitarti. 
Bet vietoj pasitarimo, jam 
buvo įteiktas pasportas ir 
liepta tuojaus kraustytis iš 
Bolivijos laukan.

Tuomet Paraguay’aus val
džia išvijo iš savo šalies ir 
Bolivijos atstovą.

Visa tai įvyko kaip tik tuo 
laiku, kuomet abiejų šalių 
delegacijos veda Argentino
je derybas dėl ginčijamo ru- 
bežiaus. Ar tos derybos da
bar bus tęsiamos ir toliau, ar 
bus nutrauktos, kol kas da 
negalima numatyt. Bet karo 
ūpas labai palikęs ir nebūtų 
nieko nuostabaus, kad tarp 
šitų dviejų valstybių kiltų | 
karas.

Hitai šovė ir jį. Jis buvo mir
tinai sužeistas ir nugabentas 
ligoninėn mirė.

UŽMUŠĖ NEKALTĄ 
ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis Chicago
je tapo užmuštas priemiesčio 
South Chieago Heights poli
cijos viršininkas. Well, Chi- 
cagoj tas ne naujiena. Poli
cija varžosi su žulikais už 
pelną ir tankiai su jais susi
šaudo. Bet dabar užmuštojo 
sėbrai nutarė užmušėjui at
keršyt. Susidarė jų didelis 
būrys, apsiginklavo karabi
nais, elektriškais žiburiais, 
ir išėjo ant kelio stabdyt au
tomobilių ir jieškoti žmogžu
džių. Važiavo tuo keliu Tho- 
mas Scalnlon, kuris nieko 
apie tuos “žabangus” neži
nojo. Kada jam liepė susto
ti, jis manė, kad tai paprasti 
banditai, ir paleido savo au
tomobilį visu greitumu. Bū
rys pradėjo šaudyt ir tą žmo
gų užmušė. Dabar klausimas, 
kas už tą žmogžudystę atsa
kys?

17 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
JŪRIŲ.

Pietų Amerikos pakrašty 
susikūlė du Čili respublikos 
laivai. Vienas jų tuojaus nu-H 
skendo. Nelaimėj žuvo 
žmonių.

Afganistane Suki
limas.

; Afganistane kilo revoliu- 
; cija prieš karalių Amanulą, 
| kuris pasivažinėjęs po Euro- 
j pą ir sugrįžęs namo užsima- 
įnė bizunu “civilizuoti” savo 
s kraštą. Žiniose sakoma, kad 
Džialalabade sukilėliai sude
gino karaliaus ramus ir su
naikino pusę miesto. Ama- 
nulos kareiviai revoliucio
nierius tečiaus apgalėjo ir 
nuvarė tolyn.

KIEK KAINUOJA VAL
DŽIOS UŽLAIKYMAS.
Per pastaruosius fiskalius 

metus, kurie pasibaigė 1928 
metų 30 birželio, Jungtinių 
Valstijų valdžios užlaiky
mas piliečiams kainavo po 
$23.18 nuo galvos. Tai yra, 
tiek buvo paimta visokių mo
kesčių iš gyventojų. Mokės-’ 
čius moka kiekvienas. Jei kas 
nemoka tiesioginių mokes
čių. tai moka netiesioginius, 
pirkdamas tabaką, eidamas į 
teatrą, pirkdamas štampas ir 
tt. Iš vienos tik Massachu
setts valstijos federalė val
džia išlupo per pastaruosius 
fiskalius metus $105,386.22.

SUĖMĖ ŽMOGŲ SU 
BOMBOMIS.

Greenfield, Mass. — Vals
tijos policija čia suėmė tūlą 
Richardsą, kuris vaikščiojo 
apie policijos barakus. Pas jį 
rado kišeniuose kelias bom
bas. Klausinėjamas jisai aiš-' 
kinosi norėjęs nusižudyti ir j SU MUZIKA PAKORĖ 
todėl išėjęs i laukus su bom- į 
bomis. Jo namuose taipgi 
rasta keliatas bombų ir 
sprogstančios medžiagos. 
Policija jį suėmė, visą sprog
stamąją medžiagą konfiska
vo ir veda tardymą.

KLERIKALAS IŠRINKTAS 
AUSTRIJOS PREZI

DENTU.
Žinios iš Vienos sako, kad 

trečiuoju balsavimu seimo 
pirmininkas Wilhelmas Mik- 
las buvo išrinktas Austrijos 
respublikos prezidentu. Jisai 
gavo 94 balsus. Socialde- 
mokratai visai nebalsavo, nes 
būdami mažumoje jie savo 
žmogaus pravesti negalėjo, 
o už Miklasą negalėjo bal
suoti, nes jis klerikalas. Pre
zidentą Austrijoj renka ne 
patįs žmonės, bet jų atstovai 
seime.

Teisinas Uždėjo 
Gimdymo Kontrolę.
Jsakė jaunai porai neturėti 

vaikų.
Clevelando mieste šiomis 

dienomis jauna pora kreipė
si į teismą plėšydama duoti 
jai persiskyrimą. Otto Kou- 
ris. 28 metų amžiaus vyras, 
ir Helena, jo jauna žmona, 
skundėsi teisėjui Murray, 
kad šitoj palaimintoj kapita
lizmo tvarkoj jiedu negali iš
laikyti šeimynos. Vos tik trįs 
metai kaip jiedu vedė, susi
laukė jau 3 vaikų, o jisai už
dirba vos tik $25. į sąvaitę— 
kaip gi gyventi? Teisėjas iš
klausė jų skundą ir tarė: 
“Žmonėms turėtų būt už
draust3 turėti tris vaikus į 
tris metus.” Ir jis įsakė tai 
porai neturėti daugiau vai
kų, pakol vyras negalės dau
giau uždirbti. Persiskyrimo 
jis jai nedavė, bet patarė pa
siteirauti pas daktarus, kaip 
apsisaugoti nuo daugiau šei
mynos. Reakcininkai jau 
pradeda kelti triukšmą dėl 
šitokio teisėjo nuosprendžio.

ŽMOGŲ.
San Quentino kalėjime, 

Califomijoj. pereitą sąvaitę 
buvo pakaitas John J. Malo
ne, kuris pereitais metais už
mušė savo pačią Los Angeles 
mieste. Prieš eisiant ant kar
tuvių jisai paprašė, kad jį 
kariant griežtų muzika. Ir 
kalėjimo vyriausybė jo pra
šymą išpildė: prie kartuvių 
buvo pastatytas gramafonas 
ir uždėta rekordas “I Want 
to Go Where You Go.” Mu
zika griežė pakol Malone’ui 
užnerta ant kaklo kilpa ir 
išmušta iš po kojų suolas. 
Reginys buvo tiek šiurpulin
gas, kad apalpo du žiūrėto
jai ir vienas kalėjimo sargų.

1,500,000 EGLAIČIŲ KA
LĖDOMS MASS. VALS

TIJOJ.
Massachusetts valstijos? 

miškų komisionierius prane
ša, kad jo žiniomis šįmet iš
kirsta ir jau pristatyta įvai
riems miestams Massachu
setts valstijoj 1,500,000 eg
laičių Kalėdoms.

ZEPPELINAS VĖL SKRIS 
AMERIKON.

Iš Hamburgo pranešama, 
kad Dr. Eckner vėl ruošiasi 
lėkti per Atlanto vandenyną 
savo milžinišku baliunu 
“Graf Zeppelin.” Jis norįs

NUPIRKO SKRYNIĄ, 
RADO LAVONĄ.

Vancouver, B. C. — Ant 
gelžkelio stoties čia buvo 
pardavinėjami iš varžytinių 
įvairus siuntiniai, kurių nie- 

tuo nutildyti kritikus, kurie kas per ilgą laiką neatsiėmė, 
kritikuoja pirmutinę jo ke- Tūlas Butts nusipirko už $14 
lionę Amerikon, tvirtindami, skrynią. Kada jis ją atidarė, 
kad ji buvusi labai pavojin-1 vidury buvo supiaustytas ja- 
ga. pono lavonas.

ANGLIJOS KARALIUS 
VIS DA NEMIRŠTA.

Nors Anglijos karaliaus 
mirties tikėtasi jau dvi sąvai- 
tės atgal, bet jis ir šiandien 
da. gyvas. Dabartiniu laiku 
prie jo lovos sėdi p.enki ge
riausi Anglijos gydytojai. Ir 
jau sakoma, kad jo pulsas 
darosi geresnis. Jei kaip, 
Jurgis gali da ir pasveikti.

I
I

roJLac KUDZINOWSKIS PRISI- 
tMIClKdS PAŽINO PAPIOVĘS . 

VAIKĄ.
Jersey City mieste šiomis 

dienomis buvo rastas sumė- 
lombijos respublikoj, pietų' sinėtas Storelli tėvų 7 metų 
Amerikoje, bananų laukuo- amžiaus vaikas. Neužilgo po- 
se sukilo darbininkai, nebe- tam Detroito mieste policija 
galėdami pakelti baisaus iš- suėmė girtą žmogų. Pradė- 
naudojimo. Darbininkams i jus jį klausinėti, kas jis per 
pagalbą atėjo socialistai, ku- vienas ir kur gyvena, jisai 
rie stengiasi juos suorgani- pasisakė esąs Petras Kudzi- 
zuoti ir įstatyti jų kovą i tik- novskis iš Jersey City, ir tuoj 
ro streiko vėžes. Įvyko keli prisipažino, kad jis tenai pa

plovė mažą vaiką. Vaikutis, 
girdi, buvęs toks gražus, kad 
jis, Kudzinokskis, negalėjęs 
susilaikyti nuo pagundos pa
dalyti jam ką nors. Ir, sako, 
išsivežiau už miesto į pelkes 
ir tenai jį supiausčiau. Be to 
da Kudzinovskis prisipažino 
ir prie daugiau piktarysčių. 
Matyt, tam žmogui protas 
pamišęs. Sprendžiant iš pa
vardės, jis turi būt arba lie
tuvis, arba lenkas.

Bananų Laukuose.
Telegramos sako, kad Co-

dideli darbininkų mitingai.' 
Bet plėšrusis kapitalas su į 
valdžia griebėsi provokaci-l 
jos. Provokatoriai suiuošė 
keliatą gaisrų ir sprogimų. 
Valdžia tuomet pašaukė ka- 
riumenę ir puolė streikuo
jančius darbininkus. Žinios 
sako, kad 15 žmonių buvo 
užmušta ir daug sužeista. So
cialistų direktoriais iš Bago- 
tos miesto pasiūlė pramonės 
ministerijai atsiųsti du dele
gatu ir ištirti nepakenčiamą 
darbininkų padėti. Bet įsiki
šo karo ministeris ir pareiš
kė, kad vietoj dviejų delega
tų, jisai siunčiąs 9 batalionus 
kareivių.

SURENGĖ ŠERMENIS IR 
NUSIŠOVĖ.

Brocktono batsiuvys Wil- 
liam Card, 62 metų amžiaus 
vyras, pasisamdė sau grabo- 
rių, susiderėjo šermenis, pas
kui paėmė advokatą, kad tas 
po jo mirties apmokėtų visas 
skolas, ir nusišovė. Jis buvo 
rastas savo kambaiy negy
vas, o šalia jo gulėjo šautu
vas ant grindų. Kiek polici
jai pasisekė patilti. Card ne
turi čia jokių gimirvų, gy ve
no pats vienas, pastaruoju 
laiku buvo nesveikas, nega
lėjo dirbti, ir, matyt, toks gy
venimas jam nusibodo.

MASS. VALSTIJOJ AUTO
MOBILIAI ČIA UŽMUŠĖ 

714 ŽMONIŲ.
Per 1928 metus Massachu

setts valstijoj automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 714 
žmonių. Metai atgal per 12 
mėnesių buvo užmušta 692 
žmonės.

Pereitą sąvaitę automobi
liai čia užmušė 18 žmonių. 
Daugiausia nelaimių būna 
dėl girtumo. Kada įstatymai 
draudžia gerti, tai beveik 
kiekvienas nori būt girtas. 
Ępr vieną tik pereitą sąvaitę 
bostone buvo nubausta 102 
žmonės užtai, kad būdami 
girti važiavo automobiliais.

MUNŠAINAS PASMAUGĖ 
PROHIBICIJOS AGENTĄ.

Texas valstijoj mirė nuo 
munšaino garų prohibicijos 
agentas Pat Sharpe. Jisai pa
sislėpė urve, kur buvo Įtaisy
ta munšaino varykla, norėda
mas sugauti jos savininką, 
bet urve buvo tiek munšaino 
garų, kad prohibicininkas 
apsvaigo ir paskui buvo ras
tas nebegyvas. Jis užtroško.

Sovietų Valdžios Kova 
Su Kaimiečiais Aštrėja.

ALASKOJ RADO DIDE
LIŲ KRABŲ.

Cooko įlankoj, Alaskos 
pakrašty, atrasta milžiniški 
krabai, kurie turi po 4 pėdas 
ilgio ir duoda po 6 svarus 
mėsos. Mėsa turi tokį skonį, 
kaip paprastų vėžių. Krabai 
yra gaudomi tam tikrais tin
klais 200 sieksnių gilumoje.
KINIEČIAI BOIKOTUOJA 

JAPONŲ PREKES.
Iš Hankou pranešama, kad 

tenai apskelbta japonų pre
kėms boikotas, ir kiniečiai 
pirkliai, kurie bus sugauti 
pardavinėjant japonų pre
kes, bus uždaromi į medines 
klėtkas ir laikomi parkuose 
ir kitose viešose vietose.

ŽADA PASAKYTI “VEST- 
RIS” NUSKENDIMO 

PRIEŽASTĮ.
Garlaivio “Vestris" katas

trofa, kurioj žuvo arti 200 
žmonių, iki šiol da nebuvo 
išaiškinta. Bet dabar ji žada

ŪKININKAI ŽUDO KO
MISARUS.

Minsko apielinkėj čekistai 
sušaudė 60 ūkininkų.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad po visą Rusiją plečiasi 
teroras, ir valdininkų žudy
mas. Prie šitos betvarkės 
valstiečius kurstą "kulakai,” 
tai yra, stambus ūkininkai. 
Jų aktingumas ypatingai 
pradėjęs reikštis dabar, nes 
gruodžio mėnesy prasideda 
sovietų rinkimai. Taip daly
kus aiškina bolševikų spau
da.

• Kodėl gi stambus ūkinin
kai sovietų valdžiai taip prie
šingi? Todėl, sako Maskvos 
laikraščiai, kad sovietų val
džia visuomet veda kovą su 
“kulakais,” kurie skriau
džia darbininkus, nenori mo
kėti mokesčių ir tt. Paskuti
niais laikais “kulakai” pra
dėję labai priešintis žemės 
ūkio komunizacijai. Sovietų 
vyriausybė užtai apskelbė 
“kulakus” reakcininkais. 
Taigi, nenorėdami patįs 
prieš vyriausybę eiti, jie pra
dėjo kurstyti prieš ją žmo
nes.

Šiaip ar taip, visgi sovie
tų Rusijoj neramu. Maskvos 
laikraščiuose pilna žinių iš 
vi-sos RusiJ°s aPie sabotažą, 

ja KAdTKLV MAK151- . užmušė jystės, padegimus ir 
NINKAI. tt. Ir šitie veiksmai daugiau-

Montanos valstijoj strei- šia kreipiami prieš valdinin- 
kuoja kasyklų darbininkai, kus, kurie gyvena arba nu- 
Unijos vadai buvo padarę vyksta į “kulakų” apgyven- 

’ * / \ • tas vietas. Šito pasekmėje,
kais, bet darbininkai tą su- valdžia pradėjo imtis ašt- 
tartį atmetė ir streikas tęsia- riaušių priemonių kovoj su 
si toliaus. ("kulakais.” Mirties bausmė,

--------------- tai paprastas teismų nuo- a • • . • •« «
.tėliams.
i Štai, pavyzdžiui, Achins- 
ko apskrity, Sibire, kur ūki
ninkai užmušė vieną sovietų 
valdininką, tapo sušaudyta 7 
ūkininkai. Orio gubernijoj 
už panašų prasižengimą nu
teisti sušaudymui 2 valstie
čiai.

Minsko gubernijoj šiomis 
$22,412,961,000 PADĖTA dienomis buvo sušaudyta 

I BANKUS. net 60 ūkininkų, nes čia buvo

“REVOLIUCIJOS SŪNUS” 
MELDŽIASI UŽ KARALIŲ

Amerikoje yra “Revoliu
cijos Sūnų” organizacija 
(yra taip pat ir "Revoliuci
jos Dukterų” susaidė). Bet 
tikrenybėje tiems žmonėms 
daug geriaus pritiktų reakci
jos sūnų ir dukterų vardas, 
nes revoliucijos jie ištolo bi
josi, o reakciją garbina, štai, 
ir dabar, kuomet Anglijos 
karalius serga, tai tie “Revo
liucijos Sunai” suruošė Phi- 
ladelphijoj pamaldas ir mel
dėsi, kad Dievas duotų kara
liui sveikatos. O juk Angli
jos monarchija buvo tas prie
šas, prieš kurį ši šalis turėjo 
vesti kruviną karą.

IŠVEJA 650,000 VENGRŲ.
Iš Rumunijos greitu laiku 

, bus išvyta 650,000 vengrų, 
nežiūrint kad 350,000 yra 

į jau tapę Rumunijos pilie- 
i čiais. Taip yra nusprendusi 

Rumunijos darbo ministeri- 
■ ja. Išimtis daroma tiktai 
, tiems vengrams, kurie yra 

apsigyvenę Rumunijoj prieš 
1914 metus, ir tiems, kurie 

,. yra vedę arba ves iki šio mė
nesio pabaigos rumunes mo
teris.

Šaudymas Teismo 
Salėj.

General Sessions teismo 
salėj, New Yorke, pereitą są
vaitę buvo negrinėjama ban
dito White’o byla. Jis buvo 
jau pripažintas kaltu plėši
me. tik teismo nuosprendis 
da nebuvo paskelbtas. Taigi 
White sėdėjo užtvaroj ir lau
kė nuosprendžio. Prie jo sė
dėjo teismo atendantas, ku
ris turėjo jį pastatyti prieš 
teisėją paskelbiant nuospren
dį. Ir taip toj užtvaroj besė
dint, White staiga išsitraukė 
revolveij ir pradėjo į savo 
atendantą šaudyt. Vienas šū
vis pataikė atendantui į g“l- 
vą ir jis sugriuvo. Prie Whi- 
te’o šoko kitas atendantas, 
bet White jam smogė revol
veriu į pakaušį, ir tas taip pat 
sugriuvo. Tuomet prie Whi- 
te’o puolė trečias atendantas. 
Plėšikas norėjo ir tą šauti, 
bet jo revolveris užsikirto ir 
neišdegė. Tuo tarpu aten
dantas šovė ir užmušė Whi- 
te’ą ant vietos.

Iš kur banditas White ga
vo revolverį būdamas po 
areštu, tai niekas negali su
prasti.

i

GAISRAS BROOKLYNO 
TUNELY.

Brooklyno tunely, kuriuo 
vaikščioja požeminiai miesto paaiškėti. Antrasis to garlai- 
traukiniai, pereitą sąvaitę vio viršininkas, Leslie Wat- 
buvo kilęs g*isras. Sustabdy- son, kuris dabar randasi ant 
tų traukinių eilė tęsėsi per jūrių, žada iškelti naujus 
kelias mylias. Gaisrininkai faktus, kurie nušviesią tikrą 
ugnį užgesino. to laivo žlugimo priežastį.ugnį užgesino.

EŽERAS ĮKRITO I KA
SYKLAS.

Peru respublikoj, pietų 
Amerikoj, į vario kasyklą 
įgriuvo San Francisco eže
ras. Kasykla priguli Ameri
kos kapitalistų Cerro de Pas- 
co vario korporacijai. Katas
trofoj žuvo 27 žmonės, tų 
tarpe vienas amerikietis in
žinierius.

sutartį su kasyklų savinin-

LAIVAS SUDEGĖ ANT sprendis suimtiems prasikal- 
JURIŲ.

Viduržemio jūrėse pereitą 
sąvaitę sudegė anglų laivas 
“British Courage.” Jo žmo
nes išgelbėjo vokiečių gar
laivis “Uarda.” Kada vokie
čių laivas pribuvo, anglų lai
vas buvo jau nuskendęs; jo 
žmonės buvo susėdę į valtis.

I BANKUS. , . . - .
Amerikos bankierių asso- (*a^au-sia sabotažo prieš 

eiacijos pirmininkas Albig sovietų valdžią Susiorgani- 
praneša iš Nevv Yorko. kad, “7,1 helius bunus ir apsi- 

džiai ūkininkai čia net trau
kinius pradėjo stabdyti, susi
siekimą trukdyti, mokesčių 
kolektorius užpuldinėti. Ir 
kova su šitais ginkluotais su
kilėlių būriais valdžiai esanti 
labai sunki, nes jie slapstosi 
miškuose, kur namiškiai 
naktimis pristato jiems mais
to ir kitokių reikmenų. Užtai 
bolševikų žvalgyba pradėjo 
areštuoti tuos tėvus, kurių 
vaikai yra išėję su sukilėlių 
būriais. Ir daug senų žmonių 
buvę jau sušaudyta. Nega
na to, į Minsko gubernijos 
miškus valdžia dabar siun
čianti keliatą eskadronų rai
telių. kuriems esą įsakyta 
šaudyt sukilėlius ir pamaty
mo. Žinios sako, kad vienas 
Minsko batalijonas atsisa
kęs eiti prieš savo žmones. 
To batalijono karininkai 
tuojaus buvę areštuoti ir už- 

i daryti kalėjiman, o kareiviai 
buvę išsiųsti specialiu trau
kiniu Sibiran.

UI auvoa 10 vv a vi nv, I • i i i i • • 1 ix

dabartiniu laiku Suvienytų karabinais, baltgu-
Valstijų žmonių yra sudėta į 
bankus 22 bilionai ir 412 mi
lionų dolerių. Tai esą $2,- 
327,059,000 daugiau negu 
pernai buvo.

SŪNŪS PERŠOVĖ TĖVĄ.
Atlantic City, N. J. — 

William C. Corcoran, 19 me
tų amžiaus'vaikėzas, pereitą 
nedėldienį čia peršovė trim 
revolverio šūviais savo tėvą, 
kuris apibarė jį už girtuok
liavimą. Tai vis prohibicijos 
vaisiai.■
FANCUZŲ “PONZI” SU

BANKRUTAVO.
Paryžiuje tapo areštuotas 

Paul Hersent, kuris yra kal
tinamas apgavingomis fi
nansinėmis operacijomis. 
Sakoma, kad apgavingais 
pažadais jisai surinkęs iš 
lengvatikių $10,000,009, iš 
kuriu likę vos tik apie $100,- 
000. ‘
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I
LIETUVAI GRĘSIA PINI

GINIS KRIZIS.
Lietuvos ateitis tamsi. Jai 

gręsia piniginis bankrutas. 
Savo aukso kasyklų ji neturi. 
Jos litas yra paremtas tiktai 
tuo auksu, kurį ji yra gavus 
iš Rusijos, ir tais pinigais, 
kurių ji gavo pasiskolinti 
Amerikoje ir Anglijoje.

Bet šita rezervą greitai 
nyksta, nes prisieina daug 
pinigų išmokėti užsieniui. 
Lietuva daugiau išmoka už
sieniui, negu gauna. Taip yra 
dėlto, kad valstybei prisiei
na daugiau daiktų pirktis, 
negu parduoti. Pavyzdžiui. 
1928 metais nuo 1 sausio iki 
1 spalių prekyba su užsieniu 
davė Lietuvai 38.400.000 li
tų nuostolių. Tai reiškia, kad 
per 9 mėnesius Lietuva turė
jo šitiek aukso išsiųsti į už
sieni.

Kada aukso rezervą, nyks
ta, tai proporcionaliai turi 
būt mažinama ir popierinių 
pinigų suma apyvartoje, nes 
jeigu tas nebus daroma, tai 
jų vertė nusmuks. Ir mes ma
tom. kad litų suma Lietuvoje 
eina mažyn. 1928 metų sau
sio mėnesy litų apyvartoje 
buvo 100,7*00.000. o rugsėjo 
mėnesv ju liko jau tik 85.- 
000,000.

Bet ateinančiais metais 
bus da blogiau, nes po blogų 
1928 metų Lietuva neturės 
beveik nieko užsieniui par
duoti; gal prisieis da ir duo
ną ir pašarą iš užsienio pirk
tis. O kur gauti pinigų? Mo
kesčių daugiau pakelti nega
lima, nes ūkininkai neturi iš 
ko jų mokėti. Iš biznierių 
taip pat negalima daugiau 
išsunkti, nes jie ir taip jau 
bankrutuoja. Kaip Lietuvos 
Bankas praneša. 1928 metais 
nuo 1 sausio iki 1 spalių Lie
tuvoje subankrutavo 30 biz
nio įstaigų, nunešdamos 
skolintojams 2.000,000 litų, 
neskaitant Ūkininkų Kope- 
ratyvų Sąjungos, kuri taip 
pat subankrutavo ir kurioj 
žlugo kiti 2,000.000 litų.

Taigi klausimas, kur Lie
tuvos valdžia gaus pinigų 
ateinančiais metais?

M.-> kitokio išėjimo jai ne- 
mniom, kaip tik jieškoti nau
jo- paskolos užsieny. Ir Lie- 
tuv. s laikraščiai jau prane
ša. Į > d ii bando gauti pasko
loj- \ . kietijoj. Bet kažin ar 
v<...iečiai norės skolinti Lie
tuvi 
tuv; 
000 
tiek 
rep; racijų komisija

ii

MELAS APIE SOCIALDE
MOKRATĄ JANUŠKĄ
Patriotiški lietuvių laik

raščiai Vilniuje paleido aną
dien da vieną biaurų šmeižtą 
socialdemokratų adresu. Jie 
pranešė, kad buvusis Lietu
vos Seimo socialdemokratų 
frakcijos atstovas Januškis 
šiomis dienomis atvykęs į 
Vilnių ir padaręs vizitą len
kų vyriausybei, kur jis buvęs 
labai maloniai priimtas.

šitą melą pakartojo net ir 
"Lietuvos Žinios,“ supranta
ma. nežinodamos, kad tai 
vra melas.

Bet kad tai vra šlykštus* * 
melas ir šmeižtas, tai dabar 
parodė pačios valdžios lei
džiamas Klaipėdos Krašte 
"Lietuvos Keleivis,” kuris 
15 lapkričio numery' įdėjo: 
apie drg. Januškį šitokią ži-‘ 
nią:

“šiais metais birželio mėn. 
Klaipėdoje buvo suimtas ir 
Klaipėdos krašto komendanto 
nutarimu ištremtas į Mažeikių 
apskriti, kaipo pavojingas vals
tybės tvarkai, buv. seimo soc. 
demokratų frakcijos narys Jo-, 
nas Januškis. Būdamas polici
jos priežiūroje Januškis šio lap
kričio mėn. be komendanto ži
nios išvažiavo į Kauną, už ką 
Klaipėdos krašto komendantas 
jį dabar nubaudė 14 dienų kalė
jimo."

Taigi pasirodo, kad drg. 
Januškis jau nuo birželio 
mėnesio gy vena Klaipėdos 
komendanto priežiūroj, ir 
dabar da tapo uždarytas ka
lėjiman. Na, o vilniškiai 
“patriotai” pasakoja, kad jis 
Vilniuje svečiuojasi pas len
kus valdininkus!

Bloga melagiams, kada jie 
meluoja nesusitarę.

I MUSU SPAUDA APIE 
NAUJĄ LIETUVOS 

ATSTOVĄ.
Atvykus Amerikon p. Ba

lučiui Lietuvą atstovauti, 
musų spaudoje, suprantama, 
kilo visokių balsų. Tautinin
kų laikraščiai priėmė jį labai 
širdingai, tuo tarpu komuni
stų organai išvadino jį "fa
šistu.“

Nuosakiausios, mums ro
dos, buvo socialistinės "Nau
jienos.*’ Jos pasakė ve ką:

"I.abai karščiuotis čia. ro
dos. nėra ko. nes nuo to. kaip 
mes vieni kitus ‘garbinsime.’ 
padėtis Lietuvoje nepasikeis. 
Gi dalyką išaiškinti mums sek
sis geriau, kuomet diskusijos 
bus rimtos ir apgalvotos.

"Kalbant apie amerikiečių 
santikius su Lietuvos valdžios 
atstovais, reikia, mums rodosi, 
aiškiai skirti asmenišką pusę 
r.uo oficialės. Kiekvienos val
džios atstovas gali būt manda
gus ir taktingas žmogus arba 
ne. gali būt simpatingas arba 
antipatingas. Ir butų visai ne
natūralu laikytis vienos šablo
niškos taisyklės visuose atsiti
kimuose: jeigu valdžia 
tai atstovas turi būt 
mas ir užgauliojamas, 
žvelgiant ar jisai pats 
tarnauja, ar ne.

"Kitas, žinoma, dalykas yra 
pasiuntinio urėdas. Kai ku-1 
riuose laikraščiuose buvo labai 
uoliai Įrodinėjama, kad pasiun
tinys atstovaująs savo 1______
o ne savo valdžiai. Tai yra juo
kingas sofizmas. Pasiuntinius 
juk skiria, jų darbą kontroliuo-; 
ja ir juos atšaukia valdžia, o ne 
kas kitas. Pirmiausia ir svar
biausia pasiuntinio pareiga yra 
vykdyti savo valdžios sieki-' 
mus. ginti ir teisinti jos žings
nius ir informuoti ją apie tai. 
kas dedasi toje šalyje, kur jisai 
veikia. O ar pasiuntinys taip 
pat yra ir savo krašto reikalų 
atstovas, tai priklauso nuo to. 
kokia yra jgaliavusi ji valdžia, i

"Demokratinėje 
kur valdžia vykina daugumos jau miestui prisieina juos 
žmonių valią ir norus, pasiun- maitinti.

negera, 
kolioja-

tinys užsieniuose stengiasi irgi 
turėti savo galvoje pirmiausia Į 
tos daugumos intere-us ir nu
sistatymą. Bet jei valdžia yra 
despotiška, tai pasiuntinys, taip 
pat kaip ir jc ‘lxjsai' namie, ga
li vadovautis sumetimais, ne
turinčiais nieko bendra su kra
što gerove.

“Tai yra taip aišku, kaip du
syk du keturi. Tečiaus gin
čuose. kurie iškilo >paudoje dėl 
p. Balučio atvažiav imo. mes pa
stebėjome. kad daugelis nesi-j 
stengia suprasti, apie ką eina 
kalba. Vienas, 'akysime, išreiš
kia pasididžiavimą, kad nauja-} 
sis pasiuntinys esąs jo geras 
pažįstamas ir kadaise priklau
sęs net tai pačiai partijai, ku-: 
riai rašytojas priklauso; tai ki
tas tuojaus a’'auna, kad pa
siuntinį čia atsiuntė fašistai! Ir 
prasideda tarp*- jų žodinis ka
ras.

"Tuo gi tarpu mums rodosi, 
kad jeigu kas giria arba peikia 
p. Baluti. kaip<. asmenį, tai dėl 
to nėra jokios prasmės lipti į 
barikadas. Jo politiška misija 
yra visai atskiras dalykas. Ją 
remti gali, suprantama, tiktai 
tie. kurie remia dalmrtinę Lie
tuvos tvarką."

Mes pilnai su šitokiu nusi-

OHIO UPĖJ ATGYJA NAVIGACIJA.

No. 50. Gruodžio 12 d., 1923

Ohio upėj paskutiniu laiku pradėjo atgyti navigacija. Kas sykis pasirodo vis daugiau naujų gar
laivių. šitas vaizdas parodo Ohio upę ties Cincinnati miestu.
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. Juk jie žino, kad Lie- 
-kolinga apie S6.000,- 

\ nerikos valdžiai, apie 
>at Anglijai, ir dabar da 

reika
lauja iš Lietuvos §15.000,000 
už kaizerio turtus Klaipėdos 
Krašte. Kaip gi Lietuva ga- 
iCs atiduoti paskolą vokie- 
< ms, kuomet ji negali už
mokėti Amerikai. Anglijai ir 
Ii iems? ■

Mes nenorime būt nelai
mės pranašai, bet turint visus 
f'uos faktus galvoje, kitokios 
; vados negalima padalyti, 
1 :p tik tą. kad Lietuvai grę- 
i : rimtas finansinis krizis.

PAPEČKIS SKIRIAMAS 
VALSTYBĖS TARYBON.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Valstybės Tary- 
hon. kuri žada užimti Seimo 
vietą, esąs skiriamas buvusis 
Seime žydų d-ras Rozenbau- 
mas ir p. Papečkis.

Vienas Papečkis priklauso 
liaudininkų partijai ir pas
kutiniame Šleževičiaus kabi
nete buvo karo ministerium. 
Dabar yra kalbama, kad 17 
gruodžio perversmas buvęs 
įvykintas su jo žinia.

Jeigu tai yra tas pats Pa
pečkis, tai reiškia, kad jis 
ištikrujų yra ištikimas tauti
ninkams žmogus, nes kitaip 
jie negi skirtų jį Valstybės 
Jį'jrybon, ___ _____

RAGINA REFORMUOTI 
ŠEIMYNĄ

Telšių "Žemaitis” pakėlė 
įdomų klausimą. Jisai nuro
do, kad ta šeimynos forma, 
kurios laikomasi šiandien, 
buvo nustatyta daug šimtų 
metų atgal ir jau senai atgy
veno savo dienas, šiandien 
mes gy vename jau visai kitą 
gyvenimą. ir musų galvoji
mas. musų pažvalgos šian
dien visai kitokios, negu mu
sų prabočių. Todėl privalo 
būt reformuoti ir šeimynos 
pagrindai. Bažnyčia ir šian
dien kitokio ryšio šeimynai 
neturi, kaip tik šliubą. sak
ramentą. Tuo tarpu gi—

‘‘Vienintėlis ryšys, kuris ga
lėtu vyrą ir moterį visam am
žiui surišti — yra meilė. Jokie 
kiti ryšiai ar tai bažnyčios, ar 
turto, ar pagaliau prievartos to 
padaryti nepajėgia. Galima kal
bėti. kas tik galvon ateis — gy
venimas yra galingesnis už mu
sų sumanymus, už musų popie
rines sutartis, žiedus, priesai
kas. sekramentus. Kasdien vi
sur be išimties mes matome, 
kad meilė po kiek laiko išnyks
ta ir kad jos vietą užima pri-' 
pratimas — arba lieka tuštu
ma. į 

"0 tuštuma pavojinga. Ji lai-j 
kosi iki artimiausios progos. į

Progai pasitaikius vedusieji 
vienas kitam pasidaro ‘neištiki
mais.’ arba vieton meilės atsi
randa žiaurumas. mušimai 
(dažnai pasitaiko kaime), nere
tai pripažintas ar nepripažin
tas persiskyrimas. Peržvelgkim 
visus savo pažįstamus; juk la
bai nedaug jų tarpe terasime 
laimingu. Dauguma kenčia, nes 
taip jau priprato gyventi; yra 
vaikai, namai, turtas. Jei to ne
būtų. jei butų daugiau drąsos ' 
—subirėtų 90 nuošimčių visų 
moterysčių.

“Taip yra pas mus. taip yra 
visame pasauly.“

Tas ir parodo, kad dabar-i 
tinė šeimynos foi-ma yra ne
likusi. Netikusi ji dėlto, kad 
priešinga žmonių prigimčiai., 
Bet kaip ją reformuoti? Ko
kia turėtų būt nauja šeimy
nos forma?

"Žemaičio" rašytojas savo 
plano neturi. Jis tik pastebi, 
kad amerikiečiai ir kiti pra
deda mėginti taip vadinamą
sias "bandomąsias vedybas" 

i (triai! marriage). Pora gyve
na 2 ar 3 metas, bet vaikų 
neturi, ir jeigu pasirodo, kad 

! galės gyventi toliaus, tuomet 
nesisaugoja nuo vaikų ir ruo
šiasi gyventi krūvoj visą am- 

■ žiu. Bet jeigu į 2-3 metus1 
vienas kitam nusibodo, tai} 

, tuomet atsiskiria ir vienas • 
Į prie kito neturi jokių preten- nes-, kurie vadina save “pat- 
sijų. Taigi tokias “bandoma-1 riotais." 
sias vedybas“ “Žemaitis" 
siūlo ir Lietuvoj įvesti.

NEGRAMOTNAS BOLŠE
VIKAS PASKIRTAS 

“GENEROLU.”
Laikraščiai praneša, kad 

šiomis dienomis bolševikas 
Dybenko tapo paskirtas vi- į

“PATRIOTU” DARBELIAI
Kauno laikraščiai prane- 

! ša. kad vienoje judomujų 
paveikslų salių tenai buvo 

į demonstruojama nauja fil- 
Įma, kurioj dalyvauja Jadvy- 
! ga Smosarska. žinoma lenkų 
1 artistė. Lietuviškiems pat
riotams tas, matoma, nepati
ko, nes štai ką jie padarė:

“9 vai. vak. nežinomi asmens, 
šaunamais ginklais ir lazdomis 
apsiginklavę. įsibrovė kino" te
atrai) ir. išgązdinę tarnautojus, 
jie perpiovė telefono vielas. Po 
to. grasindami mechanikui re
volveriu suardė aparato budelę. 
Du aparatai visiškai sunaikinti.

"Čia pat buvo sunaikinta 
elektros Įtaisų lenta, po ko vi
same teatre užgeso elektra. 
Publikoj kilo panika, ji metėsi 
bėgti laukan. Prie durų pasida
rė susigrūdimas ir maigymasis. 
Pasigirdo vaikų ir moterų vai
tojimai. Bet piktadariai pastojo 
publikai kelią ir iš salės nieko 
neleido.

"Sunaikinę kino, piktadariai 
ramiai pasitraukė. Į pranešimą 
apie užpuolimą, tuojau atvyko 
sustiprintas būrys policijos, bet 
piktadarių jau nebuvo. Tai mat 
ką daro ‘patriotai’.”

Turbut ir pats šėtonas sar
matytųsi tokio chuliganiz
mo, kokio griebiasi tie žmo-

neatsi-• statymu sutinkam.. • • I Jto uzsi- • ----------------
I KAUNO MIESTAS MAITI

NA BEDARBIUS.
Socialdemokratams reika- 

įlaujant, Kauno miesto savy- 
JZ -nii i valdybė atidarė keliata vai- kraštui, • > r > > . >tgyklų. kur nemokamai (tuo- 

'.dama valgyt bedarbiams ir 
■kitokiems pavargėliams. 
į Štai, kiek kurioj Kauno daly 
i maitinama pavargėlių:

Slabadoj 22K 
Žaliakalny 300. 
Senamiesty 430. 
Šančiuose 23'). 
Naujamiesty 50.
Karmelituose 70.
Aleksote 10”
Taigi pasirodo, kad Kau- 

•1 ne yra arti 1,400 žmonių, ku- 
tvarkoje. rie neturi iš ko gyventi. jeigu

I
I
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“AMERIKOS LIETUVIS“ 
SUSTOJO ĖJĘS?

Musų korespondentas pra
neša iš Worcesterio, kad p. 
M. Paltanavičiaus “Ameri
kos Lietuvis“ jau paliovė 
ėjęs, 47-tas numeris buvęs 
jau paskutinis. Pats p. Palta
navičius prasišalinęs iš Wor- 
cesterio, ir žmonės, kurie tu
rėjo su “Amerikos Lietuviu” 
kokių nors reikalų, turėsią 
palaukti, “kol dalykai paaiš
kės.“

Kad “Amerikos Lietuvis“ 
turėjo sunkų gyvenimą, tai 
visiems senai jau buvo žino
ma. Bet sunkiausios jo die
nos prasidėjo nuo tada, kai 
jis pradėjo uoliai agituoti už 
fašistus. Musų žmonės fašiz
mo nekenčia ir fašistinių lai
kraščių neremia.

Mums gaila p. Paltanavi
čiaus kaipo žmogaus; bet 
mums nei kiek negaila, kad 
žlunga laikraštis, kuris be jo
kios sarmatos garbino dik
tatūrą ir despotizmą.

i
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“LAISVAS ŽODIS” SIM
PATIŠKAS LAIKRAŠTIS.

Rygoje pradėjo eiti naujas 
socialistinis laikraštis lietu
vių kalba. Jis vadinasi "Lais
vas Žodis.*’ Jo redaktorium 
ir leidėju pasirašo Povilas 
Sukovskis, Adresas: Riga, 
Gogola iela 7-a. d z. 9. Kaina 
metams Latvijoj 1 latas ir 50 
santimų, kas Amerikos pini
gais reiškia 30 centų. Laik
raštis eina neperiodiškai, bet 
nerečiau kaip kartą per mė
nesį.

Mes gavome jau 6-tą “Lai-j 
svo žodžio” numeq. Laik
raščio spalva aiškiai socia
listinė, ir visi jo straipsniai 
parašyti gyva, tvirta kalba. 
Tas parodo, kad apie jį yra 
susispietę darbštus ir ener
gingi darbininkai.

Mes Imkime “Laisvam 
žodžiui” kuo geriausios klo
ties,

I
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Šiandie mes skelbiam,
kad elektrizacija baigta

«i - • •

N
OVEMBERY, 1927, savastis Boston, Revere 
Beach & Lynn Railroad gelžkelio perėjo į kitas 
rankas. Naujieji savininkai paskelbė, kad šitas 
gelžkelis bus elektrizuojamas ir darbas turės būti už
baigtas pilnai ir greitai kaip tik galima.

Šiandien, tik biskį daugiau kaip vieni metai nuo to 
laiko, elektrizacija tapo užbaigta. Ką tas reiškia musų 
rėmėjams? Kuomi yra pateisinama išlaidos šiam dar
bui, susidariusios šimtais tūkstančių dolerių?

Atsakymas aiškus—kadangi tai sutaupina laiką 
ant kelio važinėjantiems tarpe Bostono, Winthropo ir 
Lynno—kadangi tai suteikia švaresnę ir labiau pato
gesnę transportaciją.

Sutaupymas kelionės laiko ryte ir nakčia—bent ke
letą minutų j dieną—reiškia daug valandų per metus 
jums, kurie nuolat keliaujat. Vartokit tą sutaupintą 
laiką, jeigu norite, kaipo liuoslaikį poilsiui; arba pri
dėkit ji prie savo darbo padidinimui savo pastangų 
jame, kas niekad nepalieka be nuopelno.

Mes naudojame šią progą atnaujinimui pažadų tar
nauti musų rėmėjams. Šiandien mes pasižymim*tuo- 
mi, kad musų gelžkelis yra pirmutinis Amerikoj pilnai 
elektrizuotas!

BOSTON, REVERE BEACH & LYNN R. R.

I
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Nejaugi tie barbarai tikisi 
.šitokiais darbais patraukti 
f prie savęs gyvenančius Vil
niaus krašte lenkus?

IR UŽ RADIO REIKIA 
VALDŽIAI MOKĖT.

Pasirodo, kad Lietuvoje
i

dūrinės Azijossovietų ka- žmogus net ir radio nega’li 
riumerife vadu. į savo namuose įsitaisyti, kad

Tai esąs tas pats Dybenko,1 valdžia neapkrautų jį už tai 
kuris su ginkluotais jurinin- mokesčiais, štai, “Trimitas” 
kais išvaikė Rusijos Steigia-! Nr. 47 praneša, kad nuo 14 
maji Seimą. } spalių iki 1 lapkričio tenai

Už šitokią “chrabrostį” buvo gaudomi taip vadinami 
bolševikai ir tuomet jį buvo “radio zuikiai.” tai vra tie 
jau pakėlę į “generolas" bet žmonės, kurie mėgina ištai
kai teko tam narsuoliui susi- syti radio slapta, vengdami 
durti su vokiečiais, tai jis mokesčių. Ir tokių “krimina- 
atidavė jiems Narvos miestą Jistų“ buvę sugauta 158. 
ir pats pabėgo.

j savo namuose įsitaisyti, kad

ir pats pabėgo.
Už šitą nepasisekimą 1918 

metais Dvbeiko buvo atiduo
tas revoliuciniam bolševikų 
teismui. Bet kada teismas j 
paklausė bolševikų karo ži-l 
novo, gen. Brujevičo, ar jis j 
laiko “j_ 

įkaltu. Brujevič atsakė:

1929 METAIS LIETUVOS 
VALDŽIAI REIKĖS 

265,000,000 LITŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

_ Lietuvos valdžios biudžetas
generolą" Dybenko į1929 metams jau “subalan- 

• •* - ; suotas“ ir ministeriu kabinę-
"Kanu io nelaikau. ne. ne ,ii,lt0 Val,d«a nUn'at.°

čia kaltas Juk neralima i aukš-1S3V0 islaid^ 1929 metais 
čia ka tas. Juk negahma j auks 265,000,000 litu, taigi jai rei- 

. ta vieta kanumenei skirti toki , , . . ’ . t . ,.fe , , . .• , . '. . .. : kės tiek ir surinkti kokiais
’ ’ • < nors budais. 1928 metų biu

džetas buvo 253.000,000 litų.
žmogų.
topografijos žemėlapio.”

Vadinasi, kaip karininkas, 
Dybenko visai negramot- 
nas. Bet šiandien jis vėl pa
keltas į “generolus.“ Matyt, 
jo “nuopelnų” Steigiamąjį 
Seimą išvaikant komisarai 
negali užmiršti.

Palmyros miestely, New 
Jersey valstijoj, jauna mer
gina, Edna Kreuser, nužudė 
savo motiną ir pati nusižudė, 
palikdama laiškelį, kad ji tu
rėjusi taip padalyti, nes bi
jojosi, kad jos tėvas nepa
mestų motinos ir nenueitų su 
kita moteriške. Savžudžiai ir 

{žmogžudžiai visi yra pami
šėliai,

i

VALSTIEČIAI KOMITEČ- 
NIKUS IŠPLAKĖ.

Kaip žinoma, Sovietų dik
tatūroj konstatuota jau keli 
atsitikimai, kur valdžios 
agentai plakė valstiečius 
rykštėmis. Dabar laikraščiai 
praneša, kad Melitpolsko ap
skrity valstiečiai nuplakė ko
miteto narius. Mat. akis už 
akį.

DIDELĖS AUDROS.

4. *

Pilipinų salose per audrą 
buvo užmušta 200 žmonių ir 
10,000 liko be pastogės.
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PATERSON, N. J.
Komunistai sulaužė audėjų Į 

-streiką.
Patersono audėjai strei-1 

kuoja jau septynios savaitės. 
Streikas kilo dėl ilgų darbo 
valandų ir mažos mokesties. 
Buvo dirbama po 10-11 va
landų ir mokama labai ma
žai. Streikuojantieji audėjai 
reikalauja 8 valandų darbo 
dienos, algos pakėlimo ir pri
pažinimo unijos.

Streiką veda Associated 
Šilk Workers of America. 
Streikan buvo išvesta apie 
200 dirbtuvių, o apie 400 
dirbtuvių visai neišėjo. Čia iš 
viso priskaitoma apie 640 
dirbtuvių. Streikavo virš 
3,000 darbininkų.

Kuomet bosai pamatė, 
kad darbininkai yra energin
gi ir pasiryžę kovoti iki per
galės, greit pradėjo taikytis, 
ir per tris savaites laiko susi
taikė 140 dirbtuvių. Kitos 
dirbtuvės buvo stipriai pikie- 
tuojamos, nes streiklaužių 
Patersone netruko.

Gaila, kad ir tarpe lietuvių 
buvo keletas tokių, kurie 
streiklaužiavo. Ypač pasižy
mėjo viena moterėlė, kuri 
ėjo streiklaužiauti su di
džiausiu užsispyrimu. Jeigu 
kas bandė ją atkalbėti nuo 
tokio nešvaraus darbo, tai 
gavo išgirsti visokių žodžių. 
Kartą kelios streikuojančios 
moterys pasigavo ją ir apkū
lė šonus, bet ir tas nieko ne
gelbėjo. Tečiaus nuolatinis 
streikierių persekiojimas pri
vertė ją bent slapstytis ei
nant Į dirbtuvę ir pareinant, 
o vyrui ir sunui padarė ne
mažai nesmagumo ir baimės, 
nes kas vakarą nežinojo kur 
bėgti jos pasitikti, bijodami, 
kad streikieriai gal kur su
čiupo. Toks, mat, visų blog- 
darių likimas: jie būna pri
versti bijotis net savo šešėlio.

Didžiausia streikierių ne
laimė, tai komunistų tarpi
ninkavimas. Komunistai su 
savo National Textile Wor- 
kers Unija Įsibriovė i streiką 
ir ėmė kelti didžiausią suiru
tę tarpe streikierių. Šmeižė 
visus ne komunistus streiko 
vadus, vadindami juos dar
bininkų išdavikais, bosų 
agentais ir policijos drau
gais. Jie laikė slaptus savo 
mitingus ir varė propagandą 
prieš streikierius, skleisdami 
Įvairius lapelius, ir kviesda
mi dėtis prie jų. o savo vadus 
vyli lauk. Streikierių susirin
kimuose kėlė didžiausi triuk
šmą. o kartais privesdavo net 
prie muštynių. Tad ačiū to
kiems komunistų darbams, 
streikas beveik sulaužytas. 
Dabar jie girias, kad prie 
komunistinės unijos prisira
šė apie 400 narių, o kad dar
bininkų spėkas suskaldė, tai 
jiems tas visai nesvarbu.

Streikiery*.

RACINE, WIS.
Laisvamanių kunigo Moc

kaus prakalbos.
Lapkričio 28 ir 29 dd. bu

vo dvejos prakalbos, kurias 
surengė ALDLD. 65 kuopa 
žinomam laisvamanių kuni
gui Mockui. Jis kalbėjo iš sa
vo patyrimų apie bažnyti
nius monus. žingeidžiai ir 
nuosekliai išaiškindamas, 
kaip bažnyčios išnaudoja ir 
mulkina žmones. Taipgi kal
bėjo apie Meksiką, kur jis 
pats nesenai buvo ir patyrė, 
kaip ten kunigai mulkina tos 
šalies tikinčius gyventojus. 
Paminėjo ir Lietuvą, maž
daug sulygindamas ją su 
Meksika. Publikos buvo ga
na daug. Iš sykio buvo ma
noma turėti prakalbas tik 28 
d., bet prašymais tapo pri
verstas 
dieną, 
patiko.

kalbėti dar ir kitą 
Prakalbos visiems

Ten Buvę*.

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Ukėsų Kiiubo 

veikimas.
Lietuvių Ukėsų Kliubas 

Lavvr-ence’uje yra didžiausia 
lietuvių organizacija, turinti 
puikų namą ii- gražioj vietoj. 
Iš kitų kolonijų atvykę lietu
viai atlanko ši Kliubą ir visi 
gėr isi jo puikiu susitvarky
mu ir nuosavybe.

Namas tapo nupirktas 
1919 metais nuo vokiečių. 
Kuomet jis buvo perkamas, 
tai sukėlimui reikalingos pi
nigų sumos, buvo parduoda
mi šėrai. Parduota virš 500 
šėrų. Daugelis žmonių tada 
bijojo pirkti, sakydami, kad 
pinigai gali pražilti. Tečiaus, 
kurie nusipirko, tai neapsiri
ko. štai, L. U. K. jau antru 
kartu nuošimčius išmokėjo 
šėrininkams. Reiškia, žmo
nių pinigai ne lik nežuvo, bet 
dar pelno duoda. Nuošimčiai 
išmokėta 1 ir 2 dd. gruodžio, 
1928 m. šėrininkų prisirin
ko pilna žemutinė svetainė, 

pakilęs 
didelis
ne ma-

visi linksmi, visų 
ūpas. Nors tai ne 
nuošimtis, bet visgi 
žesnis, kaip banko j.

L. U. Kliubas turi puiku 
knygyną, tik gaila, kad dau
guma lietuvių aptingo skai
tyti, daugelis praleidžia lai
ką veltui. Kliubas taipgi turi 
užsiprenumeravęs daug laik
raščių, kaip tai: “Keleivį." 
“Naujienas,” ““Darbininką," 
““Vienybę.” ““Laisvę,” "Ame
rikos Lietuvį,” tad mylintie
ji apšvietą gali pasiskaityti 
Įvairių srovių laikraščius. 
Todėl kiekvienas lietuvis 
privalo prigulėti prie šio 
Kiiubo, nes iš to turės sau di
delę naudą. Tėvai savo suau
gusius vaikus turėtų prirašy
ti prie L. U. K., kuris sale mi
nėtų gerumų dar ir pašalpą 
moka ligoje. — penkis dole
rius Į sąvaitę. Narinė mokes
tis gi maža.

Beje. L. U. K. rengiasi pa
sitikti naujuosiu. metus pui
kia vakariene ir Šokiais, ši 
vakarienė užvardinta “lietu
vių biznierių vakariene.” 
Norima sukviesti visus La\v- 
rence’o biznierius ir visiems 
kartu aptarti abelnai bizniu
kus ir L. U. K. reikalus. Bi
lietų kaina žema. Atsilankiu
sieji gaus gerai pavalgyti ir 
gerti, o kas myli šokius, ga
lės lig valiai pasišokti.

Kliubietis.

DŽIAUGIASI, KAD “KE
LEIVIS” EINA LIETUVON

Drg. J. Johnson iš Racine, 
Wis., džiaugiasi, kad “Kelei
vis” vėl pradėjo eiti Į Lietu
vą. Jis savo laiške administ
racijai rašo:

Gerbiamoji administra
cija! Pamatęs laikraštyje ži
nią, kad "Keleivis” jau Įsi
leidžiamas Lietuvon, labai 
nusidžiaugiau. Ištikrotai bu
vo didelė man naujiena. Jei
gu taip, tai prašau pradėti 
siųsti "Keleivi” mano tėve
liams Lietuvon. Aš labai my
liu “Keleivi,” taipgi ir mano 
tėvelis, ir visi mano draugai. 
Kai važiavau iš Lietuvos, tai 
risi manęs prašė prisiųsti 
jiem “Keleivį.” Džiaugiuosi 
dabar sulaukęs progos jų 
prašymą išpildyti.

NESISKIRS SU “KELEI
VIU” IKI MIRTIES.

Drg. A. Matulaitis iš Chi
cagos. atnaujindamas “Ke
leivio” prenumeratą, rašo: Į 

“Prisiunčiu tamistoms du 
dolerius atnaujinimui prenu
meratos už ‘Keleivi.’ kad 
siųstumėt man jį ir toliau. 
Aš‘Keleiviui’ durų neužda
rysiu kol busiu gyvas. Su sa
vo mylimu ‘Keleiviu’ persi- 
skirsiu tik tuomet, kaip Ab
raomas atsiųs man laišką ir 
pasakys, kad turiu jau palik
ti šĮ pasauli ir važiuoti pas jį. 
“Keleivi’skaitau nuo pat jo 
atsiradimo iki dabar, nes jis 

gaičiui tą koncertą rengė P. lyra geriausias darbo žmonių 
Vaičiūnas. Vietinis. 'laikraštis."

MONTELLO, MASS. 
“Margučio” prakalbos 

pavyko.
"Margučio” redakt. komp. 

A. Vanagaitis turėjo “pra
kalbas,” arba tikriau pasa
kius savotišką koncertą. Jis 
buvo Liet. Tautiškam Name 
7 d. gruodžio. Žmonių lankė
si labai daug. Visi patenkinti 
nauju redaktorium ir jo špo
sais. Pageidaujame greitu 
laiku vėl atsilankyti ir mus 
palinksminti. Komp. Vana-

TORONTO, CANADA. 
Parapijų steigimas.

Pas mus, Toronte, Šv. Jo
no draugija subruzdo steigti 
parapiją, tai dabar agentė
liai vaikštinėja po stabas ir 
renka parašus; mat reikalin
gas tam tikras skaičius para-1 sutiki atmokėti m-
šų. kad vyskupas leistų įs- ' skriaustiesiems, teismas pa
teigti parapiją. Bet kažin, ar !eido bet jie bu> 
jiems tas pavyks? Toronto ’ - -
darbininkai vargiai sutiks 
šerti dykaduonius savo sun
kiai uždirbtais centais. Žino
ma, nieko nepadarysi, jeigu 
rasis avinų, kurie duosis sau 
vilnas kirpti.

Komunistų parapijos at
gaivinimas.

Sužinoję, kad “Joniečiai” 
nori parsigabenti kunigą, 
komunistai irgi visu smarku
mu griebėsi drutinti "raudo
nąsias vieras"; nutarė parsi
kviesti vyskupą Mizarą-Ra- 
sodą. Sako, kad tavoriščius 
Mizara, lankydamas Argen
tinos naktinius restaurantus, 
liko plikas, kaip tilvikas, tad 
<ušelpimui nelaimingo ““Bal
tosios vergijos” autoriaus, 
Toronto ALDLD. skubina 
parsikvėsti ji, kad apkarpytų 
darbininkams vilnas, tuo
met kunigui mažiau butų 
kas kirpti. Susipratę darbi
ninkai nesiduos, kad juos 
mulkintų koks nors tamsiųjų 
urvu apaštalas, ar juodasis 
kunigas, nes vienas jų aklai 
tiki Maskvai, o antras Ro
mai. Aklas tikėjimas juk yra 
fanatizmas, o fanatikai yra 
didžiausi laisvės priešai. 
Darbininkai gi nori laisvės, 
bet čia jiems ant kelio stovi 
dviejų rūšių fanatikai: Ro
mos ir Maskvos, ir kaip kur 
jie gana giminingi, nes vieni 
kitus plusta ir sykiu broliuo
jasi.

MONTELLO, MASS.
Vaikai nubausti už plėšimus.'

Čia tapo areštuoti ir teis
mo nubausti šeši lietuvių vai
kai. Vienas jų už tai pateko 

ii pataisos namus iki gegužės 
į 28 d., 1929 m., o kitus visus, 
.tėvams sutikus atmokėti nu-

Paimkime Toronto lietu- naudingais,dalykais ir netu-
rėš laiko užsiimti blogumais.

A. Kireilis.
vius, kurie myli susirinki
muose vadintis “susipratu- 
siaisdarbininkais” — komu
nistais. bet faktinai tai iš jų 
nėra nei vieno komunisto, 
nes dar jiems trys pėtnyčios 
nesukako, kaip pradėjo to
kiais vadintis, neturėdami 
pilno supratimo, ką reiškia 
tas komunizmas. Jie keikia 
kunigus, bažnyčias: nubal
suoja. kad Dievo nėra, bet 
štai vieną iš jų prispaudžia 
liga: tavoriščius šaukiasi
bahtistę bobą ir per ją atlie
ka išpažinti. Kitas vėl didelis 
tavoriščius leidžia dukterį už 
vyro, tempia prie altoriaus. 
Jų visų vaikučiai yra leidžia
mi i katalikiškas mokyklas, 
kur juodosios seselės jiems 
mažiems juodina protą kiek 
galėdamos. Tai tokie didvy
riai yra musų vadinamieji 
komunistai.

Iš naujai atvykusių ateivių 
labai mažai kas prie jų pa
rapijos linksta. . Tavoriščiai 
matydami, kad jų parapija 
prie visų dedamų pastangų 
neauga ir pasilaiko tik iš ke
liolikos asabų, sumanė parsi
kviesti Mizara. kad padTu
tintų juos. Aš manau, kad su 
Mizara gali atsitikti pana
šiai. kaip su kunigu Dakniu. 
kuris išdūmė net į Braziliją.

Kartusis Pipiras.
i I

I

žymėtina, kad nekurie lietu
viai užsiima vien tik munšai- 
no dirbiniu, apšvietos neturi 
i,- tyčiojasi iš pažangesnių 
lietuvių. J. B.

PHILADELPHIA, PA.
“Open Forum” susirinkimai.

Su pabaiga praeito mėne
sio tarp anglų prasidėjo dau
gelis geros vertės kultūrinių 
vakani. Tarp kitų vakarų yra 
žymus “Open Forum” (atvi
ro teismo) susirinkimai. Čia 
vra pakviečiami žymus kal
bėto jai-preiegentai, kurie 
Įvairiais klausimais išdėsto 
savo nuomonę kuo aiškiau
sia. Įrodydami faktais. Po 
kalbėtojo kalbos, iš publikos 
galima duoti klausimus, i 
kuriuos būna atatinkamai at
sakyta. Publika visuomet 
gauna aiškų supratimą apie

policijos 
priežiūroj ir jeigu vėl są blo
go padarys, tai kitą sy au 
neišsisuks.

Šie jauni plėšikai buvo -e- 
rai organizuoti, turėjo savo 
susirinkimams vietą tele
fonu ir buvo apsiginklavę. 
Plėšimus darydavo planin
gai ir atsargiai: vieni eidavo 
plėšti, o kiti apstodavo gat
vių kampus ir saugodavo, 
kad niekas neužeitų. Signa
lus paduodavo tam tikrais 
rankų ženklais.

Teismas nubaudė šiuos kalbamą dalyką. Tokios pre- 
vaikus, bet jis butų geriau lekcijos klausytojams visuo- 
padaręs, jei už tai butų nu- met būna naudingos. Kadan- 
baudęs kai kuriuos tėvus, nes gi pas mus nedėliomis viso- 
kai kurie šių vaikų tėvai yra kios pasilinksminimo vietos 
paskendę alkoholy ir nepa- yra uždarytos ir žmonėms 
dorumuose, todėl vaikams 
nėra vietos namie ir jie nieko 
gero negali išgirsti iš savo to
kių tėvų. Šių jaunų prasikal
tėlių tėvai neleido i jokią lie
tuvių mokyklą, tad jie netu
rėjo progos susidraugauti su 
geresniais vaikais ir būti do
rais.

Tėvams patarčiau, jei ne
sate katalikais, leisti savo 
vaikus i metodistų mokyklą, 
kur yra geri mokytojai, bai
gę universitetus, ir ten juos 
išmokins kaip atskirti gerą 
nuo blogo. Šioje mokykloje 
mokinama lietuvių kalba ir 
sportas. Ji turi ryšius su Y. 
M. C. A. Lankantieji šią mo
kyklą vaikai užsiinteresuos

nėra kur ką naudingesnio 
veikti, tai patartina ir lietu
viams, mokantiems anglų 
kalbą, lankytis i “open fo
rum” susirinkimus.

Kalbami susirinkimai Įvy
ksta šiose vietose: Labor In
stitute. 802 Locust st. kas 
sekmadieni, 3:30 vai. po pie
tų. Antras susirinkimas Įvyk
sta : Broad St. teatre ant So. 
Broad st., 8 vai. vakare. J 
abu susirinkimus publika yra 
kviečiama kuo skaitlingiau
sia lankytis, ir yra Įleidžia
ma veltui. Dar tenka pasa
kyt, kad susirinkimai atsibu- 
na gana rimti ir bepartvviš- 
ki.'

Praeitą sekmadienio va
karą, 25 d. lapkričio, atvi
ram teisme, kalbėjo Scott 
Nearing, temoje ““Karas, ir 
kodėl vėl prie jo rengiama
si.” Kalbėtojas vaizdingai 

Čia privažiavus daug lie- išrodinėjo karo žalingumą, 
tuvių, susitvėrė lietuvių kuo- jo tikslus ir kas liaudį trau- 
pelė. 17 lapkričio suruošė kia i karus. Jis taip pat fak- 
pirmą lietuvių vakarą, bet tais Įrodė, kad pasaulis dar 
prisigėrę munšaino vakaro niekad nebuvo taip daug pri
rengė jai pradėjo muštis ir vi- si rengęs prie karo, kaip du
sus vakaro dalyvius išvaikė, bar esąs. Patarė kiekvienam 
Svetimtaučių akyse lietuviai rimtai susidomėti gręsiančiu 
pasidarė sau daug gėdos. Pa-! karo pavojum. Kazy*.

ACIMBE. CANADA.

zais. kurie yra pusėtinai tam- surinktais 
sus rymiokai. Pirm Ameri- pinigais, 
kos prezidento rinkimų jie I

iš darbo žmonių

‘Keleivio’ Kalendorius Kaip komunistų, taip fa- 
tik šukavo iš džiaugsmo, kad šistų partijų nariai susideda 
turi kataliką Smithą kandi- išsekamų "profesijų 
datų i prezidentus. Dėl to bu- i tatorių. provokatorių 
vo daug laižvbų. ginčų ir ki-ipų, nes sąmoningų 
tokio triukšmo. Bet po rinki-! žmonių pas juos nėra, 
mų jie visi nuleido nosis, nes j ----------------
Smithas čionai gavo 412 bal-' Chicagos Tribūne kores-

i

ŠIOMIS DIENOMIS IŠEINA Iš SPAUDOS “KELEIVIO" 
KALENDORIUS 1929 METAMS.

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

dailios
50 centu.

siusti

Inkvizicijos paveikslas iš "Keleivio” K.ih-ndorifiu-

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant 
popieros. ir ji galima užsisakyti jau dabar. Kaina 
“Keleivio“ skaitytojams tik 25<-. Užsakymus galima
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai. ‘

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siusti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoteri, Įvynioti i j>opiorele. kad nepraplėštu konverto. ir 
Įdėti i laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS, 253 Broad way. So. Boston. Mass. .

Kuomi skiriasi komunistai 
nuo socialistų? Ogi tuomi, 
kad komunistai vaduojasi u- 
pu. o socialistai — protu.

Gaila, kad dar randasi to
kių žmonių, kurie šio skirtu
mo nemato.

CHICAGO, ILL. 
Išradėjų ir mechanikų 

suvažiavimas.
Šių metų lapkričio 25 d. 

Įvyko išradėjų ir mechanikų 
suvažiavimas p. S. Gasparai- 
čio namuose, 2153 No. Oak- 
ley avė. Susirinkusieji buvo 
iš Įvairių Chicagos miestų ir 
lllinois valstijos dalių. Suva
žiavimas buvo labai gyvas ir 
entuziastiškas.

šiame suvažiavime bu\ o 
sunešta Įvairių Įvairiausių 
minčių, kurinių, protinių 
produktų.

Rengiantis prie busimos 
pasaulinės parodos Chicago- 
je 1933 metais, pradėta or
ganizuotis ir tapo išrinkta 
laikinoji valdyba, kuri iu- 
pinsis tolesniu išradėjų ir 
mechanikų organizavimu ne 
tik Chicagoje, bet ir viduri
nėj, šiaurinėj ir pietinėj A- 
merikoje, o net ir tolesnėse 
šalyse, kur tik randasi išra
dėjų bei mechanikų. Laiki
noji valdyba susideda sekan
čiai : pirmininkas, Antanas 
Kazlauskas, iš Springfield, 
III.: vice-pirmininkas, A.
Meškunas, chicagietis; rašti
ninkas, S. A. Zolp: iždinin
kas, S. Gasparaitis, chicagie
tis; propagandos ir raportų 
vedėjas M. K. Šilis, chicagie
tis.

Susirašinėjimams raštinė 
randasi p. S. A. Zolp namuo
se, adresu 834 West 33rd st., 
Chicago, III.

Yra pageidaujama, kad iš
radėjai, mechanikai ir kiti 
sektų ir prisidėtų prie tos or
ganizacijos sumanymų, nes 
pradžia yra sunkiausia. Yra 
pageidaujama kodaugiausia 
spėkų, kuodaugiausia naujų 
darbo kareivių, naujų suma
nytojų. Tas visas darbas ir 
parama bus brangiai Įvertin
ta, nes tai suteiks galimybę 
nasekmingai veikti ateityje.

M. K. Šilis.

I

MILLINOCKET, ME.
Kas girdėt pa* miškinius.
Musų miestelis daugiausia tų partijos 

apgyventas Kanados francu- tiek, kiek gali išmaitinti -

sų. o Hooveris 715. Buvo ke-Įpondentas iš Rymo rašė, kad 
lėtas balsų paduota ir už So-į•• Fašistų Slaptas Tribunolą/’ 
cialistų Partijos kandidatus, - kiekvieną mėnesi pasiunčia 

Smithui pralaimėjus, fran-’Jaugiau kai šimtą "politinių 
cuzai labai nubudo, a kuk-Į kriminalistų” (abiejų lyčių» 
luksai vieną naktį suruošė, j fašistu "Sibirą.” 
didelę iškilmę, pastatė ant'- Welh diktatūros valdomoj 
kalno du kryžių ir sudegino.|šalyje ir negali.kitaip būti, 
f rancuzams matant.

Darbai.
Naujai atvažiavusiems 

šiais laikais pas mus sunku 
gauti darbą.

Miškų ofisas Bangor mies
tely perkeltas Į Millinocket. 
Great Northern kompanija 
darbininkus veža Į miškus iš 
Millinocket. Vietinis.

BROOKLYN, N. Y. 
Vanagaitis su prakalboms.
16 gruodžio Brooklyne bus 

kompoz. A. Vanagaitis su 
prakalboms, dainoms ir juo
kais, kaipo “Margučio” re
daktorius. Labai gražus pro
gramas. Kiekvienam verta 
išgirsti nepaprasto redakto
riaus, kuris praneš Įdomių 
dalykų apie Lietuvos valdžią 
ir kitokius gyvenimo nuoti- 
kius. Koncertas Įvyks Trans- 
figuration salėje. Pradžia 7 
vai. 30 m. vakare.

CLEVELAND, OHIO.
Komaras pasižymėjo 

ristynėse.
Vietiniai anglų laikraščiai 

sporto skyriuj gražiai apra
šo lietuvio ristiko Komaro 
ristynės su Tony Felice, ku
ris buvo poruojamas su Gan- 
sonu, bet iš priežasties Gan- 
sono susirgimo influenza. jis 
tapo suleistas su Komaru. 
Musų žymusis lietuvis rišt i - 
kas tą Tony greitai surango- 
jo ant matraso. Pirmame su
sikibime Komaras prispaudė 
Tonio pečius prie grindų bė
gyje 22 minučių, o antru 
kartu susikibus, Komarui 
ėmė tik vieną minutę laiko 
apgalėti savo oponentą. 
“The Cleveland Nevvs” pa
žymi kreditą už tai Komarui 
ir pastebi, kad antru atveju 
ristikams neapsimokėjo nei 
pasirodyti, jeigu taip trum
pai ėmė laimėti tą susikibi
mą. Be to, šis laikraštis titu
luoja musų ristiką kaipo 
sportą “de luxe.” aukšto
sios rūšies.

“Kel.” korespondentas.

Skaitytoju Pastabos
Anglų didlapiai pilni žinių 

apie Anglijos Jurgio susirgi
mą ir jo ligą: ilgiausi straip
sniai rašomi, kuriuose vaiz
duoja. kad visi Anglijos pi
liečiai tuomi yra susirūpinę. 
Abejotina.

Mano supratimu, šie gel- 
tonlapiai yra daugiau susi
rūpinę Anglijos Jurgio liki
mu, negu Anglijos liaudis.

Kad Anglijos liaudis prie
lankiau žiuri i savo Jurgi, 
negu fašistų bei komunistų 
valdomų šalių liaudis Į savo 
diktatorius, tas tiesa. Te
čiaus ji gerai žino, kad ga
lės gyvent ir be Jurgio — jei- 

igu negeriau, tai ir ne pras
ėčiau.

Kiek fašistų bei komunis
tini narių? Ogi •

Kongresmanas, Maas iš 
į St. Paul Įnešė rezoliuciją pa
skutiniame kongrese, reika
laujant, kad butų ištirta "or
ganizuota propaganda prieš 
militarizmą.” Chicagos Tri
būne šitą rezoliuciją skaito 
šventa ir pilnai jai pritaria. 
Ji taipgi nurodo Amerikos 
Legionui, kad šis atsišauktų 
Į kitas patriotines organiza
cijas ir kad užvestų reale ko
ką prieš pacifistus.

Kodėl tas didelis geltonla- 
pis taip baisiai bi jo taikos ir 
taip labai trokšta karo? To
dėl, kad buvusis žiaurusis 
karas jam davė devynių mi- 
lionų dolerių vertės namą. 
Na, o busimas karas gali 
duoti dar daugiau pelno.

Laisvės Mylėtojas.

I

Išdavikiška traicė.
Judas išdavė Kristų. Frai- 

na išdavė komunistus. Kuo
met šmitaš (lietuviškas) pa
skelbs tuos išdavikiškus do
kumentus, kuriuos jis sakė 
turis prieš tūlą “Laisvės” re
daktorių. tai tuomet turėsim 
tris išdavikus.

Kazys.
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VILNIAUS KLAUSIMAS. Dar Vienas Skandalas

—Sei. Maike. duok man! —Knygos ir gazietos. vai- 
rodą. kuki Krismus prezentą ke. tai prastos dovanos ir ant 
aš turėčiau šįmet nupilki sa- Krismus niekas neduoda, 
vo kumui šnapsauckui. ; Geriau jau butų nupirkti gy-

—Be pinigų, tėve, niekas vą rąžančių, ar karmeiitans- 
nieko negali nupirkti. |^us škaplierius, arba kokio

—Tu. vaike, nesupranti..muėelninko abroza. Bet ma- 
ką aš myninu. Aš nesu visai 
be skatiko, bet aš norėčiau 
žinoti, kaip butų galima nu
pirkti frentui prezentą. kuris' 
nekaštuotų daug ir sykiu bu
tų jam naudingas.

—Progresyviai žmonės, 
tėve, visai neužsiima pirki
mais kalėdinių dovanų, nes 
šis paprotys rišasi su prieta
rais ir nepraktiškas.

—Nebūk asilas, vaike, ir 
nestatyk save ant šiderstvos. 
ba juoksis visi žmonės, kaip 
sužinos, kad tu taip durnai 
kalbi. Kas gi tai girdėjo, kad 
prezentai yra negeras daik
tas.

—Aš nesakiau, kad tai 
blogas daiktas, tik neprak
tiškas, ypatingai neturtin
giems žmonėms, darbinin- , 
kams. Savaimi juk supranta
ma. kad perkant kitam dova
nas tikimasi už tai gauti do
vanų grąžomis. Na. o jei tau 
kas nupirks brangų rėdio. ar 
gramafoną. bet tu, neturėda
mas daug pinigų, jam nu
pirksi, sakysim, tik pypkę, 
tai kaip tas žmogus jausis, 
gavęs tokius mainus? Jis ga
li tiesiog pasakyt, kad tu esi 
kiaulė ir nustos su tavim 
draugavęs. Todėl geriausia 
yra visiškai atmesti tą dova
nų paprotį. . į

—Nausa, Maike. aš turiu 
nupirkti savo kumui prezen
tą. ir tu manęs nuo to neat
kalbėsi. Jis man per visus 
metus skaitė iš gazietų n avi
nas ir dažnai naminės užfun- 
dijo, taigi aš jam turiu ką 
nors už tai duoti. Tu tik pa
sakyk. ką aš galėčiau jam 
nupirkti už kokią pora dole
rių ar dar mažiau, kad jis 
butų satisfait.

—Jeigu jau tikrai esi pasi
ryžęs savo kurną apdovano
ti, tai patariu užrašyti jam 
gerą laikrašti. “Keleivį." 
“Naujienas." arba iš Lietu
vos “Socialdemokratą." Tas 
daug tau nekainuos, o laik
raštį jis gaus per ištisus me
tus ir skaitydamas visuomet 
prisimins apie tave. Tai ge
riausia Kalėdoms dovana.

—Bedieviškų gazietų. vai
ke. tu man nepiršk. ba mano 
kūmas yra geras katalikas i) 
jis tokių raštų savo stubon 
neįsileis.

—Na, tai nupirk jam gerą, 
mokslišką knygą. Tokia do- valstybei nuostolių apie 10,- 
vana irgi bus naudinga, ir 000.000 litų. Dėl stokos liu 
daug nekainuos, nes gali pa- (liniukų ir ekspertų byla ati- 
sirinkti pagal savo kišenių, dėta.

Francuzų karaliaus ka
riuomenė į kelias dienas vo
kiečių buvo sunaikinta, tuo 
tarpu Paryžiaus komuna, ku
ri rėmėsi plačiomis darbo 
masėmis, atlaikė vokiečių 
kariuomenės spaudimą kelis 
mėnesius.

šie faktai rodo, kiek daug 
reiškia plačiųjų masių orga
nizuotumas bei jų veiksnys 
politikos, kultūros ir ekono
mijos srityse. Vilniaus klau
simą rišdami visa tai turime 
gerai įsidėmėti, nes diploma
tijos kova yra taip pat kova, 
kur išvardyti faktai turi le
miančios reikšmės. Lietuva 
visame istorijos bėgyje nuo
lat pralošdavo, kuomet tik 
valdžia atsidurdavo kelių 
kunigaikščių rankose, o vi
suomenė būdama toliau at
stumta nuo valstybės vairo.

Paskutiniu laiku Lietuvos 
tarptautinė padėtis irgi žy
miai pablogėjo. Priežasčių 
toli jieškoti nereikia. Atsivė
rusi didelė ir gili kiaurynė 
tarp vyriausybės ir visuome
nės. sustabdymas visuome
nės veikimo kultūros ir eko
nomijos srityse — smarkiai 
sujudino pačios valstybės 
pagrindus. Lietuva yra vie
nintelė valstybė Europoje, 
kurioje per visą jos Nepri
klausomybės laiką vyrauja 
karo stovis, sauvalė ir kito
kie ypatingi suvaržymai.

Tik 6 mėnesius gyveno 
laisvu gyvenimu, laisvai or
ganizavosi į ekonomines i 
politines grupes, laisvai reiš- ginču platesnėje prasmėje, 
kė kūrybos jėgas. ‘ *
tenka stebėtis, kad Lietuvos' tenzijų užinteresuotos 
demokratija bei darbo žmo- tybės ir todėl Tautų Sąjun- 

’į gos rezoliucija einant, gali 
- tekti priimti Lenkų siūlomus 

..._2_.is, susisiekimo, uosto 
esant parodyti savo atsparu- santikių sureguliavimo pro- 
'4- jektus. kad patenkinus tre-
Per daug krikščioniška — čiosics pusės pageidavimus, 

jėzuitiška buržuazija buvo Gi Vilniaus klausimas gali 
prislėgusi Lietuvos kaimietį likti atviras neapribotam lai- 
ir darbininką Įvairiomis 

perdaug įvai
rių juodojo internacionalo 
jėgų jis buvo mulkinamas.— 
kad per šį trumpą laiką butų 
galėjęs pareikšti pilnai savo 
kūrybines ir organizacines

Pas Komunistus.užkariauti neįstengs, o antra, 
ginklu Lietuvos demokratija 
nesiims kitus kraštus paverg
ti. Lietuvos darbo liaudis, 
perdaug aukų padėjo kovoje ŠLYKŠTUS SĄMOKSLAS komunistus. Kuo budu Le
su caro despotizmu, kad1 Vrvmnn>c_
šiandien imtųsi pati kitus 
vergti. Tokių organizacijų 
šauksmai vaduoti Vilnių turi - , —r
tikslu nukreipti darbo žmo- jlio vadas davė jiems $10,000 mą: —..--------- . .
niu kovą nuo jų kovos tikro- darbininkų unijoms griauti, pripiršo Arnoldas Rothstein ’ veda “nekaltos įmportofir- 
• , t - . T-ieto,oriu "imnnrtn

SU ŠMUGELNINKU 
ROTHSTEINU.

bow atsirado pas komunis
tus?

Žinojusieji komunistų pa-

f

šmugelio biznį. Tas biznis 
neša milionus pelno, bet 
slaptas narkotikų importavi-

_____ __ mas yra surištas su dideliais 
New Yorko padugnių pašau- slaptis, žinojo ir čia atsaky-sunkumais ir pavojais. Nar-

Lebotvą komunistams kotikų šmugeli dažniausiai

t jo kelio prieš reakciją. Lietu
vos darbo žmonės turi vesti 
kovą prieš savo buržuaziją.

Šiomis dienomis New Yor- 
ke buvo nušautas taip vadi-

I

Komunistų mušeikų žygiai 
prieš unijistus.

mos. Įsisteigia “importo 
kompaniją.” Ji importuoja iš 
užsienio tikras prekes, bet

už laisvę, darba ir duoną. I?*™?5. Padugnių Pasauli.° Cloak meikerių, o vėliau dėžėse tarp tikrų prekių įsu- 
Reikia vesti kova už laisva - C karalius n* kailių siuvėjų, unijų reorga-karnas gerokas kiekis narko-
Vilniaus krašto žmonių apsi- ^Įonizavimo laikais komunistai tiku. Ir šmugelis dažniausiai 
sprendimą. nusovim.° P? nsanja buvo ive(ję tikrą teroro vieš- pavyksta.

no kūmas jau visus tuos dai
ktus turi, tai norisi nupirkti 
tą. ko jis dar neturi. 

' —Tu labai klysti, tėve,
manydamas, kad laikraščių 
ir knvgu niekas neduoda do- 
vanoms. Miliūnai dolerių iš
leidžiama kas met per Kalė
das knygoms, o tas jau. paro
du. kad kultūringi žmonės 
jas labai augštai įvertina. 
Juk ir tu pats vis eini pas sa
vo kurną sužinoti, ką laikraš
čiai ir knygos rašo, ir daug 

' dalykų sužinai, tik gaila, 
kad tavo kūmas skaito atža- 
o-areiviškus laikraščius, kurie priemonėm! 

’ žmogų suklaidina. Jeigu jus 
. gerus raštus skaitytumėt. tai 

būtumėt daug naudingesni 
ir sau ir kitiems.

—Kytri žmonės, vaike, 
gazietoms ir knygoms pinigų jėgas, 
nemėto, nes galima pasisko-į Ištiko perversmas, po ku- 
linti pas kitus. Mano kūmas rio taip visuomenės ir val- 
irgi niekad gazietos neperka.'džios atsidarė da didesnė 
bet pasiskolina pas susiedą.(kiaurynė, ir tas pats menkas 
Tai kam dar aš turėčiau visuomenės jėgų pasireiški- 
spendinti dolerį ar daugiau, mas organizaciniame darbe 
kad mes tą gaunam už dyką, buvo galutinai

—Nuolat skolintis, tai juk Perversmo 
ne garbė ir sykiu nuostolis dan 
kitiems žmonėms.

—O koks tai gali būti nuo
stolis. Maike? Juk mes tos 
gazietos nesuvalgom? Per- 
skaitom ir vėl atiduodam. 

' —Bet jeigu taip visi daly
tų. tai jokie laikraščiai nega
lėtų pasilaikyti, ir tuomet ne
būtų kur nei pasiskolinti. 
Taigi, užrašydamas laikrašti 
Kalėdoms dovanų, tu atlieki 
net keliatą naudingų darbų: 
ir laikraštį paremi, ir savo 
draugui gerą dovaną pada
rai. ir pats išvengi didelių iš
laidų.

—Jeigu tų, vaike, taip sti- 
kini už gazietas. tai kibą rei
kės nupirkti kumui kokią 
kantičką arba sapnininką.

—Tokių nepirk, tėve/ Nu
pirk geresnę knygą.

—Na. jau tu manęs nemo
kyk. Maike. Aš žinau, kas 
gera, o kas ne. Geresnių kny
gų už kantičką ir saptininką 
nėra. Taigi ir einu pirkti. 
Pasimatysim kitą syk.

sprendimą.
Nesant tinkamų darbo 

žmogaus gyvenimo sąlygų 
Lietuvoje, vargu ai- panorės 
Vilniaus krašto darbo liaudis 
pasiliuosuoti iš savo žinomų 
slėgėjų, kad pakliuvus į neži
nomų, gal kartais blogesnių 
engėjų nagus.

Šiuo metu vienoje sienos 
pusėje iškilmingai apvaikš- 
čioja Vilniaus užgrobimą, 
kitoje pusėje. Lietuvoje, mi
ni 8 metų Vilniaus netekimo 
gedulą, o pats teisingas šio 
klausimo išrišimas neįvyks
ta. Lietuvos valdžios neva 
laimėjimai Tautų Sąjungoje 
yra tik laikinas pavojaus ati
tolinimas, bet ne visiškas pa
vojaus pašalinimas, nes ir 
pats atitolinimo faktas pri
klauso nuo Rusijos ir Vokie
tijos paramų, giynai valsty
bės interesų apskaičiavimo 
(lėliai. Lenkų-lietuvių tar-

ir’pusavis ginčas virto dabar

Todėl ne- šiame ginče pareiškia pre-
T - -4_________  • A •• * • 1i vals-

nės nuolat spaudžiami per š; 
trumpą laika negalėjo išvys
tyti savo jėgų - ir reikalui vanden:

Kauno apygardos teisine 
byvo pradėta didelė sensa
cinga byla prieš Alytaus spi
rito varyklos “Sietynas” sa
vininkus ir tarnautojus, ku
rie kaltinami esą jie padarę

policija, su kuria jisai veik- patavimą rūbų pramonėje. 
dav£s- ‘“kapdalas žada būti Jų gengsteriai ir mušeikos 
labai didelis, ir sios sąyaitės siautė visur, atvirai ir pasalo- 
.. . - . • mis užpuldinėdami unijistus.

Polidjos galva, Eidami į darbą ir grįždami

patavimą rūbų pramonėje. 
“ mušeikos

laikraščiai jau rašo, kad New užpuldinėdami unijistus. 
*01' * policijos galva, Jo- Eidami Į darbą ir grįždami 
seph A. n arren, žada rezig- namo darbininkai niekados

kui.
Atmesti tuos projektus, 

reiškia — pradėti su lenkais 
karas. Jau šįmet ir pereitais 
metais Lietuva dėka gruo
džio 17 d. perversmui nete
kusi visuomenės jėgų konso
lidacijos — buvo atsidūrusi 
Nepriklausomybės praradi
mo pavojuje. Nesant stipriai 
organizuota; Lietuvos darbo 
liaudžiai. Europos kapitalis
tai tyko pavergti savo kapi
talo rankosna Lietuvą ir ją 
naversti kapitalistų baze ko
vai su Rusijos liaudimi.

Lietuva yra atsidūrusi to
kioje padėtyje, kad dabar 
daugiau tenka galvoti ne 
apie Vilniaus atvadavimą, 
bet privalome rimtai susirū
pinti Nepriklausomybės iš
laikymu. Vilniaus kraštą iš 
lenkų dvarponių jungo gali 
tik Lietuvon darbo žmonės 
atvaduoti, nes tik darbo 
liaudis visur neša laisvę ir 
naikina visokią priespaudą.

Ginklu, šauksmais ir ge
dulu dangstydamiesi tur būt 
Vilniaus krašto neatgausi- 
me.-

Tik aukšta. Lietuvos eko
nominė. kultūrinė bei geog
rafinė padėtis verste vers 
Vilniaus krašto gyventojus 
prisiglausti prie Lietuvos.

“Laisvas Žodis.”

APŠAUDĖ POLICIJOS 
VALDININKĄ.

Veviržėnų miestely, Kre- 
tingos apskr . nežinomas as
muo 4 revolverio šūviais sun
kiai sužeidė vietos nuovados 
viršininko padėjėją Domą

Rothsteiną suvedė su komu
nistais šmugelio biznis.
Arnoldas Rothstein nusi

tarė būti biznierium kaip rei
kiant, — importeriu. Bet kad 
reikalas eitų sklandžiau, jis 
sumanė būti importeriu iš 
Rusijos. Įsisteigė importo 

______ ; ofisą ir gavo koncesiją im
li- kai toki komunistų mu-. Portuoti dūktus iš Rusijos, 

šeikų užpuldinėjimai buvo į f ’ ~ ”

nuoti.
Bet ne apie tai mes čia no

rim kalbėti. Mums rupi kitas 
skandalas, būtent tas, kuris 
riša šitą šmugelninką su... 
komunistais, šitą skandalą 
iškėlė aikštėn žydų socialis
tų dienraštis “Forverts,” pa
rodydamas, kad komunistai 
naudojosi Rothsteino pini
gais ir jo intaka policijoj 
unijoms skaldyti. Paduodam 
čia “Forvertso” straipsnį 
“Naujienų" vertime:

Tuojaus po moterų rūbų 
siuvėjų streiko. — pasakoja 
“Forverts,”—kai komunistai 
nutarė pradėti žiaurų karą 
prieš Cloak and Dress Ma- 
kers uniją, jie sušaukė mitin
gą Madison Sąuare Garde-, 
ne. Į tą mitingą jie susigabe- 
no visus savo pritarėjus. Jie 
skelbė, kad tai busiąs vien 
cloak ir dress-meikerių mi
tingas. tečiau. kai tieji atėjo 
į susirinkimą, jie rado skait- 
meningą komitetą ir visą ar
miją policininkų, kurie ėmė 
mėtyti laukan kiekvieną, ku
rį komunistai laikė ne savo 
žmogum.
Policija komunistų tarnyboj 

prieš unijistus.
Policija tarnavo ištikimai. 

-Ji daužė ir stumdė laukan 
kiekvieną, kurį tik komunis
tų komiteto žmonės nurodė. 
Darbininkai protestavo, įro
dinėjo. kad jie yra unijos na
riai. dagi rodė savo unijos 
mokesčių knygutes ir streiko 
korteles, bet nieko nepadėjo. 
Jei tik komiteto žmonės kuri 
įtarė kaip ne saviški, tas ga
vo policininko kumštį spran- 
dan ir ėjo lauk iš salės.

Nuostabus buvo dalykas 
Kasgi atsitiko, kad policija 
staiga pasidarė tokia stropi? 
Iš kur atsirado šiame mitin
ge tokia didelė armija polic- 
manų su savo kapitonais ir 
leitenantais? Iš kur, pagaT 
liau, atsirado policininkuose 
tiek daug meilės komunis
tams?

Tie. kurie žinojo komunis
tų paslaptis, žinojo ir atsaky
mą. Jie sakė, kad paskilbęs 
gembleris, Arnoldas Roth
stein. viską suruošė ir viską 
“sufiksino.”
Advokato Lebovo pasirody

mas komunistų mitinge.
Tame mitinge Madison 

Square Gardene švaistėsi 
Rothsteino advokatas Le- 
bovv. Jis taip jau stovėjo ties 
durimis ir komandojo polici
ninkams, tartum butų buvęs 
jų viršila. Kurį jis liepė įleis
ti. tas buvo įleistas: prieš ku
rį papurtė galvą, tas buvo 
policininkų išgnistas lauk.

Streiko metu Lebow buvo 
taip jau komunistų advoka
tas. Buvo žinoma, kad Le-

I nebuvo tikri, kad pakeliui, ar 
darbo vietoje, nebus užpulti, 
sumušti, o gal ir visam gyve
nimui sužaloti.

•s.

>1 Bet koncesiją iš Rusijos 
daromi dagi po pat policijos galima gauti tik per komu- 
akių, pastaroji dėjosi nieko nistų sferas, ir dėl to Roths- 
nematanti. nieko nežinanti, {tein pirmiausia užmezgė 
Kodėl? jsantikius su vietos komunis-

Todel, kad galingas gemb- tais. Tais laikais komunistai 
leris ir gengsterių vadas, Ar-'kaip tik buvo pradėję savo 
noldas Rothsteim kuris turė- įnirtusią kovą prieš moterų 
jo didelės įtakos Tammany rūbų siuvėjų uniją, ir jiems 
Hali politikieriams ir polici- labai reikėjo pinigų. Padary- 
jai, buvo viską “sufiksinęs” jta biznis: jie gavo iš Roths- 
komunistams. -----
Unijų vadų protestai prieš 

policijos darbus.
Unijų vadai daug kartų 

protestavo policijos komisio-j 
nieriui ir Nevv Yorko merui 
Walkeriui. kam policija lei
džia komunistų mušeikoms 
terorizuoti unijistus, bet pro
testų niekas neklausė. Polici
ja dėl to nė piršto nepajudi
no. Kartą atsitiko dagi taip, 
kad vienas aukščiausių poli
cijos departamento valdinin
kų. įtūžęs, pagrūmojo unijų 
vadams, jogei jis išgulsiąs 
juos iš miesto, jei jie nepa- 
liausia lindę su savo m otes- 
tais prieš policiją.

Unijų vadai tečiaus į šito
kį akiplėšišką policininko 
bauginimą atsakė griežtu įs
pėjimu. kad jeigu policija 
negins darbininkų sveikatos iv už

nuslopintas.
vykintojai, var- 

patamavimo Lietuvos 
nepriklausomybei — netie
sioginiai sudarė sąlygas, ku
riomis pasinaudojo priešai. 
Lenkija šia padėtimi sugebė
jo pasinaudoti.

Naujai, didelei I^enkų val
stybei buvo labai reikalingas 
išėjimas į jura. Versalės su
tartimi Lenkija gavo išėjimą 
i jurą per Dancigo koridorių. 
Bet šis kelias per tvirtą ir di
delę vokiečių valstybę len
kams yra nepastovus, tik lai
kinas išėjimas į jurą. Neste
bėtina todėl, kad visa lenkų 
viltis buvo nukreipta į Lietu
vą. Išėjimas i jurą neitrali- 
zuotu Nemunu ir per silpną 
Lietuvos valstybę yra visų 
patogiausias.

Kiek dabartinė Lietuvos 
diplomatija nedėtų pastangų 
Vilniaus kraštui atgauti, jei 
tai butų ii- nuoširdus noras— 
visos tos pastangos nueis nie
kais. kol Lietuvoje nebus tik
ros demokratinės tvarkos, 
piliečių pilnos laisvės ir tin- 

|karnų ekonominių sąlygų. 
Tik šias sąlygas įvykdžius 
galime turėti vilties, kad Vil
niaus krašto darbo žmonės 
šties ranką Lietuvos darbo 

žmonėms.
Jokie Vilniaus vadavimo 

komitetai, šaulių sąjungos ir mą asmenį, kuris nesenai Su unijomis jis niekados pir- 
panašios* organizacijos Vii- esąs paleistas iš Raseinių ka- miau nė kokio reikalo netu- 
niaus neatvaduos, nes ginklu Įėjimo.

*
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Budiną. Įvykio vieton nuvy- bow buvo advokatas, kuris 
kęs Kretingos apskr. polici-Į gindavo vien kriminalines 
.jos vadas ir kriminale polici-.bylas ir kad jo klientai pa- 
ja. Kitą dieną, kaip praneša prastai būdavo kriminalis- 
“L. K." šauliai sulaikę įtaria- tai ir žmonės su “rekordais.”

jteino 810,000, o Rothstein 
' gavo per juos importo kon
cesiją iš Rusijos.

J Rothsteino “patarnavimai” 
komunistams.

Nuo to laiko tarp komuni
stų ir paskilbusio gemblerio 
įsikūrė bičiulystė. Nuo to lai
ko Rothstein atliko daug 
“patarnavimų” komunis
tams. .Jis buvo tas “didis” 
žmogus, kuris “susetlino” 
komunistams siuvėjų streiką.

Visuomenės padugnių pa
saulio vadas. Rothstein, taip 
jau skolino pinigų komunis
tams. Dešimt tūkstančių do
lerių buvo jam mažmožis, te
čiau jis skolos niekam nedo
vanojo. Jei kas jam buvo 
kaltas kelis centus, jis atsi
ėmė su procentais.

Jis reikalavo užmokesnio 
savo “patarnavimus” 

ir gyvybės nuo komunistinių komunistams. Ir komunistai 
mušeikų, tai jie padalysią sulygo su savo “geradariu” 
tokį skandalą, kokio New mokėti jam kas sąvaitė po 
Yorko miestas dar nežinojo.'
Policija pabūgo viešų pro

testo demonstracijų.
Padarę šitokį įspėjimą.

unijų vadai tuojau ėmė reng- mokesnį “for services rende- 
tis sušaukti masinius mitin-' red,” Rothstein susiprato ga

lįs turėti “nemalonumo,” jei 
kada pakliūtų į vyriausybės 
rankas ir butų kvočiamas, 
kokių jis “services” atliko 
komunistams. Dėl to jis pa
reikalavo. kad Portnoy, siųs
damas jam “peidę.” žymėtų 
laiške, jogei siunčiami pini
gai einą paskolos sąskaiton.
Komunistų biznis su Roths- 

teinu — juodžiausias lapas 
darbininkų judėjimo 

istorijoje.
Komunistų biznis su Roth- 

| šteinu rūbų siuvėjams be ga
lo brangiai parėjo. Jie buvo 
sunaikinti, sudemoralizuoti. 
Streikas buvo “susetlintas” 
su šapų savininkais taip, 
kaip Rothsteinas liepė komu
nistams susitaikinti. Jis buvo 
visas “bosas.”

Komunistų santikiai su ta 
patamsių galybe, su Arnoldu 
Rothsteinu, kuris dabar yra 
išsikraustęs į “aną pasaulį.” 
yra vienas tamsiausių ir pur- 
viniausių lapų darbininkų 
judėjimo istorijoje.

Komunistų vadas 
Portnoy siuntinėjo jam če
kius reguliariškai. Bet dėl to, 
kad laiškuose su čekiais 
Portnoy žymėjo siunčiąs jam

I
....v... 

gus ir padalyti mieste milži
nišką protesto demonstraci
ja.

Tas paveikė. Kyšių lupi
kai policijos departamente 
pabūgo viešo skandalo. Dagi 
tamsioji Rothsteino galybė 
nebepadėjo. Policijos valdi
ninkai patys kreipėsi į unijų 
vadus ir ėmė maldauti, kad 
jokių protesto demonstraci
jų nedarytų, prižadėdami, 
kad nuo šio laiko policija bu
sianti budresnė ir žiūrėsian
ti, kad mušeikų teroras prieš! 
unijistus ir iš viso darbinin- j 
kus pasiliautų.

Reikia pripažinti: polici
ja savo prižadėjimą išlaikė. 
Teroras buvo sustabdytas.

Ir kai tik mušeikos buvo 
suvaldyti, bematant susmu- 
ko ir visas komunistų “fai- 
tas” prieš siuvėjų unijas.
Kaip komunistai susibičiu

liavo su gembieriu 
Rothsteinu.

Arnoldas Rothstein buvo 
papirkęs policiją komunis
tams. Bet kuo budu komunis
tai susibičiuliavo su Roths
teinu?

Rothstein buvo ne tik pa
skilbęs gembleris. Jis užsiė
mė įvairiais kitais tamsiais 
ir pelningais bizniais. Jis, be 

rėjų, kol jis nepasirodė pas kita, vedė platų narkotikų

NUSIŠOVĖ POLICI- 
JANTAS.

Kamajai, Rokiškiu apskr.
Lapkričio 1 d. nusišovė vie
tinis policijantas.

Nusišovimo priežastis iiU- 
f 1 *‘bodęs gyvenimas.

i i
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Visokios Žinios.
TAUBYBE IR SOCIALIZMAS.

VELNIO GARBINTOJŲ 
TIKYBA.

..Velnio apsėsti šventieji. Vel
niškoji šventoji dvasia. 
Velnininkų pamaldos.

APŠILDYMAS BAKTERI
JOMIS.

Yra bakterijų, kurios besi- 
maitindamos ir besidaugin- 

■ damos išdalina šilimos. Visi
Lenkų laikraščiai praneša, esame pastebėję, kad šalinė- 

kad Cholmo gubernijoj atsi- se sukrautas šienas per kai 
radusi nepaprasta tikyba,' kuri laiką įšyla. Ta šilima ir 
kurios išpažintojai garbina vra atsiradusi iš šilimą išda- 
Velnią. i linančių bakterijų, kurių bu-

Apie Kovelio miestą, Chol- vo pilnas šienas.
mo gubernijoj, šituo velniš-1 
ku mokslu esą jau užsikrėtę 
ištisi kaimai. Jie garbina 
Velnią taip, kaip Dievo gar
bintojai garbina Dievą. Iš- 
tikrujų, Velnią velnininkai 
ir skaito savo Dievu.

Velnininkai pasakoja vie
ni kitiems, kad jie savo aki
mis yra matę Velnią, o taipgi 
matę ir tokių žmonių, ku
riuose Velnias jau apsigyve
nęs. Tokie Velnio apsėsti 
žmonės skaitosi labai šven
tais ir kili juos garbina, kaip naudoja daigynams apšildy- 
dievus. ti dėdami mėšlą ant anksti

Velnininkų vadas esąs pavasario pasodintų daigynų 
ūkininkas Klimas Pauliuk. (rasodų), kad diegus apsau- 
Jisai vadinasi “galingiausis gotų nuo nakties šalčių. Čia 
karalius” ir vienatinis “pra
garo kariumenės sovietų vy- 
riausis vadas.”

Lydimas dvylikos velniš
kų apaštalų, Klimas Pauliuk 
vaikščioja po kaimus ir skel
bia naują tikybą, būtent, 
Velnio garbintojų tikybą.

Krikščionybę baisiai nei
gia ir dergia. Jau konstatuo
ta keli bažnyčių ir kunigų 
bei popų užpuolimai. Tie 
velnininkai esą norį visas 
krikščionių bažnyčias pada
ryti velnio šventyklomis.

Velnininkai sakosi esą ap
šviesti velniškosios švento
sios dvasios ir kalbą visomi 
pasaulio kalbomis. Tamsius 
kaimiečius, žinoma, nesunku 
apgauti. Velnio “šventieji” 
blevyzgoja visokius niekus, 
o tamsus žmonės tiki.

“Pamaldose” velnininkai 
taip moką minią įvesti į eks
tazę. kad ji pradedanti kauk
ti, staugti, dantimis griežti, 
plaukus nuo galvų rautis ir 
tt. Kai jau minia esti pakan
kamai įerzinta, bažnyčioj 
gęsta šviesa ir prasideda or
gija-

Lenkijos policijai velnio 
garbintojai pridarę rupes
nių. Katalikų fanatikai vadi
na Velnio fanatikus bolševi
kais, kurių tikslas esąs iš
griauti krikščionybę.

Yra bakterijų, nuo kurių 
išdalinamos šilimos aplinki
nė temperatūra pakyla iki 
70 laipsnių C. Yra ir tokių 
bakterijų, kurių išdalinama 
šilima pakelia aplinkos tem
peratūrą iki 110 laips.C. Rei
škia ta šilima galima lengvai 
užvirinti vandeni, o kai ku
riais atvejais bakterijų gami
nama šilima gali iššaukti pa
degimą.

Bakterijų išdalinamą šili
mą žmonės nesąmoningai iš-

iš tikro šildo ne mėšlas, o ja
me esančios atatinkamos 
bakterijos.

Vokietijoje yra bakterijo
mis apšildomų oranžerijų. 
Prisirinkę iš medvilnės fab
rikų atlikusių pašukų sudeda 
Į dėžes, užpila vandeniu ir 
užveisia šilimą išdalinančias 
bakterijas. Dėžes sustato i 
oranžedijos vidų ir dėžėse 
begvvendamos bakterijos, 
tarytum pečiai, be perstoji- 
mo teikia oranžerijai apšil
dyti reikalinkos šilimos.

3 LENKAI IŠPLĖŠĖ FAB- 
RIKOS OFISĄ.

Torrington, Conn. — Tris 
lenkai vaikėzai čia Įsiveržė 
nakties laiku i Warrenton 
Woolen Co. ofisą, primušė 
sargą, paskui Įsilaužė per 
sieną i kitą kambarį ir išde
ginę acetylenu skylę plieno 
seife, pavogė apie $200 ga
tavais pinigais ir keliatą če
kių. Į kelias valandas polici
ja visus juos suėmė ir jie prie 
kaltės prisipažino. Dabar jie 
pastatyti po $35,000 kaucija.

LATVIJOJ PRASIDĖJO 
BADAS.

Kiauras dienas ir naktis 
latgalieciai miega.

Latvijos seimo socialde
mokratų frakcijos posėdy at
stovas Pigulevskis padarė 
pranešimą apie padėti Lat- 
galijoj, kur vietomis jau pra
sidėjęs badas.

Kai kuriuose valsčiuose 
ledai visai sunaikino javus. 
Jaunlatgalijos apskrity visai 
sunyko vasarojus. Jau pusė 
surinktų javų suvalgyta ir po 
Kalėdų bus didelis badas. 
Daugelis latgaliečių ir der
lingais metais maitindavosi 
tik bulvėmis, o šįmet bulvės 
supuvo ir gyventojai visai 
nieko neturi valgyti.

Esą Latgali joj pastebimas ( 
nepaprastas reiškinys: kiau
ras naktis ir dienas žmonės 
miega, kad nevalgytų ir ne
judėtų. Esąs epidemijų pavo
jus.

f

rsių kitatau
čiu; bet skelbia tautų solida
rumą. teisėtumo ir žmogaus 
teisių gerbimą; socializmas 
objektyviai vysto ir padeda 
plisti tautinei sąmonei. Tarp 
socialisto ir tautinio šovinis
to tautybės klausimuose skir
tumas pasireiškia tik tame, 
kad šovinistas stengiasi prie
vartos keliu primesti savo 
tautybę kitataučiams, tuo 
f

Socializmo priešai dažnai savo tautos n- vii 
mėgsta tvirtinti, buk socia
lizmas neigiąs tautybę, o 
kiekvienas socialistas esąs ne 
kas kita, kaip tautos išgama, 
išsigimėlis ir tam panašiai. 
Bet taip kalba tik šovinisti
niai nusistačiusi vienos ar ki
tos tautos buržuazija, kuri 
norėtų praryti visas kitas 
tautas, o tuos žmones, kurie 
smerkia tokius jų darbus, va
dina tautos išdavikais ir taip 
toliau.

Bet ne vienam socialisti
niai nusistačiusiam darbinin
kui gal kils klausimas, kaip 
yra derinamas socializmas 
su tautybe. Gal ne vienas 
bandys tvirtinti, kad socia
lizmas yra tarptautinė idėja 
ir socializmo pagrindiniai lo
zungai yra: “Visų šalių pro
letarai, vienvkitės.”

Taip, socializmo idėja yra 
tarptautinė. Socializmo lo
zungai yra kvietimas visos 
pasaulio darbininkijos po 
viena socialistine vėliava ko
voje už savo teises. Bet kas 
gali tvirtinti, jog socializmas 
reikalauja, kad lietuvis dar
bininkas, jei nori būti tikras 
socialistas, turi virsti kita
taučiu, atsižadėti savo kal
bos, ir kad tik tą padaręs jis 
bus tikras socialistas? Juk to 
niekur socializmo mokslas 
nesako ir nereikalauja, kad 
vienos ar kitos tautos darbi
ninkas, norėdamas turi doru 
socialistu, privalo atsisakyti

. buvo seniau. Nors žmogus ir
• tamsus, nors jis dar tiki į vi
sokius prietarus, tečiaus pa-

I kalbintas užsirašyti laikraštį 
j jis jau nenusigąs, kad tu čia 
nori jo dūšią velniui užrašyt.

• Ir jeigu tik mandagiai prie jo 
prieisi, jis laikraštį užsirašys. 
Bet jeigu jis da bijosis, tai 
iš pradžios duok jam vieną- 
kitą numerį nemokamai pa
siskaityti, ir tuomet vėl pa
siūlyk užsirašyti.

Tuo pačiu laiku nereikia
• užmiršti ir Lietuvos. Jeigu

I Pajieškau drau?o M. M. iš Holyokę.į Pajieškau Jono ir Jurgio Beikaus,
Mass, nežinau kur išvažiavai. Mato-1 Kauno gub, Rokiškio apsk, Čiobiškiu
nėk greitai atsišaukti, yra svarbus ret Lparapijos r._.’__ ________L.l_ 1____
kalas J. G ■
77 North St., 2 fl<^>r, Uorcest-r, Mas# -

Pajieškau Jono ir Jurgio Beikaus,

i. Prašau atsišaukti ar kas 
i-ziąp, malonės pranešti.
- FELIKSAS DABUŽINSKAS
158 Lowell st.. Gardner. Mass.

tarpu kai socialistas to nie-;jUSų kaimynas “Keleivį” jau 
kad negali padaryti. Jis ger-Įskaito, tai patarkit jam, kad 
bia ne tik savo, bet ir kito jis užrašytų jį ir savo gimi- 
žmogaus tautybę. Jis neatsi- nėms ar draugams Lietuvoje, 
sako nuo savo tautybės, bet Įneš “Keleivis” i Lietuvą jau 
taip pat jos nebruka varu ir 
kitam. Štai, kame pasireiškia 
pagrindinis skirtumas tarp 
socialisto ir tautinio šovinis
to. Štai, kodėl buržuazija rė
kia ant savo krašto socialis
tų, kad jie esą tautos išga
mos! Bet tuo pačiu laiku pa
sitaiko taip, kad buržuazija, 
keikdama savo krašto socia
listus, griebiasi girti kito kra
što, kitos valstybės socialis
tus.

Mat, yra išskaičiavimas. 
Jeigu vokiečių ar latvių so
cialistai palaiko Vokietijoje 
ar Latvijoje gyvenančių lie
tuvių tautinius interesus, tai 
tada patinka ir musų šovinis
tiniam gaivalui; bet kuomet 
Lietuvos socialistai, išeida
mi iš tų pačių socializmo 

I principų, palaiko Lietuvoje 
! esančių kitataučių interesus, 

________ i tai tada tie patys ponai, ku- 
savo tautybės. To ne tik kadMe giria svetimus, plūstasi ir 
nėra socializmo moksle, bet vadina savo krašto socialis- 
visai priešingai: socializmas tautos, o kartais net ir 
iškėlė tautų apsisprendimo valstybės priešais. Šovinisti- 
idėją ir pasmerkė imperia-'buižuazija yra tos nuomo- 
listinės buržuazijos šovinis-pės, kad, kuomet ji kitą 

Įtinę politiką, pasmerkė pa- smaugia, tai gerai, bet kai ją 
Į vergtųjų tautų engėjus ir pa- kiti, tai gelbėkite visi, kas 
• reikalavo joms laisvės! Va-turite žmogaus širdį! štai, 
dinas, socializmo idėja skel-pokia šovinistų logika, 
bia laisvę pavergtosioms tau- Socializmas smerkia bet 
toms, o smerkia tuos, kurie kokį tautinį šovinizmą, bet 
persekioja ar nepakenčia Li- gerbia kiekvieno žmogaus 
tataučio žmogaus._________ ,1 .' _

Socializmo idėja nenaiki- giant į tai, kuriai 
na tautinės sąmonės ir, anaip priguli vienas ar kitas žmo- 
tol, nereikalauja iš darbinin- gus. 
ko, kad jis atsisakytų nuo

nes “
Įleidžiamas. Ir Į Lietuvą rei
kėtų siųsti “Keleivio” kuo 
daugiausia, nes tenai da la
bai daug tamsybės.

Taigi tegul kiekvienas 
skaitytojas bus podraug ir 
apšvietos platintojas. Nes tik 
skleisdami laisvą spaudą 
mes pakelsime savo žmonių 
susipratimą ir išgriausime tą 
dvasios kalėjimą, kuriame 
iki šiol merdėjo musų liau
dis. Plieno Plunksna.

Į Vinco Yanuškos sūnūs, pajieškau 
j savo dėdžių Kazio ir Domininko; se

niau jie gyveno apie Nevvarką ir E i 
zabethą. Dabar nežinau kur jie randa
si. Mano tėvelis ir motinėlė r.i rė 1919 
metais. Būdamas sirata norėčiau susi
rašyti su tėvelio pusbroliais, kas apie 
juos žino, malonės pranešti, arba patįs 
lai atsišaukia.

Wm. YANOVSKl
454 Linwood st., Brooklyn N. Y.

Pajieškau sunaus Vincento, |>inn 
kelių metų gyveno \Vaterbuiy. - Kas 
žinote apie jį meldžiu pranešti. U? ką 
busiu dėkingas, arba meldžiu patier. 
atsišaukti (51T,
p P Iį?7;n,p,ER^S 4?ESL!^Sr ' P- O. Bok 144
R. F. D. 2, Box S9. Terryville, Conn.; _____________

_ .. ., į T ~ 1 i Pajie škau moteries prie stubos dar-
Pajieskau svogeno Goptacio ir se- eteris turi i,ut sena nuo 45 iki 60 

seles Monikos, ir Jurkio Klimaicio; tu; (]almažai, bus gerai užlaiko- 
paeina iš Pervazninkų kaimo, budargo 
parapijos. Suvalkų gub. Kas apie juos 
žino, malonės pranešti, aiba pati lai 
atsišaukia. (52).

CHAS PATK1N. Sana, Idaho.

Pajieš' au Juozo Zicskio, pirmiau jis 
gyveno \Vaslnngtone, Lewis kompani- 
’oj dirbo; paeina iš Mažiškių kaimo, 
Šidlavos vaisė., Raseinių apskr. Kas 
;■ pie jį žino, malonėkite pranešti

PETRAS ŠIMKUS (51)
Camp No. 1, Osaguan, Ont., Canada.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, kuri norėtų geros ateities ir 
laimingo gyvenimo. Malonės atsišauk
ti greitai ir prisiųsti paveikslą. Atsa
kymą duosiu su paaiškinimais. (50) 

J. MENTZ
Mt. Vemon, 111.

Malones greitai atsišaukti.
J. PAl L 

1631 Ruddiman st, Muskegon. .Mich.

Elzbieta Lubickienė, pajieškau švo- 
gerj Julių Bumbtių. seniau gyveno 
Chicagoje. 12 E. 103-rd st.. dabar ne
žinau Kas apie jį žino malonėkit pra
nešti arba pats malonės atsišaukti, tu
nu svarbų reikalą.

ELZBIETA LU BJCKI E N Ė 
1432 Geger avė.. N. S. Pittsburgh, Pa

I

tautybę, visai neatsižvel-
tautybei

Palieknis Pranas.

PLATINKIM SAVO SPAUDĄ

Sąryšy su Rusijos metinė
mis šventėmis, Lietuvos ko
munistai rengėsi pademonst
ruoti. Kriminalinė policija 
daugely vietų sulaikė asme
nis platinant komunistų lite
ratūrą. iškabinant raudonas 
vėliavas ir kitokiais budais 
vedant komunistinę propa
gandą.

PAJIESKOJIMAI

LOKAUTAS VOKIETIJOJ 
PASIBAIGĖ.

250,000 darbininkų grįžta 
darban.

Pereitą panedėli visa Vo
kietija atsiduso lengviau, nes 
Rūro apygardoj tapo atšauk
tas lokautas, kuriuo nuo 1 d. 
lapkričio fabrikantai buvo 
išmetę i gatvę 250,000 darbi
ninkų. Valdžia dabar pasiū
lė, kad fabrikantai priimtų 
darbininkus atgal Į darbą, o 
algų klausimą, dėl kurio bu
vo apskelbtas lokautas, pa
vestų vidaus reikalų ministe- 
riui Dr. Severingei. Fabri
kantai su tuo sutiko. Socia
listinės unijos iš pradžių bu
vo šitam, pasiūlymui priešin
gos. bet paskui ir jos sutiko. 
Taigi lokautas dabar atšauk
tas.

LENKIJOS SEIME SUSI
DARĖ OPOZICIJOS 

BLOKAS.
Lenkų seimo socialistų, 

“Wyzwolenie” ir ūkininkų 
partijos frakcijos nutarė su
daryti bendrą komisiją, ku
rios tikslas bus patikrinti

Įkalbamu partijų bendradar- 
įbiavimą “ginant ir stiprinant 
■respublikonišką santvarką, 
•.demokratiją, parlamentariz- 
■ mą ir laisvę seimo veikimo ir
I - - - -- -

Pajieškau moteries už gaspadinę. 
Užtikrinu gerą gyvenimą ant visados. 
Prašau atsisaukt ant sekančio adreso: 

M ARTI N VISKEZKA (52) 
R. R. 2. Taylorville, III.

apsivedimui merginos
i 

su laišku malo- 
paveikslą. Atsakymą 

341 metų, gerai 
(50) 

Detroit, Mich.

Pajieškau
• 5*0 Į nuo iki 30 metų, l’latesiiias žinias

Juliona ir Morta Snukytės, pajieško- 
me pusbrolio Prano Radvilo, paeina iš 
Šiaulių apskr., Gruzdžių vaisė.. Jaune
lių kaimo. Jis pats arba kas apie jį 
žino, malonės priduoti ji adresą.

JUI.IONA SNUKfTĖ (50) 
1409 So. 48-th st.. Cicero, III.

Pajieškau pusbrolius ir seserį: Leo
ną. Mikolą ir Teklę Senatus, visi se
niau gyveno Anglijoje, dabar girdė
jau gyvena Amerikoje. Kauno gub.. 
Šemėklių kaimo. Atsišaukit. (50) 

.Mrs. Vincanta Bagdonaitė
179 W. 5-th st.. So. Boston. Mass.

Pajieškau seserį Genovaitę Jenke- 
čiutę-Beleviėienę paeina iš Šiaulių ap., 
Šaduvos miestelio. Apie astuoni metai 
atgal gyveno Elizabeth. I’a.. dabar gy 
vena apie Sc-ranton, Pa. Turiu labui 
svarbu reikalų, linkui mirties Antano 
Fcicviėiaus ir jo palikto tuno. Meldžiu 
atsišaukti. 150)

Mrs. Stella Waitke»icz
11413 Ablewhite avė.. Cleveland, Oiiic

Pajieškau brolio Adomo Kiz.i<>, Ma- 
riampoiės apskr, Mikailiškio vaisė.. 
Plutiškių parap., Pašlavanėio kaimo. 
Dabartiniu laiku jis gyvena Ameriko
je apie Sher.ar.doah. Pa. Kas apie ji 

atsišaukia. JONAS KIŽYS (50) 
• 351 Magnus avė., VVinnipeg. Man., 

Canada.

Salomėja Poliu binskaitč-Malulonie- 
nė, jieškau brolio Poliubinsko, jis gy
veno 11 metų Phiiadelphijoje, dabar 
nežinau kur. Paeina iš Utenos apskr.. 
Anykščių vaisė.. Kurklių parap... 
Ma.gių sodos. Kas apie jį žino, malo- žino malonėkit pranešti arba pats lai 
nėkit pranešti. (51). “ . ........ ~

S A LO M ĖJA M A L U LO NIE N Ė
82 Nickols st., Newark, N. JNauji Lietuviški Rekordai Columbia

suteiksiu per laišką; 
i'ės prisiųsti 
<lu‘'s'u kiekvienai. Esu 
sustov iu. 1‘f P. Z.

2295 Tronibley avė.,

REIKALINGA VIDURAMŽĖ 
.MOTERIS 

prižiūrėjimui namų. Stuboje yra ra- 
dio; galės būti pilna gaspadinė. Alga 
pagal sutarti. Atsišaukit greitai. 

JOHN GAIDAUSKAS
77 Norh st 2 floor. Woreester, Mass.

-PAJIEŠKAU GASPADINĖS ANT 
ŪKĖS, kuri pataisytų valgį ir padėtų 
pamelžti karves; aš turiu didelę ūkį, 
129 a' erių žemės su gerais budinkais, 
turiu nauja '■ arą. Esu linksmaus budo, 
laisvų pažiūrų, esu 49 metų; jieškau 
sau draugės, kuri norėtų su manim 
apsivesti. Malonės atsišaukti nuo 40 
iki 5o metų. Gali būt našlė, linksmo 
budo. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Plačiau susižinosime imt laišką

M ARTI N PAGIS.
R. F. D. 7, B»x ltx, Merrill, VVis.

Pajieškau Frano Šelkono (ar Cel- 
koiM>>. paeina is Kauno gub., Veliuo
nos par , Klengių kaimo, pirmiau gy
veno Centrai F'all. R. I. Taipgi pajieš- 
k;;u Jurgio Grigo, Veliuonos parapi
jos. I’upkaimio kaimo; apie 15 metų 
kaip Amerikoj; nežinau kur gyvena. 
Jie patys lai atsišaukia, arba kurie 
apie juos žino prašau pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (52)

A. GRIGAS
47 N'olan st., Provindence, R. I.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne 
senesnės kaip 25 metų, be skirtumo ti
kėjime. by tik gražiai išrodytų. Ku
rios merginos norėtų susipažinti su 
svariu vaikinu, malonėkit greitai at
sisukti. Aš dabar tik atvažiavau į šį 
jmestą ir neturiu pažįstamų, vienam 
gyventi labai nuobodu. Aš esu 30 me
tų. 6 pėdų augščio. myliu švaru gyve
nimą. Merginos galit rašyti ir angliš
kai. JOHN W. BRUNO.
P. O. Box 79. Salėm. Mass.

JIEŠKAU DARBO.
Kam reikalinga seimyninkė. viduti

nio amžiau- moteris, našlė, gera virė
ja; meldžiu atsišaukti greitai. (501

MRS. B. VVAI.IS
405 Elmnrood avė., Oshkosh, Wis.

10” 75c. BAŽNYTINĖS GIESMĖS
E7256 (Gul šiandienų...................*.....

(Sveikas Jėzau Mažiausias ....
1611(>F ( šventoji Naktis. Pirma 

(šventoji Naktis, Antra 
( Ei. Kalėdos..................
(Kalėdų Pasveikinimas 
(Vanagiene Polka........
( Lietuviškas Džiazas 
(Lietuvaitė Polka ........
(Polka .Marcelė

16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka Columbia Lietuvių 
(Dzūkų Dzyvai—Polka..................... Columbia Lietuvių

12O83F (Ramona—Valcas. Mabel Wayne ... Nulio Romani &
.... Nulio Romani & 
... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška 
.... Lietuvių Tautiška
... Lietuvių Tautiška Orkeestra 
... Lietuvių 
__ Lietuvių 
. .. Lietuvių 
... Lietuvių 
__ Lietuvių 
... Lietuvių

16078F (Mergytę Prigavo .. A, Vanagaitis, piano akom. 
A. Vanagaitis, piano ak.
................................  Antanas 
................................. Antanas 
........................................... A. 
......................................... A.

... Jonas Butėnas, Baritonas 
... Jonas Butėnas. Baritonas

Dalis................................ M. Petrauskas
Dalis.................................. .M. Petrauskas
O. Biežienė. Soprano, S. Čerienė. Altas

Kokiu gi tai budu pasida
rė?

Tai padarė musų pažan- 
skleisti. Ir ju laikraščiai plin- gioji spauda. Vienas “Kelei- 
ta.

O ką gi daro musų draugai 
savo spaudai platint? Nieko. 
Jeigu ir atsiranda vienas-ki- 
tas skaitytojas, kuris para
gina savo kaimyną užsirašy
ti pažangų laikraštį, tai kiti 
per ištisus metus nei pirštu 
nepajudina, kad gavus savo 
laikraščiui naujų prenume
ratorių.

Taip neturėtų būti. Kiek
vienas “Keleivio” skaityto
jas privalo nusistatyti gaut 
“Keleiviui” nors vieną naują 
skaitytoją metams, o kas ga
li. tegul gauna penkis, de
šimti ir daugiau.

Atsiminkime, kad skleis
dami savo spaudą mes vienu 
šuviu nušaujam du zuikiu: 
viena, mes paremia m save 
laikraščius materialiai; ant
ra gi, ir tai svarbiausia, mes 
keliam tarp žmonių apšvie- 
tą, susipratimą.

Atsiminkime, kokį svarbu 
vaidmenį musų pažang 
spauda sulošė Amerikoje 
paskutiniais dviem desėtkab 
metų. Į Ameriką važiavo n 
Lietuvos daugiausia betur
čiai ; važiavo tie, kurie ne
mokėjo nei rašyt, nei skai
tyt. nes inteligentai ir anapus 
jūrių pasidarydavo neblogą 
pragyvenimą. O tečiaus su
važiavę Amerikon bemoks
liai musų žmoneliai išmokė 
skaityti, išmoko rašyt, dau
gelis išėjo net i daktarus, ta
po advokatais, inžinieriais ir 
savo apšvietūmu 
net pasilikusius 
savo brolius.

Klerikalai nuolatos rengia 
“spaudos sąvaitę” ir kitokius 
vajus savo laikraščiams

MERGINOS PRAPUOLA 
VAŽIUODAMOS Į

KANADĄ.
Kanados imigracijos vy-'Įgaliojimų srityse, 

riausybei pradėta daryti ap-l “Rzeczpostolita pastebi, 
kaltinimų, kad ji nesirūpina kad sudalytas kairiųjų blo- 
apsaūgoti keliauiančias te- kas apima 122 atstovus, ir 

ai merginas. Pasirodo, mat, dėl to seime gali suvaidinti 
ad daug jaunų merginų, ku- svarbų vaidmenį svarstant 
os iškeliavo iš Europos Į konstitucijos pakeitimus. 

Kanadą, kelionėj kažin kur Nutarimas vyriausybės sluok 
ingo. Manoma, kad jos pa- sniuose sukėlęs didelį suju- 

«*ko Į nedoras rankas. dimą.

vio” Maikis su Tėvu išmoki- l 
no šimtus žmonių skaityti ir Į 
protauk

Jeigu ne musų spauda, ši
to progreso pas mus šiandien 
visai nebūtų buvę. Bet ir pa
ti spauda nebūtų to padariu
si, jeigu mes nebūtume jos 
platinę.

Dvidešimts metų atgal 
spaudą platint buvo daug 
sunkiau, negu šiandien. Rei
kėjo susidurt su didžiausiu 
žmonių tamsumu: reikėjo 
saugotis, kad koks ištikimas 
kunigo tarnas galvos nepra
muštų. 0 bet gi nežiurėjom 
jokių keblumų. Dirbom išsi
juosę, ir to darbo vaisiai bu
žo be galo gražus ir dideli. 
To darbo pasekmėj šiandien 
slaugiau kaip trečdalis musų 
žmonių Amerikoje yra laisvi 
nuo velnio ir pragaro bai
mės: pabaigę dienos darbą 
jie gali ramiai sau pasilsėt— 
raguočius per sapną jų jau j 
nekankina.

Tai kodėl gi nevaryt šito, 
kultūros darbu toliaus? Ko- • 
lel neapšviest ir tų dviejų 
musų išeivijos trečdalių, ku-j 
rie dar klaidžioja prietai'ų 
'r burtų sutemoj? Gal jau są- 
ygos pakitėjo? Bet jeigu jos 
oakitėjo, tai tik gerojon pu
sėn. Viena, šiandien žmonės 
daugiau uždirba, o musų lai
kraščiai tebėra da taip pigus, 
kaip jie buvo keliolika metų 
atgal. Du doleriu šiandien 
yra daug lengviau žmogui 
užsimokėti, negu buvo se
niau. Toliau, šiandien pas 
musų žmonės jau nėra tokio

, kaip

pralenkė
Lietuvoje

* atkaklaus fanatizmo,

16050F

16085 F

16086F

A. Vanagaitis

Šokis

(The Seashore—Valcas .... 
16O82F ( IJetut iškas Kadrilius . ...

(Polka Klumpakojis ..........
16083F (Stumbriskiy Polka.............

(Vestuvių Polka..................
16097F (Jaunimo Pilka ..................

(Žemaičių Polka ..................
16098F (Aukštaičių Polka..............

(zanavykų Polka ................
16089F (Polka Karolka ....................

(šaulių Polka ......................

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

(Eina Pati į Karčiamą
I6O88F (Lictuv.oj Mados ........

( Pas Draugą Julių .. .
J6O72F (Sbarkey Daina ........

(Munšainiukas ..........
I6(MWF (Oi Mergele ................

(Stasys ........................
16010F (Aš Mergytė ..............

( Nesigraudink .Mergužėle ....
16106F (Fordukas. Part 1........................

(Fordukas. Part 2. Jonas Butėnas. Baritonas ir kitos

10 "75c.. K. MENK ELIUNIUTĖ IR F. STANKŪN AS.
J6096F (Trys Sesutės—Duetas ........................................... Liaudies Daina

("Valia Valužė”—Duetas

... Jonas 

... Jonas 

... Jonas 
... Jonas

Orkestrą 
Orkestru 
Orkestrą 
Orkestrą
Orkestrą 
Orkestrą

M. Yozavitas 
M. Yozavitas

Vanagaitis
V anagaitis
Vanagaitis 
Vanagaitis

Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
...........Comic Song

GEO. NASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainorių. kaip tai, Miko 

ir Kipko Petrausko, Babravičiaus. Butėno, Vanagaičio, Menkeliuniutės 
ir daugelio kitų artistų, chorų ir kvartetų.

Rekordus siunčiam į visus miestus Amerikoj, Perkant virš 6 rekor
dus. prisiunėiam dykai.

Rekordus siunčiame ) visus miestus Amerikoj. Perkant virs 6 rekor- 
į kitas šalis. Bet pirkėjas turi prisiųst už persiuntimų $1.25. J Kanadą 
už $1.25 galima prisiųst nuo 6 iki 12 Rekordų. Pinigus geriausia prisiųst 
per Muney Orderį, kartu su užsakymu.

PARSIDUODA
Puikios Pian.o \rmonikos. artistiškos, 
galima ant steičiaus groji t i. ir labai 
pigiai. Rašykit ar klauskit. (51)

JON AS Bl.l MBERG.
2619 karkins »ay. S.S. Pittsburgh. I*a.

Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Book Co., 57 Dey Strect, 
Nes York, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
Greitu laiku. 121 akru žemės, 30 

dirbamos, kita teras miškas ir ganyk
los. l’er ganyklas teka šaltinis. Daug 
visokiu vaisingu medžių, pusė mailės 
iki cementinio kelio. 3 mailės 
kyklos ir bažnyčios. Vaikus 
mokyklą, ir laiškus atveža į 
Gera aštuonių ruimų stuba. 
ir maudyne stub >je; gera barnė. višti- 
oinkas, malkinė, kornikas. dviem ka
ram garadžius ir viskas geram stovy. 
Parsiduoda už $3.500. Su gyvuliais ir 
padarais $4.500. Priežastis, važiuoju į 
Lietuvą. Platesnių žinių klauskite per 
Laišką. (50)

ANTANAS NAINES
Box 61. lirooklyn. Cona.

iki m<e 
veža j 

namus. 
Vanduo

Tf.MVK ŽMOGAU. KAS ČIA 
PARSIDUODA.

Gera farma. arti miesto ir eemen 
luoto kelio (Statė Roadl, geri mar 
ketai, mokykla, bažnyčios, banka, tik 
viena mailė tolio nuo mano farmos. 
105 akeliai žemės. 70 akelių ariamos, 
35 akeriai ganyklos. 5 akeriai pyčių 
ir kitokių vaisingų medžių: viskas au
ga gerai, visas ūkis aptvertas dratu 
tvora; geri budinkai, stuba 7 ruimų ir 
vanduo, barnė su skiepu, vanduo bar- 
nėj ir pas barny. 2 arkliai. 12 raguo
liu. l.'o vistų ir kitokių paukščių. Vis
ką- parsiduoda sti farmos įrankiais ir 
mašinomis uz S4.1HM. Reikia įnešti 
$2.500; kita suma liks ant 5 ar 6 nuo
šimčio Priežastis pardavimo—turiu 
dvi fannas. (51)

KRANK BARTER H
R. F. D. I. ULSTER. PA.

Sh MOKITE IR PLATINKITE
TIESA

Mėnesinis, laikraštis, kaina 50c. me
tams. I žsieniuose $1.00 metams. (50) 

TIESA PI BLISHING CO.
244 N. 12-th st.. Philadclphia. Pa.

KALENDORIAI
Lietuviški ir visi kitokie.

Visiems užsisakantiems siunčiame 
dalia r Kainos 25c. už vienų. $2.50 už 
tuzinų. Užsakymus siųskite. (2)

A. F. SM EETRA
Ne* būry st., La*rcncc, Mass.135

I
1
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Humoristika
VISKO PO BISKĮ. ‘KELEIVIO’ KNYGOS.

I

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Klausimas: Gerbiamas Humo- 

ristikos redaktoriau! Kaip tu 
žmogus buvaunas ir daug visko 
žinai, gal duotum ir man rodą. 
Mano boba kaip tik kala vinį į 
sieną, tai visuomet nusimuša 
pirštus ir rėkia ant manęs, kad 
aš kaltas. Taigi ar negalėtum 
man pasakyt, kas man daryt, 
kad ji tų pirštų sau nenusimuštų 

ant manęs nerėktų? S. R.
Atsakymas: Kaip kitą sykį 

tamstos žmona kals vinį, tai tam
sta pats vini paiaikvk. o ii tegul M" '
plaktuku muša. į • i ■

i

Michigano valstijoj ugnis 
sunaikino miestelį Thomp- 
sonvillę. Gaisras kilo iš seno 
hotelio. Buvo didelis vėjas ir 
smarkiai ugnį išpūtė. Tas pa
rodo. kad neverta medinius 
namus statyti.

ŠJMET MERGOS LIETUVOJE 
NETI RČS PASOGO.

šįmet širdį skausmas gelia, 
likome be nieko.
Ir prarys mus šie meteliai, 
kaip višta kad slieką.
Svirnas visas ištuštėjęs, 
nieko nėr aruode.
po virtuvę švilpia vėjas, 
tuščias bus ir puodas.
Kožnas vienas nusiminęs 
vaikšto ir galvoja, 
mąsto, nosį pakabinęs, 
koks ateis rytojus.
Štai mergytė, kaip rožytė, 
kas daryt—nežino, 
nėr pasogo sudaryto, 
nebegaus vaikino.
Būt gerai ir šiais meteliais 
tapti šeimininke.
bet be kraičių ji berneliui 
nė vienam netinka.
Ir berniukas nusiminęs: 
vargt vienam per bloga; 
reik ir jam iau gaspadinės 
su didžiu pa<ogu.
Daug piršliauti jau mėgino, 
niekur rast negali.
kad turėt šiemet merginos 
tūkstantinę dalį.
Kiekviena dabar mergytė 
aiškinąs, kaip lapė.
kad dalies nėr kaip įgyti, 
nes ir ji sušlapus...
Apsišlapino dalužė 
nuo lietaus šių metų... 
Tai todėl surast mergužę 
su pasogu reta.
Tų mergaičių, kaip lelijų, 
po kiekvienu stogu.
Bet kadangi šįmet lijo— 
visos be pasegu.
Oi tu. Viešpatie aukščiausias, 
kam davei šį orą ?
Aveles jis nekalčiausias 
trukdo eit į porą.
Nuo lietaus iau šiurpas ima. 
lietgi be vestuvių.
kožnas vienas sutvėrimas 
iau stačiai pražuvęs...
Oi. mergytės, nors per vainą 
sukrapštykit dalį.
nes kitaip man neišeina 
vesti šiais meteliais.
Sunku krimsti plutos šmotą, 
pusbadžiai mist bloga.
liet blogiausia likt ženotu 
zenkiu be pasogo.

"Kratinys.’

SAUGOKITĖS ŠALČIO IR 
KOSULIO, KURIS ILGAI LAIKOS

Kokia* Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijor.ai, egiptėnai. ehaldai, isy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.: kaip lie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti., ■!- 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 1 
Drūtuose audimo apdaruose -. $1.25 ,

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- Ryti jokis kunigas, yra nuosakiai ir

IAr Buvo Visuotina* Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į ke’ias die

nas visą veislių gyvąnus, kurie gyve- 
■a išsimėtę po visą žemės katouolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėm4si 
tiek vandens, kad visą žemę apsėtu- 
•ų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

mun. - Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
jl.OOjr0 tvano ju'<dveidžiat, raudonveidžiai 

, ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
j kitą klausimą. į kuriuos negali atsa 

__________ 12—1 2t 
Lapš»- — Šitas veikalas parodo, kaip aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygai 

nuo 1905 metą revoliucinės Lietuvos be galo įdomi. Kas žodis — tai fak-į 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- argumen’as griūva. Mokslas 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- mokslas nuo pradžios iki galo. 
Locija paėmė viršų, kaip Lietuva ii-'Kaina _________________________
kos paliuosuota iš po caro valdžias ir ,,,. „ , „ „ . ...
kaip ji buvo apskelbta respubl ka. . . .

j-j »• , . , . fones. Daugiau juokų, negu Ameri-l‘rįdėtas didelis spalvuotas zemlapis ....... i
j u . . soj munšaino. Šioje knygoje telpa netparodo dabartines Lietuvos rubezius u . .1 ...

vv_i-_ , . , ■ Dzian Bambos spyciai, eiles, pt-;ir k3ip salia yra padalyta aoskri- ..... . . r ... L
čiua. Tai yra vienatinė knyga ’ kuri ^kalbepmai, humonst.ski rtraipsmą-, 
parodo, kaip gimė Lietaros Respubli- ‘a' "į“0’“’. Antr* p3*ennt> 

ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo b.aip Senovės Žmonės Perstatydavo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
bolševikais, sutartis su latviais, apm- tilosofu daleidimsi apie žemės išvaiz- 
šymas visą mūšių su lenkais ir tt dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-’ Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ie
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina . . Jl.ftO
Drūtais audeklo apdaras ......... $1.50

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražią eilių ir damų. Daug - . t t

gražią, spalvuotų paveikslų. Popiera Gadzinką telpa -$<» įvairių juo-
• ■ ,   — _ ?* »■r. ’V Atlasu a vszval i s &a »w e ė

gera ir spauda graži. 
Smelstorius. 221 pusi, 
apdarais ..........................

Ben-Hui. — Istoriška 
Kristaus laiką. Parašė Lew 

VVallace. 472 pusi................................ $2.'>0

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

romansas M. Bematcwicz'o.
468 pusi................................................ $1.53

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

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

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

nemokša. Bet delkogi noris: * Delkc 1 
be valgio žmogus silpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitu panagių da- 
ykų? Kodėl jam reikia riebalu? Si

tuos klaus1 mus suprasi tiktai iš šitos 
r-, t-. 1 <nvgutės- Parašė D-ras G-mus.

Į D-ras George Roy tapo )Kaina ..................................... 15e
nuteistas \\ orcesterio teisme * 
10 metu kalėjimo užtai, kad , 
>adarė moteriškei "nelegalę 

operaciją” ir moteris nuo to 
mirė. -Jeigu gimdymo kont
rolė nebūtų draudžiama, tai 
šitokių atsitikimų nebūtų.

i 
i
I 
i 
i > I 
I I I

Per audras lapkričio mė
nesy Argentinoje buvo 40 
žmonių užmušta ir 150 sužei
sta. Bet ateis laikas, kada 
žmonės mokės audras sukon
troliuoti, kaip jau moka su
valdyti perkūną. ir

Pastovus ko<uly« ir šaltis tan
kiai priveda pne pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas mediką- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo v ieną iš geriausią vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokiu gerklės nesveikumų. Creo- 
inulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytu plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždėguną. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augintą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovam 
kosulio, salio, ir visokių gerklė- 

: ligų kitokiose formose, turinčių 
i bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
' vra labai geras dėl sutvirtinimo 

visos sistemos po blogo šakio, ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvio- 
tų vartoiant jį taip. ka;r> nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apgj

— - — —-

i

1
CREOMULSION25e.

iI Dabartiniu laiku visokiose 
laivų dirbtuvėse Suvienytose 

se yra statoma 40 
naujų laivų. Musų Lietuva iš 
iso liek laivų neturi.I

Klausimas: Brangus darakio- ( 
iriau! Aš apsiženijau su bagotu 
j;.k senu diedu. Aš mislinau. kad 
į j;> tuoj numirs ir aš galėsiu gaut i 
jn.inesnį, ale jau du metu išgy-j 

'venom, o jis mirt anei ne misli- į 

Ina. Duok man rodą, ką aš turiu 
daryti. Brigy ta.

Atsakymas: Tamsta per vėlai 
savo paklausimą prisiuntei. Rei
kėjo apie tai paklausti mus prieš 
du metu. Antras dalykas, tamsta 
padarei klaidą “apstženydama.” 
Merginos paprasta: teka, o ne 
"žonijasi." ženytis. tai vyro dar
bas.

i
I

I 1027 metų pabaigoje Su
vienytose Valstijose buvo iš 
viso 0643 gelžkelių tiltai. Už 

j lai mes turime puikiausių su- 
isiekimų visam pasaulyje.

dėl

KALĖDŲ
*

zr.kee . . $1.50
YarJcee

$2.25

PasK

l 
I

Kosulys Dingą 
Kokr -.magumas pra 
-alinu tą erzinantį 
ilvžėjimą gerklėj 
f.ulei vaikai ir su
augę nuli Severus 
Co'jgn Bal'r.ua. Mv- 
■'ntas k i.'uiio vais

tas pet 49 metus, 
'.-augus, i iklt’s. Ap- 
tieko<e. 25c. ir

__ EVERA
ūmjgh balsam

Rankinis $3.50 
■mMb4* 

r^c-olite $4.03 
-v ’; vienam a
t. A L:kr«-iv’-ši 

i. t -anka. La"kq 
; :;»• ii-—ar.i <

• « -a- ....

I
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virkščias Mokslu arba Kaip Atsira
do Kalba*". Parašė Z. Aleksa.
40 pus!.................................................... 10c.

Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingą ”Da-

I
Pereitais fiskaliais vai- • 

džios metais. Suvienytos i 
Valstijos paėmė už parduo
tas užsieny prekes $2,061.- 
000.000. Už šitokią sumą ga
lima butų nupirkti beveik vi- J

I 
i
I

są Lietuvą.
____

Parašė J. B.
Popie ros

.......... si.oo
apysaka iš

Klausimas: Gerbiamas redak
toriau! Aš esu baigęs penkias 
Lietuvos gimnazijos klases, tai
gi galiu vadintis iau inteligentu. 
Meku kelias kalbas ir galiu eiles

• rašyti. Bet gyventi man labai 
sunkti. Rodos, esu sveikas, galiu

• gerai suvalgė t ir išgert, ale dar
bo dirbt nesinori, ir gana. Pasa
kyk. gerbiamasis, kas man rei
kia daryt? Gimnazistas.

Atsakymas: Prieš kiekvieną 
da bą tamstai reikia duoti gerai 
lazdų.

<

i 
t

Pati vyrui: Ką tu manai dary
ti. kaip aš kada numirsiu?

Vyras: Tą patį, ką ir tu po 
mano mirties.

Pati; Tai biaurybe. o tu vis sa
kei man. kad tu niekad nežiūrėsi 

kitas moteris! T.i

MOKYKLOJE.
Kunigas skundžiasi mokyto

ju’. kad Ernestas niekuomet ne
vadina kunigą "ponas.” Mokyto
jas apie tai priminė Ernestui, c 
laike biblijos pamokų kunigas 
klausia Ernestą: "Ką Dievas sa
kė Adomui, kuomet jis jį išvarė 
iš rojaus ?”

Ernestas: "Su prakaituotu vei
du jus valgysit duoną, ponas ku
nige!"

Kunigas: "Ką gi sakė žalčiui?”
Ernestas: "Amžinai šliaužios 

pilvu, ponas kunige!”

ATEITY PASITAISYS!
Klebonas atvykueiems į jung

tuves jaunavedžiams:
—.Jus gi pranešėte, kad į šliu- 

Ikį atvažiuosite ryt?
—Dovanokite, klebonėli, gal 

galėtumėt duot šliubą šiandien; 
mat. ryt mums visokios kliūtys.

—Na gerai, šį kartą dovano
siu. liet žiūrėkit, kad kitą syk at
važiuot uniet laiku.

KAIP MES PAS LEIBĄ 
l LEVOJOM.

Kai išsigeriu naminės. 
Atmenu laikus tėvynės. 
Kaip pas Leibą karčiamoie 
Savo kurną traktavoiau.
Tris bačkas mes išragavom 
Ir I^ibienę pabučiavom.
Bet Leiba už tai supyko. 
Ir abiems mum davė kiką.
Kaip mes ėjom per miestelį.
Susitikome mergelę.
Su agurkais ją viliojom. 
Palei tvorą granaliojom.
Tai mergelei buvo juoko. 
Kuomet kūmas balon šoko, 
čia ilgai mes strapaliojom. 
Visą balą išvoliojom.
—Oi. kumuli. ką daryti. 
Kas pačiutei reiks sakyti ? 
Ji iau kieme mane šaukia. 
Su kočėlu rankoj laukia.
Oi. pačiutė, nesibarki. 
Duok šnapsuko išsigerti. 
Juk matai, kad sirguliuoju. 
Nepakeldamas jau kojų.
liet pati nedovanojo. 
Ir kočėlu smarkiai tvojo. 
Ačiū Dievui, kad ji šiandie 
Vargsta vargą Lietuvoje.
Aš laisvai dabar lėbauju. 
Blaivininkus atstovauju. 
Turiu šnapso. turiu steiko. 
Tik neturiu proto sveiko.

Pilypas.

Į vieną sąvaitę pereitą me
nesi -Jungtinių Valstijų val
džia buvo areštavus 100 ka
nadiečių darbininkų, kurie 
atvažiuoja i šią pusę sienos 
dirbti. Mat. perėję šion pu- 
sėn.jie norėjo čia ir pasilikti. 
Ar negeriau butų darbinin
kams. kad rubežių tarp vals
tybių nebūtų?

Websterio miestely. Mass. 
valstijoj, policija anądien 
areštavo ir uždarė kalėjiman 
tūlą -Jacobsą. Už poros va
landų policija rado kalėjimo 
grotas iau išplautas ir Ja- 
cobso tenai nebuvo. Tai ve. 
ką reiškia veiklus protas.

Texas valstijoj tapo areš
tuotas tarnautojas Pruett. 
Sakoma, kad jis padėjęs 
banditams apiplėšti pašto 
vagoną tenai ir pavogti $53.- 
000. Pinigai kartais ir gerą 
žmogų padaro kriminalistu.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Ar>«
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

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

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie
čiu* Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglą kalbos*. 
AntTa peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ..................................................... tSe.

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

nią, juoką, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................... 25c.

kir gų damų, eilių, parodiją, ir t-L 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
leklamacij ims. šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...................................... 10c.

kur Musą Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Paparčio Žiedu ir keturios kičo* 
apysakos: 1) Neužsitikintią Vyras;

£) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K> 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, I 
burtus ir tt. ...................................... 15c.

Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, ?ar- 

: siaubias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
. Sijos prietarų naikintojas. 72
pus!.......................................................  2oc.

t menkos Marokas. — Arba kaip ka
taliką kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................ 10c.

Amžinas Daino*. šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainą. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.

•Pusi. 32 ............................................... 15c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass. i
I NUO ODOS LIGŲ

J ZjA Naudok gydančias puta.

FREEDOL
Tai yra receptas gabaus šveicariško

i 1
Tai yra receptas gabaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige- į 
ria į odą ir po 5 minutų visiškai prašą-

Waterbury
S5.C0

S i rad -jm 
veid- $g.u0

pasra- 
: u- 

r • ro-

aplink širdį 
Pašalinami 

su pirmąją doza 
Cte. M D t ton. Somtrville, Htss. 

Pepsine Seltzer 
VAISTINĖSE 254.

SAMPELIS DYKAI 
rašyk Pepsmic Seltzcr Cc 

tVorcesicr. Mass.

Netoli Varšuvos, orlaivi jos! 
■lauke, susimušė šeši lenkų 
i orlaiviai ir trįs lakūnai užsi
mušė ant vietos. Gremėzdai. 

:ir tiek.

II
į
į

b.įtinai '
Pa- '

... ioc.i

liną įdegimą bei skausmą. EREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Bonas, 
Egzema. Hem»roi<lu<. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias/»d<w« liga', Kaina sl.tHt. 
Reir.alauki<e aptiekose arba prisiųski- 
te 81.00 ir mes tuoiaus išsiusime nėr 
našta bonką.

FREEDOL REMEDY CO.
::.x8 A. M'arren St, Bo>t<>n 19.

Jaučiasi gerai 
ant nugaros

sta^.sPIe i ste
rili Ga’*rana 

aptieko 
«e. G ar* i r. ta 
j <■ L n « o r.^ ir 

n -a-. Xew 
Etutka icluN.i*

Jaučiasi porai ant nugaros

tlkoholi* ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvą vartojimas alkoholio 

ant ją vaiką. Kas yra arba tikisi ka
la nt>rs būti kūdikių tėvais, 
“arėtu perskaityti šitą i- nygute. 
rabošius Pusi. 23 ...

3yia Detroito Kataliku nu Socialis
tais. — Pirmą kartą <ataiikai už

puolė socialistus 3! d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuoiė ociahstus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
ni telpa teismą rekordai ir prirody
mai. kokią priemonių katalikai dasį- 
'eidžia kovoj su socialistais. Su 
naveikslais. 61 pusi......................... 25c

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: 11 žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugr žo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoką ir 

1 tšarą ..... ...............................................

"Salomėja”, arba katp buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

ukte, parašyta garsaus anglų rašti- 
r.am vertėtą perskaityti ............ 25c.

’O. S. S.” arba Sliubinr Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

j-r geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

ėjo skirtas Įrodymui laikas.1 
ir tas laikraštis praneša, kad 

! dovanos išmokėti negalįs, { 
nes niekas negalėjo aiškiai 

įrodyti, iš kokios tautos A- 
merikos atradėjas buvo ki
lęs. Bet kokia čia svarba, ko
kiai jis tautai prigulėjo?: 
Svarbus tik jo nuopelnai 
žmonijai, o ne tautybė.

Fordas stato Dagenhamo 
mieste, Anglijoj, naują auto
mobiliams fabriką, kur galės 
dirbti 10,000 darbininkų. 
Kaip butu gerai, kad Fordas 
pastatytų šitokią dirbtuvę 
Lietuvoj!

i

; Rumunijoj reakcininkų 
partijos sudarė bloką, kad 
ateinančiuose rinkimuose, 
kurie Įvyksta ši mėnesĮ. su
mušus valstiečius su Maniu

I priešaky. Todėl laukiama la
ibai triukšmingos rinkimų 
i kampanijos, o gal ir riaušių.
Reakcininkus neužtenka ap- Į 

į galėti: juos reikia sunaikinti
—tik tuomet jie nurimsta.

I
I

Vienas Madrido laikraštis 
paskyrė 50,000 pesatų dova
nų tam. kas įrodys neužgin- 

iėijamais faktais, jog Kolum-i 
bas buvo tikras ispanas. Pra- į 

skirtas Įrodymui laikas.!

Dėl žmonių su silpnais 
viduriais

Nerviškumas yra priežastis didelio 
vargo ir menkos sveikatos ir žmonės, 
kuru- turi viduriu pairimą. turi pasi
naudoti kitu patyrimais, kurie vartojo 
Nuga-Tone. Pavy zdžiui, Mrs. .1 M. 
Blair, Oklawaha, Fla.. m. amžiaus, 
turėjo aštrų viduriu paįrirr.ą. Ji sako, 
kral ka ne valgė, viskas jai netiko, liet 
po '.artėjimo Nuga-Tone ji gali valgy 
ti viską, ka tik nori ir viską lengvai 
su-, irškina.

Tekis patyrimas turi paakstinti ki
tus. kurie turi viduriu pairimą. imti 
Nuga-Tone. kad ir jie galėtu džiaug
tis patogumais ir linksmumais geros 
sve;katos. Nuga-Tone duoda tokias 
pastebėtinas pasekmes dėlto, kad jie 
yra puiku- sveikatos ir jėgos budavo- 
tojai dėl nervų, muskulu ir organu 
•Jus galite gauti N'uga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami, bet jeigu 
jūsų vertelga neturi stake. jis galės 
gauti dėl jus iš urmo vaistinės.

VITAK-ELSNIC CO I

4639 So. Ashland Avc.į
I
I
I

CHICAGO. 1LL.

I

Naktiniu* 
PŪSLES 

Silpnumą at 
inkstu 

Skausmą

F Tuojaus
palengvina 

Santai Midy 
Nepavojingas

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminu kožną dieną ir daugiau

siai jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lengvai-virški- 
nantis, vitaminais-turtingas sušvelninantis cod-liver 
aliejus, kuriuomi yra

SCOTT’S EMULSION
jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai ge
riausias būdas gauti pilną naudą is cod-liver alie- 
jaus, jis malonus. Scott’s Emulsion yra maistas spe- 5. 
ciališkos vertės maitinančioms motinoms.

Scott i Bo\vne, Bloontfield, N. J. 28-1.’

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokią rū
šių rankomis^ 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
oasaulyje. 
Ant 10 
metu gva- 
rantuotos. 
gu kitu išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
rj prisiunčiam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI * CO. .
1014 Blue laland av. Dpt. 31. Chicago.

<zZ'
i

Musą kainos žemesnis, ne-

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
ti' «u Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams ] dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS”
3210 So. Halated St.. Chicago. III.

{dėk į laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

REM4BLA
HENOMJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 
AKLIEJI, KRUVINIEJI, VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus įpilęs).

Rašy kit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYĖR R CO, IMC.

CAMBRIDGE, MA38.

! R. J. VASIL I 

; 409 BROADWAY. ROOM 4. $
SO. BOSTON. M ASS. £

’ Parduodu: NAMUS. FARMAS, < 
KRAUTUVES. X

! Inšiurinu: AUTOMOBILIUS. X
NAMUS. FORNTšIl'S. KRAU- x 

TUVES ir tt. X

Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKU- < 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- J 
toroje, greitai ir atsakančiai. «' 
Norint gero patarnavimo. kreip- 
Utis. R. J- VASIL «
409 Bro*dway. So. Boa ton. Mara X

I

r.ua
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IAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N jo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
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i: NAUJI ŠIMTALITINIAI 
BANKNOTAI. TRIUKŠMAS BIRŽŲ GIMNAZIJOJ.

KIEK NUTEISĖ UŽ NUŠO-'
V IMĄ GLOBĖJOS.

Nausodė. Pusė metų atgal 
vienas 16 metų amžiaus ber- nukentėjusiems nuo neder- 
niukas nušovė savo globėją, liaus ūkininkams pašarui rei- 
Į ją b.ivo Įšovęs šešis sykius, kia dviejų milionų litų. Kaip 
Teisu e paklaustas, kodėl jis praneša “L. A.” iki šiol tam 
šovęs ją. atsakė, kad, girdi, reikalui yra skirta 638,000 lt. 
ji muusi jį. kad jis smetoną Kreditavimas eina per Že- 
ir sviestą nesiklausęs išval- mės banką. Biržų, Šiaulių, 
gydavo. Dabar teismas jam 
priteisęs: iki kariuomenės i

REIKIA 2,000,000 LITŲ 
ŪKININKŲ PAŠALPAI.
Žemės ūkio rumų^žiniomis

Panevėžio. Rokiškio, Mažei
kių ir Zarasų apskričių uki-

prieg’audos namus, o po to Į ninkai gali gauti iki 1,000 po 
kariuomenę; jei kariuome
nėje ištarnaus nenusižengęs, ūkio koperatyvų sąjungą.
tai bus paliuosuotas, o jei nu- Skola turės būti grąžinta 
ridės, tai kalėjimas iki gyvos ne vėliau kaip 1929 m. lap- 
galvos. * kričio mėn.

---------------- i Paminėtų apskričių ūki
ninkai, kurie nori tuo spe
cialiu pašarams pirkti kredi
tu pasinaudoti, turi kreiptis į 
Liet, žemės ūkio koperatyvų 
sąjungą Kaune, arba į vietos 
žemės ūkio draugiją ir pri
statyti liudijimą iš apskrities 
agronomo ar rajono agrono
mo arba iš valsčiaus valdy
bos, kad jie yra nuo šių metų 
blogų orų nukentėję. Toki 
liudijimai žyminiu mokesniu 
neapmokami.

Ta pat proga primenama, 
kad Liet, žemės ūkio kope
ratyvų sąjunga yra užpirku
si užsieny šių rūšių koncent- 
ruotų pašarų: žemės riešutų 
ir sojos išspaudų. Išspaudas 
gali ūkininkai gauti iš Kauno 
arba Šiaulių sandėlių.

NELAIMINGOS MEILĖS 
PASĖKOS.

Šiomis dienomis Liubavo.* 
miestely pasienio policinin
kas Antanas Ivoška revol
verio šūviais miltinai peršo
vė pil. Pranę Geležiutę ir 
sunkiai sužeidė pil. Gusevi- 
čaitę — abi iš Rekesijos kai
mo. Yra žinia, kad žiaurų 
Ivošk js elgesį iššaukusi ne
laiminga meilė, nes jis kuri 
laiką draugavęs su Geležiu- 
te. f

Antanas Ivoška suimtas ir 
.tuo reikalu vedama kvota.

PEŠTYNES UŽ KIAUŠI
NIŲ KAINĄ.

Salakas. Žydas I. norėjo 
pirkti pas rusą K. kiaušinių. 
Sūdei ėjo už štuką po 18 cen
tų. Kai rusas (kiaušinių savi
ninkas) išdėjo iš savo krep
šelio visus kiaušinius, tai žy
das pradėjo mokėt ne po 18 
centų, bet po 17 centų. Kilo 
ginčas. Galų gale žydas ru
sui kino į ausi, ruso žmona 
pradėjo rėkt ir prašyt pagal
bos. Kilo lermas.

5 nuoš. met. per L. Žemės

Lietuvos Bankas netrukus 
Daleis apyvarton naujus 
banknotus po 100 litų. Nau
jų banknotų spalva melsvai- 
violetinė. Pryšakyje bankno
to pusėje lietuviškais rūbais 
apsitaisiusi moteris; prie jos 
kojų žemės ūkio, prekybos, 
pramonės, mokslo ir mc-no 
atributai. Skersai banknoto 
per vidurį šilko siūleliai. 
Banknoto pakraščiais orna
mentai iš lietuviškų juostų 
raštų. Atvirkščioje banknoto 
pusėje — nauju banko rūmų 
atvaizdas. Aplink rūmų at
vaizdą ir banknoto pakraš
čiais — ornamentai iš lietu
viškų juostų raštų. Banknote 
.ra vandens ženklas su I). L. 
K. Kęstučio atvaizdu.

LIETUVIAI EMIGRUOJA
Spalių mėnesy emigravo į 

Argentiną — 133 asmenįs. 
Braziliją —96, Afriką—108, 
Kanadą — 30. l’ruguay'u— 
ii, Ameriką — 177, Meksi
ką — 16. Austriją — 1, Pa- 
aguay’u — 1, Palestiną —7. 

iš viso 590 asmenų. Rugsėjo 
mėn. emigravo 512 asm. Per
nai spalių mėn. emigravo 
461 asmuo.

KAČIŲ MARAS SIAU-
* LIUOSE.

Šiaulių mieste paplito be
galinis kačių maras, šia liga 
apsikrėtę katės bematant 
ima nykti. Gydytojai tikrina t 
miesto kačių sveikatą, apsi
krėtusias Įsako izoliuoti nuo 
sveikųjų.

Kaip Bernas Nužudė Savo Šeimininką

“NAMINIAI VILKAI.”
Krokialaukis, Alytaus aps. 

šių metų spalių mėn. 10 i 11 
naktį. Antokolio kaimo ūki
ninkas Jonas Brūzga paleido 
dvi kumeles ganytis i savo 
pievas. Ant rytojaus atėję 
rado abidvi kumeles pikta
darių peiliu paplautas. Kol 
kas piktadariai nesurasti. 
Kumelės vertos po 600 litų.

Priežastis sako esanti blo
gi santikiai su kaimynais.

GAISRAS.
Lapkričio 7 d. 8 vai. Šiau

liuose Zivo manufaktūros 
sandėly kilo dėl neatsargu
mo. daug nuostolių padaręs, 
gaisras. Padaryta nuostolių 
450.000 lt. sumai (sudegė 
medžiaga ir 15.000 litų na
mų savininkui. Sandėlis bu
vo apdraustas apdraudimo 
Įstaigoje “Baltijos Lloydas” 
ant 900.000 litų.

Apie ši atsitikimą buvo 
jau rašyta, bet čia paduoda
me platesnių žinių iš “Lietu
vos Ūkininko.”

Šių metų spalių mėn. 24 d. 
apie 7 vai. vakare važiavo iš 
Mariampolės Liepakojų kai
mo pil. P. Gaulia. Pavažia
vus jau apie kilometrą nuo 
Plynių kaimo, arkliai staiga 
sustojo ir pradėjo prunkšti. 
P. G. išgirdo kažin ką tamso
je ant kelio mušant. Išlipo iš 
vežimo, užsitaisė brauningą 
ir ėjo arčiau pažiūrėti. Čia ir 
pamatė žmogų užgulusį ant 
kito žmogaus ir mušant, 
žmogžudys, pamatęs su 
brauningu prisiartinusį žmo
gų. metė klumpes ir leidosi 
bėgti. Užsidegęs degtuką P. 
Gaulia pamatė gulintį krau
juose, knarkianti žmogų. Iš 
gąsties paimtas, šoko prie sa
vo arklių ir užlipo ant to 
žmogžudžio klumpių. Paė
męs tas klumpes, nuvažiavo 
kiek tik arkliai gali į Daukšų 
kaimą, kur ir paskelbė žinią 
apie įvykį. Tuoj vyrai davė 
žinią policijai, seniūnui, ku
rie netruko atvykti. Kada at
vyko į atsitikimo vietą, tai 
nelaimingasis jau buvo be

sa tai padarė su šeimininkės 
žinia ir ėmė gailiai verkti, 
skųstis, kad Neverauskienė ji 
priviliojo. Prisipažino, kad 
jau nuo Velykų jis su ja 
draugauja. Vyras nieko ne
suprato ir vistiek ją ir ji vyrą 
mylėjo. Neverauskienė klau
sinėjama kaltę metė tik ant 
berno. O bernas sako, ko dar 
čia giniesi. Tu mane gundei, 
kad nunuodyčiau, kad už
muščiau, tai mudu apsiženy- 
sim, aš tave perėdysiu. mylė
siu, tau nereikės tarnauti, Į__________----------

I I 

I

vargti, suplyšusiom drapa
nom nešioti. Kai jis išvažia
vo. tu man ramybės nedavei, 
pusbonki ant drąsos išgirdei 
ir valgyti gerai davei, kad tik 1 
eičiau ir užmuščiau. Apgink
lavai gerai, lazdą į rankas 
geležinę padavei ir kirvelį, 

( kur mėsą kapoji taip pat pa- 
jdavei i rankas ir išleidai pa-: 
I’— - - — 1

UŽKABINĖJA.
Paskutiniu laiku Šiauliuo

se pa lidėjo gatvėse prostitu
čių skaičius, o kaitų su tuo ii 
jų "drąsumas. Kartais net aki
plėšiškai jos išdrįsta užkabi
nėti praeivius. Prieš kelis 
metus Šiauliuose buvo įsi
steigusi kovai su prostitucija 
draugija “Baltasis Kryžius,” 
bet po kiek laiko iširo.

TOGOS TEISĖJAMS.
Naujai paskelbtam 

strukcijom, valstybės gynė
jai ir teismo nariai pareigas 
eidarii turi dėvėti juodas to
gas (ilgi platus rūbai) ir be- 
retus (juodas kepuraites). 
Teismo sekretoriai dėvi tik 
togas.

in-

laimindama — Dieve tau. 
Antanėli, padėk. Nuėjau ant 
kelio, sutikau parvažiuojan
ti, kirtau Į galvą akmeniu. 
Kadangi išsyk neužmušiau, 
tai jis išsivertė iš vežimo ir 
griebė mane už gerklės (Ne- 
verauskas buvo labai stip
rus). Tai kirveliu kaip grie- 

žado. Pasirodė, kad užmušto biau į galvą, tai ir sukrito, 
esama ūkininko Neverausko Dar paėmiau akmeni ir visai 
iš Amalviškių kaimo. apglušinau. Tada paėmiau

Jau per šermenis i akis vi- pinigus, kuriuos man pasa- 
siems krito Neverausko žmo- kei. jį išsivežus į miestą. 300 
nos ir jo berno Morkevičiaus litų. Dar sakei, kad braunin- 
elgesys. Neverauskienė savo gas namie paliko. tai gai] eiti 
vyro visai neverkė, tik links-baimės.
mai su vyrais kalbėjosi, juo-i Taip maždaug prie Neve- 
kavojo, dieną pati išvažiavo rauskienės akių apipasakojo 
i Mariampolę grabo pirkti. . Morkevičius savo baisų dar- 

K. Neverausko motina jau t
seniau nujautusi, kad esama 
negerovės. < ’ J 
Neverauskienė su 
draugauja. Bet sunui vis nie-! 
ko apie tai nesakė. Tik tar-i 
d ant policijai užsiminė. A. 
Morkevičrų policija tuoj are
štavo. A. Morkevičius kaltas 
iškarto neprisipažino. Kail 
Neverauskienė parvažiavo iš 
Mariampolės ir jai pasakė, 
kad Antanas areštuotas, tai 
ji labai nusiminė ir pasakė, 
kad padla motina išdavė.

Kada A. Morkevičius bu
vo sargyba pas kitą kaimyną 
apstatytas, Neverauskienė 
pasiuntė visa ko valgyti ir 

10 litų kelionei Įdėjo.

NAUJAS SAVIVALDYBIŲ 
ĮSTATYMAS.

Šiomis dienomis ministe- 
rių kabinete pradedamas dar 
svarstyti savivaldybių įstaty- Vėliau A. Morkevičius visą 
mo pakeitimo projektas. kaltę prisipažino. Esą jis vi

i
Neverauskas buvo jaunas.

Mokytojas išniekino peklą, i ii tardymą, skubiai beždžio
nę išnešė iš klasės... Ir gerai 
padarė —nes butų buvęs aiš- 

Visoj Lietuvoje gal nėra kus bedievybės platinimo 
kitos tokios gimnazijos, kur Įrodymas... 
butų tiek triukšmo ir moky
tojų prašaiinimų, kaip Biržų 
-?i mnazijoj.

Gimnaziją valdo vietos 
kapelionas kun. Lomanas. 
Bet jis veikia ne vienas, o 
kartu su visu Biržų klerikalų 
širšynu.

Šitas širšynas turi save 
žvalgybą, siuntinėja delega
ciją i Kauną, ir neklerikališ- 
ko nusistatymo mokytoja: 
lekia iš gimnazijos vienas, 
paskui kitą.

Reikia pripažinti, kad Bir
žų klerikalai laikosi gudrios 
taktikos. Jie iš karto visų 
jiems nepageidaujamų mo
kytojų neatakuoja, bet sten- i 
piasi po vieną išėsti. Sulygi-1 
namai per trumpą laiką pri-' 
.ersti buvo apleisti šie moky-! 
tajai: d ir. Grytė. m<»k. Pa-I 
kulis, Lujanienė. Krastjano-. 
. ienė. Dilys, Nastvoka ir k. j 

Dabar visa sunkioji artile- 
:-ija nukreipta prieš mok. V. 

'.š. Ar jis dar moko, ar jau ga-
■ vo atstatymą *‘be pensijos ir 
mundyro” — tikrai nežinau, 
bet tas ir nesvarbu, o svarbu 
— kad ataka pradėta ir jė
zuitai savo tikslo pasieks.

Žinoma — klerikalai nesa
ko. kad tas ar kitas mokyto
jas nemoka dėstyti, bet ata
kuojamiems mokytojams, 
nors jie ir giliai butų religin
ei, bet jei tik aktyviai nedir
ba kademams, tuoj jiems pri
kiša, kad bedieviai, bedievy
bę platina ir tt.

Iš šalies žiūrint — kur jau 
kur. bet Biržų gimnazijoj be
dievybės pavojus neturėtų 

'būti baisus, nes tik Biržų, tur 
būt. gimnazija turi net aštuo
nis kapelionus, kurių ypač 
garsus kovoje su bedievybe

■ Lomanas.
; Štai geografijos pamoka. 
Mokytojas dėsto ugniakalnių 
veikimą. Vienas mokinių — 
inspiruotas dėstytojo naiviai 
klausia — tur būt žemės vi
durys esanti pekla. iŠ kurios 
ir veržiasi lava. Mokytojas, 
žinoma, atsako, jog žemės 
vidury jokios peklos nėra. 
Čia — ir prasideda. Sujunda 
visas klerikalų širšynas, pa- 
sipila skundai, kad mokyto
jas išniekinęs peklą, platinąs 
bed ievybę. nepi i pažįstąs
peklos! Gimnazija sujunda, 
šnipinėjimas prasideda, tar
dymas po tardymo seka. Sa
koma, kad iš Kauno atvykęs 
net revizorius išniekintos 
peklos B>ržų gimnazijoj tar
dyt. s

Arba vėl georgafijos pa
moka. Mokytojas pamini že- 

jmės atsiradimą teoriją, sako, 
i jog žemė yra atskilusi nuo 
Paulės. To pilnai pakanka, i 
į Toks posakis prieštarauja' 
kapeliono tvirtinimui, kad 
žemę Dievas sutvėrė. Atei
tininkai tuoj pas kapelioną, 
kapelionas pas direktorių — 
ir vėl Biržų gimnazijoj vis
kas verda. konkuliuoja. Mo-I 
Rytojas net gauna iš direkto
riaus oficialų raštą, kuriame 
yra ir tokių spaktyviškų po
akių: “Prašau Tamstą pa

aiškinti raštu, ar tikrai tam
sta esi pasakęs... kad ne Die
vas sutvėrė žemę,” ir tt.

Šis “bedievybės” apsireiš
kimas yra šviežiausias ir jei 
dėl peklos išniekinimo vie
nas revizorius atvažiavo, tai 
dėl žemės atskilimo nuo sau
lės turės atvažiuoti i Biržus 
pusė ministerijos, 

j Savo laiku Biržams sukėlė 
linksmą nuotaiką incidentas 

Į apie beždžionę ir kapelioną. 
Buvę taip, gamtos pamokoj 
mokytoja, atlikusi pamoką, 
pamiršo iš klasės išnešti bež

džionės fotografiją. Tuoj

Beždžionė įvarė kunigui 
priepuoli.

Gaila 20-tame amžiuj be- 
imokinančios Lietuvos jau- 
'.uomenės!

Taip rašo iš Biržų “Lietu
os Žinių” korespondentas.

>

SEMUNE SUSIDŪRĖ DU 
GARLAIVIAI.

Ketvirtadieni, lapkričio 8 
i. apie 6 vai. vakare. Nemu- 
įe, 2 klm. žemiau Vilkijos 
Jaukęs iš Jurbarko i Kauną 
u prekėmis garlaivis "Kęs- 
utis” susidūrė su tuščiu gar
iniu “Lietuva” plaukusiu iš 
(auno. Garlaiviui “Lietuva” 
u iešaky pramušta 2 kv. nitr. 
ydžio skylė. "Lietuva” vie- 
oj nuskendo. "Kęstutis,” 
:ors apdaužytas, priplaukė 
'rantą, žmonės nenukentė- 
t).

Katastrofos priežastys aiš
kinamos. Spėjama, kad susi
turimas įvyko dėl neprityru- 
io "Kęstučio” kapitono kal
ės; kiti kalba, kad dėl mig- 
otumo. Bet tas dar nenusta- 
.yta. Garlaivis “Lietuva” pri
klausė Vilkijos pirkliui Le- 
. enbergui. Nuostolių esą pa- 
į a ryt a apie 10.000 litų.

DAR VIENAS GARLAIVIS 
NUSKENDO.

Nemune ties Klaipėdos 
kraštu, netoli Tilžės nusken
do garlaivis “Rūta” su pre
kėmis už 30,000 litų. Kapito
nas išplaukęs į krantą, o ma
rinistas Spugis pasilikęs gar
laivy ir prigėręs. Garlaivio 
dugne nematyti.

Nuskendo plaukdamas 
nakties metu. Manoma, kad 
netikėtai i ką nors prasidurė.

Keliaukite valdžios 1a:vais—“Po 
Amerikos Vėliava". Klaupkite savo 
vietos agentu dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United Statės Lines
75 Statė Boston. Mass.

I
I 
i
I 
»
I

la IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

•nt didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba aitais sios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesa:—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba

65 Stale St.. Boston. Mass.

NORTH GERMANLLOYD

IŠ NUSIMINIMO Į PALAIMĄ
"ligą laiką aš nuolat buvau kamuojama vidurių užkietėjimu ir nevir
škinimu. Būdavau ne tik nelaiminga, bet ir oda mano buvo tankiai iš
berta spuogais ir ruožais.

“Bet nuo to laiko, kaip pradėjau naudoti Trinerio Kartųjį Vyną, 
mano veido spalva pasidarė visiškai skaidri, liuesą nuo dėmiu ir be
spalvės išvaizdos, o aš pati įauėiuasi laiminga visą laik j.“

K. D. S.. Hammond. Ind.

PASLAPTIS, 
KURIOS JOKI 

MOTERIS 
NEPALAIKO

Veido
Apleistą

Nei viena mergina hei moteris 
negali ilgai nepaisyti vidurių 
nevirškinimo ir tuo pačiu sy
kiu turėti minkštą, aiškią, bal
tą ir švelnią odą. savo pilnas 
gyvumo ir linksmumo akis ir 
linksmą ūpą.
Tos moterys, kurios gražia iš
vaizda. savo gyvumu ir malo
numu jumis žavėja. sužinojo, 
kad naturalės sveikatos mag
netiškas gražumas nepaeina 
vien nuo tepalų, pudros ir rau- 
donmilčių. Jos patyrė, kad tik
roji grožės kultūra prasideda 
su atvdžiu vidurių prižiurėji-

Spalva Teisingai Pasako 
Betvarkę Viduriuose.

mu.
Tūkstančiai pagarsėjusių gra
žuolių pasitiki vien tik Trine-

TRINERIO
KARTUSIS

VYNAS
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rio Karčia jam Vynui, kuris 
apsaugoja jas nuo vidurių už
kietėjimo ir kitokių nevirški
nimo nesmagumų.
Tečiaus jus negalite žinoti iki 
neišbandysite. kaip daug ma
loniau ir lengviau yra už visus 
kitus virškinimo vaistus var
toti priimnus mišinys Kalifor
nijos vyno, kaskaros ir vertin
gą šaknų, kaip daug švelniau 
ji veikia i visą virškinimo sis
temą. Gauk bunka šiandien ir 
persitikrink. Visose vaistinė
se—$1.25. Kiekvienoj dėžutėj 
randasi vertas pinigo kuponas.

b«amo dykai į
Siųskit pas Jos. Triner Co., 1333 ■
So. Asbland Avė., Chicago. <lel I 
sampeiio DYKAI. Jdėkit 10c. į 
persiuntimui ir supakavimui. |
Vardas .............................................. j
Adresas ............................................ T
M iestas ............................................ ,

PAIN-EKPELLER
.M

Išstatymas savęs 
šaltam ir šlapiam 

orui yra priežastimi reuma- 
tiškų skausmų

Reuirratiški Skausmai be jokio 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
di^ba lauke visokiam ore.

Kuomet pradedate jausti Musku- 
Ttr Slrat įdėjimą ar Sustingimą vik
riai patrinkite su PAIN-EXPEL- 

LERIU. Pridengkite skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po keliu ištrynimų skausmas visai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS taipgi pagelbingas nuo 
Pečių Skaudėjimo. Nusimušimų. Išsir.arinimų. Iš- 
sitempiiiu, Intlucnzos. Neuralgijom, Strėndicglio, 
Skaudamų Muskulų. Galvos Skaudėjimų, persali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PATN-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus n-.irodymr.s jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.

Dvejopo didumo — 35c. ir 70c. bonkutės.
z

mCHTEK e®
BERRYAND SOUTH F1FTH STS.’’

B ROOKUVTM ,

PAIN-tXPt I I f R xz(/e

Ji nujautė, kad pačiam gerume vyras. Paliko 
bernu 3 mažus vaikučius. Per lai

dotuves žmonių buvo pilni 
kambariai, pilnas kiemas, 
visi verkia savo draugo gai- 
lėdamiesi. nes buvo labai ge
ros šird ies žmogus.

Lydint velionį i kapus, 
žmonių buvo per kilometrą 
važiuotų ir pėsčių. Palydėjo 
velioni i Amalviškių kapus 
netoli jo žemelės, kurią jis 
taip labai mylėjo. Ilsėkis, 
musų gerasis kaimyne, savo' 
gimtojo kaimelio kapeliuose, j

Minia norėjo kuolais ir ak-'skundai, temperatūra staiga 
menim žmogžudžiams uz to-pradėjo kilti, kaip lai ant sie
ki darbą atkeršyti, gal būt ir mos kabo beždžionė, kur turi 
visai užmušę vietoje, bet po-! būti kryžius. Gamtos moky- 
licija su šauliais neprileido, toja, pajutusi beprasidedanj

* •
I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

iš Ne* Yorko j
• 11 | Kaunu ir atgal S I I “X (Pridėjus S.V.

jeigu Takaus.) 
Trečia klena

Pinigu* persitinčinm greitai ir 
žemomis ra tomis.

Dėl sugrįžimo leidimų >r kitų 
informacijų klauskit pa- vietos 
agentus arba pas

Hamborg-American Line

I

I

i

t
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Vietines Žinios ‘1 |Į~ . * . . • |l
. Įvairios Žinios.

Taksai už gazoliną.
Nuo pirmos sausio dienos, 

1929 m., reikės jau mokėti 
taksus už gazoliną. Mokestis 
bus po du centu už galioną. 
Įstatymai reikalauja, kad 
taksai butų mokami už kiek
vieną gazolino galioną, ne
paisant kur ir kokioj formoj 
jis butų. Pagal šį reikalavi
mą reikėtų mokėti net ir už 
tą gazoliną, kuris bus auto- 
mobiliaus tankoje. nupirk
tas prieš Naujus Metus, t 
čiaus tokių mokesčių valdžia 
nesitiki sukolektuoti. nes, su
lyg komisionieriaus žodžių, 
toks kolektavimas atsieitų 
daugiau, negu butų pelnyta 
surinktais mokesčiais. Vie
nok. turintieji savo kiemuose 
gazoliną privatiškose tanko- 
se, turės raportuoti taksų ko
lektoriui. kiek jie turi pas sa
ve gazolino ir už tai reiks už
mokėti, nepaisant, kad jis 
butų nupirktas dar pirm 
Naujų Metų.

Kunigas gina žodžio laisvę.
Tarp amerikiečių yra ir 

kunigų, kurie gina žodžio 
laisvę. Štai, pereitą nedėl
dienį Bostone kalbėjo Paul 
Jonės, buvusis protestonų 
episkopalų vyskupas iš Utah 
valstijos, ir jis aštriai kriti
kavo tuos žmones, kurie no
rėtų uždaryti kitiems burnas. 
Be laisvo žodžio negali būt 
žmonijos progreso, jis sako, 
o tuo tarpu yra žmonių, kurie 
žodžio laisvę norėtų laikyti 
pažaboję.

Jisai teisingai pabrėžia, 
kad ir Amerikoje nėra žo
džio laisvės. Jeigu jūsų pa
žiūros sutinka su didžiumos 
pažiūromis, tai jus turit pilną 
laisvę kalbėt; bet jeigu jūsų 
nusistatymas skiriasi nuo di
džiumos, tai jums prisieina 
kalbėt labai atsargiai. Ištik
rujų, demokratija šiomis 
dienomis yra apsiniaukusi 
visam pasaulyje. Italija nusi
kratė demokratijos, o pasi
rinko diktatorių. Rusijoj 
žmonės sėdi kalėjimuose, 
kurių pažiūros nesutinka su 
viešpataujančios partijos pa
žiūromis. Kitose Europos 
valstybėse taip pat vyrauja 
šiokios ar tokios formos des
potizmas. Ir Amerikoje yra 
daug tokių žmonių, kurie ne
sigėdi atvirai rodyti Musso- 
liniui simpatijų. Bet tai yra i fcesnis Veikalas, užtenka są- 
pragaištinga tendencija,, sa- kaitės vaidinimo. Publika 
ko vyskupas Jonės, nes isto- į nemėgsta sunkesniu veikalu, 
rija parodo, kad viešpatau- ” 
jančios idėjos tankiausia bu-i 
vo klaidingos, o tos, kurios 
buvo draudžiamos ir perse
kiojamos, tankiausia buvo 
teisingos. Ir naujos idėjos 
tankiausia būna progreso 
idėjos. Taigi, jei tauta nori 
visuomet būti jauna ir pro
gresuoti. tai joje turi būti pil
niausia žodžio laisvė vi
siems, kaip didžiumai, taip ir 
mažumai.

I Pieno išvežiotojai reikalauja 
indžionkšino prieš pieno 

kompanijas.
Du pieno išvežiotojų uni

jos nariai kreipėsi į teismą, 
reikalaudami indžionkšino, 
draudžiančio pieno kompa
nijoms kolektuoti iš jų uni-' 
jos $60,000 arba kabintis 
prie atskirų unijistų algų.

Kaip žinia, pieno kompa
nijos skundė išvežiotojų uni
ją už nuostolius, kokių jos 
turėjusios dėl išvežiotojų 
streiko. Ir teismas išsi 
bylą kompanijų L______
Kompanijos įrodė, kad nuos
tolių jos turėjusios $60.000, 
tečiaus nusileido iki $35,000. 

te- jeigu unija tuojaus įneš $5,- 
000. o paskui kas sąvaitė nuo 
kiekvieno unijisto algos bus 
nurraukiama po $3 iš algos.

Apskysdami šitą sprendi- mos“ praneš“apie’ padegi-

I

SOVIETŲ RUSIJOJ 
TERORAS.

Nepasitenkinimas diktatūra 
ir stoka maisto.

Sovietų spauda patvirtina 
pranešimus, kati ten prasidė
jo teroras.

“Izvestija” rašo, kad pa-

NUSIŠOVĖ POLIC1NIN- ' 
KAS. NUSINUODIJO JO 

MEILUŽĖ.
Šiomis dienomis Šiauliuo

se nusišovė miesto policinin
kas. Jis buvo persiskyręs su 
žmona ir gyveno su antra. 
Paskutinėmis dienomis ir su 
antraja susipyko.

Policija pakvietė nuova-

<Di endė v°j*ngai išauK«s kaimo ak- 
naudai. I»'^m»» ir baisiai dažni pa-

’O.

mą. unijistai dabar sako, kad 
jis yra priešingas šalies ir 
valstijos konstitucijai, nes 
unijos

įsidarę komunistų užmušimai 
bei sovietų įstaigų padegi
mai kaimuose.

Iš Kijevo. Smolensko, 
Minsko, Jaroslavlio, Sama
ros, Caricino, Rostovo, Per- 

imės, Ufos, Novosibirsko, Ir
kutsko ir kitų vietų telegra-

I

Prasideda kova su dūmais.
Šiomis dienomis Statė 

House buvo visuomenės įmo
nių komisijos posėdis, kur 
svarstyta, kaip apvalyti Bos
toną ir kitus šios valstijos 
miestus nuo durnų. Legisla- 
tura yra pavedusi tai komisi
jai surasti tam tikrą būdą ir 
pranešti apie jį sekančiam 
legislaturos posėdžiui.

Pirmutinis komisijos susi
rinkime buvo Lynno miesto 
atstovas Cashman. Jisai nu
rodė. kad viena plytų dirbtu
vė Lynne permainė savo ku
rą — pirma vartodavo mal
kas, dabar ėmė vartoti alie
jų — ir tuojaus per ketvirt- 
dalį mylios aplinkui žuvo vi
si augmenis nuo aliejaus du
rnų. Tas parodo, kaip tie du
rnai yra žalingi. Žmogaus 
sveikatai jie taip pat didelis 

. pavojus. Panašių faktų pa
tiekė ir kiti kalbėtojai. Te
čiaus tinkamo budo dūmams 
prašalinti niekas da nėra su
radęs. Geležinkelius galima 
elektrifikuoti. Bet kaip pa
naikinti durnus iš automobi
lių ir iš kaminų, tai da neiš
rištas klausimas.

r
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Tel. South Bostoa 8M# 
Reaidence U nir ėraity 1444-J. 

S. M. Puiiūtt-Shallaa 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
M6 Bruadvay. So. Boaton, Maso.

Room 2.
NEPAVYKĘS UŽPUOLI

MAS ANT BANKO.
Oklahomos valstijoj du i 

plėšikai mėgino užpulti ban-i 
ką Mariettos miestely. Jiems! 
pasisekė paimti 10,000. bet dos raštinėn jo antrąją žmo- 
nepasisekė pabėgti. Vienas ną. Tardė. Betardant, ji stai- 
banko viršininkas išsmuko ga išgėrė daug acto ir užsi- 
Der duris ir sukėlė kaimynus, nuodijo. Nugabenta ligoni- 
Keliolika vyrų tuojaus grie- nėn. Buvo abejojama, ar ją 
bė už šautuvų ir pastojo plė- galės atgaivinti, 
šikams kelią. Matydami, kad 
neištrūks, plėšikai ėmė šau
dyt ir sužeidė du vyru. Bet 
į plėšikus pasipylė tiek šūvių, 
kad vienas jų krito ant vie
tos negyvas, o kitas buvo su
žeistas. Paskui pasirodė, kad 
užmuštas plėšikas yra Col- 
bert Keel, 55 metų amžiaus 
žmogus, kuris gyveno netoli 
banko.

PABĖGO SU 4,000 LITŲ.
Siaurųjų geležinkelių Šilu

tės stoties viršininkas, išeik
vojęs 4,000 litų, pasislėpė. 
Manoma, kad jis pabėgo į 
Latviją.

DR. J. MARCUS į
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmund IJ668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

Lietuvis Optosetnstis

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis at i tiesinu 
ir amblyopiftkose <aklosei aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
Laiku.

J. L. PASAK ARNTS, O. D. 
447 Broadaay, So. Boston, Maso

mus, užmušimus, pasikėsini-' 
mus. Esą kai kuriose vietose 
patys sielsovietų pirmininkai 

i organizavę. Kai kur 
įsi nukentėju-1 

_ _ i
Neramumai kyla dėl nepa

sitenkinimo komunistų dik-; 
tatura. be to, juos didina jau 
prasidėjęs daugely vietų 
maisto nedateklius.

Vakarų Europos laikraš
čių korespondentai praneša 
iš Maskvos, kad Ukrainoj 
badauja apie milionas ūki
ninkų. Maskvoj taipgi stingž 
duonos ir kitų maisto pro
duktų. Ties duonos krautu
vėmis vėl stovi ilgiausios ei- 

Latvijos pasiuntinybe’

nanai. kaipo atskiri ter‘(ra v 
asmellĮs. nebuvo toj byloj is- licija bij(lju............
klausyti. Taigi labai galimas jsiems tiekli paga|bos. 
daiktas, kad pieno kompani-i -- ■ ■ • -
joms prisieis dabar skųsti 
kiekvieną unijos narį atski- 

i rai. jeigu jos norės savo
••Chane/. Aunl" turi didelį ^kolektuoti.

pasisekimą.
Kad publika daugiau mėg-- 

sta juoką, negu rimtą daly
ką, tai parodo farsa “Char- 
ley’s Aunt,” kuri jau ąntrą 
sąvaitę vaidinama Repertory 
Teatre (priešais Symphony 
Hali). Kuomet statomas sun-

Į

nes jie verčia protauti. Ji 
mėgsta lengvą juoką, kuris 
nereikalauja iš smegenų dar
bo. Todėl ir “Charley’s 
Aunt” jai patinka. Jau 30 
metų kaip tas veikalas pasi
rodė pirmu kartu Londone 
ant scenos, jis kas metai vis 
kartojamas ir vis randa žiū
rėtojų. Jis buvo jau keliatą

Vis dar persekioja nepatik
rintus automobilius.

Motorinių vežimų regist
ratorius Parkeris sako, kad 
vajus prieš nepatikrintus au
tomobilius bus tęsiamas to
liau. Ant vieškelių išstatyta
125 inspektoriai, kuine stab- lės. 
dys nužiūrėtus automobilius produktus siunčia iš Rygos, 
ir ekzaminuos jų stabdžius, “L. Ž.”
žiburius bei kitas dalis. Tai- - --------------
gi. jei tamsta tini automobi-:MOKYTOJŲ EGZAMINAI, 
biy, tai apsižiūrėk, kad šitie Liekoje prie 
dalvkai butu tvarkoje. Svar- . -
biau>i> dalvka>. tai stabdžiai pra(jžios mokvklu mokytojų 
(breikai) ir žiburiai. ' - - -

"L. Ž.”

Lietuvoje prie švietime 
ministerijos egzaminus laike

Drg. Raulinaitis serga.
Drg. J. P. Raulinaitis ser

ga jau trečią sąvaitę. Buvo 
pašaukti jau du gydytojai, 
bet nieko negelbsti. Jis norė
tų, kad pažįstami ir draugai 
aplankytų jį. Jis guli po Nr. 
30 Broad way, pačiam viršu
je, So. Bostone.
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Jočys 200 litų pabaudos arba {
-a -z 1 Y - , į

■ ■ ... . ... I

Į PARKWAY AUTO SER VICE j

NUBAUSTI REDAK
TORIAI.

Paskutinėmis dienomis 
Kauno karo komendanto nu
tarimu už nesilaikymą spau
dos taisyklių nubausti “So
cialdemokrato” redaktorius 
St. Kairys 100 lt. pabaudos, 
“Sekmadienio” redaktorius 
Sadauskas 300 lt. pabaudos 
arba 1 mėn. kalėjimo ir 
“Darbininko” redaktorius

Kalendoriai^
I

GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI { 
i — ir — |

visi kitokie !
t 

Jau pagaminti — užtaky niai išpil- • 
visiem?, užsirakantiems « 

i 4 •I 4 •

domi 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos: 
25c. už vienų. $2.50 už tuzinų.

Užsakymus siųskite:
JONAS KERDIEJUS

663 Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS.

I

2 sąvaitę kalėjimo.

Tel. S«. Boaton 5M-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

Seredomi* iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway. tarne C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

NAUJAS BIZNIERIUS 
(A.MBRIDGE’UJE.

P. Yakavonis naujai atidarė 
Lietuvišką Valgyklą po No. 6% 
Cambridge St. Gamina visokius 
lietuviškus valgius. Vieta labai 
švari ir patogi. Kviečiu visus už
eiti ir persitikrinti.

H0ME LUNCH
p. Yakavonis. savininkas.
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NEPAPRASTAS SVEČIAS ! 
Kalbės Vyskupas William į . 
Anderson ir dainuos p-nia 

Ona R. Kubilius.
Vyskupas Anderson’as yra 

visiems gerai žinomas kaipo

and FILL1NG STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Ju.sų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

I Telefonas illL

Dr. A. GomaR-GumiKkas
LIETUVIS DENT1STA3

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

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

MONTELLO, MASS.

į cenzui įgyti 199 asmenys, iš- 
„ .. . į laikė 69; viduriniu mokyklųPagavo is oro 10-dolennę. mok _ išiaikė 49 at€S.
Bostone buvo aną vakarą tatams ir pažymėjimam.- 

šitoks atsitikimas. Mrs.'gauti—23 asm.. išlaikė 10 
j e 

namų tarpduryje ir pamatė, j asm.. išlaikė 128. 
kad orti lekia vėjo nešamas j 
popierėlis, lėkė-lėkė ir nukri-į 
to prie jos kojų. Bet kada jis i 
nukrito, ji pastebėjo, kad tai; 
ne paprastas popiergalis, bet, 
10 dolerių pinigas. Kas sakė, 
kad nėra laimingų žmonių?

___ __ __________ atsitikimas. J
kartų vaidinamas ir Bostone.! Annie Jackson stovėjo savo Iš laikiusių 
o vis dėlto žmonėms nenusi- ■-----
bosta.

LSS. KUPOS SUSIRINKI
MAS

Įvyks 14 gruodžio, pėtny- 
čioj, nuo 7 vakare, "Kelei
vio” ofise. Visi nariai ir ku
rie pritariate socialistų judė
jimui. malonėkite būtinai da
lyvauti. Yra labai daug svar
bių reikalų.

Jankauskas, kuopos sekr.

1 Per audrą 2 žmonės užmušti, 
ir 40 sužeista.

I

I

.aminus 321 I

f

Garvežiu užmušė gelžkelio 
darbininką.

Ant New Haveno gelžke- vadovas Metodistų Sektos ir

i

i lio linijos pereitą sąvaitę buvęs Prezidentas Bostono 
igarvežis užmušė darbininką. Universiteto; yra parašęs 
kuris tepdavo vagonų ratus.. daug knygų. Jis kalbės Lie-

igarvežis užmušė darbininką.

.Užmuštasis vadinosi Joseph tuvių M. Žinyčioj, Nedėlioj,
i___ oo___...__ r____ ic J 1928,

I

Užmušta 80 avių.
Iš Maine’o valstijos atėjo 

į Somervillės skerdyklą va
gonas su 290 avių. Bęstum- 
dant vagonus ant gelžkelio 
stoties, avių vagonas nukrito 
nuo bėgių ir apvirto. Šitoj 
nelaimėj 80 avių buvo .už
mušta, o kitos ištruko ir 
bliaudamos pradėjo bėgioti 
po stotį. Joms sugaudyt buvo 
pašaukti ugniagesiai.

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Orerkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su- 
perkam visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Raccoon, Opossum. 
Beaver. Mink ir tt.

MARTIN KALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—1; I—• 
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

♦

‘’ĮMcNeil, buvo 28 metų am- Gruodžio-Dec. 16 d., 
įžiaus ir gyveno po Nr. 530 7:30 vai. vakare. P-nia Ona 

Bostoną ir visą Naują An- Broadvvay. R. Kubilius tame programe
- --------------  ' dainuos ir prie to dalyvaus 

Bostone pasirodė influen- Žinyčios chorai. Tai bus ne-

Nėra jokios įžangos ir visi 
lietuviai vra kviečiami ateiti.

Laisvos Religijos Žinyčia, 
Lietuvių M. Žinyčia, kampas 
4-th ir Atlantic Sts., South 
Boston. Mass.

gliją aplankė labai biaums 
oras. Per kelias dienas be 
pertraukos siautė lietus, vė
jas. sniegas ir šaltis. Ledas 
apdengė viską kaip stiklu. 
Dėl kelių slidumo buvo labai 
daug nelaimių. Bostone ir jo 
apielinkėse per pereitą suba- 
tą ir nedėldienį 2 žmonės bu
vo užmušti ir 40 sužeista. Bet 
blogiausia buvo laivams ant 

miesto fi- jūrių.

Majoras priešinas statymui 
naujo tunelio.

Planuojama kasti naują 
tunelį apačia jūrių iš Bosto
no centro į East Bostoną. 
Majoras Nichols tečiaus pa
reiškė pasipriešinimą šiam 
planui, argumentuodamas, 
kad išlaidos šiam darbui per 
daug apsunkins 
nansus. Sako, sulyg dabarti
nio plano išeina, kad 90 nuo- j Nori statyti didžiausj tea^ą. 
simtį šio tunelio išlaidų turi pox filmų kompanija ve- 
padengti miesto iždas. Taigi (ja derybas ir nori nupirkti 
majoras siūlo pakeisti finan< Touraine viešbučio žemę 
ravimo planą, kad miestui anĮ Tremont gatvės, kur ji 
nereikėtų tiek daug pinigų|ketjna pastatyti vieną di- 
isleisti. džiausiu pasaulyje teatrų.

, ; , . Į Jame bus rodoma geriausi
Planuojama naujas vieškelis, kintamieji paveikslai ir aug- 

Bostono metropolijos ke- štosios rųšies vodeviliai. Te- 
lių planavimo skyrius įteikė atras užimsiąs pusę bloko ir 
valdžiai sumanymą išvesti j kainuosiąs kelis milionus do-i 
naują vieškelį, kuris butų tri-, lerių. 
jų mylių ilgio ir kainuotų 
5700,000. Jis išeitų iš Com- 
monwealth avė., Newtone, į 
rytus nuo Norumbega tilto, ir 
jungtųsi su didžiuoju keliu, 
kuris eina per Worcesterį į 
New Yorką, o taipgi su kitu 
keliu, kuris eina per Concor- 
lą. Greenfieldą ir Mohawk 
Trail.

i ] .
,za. Užregistruota jau kelias- paprastu vakaras.
I “
I
I1I
I

dešimts susirgimų.
PARSIDUODA BEKERNĖ

Biznis gerai išdirbtas nuo senai, su 
visais įtasymais. Priežastis pardavimo 
senatvė. Kaina maža. Sąlygos geros 
Kreipkitės pas Juiių Evaišių, 131 C st, 
So. Boston, Mas-. (49)

I

Nusipirkit kalėdinių ženk
lelių.

Nusipirkit savo laiškams 
kalėdinių ženklelių. Jie pa
prastai lipinami ant antros 
konverto pusės. Padėtas čia

Rado moteriškės kūną upėj.
Charles upėj prie Blake's 

tilto buvo pastebėtas kažin 
kokios moteriškės lavonas.1 
Ištraukus skendulį iš van-

Caroline S. Graham, kuri ženkleliai išrodo. Jie parsi- 

daugiau nesugrįžo. Ji buvo 
jau 71 metų amžiaus.

dens, pasirodė, kad tai Miss paveikslėlis parodo, kaip tie 
____ i*U rv z's___ 1______ i_____ • ■* t i i« * •* v r?________ •

išėjo iš namų 2 lapkričio ir duoda po centą.
Surinkti už juos pinigai 

eina kovai su džiova.

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662— 1373.

ANT P \RDAVIMO
SO. BOSTONE

Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvė-;. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas vi-ai naujai pertaisy
tas. Kaina

Trijų šeimyną medinis namas, 
4-4-4 kambariai, gesas. elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos. apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves.
Geras biznio kampas fily Pointe. 
Šešių šeimynų mūrinei namai, be- 
kemė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina 825,0*>0 Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Vienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektra<_ maudynė, šiltas 
vanduo, {nesti reikia tik $400. 
Kaina $2,400, lengvos išlygos.

So. Bostone Grosernė ir Bučernė. 
Senai išdirbtas biznis, įeijru daro 
nuo 700 iki 800 į sąvaitę. Kreip
kitės tuojau. Kaina $:',,90<(.

DORCHESTER
Trijų šeimyną medinei namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

PRIENAMIAI ŠIA PROGA 
K IEK VIEN A M INSUR A NCE

Inšiurinu ir ant išmokesčto (Tik 
Mass. valstijoj! Automobilius, 
forničius, namus, stiklus, sveika
tų. gyvastį ir lt.

PARI TINU PINIGUS dėlei inor- 
gičią ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
jferą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičių. praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA- 
KORCIl PARDAVIMO IR PINI
GŲ SIUNTIMO SKYRIUS.

NORTH MOBURN. MASS. 
Devynią kambarių medinis namas, 
tik 10 metų senumo gralima varto
ti vienai arba dviem .šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą, ir 1,000 pėdų žemės, vištinin- 
kai ir t p. Kaina $4.500.

Pardnodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS šllOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Tariu daugybe NAMŲ. FARMŲ 
IR BIZNIŲ ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

Jau išėjo iš .pandos naujas mėnesinis žurnalas “TARPININK AS”
Pašvęstas naudingiems patar imama apie Real Eslatc, Apdraudę, 

Morgičiųn ir kitus nejudinamo tinto reikalus. Pilnas įdomių ir įvairių 
pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau siųskite 5c. 
krasos ženklų, persiuntimui.

»

I

SPECIALISTAS NERVŲ IR ! 
KRON1ŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- I 
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
40 SCOELAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 14 Dd 
1 dieną.

i

I

I

įI

Telefonas 31134

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 ’ki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakarą.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.

k LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur

V ' it- notla.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

162 Broadway. So. Bjston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 03('4-W.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON.

765 Cambridge St, Cambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
i

Lietuviška Aptieki
Mes atlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nao Reumatizmą, nasilpniji™ 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užls'kom Dielių iš Lietavs*. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. Įvai
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir par 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj. ____

100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS.

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

Dėl šunvočią. žaizdą ir kitą skardulią

MEŠKOS MOSTIS (Groblew»kio)
Sustabdo skaniną ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 56c.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO*ir GYDO—bet maloniai”

r i
b




