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Voldemaras Nuvertė 
Generolą Žukauską.

BAŽNYČIOS VIRŠININ
KAS NUTEISTAS KA- 

TORGON VISAM 
AMŽIUI.

Flint, Mich. — Bažnyčios 
viršininkas Adolph Hotell- 
ing, kuris nesenai čia žiau- 

“ j mergaitę, 
tapo nuteistas iki gyvos gal
vos sunkiųjų darbų kalėji- 
man. Kuomet tjolicmanai 
Įvedė žmogžudį teismo sa- 
lėn, nužudytos mergaitės tė
vas pašoko nuo suolo ir kirto 
jam veidan, žmogžudys su
svyravo. nusitvėrė ranka už

BET NUVERSTAS ESĄS Įtikiu negali būti. Reiškia, rjai nužudė mažą 
IR PATS VOLDEMARAS, i Pilsudskis pats turi ateiti

I y • j______  •_ _____ ________

Bendras fasistų-bolševikų 
frontas prieš Plečkaitį ir 

kitus revoliucionierius.
Amerikos spaudoje tilpo 1 

iš Kauno žinia, kad Volde-' 
maras nuvertęs generolą Žu-j 
kauską, kurio nusistatymas! 
“erzinęs” armiją ir kėlęs ne-į 
rimą visoj Lietuvoj. Koks tas 
nusistatymas buvo, apie kuri kalai apie 
Voldemaras kalba, mums da riaus” nuvertimą. Pereitą są- 
nežinoma. ,vaitę Berline toks paskalas

Kiek žinoma iš praeities, vėl buvo pasklydęs. Nežinia 
gen. Žukauskas yra lenko- iš kokio šaltinio laikrašeiuo- 
manas. Lenkų kalba jam yra se pasirodė žinios, kad Kau- 
daug malonesnė, negru lietu- ne kilc^revoliucija ir Volde- 
vių kalba, kurios jis dar nėra maras tapo nuverstas. Bet 
gerai išmokęs. Ir jis nesykį tos žinios buvo dar peranks- 
yra parodęs, kad su lenkais tyvos. Išrodo, kad jis dar sė- 
pyktis jis nenori. K"c“.ct'---"-7 a ---— J-
lenkai užėmė Vilnių ir pas- na, kad jam reikės iš Kauno 
kut pradėjo plėšti Lietuvos kraustytis, Rygos “Liaudies 
kaimus, Žukauskas nesykį Balsas” sako, kad tam tiks- 
atsisakė duoti plėšiamiem] lui Kauno diktatorius kas 
kaimam pagalbą. Kada prie mėnesį siunčiąs užsienin po 
Širvintų lietuviai paliokus $3,000. Tai, žinoma, “senat- 
sumušė ir buvo gera proga vei” parūpinti. Juk ir Rusi- 
išvyti juos iš Vilniaus, tai, jos caras turėjo pasidėjęs 
Žukauskas liepė netoli VU- ’ 
niaus sustoti ir grįžti atgal. 
Nežiūrint, kad Amerikos lie
tuviški vyčiai nusiuntė tam] 
lenkomanui aukso kardą, 
Lietuvos visuomenė Žukaus
ku buvo labai nepatenkinta 
ir vieną kartą jis buvo net 
paliupsuotas nuo vietos. Da
bar jis vėl gavo sagtį.

Kodėl jis su Voldemaru 
nesusitaikė, 1 
Galimas daiktas, kad Žukau
skas reikalavo atiduoti Lie
tuvą lenkams tuojaus, o Vol
demaras nori da palaukti, (aiMUŲu«,v om------- -------------—.........
arba vice versa. Nes Ženevos mynams pas ligonį tebesant natorius Heflin, kliuksinin- 
komedija parodė, kad ir užėjo ir toji moteris jo ap- kas, ėmė smarkiai atakuoti 
Voldemaras nepriešingas j lankyti. Čia ligonio kaimy- Kew Yorko gubernatorių 
lenkams. Jeigu jisai susipe- nai nieko nelaukdami ją su-Smithą, kurį tūli demokra- 
šė su gen. Žukausku, tai susi- ėmė ir pradėjo mušti. Tol tai norėtų statyti savo parti- 
pešė veikiausia ne dėl princi- mušė, pakol visai užmušė, jos kandidatu ateinantiems 
po, o tik dėl taktikos skirtu-; Užmušėjai. : 
mo. r *

Lietuvon ir santikius sau pa
sidalyti. Ir Tautų Lyga tam 
pilnai pritars, jeigu Volde
maras tyčia laužo duotus 
Tautų Lygai prižadus.

Žinoma, jeigu lenkai ateis,
tai Voldemaras dėl “svieto _____ ________  _______
akių” bus nuverstas. Pasair- bet nieko nesakė. Ka

dangi Michigano valstijoj 
mirties bausmės nėra, tai 
Hotelling turės praleisti visą 
likusi savo gyvenimą kator
goj.

lis šitą supranta ir todėl jau 
Dirm laiko pradeda eiti pas- 

' > “Kauno diktato-

SENATAS IŠMETĖ RE- 
PUBLIKONĄ SMITHĄ
Pereitą sąvaitę Senatas 

galutinai užbaigė Smitho 
klausimą. Smithas yra re- 

i/'AuomelidViTeMe'^Atefa'teda^'dlZ Pu.blįkonų politikierius ir pę- 
- - - 1 - įeitais metais jis buvo įs

linktas Illinojaus valstijoj i 
Suvienytų Valstijų Senatą. 
Bet vėliaus pasirodė, kad jo 
rinkimams kapitalistai yra 
sudėję galybę pinigų. Pavyz
džiui, šviesos ir pajėgos kor
poracijų galva Insul yra da
vęs ponui Smithui apie 
$125,000. Tas reiškia, kad 
Smithas jau prieš rifikimus 
toms kompanijoms yra par
sidavęs ir patekęs Į Kongre
są gins jų interesus. Užtai gi 
Senatas didele balsų didžiu
ma ir nutarė, kad Smithas 
negali užimti Senate vietos.

Londono bankuose 12.000,- 
000 rublių, tik jam. nabagui, 
neteko jais pasinaudoti.

Batsiuvių Streikas
13,000 šiaučių Haverhilly 

mete darbą.
Haverhill, Mass. — Sausio 

19 d. įytą čia septynių lokalų 
darbininkai metė darbą če- 
verykų dirbtuvėse. Streikas 
kilo dėlto, kad kai kurios 
kompanijos užsimanė nuka
poti darbininkams algas nuo 
10 iki 35 nuošimčių. Darbi
ninkai reikalauja tokios mo
kesties, kaip buvo mokama 
1927 metais, šešios dirbtu
vės sutiko tokią mokestį mo
kėti ir jų darbininkai sugrį
žo darban.

Bet dauguma dirbtuvių 
2ia priklauso prie fabrikan- 
ų sąjungos (Manufacturers’ 
Association), ir šitos dar lai
kosi. žmonės kalba, kad fab
rikantų sąjungos prezidentą 
kiti kompanai apmušę, kad 
jis neleidžia jiems su darbi
ninkais susitaikyt. Sakoma, 
kad jis turis dirbtuves kitur 
(vieną Lovvelly, antrą Marl- 
boroj), ir tenai siunčiąs visą 
savo darbą, o Haverhillyje 
noris numušti’darbininkams 
algas ir nenorįs, kad kiti 
fabrikantai taikytusi su savo 
darbininkais. Todėl šitie ir 
griebę jį už barzdos.

Streikuojančių darbinin
kų ūpas geras. Visi laikosi 
vienybėj ir išsigėrusių nesi
mato. Reporteris.

KOVOS PRIEŠ 1NJUNC- J
TIONUS.

Darbo Federacijos prezi
dentas Green sako, kad pra
dėjus Senato komisijoms 
svarstyti bilius, liečiančius 
streikų ir injunctionų klau-. 
simą. Washingtone bus su-'japonuoj NELENGVA

i Lenkijos Socialistai 
Pliekia Pilsudskį.I

šaukia konferencija, kad pa- DARBININKĄ IS DARBO 
danus tinkamo spaudimo i IŠMESTI
Kongreso narius, kad butų 
aprubežiuota Amerikos teis
mų sauvalė leidžiant injunc- 
tionus prieš darbininkų strei
kus. Amerikos teismai pas
kutiniais laikais virto tiesiog 
streiklaužiavimo agentūro
mis. Kur tik kyla streikas, 
teismas tuojaus išleidžia in- 
junctioną. kad streiką sulau
žius. šitokiai sauvalei turi 
būt padalytas galas.

REIKALAUJA VILNIUI 
AUTONOMIJOS.

UŽMUŠĖ “RAGANĄ” IR 
TEISMAS JUOS IŠTEI

SINO.
Vengrijoj pereitą sąvaitę 

buvo šitoks atsitikimas. Vie
nam kaime apsirgo tūlas kai
mietis. Kada kaimynai atėjo 

mums neaišku, j jį atlankyti. jis jiems pasi
jo |skun(|ė. kad ligą jam užlei-

KLIUKSAI GRĄSINA SU
SKAIDYT DEMOKRATŲ 

PARTIJĄ
dusi tūla motelis, kurią tam-i Demokratų partijoj Atne
šus ir dievoti kaimiečiai rikoje prasidėjo aštri kova 
skaitydavo “ragana.” Kai- tarp kataliku ir kliuksų. Se-

....... v. ...... žinoma, buvo prezidento rinkimams. Se- 
Kad smurtininkų vai- patraukti teisman, bet teis- natorius Heflinas smarkiai 

džia ruošiasi Lietuvą len- mas juos išteisino, aiškinda- Smithą atakuoja ir sako, kad 
kams atiduoti, tai rodo visi mas, kad jie čia nekalti, nes visi Romos katalikai yra par
jos manevrai. * i jie taip tikėjo. Tai ve, prie sidavę popiežiui vergai ir

Paskutiniais laikais visa ko priveda tikėjimas. niekuomet negali būti Ame-
fašistų spauda ėmė šaukti,' --------------- rikos valdininkais. Jisai
buk Plečkaitis organizuojąs MIRĖ PANAMOS KANA-.smerkia taipgi Hearstą, ku- 

—------ ,r i t . LO STATYTOJAS. ris kartu su Meksikos katali-
Pereitą sąvaitę New Yor-, kais vagimis norėjęs apjuo

kė mirė generolas George dinti keturis šios šalies sena-

niekuomet negali būti Ame
rikos valdininkais. Jisai

emigrantų “armiją” Vii-' 
niaus krašte ir pulsiąs Lietu-! 
vą. Fašistams į pagalbą čia______  o______  ___ o_
stojo bolševikai ir taip pat W. Goethals, kuriam vado-torius, tų tarpe ir jį patį, 
rėkia, kad Plečkaitis ir kiti vaujant buvo iškastas Pana- Hefliną. Ir jeigu demokratų 
socialdemokratų vadai norį mos Kanalas. Tam darbui partijos vadai eisią su “pa
su Pilsudskio pagalba nuver- jis buvo paskirtas preziden-pistais” (Romos katalikais), 
sti dabartinę Lietuvos vai- to Roosevelto 1906 metais, tai jis, senatorius Heflin, at- 
džią ir užimti Lietuvą. Generolas Goethals buvo simesiąs nuo tos partijos, o

Kad žmones Įtikinus, jog Suvienytų Valstijų armijos su juo pasitrauksią ir milio- 
Vilniaus krašte ištikrujų or- inžinierius, ir į Panamą jis nai kitų demokratų, 
ganizuojasi emigrantų armi- buvo nusiųstas tiktai tuomet. —-------------
ja, Voldemaras šiomis die- kai civiliai inžinieriai nega- LONDONASJMATOŽMO- 
nomis Įteikė Lenkijos vai- Įėjo darbą tinkamai išvesti. I *...................—
džiai notą, kurioj lenkų vai-' ---------------
džia yra formaliai kaltinama RUBSIUVIAI REIKA-

NIŲ VEIDUS NEW 
YORKE.

___________________ ___________________ j Tarp Londono ir- New 
už organizavimą ir palaiky- LAUŠ DAUGIAU ALGOS. Yorko pereitą sąvaitę buvo 
mą lietuvių emigrantų “ar- Moteriškų rūbų siuvėjų galutinai Įsteigta televizija, 
mijos” Lenkijoj.___________ unija Bostone nutarė reika- Bandymus, darė tam tikra

Vadinasi, t’ėmyk, Lietuvos lauti Įvedimo penkių dienų ' ’ ’ - — -
visuomenė: kuomet lenkai darbo ir pakėlimo mokesties 
užpuls Lietuvą, tai ne Volde- tiems adatos darbininkams, 
maras ir Smetona bus kalti, kuriems dabar mažiausia 
bet Plečkaitis ir kiti sočiai- yTa mokama. Daugiau už- 
demokratai.

O tuo tarpu Voldemaras 
daro viską, kad tik davus 
Pilsudskiui progos Lietuvon 
Įsiveržti. Ženevoj jis priža
dėjo Pilsudskiui atnaujinti 
normalius santikius su Len
kija, o dabar sako; jokių *m-

PASENĘS RAŠYTOJAS 
JAUNINA SAVO PROTĄ

Laikraščiai praneša, kad 
Mikvaukee mieste vienam 
žymiam rašytojui dabar yra 
daroma operacija, kad pa
jauninus jo protą. Nenorėda
mas. kad visuomenė apie tai 
žinotų, rašytojas pasivadino 
slapyvardžiu “Mr.Schmidt.” 
D-ras Letvis J. Daniels, kuris 
daro jam šitą operaciją, da
vė laikraščiams šitokį paaiš
kinimą: "Mr. Scbmidt yra 
jau nebejaunas žmogus ir 
pradėjo jausti, kad jo protas 
ėmė atbukti. Taigi, norėda
mas savo smegenis atnaujin
ti, jis davė padaryti sau ope
raciją. nes jis nori ir toliaus 
darbuotis literatūros dirvo
je.”

Japonijoj yra paprotys, 
kad darbdavis, atleisdamas 
darbininką, turi jam atlygin- 
i už nekuri laiką Į priekį. 

Kai kuriais atvejais šitas at
lyginimas siekia visų metų 
ilgos. Pavyzdžiui, Yavatos 
mieste šiomis dienomis dėl 
darbo stokos viena geležies 
liejykla buvo priversta užsi
daryti ir paleisti 700 darbi
ninkų, ir dėl to jiems buvo 
užmokėta $400,000 virš to, 
kas jų buvo uždirbta.

ILGESNĖS DARBO VA
LANDOS IR MAŽESNĖ 

MOKESTIS.
Anglijos audeklų fabrikai 

pasiūlė savo darbini^kbms 
dirbti ilgesnes valandas už 
mažesnę mokesti, nes audi
mo industrija .dabar gyve
nanti sunkų krįžf. Iš pradžių 
dai bininkai atsisakė šita pa
siūlymą svarstyti. bet vėliaus 
sutiko tuo reikalu tartis. 
Konferencija busianti 3 va
sario dieną.

, *• H .0----------------------------
h
I

Seim&s turi kontroliuoti vi
sus Pilsudskio vyriausybės 

darbus.
Atėję iš Europos laikraš

čiai praneša, kad Lenkijos 
Socialistų Partija sukilo 
prieš Pilsudskio despotizmą 
ir paskelbė ją|h atvirą karą. 
Partija viešai paskelbė savo 
nusistatymą Įvairiais klausi
mais ir pastatė valdžiai se
kamų reikalavimų:

1. Į^ikija turi laikytis tai
kingos užsienio politikos.

2. Tuo jaus turi būt sušauk
tas Seimas.

3. Krašto viduje turi būt 
tuo jaus atstatyta demokrati
nė tvarka.

4. Karo geismai .turi būt 
tuojaus panaikinti, o jų vie
ton Įvesti prisiekusiųjų šuoli
ninku teismai.*• • »

5. Panaikinta mirties bau
smė. . H

6. Tuojaus vykinti žemės 
reforma.

7. Seimas turi kontroliuoti 
visus vyriausybės darbus.

8. Tokiose vietose, kur 
lenkai nesudaro daugumos, 
turi būt duota gyventojams 
teritorinė autonomija. Vi»ų 
pirma autonomija turi būt 
suteikta Vilniaus kraštui.

Lenkijos Socialistų Parti
ja. paskelbusi šituos reikala
vimus, sakosi tvirtai už juos 
kovosianti ir Pilsudskis turė-

ŠNIPAI RENGĖSI IŠ
SPROGDINTI ČEKO

SLOVAKIJOS SEIFUS.
Brastislavo mieste, Čeko

slovakijoj, tapo areštuoti 8 
Vengrijos šnipai, keturi vy
ra i ir keturios motelis, kurie 
rengėsi išsprogdinti valsty
bės seifus ir išvogti iš tenai 
Čekoslovakijos karo ministe- siąs nusileisti, 
rijos ir krašto apsaugos pa
slaptis.

KUNIGAS SUVILIOJO 13 
METŲ MERGAITĘ.

Johnson City, Tenn. — 
Dabar čia yra nagrinėjama 
skandalinga kunigo Joseph 
H. Johnsono byla, kurioj ši
tas “dūšių ganytojas” yra 
kaltinamas suviliojimu 13 
metų mergaitės, kuri vadi
nasi Viola Burger. Pereitą 
vasarą ji prapuolė iš namų 
be jokios žinios, ir tik šiomis 
dienomis jos tėvas rado ją 
Los Angeles mieste. Teisme 
ji pareiškė, kad ją laikėsi te
nai nusivežęs kun. Johnso- 
nas. Jisai prikalbinęs ją iš 
namų važiuoti su juo Į Los 
Angeles, žadėdamas ją ati
duoti tenai Į Hollywoodą ir . .
padaryti iš jos judžių “žvai- kad dabar ji bus jau uždary- 
gždę,” bet nuvažiavus į Los ta kalėjiman iki gyvos gal; 
Angeles miestą pasirodė, vos.
kad kunigėlio planai buvo---------------
visai kitokie. Jis pasielgęs su BOLIVIJOJ AREŠTUOTA 
ja labai nedorai. t 16 PARLAMENTO AT-

---------------- STOVŲ.
ANGLIES BARONŲ ŠUO- Bolivijos respublikoj, pie- 

KALBIS PRIĖS UNUĄ tų Amerikoj, susekta, revo- 
Californijos senatorius ■■

Johnson Įnešė bilių, reika- bailinę valdžią, 
laujantį ištirti kasyklų krizĮ vaitę La Paz 1, 
Pennsylvanijoj, West Virgi- areštuota 16 parlamento at- 
nijoj ir Ohio. šitą bilių pa- stovų ir senatorių. į miestą 
remdama. Amerikos maine- pašaukta du pulkai pėstinm- 
rių unija išleido pareiškimą M kareivių ir dvi baterijos, 
kad kasyklų baronai yra pa- kad nedavus revoliucijai iš
darę konspiraciją (suokai- siplėtoti.
bį) sunaikinti ai 
organizaciją, i _________
namų unijirtų šeimynas, o ] 
jų vietas gabena neorgani- .
zuotus ir nelavintus darbi- čiu laivas ’ 1 - 1__ •_ w . _ * . .
darbių tarpe įvairiuosedid- Išeinant 
miesčiuose. šitoj nedoroj ko- prohibicijo> 
voj prieš angliakasių uniją kelia i.
kasyklų magnatams padeda Buvo atimta daug puskvor- 
valdžia ir teismai. Ir šiomis čiu konjako ir šampano, bet 
dienomis Ohio valstijoj vie- krečiamu žmonių vardų ne- 

_□■*[ ir visus paleido
kompanijoms leidimą išmesi namo. Matoma. p<»naį prohi- 
ti laukan iš namų dar 100 bicininkai buvo ištroškę, tai 

i angliakasių šeimynų, kurių pasinaudojo pr<»cd ‘ , 77

SUIMTA MOTERIS 
KIŠENVAGĖ.

New Yorko policija suėmė 
moterį vardu May English, 
kuri yra žinoma kaipo ap
sukriausia kišenvagė visoj 
Amerikoj. Policija sako, kad- 
Mis. English užsiima šituo 
amatu jau per 20 su viršum 
metų ir yra buvus jau 16 kar
tų už tai areštuota. Ji papras
tai eina Į dideles departa- 
mentines krautuves, kur bū
na didelis susigrūdimas, pri-

Lenkijos socialistai turi 
miniose didelės intakos, ir 
jeigu rinkimai Į Seimą Įvyk
tų dabar, kuomet Lenkijoj 
yra didelis nedarbas, tai so
cialistai galėtų pravesti daug 
savo atstovų. Tuomet Vil
niaus klausimas butų lengva 
išrišti, nes socialistai svetimų 

‘y dašimčių studentų. Užsi'sto- žemių grobimo nepripažįsta, 
sitaiko tenai prie moterų.ati- darni už savo sėbrus, kiti 
darinėja jų krepšius ir iš- juodašimčiai studentai Įtaisė

•• ______ ____« •. • • * w v v

RUMUNIJOS JUODAŠIM
ČIAI VĖL MUŠA ŽYDUS.

Rumunijoj prasidėjo byla 
dėl buvusių žydų skerdynių 
Jassų mieste. Prieš teismą 
tapo pastatyta keliolika juo-

traukia pinigus. Manoma,

liucinis suokalbis prieš da- 
. Pereitą są
ru ieste buvo

kitą pogromą ir vėl daug žy
dų sumušė.

PALESTINOJ ŽEMĖ 
DREBĖJO.

Iš Jeruzolimos pranešama, 
kad Jordano klonyje ir Mi
rusios Juros apielinkėj perei
tą sąvaitę buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas. Jeruzoli
mos mieste žemė taipgi siū
bavo. Pereitą vasarą nuo že
mės drebėjimo Palestinoj 
žuvo 200 žmonių.

AIRIJOS PREZIDENTAS 
AMERIKOJ.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko Airių Respubli
kos prezidentas Cosgrave. 
Šią sąvaitę jis buvo atsilan
kęs pas prezidentą Cool- 
idge’ą.

toĮfcttil KRATA prie vokiečių

Atėjęs i Nevc 'i orką vokie- 
____  "Berlin" iškėlė ba- 

ninkus, kuriuos žvejoja be- liu visiems savo agentams.
------ . - -- - svečiams namo, 

agentai pastojo 
ir kiekvieną iškiatė.

anglų bendrovė (Television 
Development Company),ku
rios pirmininkas Hutchinson 
sako, kad iš Londono jisai 
matęs žmonių veidus ir ran
kas New Yorke. Nors kol kas 
paveikslai nesą labai aiškus, _____
bet jis tikisi, kad su laiku tas Inas teisėjas davė kasyklų klausinėjo i

dirbantiems pakėlimo nerei
kalaujama.

SUTRIUŠKINO 3 DARBI- bus pagerinta ir žmonės bu- 
NINKUS. darni Amerikoje galės pasi-

Katilų dirbtuvėje Montre- kalbėt ir kartu pasimatyti su 
ale pereitą sąvaitę buvo su- savo pažįstamais anapus ju- 
triuškinti 3 darbininkai. rių.

vyrai prikla»«o angliakasių gerų gėrimu - 
unijai. seniuos*-

I I

POTVINIS PADARĖ $5,- 
000,000 NUOSTOLIŲ 

GELEŽINKELIUI.
Centralinio Vermonto ge

ležinkelio kompanija pra
neša, kad buvusis andai pot- 
vinis pridarė tiek nuostolių 
geležinkeliui, kad jo pataisy
mui šiandien reikia $5,000,- 
000.

IŠPLĖŠĖ $100,000 IŠ 
BANKO.

Tris plėšikai Montreale, 
Kanadoj, išplėšė banką, pa
grobdami $100,000. Besivy
dama plėšikus, policija pa
matė kelis darbininkus, ku
rie buvo išėję iš skiybėlių 
dirbtuvės pietų pavalgyt. Po
licija paskaitė juos plėšikais 
ir liepė pakelti rankas. Vie
nas darbininkas rankas nu
leido ir vieną ranką Įsidėjo 
kišeniun. Policijos vadas 
tuoj ji šovė ir učinušė. Už
muštasis vė linosi Sidney 
Yarmul.

104 I aIPSNIAI KARŠČIO 
ARGENTINOJ.

Argentinoje dabartiniu 
laiku yra vasara ir prasideda 
dideli karščiai. Buenos Ai
sės mieste pereitą sąvaitę 
temperatūra pasiekė 104 
laipsnius Faiirenheito. Žmo
nės neturi kur dėtis nub kait-

BOLŠEVIKŲ ŠNIPAI ANG
LIJOJ GAVO 10 METŲ 

KALĖJIMO.
Iš Londono pranešama, 

kad George Hanson i. \Vil- 
frid McCartney. d v. oolševi- 
kų šnipai An-’ joj, gavo po 
10 metų v . ^jimo už šnipinė-

<» a ir gavo.jim> ,vietų naudai. Mė
tiniuose k* / . v*iey esąs airis, kilęs »« ros ir nėra vilties, kad greitu

; -įmeriKv^ laiku oras atvėstų. _
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Į APŽVALGA o
i
APIE BUVUSIĄ SOCIAL-| 
DEMOKRATŲ VALDŽIĄ 

LATVIJOJ.
Mes anąsyk pastebėjome 

Brooklyno “Vienybei.” kad 
ji be reikalo džiaugiasi so
cialdemokratų “išnykimu” 
Pabaltės valstybėse. Mes nu
rodėme, kad socialdemokra
tai į valdžią niekur nesiv er- 
žia, o jei kur sudaro kabine
tą. tai tik deltų, kad gyvento
jai rinkimuose jiems tokią 
pareigą uždeda. Taip buvo ir 
Latvijoj, kur tautininkai bu- ] 
vo apvogę valstybę. Latvių 
liaudis pastatė prie valdžios 
socialdemokratus, kad šie , 
sutvarkytų tautininkų >ude- 
moralizuotą valstybės ūkį ir 
nubaustų kaltininkus. Ir so
cialdemokratai pavestą 
jiems darbą dirbo sąžinin
gai. Tečiaus kuomet vagys 
tautininkai eme juos ata
kuoti ir darbą trukdyti, so
cialdemokratai pasitraukė 
nuo valdžios.

“Vienybė” dabar mėgina 
mus pašiepti ir sarkastiškai 
sako:

“Musų ‘Keleivis’ Bostone vi
sados pasižymi gabumu sugai
šti ypatingu dalykų, ypatin
gai politikoj. Vėliausi jo teo
rija yra ta. kad socialistai tik 
tam tarnauja, kad sutvarkyti ir 
pripildyti valstybės iždą, kada 
tautininkai ar klerikalai jį iš
vagia. Pripildę jį vėl. socialis
tai ‘nebenori rietis’ su tais gai
valais ir pasitraukia, ir užlei
džia vietas vėl tiems tautinin
kams ar klerikalams iždą vog
ti.”

Kuomet žmogus griebiasi 
šitokio sarkazmo, tai jis tik 
parodo, kad pas jį nėra argu
mentų.

Ką “Keleivis” pasakė apie 
Latvijos socialdemokratus, 
tą dabar patvirtina ir “Lie
tuvos Žinios,” kurios rašo:

“Skujenieko (socialdemokra
to) kabinetas \ienbal.-iai nuta
rė atsistatydinti. Tai rodo, kad 
demokratiškai nusistatę minis- 
teriai nesekė dešiniųjų partijų 
pavyzdžio žūt būt neišleisti val
džios iš savo rankų. Matydami, 
kad dėl susidariusių apystovų 
be aiškios daugumos Seime jie 
negali vaisingai dirbti. Skuje
nieko ministenai pasitraukė. 
Toks p®įielgi na> rodo demo- 
Kratfjcs valstybiškumą, kuri ji 
•tilto pirmoje vietoje. Panašių 

‘ pavyzdžiu galima rasti tik Va
karų Europos valstybėse su isi- 
. ak nėjusiais pai lamentarizmo 
iiaprociais ir tradicijomis. Sku
jenieko kabinetas galėjo dar ir 
toliau laikytis, jei jis padarytų 
kompromisą su kitomis buv. 
koalicijos frakcijomis.

“Teciau jis nenorėjo būti su
varžytas savo veikime. Demo
kratiška Latvijos vyriausybė 
norėjo vykdyti visai valstybei 
-naudingą programą, o ne bet 
kuria kaina pirkti teisę automo
biliais važinėti. Kai Skujenieko 
kabinetas pamate, kad užsi- 
orežto uždavinio jis negali at- 

‘ likti, jis atsistatydino."

Na, o ponas Sirvydas no
rėjo pasakyt, kad tai esanti 
tiktai “Keleivio” sugalvota 
“teorija.”

. i Bet tai ne viskas. Pasi- 
klausykit, ką “Lietuvos Ži
nios” sako apie Latvijos so
cialdemokratų kabinetą to
liaus:

“Skujenieko kabinetas bu\o 
na veide j ęs iš pirm buvusios de
šiniosios Albenngo vyriausybės 
gerokai pairusią ekonominę pa
dėtį ir pakrikusius finansus. 
Latvijos valstybės aparate 
viešpatavo korupcija, kyšių 
ėmimas ir valdininkų sauvalė. 
Demokratinė vyriausybė kieta 
ranka nuvalė valstybės apara
tą nuo šiukšlių. Padarytoji 
iiankų revizija parodė, kad de- 
šinieji šeimininka\o valstybėje, 
kaip savo namuose ir pridarė 
nili.KMios nuostolių. Kilo garsi » v t

bvla dėl išduotų garantijų ne- 
kreditingiems asmenims ir par
tinėms įstaigoms.

“Dabar ir dešiniųjų spauda 
pripažįsta, kad Skujenieko ka
binetui pavyko sutvarkyti fi
nansai sveikais pamatais ir pa
kelti krašto ekonomiką. Tai bu
vo didelis demokratinėm vyriau
sybės nuopelnas. Vidaus tvar
kos ir švietimo srity Skujenie
ko vyriausybė taip pat atliko 
nemaža darbą. ’

Ir. pagalios, liaudininkų 
laikraštis patvirtina musų 
pasakytą faktą, jog latvių 
“patriotai” atakavo social
demokratų vyriausybę dėlto, 
kad socialdemokratai kėlė 
jų vagystes aikštėn, štai 
“Lietuvos Žinių” žodžiai:

“Latvijos gyvenimam buvo 
pastatytas i naujas vėžiam.

"Tečiau pašalintieji nuo ai
džios pyragų dešinieji ir nacio
nalistai negalėjo ramiai žiūrėti 
i tai. kad Latvijoje žingsnis po 
žingsnio miatorni tvirti demo
kratinės tvarkos pagrindai ir. 
kad pamažu išplaukia aikštėn 
visi jų nešvarus darbai, kurių 
jie pridarė, sali bevaldydami. 
Prasidėjo šabloniškieji vyriau
sybės kaltinimai •bolševizme" ir 
Seiman buvo Įneštos interpelia
cijos dėl vyriausybės neveiklu
mo. Aktingesni nacionalistai 
mėgino panaudoti savo tiks
lams net ‘lietuviškus’ metodus, 
bet Latvijos demokratija likvi
davo visus putčų mėginimus.”

Na. ponas Sirvyde, ką gi 
tamsta dabar pasakysi?

pigiau parduot. Kas pigiau par
duos Lietuvą Lenkijai, tas tiki
si greičiau rast paspirties Len
kijos fašizme.”

Rodos, šitaip galėtų kla-' 
joti tiktai halucinacija ser-; 
gantis ligonis. O betgi tai 
yra oficialė komunistu “par
tijos” kalba.

Kokiu tiksiu Chicagos 
“tavoriščiai” šitą atsišauki
mą savo “Vilnyje” perspaus
dino. mes negalime suprasti. 
Juk tai yra didžiausia Lietu
vos komunistų “partijai” 
kompromitaci ja. Juk ir nuo
sakus komunistas pasakys, 
kad tai “partijai” turi vado^ 
vauti didžiausi durniai ir 
piemenis, jeigu jie spausdi
na šitokias kvailystes ir ne
supranta, jog tai yra kvai
lystes. Nes kas gi gali tikėti 
tokiai pasakai: Socialdemo
kratai yra fašistai ir nori nu
versti Smetonos valdžią su 
Pilsudskio pagalba. Nuvertę 
Smetonos,valdžią, socialde
mokratai nori parduoti Lie
tuvą fašistui Pilsudskiui, kad 
Smetona negalėtų jos par
duoti.

\ isų pirma, jeigu social
demokratai yra fašistai, tai 
koks jiems išrokavimas vers
ti Smetonos valdžią, kuri juk 
ir via fašistų valdžia?

l’oliaus, jeigu ir socialde- 
> mokratai yra fašistai, ir Pil
sudskis fašistas, ir Smetona 
fasistas. tai kur gali būt pa
matas jų varžytinėms ir in
trigoms?

Pagalios, jeigu socialde
mokratai yra Pilsudskio 
agentai ir nori, kad jis atėjęs 
nuverstų Smetonos valdžią, 
tai koks Pilsudskiui butų rei
kalas tuomet “pirkti” Lietu
vą iš socialdemokratų? Juk

i

LIETUVOS KOMUNISTU 
ATSIŠAUKIMAS.

Lietuviški bolševikai Chi
cagoje leidžia tokį lapelį, 
kuris vadinasi "‘Vilnis.” 
Mums tapo'prisiųstas 7-tas 
to lapelio numeris, kur tarp 
kita ko yra perspausdintas 
Lietuvos komunistų “parti
jos” atsišaukimas. Atsišau
kimas prasideda isterišku 
rėksmu: “Šalin Pilsudskio 
agentai! Šalin Piečkaičiai- 
Paplauskai! Šalin social-fa- 
šistai!” ir sako:

“Šie obalsiai turi skambėti 
visuose Lietuvos kampuose. O 
plačiausiai juos skleisti privalo 
tie eiliniai socialdemokratai, 
kurie neapkenčia fašistų, ir ku
rie kartu iki paskutinio laiko da ; 
tikėjo savo vadams.

“Plečkaitis ir Paplauskas b 
ir 6 lapkričio Rygoj emigrantų! 
suvažiavime aiškiai parodė, kadi 
jie liko iati atvirais Pilsudskio 
agentais. Už lenkų pinigus jie 
suruošė tą suvažiavimą, tame 
suvažiavime nepaiso i mažumos 
protestus ir priima tokią rezo
liuciją. kurią jiems Įsakė pri
imti lenkai. Toj rezoliucijoj 
Plečkaitis.' Paplauskas ir dar 
24 socialdemokratai LSDP, 
vardu išsižada Vilniaus Lenki
jos naudai, už ką gauna užtik
rinimą iš Lenkijos pusės gaut 
pagelbą prieš Smetoną ir Vol
demarą. Pilsudskis prižada pa
dėt nuverst tautininkus ir vie
ton jų pasodyt socialdemokra
tus — žinoma, nepalietus fašis
tų viešpatavimo esmės!

“Pilsudskis ir Lenkija jau 
padeda socialdemokratams ruo
štis prie Smetonos ir Voldema
ro nu\ertimo. Bet padeda ne 
tam. kad panaikint Lietuvoj 
kruvinąjį fašistų viešpatavimą, 
o tam. kad ji dar labiau sustip- 
rint ir kartu su tuo. kad visą 
Lietuvą prijungt prie fašistų 
Lenkijos.

“Plečkaitis ir Paplauskas, 
kaip tikri socialfašistai, jau se
nai kartu su Kairiu ir kitais 
socialdemokratų vadais dar
buojasi Pilsudskio naudai. Jr 
1926 m. jie stojo piestu gint ir 
teisyt Pilsudskį savo ‘Socialde
mokrate.’ Dabar socialdemo
kratų vadai, matydami, kad 
Smetona ir tautininkai, norė
dami parduot Lietuvą Lenki
jai, brangiai užklausė, rūpinasi 
užbėgt tautininkams už akių ir

I
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KETOM HUONAI 
VERGO AFRIKOJ.

per Briuselio konferenciją 
i valstybės panaikino visuoti
nu aktu vergiją ir vergų pre
kybą kaip jurose, taip ir že
mėje. Jis įsigaliojo nuo 1892 
m. Blogumams panaikinti 
buvo įsteigta Tarptautinė 
Juių Įstaiga Zanzibare ir 
Specialė įstaiga Briusely.

Neigiamų vaisių tai davė 
tokių, rodo faktas, kad ketu
ri milijonai vergų tesiranda 
Afrikoj.

Nors prieš 2,0<)0 metų gi
męs Kristus sako, išpirkęs 
žmoniją, lėčiau ir dabar te
beegzistuojanti vergija tam 
prieštarauja. - “S.”

I

t

; Rodos, kad plačioji visuo
menė nežino, jog vergija 
faktinai tebegyvuoja ir dar 
visai nelikviduota. Kai kurių 
šalių įstatymuose yra tam ti
kri paragrafai, bet vergų 
prekyba tebeina. Ir ji eis tol, 
kol galop visos kultūringo
sios tautos tarptautiškai ne
susitars panaikinti šį barba
rizmą.

Tautų Sąjunga tyrė daly
ką kiek anksčiau, bet jinai 
jokio praktiško sprendimo 
nepadarė.

Tuo tarpu keturi milijonai 
vergų randasi Afrikoj! Ke
turi milijonai gyvų numirė
lių! Pietų Morokoje, Tripoly 
ir kai kuriose šalyse šalia Sa
charos ir šiandien tebežydi 

1 smarki vergų prekyba. Mo
terys n vaikai parduodami iš 
varžytinių turguose. Nei 

’ viena didžioji valstybė ne
protestuoja prieš šį barbariš
kumą. Afrikos valdovai, ku
rie ne kartą kreipėsi į labai 
kantrią Tautų Sąjungą, rei
kalaudami pagalbos, atsisa
ko" tečiaus likviduoti savo 
haremus. Jie ir toliau tebe
perka šviežias “prekes” iš 
Afrikos vergių kermošių.

Ne retai įvyksta plėšikiški 
užpuolimai ant toli gulinčių 
kaimų. Vyriškiai yra sušau
domi, moterys ir vaikai nusi
vedami. Jie turi pakelti plė
šikų brutalumą ir prievartą. 
Ir vergų turguje įvyksta gai
lių tragedijų. Kaip kupranu
gariai ar mulai, jie pardavi
nėjami. Ypač baiti kūnai pa
siekia fantastiškų kainų.

Neparduota prekė” ge-

I

■ nuvertęs Smetonos valdžią narna iš turgaus į turgų, kol 
r' -i--r:"‘ •• ’ * *
I

ĮDOMIOS žinios.
DAR APIE BUDELį 

PLECHAVIČIŲ.
ŠVEDIJOS DEMOKRATI
JA PROTESTUOJA PRIEŠ

“Keleivyje” jau daug kar
tų buvo rašyta apie Lietuvos' 
smurtininkų vado Plechavi-i 
čiaus budeliškus darbus. Da
bar atėjęs iš Rygos “Liau
dies Balsas” skelbia apie ši
tą budeli naujų faktų, štai 
jie."

Žemaitijoj 1919 m. Ple
chavičiaus vardas buvo vi
siems žinomas. Kas norėda
vo kam atkeršyti, tai kreip- 
lavosi i ji. Taip. Mosėdžio 
vai., Puodkalių kaimo ūki
ninkui Račiui prapuolus kar
vei, jis nuvyko pas Plechą ir 
Įskundė brolius Igną ir Pra
ną Pučkorius, kad jie turbut 
pavogę. Plechas juodu suė
mė ir sake, kad ryte bus su
šaudyti. Sužinojusi Pučko- 
rienė nubėgo pas Račius ir 
atsiklaupusi prašė, kad eitų 
pas karalių (taip Plechą že
maičiai vadino) paliuosuoti 
nekaltai pasodintus sūnūs. 
Račiui pasakius, kad jie ne
kalti, Plechas suimtuosius 
paleido.

Kartą vienas žmogus kasė 
duobę sušaudytiems palai
doti. Suvertus duobėn kunus 

Paimkim kad ir Pilypą Ki- Plechas liepe lipti pataisyti, 
kylį. Jis neprastas rašytojas,Žmogus pabūgęs* paklausė 
i '__________ _____ "į vm , “ z
te pripeckota jo straipsnių, o sak® kad ne. Bet įlipus patsai 
koks jo gyvenimas! Uršulė' Plechas paleido į tą žmogų 
anądien išvijo jį su šluota, o suvf ir nušovė. Plechas Ila- 
vakar jau ir Brigyta diplo- kių, Skuodo, Židikų ir kituo- 
matiška ultimatumą pastatė: valsčiuose, tais metais is- 

—Jeigu pinigų neturi, gir- ^^^daug, žmor ių.
ii. tai daugiau pas mane ne
ateik.

Net apsiverkė Kikylis to
rio pažeminimo susilaukęs. 
Ir kaip neverkti? Dirba žmo
nis tautos labui, šviečia vi
suomenę, mokina žmones 
doros, o čia jam sako: “ne
ateik daugiau!”

Nusišluostė Kikylis kar
čias ašaras ir pradėjo galvo- 
i, ar negalima gi butų padi
dinti savo pajamų. Jis per
žiurėjo pereitų metų stam
besnius savo raštus ir kiek 
jie davė jam pelno. Štai jų 
vertė:

“Trįs naktys prie kortų” 
—17 dolerių.

“Marytės rūtų darželis”
—25 litai.

“Fivikleckas pas Smeto- žinios, kaip kantoniečių ka- 
riumenė, sumušusi Kantone 
komunistus, pradėjo juos 
šaudyt šimtais. Dabar gi pa-

: ginimas” su komunistais už 
jų kruvinas maudynes. Pasi- 

. rodo, kad paėmę į savo ran
kas dvi provincijas Kinuose MAUJA ANGLIAKASIAI.

i per du mėnesiu komunistai; Franruziin< 
buvo isskerde nemažiau kaip ,‘ -IIVIIIIIUHJKiiC UU Į/l C4H IVJlIVk’ 

_ . 10,000 žmonių. Sakoma, kad krizis jaučiamas visam pa-
kaip matote, talentas Lie- šitoms skerdynėms visur va- sauly> Anglijos ir Amerikos 

.uvoje prastai perimamas, dovavo atsiųsti “mokytojai anjęliy pramonininkai siun- 
visai kitaip yra užsieny. Pa- iš Maskvos. Todėl,kada kan- £»ja savo ang|js Francuzijon 
vyzdžiui, anglų buvusis toniečiai paėmė viršų, vi- ir parduoda jas tenai per 
Tremjeras Lloyd George uz siems sovietų atstovams tuo- nus pigiau, negu namie. Tą 
ia'a°aaaSto*/ląhar gauna ligi jaus buvo Įteikti pasportai ir Datį f]aro f! ancuzų kasvk- 
200.000 dolerių } metus. įsakvta kuogreičiausia aplei- ]ų baronai. Todėl Francūzi- 

• T°del Hu musų Kikylis.ke- sti Kiniją, keliatas Maskvos angliakasiai reikalaują, 
. ...... kad valdžia uždraustų savo

kapitalistams vežti savo 
anglis į užsienį, o ant įveža
mų iš Anglijos ir Amerikos

Rašytojo Pajamos.
(Fe-ale-tonas.)

—Laimingi tie rašytojai! 
—galvoja sau žmogus per
skaitęs vakare laikraštį. — 
Kai man reikia kumui gro- 
matą sustatyt, tai sukramtau 
visą plunksnos kotą ir nesu
galvoju ką rašyt. O čia, žiū
rėk, ilgiausi? straipsnis pri
varytas, ir taip gražiai viskas 
sudėta, kad tik stebėkis. O! 
kad aš tokią galvą turėčiau, 
ai nereikėtų tuos pačius ko
pusius tris dienas valgyt.

O tuo tarpu rašytojas žar- 
go po kambarį ir keikia savo 
likimą.

i

ir visuose laikraščiuose rasi-lar JI nenušaus. Plechas at-Įvijos ateities 
»-o kad np Rpt ihuiK naf tai!

iis gali pasiimti Lietuvą, so- pagaliau parduodama arba 
eialdemokratams nei ačiū žūsta netekusi jėgų. Nusižu- 
nesakydamas, taip kaip jis dymai ir pamišimai šiuose 
padarė su Vilnium. transportuose—kaip tenykš-

Nejaugi Lietuvos komu- čių aplinkybių žinovai tikri- 
nistų “partija” negali šitokių na — kasdieniniai dalykai, 
paprastų dalykų suvokti? Arabija, kur kas mėnuo 

.tūkstančiai jaunų merginų 

sunkią vergijos naštą, laiko-
GREEN PRANAŠAUJA verčiamos pasiima ant savęs 

GERUS LAIKUS. ’ _ _ ”
Amerikos Darbo Federa- visai tinkama šalim prak- 

cijos prezidentas Green pa
sakė, kad streikuoti darbi
ninkams neapsimoka. Jis 
pranašauja, kad šiais metais 
bus geri laikai, nes Missis- 
sipppi klonyje, kur pereitą 
vasarą buvo potvinis, šįmet 

į bus daug darbų. Ir apskritai 
1928 metais busią daug dau- 

jgiau darbo. Vienatinė opa 
i laibi ninku padėtyje esanti

tikuoti šiam niekšiškam 
amatui. Plėšikų gaujos, ku
rios užsiima vergių gaudy
mu, labai gerai organizuo
tos. Jos turi specialius per- 
sergėtojus, kurie daug joms 
padeda. Pergabenimas vyks
ta paprastų pilgrimų kelio
nės forma. Dažnai vergių 
pardavėjai su -avo gyvom 
prekėm - Įsimaišo f tikrų ti-

•anglių pramonė: Bet čia esą kinčiujų pilgrimų būrį ir tuo 
kalti kasyklų magnatai, ku- budu apsisaugo.ia nuo teisin- 

į rie iškasa kas metai 1,000,- rankos.
’ 000 tonų anglių, kuomet par- . Pakanka. I ose srityse 
! duoti salima tiktai Duse to. viešpatauja barbariškumas,i duoti galima tiktai pusę to.

i

Natste! Šios Swgm Patas 
Išmirltiu Skalbiant Bailiai
AŠ RUDAVAU'mirtinai pailsus 

po kiekvieno skalbimo, nes aš 
turėdavau toki sunkų darbą, ku
ris mane labai privargindavo.

Vienok dabar aš neturiu sun
kaus darbo! Aš dabar išrnirkinu 
savo skalbinius balčiau ir gra
žiau, negru seniau juos šiūruodama.

Aš vartoju Rinso Jis padaro 
vandenį minkštą ir putotą. S'os 
tirštos ir sauccios putos išmirki na 
visą purvą ir piėtmus iš skalbi
nių: Aš nei išvirino, o skalbiniai 
!>ura balti kaip sniegas.

šitoks darbas yra malonus ma
no rankoms. Jos dabar neparaus
ta ir nepavargsta. Šis lengvas bū
das apsaugoja skalbinius nuo tri- 
nirio ir sudraskymo, taipgi.

Tik paprašykit savo groseminko. Rinso 
Tai granuliuotas muilas, kuris 

išmirkina skalbinius baltesniais

I

matiška ultimatumą pastatė: $e valsčiuose tais metais is-

Dabar Plechui dovanotas 
puikus mūrinis malūnas 
Skuode. Jis vertas kelis šim
tus tūkstančių litų. Plechas 
malūną išnuomavo senam 
nuomininkui Elertui ir gau
na 16,000 litų.į metus nuo
mos.

Ir šitokį budelį garbina fa- 
šistuojantieji Amerikos lie
tuvių laikraščiai: “Vieny
bė,” “Dina” ir “Amerikos 
Lietuvis.” Maikės Paltanavi
čiaus nusususį gazieta net at
vaizdą šito budelio įdėjo. 
Gražus papuošimas!

Šiomis dienomis Švedijos 
socialistų partijos iniciatyva 
Stc-kholme buvo sušauktas 
protesto mitingas prieš dik
tatūras. Šis milingas buvo 
pavadintas “viešuoju protes
to mitingu prieš prievartą ir 
terorą tose šalyse, kur panai
kinta laisvė ir demokratija.” 
Mitingas sutraukė didžiausį 
publikos skaičių. Be darbi
ninkų masės čia buvo susi
rinkusi ir visa Švedijos sos
tinės šviesuomenė. Vienu iš 
pranešėjų švedų socialistai 
pakvietė iš Paryžiaus garsų 
kalbėtoją buv. II-sios Rusi
jos durnos atstovą Gruzijos 
socialdemokratą Cereteli. 
Mitinge kalbėjo buv. Švedi- 
įos sočia les apsaugos m mis
teris Gustav Meiler. Kalbė
tojai nurodė, kad fašizmas ir 
bolševizmas yra <‘.vynai. Ir 
fašizmas ir bolševizmas ly
giai neapkenčia 
demokratijos ir 
kraštą visuotinu 
oriu kalėjimu.

Fašizmo ir 
diktatūros esančios civiliza
cijos ir kultūros stabdžiais ir 
todėl vardan šviesesnės žmo- 

s turinčios būti 
uanaikintos. Kalboms pasi
baigus susirinkusi demokra
tinė Švedų visuomenė priė
mė Gustavo Meiler io pasiū
lytą rezoliuciją, kurioj griež
čiausiai smerkiamas fašisti
nių valdžių ir bolševikų te
roro režimas.

KOMUNISTAI IŠSKERDĖ 
10,000 KINIEČIŲ.

Visas pasaulis buvo pasi
piktinęs, kuomet pasklydo

laisvės ir 
paverčia 

, v isiems ly-

bolševizmo

nienę” — už dyką. 
“Žalias muilas”

—30 centų. 
“Tautos vado sąžinė”

—15 centų. 
“Asmens neliečiamybė”

—be vertės.
“Spaudos laisvė”

—niekai. 
“Už prezidentą”

—3 litai. •

ORGANIZACIJA SU KO
MUNISTAIS KOVOTI.
Norvegijos tautininkai su

tvėrė organizaciją, kurios 
tikslu bus kova su komunis
tais. Tos organizacijos tary- 
bon įneina 50 visokių bur
žuazijos atstovų. Taryba 
bandys susitarti su kitomis 
politinėmis organizacijomis 
ir kartu su jomis surasti prie
monių kovai su komunizmu. 
Bet komunizmu reakcinin
kai vadina visą pažangų dar
bininkų judėjimą. Paskuti
niais rinkimais Norvegijos 
darbininkai turėjo didelių 
laimėjimų. Laimėjo betgi ne 
komunistai, o socialdemo
kratinė Darbininkų Fedeia- 
cija. Taigi, turbut. prieš šitą

riro/o. 'kad tai buvo “atsily- Federaciją reakcininką^

kurs turi būt panaikintas. 
Nepadės gražios kalbos bei 
Tautų Sąjunga® komitetų 
posėdžiai. Tuo nepanaikins 
blogumų.

Judėjimas prieš vergiją 
buvo sumanytas — kaip ži
nom — keleto anglų-ameri- 
konų filantropų ir gavo stip
rios moralės ir ekonominės 
paspirties naujajam pasauly. 
Vergijos panaikinimas įvyko 
greičiau, kaip paprastai bu
vo laukta.

Ir Europoj kilo noras bai
gti su šiuo barbariškumu jau 
Vienos Kongrese 1815 me
tais. Besitariančių šalių ben
droj deklaracijoj jau tuomet 
žiūrėta į vergų prekybą kaip 
i nesuderinamą su pagrindi
niais žmoniškumo ir visuo
meninės moralės dėsniais. 
Quintupel sutartis iš 20 gr., 
1841 m. tarp Anglijos, Aust
rijos, Prūsijos, Francuzijos 
ir Rusijos suteikė dalyvavu
sioms valstybėms teisės kon
troliuoti aiškius peržengi
mus vergų prekybos draudi
mų Atlanto vandenyne ir pa
traukti tieson tų nusižengi
mų kaltininkus, ir Kongo ak
tas iš 1885 m. subrendino 
keletą kontraktų dėl vergų musų tautai butų didelis gas, nes fabrikantai nenori t * * £ ' • • * A 1 • A • * 11 v 1 • • *__ J -1 M __- .

ina kreiptis su savo straips- agentų buvo net sušaudyta, 
niais į užsienį. Jis jau turi Skerdžiami buvo taip vadi- 

... i “kapitalistai,” kurie 
turėjo kokią krautuvę, že-

organizuojasi. y "•

FRANCUZIJOJ NERI- j

i angliakasiai
nerimauja. Anglių pramones

keliatą veikalų sugalvojęs ir narni
nustatęs tokią jiems vertę: |l "J _

“Voldemaro kelionė Ry-.rnės' ūkį ar'šiaip koniunis- anglių pakelt^muitą" uigiZ 
man —oOO.OOO litų. I tams nepritarė. Kai kuriuose 7V.„

“Juodaplaukė Italijonka” ikaimuose išplauta po 700 ki- n^j nes sako"
Artn iu.. niečių.

bai. Fabrikantai tam prieši- 
, jei užsienio 

anglių neįsileisti, tai anglių 
kaina pakils ir tuomet fabri- 

NORI PRIVERSTI FABRI- kams bus sunku išsiversti, 
KANTUS SAMDYTI SE- prasidės bedarbė.
NŪS DARBININKUS.
Francuzijos parlamentan 

yra įneštas įstatymo sumany- 
imas, kuris reikalauja, kad 
kiekvienas fabrikantas turė- 

____ ________ tušavo dirbtuvėj tam tikrą 
Ir Kikylis pradeda rimtai nuošimtį darbininkų tam 50 

galvoti, kad neužsimoka ii-[ir 60 metų amžiaus. Šito išta
šai dirbti savo tautai, jėigu į tymo sumanytojas yra socia- 
užsienį išvažiavus galima listas ir jis sako, kad dabar- 
tiek pinigo paimti._________ i.............

—60,000 litų.
“Purickis ir Klimaszews- 

ka”—1,500,000 auks.
“Jis ir Jagomastaitė” 

—2,000,000 auksinų.
“T7 gruodžio didvyriams 

—1,800,000 zlotų.
“Konkordatas” 

—2,000,000 litų.
“Iždo išvogimas” 

—da neivertinta.

pardavinėjimo, ypač Azijo. 
ir rytiniame Afrikos pakraš
ty ir Madagaskate. 1890 m.

f ■ —-

22,000 DARBININKŲ LO
KAUTAS ŠVEDIJOJ.

Švedijoj apskelbta lokau
tas, kuriuo išmesta iš darbo 
apie 22,000 darbininkų, bū
tent, 4.000 kasyklose ir apie 
18,000 pulpės pramonėj. 
Lokautą kapitalistai paskel
bė dėlto, kad darbininkai 

tiniu laiku zilagalviui darbo nenorėjo jiems nusileisti al- 
Nors netekti tokio vyrožmogui yra didžiausis var- gos klausimu. Kadangi 4

nuostolis, bet vis dėlto aš lin-jam duoti darbo. O kur gi se- 
kiu jam laimingos kelionės, nas žmogus dėsis, jeigu jis 

Prof. Gnaiba. uždarbio negauna?
»

_l is 
pulpės yra gaminama popie- 
ra, tai galimas daiktas, kad 
ir popieros fabrikai turės su
stoti.

v. ‘ • i *

J

i



No. 4. Saudo 28 d„ 1928. KBEEIVIS

® AMERIKOS LIETUVIU o Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

BALTIMORE, MD.
Patriotizmas ir doleris.
Brooklyno fašistų organo 

“Vienybės” No. 3 Al. Janu
šis ir K. Akelaitis rašo a^ie 
įvykusią Dreigino kriaučių 
korporacijas “oisierių puo
tą.” Kokia ta jų puota buvo, 
tai nesvarbu. Bet, kad tie fa
šistų gončiai rašo apie Drei
gino “prakalbą,” tai negali
ma nutylėti nepadarius pas
tabos tokiems patrijotams 
kaip Dreiginas.

štai kaip aprašoma Drei
gino “prakalba”: “V. Drei
ginas kalbėjo rimtai, nesi- 
karščiuodamas ir plačiai pri
mindamas senesnius laikus 
ir dabartinius nuotikius. La
bai apgailestavo, kad tūli 
musų veikėjai, kurie stovėjo 
prieš tautos akis, dabai- visai 
nusmuko iš tautybės princi
po, kiti išsiskaidė į partijas ir 
knisa, ardo musų gyvenimą, 
nelyginant kai kurmiai gerą 
pievą... Matyt pas juos neli
ko nei lašo lietuviško kraujo 
širdyje, kuris palaikytų juo
se meilę tėvynės Lietuvos... 
Jie su fanatišku pasišventi
mu tarnauja rusams ar len
kams.”

“Broliai ir sesutės” — 
baigdamas kalbėjo p. Drei
ginas,—“meskime šalin tuos 
vergijos papročius! Juk mes 
esam nuo senovės laisvų lie
tuvių ainiai. Turime laisvą 
neprigulmingą Lietuvą. Tad 
ir dėkime pastangas remda
mi dabartinę Lietuvos val
džią — Smetoną ir Volde
marą.”

Tai matote, skaitytojai, 
koks Dreiginas geras patrio
tas, mylintis lietuvius ir Lie
tuvą, ir trokštąs laisvės, o 
vienok sušunka: “Remki
me Smetoną ir Voldemarą!” 
Argi Dreiginui nėra žinoma, 
kad dabar Lietuva yra bude
lių valdoma?

Dabar noriu pabriežti, 
kaip pats .Dreiginas “myli” 
savo tautiečius, štai faktai:

1921 m. Malinauskas, 
Dreiginas ir Ivaškevičius su
tvėrė kriaučių korporaciją. 
T. Ivaškevičius buvo daug 
turtingesnis ir gudresnis už 
Dreiginą. Malinauskas irgi

lakti. Taigi, vyrai, jeigu kal
bate apie laisvę, tai žinoki-1 
te, ką ta laisvė reiškia.

Diglys. Gėrėkitės Jos Retu Skoniu
BRIDGEWATER, MASS.

Ii Bridgewaterio Darbinin
kų Kooperatyvas Draugovės 

metinio susirinkimo.
Sausio 7 d. įvyko Bridge- 

vvaterio Darbininkų Koope-, 
ratyvės Draugoves metinis' 
susirinkimas, kuriame buvo; 
išduotos metinės atskaitos1 
už 1927 metus. Kaip visiems ( 
yra žinoma, Bridgewaterio 
Kooperatyves Draugovės di
džiuma direktorių buvo bol
ševikai, tai ir atskaitos buvo' 
bolševikiškos. Metinės at-' 
skaitos pasirodo kitokios 
kaip pusmetinės. Vienas 
žmogelis tą pastebėjo ir sa
ko: “Pusmetiniame mitinge 
sakėt, kad fabriko pabuda- 
vojimas lėšuos nedaugiau 
kaip $21,000 ir kontrakto- 
rius prašė iš jus $26,000. Jus 
gi sakėt sučėdysit pinigų bu- 
davodami be kontrakto. 
Kaip ant pusmetinio mitingo 
sakėt, tai šapa buvo jau pa
baigta, o metiniame mitinge 
jūsų raportas sako, kad jus 
išmokėjot $35,000.”

Prezidentui pareiškus, 
kad dabar bus jau nominaci
ja naujos valdybos 1928 me
tams, tuojaus vienas direk
torius A. T. sako: “Turim 
pakalbėt apie prezidentą, 
nes musų dabartinis prezi
dentas elgiasi kaip koks ca- 
rūkas, ne savo plauko dar-j mus f|aUgejįs lietuvių mokos būna subatų rytais.

* aiouraine

rie liks nuo palaidojimo, 
draugijos pasiųstų į Lietuvą 
jo šeimynai.

Velionis tapo palaidotas 
tikrai katalikiškai. Klebonas 
už savo darbą gavo 40 dol.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemele.

Parapijonas.

777Jums patartina pasirinkt geriausia

labai senai newarkiečiai yra 
turėję panašų koncertą. Ar
tistas Babravičius vienas su
dainavo apie 20 dainų ir tai 
po kiekvienam dainavimui 
gausiausiais plojimais buvo j 
iššauktas antru syk ir pasi-1 
baigus programui žmonės, 
dar nenorėjo skirtis su savo 
tikruoju artistu p. J. Babra
vičium. Teko girdėti, kadį

lis” ir Vanagaičio “Vilnius.” 
Studentas Dargis sulošė mo
nologą “Prie Kapo.” Žmonių 
buvo beveik pilna svetainė.

Pittsburghieti*.

i Šitas komitetas 13 d. sausio 
buvo sušaukęs 8 lokalų ekst
ra susirinkimą, kuriame nu
statyta paskutinis triupas 

Jeigu 
sausio,

HAVERH1LL, MASS.
Lietuvių Vaikų Mokykla 

gerai gyvuoja.
______ ____o_____ f Seniau Lietuvių Vaikų 
Newark’o Radio stotis daro j Mokykla čia buvo palaiko- 
sutartį su artistu Babravi-ma tik vasaros laiku, kuo- 
čium ir kad OKeh Rekordų met užsidarydavo valdiškos 
Kompanija jau yra padarius mokyklos. Bet dabar Lietu- 
sutartį Įdainuoti keletą lietu-[vių Vaikų Mokykla palaiko-i 
viškų rekordų.____________ ima jau ir žiemos laiku. Pa-

Buvo Dadarvta irdaužiau'0 kad Pagyvenimas^ neat- mckytojumyra žinomas dai- 
• . • P * • ] > • v pinga, tai daugelis žmonių nininkas J. C. Navadauskas,užmetimų prezidentui kas- f.? ’ • ; t; ‘

link nasira^mn kokiu tai hi kalba apie vaziavimQ j Lie- Ui is mokymo yra geros pa- V®,S„ S ££ <“'ą. Keletas jau susitarė sėkmės. Gruodžio 31 d..

turėjo savo pinigų, o Dreigi- LU-

lų. Galų gale prieita prie no
minacijos. Bolševikai nomi
navo A. S., o priešingoji pu
sė pastatė kandidatais Ba-t 
ginską, Beniulį ir kitus. Jau 
išanksto buvo padarytas nu
tarimas. kad kas iš kandida
tų ant prezidento gaus dau
giausia balsų, tas bus prezi
dentas, o antras bus vice
prezidentas. Nors bolševikų 
kandidatas negavo nei pusės 
balsų, kiek gavo .Baginskas, 
bet pagal viršminėtą nutari
mą jis paliko vice-preziden-

pirkti namus Klaipėdoje per 1927 m. buvo vaikų koncer- 
tarpininkavimą A. S. Tre- ’ tas ir šokiai mokyklos nau-
čioko agentūros.

A. S. T—kas.

nas tuo laiku skolino pini
gus. Bet kaip tik jis atkiuto, 
tai pradėjo meilintis prie 
Čriefos superio ir su tuo žy
deliu galvojo, kaip prašalin
ti tuodu savo kompanu. Ži
noma, su žydelio pageįba 
Dreiginui pavyko MaliBaus- 
ką išstumti iš biznio. Ot. čia 
ir pasirodo p. Dreigino veid- 
mainingumas: kalba vie
naip, o daro kitaip. Bet ką gi 

prašalino iš biznio? Ogi 
tok* pat “gerą“ patriotą, fa
šistų “Vienybės” šėrininką, 
kaip ir pats Dreiginas. Drei
ginas sako: “Jie su fanatiš
ku pasišventimu tarnauja 
rusams ir lenkams.“ Bet kam 
tarnauja p. Dreiginas? Ogi 
žydąms ir juodveidžiams. 
Tai toks iš jo lietuvių mylė
tojas! Baltimorėj nei viena 
vyriškų rūbų siuvimo korpo
racija neima ir nemokina 
juodveidžių rubus siūti, o 
vienok p. Dreigino korpora
cija priima juodžius ir moki
na rubus siūti. Delko gi Drei
ginas ima prie darbo juodu
kus? Atsakymas aiškus: 
juodukai perpus pigiau dir
ba, užtai Dreiginas juos ir 
irna. Taigi kitiems Dreigino 
šėrininkams ir darbininkams 
gali juodukai spiaudyti ant 
kuprų, tas jam ne galvoj, bi- 
le daugiau dolerių lieka. Da
bar manau bus aišku, koks iš 
Dreigino patriotas.

Pasirašęs po korespon
dencija A. .Janušis kadaise 
buvo fanatiškas aidoblistas, 
o dabar jau Smetonos gar
bintojas. Butų gerai, kad kas 
ir jį (Janušį) pasiųstų į 
“Rimbą” su Jaru Smetonos

jis,prašalino iš biznio? Ogi 
pat “gerą” patriotą, fa-

dai. Koncertas puikiai pavy
ko. Programas buvo gerai 
sutvarkytas ir įvairus. Pir
miausia mokyklos choras su
dainavo keletą dainelių, pas
kui sekė deklamacijos, mo
nologai, skambinimas pianu 
ir “jukaleli.” Viskas išėjo 
puikiai. Ant galo buvo šo
kiai. Šis vakarėlis davė 56 
dolerius pelno.

Reikia pagirti Haverhillio 
lietuvius už rėmimą ir palai
kymą vaikų mokyklos. Tai 
yra vienas iš būtiniausių kul
tūros darbų.

Ii darbo lauko.
Žymiausia šio miesto iri- 

dustrija — tai čevąiykų is-

.. _ir mergaitės baltais rūbais ir siorganizaye i Shoe Workįrs 
Kiek Pėdėsįdegančiom žvakėm buvo pri- Protective Ūnion.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvaitės pasižymėjo 

moksle.
Pittsburgho Fifth Avė. 

High School, kur mokinasi 
1,500 vaikų, kas metas renka 
geriausius mokinius į garbės 
narius. Iš greido 12a renka
ma 10 mokinių, iš greido 12b 
irgi 10 ir iš greido 11a—4. 
Iš pastarojo greido šįmet bu
vo išrinktos 4 mergaitės — 
viena italijonkaitė, viena žy- 
delkaitė ir dvi lietuvaitės:

Buvo nominuoti ir direk
toriai, bet matyti, kad tiedu 
bolševikai nebuvo išrinkti. 
Pasirodo, kad žmonės pra
deda suprasti, kas yra bolše-: Milda Virbickiutė ir Amili- 
vikaL Taigi visi bolševikai ja Kateliutė. Sausio 12 di. tyu- ____ __________ _  __x _
nosis nuleido. . vo tam tikros ceremonijos: dirbystė. Darbininkai yra su-

Pasisiausęs žmogutis ?*•--------• - • • — —-
ir vėl klausia: _________ ________ m
gauna viršininkai?“ Atsako.!imtos Į garbės narius ir gavo >923 mitais buvo" padaryta 
kad menedžeris gauna $100 Į po auksinį medalį. Virbic- Unijos su darbdaviais sutar- 
1 sąvaitę; bosai nuo $3a.00 iri’ - ■ -
daugiau. Tada A. T. sako,! 
kad prezidentas norėjo 
$30.00 į sąvaitę ir visą darbą 
nuo štukių. kaip ir kiti dar
bininkai. Matyti, kad bolše
vikai siekia prie didelių pė- 
džų, užtat ir Brooklyno bol
ševikai čia 'lankosi ir laižosi 
apie kooperaciją. Jie mato, 
kad pinigų yra, nes atskaitos 
parodo, kad apyvartos buvo 
apie $1,300,000.

Aš patarčiau, kad ateinan
čiais metais nei vieno bolše
viko nepalikti valdyboj, nes 
jie gali su musų kooperacija 
pasielgti taip, kaip Brook
lyno bolševikai pasielgė su 
Jono Perkūno zopostu.

Mitinge Buvęs.

•kiutė ir Kateliutė visą laiką tis (peace pact) ant
•' Vvtum AA -__ _.a _ - 1 ’a i •

NEWARK, N. J.
J. Babravičiaus koncertas 

gerai pavyko.
Sausio 15 d., 8 vai. vakare 

buvo surengtas operos daini
ninkui J. Babravičiui kon
certas Lietuvių Svetainėje. 
Reikia paša kili, kad koncer
tas pavyko labai gerai visais 
atžvilgiais. Žmonių buvo la
bai daug, visos sėdynės buvo 
užimtos, daugelis prastovė
jo stati, o nemažai grįžo at
gal, nes nebuvo vietos. Jau

Rodos

buvo ant “honor roll. 
Virbickiutė Pittsburgho

-----e pact) ant penkių 
M. metų, su arbitratorium prie-

!r šakyje. Šitam arbitratoriui 
apielinkes lietuviams yra zi-. Unija moka $5,000.00 ant 

metų ir tiek pat darbdaviai 
—taigi išviso jis gauna $10,- 
000.00.

Kiekvieną metą vis buvo

noma kaipo gabi pianistė.
Balius Lietuvos našlaičių 

naudai.
Būrelis Pittsburgho lietu- , . . - .

vių, vadovaujant Pivoriūnui, daromi nauji piaisai už dar- 
28 d. sausio rengia balių Lie- ir visada darbininkų ąl- 
tuvos našlaičių naudai. Ba- §os, ?uy°. apkramtytos. Bet 
liūs bus L. M. D. Svetainėje, darbininkai dar vis šiaip 
Visiems lietuviams verta šį ^P pakęsti, šiais gi 
prakilnų darbą paremti, nes metais, užėmus naujam arbi- 
Pivoriunas praėjusią vasarą tratonui vietą, tapo apkapo- 
važinėjo po Lietuvą, matė tų *3? darbminkų algos net ant 
siratukų vargus ir sako, kad ^9 Arbitratorius
jų negalima užmiršt.

Vakaras Basanavičiaus 
paminklo naudai.

Sausio 15 d. L. M. D. Sve
tainėje McKees Rocks šv. 
Vincento Parapijos Choras 
pastatė scenoj artisto Pilkos 
parašytą veikalą “Žemės Ro
jus.” Kadangi pats veikalas 
yra geras ir buvo gerai suloš
tas, tai publika užtektinai 
prisijuokė, šio vakaro pelnas 
buvo skiriamas pusiau: vie
na pusė choristams, o kita— 
Basanavičiaus paminklui.

Choras sudainavo daug 
gražių dainelių, iš kurių pui
kiausia išėjo Šimkaus “Ože-

yra tarpininkas visokiuose 
darbininkų su darbdaviais 
ginčuose. Praisų nustatyme 
būna vienas žmogus nuo uni
jos, antras nuo darbdavių, o 
arbitratorius būna neutrališ- 
kas ir jis pirmininkauja. Ku
rion pusėn arbitratorius pri
deda savo balsą, ta pusė pa
ima viršų. Žinoma, arbitra- 
toriaus balsas visuomet lįnk- 
sta ton pusėn, kur yra dau
giau doleriui. Taigi šitokio

NEWARK, N. J.
Newarkiečiai pradeda 

veikti.
Newarkiečiai po ilgo mie

go jau pradeda atbusti ir, 
apsidairę aplinkui, kad ki
tos lietuvių kolonijos savo 
veikimu juos aplenkė, pra
deda veikti. Visi lietuviai, 
susibūrę krūvon, rengia 10 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą vasario 
16-tą dieną. Kalbėtojais yra 
pasižadėję Neivarko miesto 
ir New Jersey valstijos virši
ninkai, Lietuvos pasiuntinys 
p. M. Bagdonas, gen. konsu
las P. Daužvardis ir p. J. W. 
Liūtas, kuris ką-tik sugrįžo iš 
Lietuvos. Taipgi yra pasiža
dėję dalyvauti p. M. Strums- 
kienė, nesenai grįžęs iš Ita
lijos p. šlapelis ir vietiniai 
lietuvių chorai. Yra pažymė
tina, kad visas šitas darbas 
yra dirbama bendromis visų 
lietuvių spėkomis. Partijų ši
tame darbe nėra, o tik lietu
viai.

Newarke y^a susitveręs 
Lietuvių Prekybos Butas, 
kuris gerai gyvuoja, nes visi 
žymiausi vietos biznieriai- 
pramonininkai ir profesio
nalai prie jo priklauso. Yra 
nutarta vasario 12 d., šių me
tų, surengti bankietą, kokio 
neu arkiečiai dar nėra matę.

Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos Draugija kviečia 
visas savo nartas į metinį su
sirinkimą sausio 26-tą dieną, 

j Šita draugija gyvuoja jau 11 
, metų ir turi apie $600.000.00 

" kapitalo. Tai yra grynai lie- 
i tuvių bendrovė, kuri gali pa-

WATERBURY, CONN.
Trumpos žinutės.

Lietuvis M. Z. gavo 162 
dienas kalėjimo už sumuši
mą ir neužlaikymą savo pa
či ulės. M. Z. yra geras pijo
kas ir peštukas, dirba dirbtu
vėj, o jo žmonelė yra “biz- 
nierka,” pardavinėja nami
nę ir su vyrais kartais pasi- 
glamonėja. Jos vyrą apėmė 
pavydas ir piktumas ir jis su
mušė ją. Teisėjas už tai pa
skyrė jam pakutą— 162 die
nas kalėjimo. Vienok bosas 
pasigailėjo M. Z. ir išėmė jį 
ant probeišino.

Kitas lietuvis A. R. užsi- 
statė 750 dol. kaucijos, kai
po garantiją, kad mokės sa
vo pačiulei 15 dol. kas sąvai- 
tė. Kol jis vienas buvo, tai 
galėjo smagiai laiką leisti, 
bet kai atsiėmė iš Lietuvos 
pačiulę su dukrele, tai jam 
“good time” pasibaigė. Gai
la vargšo.

Trečias lietuvis J. D., ži
nomas Brooklyne kaipo 
munšaino pardavinėtojas, 
gavo gerai į kailį ir dabar 
guli ligonbutyje. Jis yra ge- į 
ras gembleris ir turbut ką • 
nors gerai apsuko, už tai ir' 
gavo mušt.

Jurgis Bulota, 38 metų vy- sigirti geru patarnavimu ir 
ras, mylėdavo “imti nuo šal-‘ geru pelnu savo šėrinin- 
čio.” Vieną sykį paėmė per- (kams. A S. Trečiokas, 
daug ir parėjęs palei namus' ---------------

I

I

prieš darbdavius, 
darbdaviai iki 18 d.
1928 metų nesugrąžins 1927 
m. skėlos, tai nežiūrint pada
rytos sutarties ir kitų keblu
mų darbininkai mes darbą ir 
eis namo, nes kito išėjimo 
nėra. Taigi kitų miestų dar
bininkai šalinkitės Haver- 
hillio. Kaip viskas pasibaigs 
—pranešiu.

S. Uždavinį*.
Redakcijos priesaras: An

gliški laikraščiai praneša, 
j’og darbdaviai atsisakė grą
žint darbininkams 1927 me
tų skėlą ir todėl 19 d. sausio 
9,000 šiaučių metė darbą.

KENOSHA, WIS.
S. Zaleckio staigi mirtis iš* 

gąsdino J. Mačiulį.
Visi Kenoshos lietuviai 

pažįsta J. Mačiulį, kuris yra

Į parvirto, kur begulėdamas ir į 
; užšalo. Buvo nevedęs.

Vincas Žukauskas išgėrė 
kenuką potašiaus ir už pus-’ 
valandžio mirė. Tasai žmo-1

f

smarkus komunistas ir geras visą gyvenimą praleido 
munšaineris. Tūlas laikas at- begirtuokliaudamas ir nuo
gai jis buvo teismo nubaus- [ ^os1 sirgdavo. ^Draugijoms, 
tas užsimokėti 1.000 dol. pa- j ~ ........... .
baudos už'darymą prasto 
munšaino. Kadangi Mačiulis 
yra priešingas kapitalistams, 
tai pabaudos nemokėjo, o 
pasidavė ant pakulos į be
langę. Atlikęs pakutą pradė
jo visiems girtis, kad dabar 
susipažino su visa policija ir 
daugiau i trubelį nepaput- 
siąs.

Nesenai J. Mačiulis pasi- j ant Long Meadovv ežero. Be
stato stuba ir kėlė įkurtuves, čiužinėdamas pataikė į to- 
Sako, kad tose įkurtuvėse : kią vietą, kur buvo neužšalę 
buvęs ir katalikas Zaleckis, ir nuvažiavo po ledu. Tai at- 
Kaip ten buvo, kaip nebuvo, ištiko 7 d. sausio. Jo kūną iš- 
bet 8 d. sausio, apie 12 vai. ėmė iš vandens 8 d. sausio, 
nakties, ties J. Mačiulio stu-; Tėvai apgailestauja vienin- 
ba rastas negy vas Stasys Zą- j tėlio sunaus.
leckis. Ir rado jį pats Mačiu- Sausio 11d. čia įvyko ris- 

S. <

i prie kurių jis prigulėjo, atsi
bodo pašalpą mokėti, todėl 
draugijos jį perspėjo, kad jis 
daugiau negertų, nes pašal
pos negausiąs. Gavęs toki 
perspėjimą jis nusinuodijo. 
Buvo vedęs, bet vaikų netu
rėjo. Moteris jau kitą jauni
ki turi.

Vincas Ališauskas, 13 me
tų vaikas, nuėjo pačiužinėt

ba rastas negy vas Stasys Zą- j tėlio sunaus.
1 Z '*7 Sausio 11 d. čia įvyko ris-

Jis davė žinią kaimy- tynės Šv. Juozapo Parapijos 
nams ir policijai, kad ties jo Svetainėj. ‘ ‘
stuba randasi negyvas žmo- Stasys Stickney iš Hart 

Kuomet policija už- fordo su Karoliu Zbyszko, 
klausė, ai- Mačiulis to negy- palioką Per' 30 minutų vie- 
vėlio nepažįsta, tai sis išsyk Inas antro nepergalėjo. Antra 
užsigynė, kad nepažįsta, bet pora buvo Alex Wolkoff, 
vėliaus prisipažino, kad ne-;rusas, su Henri Deplane, 
gyvėlis esąs jam gerai pažįs-ifra»cuzu. Šita pora ritosi per

Pirmiausia rito-

gus.

tarnas, nes prie tų pačių 
draugijų priklauso. Tai ko
dėl tu išsyk sakei, kad nepa
žįsti? — klausia policistas. 
Nes buvau labai išsigandęs, 
—atsako Mačiulis.

Kuomet daktarai padarė 
negyvėliui skrodimą, tai pri
pažino. kad jis mirė nuo šir
dies ligos.

Velionis Zaleckis buvo 
katalikas. 45 metų amžiaus, 
visą gyvenimą praleido kar
čemose ir tūliems karčemi
ninkams paliko Įsiskolinęs. 
Jis priklausė prie keturių 
draugijų: Amerikos Lietu
vių Kliubo. Lietuvos Balso, 

Benedikto ir Birutės, 
pirmiau sakydavosi 

bet dabar pa- 
s turi Lietuvoj 

.i \ aiku>. Patartina,

WORCESTER, MASS. 
Pranešima* Worcesterio ir 

apielinlcės lietuviam*.
Mes žemiau pasirašę pra

nešame visų žiniai, kad Wil- 
liam Civinsky, kuris turėjo 
rakandų krautuvę po nume
riu 363 Millbury st., VVorces- 
ter, Mass., šiomis dienomis 
subankrutijo, nunešdamas 
daug pinigų, paskolintų iš 
pavienių ypatų, savo vien
genčių.

Todėl kas esate jam skd- 
lingi už rakandus, tai nfeko 
nelaukiant praneškite mums, 
kad kartais nebūtų jums ne
smagumų.

Skolintojų vardu:
A. J. Katkauskas, 372( 

Millbury st.,
Stasys V. Bakanauskas, 

109 Miilbury st.,
Frank J. Bobbles, ‘190 

Main street.

Redakcijos
Atsakymai

Bemokslei, Riverside, N; 
J. — Perskaitykite Morkūno 
korespondenciją iš Phila- 
delphijos. Ten faktais yra 
nurodyta, kur Geležėlė apsi
lenkė su teisybe. Kadangi 
jus savo korespondencijoj 
nurodot maž-daug tą patį, 
ką ir Morkūnas, tai jūsų ko
respondencija netilps.

A. Rimkui, Renki, Iii. — 
Kad A. Kupreišis yra buvęs 
bolševikiškoj Rusijoj, tai 
apie tai negali būti jokios 

VVladek Zbyszko ir iššaukė abejonės. Tą patvirtina ir 
’r • • " ” “laisvės" korespondentai iš

Rusijos.

60 minutų ir daugiausia juo
ko pridarė. Galų gale fran- 
cuzas laimėjo. Ant galo pa
sirodė musų lietuvis drutuo- 
lis Juozas Komaras. Jo opo
nentu buvo italų milžinas 
Tony Felice. Jiedu ritosi 
[smarkiai, buvo į ką pažiūrėt. 
Po 31 minutos Komaras lai
mėjo. Po ristynių pasirodė

nežmoniško apkapojimo al-šv 
gų darbininkams buvo jau Nor< 
perdaug ir darbininkai ren-Įesąs neveda 
gijusi rimtai kovai. ,jao sirfMlė. ky<1 
lokalai yra išrinkępaketuris pačią ir du va u.' Patartina,! 
vyrus įveikiantį komitetą.’kad pomirtinius pinigus, ku-‘

Komarą ristis su juo. Koma
ras sutiko. Diena jų risty- 
nėms paskirta 23 sausio.

L. P. N. Kliubas mėnesi
niame susirinkime 6 d. sau
sio nutarė nupiginta įstoji
mo kaina priimti jaunimą į 
Kliubą. Vyrams nuo 21 iki 
30 metų įstojimas bus tik 
1 doleris. Šitoks nupigini- 
mas tęsis per 6 mėnesius. 
Pasinaudokite proga.

S. G. W.

Mm išdirbant 
ir importuojam 
Italičkas 
Armonika*

Geriausias 
paMnljr. 

Musų kainos že
mesnės už kitų. Pamokas du<wt.m ny
kai. Klauskit musų kataliogo. 

RUATTA SER EN Ei. U K CC». . 
1011 Blue Island Are.. Dept, H, 

Cbkajc, lUincis.



4 • KELEIVIS No. 4. Sau»io 25 d.. 1928.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

II
1
I

Kad toki žmogų išauginti,' 
pirmiausia reikia, kad palys 
tėvai abudu sutiktų ir vieno- ■ 
dai žiūrėtą į vaiko auklėji
mą. Jeigu vaikas kada nors, 
pastebės, kad tėvas reika
lauja iš jo vieno daikto, o 
motina vaikų užstoja, tai ga- 

, Ių gale jis nežinos, ko jis tu
ri klausyti; žinoma, jis pas- 

:kui nei vieno neklausys ir ne-’ 
priims jokių patarimų. • j jjj

Be to. labai bloga yra, jei
gu tėvai kiekvieną dieną kei 
čia savo nuomonę iraavorei-1 
kalavimus — vieną kartą už 
tą patį nusikaltimą jie smar-1 
kiai baudžia, kitą kartą taip 
sau praleidžia. Tai tik rodo, t 
tėvu susierzinimą ir ūpą.* 
Vaikas pripranta negerbti 
tokius tėvus ir visai nesiskai
to su jų nuomone. Todėl su 
vaiku reikia būti visuomet 
ramiam, bet griežtam — kas 
tėvų pasakyta, tai vaikui 
turi būti šventa.

Bloga yra taip pat, kai tė
vai "dėl švento ramumo”' 
vaikui nusileidžia, kad tik, 
vaikas nerėktų, ar kad neat-. 
sibostų. Tuomet vaikas prie\ 
to pripranta ir savo ašaro-' 
mis ar riksmu paslatoant 
££vo. ..........

Žinoma, ir tėvai rei&alžu-' 
i darni, turi protingai reika
lauti. gerai apgalvoję, ar 
vaikas gali tikrai tuos reika- 

................. -
Čia ne pro šalį bus pami

nėti. kad yra labai negera 
reikalauti ko nors iš vaiko, 
baidyti vaiką. Dažnai galima 
išgirsti, kai motina sako savo 
vaikui: "Eik namo, nes pa
liksiu tave vilkui suėsti”: ar
ba vėl: “neverk, ba tave žy
das paims sau", čia yra labai 
blogas teyų paprotys, nes 

J “ s '■•kelis r * ■jo ne-

I

»
d>iA

I

—Ar tai tu nori, Maike, lavimus išpildyti, 
kad ir lietuvių kalba butų su 
ragais?

—Ne. tėve, aš to nenoriu, 
nes kalba ir negali būt su ra
gais. Aš tik nurodžiau tau. 
kad pasaulyje niekas nesto
vi ant vietos, bet viskas kei
čiasi. Net ir veršis nepalieka 
toks, koks jis gimsta, 

į —Bet yra tokių daiktu. 
■ Maike, ką per amžius gyvuo
ja ir niekad nepersimaino, 
.'ienas tokių daiktų yra tei- 

. ;' jsvbė. Ji yra amžina.
mano knygoj. * —Nevisuomet. tėve. Vil- 
--r. ' kąs teisybę vienaip supranta.

o ožka kitaip.
...

vilko t«syl>ę; aš kalbu apie 
žmonių teisybę.

— O aš tau pasakysiu, tė
ve. kad tokio daikto, kaip 
teisybė, pasaulyje visai nė
ra.

—Gal sakysi, kad ir sau
lės nėra?

—Saulės čia nereikia mai
šyti, tėve. Ji yra medžiaginis 
daiktas, ją visi mato ir žino. 
Bet pasakyk man. tėve, kas 
yra teisybė? Kaip tu ją aiški
ni?

—Teisybė, vaike, yra... ji 
yra... na. teisybė yra teisybė, 
ar tu nežinai?

—Ne. tėve, iš tavo atsaky
mo aš nieko nežinau. Bet 
palauk, aš pastatysiu tau ki
tokį klausimą, tėve, štai, 
Amerikoje dabar streikuoja 
apie 80.000 angliakasių: jie 
reikalauja daugiau algos ir 
pripažinimo unijos. Kasyklų 
kompanijas netik atsisako, 
tuos reikalavimus išpildyt, j 
bet pasišaukusios talkonI 
valdžią mėto streikuojančių' 
angliakasių šeimynas iš na-j 
mų, šaudo juos ir areštuoja, i 
Kompanijoj ir valdžia sako, 
kad angliakasiai neprivalo 
streikuoti, o angliakasiai sa
ko. kad jiems verkiant prisi
eina streikas tęsti. Pasakyk, 
tėve, kurių čia teisybė—dar
bininkų, ar kapitalistų ir jų 
valdžios?

—Palauk. Maike. aš čia 
turiu gerai pamislyt.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Ačiū, tėve, už pagarbi
nimą.

—-Sei, Maike, kaip tu 
daug mokytas, ar negalėtum 
man išklumočyt vieną tajem- 
nyčią? 4

—O ką tas žodis reiškia?
—Argi tu, valke, nežinai, 

kas yra tajemnyčia?.
—Ne, tėve. * 4 .
—Nagi atsiversk ’ savo ja 

knygą, o matysi, kaip tenai V 
stovi parašyta.

—Ne, tėve, i 
tokio žodžio nėra.

—Tai kokiam biesui tu to- ‘ 
kią knygą nešiojiesi, kad rei-1 
kalingo žodžio negali joje 
rasti? Mano kantička daug 
mažesnė, o visokių tajemny- 
čių joje apie šimtą gali su
rasti. X

—Tokiu budu tu. tėve, 
turėtum gerai žinoti, ką tas 
žodis reiškia.

—Šiur, Maike. kad aš ži
nau. Tajemnyčia. vaike, tai 
toks tinksas. kurį visi žino, 
ale kurio niekas negali su
prasti. Daleiskime, iš vakaro 
aš nueinu gulti savo auzoj, o 
iš ryto pabundu džėloj. Aš 
turiu pilną razumą ir matau 
kur esu. ale negaliu ani kaip 
suprasti, kokiu spasabu aš 
tenai pakliuvau. Ot. šitoks 
atsitikimas, vaike, tai ir yra 
tajemnyčia.

—Tai yra paslaptis, tėve, 
o ne tajemnyčia.

—Gali būt. vaike, kad pa
gal naują madą jie perkrikš
tijo tajemnyčią į paslaptį, 
ba dabar viską verčia aukš
tyn kojom. Mano laikais, pa
kol lietuviška šnekta buvo 
da nesugadinta. lietuviai 
kalbėdavo visai kitaip. Kai 
dvi ciesorystės susimušdavo, 
tai mes sakydavom, kad 
▼aina prasidėjo, o dabar sa
ko karas kilo. Tokį žodį, 
kaip kyla, seniaus prie mote
rų sarmata būdavo ir ištarti. 
Iš narodo padarė liaudį, iš 
zokonų—įstatymus, iš služ- 
bos—tarnybą, iš kepeliušo 
—skrybėlę, ir tt. Vienu žo
džiu sakant, išrado visiškai 
naują liežuvi ir sako, kad 
tai tikra lietuvių kalba. O tai 
vis, vaike, tų gazietų darbas. 
Užtai aš ir nemyliu gazietų. 
Kas kita, vaike, kantička ar
ba “šventųjų Ži vatas.” Te
nai viskas senoviškai: kaip 
buvo šimtas metų atgal, taip 
ir šiandien. Jr taip turėtų 
būt visur. Maike, ba Dievas rengtas ir sotus. Bet ir vaiko 
yra vienas ir teisybė niekad budo nereikia pamiršti. Rei- 
nesimaino: jei eršis margas kia labai sekti, kol dar vai- 
gimsta, tai margas ir pastim- kas mažas, kaip išsidirba jo 
pa. charakteris (būdas); žiurė-

—Taip, tėve, bet versi* t', kad išaugti? iš jo doras 
gimsta be ragų, o stimpa ra . » r,is naudingas savo ar
puotas. timieiLt ir «avo kraštui.

vaikas Eehūti 
karius? kad . ...
suėdė, neį žydas y jo .neėmė, 
pradeda nebetikėti, tė
vams ir j jų rtikalarimiv la
bai lengvai žiuri. . ’•>'...

O daugiausiai tėvai- turi
Aš. vaike, nekalbu apie žiūrėti, kad fteftys nedarytų 

* • t i tt • « v • ‘A*:o. ko neleidžia savo vai-' 
kains. Dažnai atsitinka, kad 
baudžia vaiką už tai, kad jis'; 
meluoja, o patys tam pačiam 
vaikui meluoja, arba siunčia 
vaiką kaimynui ką pasakyti 
r pameluoti. Sakysime, atei

na svetys: tėvas mato ir 
siunčia vai ką> pasakyti, kad 
jo nėra namie. Tuo budu jis 
parodo vaikui, kad galima 
meluoti. Niekas taip vaiko 
neišmokįns, kaip, geras pa
vyzdys: žodžiai ir barimas 
labai mažai ji veikia.

ILGU ŠIRDŽIAI.
Nenupieši. ka» čia dedas! 
švilpia, pusto - visur ledas... 
Begalinės lygmės baltos— 
Kaip šios mano mintys šaltos... 
Tankiai, tankiai baimė lankos... 
Nusileidžia stiprios rankos— 
Gniūžta, kad ir drąsios širdys. 
Lyg ant amžių žino žmonės. 
Kad nei viltys, nei svajonės 
Jų troškimo nepagirdys...

. Jurgis Baltrušaitis.

guotas.

LITERATŪRA IR MOKSLAS.
IDĖJA.

Tauragės kaakiaiaais.)

Aušra su vidurnakčiu ėmės, 
žydėjo ir vyto žiedai.
o žemėje kraujo vien dėmės— 
čia žuvo tiesos kankiniai.

Tyliai juos sušaudė iš ryto, 
jiems paukščiai pragydo skurdžiai, 
kai jie kaip žolynai nuvyto, 
vien liaudis vaitojo glaudžiai.

Jiems kulka pervėrė krutinę, 
jų taką tekiojo dygliai, 
už tolę, bet laisvą aušrinę, 
jie gęso ramiai ir kilniai.

Viltis jiems akyse žėrėjo, 
vaidinosi laisvė šviesi, 
jie gęso kilniai dėl idėjos,— 
bet žuvo tik jie, o ne ji...

Ji eina į vargo lūšnelę 
ir spindulius beria aušros, 
tuos guodžia, ką sielvartas gelia, 
it pranašas laisvės giedros.

Ji sako, išgriusiant vergiją, 
žydėsiant palaimos žiedams.
nes liaudies ji meilę įgijo, 
bežunant tiesos kankiniams.

Ji skelbia išaušiant rytojų 
brolybės ir laisvės skaidrios, 
nebijo grandžių ir pavojų, 
kalėjimai ankštus dėl jos.

Jau sielas varguolių užburė, 
ten kibirkštis laisvės įžiebs, 
o kibirkštys, gaisrą sukurę, 
brolybę žydėti palieps.

K. Žvaguitis.
———-------------  ą
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GYVENIMO MAŽMOŽIAI.

Ar Tinkamai Anklėjat 
Savo Vaikas?

Kiekviena motiną turi rū
pintis savo vaiko sveikata, 
kad vaikas butų švariai ap-

AMŽIAIS SKUBAM.
Amžiais skubam, tartum vėjas. 
Vis i tolį, vis i prieki.
Kur dangus mums prablaivėjęs 
Skaidru rytą širdims tiekia.
Dieną naktį — visą laiką 
Jaučiam sieloj dvasios badą, 
Musų žvilgiai saulės vaiko. 
Musų žodžiai šventę žada.
Na ir kas. kad širdys trankos— 
Jei joms džiaugsmas, pažadėtas, 
Jei i erdvę tiesias rankos.
Jei pernakt dangus žvaigždėtas.' 
Juk kąs žmogui meilę nesą.
Kas pasaulin giedras eina.
Tas jau ugdo laimės lašą, 
Tas žmonijai kuria dainą.

Kas krūtinei dienos menkos, 
Su kančia ir su smutkeliais.
Jei dvasia vis saulėn lankos?!
Tik bedvasiai šliaužo keliais!...

Mums gyvybė žemėj duota 
Didžio grožio ar’n’irsmui kurti... 
Tad šalin, kas nezuJ • i 
Kas nešvinta grožio burvt.

i etiaj A akiuM^t.1

PRIEGINKLO.
Draugai,? karžygiai, ginklus išgalandę 
Skubėkim Vilnių, senelį vaduot,.
Ten brolius, vergovės kančių suitakinitk^ . 
Širdingai pasveikint. jiekteį Į^nką paduot. . 
Pasaulis negirdi mus šauksmo, mus raudos, 
Kaip verkiam, dejuojam diena iš dienos, 
O priešas, kaip lindo mus žemėn, taip lenda 
Ir nuolat betrokšta mus brolių skriaudos.

Prie ginklo, didvyriai, kas gyvas, kas galit, 
Ištieskim grandinę į Vilniaus vartus, 
Keno dar krutinėję meilė neątšalo,— 
Nušvis mums aptemęs melsvas dangus.

Parodykim kelią lenkams į Warsza\vą, 
Nes Vilnius, tai musų tėvynės širdis;
0 priešams ne vieta sėdėti mus žemėj: 
Jai laimės rytojus jau greitai nušvis.
Tik. broliai, už Vilnių jėgų negailėkim, 
Juk žinom, kad Vilnius, lai musų širdis, 
Jisai pasiilgo mus brolių ir laisvės, 
Ir jajam šviesesnė tur būt ateitis.

Radasta Žiedas.

i.

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ DAINA
Škotijos šalelė turtais apsikrovus. 
Ne vieno vargdienio gyvastį išrovus:
Škotijos padangės tamsios, ūkanotos, 
Kaip vargdienio akys—liūdnos, ašarotos;
Škotijos žemelė kieta, akmeniuota. 
Begaliniais urvais visa išvingiuota;
Tie urvai kast anglims žemėj padaryti, _ 
Broleliu lietuvių daug kart aplankyti.
Ne prie dalgio skambaus mes lauke linguojam, 
Čia—po žemių, giliai, sunkiai prakaituojam;
Ar ryte. vakare — paukšteliai negieda, 
Tiktai mums, vargdieniams, vien ašaros rieda...
Tėvelius Lietuvoj vargą kęst palikom— 
Dalį juodą, taip pat, mes ir čia sutikom:
Kur nežvelgsi tiktai — čia lietuvis vargsta, 
Ar kur anglis kieta, ar kur geležis karšta,— 

Bėg’ lietuvio žmogaus prakaitas upeliais, 
Gausiai maudos jame duonos jo kąsnelis... 
Lietuvoj po dvarus skurde kumiečiavom, 
Mes ir čia nuo vargų užsimiršt negavom...
Ak. ir skiadas visut a’-gšamas bedaliams— 
•Tie pasauly visam atsik ej t negali!

Vitkauska*.

•i
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Žinoma, tai įvykis paprastas, ne pasaulinės reikšmės. 
Kai kurie žmogučiai net nesupras, kas įvyko.

I Pavyzdžiui, Sovietų Respublikos nepmanas, kurio, gal 
būt, kiekviename kišeniuj sidabras žvanga, taipgi vargu 

‘suprastų tą įvykį. . . .
Į Užtat jį suprastų paprastas darbo žmogus, kuris pinigų 
i lopeta nežarsto. Toks žmogus supras ir labai- karštai už
jaus Vasilį Ivanovičą Rastopirkiną.

Dalykas toks. Tovariščas Vasilis Ivanovič Rastopirki
nas nusipirko bilietą teatran.

Vieną algų išmokėjimo dieną Vašia Rastopirkinas tyčio
mis užsuko teatran ir, kad be reikalo pinigu nemėčius, pir- 

i ko iš anksto šešioliktos eilės bilietą.
Žmogus senai svajojo praleisti vakarą kultūriniame su

sirinkime. Tam ir pusrublį išmetė nei akies neprimerkęs. 
Tik liežuviu traukštelėjo, kai kasininkas pinigus susižėrė.

O į tą spektaklį Vasilis Ivanovič labai rimtai rengėsi. 
Nusiprausė, nusiskuto, kaklaraikštį užsirišo.

1 Ak, Vasilij Ivanovič, Vasilij Ivanovič! Ar nujautė tavo 
kilni širdis gyvenimo pinkles? Ar permatei tu visus gyve
nimo mažmožius? Ar nesudrebėjo tavo plieno ranka, kai 
rišai kaklaraikštį?

I Oi, liūdni dalykai, graudus dalykai atsitinka pasaulyje!
1 Atėjus spektaklio dienai. Vasilis Ivanovič Rastopirkinas 
labai laimingas, linksmame upe nudūlino teatran. Jis 
mąstė:

•I —Tūli žmogučiai, negriebia juos velniai, į aludes vaikš- 
, to, pasigėrę snukius į telegrafstulpius skaldo. O čia eini 
žmogus teatran. Ir su bilietu. Šilta, jauku, inteligentiška. 
Ir už visa — pusrublis.

Atėjo Visilis Ivanovič teatran anksčiau, maždaug, dvi
dešimt minučių.

—Kol, sako, šis tas, kol nusirengsiu ir pasitaisysiu, kak.- 
laraikštį drūčiau prisirišiu, žiūrėkis, ir kaip tik laikas.

Pradėjo musų mielasai tovariščas Vasilis Ivanovič Ras- 
topirkinas rengtis, žiuri ant sienos skelbimas — 50 kapei
kų iš kiekvieno asmens už rūbų Saugojimą.

Suspaudė Vasiliui Ivanovičiui širdį.
—Neturiu, mąsto, aš tokių pinigų. Už bilietą, taip; ištik- 

rujų, užmokėta. Betdaugiau nėra. Vos 20 kapeikų beliko. 
Jeigu, mąsto, už tą sumą nepasiseks rūbai pakabinti, tai 
bloga. Teks su apsiaustu ir kaliošiais įlįsti ir ant kepurės 
sėdėti. 1

Nusirengė musų širdingasai tovariščas Vasilis Ivanovič. 
! Paduoda rublis su kaliošiais per užtvarą.
Į —Dovanok, sako, dėde, smulkių nėra. Paimk rankon, 
kiek duodu, neskaitęs.

O rūbinėje, kaip tik priešingai, stovėjo žmogus ciniškas. 
Jis čia pat suskaitė pinigus.

—Tu. sako, ką gi, šunsnuki, dvidešimts kapeikų rankon 
spraudi? Aš. sako, užtat galiu tau kaliošu per snukį duot.

Čia iškaito jie susivaidijo. Riksmas. '
Rūbų saugotojas rėkia:
— Man už tuos skatikus biauru su tavo kaliošais vozotis. 

7ra ūkis, nuo mano kabyklos, kitaip aš už save neatsakau!
Vasilis Ivanovič sako:
—Tu, rupužgalvį, nešukauk! Nežemink autoriteto bur

žuazijos akyse. Paimk rubus. aš tau rvtoj atnešiu, kiek 
trūksta.

Sargas sako:
Buržuazija tu manęs negązdink. Aš, sako, nebijau. 

Traukis nuo kabyklos per anuotos šūvį, netikėli!...
Čia. žinoma, kiti sargai įsimaišė, pradėjo tyrinėti ivvki. 

Diskusijos prasidėjo — ar galima 20 kapeikų rankon 
sprausti.

O laikas, be abejo, bėga. Paskutiniai žiūrovai salėn ei
na, veiksmas prasideda.

Sargas rėkia už pertvarų:
—Tegul, sako, tas prakeiktas parazitas kitą kart su savo 

kabykla ateina. Tegul, sako, pats kabina ir pats saugoja.
Vasilis Ivanovič vos neapsiverkė iš apmaudo.

. tu, sako, žvėris, kankintojas. Juk aš. sako, už to
kius žodžius galiu tau visą bai-zdą išrauti.

Čia Visilis Ivanovič skubiai apsivilko apsiaustą, įsidėjo 
kaliošus į kepurę ir šoko prie durų, šoko prie duru__su
rūbais neįleidžia.

Broleliai. sako V asilis Ivanovič. mieli tovariščai, bi
lietą gi, žiūrėkit, aš turiu. Nupieškit kontrolę ir leiskit.’ 

Ne, neįleidžia.
Tuomet, ištiktųjų, V asilis Ivanovič pradėjo blaškvtis. 

Spektaklis eina. Muzika groja. Bilietas rankoj. Ir ieiti 
. neleidžia!
I Skubindamas, nusirėdė Vasilis Ivanovič, surišo rubus 
klumšelin. šoko su klumšeliu prie durų — neleidžia.

—Jums, sako, reikėjo dar patalus atsinešti...
O laikas bėga. Muzika groja. Antraktas jau prasideda. 
Vasiliui Ivanovičui ūpas visai nusmuko.
šoko prie savo sargo.
—Ak. tu, sako, velnių priedėli! Žiūrėkit, kokį snukį už

siaugino. patarnaudamas nepams.
Maža reikėjo — butų negražios peštynės įvykusios. Tik, 

ačiū, kiti saidai išskyrė.
Vienas senukas, geros širdies sargas, sako Vasiliui Iva- 

novičiui:
—Stačiai, gaila žiūrėti, kaip tu susinervavęs. Kabink 

ipas mane dovanai. Tik, sako, žiūrėk, ryt, dėl Dievo mei- 
les, neužmiršk atnešti.

Vasilis Ivanovič sako:
—Kokiems velniams aš dabar kabinsiu, kai anų a; rik

smas prasidėjo. As, sako, vis vien dabar nei velnio ne u- 
, prasiu. Aš, sako, nepratęs vaidinimo isgalo riureti 
i Pradėjo Vasilis Ivanovu, ^avb bilietą kitiems siūlyti 
Vos pardavė už trečdalį kainos uenam nuskureiim

NuspiO'-e sargo pusėn ir išėjo gai en
M. Zoščenko.
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Įvairios Žinios.
ILGAI GYVENĘ ŽMONĖS.

Biblijos laikais beveik vi
si pranašai galėję pasidi
džiuot savo ilgu amžiumi. II- 

x ginusiai iš jų gyvenęs Matu- 
zelis. Tečiau ir istorijos lai
kais neretai pasitaiko žmo
nių, kurie savo amžiaus ilgu
mu nenori nusileisti Biblijos 
didvyriams.

Visų ilgaamžių, kuriuos >y pas tūlą Spence’ą, kur jis 
tik istorija žino, priešaky sakosi radęs jauną savo pa
stovi anglas Tomas Karnas.' čiutę vienmarškinę. Sakoma, 
Kaip metrikų knygos rodo, kad ji buvo susidėjusi su 
jis buvo gimęs 
šio mėn. 28 d., 
m. Tuo budu jis išgyveno! 
šioj ašarų pakalnėj 207 me
tus. ,

Škotijoj, kur gana dažnai 
pasitaiko ilgaamžių žmonių, 
kaž kok>St. Mungo gyveno 
1S5 m. Tokio pat amžiaus 
susilaukė ir kitas vadinamas 
Zorsay, išgyvenęs nuo 1539 
iki 1724 metų.

Vienas anglų ūkininkas, 
Panas susilaukė 152 m. ir 
turėjo sūnų 102 metų. Turė
damas 101 m. buvo teisia
mas ir pasodintas į kalėjimą 
už nedorų gyvenimą, o susi
laukęs 120 m. vedė našlę ir 
laimingai su ja išgy veno dar 
32 metus.

Yorkshne apylinkėj Ang
lijoje kaž koks H. Jenkins 
mirė, turėdamas 169 m. ir 
prieš pat m iltį buvo teisme 
liudininku apie dalykus, ku
rie Įvyko prieš 140metų.

Daktaras Politmanas. gi
męs Lotaringijoj. Frąjuuzi- 
joje, linksmai atšventęs sąvo 
140 gimimo dieną ir dieną 
prieš mirti sėkmingai padarė 
■niūkią vėžio ligos operaciją’ 
savo žmonai.

Iš moterų ilgiausiai yra 
gyvenusi Elzbieta Durier, 
sulaukusi 140 metų.

Vienas anglas 160 m. ūki
ninkas, mirdamas paliko 
našlę ir ki’uvą vaikų, iš kurių 
vyresniajam buvo 103 m.

PAVYDUS VYRAS NU
ŠOVĖ JAUNĄ PAČIĄ 
West New York. N. J. — 

Pereitą pėtnyčią čia darbi
ninkas McFall nušovė jauną 
savo pačią; su kuria vos. tik 
3 mėnesiai atgal buvo apsi
vedęs, ir paskui suvarė du 
revolverio šuviu i savo gal
vą. Tragedija įvyko kamba-

loSS m. sau-.dviem svetimais vyrais, ku- 
o mirė 1795/ių policija dabar jieško.

NUŠOKO NUO LAIVO 
IR PRIGĖRĖ.

Londono pranešama, 
garlaiviui 

iš Francuzijos į 
amerikietis vardu
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kad plaukiant
“Dieppe” 
Angliją, 
Samuel Levvis besikalbėda
mas su kitais keleiviais, nei 
iš šio. nei iš to, paklausė jų: ęį,
Ar ju$> esate kada nors ma- ė i . g

~ , U > fjf

Tai pasakęs, jisai priėjo prie. S 
borto ' ' " " ’
jūres, 
bet tas žmogus neišplaukė į 
viršų.

**
tę žmogų šokant nuo laivo?” 

‘ > j‘ '. “ ‘ .*./
ir nėrė stačia galva i 
Laivas buvo sustojęs, ... . . &
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kad Palestinoje, žydų: g,

“KELEIVIO”

KALENDORIUS
1928 METAMS

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS—U2SISAKYKIT!

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

■į' Pajieškau švogerio Juozapo Bplavo • A > % /1M A 1
arba Bulavuko, iš Puškorių kaimu. g AKI JĄ y

S, Panemunės parapijos, 17 metų atgal 1 
•įji gyveno Thomas, \V. Va. Kas apie jį 

žinote, mplonėkite man pranešti arbi
2 jis pats lai atsišaukia. (5»
« JUOZAPAS KRASKAUSKAS 
g ' R F. D. Route 1. Box 201. 
?■ I Gardner. Mass.

Ona ’Simkiutė-Hoffman. pajieškau 
brolio Albino Šimkaus. 15 metų neži
nau. kur jis gvvena. Seniau diibo mai
nome apie I.ittleton. III. Kas apie jį ži
no malonėkit pranešti arba pats teik
sis atsisaukt. (♦>) \

MRS. A HOFFM AJį
885 Hancock st., Brooklyn, N. Y.

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

DABOTOS INDIJON V KAPAS
• Paveikslėlis » "Keleivio"’ Kalendoriaus 1928 ip.

. ... . . . «———
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* Įdėkite į konvertą kvoterį popieron suvyniotą, arba štampų už 25c., ir pri
sėskit “Keleiviui”, o Kalendorių tuojaus gausite. Adresuokit taip:

ŽYDŲ TĖVYNĖJ PRAS
TAS GEŠEFTAS.

Žinios iš Jeruzolimos sa 
ko, i ‘ \ \
tėvynėje, dabai* viešpatauja;

«

253 BROADWAY,

“KELEIVIS

didelis nedarbas ir nusimi-!
nimas. Daugybė žydų esą be’pER RADIO GALIMA GIR- 
darbo ir maitinasi tiktai gau-( . .. .
narnomis pašalpomis iš lab-■ 
daringų organizacijų. Keis- - daiktus
tas dalvkas, kad gyvendami . T** b,1 betn '
tarp kitų tautų žjMai visuo-™3^ Radio Corporątion of 
met pasidaro gerą pragyve- 
nimą, bet savo žemėj “gešef- 
tas” jiems nesiseka.

■"m __________________

DĖT IR MATYT.
Per radio galima netik

SO. BOSTON, MASS

I

PARSIDUODA AR ANT 
MAINO.

FITCHBl'RG. MASS. Medinis na
mas, 4 gyvenimų, su storu, Bųėeme ir 
Gruserne, biznis geras. Namas turi 2 
gyveniniu, po 5 kambarius, o vienas I 
kambarius Apačioj tai 3 kambariai ir 
krautuvė. Neša rendos į metus $94b. o 
parsiduoda už $#,200. sutinku ir mai- 
ovti ant \Vo treste rio nuosavybės. 
Biznieriai, nepraleiskite progos.

JONU JONITAS 
A» Lafayette st. Woreester, Maus.

♦6) .
■

i
1

.^Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- • 
mus. kaip vyru.’, taip ir moteris ir • 

---- ---- ------ - - - -j merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
su dviem mergaitėm. Jis^yra ;> pėdų ,rlpatarnavimas yra sąžiningas, saugus,- 

».x--------. ...... . u Mano patyrimas laivakorčių
(biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė »*-_ 
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
nom^ taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos, 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų

Pujitšl-au savo wr<> fono Raruąjęiįr 
kuris vadinasi Joe Smith. Jis yra pa- •. 
bėgės nu<> manęs »• met ii atgal -u 
Paulina Pauiaitiene. Jis mane paliko

y colių aukščio, sveria svaru, paei- , 
na iš Kauno gub.. Aluntos miestelio, 
buvo parvažiavęs IJetuvon. o pargrį
žęs gyveno Nevv Yorke. Jis visados 
buvo agentu dėl paidavinėiimo lotų. 
Meldžiu pačiam atsišaukti, ką manai 
daryt. Iki šiol aš auginau tavo vaikus, 
o ant toliau tai neturiu spėkų. Jeigu 
dabar neatsišauksi, tai vėliau įdėsiu 
tavo paveikslus. Meldžiu visu “Kelei
vio” skaitytoju pranešti : ’
arba vietos, policijai. (6)

SOPHIA KANSAS
1212“ GaJIagher avė., Detroit, Mich.

i

l KANADA

apie ji .man , vįsaj kreipkitės pas mane šiuo adresu 
ALENANDER S. LEWIS 

Tourist Agent (•)
tVindsor SU Montreal, ~ 

P. U, CMMda.
45

Pajieškau draugo Pijušo V:tlausk‘>, 
paeina f iš Mariampoiės pampi i s. 
Norto kaimo, pirmiau gyveno Shc- 1 
nandoah. Pa., o dabar nežinau ' tir. i 
Meldžiu atsiliepti arba kas apie jj ži-J 
no malonėkite pranešti šiuo adresu:

JUOZAS DAUGĖLA («>
,885 Beaubien East. 

j-. Montreal, Canada.
---------

iieškąų sesers Veironikes Jrtasaičip'fės. 
pteiria iš Jurbarko miesto. Raseinių, 
apskr.. ♦ Kauno gub., 3< meti, pė-it 
apie 10 metų gyveno Chicagoje. o <1 - 
bar išvažiavusi su kokiu vvru "ž ' 
CAvof. Ji pnti lai at^šaul ia arba '••• s 
apie ją žino malonėkit ųranešti. i6>

MRS MARCELĖ PETRĄ ĮTIEKĖ „ , .... .
r. O. B,x C. SSR

Netvirtos Moterys ir 
Nusilpę Vyrai

Per daugiau kaip. 35 metus Nuga- 
■ Tune diibo >teb>tiną darbą duudamaa 
sveikatą, stiprumą ir. padiaiBdamas 
jėgą menkom^, nętVirtoniš naoterim* 

Į ir silpniems vvram-*.. Jis padaro tur- 
M^rcelė Masaičiutė-Petraitierė. pa-.^..raudoną kraują, drūtas patva- 

— - '.................- - rias nervas ir padidina muskulą ir g} -
vyhė- jėgą iki .-tebūtino laipsnio, kąi- 
kaŲa vos į kektąū&nų. >

Dėlei savęrūii^aą sveikatą ir stip-'
’p^.' runų Ludav»,ja’utios kokybdš:Shuįi-.. 

,. Tone yra nepamainomas dėl riji ;W.

LIETUVIS NUŠOVĖ
ITALĄ.

“Naujienos” praneša, kad 
užpeieitą sąvaitę Chicagoje 
lietuvis Aleksandras Švara- 
navičius nušovė italą V. Ce- 
ragioli. kurį pagavo su savo 
pačia. Buvę taip. Švaranavi- 
čienė nuėjusi pas tą italą 
krautuvėm Grįžtant jai na
mo, italas ją palydėjo. Bet 
Švaranavičius tą nujautė ir 
atsisėdo Į automobilių juod- 
viejų palaukti. Už kokio blo
ko švaranavičienė £u savo 
palydovu atsisveikino ir lie
pė jam eit atgal. Švaranavi
čius tuomet pasivijo italą ir 
liepė sustot. Italas leidosi 
bėgt. Švaranavičius pradėjo 
šaudyt ir užmušė savo kon
kurentą.

švaranavičius esąs dar 
jaunas vyras, čia gimęs lietu
vių tėvų vaikas, priklausąs 
prie parapijos ir esąs susidė
jęs su žulikų šaikomis. Jo 
moteris yra airių tėvų duktė.

ATEIVIAI IMA PILIETIŠ- 
• KAS POPIERAS.

Washmgtono žiniomis, 
pereitais metais 250,000 at
eivių tapo šios šalies pilie
čiais, ir noras imtis'pilietiš
kas popieras kas sykį darosi 
vis didesnis. Vyriausybė ma
no, kad ateis laikas, kuomet 
visi svetimšaliai taps pilie
čiais, nes naujų ateivių atva
žiuoja nedaug, o seniau at
važiavusieji greitai naturali- 
zuojasi.

America ir General Electric 
Co. inžinieriai darė pirmuti
nius bandymus Schenectady 
mieste, ir susirinkę žmonės 
kuoaiškiausia girdėjo dai
nas, muziką ir tuo pačiu lai
ku matė tuos artistus, kurie 
dainavo arba grojo būdami 
visai kitoj vietoj.

SOVIETAI MOKINS KA
REIVIUS DANTIS ŠVEIST.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų valdžia nupirku
si savo armijai 600,000 še
petukų dantims šveisti ir ka
rininkai mokins raudonar
miečius valyti savo dantis. 
Daugelis rusų kaip gyvi da 
nebuvo tokių instrujnentų 
matę ir nežinojo, kad kas 
galėtų savo dantis šepečiu 
šveisti.

IOWOJ TUZINAS KIAU
ŠINIŲ 18 CENTŲ, O 

BROOKLYNE 60 CENTŲ.
Juo toliau kiaušinis ke

liauja, tuo jis brangesnis da
rosi, nors jis ir labai pasentų 
tuo tarpu. Štai faktas. Tūlas 
laikas atgal farmerys vardu 
Fairbanks pakavo kiaušinius 
ant savo farmos Iowos vals
tijoj. Jo 14 metų amžiaus 
mergaitė parašė ant vieno 
k ausinio savo vardą, pavar
dę, įdresą ir padėjo prašy
mą, k«x i kas tą kiaušinį val
gys, paraktų jai kiek jis už 
jį užmokėjo.

Šiomis dien, nis šito tai
merio duktė gavo .' Brookly-. 
no laišką, kurį .jai i*.;o tūlai 
Beatriče Ganis ir sako.

-Z"

UŽDRAUDĖ KARININKŲ 
ŽMONOMS KIRPTIS 

PLAUKUS.
Berlino žiniomis, Vokieti

jos karo laivyno Baltijos 
skyriaus viršininkai paskel
bė įsakymą, kurio karininkų 
žmonoms draudžiama kirpti 
plaukus.

/

KRIOKULIO EPIDEMIJA 
PLEČIASI.

Wakefield, Mass. — Pas
kutinėmis dienomis čia labai 
išsiplatino kriokulio (whoop- 
ing cough) epidemija. Kai 
kuriose šeimynose visi vai
kai guli. Kriokulys yra labai 
kankinanti liga, nors mirti 
nuo jos nedaug miršta.

VIENAIP MASKVOJ, 
KITAIP ŽENEVOJ.

Per dešimties metų bolše
vikų perversmo Rusijoje mi- į 
nėjimą daugely Maskvos 
gatvių buvo išstatytos statu
los, didžiulės Anglijos užsie
nių reikalų ministerio Cham- 
berlaino kaukės pa juokinti 
publikai, o jį patį išniekinti.

Ženevoje gi “Rusijos dele
gacijos pirminftikas Litvino- 
vas 
prieškambarį^ 
Chamberlainui 
nę pagodohę.”'Ir ką gi Litvi- 
novas veikė? Sprendė vi
suotino nusiginklavimo pro
jektą? Ne, tik derėjosi. Vi
sur Chamberlainui pataika
vo. Net ir lietuvių-lenkų gin
čo klausimu ne lietuvius pa
laikė. — o kiek pirma viso
kiomis notomis Lietuvos ne- 
prigulmybe “rūpinosi”, — o 
tik tarpininkavo Chamber
lainui ir Briandui, kad Lietu
vos delegacija nusileistų.

Pajieškau Veronikos Bu'-niaitės. Vi- 
žantų ka:mo. (lakių parapijos. Girdo, 
jau atvažiavo i Cambridge. Mass. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote pra
neškite šiuo adresu: (61

KAZIMIERAS STR1PIN1S
Poloniai st., P. C. Box 374. 

OaksviRe. Conn.

:S

APSIVEDIMAI.

$15,000,000 KOMPANIJA 
RESYVERIO RANKOSE,

Floridoj veikė taip vadi
nama Dade County Securi- 
ties Co., kuri ėmė iš žmonių 
pinigus ir skolino juos namų 
statymui ir žemės pirkimui, 
kitaip sakant, darė biznį 
morgičiais. Ir ji turėjo jau 
$15.000,000 morgičių. Da
bar pasirodė, kad jos virši
ninkai darė suktybių, apgau- 

kad miškuose atgijo uodai ir [d inė jo kreditorius, ir šita 
gėlės pradėjo žydėti. j kompanija, tapo atiduotai

iresyverio rankas, kad jis iš- 
I parduotų jos turtą ir išdaly
tų kreditoriams.

9 ŽMONĖS SUSALO 
MEKSIKOS MIESTE.

Šiomis dienomis Meksiko
je buvo tokie šalčiai, kad 
šalies sostinėje, Meksikos 
mieste, sušalo mirtin 9 žmo
nės. Tai yra da negirdėtas 
atsitikimas Meksikoje. Tuo 
tarpu apie Bostoną, daug to
liau j šiaurę, buvo taip šilta,

FEJERVERKŲ DIRBTU
VĖJ UŽMUŠTA 17 DAR

BININKŲ.
Kurumės mieste, Japoni

joj, fejerverkų dirbtuvėj įvy
ko sprogimas, kuris užmušė 
17 darbininkų. Dirbtuvė su- kad Džetisnisktrkrašte siau- 
griauta.

I

SNIEGO PŪGOSE ŽUVO 
70 ŽMONIŲ.

Žinios iš Turkestano sako,

tė baisios sniego pūgos, per 
kurias žuvo 70 žmonių.

I
i

trypė jChamberlaino 
reikšdamas 
“komunisti-I'

SEZONAS BLOGŲ 
ŠALČIŲ ČIONAI.

Neklausk "Kur aš pagavau jį?”, 
>et tuojau? griebkis prašalint ji! š ai 
greičiausias kelias: imk Trinerių T:ib- 
letūs nuo Šalčio be atidėliojimo, o jei- 
ru kosti, imk Tiinerio Sedativa nuo 
Kosulio, bet visuose atsitikimu »se 
vartok Trnerio Kartųjį Vyną, ne- ši
tokioje padėtyje užvis svarbiausia tu
rėti liuosus vidurius. Noiėdam's gau
ti sampalinę bonkutę dykai, rašy pa~ 
Joseph Triner Co.. 1333 S. A-M»-m1 
Avė. Chicago. 1!., įdėdamas 10c. pa
dengimui persiuntimo lėšų. Tiin • io 
Kartusis Vynas tai yra labiausia pati
kėtinas liuosavimo toni’.as.

I PAJIEŠKOJIMAI

svorio ar stiprumo, kepenų, inkstų ar 
tulžfes'suerzinimų, k r ciniško užkietėja

... - - • ■ -- •> svaigulio ir tam panašių ligų paeinan
čių dėl nupuolimo' abelnos padėties. 
Dabok išbandyti Nuga-Tone. Jis yi* 

1 pardu'xiamas ir garantuojamas per 
visus aptiekorius.

Jei Patrukęs 
Bandyk Tą

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 25 metų, kuri butų manda
gi ir mylėtų švarų gyvenimą. Aš esu 
lietuvis, 25 metu, vidutinio ūgio, pasi
turintis, svarinančių gėrimų nemyliu. 
Arčiau susipažinsim per laiškus arba 
ypatiškai. Su laišku malonės prisiut 
savo paveikslą, kurį gražinsiu 
kala vus.

CUFFORD MctLUSKI
S. P. Fanu, Edenvvold, Sask.. 

Canada

I žDĖK ANT BILE PATRĮ KUHIUS 
VIETOK. SENOS AR NAUJOS. »l- 
DEI.LS AR MAŽOS. IR Jį' S BUSIT K 
ANT KELIO. KURIS IKRTIRIONO 

TUKSTANčllS. * -

Siunčia Dykai Prirodjp^ui
Bile vienas pa'ruk^š, vyV^.'mote- 

|ri< ar vaikas, privalo tuojaus rašvl 
pas VC. S. Rice. IŽf M • Jffa:n •’t., 

I Ada’ns.. N. Y., reikalaujtict dykai iš- 
j bandymui jo psiikios ttiiptriuoji n i s 
i aplikacijo*. Uždč-k ją ant patFaltoros 
vietas ir mu kuia' prade; trauktis': Jie 
susijtngs taip, ka<i at idarymas arba 
patrii' imas prapuls natūraliai, ir ttio- 

j met diržai ir kitol ie muskulų prilai- 
Ikytojai palieka nereikalingi. Nopra- 
i leisk progos ir'išbandęs šios puikr>s 
i metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, ta: koks yra išrok-ivimas 

■ dėvėti diržus visa jūsų gyveninio ?
_ I Kam bereikalingai kertėti? K-m ti’i- 

kafip : kunti gar.grina >’r ki’ais pavojais cro 
I mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
I operacijos stalo? Daugybe vyrų ir 

moterų nepaiso savo patrūkimo tPt 
todėl, kad t;e patrūkimai nėra skaiar- 
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metotlos pa
trūkimo gj’dymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

parei-

Pajieškau apsivedimui našlės ar gy
vanašlės, tarpe 25 ir 38 metų amžiaus. 
Aš esu gražus vyras, 31 metų am
žiaus, keturi metai atsiskyręs su savo 
motore. Kitas žinias suteiksiu per lai
škus. Rašydamos aiškiai uždėkite sa
vo adresą. Mano adresas: 14)

J. G. DANULE
P. O. Box 299, Garwood, N. J.

Aš, mergina 19 metų, pajieškau sau 
vaikino apsi.ėdimui, nesenesnio 1 
30 metų, be skirtumo tikėjimo

K. AUGLYTĖ
Taujėnų paštas. Ungurių kaimo, 
Ukmergės apskr., I.ithuania.

Aš. farinerka. jieškou dirbi p > 
namų aožiurėjimo. katrie neturi i ni
kų. Aš turu vieną dukterį 14 
Aš pati esu 35 metų našlė. K im :-i 
moteris reikrlniga. meldžiu atsiš tik
ti. ANNA WHITE
4533 S. Paulina st.. Chicago. III._____________ ___________ _________

Pajieškau Juozo Urbono. Pjci ku 
kaime. Miežiškių valsčiaus. Pane ė "o 
ipskr.. apie 18 metų kaip Amerikoj. 
Turiu svarbu reikalą, todėl mehlžiu 
atsišaulti arba kas apie jj žinote, ma- 
'onėkite pranešti šiuo adresu:

ANTHONY VAICIKONIS
731 Bank st.. Ručine. Wis.

PROH1B1CININKAI UŽ
MUŠĖ JAU 1,000 ŽMONIŲ.

Senatorius E. I. Edwards 
iš New Jersey valstijos sako, 
kad nors tikrų skaitlinių nė
ra, tečiaus jis neabejoja, 
kad skaičius užmuštų žmo
nių, kurie žuvo iš prohibici- 
jos agentų rankų, siekį* ke
turių* skaitlinių, tai^yra, 
1,000. . ..

$1,000,000 ADVOKATUI.
Washingtono advokatas 

Frank J. Hogan, kuris gynė 
aliejaus magnatą Doheny, 
pavogusį valstybės žibalo 
laukus, gavo $1,000,000 at
lyginimo už savo patarnavi
mą.

14,000 ŽYDŲ IŠVAŽIAVO 
IŠ LENKUOS.

Varšuvos žiniomis, per 
1927 metus iš Lenkijos išva
žiavo 14.000 žydų, daugiau
sia vis Amerikon.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba nasičs b< vaikės, nuo 40 iki 50 metų. 
Aš esu našlys 50 m., turiu du namu ir 
viena sūnų 12 metų. Kuri sutiktų su 
manim apsivesti, greit atsišaukit laiš
ku ir aš per laiškų duosiu platesnių in
formacijų tamstoms. Mano antrašas: 

S. CEPULION1S
1110 Chapel st., Dayton, Ohio.

Pajieškau -avo draugų ir giminių 
Petro Juozaičio, Petro Žilinsko. Juo- 
i*po Butkaus, dirba prie kriaučių, 
gyvena Brooklyn. N. ’i Taipgi pajicš- 
tau pusbrolio Jono Juozaičio, gyvena 
Wilkes-B; rre. Pa. ir seno draugė Jo
no Juozaičio, gyvena anie Shen*.n- 
loah, Pa. Malonėkite atsišaukti.

ANTANAS DIFARTAS
188 B»wen st.. So. Boston. Mas-

Ona Klimaičiutė. pajieškau artimų 
kaimynų .Juzės. Juozapo ir Pranciš
kaus Jaučiaus, saulaičių kaimo, \ ai— 
guvus parapijos. Jie patįs malonūs at
sisaukt arba kurie apie juos žino teik
sis pranešti, nes yra labai svarbus 
reikalas.

Ona Klimaičiutė-Gerhas
1(8» E Passaic avė. Bloomfield, N. J.

Rajicšknu savo brolio Žirnio Rafifin- 
-ko. Paskutine žinią iravau nuo jo iš 
S ta r Lake. Vi-. Meldžiu atsišaukti ar
ia kas apie j) žinote, malonėkite man 
iranešti šiuo adresu:

F. A. RAGINSKAS
S. S. South Mountain. Pa.

Franklin Co.

I

I’ajieškau apsivedimui merginos, 
nejaunesnės kaip 17 metų. Aš esu lie
tuvis. smagus vaikinas, viršui matote 
mano paveikslą Norėčiau, kad ir mer
ginos. rašydamos man laiškus, kartu 
prisiųstu ir savo paveikslus, kuriuos 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Mano adresas 
toks: A. N. B. (5)

9t’l Main st., Simpson. Pa

Reikalavimai

e"""""1 . ........... ...

Dykai nuo patrūkimo ‘ *
W. S. Rice, Ine.

131 H Main st.. Adams, N. Y.. *
Malonėkit man prisiųsti visiškai 

dykai jūsų stimuliuojančią aplika
ciją nuo patrūkimo.
Vardas ...............................................
Adresas ............................................ •

Valstija ...................................... ..

Gera Piįelbi Rn 
Pilvt Stadijim. 

ir Snigti*
Daktarai sako mums, kad 90 pro

centų visų ligų paeina nuo netvarkos 
pilve. .Jus negalite jaustis gerai, jeigu 
jūsų virškinimas yra prastas; jus ap 
sirgsite, jeigu jūsų maistas viduriuu 
.se nebus tinkamai sumaltas ir pilvai 
paliuosuotas.

Taniac turi puikų rekordą kaipo 
prašalinto jas visu pilvo netvarkunn 
net ir užsisenėjusių.

Mrs. Emma Yockell, 41 Buckmghani 
st.. Hartford, Conn., sako: “Nuo to 

Į laiko, kaip pradėjau imti Taniac. a s 
į galiu valgyt bile ką. Aš užaugau w 
svarus ir miegu gerai Nekankina 
daugiau svaigulys, ir galvos skaudėji- 

i ma= — atsikėlus iš ryto aš jaučiuos 
( puiKiai:’’
I Jeigu jus kenčiate nuo gazų, skaus- 
: nių viduriuose arba pilve, svaigulio.

neturite'apetito, negalit,

parodo, kad jums reikalingu,'.

Y t

: nių viduriuose arba pilve, svaigulio, 
prie nevirškinimo ar kepenų netvgrkos; 

mėsos ir groserių marketo. Biznis iš- jeigu jus neturite apetito, negalit, 
dirbtas ir eina gerai. Esu vienas, to- miegoti, esate nerviškas ir nusilpt . 
dėl ir noriu partnerio. | tas ‘ _ ~ ~

G. LIRAS Taniac. Tai yra gera, tyra gyduolė,
184 D Street. So. Boston. Mass padaryta "iš šaknų, žiedų ir žievių — ■ 
---------------------- .■■—-------------------------- pačios gamtos vaistų. Gaukite bonka 

BARBERIS. pilnai darbą mokantis, r.uo jūsų aptiekoriaus šiandien. Jūsų 
prie vyrų ir moterų, nonų darbą gaut pinigai bus -ugrųžinti. jeigu šita i»-

Jicškau pusbrolių. Juozo ir Karo- 
>iaus Nefų. Žvirblių kaimo, Ramyga
los valsčiaus, Panevėžio apskričio.

K ATARI NA N EITUTĖ
235 Kent avė.. Brooklyn, N. h .

PAJIEftKAt' PARTNERIO

KALVIS PARAŠĖ KA
RALIUI KALBĄ.

Atidarant ŠYedijbs parla
mentą aną savaitę, - Karalius 
paskaitė prakalbą, kurią jam 
buvo parašęs premjeras Ek- 
man, buvęs kitąsyk kalvis.

I

$14,500,000,000 AMERI
KOS KAPITALO 
UŽSIENIUOSE.

Pereitais 1927 metais A- 
ad merikos kapitalistai paskoli- nas Genies potvinis nunešė 

os tėvas nupirkęs tą kiausi no Europai $2,000,193,500 beveik 
nf su kitais ir užmokėjęs 60c. j.i >’ ~
už iziną. iowos valstijoj dai 
fanrn 
šiniut u> pb 18c. tuzinui.

POTVINIS NUNEŠĖ 
MIESTĄ.

Brazilijos provincijoj Mi-
100 DARBININKŲ PA- 

OJ.
nms nunešė 100 DARBININKŲ P. 

visą Diamantinos LAIDOTA KAStKL 
j Jgų ant procentų. Tas pa- miestą. Patvinusi upė nušla-

v Amerikos investmentų vusi daugiau kaip 1,000 trio- 
gavo už tuos kiau- užsiem iš viso $14.500.- bų ir dabar < 

000,006. esą be pastogės.

Colombijoj
Golondrinas I w __

5,000 žmonių dama 100 darbininkų tūks
tančio pėdų gilumoje.

) užgriuvo Las 
kasykla, užber-

Pajieškau savo mylimos pusseserės 
Agotos Usiotė-. Malonės mano myli
ma sesė atsiliepti arba žinantieji pra
neškite. už ka busiu dėkingas. (6)

FRANK MIKALOP
Box 14. Medvay.

padaryta iš šaknų, žiedų ir žievių —

M a-s.

Aš, Paulina Skinderienė. pajieškau 
savo kūmos Marijonos Mikolienė-. 
pirmiau gyveno Sharon. fa., o paskui 
išvažiavo i Chicagą. Taipgi papeš au 
draugo Viktoro Kučo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas juos žino, m do- 
pėkite pranešti si ’o adre-u: <•.’>

MRS I’VLI INA NORVH.I.E 
' 201 Muir. / .y-1^1- '-’lū-.

BARBERIS. pilnai darbą mokantis, r.uo jūsų aptiekoriaus šiandien. Jūsų 

arba eit partneriuose duoiė nepagelbės jums. '
M. J. KASTANT I _

1170 S. 17 Avė.. Miami, Florida. I ji
REIKALINGAS P ART- į lulllAC 

NERIS
| CKVERYKV TAISYMO BIZNJ.
Katras nemokat to 

kyšiu j trumpą laika, 
ga nors 500 dolerių.

JOHN TEI.I
52 nd St.,

52 M1LION VI HO5KI MI VPTfY;

I

1213

darbo, aš išmo- 
Pinigų reikalin-

(4) 
AiSHA 
Kenosha, Ui-

"KELEIVIS” PADUODA NAU
JAI SI \S IR TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS SKAITYKIT JĮ
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Humoristika
i KLAUSI 
IŠRIŠTAS.

Be priežasties.
Gaspadorius, išpylė bernui 

kailį. Bernas padavė teisman.
—Ar tave lahai skaudžiai su

mušė? — klausia teisėjas.
—Labai skaudžiai mušė, po

nas teisėjau.
—Na. o kokią priežastį gaspa

dorius turėjo taip darydamas?
—Jokios priežasties neturėjo, 

o tik storą gumbuotą lazdą.

—O. dabar žinau — tai bodo, 
lis.

—Tu asile! Tai žmogus, ką už
muša kitą užpuolęs jo namuose.

—O. dabar aš supratau! Tai 
daktaras.

Bet žmogus jau buvo nusispjo
vęs ir kuolu grąžindamas vijosi 
toliau jau dingstanti už kalnu 
žmogžudį.

Pilypas: V’alio, Jackau, Vii 
niaus klausimas jau išrištas lie
tuvių naudai.

Jackus: Iš kur tu tą sužino
jai?

Pilypas: Nagi štai laikraščiai 
rašo, kad musų Komaras lenku 
Stasiuką nugalėto.

Negulima skystis.

—Na. kur taip ilgai buvai pra
puolęs, Jonai?

—Buvau Rusijoje, pas bolše
vikus.

—O kaip ten ? Gerai ?
—Nei šio, nei to. Skųstis ne

galima.
—Tai reiškia, gerai ?
—Labai blogai, bet skųstis ne

galima, nes tuoj sušaudytų.

Papratimo galybė.
Teisėjas: “‘Pasakyk, dėl kokias 

priežasties tavo pati pametė ta
ve?”

Kaltinamasis: "Iš papratimo, 
ponas teisėjau. Ji buvo kitąsyk 
tarnaitė.”

s
i

NESVIETIŠKAS TAUPUMAS.

GRAŽI MERGl žfiLĖ.

I

Brangus jautis.
Vienas turtingas ūkininkas 

prarado veik visą savo ūkį, be- 
leisdamas savo sūnų i mokyklą.

Kada jis pamatė, kad sūnūs 
gaudo vėjus ir visos jo pastan
gos nuėjo ant šuns uodegos, jis 
atsiduso:

—Dievuliau mano, kiek Kar
viu kainavo man tas vienas jau
tis.

TAUPUMO LEKCIJA.

Džianas: Ar tu davei savo pa
čiai lekciją apie taupumą? 
p Džipvas: Taip, daviau...
*Džianas: Na ir kokios pasek-

•žiovas: Ji uždraudė* man ru-
męs?

Dži
kvt...

Kazys: žinai kaimyne, aš tu
riu nesvietiškai taupią moterį. 
Vakar iš savo seno andaroko- ji 

į pasiuvo man naktaizą.
Jurgis: Tai niekis. Mano mo

teris dar taupesnė: ji iš mano 
naktaizos pasisiuvo sau andaro- 
A.

Graži mergužėlė.
Tikra vargdienei*
Negauna vaikino
Musų nabagėlė.
Ja vaikinai nekalbina.
Nei ant šokių nevadina—
Kas gal apsakyti. 
Ką vargšei daryti ?
Nori apsivesti,
Negal vyro rasti.
Plaukus garbiniuoja.
Veidus pauderiuoja.
Kalbin Joną ir Antanu.
Tankiai seka paskui Praną— 
Kas gal sugalvoti.
Kaip juo# privilioti?

Biznierių tarpe.
—Kodėl man negrąžini skolą. 

Gal jau visai pamiršai ?
—Nieko panašaus. Tave 

matęs, atsiminiau skolą, tik 
suskubau pasislėpti.

pa-, 
ne-

Rūpestinga pati.
“Petrai, žiūrėk koks didelis 

debesys užeina. Skubink laistyt 
kopūstus, kad pabaigtum pirma 
negu pradės lyt.”

Ligoms nuėjo su karščiu.

—Daktare, kaip Dilba jaučia
si? ’ •:

—D. jis jau nieko nejaučia.
■ —‘Kaip tai-? .

—Jis vakar mirė.» 1 —Bet vakar tamsta man 
kei. kad jis jau sveiksta?

—Aš to nesakiau. Aš tik 
,kiau, kad karščio jau nebėra.

—Bet ar tai nereiškia, kad ii- ( 
gonis jau taisosi, kada karštis 
-išeina?
b | - - ' ’ • ». ' |

—Taip, bet aš buvau perdaug | 
užimtas ir neturėjau laiko tams 1 
tai pasakyt, kad kartu su 
čiu ir ligonis nuėjo.

JI ŽINO SAVO BINZUS.

Onutė: Kojis vaikinas tau ge-
... *_b .l»,hil*»li»»ilri« ar

I
1 riau patmka —.juėdphukis ar 

j.1 šviesiaplaukis?
1 Mariutė: Toks, kuris daugiau- . I■ šia pinigų tun. • 4

:*■ ■’

K°r filosofas klumpa.
karš- i Pasakojama apie Sokratą didį 

(.raiką filosofą, kad sykį jam 
mant keliu, pro j j prabėgo kokis 

jai žmogus; kitas žmogus ji vi- 
1 josi, nešinas kuolą, ir sušuko: - ‘ 
j —Laikyk žmogžudį, laikyk 
žmogžudį! I

Filosofas nei pirštu nepajudi
no. kad aną sulaikyt.

—Ar tu esi kurčias? — už
klausė tas prisivijęs. — Ar tu 
negalėjai sustabdyti žmogžudį ? 

į —žmogžudį? — nusistebėjęs 
atklausė Sokratas. — Kas tas 
yra? 1

—Koks keistas klausimas! 
žmogžudys, tai yra tas. ką už
muša. i
.,.11-0, tai mėsininkas?

—Kvaily.! Aš norėjau sakyt. 
Vyras (piktai) : Kad tu butum tas ką užmušą kitą žmogų, 

ištekėjui už pirmo pasipiršusio — * • 
kvailio!

.Pati: Aš taip ir padariau...

JI TAIP IR PADARĖ.

—O, tai užmušikas.
i —Neišmanėli! Tai žmogus, -ką 
užmuša kitą ramiu laiku.

BAIGTOS JAUNOS DIENOS.
I.

Pusnimis laukai nukloti. 
Blizga medžiai apšarmoti. 
Marškomis nutiestas kelias. 
Baltas sodžius ir miestelis, 
šaltis ruošdamos Kalėdoms 
Puošė viską, kaip mokėdams. 
Gamtą jis skubiai papuošęs 
Apie žmones dabar ruošias: 
Čiupęs didelj ar mažą.— 
Veidus raudonai nudažo, 
čia vėl antakius merginai 
Sidabru jis padabino.
Seniui usus apšarmojo 
Ir kalnierių sidabruoja. 
O kas barzdą tur išpūtęs, 
Kabo tam barzdoj žvakutės.

II.
Ach. Kalėdos, tos Kalėdos... 
Mergos, kaip išmano rėdos 
Ir kvapus visokius skleidžia. 
Ir skubiai gražumą leidžia. 
Ir ant rinkos ir bažnyčioj 
Jos sutinka, lyg netyčia 
Kaip tik tą. kurį norėjo... 
šyptelėjo, pakalbėjo. 
Ir prie kito nuskubėjo. 
Juk Kalėdų brangus laikas. 
Nes piršliai mamytes vaikos... 
Per Kalėdas viskas greitai. 
Viskas darosi gerai taip... 
Daug svečių vienam daikte; 
Užsakai bematant baigti. 
Per savaitę, jei tik nori. 
Gali stot jau prie altoriaus.

III.
Per pamokslą žmones kosi. 
Kožnas garsiai valo nosį. 
Garsiai trenkia bats j batą. 
Pirštus trina, rankas krato;, 
O bobelės po bobinčių 
šnibžda, stumdos, kelia ginčą. 
Bet pamokslas, štai, praėjo. 
Užsakus skaityt pradėjo: 
Ir bažnyčioj, kaip kapuose.— 
Nieks nečiaudi. nieks nekosi. 
Tyli liežuvius sukandę. 
Na. ir užsakų gi šiandie! 
-Eibes tų porų jaunųjų. 
Kaip litanijoj šventųjų. 
O ta. p jų garbingoj vietoj 
Mus Tamošius su Elzbieta.• ,r •

IV.
Greitai sukas laiko ratai: 
Po Kalėdų—Nauji Metai, 
O po jų štai Trys Karaliai, 
Na. laikykitės, broleliai! 
Vieškeliais dzinguliai alda. 
Ir žirgų nebesuvaldo 
Pajauniai, per nakt be miego. 
Verčia pamerges į sniegą. 
Vienas tyčia, kits netyčia... 
Visi skuba į bažnyčią.
O Tamošiaus žirgas širmas 
Prj šakyje žengia pirmas.

V.
Pajauniai, per nakt be miego. 
\'erčia pamerges į sniegą.
O Tamošius visą laiką. 
Vadeles atydžiai laiko: 
Jis neduoda žirgui valios: 
Vos tik širmio karčiai kelias. 
Vos išmes aukf 
Tuoj Tamošius 
Kad, gink Dieve, neišvežtus, 
Neužkliudžius kur j vartus. 
Veža savo jis Elzbietą,— 
Jai visur pirmoji vieta,— 
Veža turtą jis brangiausį.„ 
‘Na. nešumyk, kupron gausi!’’

Bara iirmi mus Tamošius. 
Ardams sniegą su kalinsiu.

VI.
“Na, tegul gi tas Garborius 
Pasidžiaugs dabar, jei nori. 
Nedavė, — tai ir nereikia. 
Pats save dabar tekeikia.” 
Taip Tamošius vienas mąstė. 
Buč galėjęs Oną vesti. 
O dabar teryja seiles... 
Žinoma, mergaitė gailis... 
Ji stovės kur už pilioriaus 
Ir žiūrės, kaip prie altoriaus 
Mane riša su Elzbieta... 
Taip tai darosi ant svieto.” 
Mus Tamošius atsiduso. 
Ir pakrapštė vieną ūsą.

VII.
O bažnyčioj pilna svieto! 
Mus Tamošius su Elzbieta. 
Rado sau garbingą vietą 
Priešaky už Dievo stalo— 
Ir laimingas jis be galo. 
Kartais net akis primerkia... 
Tik Elzbieta kaž-ko verkia. 
Bet tai paprastas juk daiktas. 
Jaunos dienos, reiškia, baigtos. 
Mus Tamošius nesidairo. 
Tik į dešinę, j kairę 
Jis žvairomis pasižiūri.
Mato, poro.-* stovi buriu. 
Kaip gandrai, kur po palaukę. 
Vis eilės jie savo laukia.

VIII.
Pamaldos senai jau baigtos. 
Skirstytis žmonėms jau reiktų. 
Bet. matyti, jie neskuba; 
Šiandien bus daugybė ši i ubų. 
Pažiūrėti kam nerodu.
Bet ir laukt jau nusibodo... 
Staiga viskas sujudėjo, 
Sukuždėjo, sušnabždėjo; 
Na, tai reiškia prasidėjo... 
Poros viena pasku. kitą 
Eina prižadų darytų... 
O Tamošiui širdis muša. 
Nebejaučia savo dušioe; 
Bet tai paprastas uk daiktas. 
Reiškia, jaunos dienos baigtos.

IX.
Staiga mato prie altoriaus 
Jisai dukterį t.arnorinua, 
šalę jos dailu.-* vaikinas, 
Ona galvą padabinus ' 
Tuliomis. rūtų -įkaitėms. 
Rodosi, kaip karalaitė. 
Girdi šnabžda žmogs j žmogų, 
“Garboraičia su Klimoku...” 
šito jis visai nelaukė... 
Galvą kailiniuos Įtraukė. 
Pažiurėjo i Elzbietą:
‘‘Taip tai daromi ant svieto...” 
Mus Tamošius atsiduso 
Ir pakrapštė kitą ūsą...

X*
Greit ir jo eilė atėjo
Rankas kryžiškai sudėjo. 
Neapleisti prižadėjo. 
Ir klausyti, ir mylėti 
Už viską labiau ant svieto 
Savo nuosavą Elzbietą.
O paskui sumainė žiedus,— 
Na. ir pabaigta^ nėsiedas...

XI.
Muzikantai prie -pitolėš 
Pasitiko juos iš tok. 
Grodami jiems marią puikų. 
Grojo klernetu ir smuiku. 
Iš visų spėkų jie grojo, 
0 basetie turavoio^ 
žmonės gi iš viso rinko 
Pažiūrėti susirinkom 
“Oi. tikrai pabaiga svieto.— 
žiur. Tamošius -u Elzbieta.” 
širdys, mat vist: apsalo. 
Ir kalboms nebuvo galo. 
Kad Tamošius B <epuris 
Nuosavą Elzbieta turi.

AND^

[

BELLS

CAP

I

ANCTHER NEW DRESS

“Was yoar huabaud ciiuppiui* w<mxI 
lašt evaning?'' inųuirul Mrs. iTyer «.> 
a oeighbor suburhanite.

"Cbopping wood, no! H** iras .L- 
talned in the office on bosinėms aii ,h«* 
•vaatag. What guve voij that i<!ea?” 

I iieard tini trll mv Ir...lenui 
thot ko accomulattsl u ;<«k| ii>\ 
pUo Ot ekipa before he quit.’*

f ar
..r.I
for u

:ščjau tik koją,— 
s ir galvoja,

Mere Emphatic
Stailh—Does your wife ask 

ibiam knotvs you vau't alY
VYilkee—SUe lia-n't a»ke-l 

tiltas atoce we were tuar i.-.l,
Siaitb—'Vliat .-t niodel •>t a wife: 

aevar beani af šuoli a i Hi<— i.e:. r-
WUke^\'o: wlien siie w:-nls ai 

thtac abe doean't ask me -be t<

I

S. R. O.
Lady—Can you direct n>e to -h<* 

Itaading ruoni? My hu>l,:unl is ;'urr<*.
Theater Atrandant—1 ilotfi

•tand, madam.
•‘Well, we had two ti<-k<*ts. Mine 

waa in the front row. ui.<! my hu* 
band liad to go t*<-k a:t<l šit iii 
standing rootii."

t

L

Stiprus Kaulai
•Kiekvienas kūdikis reikalauja už

tektinai kaulų suminkštėjimo apsau- 
gojančių vitaminų, ir jeigu kasdieninis 

maistas nėra užtenkamai geras, susifoi ma 
vimas stiprių kaulu yra negalimas.

SCOTT’S EMULSION
yra puikus grynas c<id-liver oil. kuris turi savyje buliaus »
vitaminus, apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, ir turėtu 
būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie. kaipo maisto dadėčka.-.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą Scott’s 
Emulsion reguliariai per žiemą.
=3ZS Scott £ Blnomfield, N. J. 27-37 —

*

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIsKŲ LIG V PER SU- 
V 1KŠ 25 .METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS kiekvienai LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORE

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SU U A RE

BOSTON.
0LYMP1A THEATRE BLDG„

ROOM it 
VALANDOS: DIENOMIS m» 
9 iš pyto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: 10 iki
1 dieną. *

Tel. So. Boaton 5M-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 ik: 12 dienų

Nud 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietų 

Seredombt iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleiviu"’ name.

251 Broadv/ay. tarpe C ir D SL, 
SO. BOSTON. MASS.

I

i
i

k

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

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

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės įlylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kama .... |22i.
KELEIVIS

255 BR0ADWA  Y

dosbt.

i

ScnOTt. Lietuviu Žiityčfa

’AVhy dld jroo 
yesterday for kiaaiog Too>. 
engas^d. aren't y<»n?”

“Ye«. indeed: Rut do: to

Hard Bump
Smlth—Hoip’d y.m "et 

eye?
Jonea—I bnmped Into a «n>or. 
Smith—Oh, that’s ol<i stafl".
Jonas— It'e tlx tmik 

tbrev it at me.

tuother sc’>hl you
Y«>u art*

H ar d Warh
Th« laatest maa. withr.ut a

May oftsn know faticue surnr:»inx 
astarally tlrvd out

By eeastaatly apolegitln?:

Mer Threat
Madge—Well.it I can’t liare him. no 

gM is geisg to have hiai!
,Cera—Gracionsl Are you going to 

taoot Mn?
Modffe—No, Ta tolng to

XII.
Na, skaitytoiau. ,nt galo. 
Sėskime ir mes prie stalo, 
Gerkim vyną. g. alų. 
Nes Tamošius \-ųg kvietė 
Jo vestuvių paži .riti.
Per ilgai jis mus varvino, 
Ko) surado sau
Bet dabar užmirškim viską, 
Tegul viskas žiba, blizga! 
Muzikantai tegu groja. 
Stikluose alus pūtuoja, 
O jaunieji tegul &•, 
Ir tegul jie pasi: ŠTO, 
Koks senesniam Edis vargas 
Sukinėtis apie ~ ffir 
Tad kiekvienas. , J dar jaunas 
Tegul sau merga, tą gumas. 
Nes kitaip—bus kaip Tamošiui, 
Taip jums sako JijoMua

K. AHjoMus.

‘ DRAUGAI! Skaityti* ta 
raiti “KELEIVJ.

Silencerf
“I cuppose your nu«l»an<! will 

ahla to tall you a rreat deal aUmt 
boraaa whaa t be raeeo atart?"

"Tea," aaswered youn« Mrs. Tor
tine. •'Charley is alvaya n»ore talka- 
tire at tbe e tart, bat ha !s w1«er at 
the flnisb.

Saro Thutgf
yin. Schaffer—l ihonght your stgn 

read: “Photoa Wbi1o You Waif.”
Photagtapher—lt do»s. lady. hnt .u 

yoa’U karo to rrait fonr <!ay«. maybc 
yon’d rather wait at.hom».

■ a ■ ■ aA , ■ ■■■■

DOWN ANO OUT

šlekius S)ievus ZmcnCs 
garbine tfencvėįe?

irs a grsat aatH 
ractloo to yoa to aoo yoar hnsband 
ąniag op to rapidly ta bis professlnn?

AvtataTs WU» 1 esat s y H Įs
rą mthsr aoo Mm tan m« sau

t

P*Ž« knygos vardas nušviečia jos tarinį. Ypatingai 
krikičionvbės gadynėje kiekvienas turėtą perskaityt, n 
galės aiikiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio to raka to, tai 271 puslapį. Kaina — |1.00; Pini- 
gus galima siųsti popierinį dolerį arba “Money Orderį.” Adreaookit ‘ 

sekančiai:
naumr

SAVO PALIKUSIŲ LIETUVOJE BROLIŲ IK GENČIŲ DVASIOS 
{MIGIUI PAŽADINTI. JŲ VEIK LAI YAKELT1 IR NAUJAM 
GYVENIMUI PARI OATI. UŽSAKYK JIEMS LICTUVOS KULTŪ
RININKŲ IR PAŽANGIOSIOS VISUOMENtS ORGANĄ 

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

Amerikon išsirašant metams 4 dol., pusei metu 2 dol.
t

kuris eina jau 6 metai, didelio formato, gražiai paveiksluotas 
ir teikia daug gražių ir naudingų skaitymų iš įvairių moks

lo sričių, technikos, visuomenės klausimais ir literatūros.
Komplektai: 1923 m. 75c, 1924 , 25. 26 ir 1927 metų po 2 dol. Išsiia- 
iant Amerikon po 1 dolerį branariau. Užsakymus siųsti galima at- * 
siunčiant pinigus paštu, bankų čekiais arba įvertintuose laiškuose, 
adresu: ’ i

KULTŪROS” ŽURNALO ADMINISTRACIJAI 
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuama. ,

Savo maža psstanyvparemsi kūlimą ir pažangia dirba.laik

I

Madge%25e2%2580%2594Well.it
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KAS GIRDEn UETUVOJE jį nės. Kiek pasitąsę jie viens 

(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvon LaikraUių.)

įbė tėvą už krutinės. Tėvas “SVE1KINIMAS1S” SVEI- GERKITE VANDENI «
•.................................-Į KATON NEIŠĖJO ----------

Panemunėlio stotis. Gruo- 
idžio 22 d. du kūmai susitikę 
; . • • cc______•_____ •! •

JEI NUGARĄ AR 
INKSTUS SKAUDA

------------------------------------- ' -
pusbonkių Dažnai net pri- 
trukstama šio “rojaus skysti
mėlio.” Vietos arbatinėse įp
rasta vartoti Panevėžio pils- 
tytuvės “arbata.” Musų deg
tinės parduotuvėje už pus
bonkį imama 2 lit. 20 et. ir už 
tuščią bonkutę mokama 20 
et. Gal taip ir reikia?

“KREMAT0R1JA” LIE
TUVOJ.

Šakių apskr., Kidulių vai., 
Berdskių kaime mirė ūkinin
kas Izukas, 60 metų amžiaus. 
Kaip paprastai, nabašninkas 
namuose jau buvo išlaikytas 
dvi dienas. Trečią naktį 24 
vai. visi žmonės iš šermenų 
išsiskirstė, ir prie lavono liko 
tik saviškiai. Pagaliau pasili
ko prie mirusiojo tik vienas 
budėtojas. I 
smarkiai nuvargęs, ir kiek sinakvojo vienas vyras, kuris j 
išsigėręs užsnūdo. Žvakės, patemijęs, kad P. tvartai ne- liudininkai, 
stovėjusios gale karsto pa
baigė degti ir savo paskuti-;ką: 
niaisliepsnosliežuvėliauspa-.ii tvartų nerakintų, gali kas,kalėjimo, 
lietė skiedras, kuriomis bu- [karvę pavogti”? Išėjus vyrui 
vo išklotas karstas. Skiedros ant rytojaus. P. tapo pavogta 
greit įsidegė. Nuo jų jsilieps- karvė, 
nojo visas karstas ir paga
liau visa trio'ba. Gaiši as taip 
smarkiai įsiėmė, kad jau Įmi
gę gyventojai \ os spėjo iš
bėgti. Nabašninkas ir visa 
trioba sudege ir pavirto di
dele pelenų krūva.

ĮSPĖJO ir pavogė.
Akmeniai, Rokiškio vaisė.

Matyt, buvo Gruodžio 5 d. pas pil. P. ap-
b■__ i........ „ .... .. ........... .... J

kitą paleido.
Po to tėvas išėjo laukan. į malūne, Imkite Druskos Jei Jaučiate
Paskui jį išėjo ir sūnūs, įti.* ----- 

kuris dideliu pagaliu čia tė-'sisveikmo, 
'vą ir užmušė. .menamo
' Kaltinamasis aiškinosi už
mušti tėvo nenorėjęs, kad tė
vas jį pirmas puolęs ir tik 
tuomet jis sugriebęs pagalį ir 
sudavęs tėvui per galvą, nuo 
ko tėvas pargriuvęs žemėn, 
po to jis dar sykį sudavęs ir 
tik pamatęs tekantį iš tėvo 
kraują supratęs, kad tėvą 
užmušęs ir baisiai nusigan
dęs.

Teisman buvo iššaukta 6

LIETUVIAI!

NUSIGĖRĖ IR MIRĖ.
Rokiškis. Gruodžio 19 d. 

vienas elgeta po išmaldų taip 
nusigėrė, kad nuvežtas i li
goninę, neatgavęs sąmonės 
mirė.

i ti.” Vienas kūmas taip “nu- 
sievelkLiu,” kad važiuoda- 

! mas namo, ant miltų vežimo 
užmigo, o vagiliai ji išvertė 
ir paėmė 3 centnerius rugi
nių miltų, centnerį kvietinių 
ir miežinių

užmigo, o vagiliai jį išvertė 
ir paėmė 3 centnerius rugi-

NUSIŽUDĖ PASIENIO 
POLICININKAS.

Pirmą Kalėdų dieną Varė-

rakinti, perspėjo šeiminin-j Stasys Bartnikas nuteis- 
“Tamsta nesibijai laiky-'tas 15 metų sunkiųjų darbų

“STEBUKLINGAS
. DAKTARAS.”

Garliava. Prieš sąvaitę lai- 
j ko atvyko į Garliavą tūlas 
‘ pil. G. ir apsigyveno

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

_______________________ :

NUSINUODIJO ANGLIES 
GARAIS.

Klaipėda. Ligoninės gat
vėj 18 Nr. įvyko nelaimin
gas atsitikimas, kurio auka 
tapo dviejų žmonių gyvybės. 
Kiemsargis Vaičys išnuo
mavo vieną savo buto kam
barį dviem Didžiosios Lietu
vos piliečiams darbininkams 
Antanui Stakuliui ir Antanui 
Dagiui, šeštadienio vakare 
vaikinai pasikūrė savo kros
nį anglimis ir, nežinodami, 
kokios iš to gali būti pasek
mės, uždarė kaminą. Krosnį 
iškūrenę vaikinai nuėjo gul
ti. Ant rytojaus Vaičio šei
myna pabudo su skaudamo
mis galvomis. Norėdami su
žinoti, iš kur kilo tas smar
kus dūmų kvapas, jięr Įėjo į 
nuomininkų kambarį ir pa
matė abu vyrus gulinčius lo
vose be gyvybės ženklo. 
Tuojaus pašauktas gydyto
jas konstatavo, jog abu jie 
yra nebegyvi. Ir pats šeimi
ninkas su žmona tiek buvo 
prisitraukę garų, jog turėjo 
būti nugabenti Į ligoninę, 
kur betgi juos greit pagydė 
ir išleido namo.

*_______________________

&ŽIEMA PAMARY.
K Švencelė. Marių ledas per 
paskutiniosios sąvaitės šal
čius buvo jau tiek sustiprė
jęs, kad žvejyba, jau galėjo 
prasidėti. Jau* buvo galima 
ir arkliais per mares važiuo
ti, kas ypatingai palengvino 
žvejybą kopų žvejams, tu
rintiems savo žuvis nuvežti į 
Klaipėdos, Priekulės, Kintų 
arba Šilutės turgus. Bet stai
giai iškritusi daugybė sniego 
žvejybą padarė beveik nebeJ 
galimą ir labarpasunkino su
sisiekimą marėmis. Plynle- 
džiui esant buvo ir šmugel- 
ninkams geri laikai, nes bu
vo galima važinėti pačiūžo
mis arba burinėmis rogelė
mis. Dabar jau tas praėjo. Ir 
jaunimas pyksta, kad taip 
storai pasnigo, nes nebegali
ma pasivažinėti ir pažaisti 
ant ledo. Kad tik veikiau bu
tų atodrėkis — tuoj visus už
ganėdins.

CHULIGANŲ DARBAI
Prie Krupių miestelio, ša-’’usas -

le vieškelio, J. Liekio lauke, Pas P11- D. Greitai pasklydo 
1927 m. buvo iškilmingai gandai, kad tai esąs gydyto- 
atidarytos laisvos kapinės, 'as- Ėmė važiuoti žmonės, 
dalyvaujant keliems tuks-.Dabar “stebuklingąjį gydy- 
.ančiams žmonių. Toskapi- atlanko kasdien 20-30 
nės yra aptvertos štakietais, žmonių iš tolimiausių vietų, 
išmūryti cemento stulpai Gydytojas paima po 50 li- 
vartams ir padirbti gražus duoda butelį “vaistų.” 
vaitai. Ant stulpų buvo gra-,'-’aun.a^. mergaites “gydo” 
žiai išpiešta iškaba su užra- ^P^cialiai savo bute. Įdomu, 
su: JAisvos minties žmonių kodėl “veiklieji Garliavos 
kapinės.

Musų tamsybės skleidė-’ 
jams jos nepatiko, todėl susi
tarę nusiplėšė ir pavogė tą 
iškabą. Be to, išplėšė iš ce
mentinio stulpo įmūrytus ka- ^tų amžiaus, ,
oinių atidarymo dokumen- misKU ties Kierviskjų 
tus ir nudaužė nuo stulpų kaimu su 19 metų anyžiaus 
viršūnes.

Laisvos minties žmonių Lodei “veiklieji 
j to nemato?

UŽMUŠĖ IŠ “GAILESČIO”
i Kruoniu valse, girininkas
Antanas Andriulionis, 25 

;, rugsėjo 9 d.

BALTI KO AMERIKOS LINIJA
Tai vienatinė ir pirmutinė Linija, ku
rios laivai plaukė STAČIAI J KLAI
PĖDĄ 1926 ir 1927 metais su būriais 
ekskursantų.
Tėni.vkit šių 1928 metų ekskursijas 
TIESIOG J KLAIPĖDĄ ir prie jų pri
sidėkit. Iš anksto pasirūpinkit reika
lingas popieras.
"LITI AM A"—17 Balandžio- April

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

“ESTONIA”—2 Gegužė«-May
"Vienybės" ekskursija.

"ESTONIA"—16 Birželio- J line
Lietuvos Vyčių ekskursija

Perdidelis kiekis riebių 
valgių prigamina rūgščių, 
kurios erzina ir perdirba 
inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni 
vidurius, kad prašalinus iš
matas. kitaip gali pajusti tvį- 
lanti skausmą inkstų srity, 

galvos 
skaudėjimą, \iduriai bus

. . __ v„, o
prie prasto oro reumatizmas 
eels. šlapumas bus neaiškus, 
pilnas nuosėdų, kanalai daž
nai Įsierzina ir esi priverstas 
keltis porą sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinan
čia.^ rūgštis ir nuplovus šla
pumų išmatas, gerkite daug _ 
vandens. O iš aptiekus gau- 
kitę apie keturias uncijas' 
Jad Salts druskų, imkite po 
arbatini šaukšteli stikle van
dens ka.' rytą pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstąi, 
pradės puikiai veikti, o visi 
negaliavimai dings. «

Šios pagarsėjusios druskos 
yra padarytos iš vynuogių 
rūgšties, citrinos sulčių ir li- 
thia. Per ilgus metus jos var
tojamos išplovimui užsikim
šusių inkstų ir suerzintos 
•ausies. Jad Salts druskos ne- " 
brangios ir padaro malonų' 
outojantĮ lithia-vandens gė
rimą, kuri milionai vyrų-mo-1 
erų geria laikas nuo laiko,' 
kad išvengus rimtesnių inks- 
ų ligų. Dėl sveikatos, gerki

te daug vandens per dieną, j

GREITA PAGALBA DĖL 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ, 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ., 

i
I 
j

I

nos miestely, Alytaus apskr., -kausmą nugai oje, 
stovėdamas sargyboj ant til- skaudėjimą, \ Ui J, 
to per Merkio upę, persišovė rūgštūs. liežuvis apvilktas,
stovėdamas sargyboj ant til-

pasienio policininkė Gen- 
čius Petras. Išeidamas į sar
gybą jis parašė laiškus savo 
žmonai ir motinai, kuriuose 
jis pabrėžė paskutinę valią, 
bet nusižudymo priežasties 
nenurodė. Genčius tarnavo 
oasienio policijoj jau ketvir
ti metai. Kadaise jis buvo 
paimtas lenkų nelaisvėn ir 
žiauriai kankintas: badytas 
>u adatomis į panages ir tt. 
Po to jis pasidarė kiek ne
normalus. Tuo jo nenorma
lumu galima paaiškinti ir 
nusižudymas.

Persišovusiajam buvo su
keikta pirmoji pagalba. Šau
tuvo šūvis ir kulka nuplėšė 
viršutinę veido dalį — nosį 
ir akis. Nuvežtas į Alytaus 
apskr. ligoninę Genčius mi
rė.

“UTrASt.v-s Geguže 
Liet. Oarb. Sąjungos ekskursija

KAINOS LAIVAKORČIŲ J 
KLAIPĖDĄ

Trečia k’esa................... $107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.(8) 

Turistinė 111 klesa . . . $122.00
Ten ir atgal tiktai . . $2O-".54» 

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI *

“Lituania” 
“Estonia” 
“Lituania”

Sausio 31
Vasario 21 

Kovo 13

i

panele Aleksandra Paliu- 
čiute.

i Bevaikščiodami, jie dėl 
kažko susibarė ir Andriulio-ŽMOGŽUDYSTĖ.

šimpeliskiai, (Biržų vai.). njs ištraukė revolverį ir trim 
Įs 21 į 22 gruodžio, naktį, šūviais mirtinai sužeidė Pa- 

liučiutę, kuri nugabenta 
Alytaus ligoninėn ant ryto
jaus mirė.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas Mariampolej 
nagrinėjo jo bylą.

Teisme Andriulionis aiš
kinosi, kad p-lė Paliučiutė 
dažnai užeidavo pas jį. Ir šį 
kartą Andriulionis kvietė ją 
užsukti pas jį, bet ji griežtai 
atsisakė. Tuomet Andriulio
nis ištraukė revolverį ir iššo
vė Į ją. Pataikė į vidurius. 
Paliučiutė pradėjo iš skaus
mo rėkti ir prašyti daugiau

S ■■■■ ■

PERPIOVĖ SAU GERKLĘ.
Palanga. Gruodžio 10 d. 

gintaro dirbtuvės darbinin
kas Š. netekęs darbo Klaipė
dos gintaro fabrike, grįžo 
i Palangą pas skurde gyve
nantį tėvą, skustuvu perplo
vė sau alsavimo gerklę. Greit 
iššauktas gydytojas žaizdą 
užsiuvo ir ligonį nugabeno į 
Klaipėdą ligoninėn.

Biržų policija suėmė žmog
žudį Aleksį Davidonį, Šim- 
□eliškio kaimo. Jis yra gerai 
pasiturinčio ūkininko sūnūs. 
Tėvai mirę, vyresnysis jo 
brolis vedęs. Abu broliai gy
veno kartu. Aleksis, matyti, 
norėdamas paveldėti visą 
jki, sumanė nužudyti savo 
brolį. 21 gruodžio, apie 10 
vai. naktį, jis įėjo grįčion. 
kame miegojo visa šeimyna. 
(Pats Aleksis nakvodavo 
kūtėj). Grįčioj, netoli durų, 
miegojo tarnaitė, kurią 
Aleksis dviem revolverio šu- _ ... ..............  _........ .......
yiais į galvą n^ėjorir ėmė. nebešaudyti; Negalėdamas 

’ žiūrėti panelės kančių, Ąpd- 
riulionis iššovęs į ją dar du 
sykius į galvą.

Teismas pripažino And? 
riulionį kaltu ir paskyrė kai
po pamatinę bausmę mirti, 
bet d ei švelninančių aplinky
bių jam pakeitė mirties bau
smę, sunkiųjų darbų kalėji
mu iki gyvos galvos.

laužtis kitan kambarin, ku
riame miegojo jo brolis su 
žmona ir jų mažutė duktė. 
Brolis, šaudymo prižadintas, 
pasigriebė kirvį ir ėmė gin- 
,is: sužeidė Aleksiui keliose 
vietose galvą ir apkramtė 
pirštus. Šiuo sumišimu pasi
naudodamas, miegojęs ant 
pečiaus beimąs iššoko per 
langą ir nubėgęs i kaimą 
(šimpeliškiai išsiskirstę į 
vienkiemius), pranešė, kas 
atsitiko. Paskui jį atbėgo ir 
Aleksis, rėkdamas, buk juos 
užpuolę plėšikai. Buvo sku
biai paduota žinia policijai, 
kuri atvykusi suėmė Aleksį 
Davidonį ir nugabeno į Bir
žus. Dabar jis randasi ligon- 
butvje Biržuose.

Žiniom kreipkitės j vietos agentą ar j bendrovę:

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

4

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš !<ew YoTko į 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
18 BOSTONO: ANDANIA Sausio 8,

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. A ‘ 
Taipgi tiesiai Į Londoną kas J ( 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- 40įCį
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINE

iii

r 

!

CARONIA Vasario 19.
New York i Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki. 
tų informacijų klauskite Lile 
Cunard agento, arLa rašykit pu,

3.1 Statė Street,
Beatos, Mass.

REM-OLA 
h^HIES 

AKLIEJI, KRUVINIEJI, VI
DURINIAI IR IŠLAUKINIAI 
HE.MOROIDAI PAGYDOMI.

Kam kentėt, kuomet REM- 
OLA pagelbėjo ir išgydė kitus 
per 17 metų. ,

Paklauskit savo aptiekorių. 
Jis žino, kad REM-OLA išgydo 
hemoroidus (pilėsį.
HENRY THAYER & CO, 1NC. 

CAMBRIDGE, MASS.

Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo- 
net Johnson’s Red Cross Kidney 
Piaster gal suteiks Jums beveik ūmią 
>agali>ą. Nenusimink, jei kitos gyduo- 
ės suteikė jums tik laikiną pagalbą. 
Mėgink Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteri. kuris suteikia patvarią gero
vę — šilimą, jėgą ir malonų nuolatini 
nasažą skaudamiems sutrauktiems 
Muskulams ir sustyrusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl to, 
kad gyduolės yra palaikomos pilnoj 
jėgoj tiesiog prieš odą prie skaudamu . 
vietų ir nuolat veikia iki plasteris lai- 
:omas prie kūno. Jeigu jūsų muskulai 
r sąnariai yra sustyrą ir apimti skau
smo nuo viršdarbio ar neįprasto darbo, ' 
nuo neatsargumo. Reumatizmo ar dėl 
kitų priežasčių, gauk Red Cross 
Kidney Plaster vaistinėj ir vartok jį 
—jus nusistebėsite jo greitu ir nuos
tabiu veikimu. Parduodamas visose 
vaistinėse.

i 
B

UŽPUOLIKAI PRIE DE
MARKACIJOS UNIJOS.

I

Kaunas. Gruodžio 11 d. 
įsiveržusių iš okupuotos Lie
tuvos trijų banditų buvo už
pultas lietuvių pusėj, Vilka
viškio apskrities, Paširviečio 
kaimo gyventojas Sknrups- 
kis Pranas. Kaip paaiškėjo 
iš vietoj padalytos kvotos, tą 
dieną apie 11 vai. vak. Sko- 
rupskį iš miego prikėlė smar
kus bildesys į langą. Priėjęs 
prie lango, Skorupskis pa
matė tris šautuvais ginkluo
tus vyrus, iš kurių pažino 
Ragažtaską Joną, gyvenantį 
lenkų pusėj. ' Stenkfinų kai
me. Ragažinskas pareikala
vo atidaryti duris ir įsileisti į 
butą, priešingu atveju grą
žindamas nušauti. Šeiminin
kui duris atidaryti atsisa
kius, visi trys iš revolverių ir 
šautuvų pradėjo šaudyti ir 
pašaudę nubėgo atgal už der 
markacijos linijos. Perbėgę 
demarkacijos liniją, jie, bū
dami 300 metrų nuo lenkų 
sargybos būstinės, dar kele
tą šūvių paleido į du netolie
se buvusius musų sargybi
nius.

Be Kagažinsko kitus du 
užpuolikus irgi pasisekė pa
žinti, tai Mačiulis Petras ir 
Radzevičius Antanas, taip 
pat iš Stankūnų kaimo. Ra
gažinskas gyvena pas ūki
ninką Mališką. tam pačiam 
bute, kur ir lenkų pasienio 
sargyba. Ragažinskas anks
čiau gyveno Paširvinčio kai
me, bet prieš tris mėnesius 
pavogęs arklį išbėgo lenkų 
pusėn. Mačiulis Petras yra 
slaptas lenkų agentas.

Prie Skorupskio namo ras
ta iššauta šov inio tūta rodo, 

_l kad banditų buvo šaudoma
užpyko ir atsakė: tu pats ga-! iš franeuzų karišku tipo Sau
nai miške! ir, sugriebęs kir- tuvų, kokiais yrrapginkluo- 
vį, ėmė bartis ir užsimojo [ta lenkų demarkacijos lini- 
mušti. Tuo momentu pasigir- j jos sargyba, 
do vienas šūvis, po to dar " 
trys šūviai ir Kučinskas krito 
ant žemės sužeistas. Jis buvo

UŽMUŠĖ GINDAMASIS.
Kariuomenės teismo išva

žiuojamoji sesija MariampoJ 
lėj nagrinėjo Šumsku girų 
ninkijos eigulio Andriaus 
Pėstininko bylą. Jis kaltina
mas užmušimu Šumsku vai., 
Gutabudžių kaimo gyvento
jo Kazio Kučinsko.

, Kaltinamąjį gynė pris. 
adv. Bulota.

Teisme paaiškėjo tokios 
įvykio aplinkybės:

1927 m. birželio, 2 d. 5 v.

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
TĖVO UŽMUŠIMĄ.

Gruodžio 30 d. kariuome
nės teismas Kaune nagrinė- eigulis Pėstininkas su seniu- 
jo Stasio Bartniko bylą. nu Abraičiu Juozu atvyko į 

Bartnikas kaltinamas tė- Kazio Kučinsko kiemą kratą 
vo užmušimu. daryti, jieškoti vogtų me-

Užmušimas įvykęs prie džių.
tokių aplinkybių: Kučinskas pareiškė, kad

1927 m. rugsėjo 21 d. apie miškan nėjo ir medžių nevo-
16 vai. Antanas Bartnikas, gė. Eiguliui užklausus, kodėl 
Seredžių vai., Žemaitaičių jisai gano miške, Kučinskas 
kaimo gyventojas sugrįžo 
namo iš Seredžiaus miestelio

Visų vietos organizacijų vei-jir pranešė savo sunui Stasiui, 
kimas apmiręs. Laikraščius kad yra aprašęs ištekėjusiai 
mažai kas teskaito. Vabal- dukteriai Onai Radišauskie- 
ninkėnai visas savo laimes ir nei ir žentui Leonui dvi de- 
nelaimes užlieja kaičia ja. šimtines žemės.
Čia ji paskutiniu laiku labai Tai išgirdęs, sūnūs Stasys nugabentas Kauno ligoni- 
įprasta vartoti. Vietos degti- baisiai supyko ir ėmė mušti nėn, kur birželio 5 d. mirė. ’• 
nes parduotuvė turgadie- kumštimi į stalą ir rėkti ant Teismas pripažino Pėsti- 
niais parduoda 400—500 tėvo, o berėkdamas, sugrie.- ninką nekaltu ir išteisino.

GYVENA, KAIP TIKRI 
“PATRIOTAI.”

Vabalninkai (Biržų aps.)

z

Untted Statės Lince
75 Statė Street, Boston, Mass.

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava '. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

Sis vyras serga nuo šalčio. Praša
link šalti ir apsisaugok nuo influcnzos 
arba plaučiu uždegimo.

Bulgariškų Žolių (Kraujo) Arbata' 
yra didelė šeimyniška gyduolė. Imk ją 
karšta prieš gulsiant prasalinimui ■ 
šalčių Parsiduoda aptiekose arba per , 
peštą 75c. ir $1.25. Adresuokite H. H.' 
Von Schlick. 1'*' Man-el Ruilding,! 
Pittsburgh, Pa.

203

DR. LANDAUI
32 CHAMBERH ST, BOSTON.

Gydo Veneriko
Valando*:— Kaitei ąą0 8 f*} I
10. nuo 1 iki 3 ir Tino $ fti g 1 

Nedėldieniais nuo 9 iki u.

NUO ODOS LIGŲ
Įflį _ Naudok gydančias puta*

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus Šveicariško 
Profesoriaus. FREETM1L greitai įsige
ri* i oda ir po •’> minutą visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašas. Ronaa, 
Iteikalauki'e aptieko'e arba nrisiąski- 
žuli ir kitokias odos ligas. Naina SI.te. 
♦e 8L60 ir mes tuoiaos išsiusime oer 
Egzemą, Hemoroidu'. šunvotes. Nie- 
pašta broką.

FREEDOL RF.MEDY CO.
388 D. Warren St., Boston 19, .Maaa.

Iš IR |

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

Nepalyr*naMM švarumą* ir 
patarnavimas viaose kJtsose. 
Peraraaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

iš Ne* York i 
Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
įeigą Taksus.)

Sąvaitiniai išplaukimai. 
Pinigu* persiančiam greitai 

ir žemomis ratamis. 
Dei sugrįžimo leidimų ir kitą 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas 

iHnffiiirB-AiiRncffl unc 
United American. Lines, Ine- 

Geaerat A<euta
181 Stato fouat. Brom

n m i
LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
ant dMžhtaMn VakicHę latro

COLUMBUS 
arka kitais žisa LitujM latro** 

TIK AATUONIAS DIENAS 
Paikios kajatos Trečiai Kltnd V 

Tiktai Steitrmaiai • '

TWKTHGeMiUM 
LLOYD 

•5 Štate SL Rastro, Mana, 
arba pas vfetoa agentaa

t

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

! K1T “KELEIVI”.

Pastovas kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar sų 
Creomulsion, sušvelnintas kreozor 
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crc-Y- 
mulsion yra naujas medikališkaš 
išradimas ir jis veikia padvigubinti?- 
greihimu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalą 
augimą.

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

Creomtdsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turu ėių bendrą 
veikimą -u kvėpavimu. > s yra labai 
geras dėl sutvirtinime visos siste
mos po blogo šalčio ai ’flu.” Pi
nigas sttgrąziname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klau-kit pas 
jūsų aptiekorių Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Su

Pirmu
Čiauduliu

— imkite HTLL’S Cascara-Brotaidz-Q^. 
aiae. Pribaigia šaltį į 24 valanda*, aį 
atlieka keturias reikalingus dalykus *i- 
kis. Sustabdo šaltį, sulaiko karštį, ad- 

: dažo vidatvius. suvikrina sistetn). Nrp»- 
įsitškėkitė magesniu pagelbininke. nes šal 
! tis dalykas natas. .Gaskite HILL’S tno- 
.jaust . / .

Dėiė 39c

H
i 

t t

! ris dalykas natas.I . •’ *

r r
I

Į

i

fflLL’
Mfį

i
i STEBĖTINOS KORTOS I

!

< 7
Magiškos arba ženkMntos kazyros, 

kurias vartoja geriausi majrikai arba 
kazirninkai. Jos turi sekretrus ženk
lelius ant užpakalio ir lengvai galėsite 
pasakyti kokia kazyra tik pažiūrėję'] 
užpakalį. Tai yra geriausios ženklintas 
kazyros. kokios tik buvo Kada nors ne
darytos. geresnių rtiefcur nerasime. ,

No. I. Geriausios rąėies žeakŽates 
kazyros, visa kaladė su paaBUrihna* 
tik $2.25. Už tris kalades M.M.

N.i. 2. Geros rąiies ženkNatoe kazy
ros. visa kaladė au paaiakbimaiR tik 

Už tris kalades $3.50. '
Užsisakant šiitas kazyras. meldžia

me prisiųsti 35c. persiuntimo lėfoms 
ir pažymėkite, katro numerio kajyru 
norite, taipgi kiek kaladžių Už kfizy- 
ras jąs užmokėsite, kaip aplaikjsite 
jas savo namuose. Pasitenkinimą* ga
rantuotas arba pmieat bus sugrąžinti. 
Adresas: ' • : (4)

PRACTICAL SALES CO, 
1219 N. Irving Avė.. Dept. 286,

CH1CAGO, ILL
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V

Vietines Žinios
Antanas Pecunis gavo 25 

metus kalėjimo.
Tūlas laikas atgal Cam- 

bridge’aus policija suėmė 
saiką plėšikų, kurių tarpe 
buvo ir lietuvių: vieną jų 
anglų laikraščiai vadina 
Anthony Pecunis (gal Pe-j 
čiulis?). Jisai prisipažino! 
prie kaltės ir pereitą savaitę! 
buvo nuteistas kalėjimanj 
nuo 25 iki 30 metu. Valsty-; 
bes gynėjas siuiė duoti jam 
nuo 30 iki 35 metų, bet teisė
jas pasakė pritaikęs jam 

Į “švelnesnę” bausmę dėlto, 
kad jo'šoferis ir tris kiti vy-' kad Pecunis pats prisipaži-

Pecunis buvo suimtas su

Buvo “pavogę” laikraščio 
leidėją.

Pereitą sąvaitę buvo “pa
vogtas” Frederick \\ . En- 
\vright, buvusis Bostono 
“Telegramo,” leidėjas, kuris 
dabar Lynne leidžia kitą 
laikrašti. Enwright turi daug 
priešų. Leisdamas Bostone 
“Telegramą” jisai buvo susi
mušęs su majoru Curley ir už 
apšmeižimą pastarojo šei
mynos sėdėjo kalėjime. Jo 
vantas labai tankiai rišamas 
su visokiais skandalais. Ir 
dabar jis pranešė policijai.! r ’ j.......... : ■ ■ ■
rai buvo ji “kidnapinę” (pa-,no. 
vogę) ir reikalavo tukstan-) I 
čio dolerių, kitaip grąsino jĮ crimis kitais banditais po to, 
užmušti ir Įmesti jo kūną i į kai jie užpuolė ir apiplėšė 
jūres. Buvę taip. Apie 10 va-:Zeidelio čeverykų krautuvę 
landą pereito ketvergo rytą Somervillėj. Savininkas bu- 
Entvrighto šoferis Dutton at-įvo surištas ir uždaiytas krau- 
važiavęs automobilium irsu-j’.uvės užpakaly. Visi keturi 
stojęs prie namų, kad nuvež
ti savo poną Į Lynno ofisą. 
Tuo tarpu privažiavo kitas 
automobilius su trim vyrais, 
kurie išlipę ir priėję prie 
En\vrighto šoferio kaž-ką ta
rėsi. Vienas jų tarpe buvęs 
sirijonas El-Jah, kuris kitą 
syk dirbo prie “Telegramo” 
Bostone. Kada Enwrightas 
atėjęs prie savo automobi- 
liaus, tai du vyrai nuėjo at
gal Į savo mašiną, o trečias, 
sirijonas El-Jah. Įlipęs i En- 
urighto karą. Ir Enu righto 
šoferis, vietoj važiuoti i Lyn
no ofisą, pasuko i Nahantą. 
Enwrightas sakosi protesta
vęs prieš tai. bet sirijonas iš
sitraukęs revolveri ir liepęs 
šoferiui važiuot tiesiai Į Xa- 
hantą. Du kiti vyrai sekė 
jud^ savo automobilium pas
kui.

Nuvykus Į Nahantą. visi 
keturi Įsivedę Enurightą i 
tuščią namą ir pareikalavę iš 
jo tūkstančio dolerių, paaiš
kindami, kad Bostone esą 
žmonių, kurie siūlą jiems 
$25,000, kad jie ji užmuštų 
ir pririšę akmenų Įmestų Į jū
res, o paskui pavogtų jo (luk
teri. Jis pasakęs savo “kid- 
naperiams.“ kad tūkstančio 
dolerių prie savęs neturįs, 
bet jeigu jie nuvešią ji atgal 
namo, tai jis nusiusiąs jiems 
pinigus ant “Genči ai Deli- 
very.” Jo šoferis Dutton ne
norėjęs su tuo sutikti ii- siūlęs 
tuojaus ten pat ji “nubom- 
pyt,” bet kiti pasigailėję ir 
nutarę Enwrightą paleisti, 
kad jis jiems išsiųstų SI,000. 
Pusėtinai ji apkulę ir bai
siai prigąsdinę, jie atvežę 
buvusi “Telegramo” leidėją 
atg?l Į Lynną ir paleidę.

Paleistas Enu rightas tuo
jaus kreipėsi Į policiją. Jo 
šoferis Dutton tuojaus buvo 
areštuotas ir pastatytas be 
kaucijos, o kiti trĮs jieškomi.

plėšikai buvo ginkluoti.

Kam Lietuvių Salė 
priklauso?

Lietuvių Ukėsų Kliubas, 
kuris gyvuoja jau 29 metus, 
yra padaręs daug gero lietu
viams, šelpdamas žmones li
goje ir įnirtyje, ir kartu pa 
laikydamas --------------r
riame į, ......... .........................
norėjo. Be to, Kliubas pade- ' *83’ neitralė. 
tavo tiems, kurie norėjo pa-' -----------------

tapti šios šalies piliečiais. I Advokato F. X Bagočiaus 
'sukaktuvės.

Vasario mėnesyje sukan
ka 25 metai, kaip žymus mu
sų darbuotojas advokatas F. 
J. Bagočius gyvena Ameri
koj. Teko nugirsti, kad šioms 
sukaktuvėms paminėti adv. 
Bagočiaus draugų būrelis 
rengia jubilejantui pokilĮ. 
kuris Įvyks 26 d. vasario. 

- . - , , , . . .Lietuviu Svetainėj,
rai. pakol sandaneciai nepn- _______ _

isn ase prie Kliubo. Jų tikslas Majoras žada parūpinti dar- 
* buvo kokiu nors budu pasi- bedarbiams.
?a\inti namą, ir ji išnaudoti.' Majoras Nichols sako, kad 
j-jie (.ejovisas pastangas, greitu laiku jisai pradėsiąs 
kad L. t kęsų Draugiją _lya-.gatvjų darbą Dorchestery, 
. iu> į sKolas. \ aidus kėlė ir.^ur apje i.ooo bedarbių ga
vai e nnnus į nesutikimus. (]5Sja gauti užsiėmimo ir tuo 
..et pasaliniai žmonės mane,,t)U(]u busianti palengvinta

.stengtis rišti jį kuoramiau- 
sia. Mums nesinorėtų tikėti, 
kad sandarieėiai, kaipo or
ganizacija. turėtų blogų no
rų. Ir mes manome, kati visi 
nesusipratimai gali būt išaiš- 

pa_ kinti ramiai, jei tik abidvi 
Įįu_ pusės to norės. “Keleivio“

I

mas savo namą, ku- P“*** 10 norės. rveienio 
galėjo veikti kas tik .uęclakcijn šitame ginče yra ;uk?u>, 
P.. „„j- visai neitralė. ;šiltas

tapti šios šalies piliečiais.
Bet dabar dalykai virsta 

kitaip: Lietuvių Ukėsų
Kliubas susirgo liga vardu 
"sandarietis ” ir ta ja liga jis 
<erga jau keturi metai.

Kas toji liga yra? Lietu
vių Ukėsų Kliubas atpirko 
namą iš Labdarybės Draugi
jos ir manė ji palaikyti. Iš 
pat pradžios viskas ėjo ge-

Nepraleiskite!'
L

RETA PROGA
DVIEJU ŠEIMYNŲ medinė stuba, 

su penkių automobilių guradžium, C.ty į 
Point. ant East Sixth Street, netoli L į

* Keturi kambariai ant pirmo;
, penki ant antro. Maudynės, į 

..___ vanduo, elektra, priešakiniai '
piazai. Gera proga žmogui, kuris turi ' 
vieną arba daugiau automobilių arba, 
užsiimančiam 
Kendų atnešu 
Kaina SS.sOO

Matyk A. J.

Reikalauja daugiau suvar- 
žyt ateivybę.

Imigracijai Varžyti Są
junga nusiuntė Massachu
setts valstijos atstovams 
Kongrese reikalavimą, kad 
jie pasirūpintų daugiau su
varžyti ateivybę. Ateivių 
priešai tarp kita ko savo lai
ške sako: “Beveik kiekvie
nas iš tų tūkstančių darbi
ninkų, kurie vis da atvažiuo
ja čionai iš užsienio, turi bū
ti čia visai be darbo, arba iš
stumti iš vietos musų pačių 
darbininkų.

“Tūkstančiai svetimšalių 
Įleidžiama čionai kas metai 
ne prie jų šeimynų, bet vien 
dėl to, kad jie buvo anksčiau 
užsiregistravę. Viena tik 
Massachusetts valstija perei
tais metais priėmė keliolika 
tūkstančių šitokių konkuren
tų Amerikos darbininkams.”

Todėl sąjunga reikalauja, 
Kad šios valstijos atstovai

Lietuviai kriaučiai, budėki
me! Rūpinkimės savo ama

tu, kuris slysta mums iš 
rankų.

Keli melai atgal, kuomet 
Bostone turėjome i4 lietu
viškų šapų, tai bosai už mus 
varžėsi, iš vienos išėjus ant 
rytojaus galėjom eiti Į kitą. 
Dabargi praradus darbą rei
kia mėnesius tąsytis be dar
bo ir gaunam tokias vietas, 
kurių niekas nenori užimti. 
Tuomet mes buvome geri 
unijistai ir streikieriai. Vi
suose masiniuose susirinki
muose gaudavom pagyrimą 
už gerą pikietavimą. Musų 
pačių tarptautiški lyderiai 
tikrino mus. kad išnaikinus 
lietuviškas šapas mums bus 
geriau. Mes per savo kvailu
mą ar pavydėjimą tikėjome 
jiems, už lietuvius niekur ne- 
užstodavom. Marėm, kad vi
si darbininkai vra Ivgus. Bet 
šiandien, kuomet jau lietu
viai tapo išblaškyti, pasiro
dė, kad svajonės paliko tik 
svajonėmis. Dabar jau nie
kas lietuvių negiria ir unijoj 
jiems vietos nėra. Taip kad 
net biznio agento lietuviams 
neleidžiama laikyti.

Ant toliau taip kentėti ne
galima.

Šiame reikale yra šaukia
mas visų lietuvių kriaučių 
nepaprastas susirinkimas, be 
skirtumo kur kas dabar pri
klauso ir ką siuva.

Šis svarbus susirinkimas 
atsibus pėtnyčioje sausio 
(Jan.) 27 d. 1928 m. Lietu
vių Svetainėje, kampas E ir 
Silver sts.. So. Boston, Mass.

Visi be skirtumo kviečia
mi atsilankyti. Ant šio susi
rinkimo tikirfiasi turėti ge- 
nerali sekretorių J. Schloss- 
bergĮ.

149 Skyriaus A.C.VV. of A. 
Pirm. J. Palaima, 
Sekr. J. Lekys.

!ka<l L. I. Kliubas susisėda iš bedarbiu padėtis. Reiškia, ir 
nprimtn nurisi •__ r___ i. i lI nei imtų narių. ^majoras pripažįsta, kad be-

Kuomet L. Ukėsų Kliubas darbių padėtis yra sunki. O
pritruko biskĮ pinigų, sanda-įbetgi plutokratų spauda du- 

h-ločl'JI > narna na>.rieciai užsispyrė namą par- mia žmonėms akis pasako- 
duoti. Ir board direktorių su-dama, kad ----- ’’ ‘
surinkime jie padarė Įneši- “geriausi laikai.

i

Trokas-užmušė studentą 
ant šaligatvio.

Netoli Massachusetts 
Technologijos Instituto pe
reitą sąvaitę milicijos trokas 
užvažiavo ant šaligatvio, 
kur stovėjo 3 tos mokyklos 
studentai, ii vieną .jų ant vie
tos užmušė, o du sunkiai su
žeidė. Užmuštasis. Everett 
H. Webster, ėjo jau paskuti
ni metą ir ši pavasari butų 
mokyklą baigęs.

mą. kad namas butų parduo
tas, nes jis neapmoka lėšų 
pats už save. Jie patys pakė
lė pardavimo klausimą ir pa-, 
tys nubalsavo, nes jų buvo 
Įėjus daugiau į valdybą. Ir 
nubalsuodami nutarė, kam 
tas namas turi būt parduo
tas ir už kiek. Nors kiti ir 
priešinosi tokiam darbui, 
bet jie nekreipė dėmesio. Ši
tuo klausimu dabar yra šau
kiamas ekstra susirinkimas 
27 d. Sausio-Jan., 1928 m., 
vakare, savo name.

Už kiek sandarieėiai nuta- 
tarė namą parduoti, kuine 
buvo boardirektorių susirin
kime? Jie nutarė namą par
duoti už skolas, kurių yra 
apie dešimts tuksiančių. O 
tie pinigai, kuriuos L. U. 
Kliubas Įdėjo iš benefito, tu
ri žūti. Beveik visi nariai sa
ko. kad L. U. Kliubas Įkišo 
savo pinigus namo pataisy
mui ir jo užlaikymui apie Teko 
-S5.000. Labai butų nedorasjbos 
ir nesąžiningas darbas par
duoti namą tik už skolas ir 
pražudyti žmonių sunkiai 
Įmokėtus mokesčius, už ku
riuos jie tikėjosi gauti pašal
pą ligoje.

Ir pagal namo direktorių 
daugumos nutarimą, tą na
mą negali nupirkti tik ketu
rios draugi jos, nors yra gerai 
žinoma, kad tos draugijos 
negali pirkti, kuomet sanda- 
riečiai aiškiai pasisakė vi
siems. kad jie patys nori to 
namo. Ir pagal kitą nutarimą 
tų pačių direktorių, namas 
turi būt praleistas tik už sko
las.

Jei namo negali išlaikyti 
L. U. Kliubas, kuris turėjo 
pinigų ir Įtekmės pas lietu
vius. nes buvo bepartyvis ir 
nuošaliai stovėjo nuo visų 
“lietuviškų ginčų.” tai kaip

kad Amerikoje esą
■»» 

A

Artistai vėl South Bostone.
Artistai Vanagaitis ir Juo- 

zavitas ši panedėlĮ vėl atvy
ko i Sotfth Bostdną. Šiomis 
dienomis jie .arės Bostono 
apielinkėj da keliatą koncer
tų. o paskui vyks Į Pennsyl- 
vaniją. Į Scrartono apielin- 
kę.

. L. U. Kliubo susirinkime 
bus didelis “faitas.”’

L. U. Kliubo susirinkime, 
kuris Įvyk> šios pėtnyčios 
vr.karą, laukiama didelio 
“faito.” Mat I <is svarstoma, 
< r Lietuvių >• ętainę pavesti 
s- ndariečia r- ar pačiam 
Kliubt’i laikyt, ir toiiau. Sa
koma. sandari -čiai deda vi- 
s?š pastanga.-, kad tik paė
mus Lietuvių Svetainę Į savo 
rankas. Vicn- k daug kliu- 
biečių mano, .ad pats Kliu
bas gali palaikyti svetainę, 

nugirsti. kadirVaiz- 
Butas ižinteresuotas 

Lietuvių Svetaine.
Kaip ten nebūtų, bet Kliu

bo nariams patartina skait
lingai Į ši suripnkimą atsi
lankyti. Rep.

automobilių taisymu.1 
netoli $100 į menes. į

KUPSTIS, Savininkų. 
2.

BARGENAS!
SOUTH BOSTONO LIETUVIAMS.
SOUTH BOSTONE lietuviai jau be

veik apipirko visas geriausias biznių 
vietas ir 'i-i gerai gyvena. Pas mus 
ši ..n:- dienomis pateko turbut pasku
ti).i- geras kampas South Bostone su 
ge>ai išdirbtu bizniu. Mes užtikrina
me. kad ,ie; žmogus paims, katras su
pranta tą biznį arba norintis išmokti, 
galės daryti gerą gyvenimą Biznis ir 
na na.- ant 2 šeimynų su trimis kam- 
bai iai< užpakalyje krautuvės. Rer.dų 
ate:: a $95.‘>0 i mėnesį. Biznį ir n<.mą 
gakma nupirkti už o gal dar
pigiau, lengvomis išlygomis.

.Matykite tuojau A? J. KUPSTIS.

2.

DORCHESTERY
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinė stuba su 

24 Kambariais Yra gaza.-. elektra, pe
čiai. piazai. vieta dėl garadžių. Rendų 
at: e>a $160 į mėnesį. Kaina 
lengvomis i-ivgomis. ’

.Matyk A. J*. KUPSTIS. _

4

SOUTH BOSTONE
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, 

27 Kambariai, rendų atneša $780 j me
tus. Kaina $4.300, lengvomis išlygo
mis. Matyk A. J. KUPSTIS.

LAIKAS PIRKTI ANGLIS 
IR MALKAS

NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žie nos laikas artinasi Paprastai 
im nt anglis ir malkos pabrangsta, 
to.iel neatidėliokite, iduokite savo “or- 
der us. Kreipkitės pas: (-)

A. J. KUPSTIS
332 We»t Broadway, 
South Boston, Mass.

T'dephone: So. Boston 1662—1373.

>7

ar pačiam

sandariečiai galės tą namą 
užlaikyti, kurie yra spalvuo-; 
ti ir partyviai? Kitas klausi
mas, jei L. U. Kliubas neturi 
pinigų namui užlaikyti, tai iš 
kur sandarieėiai gaus pini
gų? Visiems yra žinoma, kad 
sandarieėiai ir “Sandara 
turi gana savų skolų. 

I čia aiškus daiktas, kad 
sandarieėiai nori paimti na
mą už skolas ir jĮ palaikius 
parduoti ir pelnyti ant jo.

Jei patys L. U. Kliubo na-i 
riai nori parduoti namą, jie-----
gali ji parduoti už tinkamą * 
kainą ir sutaupyti savo bene
fito pinigus.

D. D. Pečiulis.
Nuo Redakcijos: Duoda

mi šitam atsiliepimui vietos, Į 
mes nenorime kelti vaidų, iš 
kurių niekam naudos nebu-j

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS.

Lietuvių l’kėsų Draugija 
šaukia ši svarbų susirinkimą 
ant ateinančios pėtnyčios, 
sausio 27 d.. 7:30 vakare, 
Lietuvių Svetainėj, So. Bos
tone. Susiu::r imo svarba ta
me. kad bu> > varstomas sve
tainės reikah *. Yra sumany
mų svetainę «rvesti kai-ku- 
rioms organizacijoms arba 
ypatoms.

Todėl vi>i nariai turėtų 
dalyvauti >e susirinkime 
ir tart sav. žodį svetainės 
reikalu.

K. Žibikas, prot. rašt.

PARDAVIMAI

“Užgavėnių vakarienė.“
Dorchesterio lietuviai pi

liečiai rengia “Užgavėnių va
karienę,“ kuri Įvyks 21 d. 
vasario, vienoj iš gražiausių 
svetainių prie Uphams Cor- 
ner. Apart skanių valgių ir 
gėrimų bus puiki muzika ir 
šokiai. Kviečiami dalyvauti 

Kongrese rūpintųsi irnigra-j kaip Dorchesterio. taip ir 
ei ją taip suvaržyti, kati kitų apielinkių lietukai. Tikietus 
salių darbininkams duih, ig<*. .a uzsi&akyti pas .J. tų, todėl patariam visiems, 

‘ - * Taurinską, 72 Sumner st. Te šiuo klausimu suinteresun-
b-f ,f’ohimhiM 74^7 tiems nesikarščiuoti ’ ri

f
»

Jei jus dirbate ant lauko, šal- 
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir raumenis 
su Pain - Expelleriu. Šitas 
švarus, malonus linimentas įsi- 
trina j odą ir momentaliai yra 
sugeriamas po ja.

Išdirbamas
F. AD. RICHT1 R & CO. 

Beny & So. 5th Street* 
Broolclyn, N. Y.

Pain - Expelleris išdirbamas 
sulig Dr. Richterio originalio 
recepto per suvirs pusę šimt
mečio. Jūsų vaistininkas turi 
jusu bonką. Tikrasis turi 
Inkarų ant pakelio. Kaina 35c 
ir 7Gc.

Įsu rina i skaudama vieta 
ir išveja skausmą lauk

Visuomet Gatavas 
Pagelbininkas 
prieš Skausmus 
ir Išsinarinimu*

“Lauke

f A’RICHTLJ? i Co ! R

‘•'frCKiOvi ' 
LI’liMf-.-

• >

1928 KALENDORIAI 1928
JAU GATAVI ŲETUVIŠK1 SIE

NINIAI KALENDORIAI. I sietuvos 
kariuomenė ir lietuviškos vestuvės. 
Tindami pasiu-t Lietuvon savo gimi
nėms. Vienas kalendorius 25c.. 4 už 
1 <i • erj. Reika’audam: kalendorių sių
skite pinigu- m ney orderiais arba 
pa.-to ženkleliais šiuo antrašu: (4)

A. F. SVEETRA
133 Nevburv st.. La«rence. Masu

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsidi;. 5 šeimynų na

mas ir di< oučemė ir ga- 
radžius. už 1 ai pigių kainą. 
Viskas na t: i ištaisyta, su 
visais Įta. įaįs. Rašykite 
greitai pa- -a ininką. (-)

J. SHLMETA
109 .\rthur St., 

MONTELLO, MASS.

PLlXK'\ \s 
Patalu*. I 
jrėdmes.
Kreipkite

K Mdraj 
Dardu

Pakas, Psduikas, 
s ir visokias lovų 
lodam pigiausiai, 
iškai Srb* rašykit

jausis sandė
li*. Gvarantuojam 
ažaiganėdinims
Pa* mus pw<ite 
tikras europiškas 
gfanksnas ir pu-

Feather Co.Europcan
25 Lomeli

South End Hardmare Co.

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio «r švaraus maisto

BLUE RIBBON NAKIET
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuviu Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERIUS PRISTATOM 
I NAMUS 

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyveni.

Atsilankykit ir persitikrinkit.
BLUE RIBBON MARKET

J. STRIGUNAS.* Savininkas. 
«2—62a PLEASANT ST, 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas Columbia 4230.

L J. AKDREVICHJS
Lietuvi* Graboriu*

Suteigia jreriausĮ paskutinį 
patamavim* Už pilną pagrab* 
palima apsieiti su ir aukš
čiau už didelius o už vaikus nuo 
S20 ir aukščiau.'. Pisriai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

320 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL: So. Bostoa 44M.

i

BARGENAI MALIAVŲ, GELEŽINIU DAIKTU IR 
PLUMBINGŲ.

VIETINlSjPRISTATYMAS DYKAI.
Telefonai Hancock 6105—6106.

x Eikite Į didelę krautuvę—jus sutaupysite pinigų.

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

Lietuviška Aptiek#
Mea užlaikome viaokių Vaistą 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo va h m*. nuo slaptin
gą ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom IHcl ų iš l.ietutoa. 
Patarnavimas kuogeriausias. pai
ne* šaknys part rauktes iš Liet ti
ro*. Vaistą prisiunėiam ir per 
paštą. Mu*ų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

IW SAI.EM STREET.
BOSTON. M ASS.

i lietuvis OptometmUs

Išegzasninuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesiuu 
ir amblvopiškose takiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PAš\K \K.\IS. O. D.
447 Brood* ay. So. Busto*. Ma«a

DR. J. MARCUS
Ll EI I VISK AS <• V IH TUJAS 

Specialistas slaptu ir kroriskų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 llanover St, Bo-ton. Room 7. 
Tel.: Riehmond 06i»S, Rox. 1S9I-J. 
Valandos: Nuo 9 rvt<> iki 8 vakaro. 
Nedėldięniais iki t vai. po pietų. i■

Telefonas: So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Dr. St. L HLMRIStl 
(GALINAUSKAS)

Ofiso valandom: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.

Nedėliomin pagal nutarties. 
414 BROADMAY.

SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojau ir Chirarfau

Valandos: 10—1; »—• 
<>lrmadieniaM. 10—1 

3421 So. Haloted Straut
CHICAGO, ILL. 

Tel Boulevard 8488

r*i
II
I
I

į

Telefonas 5112.

Dr. L Gmu-Gmuskas
LIETI'VIS DESTIS T AS 

VALANDOS:
N'jo 1'1-12 dieną
Nuo L -5 po pietų 
Nuo 6—S vakare 

Nekėliomis pažai lusitarimą.
795 N. Main St. kam p. Rroad St.

MONTELLO, MASS.

Telefoną* XI234
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. HKOUUTIS
Valai,Mos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki K vakare
107 SI MMER STREET, 

LAWREN< E. MASS.

Tel. South Boston 3520
Reaidence University 1463-J. 

S. N. hitiitė-Shalira 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
S66 Broad*ay So. Booton, M 

Room 2.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado?
Specialistu Slaptų ligų moterų ir vynj, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonu Haymarket 3390
f ALLEN ST.. Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

(luilb
Ameriką botų >dsai nždary 
tos.

I i

Dėl šunvočių, žaizdų ir kits akai.dalią 
BEAK BRAND ŠALI E (Groblewritie)

Santabda nkaaamą ir ažgydo žaizdas ba 
skausmo j 2 ar 3 Jicnas. Kaina 85c. 

GROBLEKSKl f. CO, Plymoath. Pa. 
“GYDO ir GYDO L GYDO—bot




