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Anglių Kasyklose.
tina, kad kasyklų magnatai 
sulaužė Jacksonvillės sutar
tį. kurią jie buvo su anglia
kasių unija pasirašę, ir dabar 
tyčia nenori su streikuojan
čiais darbininkais taikytis, 
kad sunaikinus uniją.

Kietųjų anglių kasy klose 
irgi ne pyragai. Laikraščiai 
praneša, kad Lehigh Valley 
anglių kompanija Pennsvl- 
vanijoj uždarė Vulkano ir 
Buk mauto kasyklas, išėmė 
ugnį iš po katilų ir iškėlė 
mulus iš po žemės. Mulų 
trumpam laikui paprastai 
neiškelia. Todėl spėjama, 
kad tos kasyklos gali būt už
darytos per visą žiemą ir at
einančią vasarą. Keli tūks
tančiai mainerių, jų tarpe 
daug lietuvių, neteko darbo, 
ir kur jiems dabar dėtis, ne
žinia.

Tai ve. ką reiškia privati-

UŽDARĖ KASYKLĄ, NES
TANKIAI EKSPLIOZIJOS:

KILDAVO.
Anglijoj tapo uždaryta

anglių kasvkla netoli White- - . .. . . .. . t
haveno, nes penkių metų bė- Bergeru reika auja pi y 
gyie jojeivvko 3 skspliozijosl kon.Utuc^ kun gv.r.n- 
ir žuvo bfi žmonės Paskuti-: «*•»*la“v*

Kongrese.

BET PREZIDENTAS 
COOL1DGE TYLI.

Kcngresmanai La Guardia ir 
Casey smerkia valdžią ir rei

kalauja ištirti padėti 
kasyklose.

Du kongresmanai VVash-i 
ingtonc pakėlė protestą prieš 
tą baisų terorą, kurį kasyklų 
magnatai vartoja prieš strei
kuojančius angliakasius, no
rėdami priversti juos atsisa
kyti nuo unijos. Terorizuo
dami darbininkus, kasyklų 
baronai laužo šalies ir valsti
jų įstatymus ir mindžioja as
mens laisvę, kurią konstitu
cija gvarantuoja kiekvienam 
pil iečiui.

Ne\v Yorko kongresma
nas La Guardia, kuris asme- 

» niškai lankėsi streiko apim
tose vietose, ir Pennsylvani- 
jos kongresmanas Casey, ku
ris atstovauja kasyklų ap- nė nuosavybė, kur pramonės 
skritį Wilkes-Barre’ių apie- tikslas yra vien tik pelnas, 
linkėj, kaltina kasyklų savi- Kada to pelno kompanijos 
/linkus, kad streikierių tero-; nemato, jos uždaro kasyklas, 
rįzavimui jie vartoja valsti
jos kazokus (rautą policiją), į 
norėdami priversti streikie- 
rius pasitraukti iš mainerių 
unijos. Kongresmanas Casey 
įnešė Atstovų Butan rezoliu
ciją. kuri reikalauja, kad 
Kongresas paskirtų komisi
ją ištirti minkštųjų anglių 
kasyklose padėtį Pennsylva
nijoj, West Virginijoj ir 
Ohio.

Kongresmanas Casey ge
rai uždrožė kapitalo leka- 
jams Kulidžiui ir pramonės 
ministeriui Hooveriui, kurie 
žiuri kaip žiauriai streikuo- 
iantįs angliakasiai yra perse
kiojami. o bet tyli užsičiau
pę ir nieko nesako. Net Rau
donajam Kryžiui yra Įsakyta 
neduoti mirštančioms strei- 
rierių šeimynoms jokios pa
šalpos. kam jos priguli prie 
darbininkų organizacijos. 
Amerikos Raudonas Kryžius 
siunčia tūkstančius dolerių į 
Turkiją buvusiems caro juo- 
dašimčiams ir vrangelnin- 
kams. bet nei cento neduoda 
nelaimingiems savo šalies 
darbininkams, kurių šeimy
nos išmestos iš namų kenčia 
baisiausi vargą.

“Kada šitą padėti persta- 
tai prezidentui,” sako kong
resmanas Casey, “tai jis vi
sai nekreipia į tai jokio dė
mesio. Didis Hooveris buvo 
reklamuojamas visam pa
saulyje kaipo didžiausis lab- 
darys. bet kažin kodėl dabar 
jo balso negirdėt. Kažin, ar 
tai dėl prezidento uždraudi
mo, ar prezidentiškas nie
kingumas.”

Matote, stambusis kapita
las stato HooverĮ savo kandi
datu ateinantiems preziden
to rinkimams. Nora viešai tas 
d a nėra paskelbta, bet Wall 
Streeto plutokiatų tas jau 
nutarta. Taigi ponas Hoove
ris, tas didis “labdarys,” no
ri būt ištikimas kapitalo die
vui. “Žinoma, prezidento 
ri akiniuose Pennsylvani jos 
kasyklų savininkai Hooverį 
rems.” sako kongresmanas 
Casey, “bet keturi ar penki 
milionai mainerių taipgi tu
rės <avo žodi šituo reikalu 
pa .t vti.”

A bud it kongresmanai V ir

o darbininkai su šeimynomis 
I gali sau mirti badu.

Uždraudė Švent
raštį Mokyklose.

I

I

I
I

“Caro Duktė Anastazija 
Atvažiavo Amerikon.

tt

ir žuvo 56 žmonės. Paskuti
nis sprogimas įvyko pereitą Socialistų kongresmanas 
sąvaitę, kuomet 20 žmonių Bergeris šį panedėlį įnešė 
partija nusileido jieskoti 
angliakasių, kurie buvo už
muš^ laike ekspliozijos pe
reitam gruodžio mėnesy. 
Jiems lavonų bejieškant. 
įvyko naujas sprogimas ir da 
13 žmonių tapo užmušta.

BET JI NEMOKA RUSIŠ- Įdo. kad ji yra augusi Bavari- 
KAI KALBĖT. [joj-

------------ I
Kongresan bilių, kuris rei
kalauja pildyt konstituciją, 
gvarantuojančią visiems gy
ventojams žodžio laisvę.

“Asmens laisvė buvo<iaug 
daugiau branginama Ameri
koje” 18-tame šimtmetyje, ne-ZdlJUinu Uipv LUHJIUOVCI. KUJC 1O-U1UJC nu-

Taigi, kasykla tapo uždary- gų šiandien,” sako drg. Ber
ta. kaipo pavojinga žmonių gėris.
gyvybei. To niekuomet ne- šiandien garbina Mussolinį, 
padarytų Amerikos kapita- kuris giriasi, kad į Jaisvę jis 
listų valdžia. Darbininkų gy
vybė čia nieko nereiškia, 
kuomet kasykla duoda kapi
talistams pelno. Prieš pelną 
čia ir Dievas turi trauktis iš 
kelio.

“Amerikos biznieriai

Viešose mokyklose Michiga- 
no valstijoj nevalia dėstyt 

tikybos.
Michigano valstijos pro

kuroras W. W. Potter įsakė 
išmesti iš visų pradžios mo
kyklų šventraštį (bibliją) ir 
sustabdyti tikybos pamokas 
visose mokyklose, kurios yra 
užlaikomos valdžios pini
gais. Tikybos dėstymas tuo 
budu turi būt išmestas iš mo
kytojų seminarijų (normai 
schools) ir Michigano Vals
tijos Kolegijos.

Prokuroras išaiškino, kad 
konstitucija aiškiai draudžia 
vartoti visuomenės pinigais 
užlaikomose mokyklose bent 
kokios sektos vadovėlius. 
Nors kunigai sako, kad krik
ščionybės dėsniai nėra ku
rios nors sektos mokslas, o 
bendras visų krikščionių 
principas, tečiaus tas nieko 
negelbės: pasakoms apie su
tvėrimą pasaulio iš nieko ir 
kitokiems “stebuklams" mo
kyklose ne vieta, ir jos turi 
būt išmestos laukan.

Taip turėtų būti visur.

I

JAPONIJOS KARO LAI
VAI PRIEŠ PIRATUS.
Kynų pakraščiuose priviso 

tiek piratų, kad Japonija pa
siuntė keliatą karo laivų 
tiems jūrių plėšikams išnai
kinti. Aną dien japonų gar
laivis “Hirao Mai-u" išėjęs iš 
Šanchajaus pastebėjo kitą 
garlaivį po Japonijos vėlia
va. bet jis buvo paimtas jau 
niratų. kurie plaukė šalia jo 
kiniečių džunkoj. Džunka 
prisiartino prie “Hirao Ma
ru". ir’ pii*atai pradėjo iš jos 
šaudyt, sužeisdami “Hirao 
Maru” kapitoną ir užmušda
mi vieną jurininką. .“Hirao 
Maru” tečiaus pabėgo. Iš 
Port Artūro ir Tsingtao iš
siųsti japonų karo laivai 
“Tsubaki” ir“Tsušima."

ŽMONĖS ŠALINASI NUO 
BAŽNYTINIŲ BURTŲ, 

SAKO EDISONAS.
Didžiam išradėjui Ediso

nui pereitą sąvaitę sukako 
jau 81 metai amžiaus. Ame
rikos spaudos atstovai api
pylė jį visokiais klausimais, į 
kuriuos Edisonas atsakinėjo 
paišeliu ant popieros. Pa
klaustas. kodėl šiandien 
žmonės šalinasi nuo bažny
čių, Edisonas atsakė: “Žmo
nės šalinasi nuo visokių bur
tų ir kvailysčių.” Ir jis pri
dūrė. kad 11,344 bažnyčios 
Amerikoje per 1927 metus 
negavo nei vieno naujo para- 
pijono dėlto, kad apšvieta 
jau pakilo. Apšviestam žmo
gui bažnyčia nereikalinga. 
Edisonas pats į bažnyčią nie
kad neina ir visai netiki į 
Dievą.

savo kojas šluosto. Bet jiems 
nepatinka Rusijos komunis
tai. kad šie paniekino priva
tinės nuosavybės šventumą.

“Jei demokratų partijo? 
šventasis patronas, Thomas 
Jeffersonas, galėtų šiandien 
atsikelti iš grabo, tai demo
kratiški valdininkai iš pieti
nių valstijų tuojaus uždary
tų jį kalėjiman kaipo radi
kalą. nes jis yra pasakęs, kad 
revoliucija yra reikalinga 
kas 25 metai laisvei apsau
goti. žodžio laisvė šiandien 
yra atimta streikuojantiems 
maineriams Pennsylvanijoj 
ir Coloradoj.” ;

GAISRAS AUKSO KASY- 
KLOJ; ŽUVO 39 ŽMONĖS.

Hollinger aukso kasykloj. 
Kanadoj, pereitos pėtnyčios 
lytą užsidegė krūva šiukšlių 
ir baksų nuo parako, kurie 
buvo susirinkę per keliatą 
metų. Kasykloj buvo apie 
700 žmonių ir dauguma jų 
pabėgo, kada pajuto durnus, 
bet 51 liko kasykloj ir jiems j 
buvo užtvertas kelias išėji-; 
mui. Vėliaus 12 jų buvo iš-l 
gelbėta, bet 39 buvo išimti j 
negyvi. Dėl šitos nelaimės: 
yra kalta kompanija, kad 
nešvariai užlaikė kasyklą.

ŠAUKIAMAS PILNAS KO
MUNISTU suvažia

vimas.
Berlyne gauta iš Maskvos 

žinių, kad komunistiško In
ternacionalo pildomasai ko
mitetas ketina šaukti pilną 

■komunistų Internacionalo 
, suvažiavimą, kur bus švais
toma Kynų revoliucija. Eu
ropos socialdemokratija ir Vieni sako, kad ji yra apga- 
opozicine komunistų tenden- vikė, o kiti yra linkę jai tikėt 

i ei ja visame pasaulyje. Pasi
rodo. mat. kad nuo to laiko, 
kaip Maskvos viešpačiai iš
trėmė Trockį ir pradėjo areš
tuoti kairiuosius komunistus, 
sovietų valdžios prestižas 
smarkiai nupuolė ir visame 
pasauly komunistai pradeda 
smerkti Stalino valdžios po

litiką.
I 
i

■...... ............. .. .......... .. ... ..
!nes tai prastai išrodvtu. NJe-j ne.zlnoma ',et3- 
♦_ iri .• * * įknripvrata mote
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LINDGERGHAS SUGRĮŽO
Šį panedėli sugrįžo garsu

sis Amerikos lakūnas Lind- 
berghas, kuris lankė pietų 
Amerikos šalis. Jis atlėkė iš 
Kubos tiesiog į St. Louisą. 
padalydamas 1,200 mylių 
kelionės į 15 valandų laiko 
be sustojimo.

Jo kelionė į pietų Ameriką 
prasidėjo nuo Washingtono, 
ir pirmutinė jo apsistojimo 
vieta buvo Meksikos sosti
nėj. 2.200 mylių atstumo, ku
rį jis pralėkė į 27 valandas ir 
10 minutų. Paskui jis aplan
kė Guatemalą. Hondūrą, 
Salvadorą, Nikaraguą. Porto 
Rico, Panamą. Čolombią, 
Venezuelą ir keliatą svarbes
nių salų. Iš viso jis išbuvo ore 
119 valandų ir 31 minutą. ir 

1padarė 9.390 mylių kelio.

I “Pasiūtasis Rusijos miny- 
kas” Iliodoras, kuris vienu 
laiku buvo prisiplakęs prie 
carienės, o dąbar New Yor
ke dženitoriauja, sakosi taip 
pat turįs neužginčijamų įro
dymų, kad visos caro dukte- 
rįs buvo nužudytos. Aš, sako, 
būdamas caro rūmų kapelio
nas, mokinau Anastaziją 
“A. B, C,” ir man labai rūpė
jo jos likimas. Aš gavau ne
užginčijamų įrodymų, kad ji 
buvo nužudyta.

Buvusio caro giminės, ku
rie dabar gyvena Paiyžiuje, 
tų tarpe ir caro dėdė didis 
kunigaikštis Aleksandra#, 
irgi visai netiki, kad šita mis
teriška moteris butų caro 
duktė. Rusijos monarchistai 
Paiyžiuje sako, kad tikra 
jos pavardė esanti Čaikovs- 
ka. Caro dėdė Aleksandras 
yra tos nuomonėj kad šitos 
moteriškės tikslas yra įsteig
ei sau teisę prie nabašninko 

nd'dviių, ..kurie dabar 
guli sekvestruoti Londono

Pereitą sąvaitę laivu “Be- 
rengaria” į New Yorką at
plaukė jauna moteriškė, kuri 
sakosi esanti nabašninko 
Rusijos caro Mikalojaus 
duktė Anastazija. Ją lydėjo 
viena slaugė ir du vyrai, ku
rių vienas sakosi esąs buvu
sio caro daktataro sūnūs, o 
antras, yra Charles Foley, 
įvairių Amerikos aktorkų 
menedžeris.

Nulipus jai nuo laivo, ji 
tuojaus buvo pasodinta į au- 
tomobolių ir greitai nuvežta 

Žmonės, 
galėdamas gauti pas savo iku! *e ' ^a ta P101?1 ^k» užin- 
draugus pasiskolinti limuzi- ieres.uot1’. sako, kad Amen- 
1H. jisai patarė visiems sve-|kon ■’? I“.*™*“? R.u-
ėiams važiu.,ti i katalikų fkunigaiksciute ksema. 
bažnyčią, sakydamas. kadlka".dabar„ '.ra 5?k<^ 
jis pats nuvažiuosiąs vėliau.P M’ V.kurl
Ir ištikro. vėliau jis atvažia- dabartlPlu ,la,ku. *yaz>a™-->-------------, ,.
vo limuzine, bet vos tik iis iš trurf’.Pal 'akacijai 1 vakaru caro milionų, 
jo išlipo, du detektivai tuo-ę?1?11 į sugrįš iš sa- įuli sekvestruoti Londono 
jaus ji paėmė prie bažnyčios'0 ' akacijos. caro duktė .pantuose. Amerikon ji atva- 
dura ir nugabeno i policijos »?•«“>?“«. orM ?.aa gavusi, matoma, sukelti tam
nuovada, kad jis pasiaiškin- *rs- Rtęhards nuošalioj Įtikslui reikalingų pinigų, pa
tu. kur ir kokiu budu jis ga- n?s JOS sve,ka.‘a 'aro dėdė.
v-o ta limuziną. Vestuvės tu- ^laujanti gero pašilam. Bat-| ----------------

POLICIJA SUGADINO 
VESTUVES.

Tūla.- Edvard KosturChi- 
cagoje nenorėjo važiuoti 
prie šliubo paprastame taxi/*

rėjo būt atidėtos.

vietoj, nes jos sveikata rei-^kė caro dėdė.

PERŠOVĖ DU POLIC- 
MANU.

Providence. R. I. — Perei 
i tą sąvaitę čia tapo peišauti 
* du policmanai. kuine buvo 
nuvykę krėsti slaptą karče
mą juodveidžių apgyventoj 
vietoj. Namas buvo apsuptas 
iš visų pusių ir buvo suimtas 
22 metų amžiaus juodveidis 
Brovvn. nes manoma, kad ji
sai yra šaudymo kaltininkas.

LIETUVA NEPATENKINTA 
VOLDEMARU.

SUTARTIS SU VOKIE 
TIJA PEIKIAMA.

TIKĖJIMAS IŠVEDĖ KU
NIGĄ IŠ PROTO.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta. kad New Yorko valsti
joj kun. Claude H. Priddy 
užkapojo kirviu moterį, su 
kuria jis ilgą laiką gyveno 
krūvoj, ir užmušė du jos vai
ku miegant — užmušė tikė
damas, kad danguje jie bu
sią laimingesni. Valdžios 
daktarai dabar ištyrė jo pro
tą ir pripažino jį bepročiu. 
Tikėjimas išvedė jį iš proto kieti ja 
ir padarė žmogžudžiu.

SUDEGĖ MOTERIS.
Warner, N. H. — Pereita

Nėra kam tą sutartį ir patvir
tinti, nes nėra Seimo.

Iš Rygos pranešama, kad 
Lietuva labai nepatenkinta 
Voldemaro padaryta sutarti
mi su Vokietija. Iš pradžių 
Kauno fašistų organai pasi
gyrė. kad Voldemaras pa
traukęs Vokietiją savo pusėn 
ir kad Vokietija remsianti 
Lietuvą jos derybose su Len
kija.

Bet dabar, kuomet Volde
maras parsivežė iš Berlyno 
padarytą su vokiečiais sutar
tį, paaiškėjo, kad iš tos su
tarties Lietuvai nėra mažiau
sios naudos. Pagalios, nėra 
kam tą sutartį nei ratifikuo
ti, nes Voldemaro smurtinin
kai išvaikė Lietuvos Seimą.

Sutartis padalyta, bet Vo- 
*■’ 1 visai negarantuoja 

(Lietuvos sienų. Tas reiškia,! 
kad Vokietija netik nežada 
remti Lietuvos reikalavimo j 
grąžinti Vilnių, bet ji nepri-

'garantuoja 
Tas reiškia,

sąvaitę čia sudegė sena mo^ pažįsta ir Klaipėdos Krašto
teris. Mary J. Clough, kuri 
gyveno viena pati ant nedi
delės savo farmukės. Nakties 
laiku gaisras sunaikino visa taip, kaip ZaNackas ant 
jos nar eli muilu.

Lietuvai.
Taigi pasirodo,, kad Vol

demaras “laimėjo” Berlyne

TYROLIJOS KATALIKŲ 
PROTESTAS.

Pietų Tyrolijos katalikų 
organizacijos išleido į viso 
pasaulio katalikus atsišauki
mą. protestuodamos prieš 
italų priespaudą. Girdi: “Vi
sa šita nelaiminga šalis vai
toja. bet nedrįsta ištarti žo
džio,nes kalėjimas ir retežiai 
laukia tų. kurie drįsta tarti 
žodį už savo švenčiausias 
teises. Popiežius buvo mus 
užtikrinęs, kad tikyba bus 
dėstoma prigimtoj pietų Ty
rolijos gyventojų kalboj, o 
dabar ir tas mums uždraus
ta."

Tyrolija pirma prigulėjo 
prie* Austro-Vengrijos ir bu
vo apgyventa daugiausia vo
kiečiais. bet po ku. _ 
atidavė tą kraštą Italijai.

sios kančios, kokias jai tekę 
pergyventi Ekaterinburge, 
kur buvo nužudytos jos kitos 

: seserįs, brolis, tėvas ir moti
na. taip paveikusios jos dva
sią ir kūną, kad ji gavusi 
džiovą ir visišką nervų suiri
mą. Du pastaruoju metu ji iš
buvusi įvairiose ligoninėse 
Vokietijoje, ir dabar da ne
turinti geros atminties. Žu
dant caro šeimyną, ji pati 
buvusi užgauta dviem kulip- 
kom ir sužeista bolševiko 
durtuvu į veidą.

Jos palydovas Gleb Bot- 
: kin, kuris sakosi esąs buvu
sio caro gydytojo sūnūs, pa
reiškė, kad tai jaunai mote
riškei visai nesvarbu, ar A- 
merikos publika tikės ją 
esant didžiąją kunigaikščiu- 
te Anastazija, ar ne. Ji čia 
neturinti jokios viešos misi
jos, atvažiavusi tiktai pasi
svečiuoti pas Mrs. Leeds.

Bet žmonės, kurie šiek- 
tiek žino apie caro šeimyną, 
nenori tikėti, kad šita mote
riškė butų caro duktė. Her- 
man Bernštein, kuris 1918 
metais buvo Sibire ir tyrinė- 

; jo caro šeimynos nužudymą, 
• sakosi esąs giliai įsitikinęs, 
( kad nei vienas caro šeimynos 
. narių neišliko gyvas. Jis kal- 
, bėjęsis su Jakimovu, dalyva- 
. vusiu caro šeimynos sušau

dyme. ir tas Jakimovas jam 
pasakęš. kad kai kurios caro 
dukteris po sušaudymo da 
rodžiusios gyvybės ženklų; 

?ro aliantaiM k.ad ™irt* butV. užtikrin-

I

BAISIOS PŪGOS JA
PONIJOJ.

Šiaurės Japonijoj pereitą 
sąvaitę siautė baisios sniego 
pūgos. Apie Hoakido salas 
žuvo 7 motoriniai botai ir vė
liaus ant kranto jūrės išmetė 
13 žvejų lavonus. Spėjama, 
kad yra ir daugiau žuvusių 
žmonių.

$5,000 UŽ SUĖMIMĄ AR 
UŽMUŠIMĄ BANDITŲ.
Chicagos bankierių sąjun

gos taryba paskelbė, kad ji 
užmokės $5,000 tam, kas su
ims arba užmuš bankų plėši
kus, kurie operuoja Chicagos 
apielinkėj.

AMERIKIEČIAI UŽMUŠĖ 
DA 5 NIKARAGUOS SU

KILĖLIUS.
Gindami Wall Streeto 

lankierių bizni, prezidento 
Coolidge’o pasiųsti jurinin
kai pereitą sąvaitę užmušė 
da 5 Nikaraguos sukilėlius.

AUDINYČIŲ FABRIKAN
TAI ATSISAKĖ MOKĖTI 

SENĄ ALGĄ.
Fall River audimo fabri

kantų sąjunga pranešė dar
bininkų tarybai, kad fabri
kantai atsisako grąžinti au
dėjams tą algą, kuri buvo 
mokama prieš numušant 10 
nuošimčių. Darbininkų tary
ba dabar svarsto, ką toliau 
daryt.

Įta. visi sušaudytieji buvę su- 
• badyti durtuvais, taip pat ir
Anastazija.

1 Didžioji kunigaikštienė 
Olga, tikroji caro sesuo ir 
Anastazijos teta, taip pat sa
ko, kad šita jauna moteriškė 
nėra Anastazija. Kad ji ne
gali būt Rusijon kunigaikš- 
čiutė, sako Olga tai parodo 
ir tas faktas, kad ji nemoka 
rusiškai 1 uuet. Ji kalba tik
tai ' ■ iSKai, ir tai su stipriu

PIRATAI IŠSKERDĖ
300 KINIEČIŲ.

Iš Hong Kong pranešama, 
kad ant Hamano salos pira
tai išskerdė 300 kiniečių 
pirklių ir misijonierių. Ling- 
shui miestelis buvęs visai 
apiplėštas ir sudegintas. Pi
ratai išplėšę ir išvežę visas 
prekes. Piratai* vadinasi iu- 
riii plėšikai /-Ba. arijos aKteulu, Kcu varo-

PRANCŪZŲ LAKŪNAI 
PASIEKĖ AMERIKĄ.
Pereitą sąvaitę į Suvieny

tas Valstijas atlėkė du fran- 
cuzų lakūnai. Costes ir Le 
Brix. Iš Paryžiaus jie per 
Afriką, iš tenai per Atlar t- 
ką į pietų Ameriką, o paskui 
i Washingtoną.

SUDEGĖ 20 KIAULIŲ.
Andover. Ma^s. — Pereitą 

•ąvaitę čia adegė kiaulių 
farma ir deglųjų visiškai | sukepo. _ _
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KATALIKIŠKA ŠALIS ' 
PŲVA NUO VENERIŠ- 

KŲ LIGŲ.
Lietuvos laikraščiaj pra

neša baisių žinių. Pasirodo, 
kad prostitucija Lietuvoje 
tiek išsiplatinus, kad kraštui 
gresia visišką^ supuvimas. 
Tik pasiklatjįykit, ką sako 
pačios valdžios oiganas 

“Lietuva” ^0 sausio numeiy:
“Pas mįs prostitutes skaito

mos laisvai praktikuojančio
mis. Pasirodo, kad registruoja
mų Ęrostitučių skaičius Kaune 
au>/a. 1923 m. jų butą apie 60. 
1$24 m. apie 80. 1925 m. jau 

,Apie 120.1926 m.— 159. o 1927 
m. gruodžio mėn. 31 d. — 222.

“Apie 100 prostitučių gyvena 
16 butų, t. y. kiek\iename bute 
apie 6—8. Is to matyt, kad 
Kaunas turi 16 viešųjų namų, 
tik jų laikytojos (motinos) ne
neša jokios atsakomybės.

“222 prostitutes atvirai prak
tikuoja Kaune. 176 buvo susir
gusios Veneros ligomis. Kiek 
jos apkrėtė vyrų, nėra žinių, 
bet kitų šalių apskaitliavimai 
rodo, kad vyrai gauna Veneros 
ligų daugiausia iš prostitučių: 
apie 90 nuoš. venerikų apsikre- 
cia tomis ligomis nuo prostitu
čių.

“čia kalbėta tiktai apie atvi
ras, įregistruotas prostitutes, 
riet yra kelis kartus daugiau 
slaptų prostitučių. Tokiu budu 
visų prostitučių Kauno mieste 
bus ne 222. bet gal daugiau 
1,000, iš kurių apie 80 nuoš. be
ne yra apsikrėtusių veneros li
gomis.”

Ir “Lietuva” pažymi, kad 
visos tos moteris gyvena 
Kauno centre. Nemuno, 
Kanto ir Uosto Kranto gat
vėse — kur vilioja į savo na
mus visokius praeivius, net 
kaimiečius jr mokyklų vai
kus.

Prostitucija katalikiškoj 
Lietuvoj yra legalizuotas 
biznis. Ją palaikė net ir bu
vusi krikščionių valdžia. Mu
sų kunigai, kurie taip daug 
plepa apie dorą, prieš viešą 
■prostituciją nepasakė nei 
vieno žodžio. Jie ją globojo 
ir skyrė valstybės pinigus jos 
tikslams. Kaip “Lietuva” sa
ko, tai Vidaus Reikalų Mi
nisterija užlaiko net 8 ambu
latorijas veneros ligoms gy
dyt, ir kiekvienai ambulato- 
ri lĮi^skii iama po 13,000 litų.

Alytuje esanti valdžios už
laikoma ligoninė paleistu
viams, kur priimami vyrai ir 
'moteris; ten esą 50 lovų. Ka
ro ligoninėj esą 20 lovų Lie
tuvos leitenantams, ir dabar 
da Kauno ligoninėj steigia-, 
ma 12-kos lovų klinika vene
ros ligoms gydyt, 
i Jeigu iš 1,000 prostitučių 
Kauno mieste 800 serga ve
neros ligomis, tai nesunku 
įsivaizduoti, kiek tenai turi 
būt užkrėstų vyrų! Ir tai da
rosi katalikų kunigų valdo
moj šalyje!

=^=SC=SSSBE>^==^=- 

'ją. Baltgudžių Sovietų Respub
likoje, žinoma, šeimininkauja 
Maskva ir ištikimieji jos agen
tai iš pačių baltgudžių. O po 
lenkų valdžia randasi. Vilniaus 
ir Gardino kraštuose, apie dve
jetas milionų baltgudžių. Kol 
šitie lenkų pavergtieji baltgu- 
džiai kovoja prieš Varšuvą, tai 
Rusijos bolševikai džiaugiasi. 
Bet kuomet jie atvyksta i so
vietų teritoriją, tai bolševi
kams darosi baugu, rao tie 
baltgudžių revoliucionieriai, ne
būdami komunistais. t,aii sukel
ti baitgudiškoje Sovietų Res
publikoje priešingą bolševi
kams dvasią. Ir štai, ‘pasaulio 
revoliucijos štabas suima tuos 
baltgudžių kotOLujus ir gabena 
per sieną Pil uosfcio žanda
rams!

“Šitokios iiieKsy >tes dar nei 
viena valdžia nėra padariusi su 
politiniais tremtiniais, pabėgu
siais nuo savo despotiškų val
džių. Nei ir tas pats lenkų Pil
sudskis auoda prieglaudą poli- 
tiniems pabėgėliams.”

Maskvos komisarų pasiel
gimas darosi da šlykštesnis, 
kuomet žmogus atsimeni, 
kad savo laiku jie palis turė
jo bėgti nuo caro valdžios i 
užsieni ir naudojosi kitų val
stybių svetingumu. Pats bol
ševizmo tėvas Leninas gyve
no daugiausia laiku Šveicari
joj, ir vis dėlto buržuazinė 
Šveicarijos valdžia jo neiš
davė caro budeliams.

STALINAS IŠEIKVOJĘS 
SLAPTĄ KOMUNISTŲ ' 

FONDĄ.
“Lietuvos Žinių” praneši

mu. Londono “Daily Tele- 
jgraph” perspausdino Troc
kio paša k via kalbą apie 
si * ‘ '

PAREMKIME JUOS.

i
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Lietuvos emigrantai prašo 
literatūros.

r_____ „ _ Lietuvos emigrantai, ku-
iaptakomunistų*fondą,"ku- f"* baugiausia yra Vilniaus 

rį Stalinas išeikvojęs. / k.™šte’ Pra*°- kad mes, ame- 
šį fondą įsteigęs Leninas 

pilietinio karo metu, kuomet 
buvo pavojus, I 1 ___
kailis teks bėgti iš Rusijos. 
Slaptame fonde buvę 200,- 
000.000 auksu rublių, kuriais 
pabėgę iš Rusijos komunis
tai galėtų naudotis.

Apie šį fondą žinojo tik 
artimesni Lenino bendrai— 
Trockis, Stalinas, Zinovje- 
vas ir Kamenevas. Kuomet 
baltosios armijos buvo su
muštos ir komunistu padėtis 
sutvirtėjo. Leninas uždrau
dęs naudotis tuo fondu. Bet 
Leninui mirus, Stalinas eik
voja* fondą savo diktatūrai 
sustiprinti. Jis duodąs viso
kias subsidijas ir steigiąs 
niekam nei eikalingas pusiau 
prekybines organizacijas.

Trockis šaukiąs darbinin
kus reikalauti iš Stalino pa
siaiškinimo kur jis dėjęs tuos 
pinigus.

rikieėiai, paremtume juos li- 
teratura. paaukautume kny- 

kad’bolševi- ** štai kąraėo Juozas Pap-

veržiasi iš po kunigų globos, 
laisviau ima protauti ir kriti
škai i gyvenimą žiūrėti. Bet, 
kaip minėjau, mes neturime 
jiems dvasinio peno 
rime palis ką skaityti ir 
jiems duoti. Taigi šiame rei
kale prašome mums padėti. 
Surinkite kiek kas turite

lauskas, politiniu emigrantų 
komiteto iždininkas:

i 
i
I

ti

“Emigrantų v ardu krei
piuos pas Tamstas su prašy
mu. Mes kuriame savo litera
tūrą. organizuojame knygy
ną, bet gauti tinkamų knygų 
Vilniaus krašte, o net ir Lie
tuvoje. ypač socialistinio tu
rinio, labai sunku. Gabenti 
gi iš musų partijos centro 
bibliotekos, kuri sukurta 
amerikiečių draugų auko
mis (knygomis), nėra pra
smės ir prie dabartinių sąly
gų dagi neįvykdoma. Taigi, 
musų organizacijos nariai 
emigrantai, o taip pat ir besi- 
grupuojariti apie musų cent
rą Vilniaus lietuvių pažan
gioji moksleivija, mokytojai 
ir inteligentiškesni darbinin
kai neturi ką skaityti. 0 be 
tinkamos literatūros auklėji
mas socialistinėje dvasioje 
yra neįmanomas.

“Iki šiam laikui visas lie
tuvių kultūrines įstaigas 
(gimnaziją, mokytojų semi
nariją, pradžios mokyklas, 
knygynus) turėjo išimtinoje 
savo globoje klerikalai. Jų 
tikslas buvo auklėti jaunimą

netu- 
ir

Alfredas Nobelis
Kuo 1901 metų, beveik 

kas met. Alfredo Nobelio mi
rimo dieną — tai yra gruo-

KUR DINGO PLEČKAI
ČIO “GINKLAI?”

“Sandaros” 6-tam nume- 
y, ant 4-to puslapio, vieno 
straipsniu antgalvis skelbia: 
‘Sulaikyta Plečkaičiui siųstij 
ginklai?”

Pamatęs tokį antgalvi, 
‘Keleivio” redaktorius net 
antakius pakelė: nejaugi 
Plečkaitis jau ginklus impor
tuoja? Ir kas juos jam siun
čia? Iš kur? Kas juos sulai
kė? Kur tie ginklai dabar 
andasi?

Bet pasirodo, kad nieko 
panašaus d a nėra buvę. Pasi
rodo. kad vietoj “sulaikytų 
Plečkaičiui ginklų,” Klaipė
doje buvo apvaikščiojamos 5 
netų sukaktuvės nuo prijun
gimo Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos. Ir daugiau nieko.

Sakoma, kad būna tokių 
Momentų, kuomet iš vieno 
iaikto žmogus mato du. O 
kai kada gal iš apgraužto 
olunksnakočio gali pasiro
dyt “Plečkaičio ginklai.” '

!

t

LIETUVOS KARININKŲ
“LIGOS.”

South Bostono “Darbinin
kas” pastebi, kad—

"Lietuvos karininkus už
puolė epidemija. Kaž-kodel jie 
pradėjo sirgti, senti, nervintis 
ir eiti atsargom Taip dar nese
nai pulkininkas Petruitis su j 
šumskiu ir Katkum apsirgo, j ‘šventablyyoje dvasioje’ ir 
Netrukus Budrys. Gen. Žukaus
kas pasekė jų pėdomis. Dabar 
jau net pati karo cenzorių, pul
kininką Buroką kvaraba pa
griebė ir. jam prašant, jis at
leistas atsargom

“Kažin kodėl ta epidemija 
siaučia tik aukštesniųjų kari
ninkų tarpe?

“Pas mus daug kas suserga 
appendicitis; Lietuvoje, matyt, 
atsirado nauja liga — office- 
ritis.“
Tikrenybėje gi Lietuvos 

karininkai paleidžiami iš ar
mijos dėlto, kad jie pradeda 
priešintis šitai nenonnalei 
krašto padėčiai, kurią Vol
demaras su Smetona stengia
si palaikyti.

KOMUNISTAI DEGINA 
KNYGAS.

“Lietuvos Žinios” 11-tame 
šių metų numery rašo: 

“Sovietų Rusijos laikraštis 
Krasnaja Gazeta' praneša, kad

BOLŠEVIKAI IŠDUODA
POLITINIUS PABĖGĖ

LIUS.
'‘Naujienos” rašo:
“Vilniuje, kaip žinoma, neuž

ilgo prasidės milžiniška byla 
prieš revoliucinę baltgudžių or
ganizaciją ‘Hromada.’ įdomų 
tečiaus dalyką praneša apie tą

. iivlą lenku laikraštis ‘Ilustro-
\vany Kurjer Codzienny’: jisai 
sako, kad daugelis baltgudžių 
‘Hromados’ veikėjų buvo pabė-

< gę Į Sovietų Rusiją, tečiaus bol
ševikai juos suėmė ir grąžino 
atgal į Vilnių.

“Vadinasi, sovietų valdžia iš
davė baltgudžių revoliucionie
rius i Pilsudskio nagus!

“Suprantama, delko bolšeri-
kai norėjo atsikratyti pabėgu
sių iš Vilniaus ‘Hromados’ na
mų." Bolševikų teritorijoje gy
vena kokie 5 ar 6 molionai balt- 
gudžių, kuriems Maskva yra 
suteikusi ir politinę autonomi- ceremonijų nedarydavo.

t

prileistas prie Petrapilio. Bet 
kadangi šalia savo gabumų 
jis turėjo dideli palinkimą Į 
spekuliaciją, tai jis greitai 
susibankrutijo ir pagaliau 
grižo vėl i Švediją.

Visi jo sūnus paveldėjo iš 
savo tėvo komerciškų (pre- 

. . • v • X • _ __  _ A • .

d imu gabumų. Du vyresnieji

knvgu ir siuskite mums į Vil-^bžio 10 d. Stokholme (švė
nai. Už suteiktą pagalbą iridlj°j>> Nobelio institute su- 
mes busime jums dėkingi, ir sirenka aukšti vyrai: švedi- 
bus dėkinga jaunoji lietuviu karalius, Stokholmo aka-

Siunčiant knygas, adre garbes svečiai, daugiausia kybos srities) ir taipT'^ra- 
suoti reikia taip:

Juozas Paplauskas,

demijos nariai ir Įvairus

mokslininkai, dalyvauti iš- d imu gabumų. Du vyresnieji 
kilmingame posėdyje, ku-lsunųs įsteigė Petrapily (Ru

jos Nobelio do-! si joj) artilerijos fabriką.UI. Stefanska 23, m. 9, name dalinamos Nobelio do-sijoj) . .
Wilno. Poland. vanos pasižymėjusiems žmo-1 taip pat jie Rusijoj Įsteigt

1,000 RUSIŲ MOTERŲ 
JIEŠKO TURKŲ VYRŲ.

Turkijoj yra dar keli tuks
iančiai rusų baltagvardiečių, 
■kurie susikraustė tenai su
mušus bolševikams V vange
lio armiją pietų Rusijoj. Tur
kijos valdžia dabar įsakė 
tiems svečiams išsikraustyti! 
iš Turkijos, arba tapti Turki
jos piliečiais. Žinios iš Kons
tantinopolio dabar sako, kad 
1.000 rusių moterų jieško 
turkų vvitį. kurie su jomis 
apsivestų. Tik tokiu budu 
jos gali tapti Turkijos pilie
tėmis. Kitaip, joms prisieis iš 
Turkijos kraustytis nėra kur.

ŽMONA ČEMODANE
Varšuvos geležkelio stoty, 

vieno prekių agento čemo
daną metant iš vagono, kaž
kas ėmė rėkti. Čemodano sa
vininkas, konduktoriui pa
reiškė, kad joje yra prekių' 
pavyzdžiai, čemodaną ati- 

, rado gražią, jauną

I

skiepyti i jaunas sielas tauti
nis šovinizmas. Nedidelis so
cialistinės inteligentijos bu- darius, rado gražią, jauną 
rėlis, nuo kunigų priklausy- moteriškę. Tai buvo to agen- 
damas, tylėjo. Bet dabar, su- to žmona. Agentas nustebo, 
sispietus Vilniuje socialisti- Ji pasiaiškino vyrui ir kon- 
niai nusistaČiusiems emi- duktoriui. kad nepasitikėjusi 
grantams, dalykai ima kitėti. savo* vyru ir pasiryžusi ke- 
Vien tik musų laikraštis liauti kartu ir sekti, ką jis da- 
‘Pirmyn’padarė moksleivių ro ir kiek yra ištikimas jai, 
tarpe revoliuciją. Jaunimas savo žmonai.

nėms šiose sintyje: fizikos,!naftos (žibalo) perdirbimo 
' chemijos, fiziologijos ir me- fabrikus. " ._ 
dicinos, taip pat už geriau- garsėjo jauniausis sūnūs, Al
sius literatūros kurinius ir už, fredas. kuris įsteigė dabar 
darbus, padarytus žmonėms' 
suartinti arba sutaikinti. Ne-1 
daug žmonių esti tokių lai
mingų, kurie gauna tas pini
gines premijas, 

j Maža kas kiek plačiau zi- 
1 no apie A. Nobelio asmenį.:
Daugelis jį žino tiek, kad jis 
išrado dinamitą, tą didelės 
jėgos sprogstamąją medžia
gą, kuri yra sunaikinusi jau 
daug žmonių turto ir pačių 
žmonių. Kad inžinierius A. 
Nobelis buvo nepaprastai 
gabus, tai jis daugiausia pa
veldėjo iš savo tėvų.

Jojo tėvas, Emanuelis No
belis, buvo išgarsėjęs, kaipo 
irchitektorius (statytojas) 
Egypte ir Švedijoje; vėliaus 
kaipo gurąos fabrikantas ir 
mokslo organizatorius, nes 
jis įsteigė Stokholme techno
logijos institutą. Tečiau jis 
buvo perdaug didelis svajo
tojas ir jam pagaliau ėmė 
nesisekti Švedijoje. Tada jis 
persikraustė į Rusiją, išrado 
senai greitai šaunamą armo- 
:ą, sustatė pirmąją torpedą ti vietos naujam fabrikui 

steigti, bijodami naujo spro
gimo. Tada Alfredas Nobe
lis buvo įsitaisęs ant vande
nio plaukiojanti fabriką įt
vare savo darbą toliau. Vė
liau sėkmingai jis pastatė tu
nelį ties Stokholmu ir tokiu 
budu vėl įgijo simpatijų.

Kai A. Nobelis išrado di
namitą. tai jo vardas plačiai 
pasaulyje pagarsėjo; ypač 
juo susidomėjo karo žmonės. 
Vieną kartą jo prikrautas 
laivas dinamito sprogo ir žu
vo 75 jurininkai. Jis vis dėlto 
nenustojo ir toliau visokius 
bandymus daręs ir pagaliau 
išrado dar smarkesnę uz di
namitą sprogstamąją me
džiaga — gelateną.

Tokiais išradimais Ą..No
belis įgijo begales daug 
nigų ir tapo labai turtingu 
žmogumi. Po 1866 metų jiš 
gyveno daugiausia Francuzi* 
joje-ir Vokietijoje.

Bebūdamas Prancūzijoj 
jis išrado dar bedūmį para
ką “balistitą,” darė daug 
bandymų su dirbtine guma 
ir dirbtiniu šilku. Tais lai
kais jis taip pat nemaža rū
pinosi ir dvasios kultūra, 
daug skaitė įvairių literatū
ros veikalų, ypač labai buvo 
pamėgęs rašytoją Bironą ii 
pats net pradėjo rašyti lite
ratūrinius kurinius, kuriuos 

. tečiau visus paskum pats su
degino.

Alfredas Nobelis išgyveno 
visą savo amžių nevedęs. Tė
vo turtą, susidedantį iš- 352 
milionų aukso frankų jis už
rašė žmonijai. Ir tos Nobelio 
premijos, kurias gauna iš
rinktieji, yra to palikto kapi
talo nuošimčiai. Jis mirė 
1896 m. grudžio 10 d., suka
kęs 63 m. amžiaus. K.

(povandeninę miną), kuriai 
padedant Krimo karo metu 
anglų karo laivynas buvo ne-

Bet labiausiai iš-

plačiai žinomą Stokholme 
Nobeliu institutą.

17-kos metų Alfredą tė
vas išsiuntė į Ameriką, kad 
jis tenai mokytasi inžineri
jos mokslu. Amerikoje jis 
ketverius metus dirbo pas sa
vo tautieti Enksoiią. žinomą 
tiltų ir laivų inžinierių, kuris 
Suvienytoms \ alsiijoms taip 
pat statė karo laivus ir tvir
toves. Grįžęs į Europą pas 
savo tėvą. Alfredas toliau la
vinosi savo specialybėje.

Jo tėvas pagaliau Rusijoj 
susibankrutijo. Tada Alfre
das savo planais suinteresa
vo vieną Paryžiaus banki
ninką Pereirą, su kurio pa
galba pastate netoli Stokhol
mo fabriką nitroglicerinui 
(sprogstamajai medžiagai) 
dirbti. Bet tas jo fabrikas 
1864 metais nuo nitrogliceri
no sprogimo išlėkė i padan
ges, kad nei pėdsako neliko. 
Dėl tokios nelaimes viešoji 
nuomonė buvo labai nusista
čiusi prieš Nobeli, ir jam nie
kas nebenorejo daugiau duo-
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[iTDELJ pakelį, 
geresnių 
lengvus 
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iMtrbąfą 
Urna. C».

—ir—mirkymo būdą
kas kenktų audekllui. Išbar- 
dykit jį. Tai viskas, ko jums 
'reškia skalbimo dienoj. Nei 
muilo šmotuose, nei milte
liuose. Tik Rinso!

Jus gaunate pilnai piniįnj 
v-rtę, kuomet jus perkate 
Rinso. irranuliuota muilą. Tik 
panandykit, kaip sunkus par 
kelis yra.

Paikus skalbt urnose.
Skalbiant su Rinso, iš skalhj 

tjvų išeina drabužiai baltesi 
ui negu kada nors. Daugiau 
kaip 32.04)0 skalbtuvų de
monstruotojų vartoja Rinso*, 
kad parodžius jtj masinu ge
rumą ir 32 okalbtuvų firmos 
rekomenduoja vartot Rinso 
<iel saugumo.

(įaukite
1 *el ekonomijos ir 
pasekmių tėmykite 
nurodymus. ,

Garantuotas
Lt X—izever Bro*. Ca.

I

Kostromoje vietos komomati*
nių diktatoriukų Įsakymu iš 
bibliotekų pašalinta Dostojevs
kio ‘Nusižengimas ir. bausmė.' 
Viktoro Hiugo 'Atstumtieji’ ir 
Levo Tolstojaus-apysakos. Kiek 
pirmiau kliubo ‘Proletarka’ vai
dyba buvo sudeginusi kaipo 
kontrevoliucines knygas Karo
lio Markso ‘Kapitalą,’ Tugan 
Baranovskio ‘Rusijos fabrikas’ 
ir visus Gliebo Uspenskio. šced- 
rino. šekspiro ir kitų rašytojų 
veikalus.-’
Juodųjų viduramžių lai

kais šitaip knygas degindavo 
katalikų dvasiški ja. Dabar 
jau ir popiežius sarmatijasi 
tokio vandalizmo; jis tik už
draudžia nepatinkamas kny
gas katalikams skaityti, Bėt 
komunistai savo fanatizmu 
pralenkia da ir katalikų baž
nyčią, kuri iki šiol buvo skai
toma atžagareiviškiausia or
ganizacija ant žemės veido.

FAŠISTŲ ORGANAS EIS 
VALSTYBES PINIGAIS.
Iki šiol Lietuvoje ėjo val

džios laikraštis “Lietuva.” 
Jis buvo įkurtas 10 metų at
gal. tuojaus kaip tik susior
ganizavo Lietuvos Respubli
ka, ir jį palaikė visos buvu
sios iki šiol valdžios.

Bet smurtininkų valdžia 
dabar nutarė “Lietuvą” už
daryti. Smetonos ir Volde
maro lerb-organas “Lietu
vis” taipgi uždaromas. Vie
toj “Lietuvos" ir “Lietuvio” 
fašistai leis naują laikraštį, 
kuris vadinsis “Lietuvos Ai
das.” Jis turėjo pasirodyt 
jau nuo 1 vasario, bet Ameri
kos d a nespėjo pasiekti.

“Lietuvos Aidas”, bth- 
siunčiamas buvusios “Lietu
vos” ir “Lietuvio” skaityto
jams. Reiškia, prenumeratą 
už “Lietuvį” Voldemaro- 
Smetonos kompanija pasi
ėmė į savo kišenių, o laikraš
tį žmonėms leis valstybes 
pinigais. “Lietuvos Aidas” 
bus leidžiamas kaipo val
džios organas, ir podraug 
turės tarnauti fašistų parti
jos reikalams. Kaip “Nau
jienos” pastebi, šitokio šmu
gelio nedrįso daryt net kle
rikalų valdžia, nors ir ii su'čas . ......... . ............... ______
valstybės pinigais didelių merikoer valdžiai kaipo šni- ---------- - ,'pas .

LIETUVIŠKŲJŲ KOMU* 
NISTŲ VADAS TAR
NAUJA VALDŽIAI?

Lietuviškųjų komunistų 
vadas P. tarnauja valdžiai. •

Šitaip sako žmogus, kuris 
karo metu pats dirbo prie! 
Amerikos valdžios žvalgy- 

, bos ir dabar turi tenai pažįs- 
Į tarnų žmonių. Dabar jis irgi 
•turi valdžios darbą, bet kita- 
i me departamente. Šiomis 
j dienomis jisai lankėsi Bosto- 
1 ne ir tvirtino, kad “tovariš- 

i” P. tikrai tarnaująs 'A-

• 'f'“

Perskaitykite šį So. Bostono 
moters laišką.

' '• Aė ištikro esu linksma, kad groser- 
nikas pasiūlė man išbandyt tšinso! 
“Nes sa Rinso prie skalbinių nerei
kia mažiausio trinimo — visas pur
vas išmirksta tirštose putose. Net 
virinimus nereikalingas, ir skalbi
niai palieka balti, kaip sniegas. 
“Apart, vartojant Rinso nereikia 
laikyti rar.kų karštame muiluotame 
vandenyje ir rankos neparausta. Tai 
tikra palaima!
“Aš vartoju Rinso visam namo apsi
valymui — puodams, grindims ir 
medžiui Viską saugiai ir gražiai- 
nuvalo.”

M ra. Eliza beth Kapoehy,
251 Br»adway.

So. Bnton. Mas*.
Million* ūse Rimo. ThomasM* 

writ» Jetter* kke tfiis one.

f Dėl baltesnių Skalbinių ir 

be darbo” skalbimo dienoj 
„pabandykit ši saugų muilą

PAMISI.YKIT! Nereikia nė 
virinti, nė trinti, o skai- 

bir.iai baltesni, negu pirmiau! 
Purvas ir plėtmai tuojaus pa- 
siliuosuoja. pamirkius tiršto
se Rinso putose.

Kietame vandeny ar mink
štame, šis naujos rūšies mui
las įsmirkma net tauriausiai 
išpurvintus drabužius Net 
jralai rankovių palieka snie
gu baltumo truputį pagrum- 
džius. Ir Rinso išbaltina be 
trinimo ir virinimo—sterili
zuoja. tnipyi!
Saugoja drabužio* ir rankas.

Nereikia daugiau sunkiai 
dirbti skalbimo dienoj ir tu
rėti suskilusias rankas. Ri»so 
apsaugoja rankas—nes nerei
kia jas ilgai laikyti karštame 
muiluotame vandenyje. Ap
saugoja drabužius, taipgi. 
Juos nereikia šiūruoti.

Milionai žino, kad šis mui
las .augus. Jame nėra nieko,

%
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30,000 ŽYDŲ ĮSISKIEPIJU 
į NUO RAUPŲ.
I Nesenai Jeruzolimoj mirė 
raupais vienas italas. Ka
dangi jisai buvo kisenvagys 
ir daugeliui buvo savo ran
ką į kišenių įkišęs, tai mieste 
kilo didelė baime, kad dabar 
nekiltų raupų epidemija. 
Kad nuo tos ligos apsisaugo
jus, į kelias dienas įsiskiepr 
jo 30,000 žydų.
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Brooklyno Kriaučių Reikalai I

BROOKLYN, N. Y.
Komunistai ir vėl prakišo 

kriaučiuose.
Lietuvių kriaučių 54 sky

riaus metiniame mitinge bu
vo renkamas skyriaus komi
tetas 1928 metams. Komuni
stai pralaimėjo ir antru fron
tu. f skyriaus pirmininkus jie 
statė trijų pėdų milžiną Jan- 
kaituką, o amalgameitai — 
Jokūbą šarkvietį. Balsai pa
sidalino sekančiai: Jankai- 
tukasgavo 120 balsų, o Šark- 
vietis 160. Sekretorium-iždi- 
ninku išrinktas A. Žilinskas. 
Komunistai, pralošę pirmi
ninko vietą, į sekretorius- iž
dininkus nestatė savo kandi
dato. Į Pildomąją Tarybą 
komunistai taip pat kandida
tų nestatė. Į board-direkto- 
rius išrinktas Suyrąs, į Pildo
mąją Tarybą — Masiulis, 
Janaitis ir Cernevičius.

Ant pabaigos buvo renka
mas skyriaus koresponden
tas. Komunistai statė Buivy
dą, o amalgameitai — Žilin
ską. Buivydas pralošė. Ko
respondentu lieka Žilinskas.

Vasario 1 d. prisirinko ku
pina unijos salė bedarbių. 
Štai atūžia būrys darbinin
kų, reikalaudami šapmitin- 
gio. Žiuriu, tai Zarlando- 
Lapašausko darbininkai. 
“Sustreikavome!” — šaukia 
moteriškė. “Kokia priežas
tis streiko?” — “Nugi Dris
kių-Bekampi Zarlandas veja 
laukan.” — “Na, už ką?” — 
“Kai ateisi į šapmitingį, tai 
išgirsi, kas atsitiko.”

Dalykas bu\ o taip: 
kius-Bekampis :

dysiu darbininkams, kad de
legatas nątikęs, bijosi bosų. 
Tuomet jie mane išrinks ant 
komunistų tikieto.”

Zarlandas paklausė Dris
kiaus — puolė delegatą, už 
ką vėliaus turėjo atsiprašyti. 
Apie Kalėdas biznis suma
žėjo, didžiuma šapų visai su
stojo dirbę. Zarlandas dar 
dirbo. Bet koks velnias iš to 
darbo: kiek “sieko” laike 
uždirba, tiek Driskius prage
ria ir dar prašo kitiems fun- i 
dydi. Zarlandasjieško progų,' 
kaip Driskiaus atsikratyti. I

Vieną gražią dieną Dris
kius pameta Zarlando šapą 
vidury sąvaitės ir išeina i 
Long Island City dirbti. Nau- ’ 
joj vietoj nepadirba, o sugrį-j 
žus atgal Zarlandas nepri-' __
ima. štai ir skandalas! —------

Tik po karštų ginčų dele- vežimu, kurį jam žiopliai 
gato su kontraktorium, Dris- avinai ir avelės nupirko kai- 
kius-Bekampis tampa sugrą- po dovaną, vežiojasi tą ilga-j 
žintas. veidę paklydėlę. Ir vežiojasi1

Tai tau ir komunitų kandi- ne dienomis, o naktimis. Ki- 
datas į delegatus! Preseris. tos gi avelės negauna pasi- 

važinėt nei dienos laiku. Na 
argi reikia dar didesnio pasi-

Jus pirkite j% Pupomis—tik paprašykite 
kad groserninkas šviežiai jums ją sumaltų

tik paprašykite

a louraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

CAMBRIDGE, MASS. 
Parapijos bėdos.

Kaip bėda, taip bėda. Mu
sų parapijonai džiaugėsi iš
gyvenę kun. Krasnicką, bet 
neilgam. Atsisėdo ant jų 
sprando dar smarkesnis bo
sas. Kun. Juškaitis iš pra
džių pasirodė labai manda- 

j gus, bet dabar pasipūtė la- 
ninkT, tiktaY buvusF'su "ilgu'biau ir.užkun Krasnicką. O

PITTSBURGH, PA. Ur. -------
Į avelių būrį įsimaišė ilga- piktinimo! 
1 -J- . 1 ... . * Qnl,A •>veide — ir skerdžius ją 

pamylo.
Gal kai-kam iš skaitytojų 

bus juokinga žemiau telpan
ti istorija. Bet man, kaipo 
geram katalikui, net graudu 
darosi žiūrint i tokius įvy
kius.

Dalykas štai kame. Musų 
kolonijoj katalikiška gaspa- 
dorystė gyvuoja jau apie 25 
metus. Viskas per tą laiką 
slinko kuopuikiausia. Avių 
būrys nemažas — priskaito- 
ma į 300 šeimynų. Tik visa 
bėda, kad i šitą avelių būrį 
įsimaišė viena kiaulė, su po
nišku varšausku meitėliu ir 
pora mažų paršiukų. Šita il
ga veide visam avelių buriui 
daro didžiausių nesmagumų. 
Kur tik kas pradedama veik
ti, tai žiūrėk, jau toji nelabo
ji ir knisa, viską gadina. Na. 
ir pradeda avelės iš pulko 
skirstytis, nepakęsdamos to
kio nelemto sutvėrimo.

Bet sakoma skerdžius la
biausia jlgaveidę mylįs ir ją 
geriausia ganąs. Sakoma per 
naktis su savo gizeliu tos ne
labosios pastogėj laiką pra- 
leisdavęs. Tai jau. sakau, ti-____ ___ _ ____ ___ ~ _________
kri bjaurybės tie, kurie namuose, yra susivijęs nininkė, o dabar lietuvė mer-
langų sustoję žiurėjo. <— - - - - - •

O dabar, sako, jau keletas Sakau, apsaugok Dieve, 
menesių kaip tos ilgaveidesnuotokiu p£siutįsiai pavv. 
motina kuri esanti darsui)- ^ A j ne 'įriau

?a?eg^?-'b“tii- kad ‘vietoj tokio kerši- 
kitos katalikiškosganyklos |ljjrn0 užpirktumet mišias 
šią. Ir dar kaip. Buk užėmus, kun‘į Bimb delej j.., 

skerdžius būnąs kaipo bur-į 
dingierius. Bet vis viena yra 
užganėdintas ir tuo, nes 
skerdžiaus, naujoji šeiminin
kė sako, kad dabar jam kul
kas geriau. Jos ilgaveidė 
duktė dabar ateinanti į sker
džiaus namus drąsiai, buk 
tai pas savo motiną, ir taip 
iki 3-čios ar 4-tos valandos 
ryto drauge su skerdžium 
pažaidžia, pasibovija. Jau
noji šeimininkė sakosi, kad 
didžiausia nelaimė tame, 
kad iš ryto miego labai no
rinti. Ji žiovaudama pasako
janti, kad labai nuvargusi 
esanti. Gaila jos!

Kaip ten nebūtų, bet aš sa
kau, tegul tam skerdžiui 
Dievas padeda. Juk ir jo šir
delė — ne avelė, šieno nepa
duosi. Tik sakau, tų bedievių 
pasiutęs pavydumas: kam, 
girdi, visas kitas apleidęs, o 
ją vieną labiausiai ganąs. 
Nagi ir šventas raštas sako» 
kad Jėzus 99-nias paliko ge
ras, o ėjo jieškoti vienos pa- 
klydėlės. Už tai gi skerdžius 
ir elgiasi pagal švento rašto 
nurodymą.

j voi į/uiit jį ii i Dauguma avelių dūksta, 
išvyk iš šapos. O aš priparo-Jkad buk skerdžius su savo

Dalykas bux o taip: Dris- 
kius-Bekampis atėjo dirbti 
pas Zarlandę dar pereitą 
vasarą. Susiderėjo užmokes
tį didesnę už tenai esančius 
preserius, prižadėdamas da
lyti daugiau darbo. Bet tas 
tęsėsi neilgai — vos dvi są- 
vaites — Driskius savo dar
bu susilygino su kitais prese- 
riais, kurie gauna keturiais 
doleriais mažiau. Tas Zar- 
landui nepatiko. Anot Be
kampio, Zarlandas ne kvai
las, tarnavęs board-direkto- 
riuose. Vėliaus Zarlandas 
parsigabeno į šapą galioną, 
žinoma, ne tuščią. Kaip 
brangusis, preseris pailsta, 
tM< Zarlandas jį šaukia: 
“&kš Juozuk!” — ir galioną 
paėmęs supila jam vieną 
ęėrkutę. antrą. Juozuko akįs 
parausta. Munšainu atgai
vintas Driskius nuėjęs prie 
proso lenkia kitus preserius. 
O Zarlandas sau juokiasi.

Ant rytojaus Driskius nuė
jęs į ofisą sako: “Mr. Zar
land, turi ir kitiems prese
rvams užfųndyti, nes kitaip 
^ali kilti skandalas.” Zar
landas pasišaukė ir kitus 
preserius — ir f und i na "vi
siems.

Trečią dieną Driskius sa
ko: “Mr. Zarland, turi už- 
fundyti ir kai-kuriems ope- 
rėiteriams, nes kitaip gali 
skandalas kilti. O kaip visi 
busime gėrę, nieks nedrįs 
pranešimo daryti unijai. O 
jei ir praneštų kuris, tai as 
pasakysiu: “Aš, tu, jis, anas, 
ir dar vienas — beveik visi 
gėrėme.”

Zarlandas fundina.
“O dabar Mr. Zarland”— 

sako Driskius, — “aš labai 
noriu delegatu tapti. Jus 
apie mane esate girdėję iš 
praeities. Kaip aš liksiu dele
gatu, tai jūsų darbininkai 
dirbs dviem-trim doleriais 
piginu.” Nuėjęs gi pas pre- 
serię stalą Driskius tarė: 
“Vyrai, jeigu ,aš liksiu dele
gatu, visi gausite po penkis 
dolerius pakelti.”

Sugrįžęs prie Zarlando 
Driskius sako: “Kaip.ateis 
Bubnis į šapą, tai pulk jį ir

• *
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vais Dilbaičiutė, mirė po rėjo prisikabinti prie ženoto 
trumpos ligos ligonbutyje. Į vyro. Bet patėmijus tai vyro 

žmona senmergę iš burdo 
pavarė. Negalėdama gauti 
Cambridge’uje vietos, sen
mergė persikėlė gyventi į So. 
Bostoną.

Su tokiomis senmergėmis 
patartina nesusidėti.

Viską Mačiusi,

Paėjo iš Suvalkų rėd., Vilka- 
viškio'apskr., Alvito parapi
jos, Kišiniškių kaimo. Apie 

‘20 metų išgyveno Amerikoj, 
amžiaus turėjo 42 metus. Pa
liko savo vyrą su vaikučiais 
dideliam nuliudime. Velionė 
Ona Klevinskienė buvo 
iinksmaus budo ir darbšti 
moteriškė. Likosi palaidota 
su bažnytinėm apeigom per 
vyskupą Gritėną, ant Lietu
vių Tautiškų kapinių.

Bačių Juozas.

KENOSHA, WIS.
“Ekscelencija” puikiai 

pavyko.
Vasario 5 d. Amerikos 

Lietuvių Politikos Kliubas 
statė scenoj juokingą ketu
rių veiksmų komediją “Eks
celenciją.” Perstatymas pa
vyko puikiai. Visi aktoriai 
savo roles atliko gerai. Pub
likos buvo apie 400, net sė
dynių visiems neužteko. Prie 
išgarsinimo šio perstatymo 
prisidėjo ir vietos klebonas, 
už tai garbė jam.

Kliubietis.

AKRON, OHIO.
Šiš-tas iš lietuvių gyvenimo.

Po išvijimui kun. Cybelio, 
Akrono lietuviai lengviau at
siduso. Dabar niekas jų ne
persekioja ir nepiudo. Užtai 
dabar bolševikai pradėjo po 
truputį šturmuoti, bet jie ma
žai turi pasekėjų. Jeigu 
jiems ir pasiseka vieną-kitą 
lietuvį darbininką suklaidin
ti, bet kaip greit žmogelis 
patiria jų šulerystes, tai ii 
pabėga nuo jų.

Sausio 22 d. Antanas ii 
Ona Antuliai turėjo krikšty
nas savo dukters, kuriai da
vė Veronikos vardą. Tėvai, 
džiaugdamiesi savo nauja 
dukrele, suprašė pas save 
svečių. Kūmais buvo F. 
Rumbutis ir M. Puišienė. 
Laike pokilio kūmos vyras 
Kazys Puišys prisiminė apie 
streikuojančius angliaka
sius, kurie kenčia badą ii 
šaltį ir paprašė svečius su
mesti jiems po keletą centų. 
Jo sumanymą parėmė Fra- 
nas Martinkus. Ir svečiai su
metė tam reikalui 7 dol. 50c. 
Aukavo sekančiai: F. Rum
butis, F. Martinkus, J. Pešte- 

inis ir Ch. Smitas po 1 dol.: 
IM. Puišienė, J. Vaiveckis, 
Al. Daukintas. D. Vindašius, 
•A. Antulis ir J. Rumbutienė 
po 50c.; S. Rodavičia ir J.Jo- 
nuška po 25c. Akrono lietu- 

iviai remia darbininkų reika
lus ir užjaučia streikieriams 
'jų sunkioj kovoj.
i Sausio 25 d. mirė Benis 
I vjuiausnis. duvu veuęs įennę

■ terėlės ant Dayton st., dvi tai 
įžymiausios, viena karsta bol- 
jševikė, o antroji karšta kata
likė; tai dvi geriausios kū
mutės, nes jos krūvon suėję 
visus kitus aukštyn kojomis 
pastato. Aš nuo savęs patar
čiau joms, kad užsirašytų 
“Keleivį”, nes man atrodo, 
kad už “Keleivį” nėra šva
resnio laikraščio lietuvių iš
eivijoje. Kuomet skaitytu
me švarų laikrašti, tai nerei
kėtų nei katalikei nei bolše- 
vikei purvinti pašalinius 
žmones. Neprošali butų ir 
kelių senbernių vardai pami
nėt. nes ir jie prilygsta virš 
minėtoms moterėlėms: laik
raščių neskaito, o tik su plet- 
kom maitinasi.

Kitą syki parašysiu dau
giau apie Rochesterio dirvo
nus. Lietuvaitė.

i

i Sako, kad skerdžius pir
miaus turėjęs neblogą šeimi- 
iiežuriū“'i7'va“iiaSk<į“ve?^'jau Puikybės, tai nei vienas 
lės, pertai ir paliuosavęs nuo Kav^lieipus tiek neturi. Pini- 
tarnystos. Dabar sakosi bu- kolekuvimui nėra galo, 
nąs ant “burdo” pas tikrai Pats aPtaksuoja parapi- 
lietuviško kraujo šeiminin-J?nus- Tun ar neturi, bet 
kės. 0 jau tų šeimininkių ge- Pafakė. tiek turi duoti, 
rūmas, meilumas, malonu- 1nekatalikas. j
mas. tai nors imk ir ant keliu ■ ^.^rakrasmekmė.
pasisodink. O kokius “pa-'Y^uĮcus išvaikė, vargoni- 
jus” jos iškepa, tai visoj nir?kai nepabuna. Parapijo- 
apielinkėj tokių nerasi. Sa- ^ai zta,za visais kampais, sa
koma, vienas ristikas nesi-1 į? Pakeltų buntą, kaip prie 
gaili drie jų dolerių per duris £ir<U’
įmesti už “pajų" gerumą.

Sako, nueik i avinyčią, tai 
pamatysi ilgaveidę sėdint 
pasiputusią avinų pusėj, kaip .... , ...
nekalto prasidėjimo panelę, n®1*’ J ^azn.vcl? ir nesibade 
Nueik kur Į kitokį susirinku- ’ 
šiųjų buri, irgi pamatysi ją 
pirmoj vietoj, taip sakant vis 
po skerdžiaus akimis. Nie
kur nesislapsto. puikus gy
vuliukas ! Na, o kitos visos 
avelės ir avinai, tai gatavi, 
sako, persiplėšti iš pavydo: 
bliauja visokiais balsais, sa
ko ji šiokia, ji tokia, kiaulė, 
ožka, ragana, plytlaiža, su 
liežuvėliu visus iškarsianti, . 
sako, sako, ir sako jau ten, Krasnicko buvo airišė vargo-

į tas nebus geresnis. O peštis 
jau dasiėdė su savo dvasiš
kais tėveliais, tai pamoja ki
tas ranka ir sako: verčiau

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis persisky
rė su šiuo pasauliu šie lietu
viai :

Jonas Poškus mirė po 
trumpos, bet sunkios ligos, 

; 63 metus am-jGutauskis. Buvo vedęs lenkę 
,____  Paėjo iš Kauno rėd.,!moterį, kurią paliko didelia-

del kunigas sumanė naują Raseinių apskr., Viduokliųime nuliudime su mažais vai-

riuoti.
Na ir pradėjo žmonės neiti 

į bažnytėlę. Šventadieniais 
vos pusę bažnyčios pripildo, turėdamas 
kur pirmiau netilpdavo. To- žiaus. T

šposą: išmeta sėdynes iš baž
nyčios ir ton vieton stato 
žmogiškas figūras, kad atro
dytų, jog daug žmonių yra.

Beje, musų kunigas atsi
žymi tautiškumu. Prie kun.

kais. Darbininkas.

Redakcijos Atsakymai

čielas gyvačių lizdas, ir tt. £a- Taigi tautiškai pakilo- 
Sakau. aDsaue-ok Dieve. me- Gura.

S. Pociui. — Apdraudos 
kompanijos beveik visos ge
ros, nes jas prižiūri valdžia. 
Bet stipriausia ir saugiausia 
iš jų yra Metropolitan Life 
Insurance Co. Apie tą kom
paniją, kurios skelbimą 
tamsta mums prisiuntei, mes 
daug nežinome. Kiek galima 
spręsti iš jos skelbimo, tai ji 
moka apdraudę tik taria, ka
da žmogus tampa sužeistas 
ar užmuštas kokioj nelaimėj, 
bet ir tai tik tokiuose atsiti
kimuose, kokie yra nurodyti 
jos kontrakte (policy), tai
gi visų pirma reikia susipa
žinti su jos kontraktu.

A. Kalėdai, Rockford, Ills 
Kad Lietuvos paštininkai ir 
abelnai didžiuma valdininkų 
yra vagys, apie tai “Keleivy
je” buvo ne kartą rašyta. Pa
tartina laiškuose i Lietuvą 
nesiųsti nei pinigų, nei jokių 
kitų brangių daiktų.

A. K—s, Springfieid, Iii. 
—Protestai, prašymai ir re
zoliucijos reikia siųsti toms 
ypatoms, kurias tie dalykai 
liečia. O jeigu norite, kad 
apie jūsų protestus bei pra
šymus žinotų visuomenė, 
skelbkite savo rezoliucijas 
laikraščiuose. Jeigu turite 
reikalą su Lietuvos valdžia 
ar atskiromis ypatomis, ra- < 
šykite lietuviškai, o jeigu su 1 
Amerikos — rašykite anglis- • 
kai.

parapijos. Amerikoj išgyve
no netoli 40 metų. Buvo ve
dęs, paliko pačią su vaikais. 
Velionis Jonas buvo gerai 
pamokytas. buvo geras i 
skripkorius-muzikąntas, bu
vo doras ir geras žmogus, su 
savo kaimynais gražiai su
gyveno. Prigulėjo prie Lietu
viškos Tautiškos Bažnyčios, 
tad ir likosi palaidotas antlkimui masinio 
Lietuvių Tautiškų Kapinių, kuris gal netrukus įvyks. Bu
šu bažnytinėm apeigom.

Ponia Katarkienė mirė tu
rėdama 60 m. amžiaus. Pa
liko sūnų ir dukterų. Paėjo 
iš Kauno rėd., Raseinių.aps., 
Viduklės parapijos. Velionė 
buvo gera ir dora moteriškė. 
Našlavo apie 10 metų ir gra
žiai išaugino savo vaikučius.

Antanas Rutelis mirė po 
ilgos ir sunkios ligos, turė
damas 66 m. amžiaus. Ame
rikoj išgyveno apie 20 m., 
buvo geras ir doras žmogus, 
gražiai sugyveno su savo šei
myna. Ponia Rutelienė daug 
vargo turėjo panešti, nes per 
metus laiko sergantį savo' 
vyrą prižiūrėjo. Likosi pa
laidotas ant Lietuvių Šv. 
Juozapo kapinių, su bažnyti
nėm apeigom.

Jonas Krupskas mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Paėjo 
iš Vilniaus rėd., Alytaus ap., 
Butrimonių parapijos, Pec- 
kunų kaimo. Amžiaus turėjo 
53 m. Amerikoj išgyveno 
apie 24 m., paliko savo žmo
ną su buriu vaikučių dide
liam nuliudime. Velionis Jo
nas buvo teisingas ir geras 
žmogus. Likosi palaidotas su 
bažnvtinem apeigom, patar

iu • . 1 . __

lant Lietuvių Tautinių ka- 
nių.

Ona Klevinskienė, po tė-

i

SPRINGFIELD, 1LL. 
Iš lietuvių darbuotes.

Springfieldo lietuviai 
riasi nepasilikt nuo kitų ko
lonijų, dirbančių Lietuvos 
labui. Tas yra pagirtina. Jau 
turėjome pora susirinkimų ir 
tapo išrinkta komisija sušau- 

susirinkimo.

ta-

ROCHESTER. N. Y.
Rochesterio lietuviški 

dirvonai.
Atvažiavus man j šį mies

tą ir pagy venus kiek laiko, 
'pasirodė, kad čia gyvena pu-

• t jv. r . pas humgą nimoa aeiei is-<Y,^S.??zla®.na.m.?l? ^'meldimo dvasios šventos tai I
’paklydėlei avelei ir visam 
tam užkerėtam lizdui? ,’\**v* r 

Daugiau nieko naujo šiuo,^mas skaitinis “efuvių« Čia 
kartu, nes sunku yra prieiti; rapdasi lietuvių svetainė, o 
prie uždangstytų langų klau-, taipgi yra ’r hetuviška aviny- 
sytis ir patirti kas viduje da- C1.a- Bet pažiurėjus kaip į 
rosi. Mažu dar pasiseks ką,v^n^’ taip iT Į antrą įstaigą, 
nauja sužinoti, tai kitą sykį j apšvietos jose negalima su- 
daugiau pasakysiu. O dabarne’ už sudilusį nikelį.

■■ *" (Nes vieną įstaigą kontro
liuoja fašistų agentai; jie 
viršuje meldžiasi, o apačioje 
girtuokliauja. Kitą įstaigą 
valdo komunistų agentai; ši
tie apačioje pletkavoja, o 
viršuje girtuokliauja ir ka- 
zyruoja. Tai šitokia jų ap- 
švieta.

Šiame mieste laikraščiai 
nelabai-reikalingi, nes žinias 
išnešioja tam tikros, moterė
lės, kurios turi mitrias kojas 
ir ilgus liežuvius. O “apšvie
tę” išplatina vyrai prie ka- 
zyrų ir stikliuko. Pavyzdžiui, 
paimkime tūlą B-nę: pakal
bėk jai apie apšvietę, tai ji 
pasisakys, kad ji daugiau 
“apsišvietusi” negu visi kiti. 
Bet pradėk teirautis apie jos 
“apsišvietimą.” tai patirsi, 
kad ji nieko daugiau nežino, 
kaip tik plūstis ir kitus 
šmeižt. Paskui yra kelios mo-

sakau “gud-bai.” 
Nezaležnikaa.

BALTIMORE, MD. 
Lietuvių Atletų Kliubas sta

to scenoje “Ekscelenciją.”
Vasario 19 d., Lietuvių 

Svetainėje pirmu sykiu šia
me mieste bus perstatytas 
veikalas “Ekscelencija.” Lo
šime dalyvaus žymiausi vie
tos aktoriai-mėgėjai, vado
vaujant T. J. Marcinkevičiui.

Veikalas “Ekscelencija” 
yra keturių veiksmų komedi
ja. Joje perstatoma, kaip 
viena amerikietė lietuvė, 
turtingo butlegerio našlė, 
parvyko i Lietuvą ir ten be- 
jieškodama savo dukterei 
aukštos kilmės žentų, papuo
lė j apgavikų nagus? Veika
las yra vertas pamatyti.

Baravykas.
■ f ♦ 4

vo prašomos visos draugijos 
bei kuopos, kad prisiųstų sa
vo atstovus į susirinkimą, ku
ris buvo 29 d. sausio. Bet ka
žin kodėl mažai atstovų susi
rinko. Mat vieniem nepatin
ka, kam susirinkimas buvo 
šaukiamas pobažnytinėj sve
tainėj, o kiti turi kitokias 
priežastis. Dėl svetainės tu
riu pasakyti, kad uz kitas 
svetaines reikia užmokėt, o 
šita svetainė gaunama dykai, 
todėl šioj svetainėj ir susi
rinkimą šaukėm.

Mane džiugina vienas da
lykas, tai kad musų jauni- 

i mas interesuojasi Lietuvos 
reikalais * ir į šį susirinkimą 
skaitlingai atsilankė. Garbė 
užtai jaunuoliams! žengki- 
me visi tiesiu keliu link lietu
vių vienybės, o tuomet musų 
vardas pakils tarp svetim
taučių. Dalyvavęs.

“Kada Aš
Pagavau šaltį”

“Kada aš pagavau šalti.“ rašo 
mums Mr. Ant Vozech iš Denver, 
Colo., “aš žinojau, kad Trinerio Kartu
sis Vynas vėl sutvarkys mane tinka
mai.“ Ir ištikro. nėra peresr.io budo 
šalčio prašalinimui. Trinerio Kartusis 
Vynas išvalo pilvą ir liuosuoją. jį regli- 
lianai, sutvarko visa sistemą ir sutei
kia stiprumo. Parsiduoda visose aptie? 
koše. Rašykit pas Jos. Triner (<x, 
1333 S. Ashland Avė.. E 2, Chieago, 
III. reikalaudami DYKAI SAMPALO, 
Įdedant H*c. padentrimni persiuntimo 
lėšų.

VEI.TIT S\MP\|,O KUPONAS

Vardas ...

(latvė ....

M iestas ... E 1.
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CAMBRIDGE, MASS. 
Negražus senmergių elgėsis.

Pas mus randasi tokių sen
mergių, kurios bereikalingai 
užkabinėja dirbtuvėj ženo- 
tas moteris. Pavyzdžiui, sen
mergė P. A. visai bereikalin
gai užkabinėja moterį J. J. ir 

naujant vy skupui Gritėnui, kuomet ji buvo perspėta, kad 
-. neužkabinėtų, tai net muštis 

puolėsi.
Vėliaus toji senmergė no-

Ekskursijos
Daiijr liletuvjų jau renęin.ū ketian’i 

j Lietuva pavasaryje aplankymui save 
giminių. Kurie vra jau Amerikos' pi
liečiais, tie patįs amerikoniškus pasus 
ir baigta.

Bet daugelis pilnujų-antrujų popie- 
rų dar neturi, ir tokiems visiems būti
nai reikia gauti nuo Amerikos valdžios 
leidimą — Hermit to R«-cnier the 
I nited Statės — sugrįžt atgal, o gavi
mui leidimo sugrįžti būtinai reikia ži
noti paduoti savo tikrą atkeliavirr.o 
Amerikon laiką ir laivo vardą, be ko 
negaunama Permitas.

Nepiliečiai, neturinti Perimto. tega
li sugrįžti Amerikon.

Mano Agentūra su jieško tikrą atke- 
liavimo laiką ir suranda laivą vardan 
keleiviams Lietuvon, kaipo ir imar.- 
tiems pirmąsias ar antrąsias piliety
bės {lopieraa vyrams ir moterims.

Reikalaukite aplikaciją ir pridėkit 
2c. štampą, rašydami tuojaus šiuomi 
adresu: < ru

P. MIKOI.ATNIS AGFNCY 
188-15'J Sands st,, Brooklyn, N.
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B1SKIS ASTRONOMUOS £
nulius.

.... , . i Toli už Jupiterio keliauja
e. Kaip jau anąsyk m:-;septintas didelis saulės paly

SVEIKATOS KAMPELIS.Saulės palydovai.
Žemė 

nėjome, palyginti su saule, 
atrodo kai aguonos grūdelis 
palyginus ji su labai dideliu 
arbuzu. šitas grūdelis skren
da ir skrenda apie saulę, 
gaudamas iš jos visą šilumą 
ir šviesą. Apie saulę skrenda 
dar visa daugybė didesnių ir 
mažesnių, panašių | žemę, 
kūnų.

Planetos, žiūrint akimis, 
nieku nesiskiria nuo žvaigž
džių. Bet žvaigždės niekuo
met nekeičia savo vietos tarp 
kitų žvaigždžių, o planetos 
nuolat keičia.

Antras skirtumas tas. kad 
žvaigždės, kaip ir musų sau
lė. pačios šviečia, tai yra lei
džia iš savęs šviesą, o plane
tos tik atmuša ant jų krintan
čią saulės šviesą.

Arčiausiai nuo saulės yra 
Merkuras. Jis yra tris kartus 
arčiau nuo saulės negu žemė. 
Merkuras sukasi 58 milijonų 
kilometru atstume nuo sau
lės. Jis yra beveik tris kartus 
t’ž žemę mažesnis. Jeigu 
pravesime tiesią liniją per 
Merkimo vidurį, tai tokia li
nija butų 4.700 kilometrų il
gumo. O pravesta tokia pat 
linija per žemės vidun turė
tų 13,000 kilometrų. Merku- 
rą akimis, be žiūronų pagel- 
bos, nelengva matyti, nes jis 
po saulėleidžio greit nusilei
džia.

Kadangi Merkuras yra 
apie tris kartus arčiau prie 
saulės negu žemė ir pusę ma
žesnis už žemę, jis yra taip 
karštas, kad nei žmogus 
nei kiti gyviai negalėtų gy
venti. Merkuras aplekia savo 
kelią apie saulę per 88 die
nas.

Toliau eina Venera. Tai 
visiems žinoma gražioji auš
rinė. kuri mums praneša sau
lės užtekėjimą. -Ji yra,, pa 
>aulės ir mėnulio, šviesiau-

ii__ _____
APIE FANATIZMO IR 

MANIJOS LIGĄ.
i Tarp psichinių ligų, kurias 
žino medicina ir nuo kurių 
žmonės rūpinasi gydylis.

dovas — Saturnas. Savu di
dumu jis užima po Jupiterio 
antrą vietą. Jo atstumas nuo 
saulės yra dešimts kartų di
desnis, kaip žemės. Savo ke- w ______ _______
lionę aplink saulę jis padaro įmonės i _  . J.. J * 
tik per 29 su puse metų. Ast-, vra laip paf’^votiškoZpsi- 
ronomai (žvaigždžių tyrinę-(chines ]i?0S — tai fanatiz- 
tojai) jau senai pastebėjo moįr manijos ligos,nuo kurių 
kaž kokį siaurą aukštą lan-i.)atv - ----- - - •
ką. lyg ratą aplink Saturną 1 ‘ 
Dabar galutinai išaiškinta, 
kad ta lanką sudaro didelė 
daugybė besisukančių apie 

i Saturną mažiuiiūkų kūnelių, 
mėnuliukų, kurių pavieniui 
negalima matyti ir kurie at
rodo. kaip koks pilkas debe-

Be to. apie Saturną su-

l

i

—Vaike, tu šitaip kalbė
damas užgauni mano stoną. 
Ar tu nežinai, kad aš esu vy
čių vaisko generolas?

—Žinau, tėve.
—Jeigu žinai, tai kaip tu 

gali mane durnium vadinti?
—Aš tavęs taip nevadi

nau.
—Bet tu pasakei, Maike. 

kad aš nežinau, ką mokslas 
reiškia: taigi išeina, kad aš 
esu durnas. Aš prieš tai pro- 

itestuoju I
i —Geriau, tėve, neprotes- 

bedieviai. norit kanečltuok. bet pasakyk man. ką

—Sei. Maike. aš noriu 
šiandien eit su tavim ant kri
tikų.

—Aš nežinau, tėve, kaip 
tu galėtum savo norą įvykin
ti, nes iš kritikų niekas grin
dų nedaro, ir vaikščiot "ant 
kritikų” yra negalimas daik
tas.

—Gali būt. Maike. kad aš 
netaip išvirozijau savo mislį, 
kaip reika, ale aš mislinu, 
kad tu supranti, ką aš norė
jau pasakyt, enivei. Aš norė
jau tavęs paklausti, kodėl 

iškasavot tikėjimą ant svie-ltu apie mokslą žinai, 
to? | —Orait. Maike. o ką tu _____ _______
—Paj’akysiu- tėve, nori žinot? Klausk manęs ko šias dangaus kūnas. Vos tru- 

kad tikėjimą naikina ne be- nori, o pamatysi, kaip aš tau puti mažesnė už žemė, ji yra 
dieviai. bet pats gyvenimas, atsakysiu. savo sąlygomis į žemę pana-
Buvo laikas, kuomet žmonės - Na. gerai, tėve, pasakyk šiaušia. Čia yra oras panašus 
garbino juodą bulių ir manė.(man. kaip toli mėnulis nuo kaip žemėje: lodei manoma, 
kad jis yra dievas. Jie garbi- jžemės. kad ant Veneros galėtų gj-
no taip pat žaltį, ugnį, van-: —šito. Maike. tai aš neži- venti žmonės. Tiesa, kadan- 
denį.jžaibą ir kitokius daly- nau. ba ant mėnulio da nei gi ii vienu trečdaliu yra ar

čiau saulės, negu žemė, tai 
čia yra daug karščiau negu 
žemėje. Yra mokslininkų, 
kurie svavoja, kad ateisią 
laikai, kada žmonės galėsią 
važiuoti ant Veneros taip, 
kaip šiandien Amerikon ar 
kur kitur.

Už Veneros

kus. Bet šiandien tokių daly-įkarto nebuvau ir kelio ne- 
kų mes jau negarbinam. Ko-'mieravau.
dėl? Todėl, kad gyvenimas! —Gerai, tėve, aš duosiu 
mums parodė, kad bulius nė-tau lengvesni klausimą. Pa
ra joks dievas, bet papras- sakvk man. kodėl svki pasra joks dievas, bet papras-;sakyk man. kodėl syki pas 
tas galvijas, kurį galima pa- mus būna vasara, o kitą sykį 
piaut ir suvalgyt. o iš jo odos žiema.
batus pasisiūti. Toliaus gy- —aš. Maike. žinojau, ale 
vendami žmonės patyrė, kad užnmšau. kokiu spasabu tas 
ir žaibas nėra joks dievas. pasj4aro.
bet tam tikra energija, kuri

-i;

Tai gai atsimeni, tėve, 
pakinkyta P^ę^ tam tikros į; žmonės stiklą daro?

—Neatsinemu ir to. vaike. 
—Tai ką tėvas atsimeni ?
—Klausk manęs apie gė

rimus, vaike, tai aš tau kaip 
ant delno viską išdėsiu.

—Na. gerai, tėve, pasakyk

i.

savo sąlygomis Į žemę pana-

mašinos gali dirbti naudingą 
darbą. Ir jie ją pakinkė. 
Elektra šiandien ir ledą ga
mina. ir valgyt verda, ir dra
panas skalbia, ir miltus ma
la. ir vežimus traukia, ir tuk-' ____________
stantį kitokių darbų atlieka, man.’kod°eTsūriai "pavalgius 
Tas parodo, tėve, kad daug noriri gerti0 
geriau žmonėms netikėti, ne-1 _i;£kiuzmk JIaike. mano 
gu tikėti. Todėl apsist letę ■ pVpka užgeso, tai turiu eit 
žmones ir netiki Lįįies pajieškot

—Meluoji, vaike. As bu-, 
vau pereitą nedėldienį nuė-( 
jęs bažnyčion, tai mokytų1 340 MAF1NINKŲ BYLA, 
žmonių tenai mačiau apie tu-į T,„K- ;b . • r, - f Italijos mieste Balerinoj

greitu laiku žada prasidėti 
įdomi byla, kurioje yra kal
tinama 340 mafininkų. Ma- 
fia yra teroristų organizaci
ja. kitaip žinoma da “juod- 
rankių” vardu. Ji žudymais 
ir grąsinimais reikalauja iš 
turtingų žmonių pinigų. Ita
lijos valdžia užsispyrė šitą 
teroristų organizaciją išnai
kinti.

žiną. Bučeri Dešraucką pa-' 
žįsta visi, ba jis netik geras 
kilbasas padaro, ale ir šiaip 
smart vyTas: ar kas į džėlą 
paklius, ar kam pilvą su- 
skaudės — jis kožnam rodą 
duos ir viską išklumočys. 
kaip regi i lojaris. O tu pama
tytum, kokį jis pilvą turi! 
Kaip didžiausia bačka ko
pūstų! l’žtai žmonės ir vadi
na jį galvočium. -Jes. Maike, 
jis mokytas vyras. O betgi ir 
jis bažnyčioj buvo. Buvo ir 
kitų biznierių. Na, o prie to 
i’uk ir aš tenai buvau. Tai 
įaipgi tu gali sakyt/Maike, 

kad mokyti žmonas Į bažny
čią neina?

—Iš tavo pasakojimo aš 
nrm'rtflu, tėve, kas tenai ga
lėjo būt mokyta.-. Jeigu tu 
save skaitai prie mokytų, tai 
tu da nežinai, ką reiškia 
mokslas.

gu visiškai pamišę. Tečiau. kai nėra reikalingų duome- 
jnų biuromanija— kada li- 

(i e d a pastangų 
viską suversti prie kancelia
riškų formulumų: tokius li
gonius lengva pažinti įstai
gose. kai jie pradeda reika
lauti niekuo nepamatuotų 
formalumų ir viską remia 
naiviausio laipsnio biurokra
tizmu: kleptomanija — ka
da žmogus negali susilaikyti 
nuo vogimo, nors jis butų ir 
turtingas, ir jam to daikto, 
kurį jis vagia, visai nereikė- 

. tų: didybės manija — kada 
žmogus beprotiškai svajoja 

. apie didybę, apie garbę ir 

. aistringu tos ligos momentu 
, siekia garbės ir didybės pa

čiu absurdiškiausiu budu.
. Pastarąjį psichini suirimą 
. aiškiai vaizduoja Servante- 
. sas savo veikale "Don-Ki- 
i chotas.” kuriu “didvyris.” 

Don-Kichotas, apsiginklavęs 
ritieriškais rūbais, šarvais 
bei ordenais. dėl garbės ko
voja su malūnais, su jaučiais, 
su avimis, per naktį “ištiki
mai” dežumoja su ilgu jėti- 
mi prie kiaulių lovio, kenčia 
pajuoką net piemenų ir visa 
tai daro iš meilės nepažysta
mai Dulcinėjai ir siekia per 
tą meilę "svietiškos” garbės.

Visomis čia minėtomis li
gomis daug žmonių serga ir . 
Lietuvoje, pradedant senais 

davatkomis, gimna- 
studentais, ir bai

giant išėjusiais mokslus. ir 
net vaidinančiais “svarbius 
vaidmenis.” Kad tokie ligo
niai visuomenei ir valstybei 
labiau pavijingi, negu visiš
kai pamišusieji. ypač kai jie, 
panaudodami politines; tei
ses. ir laisves, ima visuojme- 
r.ėje ir valstybės gyveninio 
organizuotu budu absurdus 
daryti. — apie tai, tur. būt, 
niekas besiginčyk Ar nege
riau butų visokius maniakus 
izoliuoti ir gydyti juos, o ne 
leisti jiems organizuotu bu- 

“ža rūbe- du varyti nesveiku protu pa- 
ar kitur, remtą politiką ir viešai daly

ti visuomenei banališkiausių 
absurdų?

D-ras P. K-as.

deja, tais ligoniais maža te
sirūpina. Ir patys ligoniai •guistai 
lyg ir nejaučia savo psichi
nio suirimo. O tarpe senų žy
dų ir senų davatkų yra ir Lie
tuvoje sergančių religiniu 
fanatizmu.

Kaip skaudžiai veikia i 
žmogų religinio fanatizmo 
liga — labai aiškiai vaizduo
ja L. Tolstojus savo romane 
“Otec Sergi j” (Tėvas Ser- 
giejus). Tame romane L. 
Tolstojus vaizduoja, kaip 
busimas vienuolis — Tėvas 
Sergiejus, būdamas skaisčiu 
kavalierium, vien dėl nusivy
limo meilėj, išsižada svietiš
ko gyvenimo, skelbia karą 
gamtos reikalavimams, tam
pa vienuoliu ir. kad atsispir
tų gamtos viliojimams-pa- 
gundoms, nors kančios pa- 
gelba. tyčia nusikelia sau 
kirviu rankos pirštą. Molje
ras komedijoj “Tertiufe” ir 
Volteris savo romane “Kan- 
didas” taip pat aiškiai vaiz
duoja, kaip religinio fanatiz
mo liga paverčia žmogų dva
sios vergu.

Politiniu fanatizmu sirgo 
ir tebeserga daugiausia azi
jatiškos dvasios rusai — ev- 
razitai. Tie rusai, kurie dva
sioje tebėra azijatiški ver
gai. jie politiniu fanatizmu 
taip smarkiai serga. ka<J at
sidūrę ir kitokioj politinėj žydais 
atmosferoj — Vakarų Euro- žįstais, 
poj. neaklimatizuojasi. Dau
guma jų yra ir mokyti, lė
čiau būdami paraližiuoti po
litinio fanatizmo ligos, poli
tikoje jie smulkus nykštukai 
—trumparegiai, ką aiškiai 
liudija jų pastangos pasida
ryti iš kažkokio Kirilo rusų 
carą ir svajonės apie “vienos 
nedalomosios’* viešpatystės 
atstatymą. Nors jų liguista 
politika Vakarti Europoj aiš
kiai .kvalifikuojama, kaip 
nykštukų politika, tečiaus jie 
save bepročiais vis tik nelai
ko. ir atsidūrę “ža rube- 
žom,” Paryžiuj 
dirbdami pačius juodžiau
sius darbus, ta kryptimi vei
kia ir toliau. Tokių rusų po
litinio fanatizmo ligonių yra 
užsilikę ir Pabaltės valstybė
se. Jų yra ir Lietuvoje. Juos 
lengva pažinti iš to. kad po- 

i litiniu fanatizmu sergą žmo-
■ nės. lygiai kaip ir religiniai 

fanatikai, aklai tiki fantas
tiška politika, kuri remiasi

■ tikėjimu, stebuklais irorga-
■ niškai neapkenčia racijona-
■ Hai ir logiškai mąstančiųjų 

nuomonės ir Įtikinimu kitaip 
mąstančių, išmintingų žmo
nių. Politiniai fanatikai ki
taip mąstanti žmogų aistrin
gu momentu taip pat su mie
lu noru gali kankinti, o net ir /’•_ - . s , Ka i

ergą žmonės visai ne
sirūpina gydytis. Tamsesni 
žmonės mano, kad fanatiz
mas ir manija yra normalus 
apsireiškimas. Tečiaus. kad 
fanatizmas ir manija esmėje 
reiškia tam tikrą laipsni psi
chinio suirimo ir dažnai nie
kuo nesiskiria nuo formaliu 
pamišimo — tai faktas.

šiais laikais fanatizmo ir 
manijos ligomis daugiausiai 
>erga žemesnės kultūros 
žmonės — azijatai bei eura- 
zitai. ir beveik visai tomis 
ligomis neserga aukštesnės 
kultūros žmonės — Vakarų 
europiečiai. Fanatizmo ir vi
sokių manijų ligos yra gry
nai psichinio pobodžio. Fa
natizmo liga pasireiškia tuo, 
kad pas ta liga sergantį žmo- 

Igų pa ra ližiuojasi objektyvus 
'samprotavimas— išeinąs iš 
(sveikų žmogaus prigimties 
. instinktų. — toks žmogus vi
siškai nustoja logikos. Fana- 

įtizmo liga esti dviejų lyčių: 
(religinio ir politinio fanatiz- 
‘mo. Religiniu fanatizmu ap- 
| serga žmonės iš mažens dėl 
fantastiško religinio auklėji
mo. Subrendę žmonės ta liga 
apserga dėl Įvairių neužgy
domų gyvenimo nuoskaudų, 

i Kaip fantastiško religinio 
auklėjimo pasėka. Rytų Azi
joj ir po šiai dienai dar pasi
taiko religinio fanatizmo li-

i
sys.
kasi dešimts nemažų mėnu
lių.

Pagaliau lieka dar dvi di
delės planetos — Uranas, 
kuris keliauja 2870 milijonų 
kilometrų atstume nuo sau
lės ir savo kelionę padaro 
per 84 metus: Neptūnas, ke
liaudamas 4500 milijonų ki
lometrų tolumo nuo saulės, 
suveda savo kelionės aplink 
saulę ratą tik per 165 metus.

Ar yra dar toliau kokie 
saulės palydovu i kol kas ne
žinia.

Jeigu saulė turi tiek daug 
palydovų ir žemė tarp jų yra 
vienas iš mažesniųjų, tai se
nai jau visus domina klausi
mas: ar gi lik ant žemės yra 
gyxybė?

Svarstant klausimą, pir
miausia reikia pažymėti, 
kad gyvybei reikalinga labai 
daug sąlygų. Reikia, kad bu
tų neperkama ir neperšalta, 
neperšviesu ir nepertamsu: 
reikia oro ir daug kitų sąly
gų. Jei tik kurios nors vienos ________ ___ _____________
sąlygos nėra, ten gyvybės ga tokioj aštrioj formoi. kad 
jau ir negali būti. Taigi pla- žmonės tam tyčia įkaitintais 
netose, kurios yra perarti akmenimis deginasau akis 
prie saulės, gyvybė negali iki apalpsta iš kančios, tikė- 
buti, dėl to. kad ten perkai-s- daįniesi tuo budu išvysti jų 
ta ir persviesu. Planetose, garbinamąjį Dievą.

nuo saulės per toli, Tai vienas i * 
kaip Uranas. Neptūnas vėl j;pos pavyzdžių.

foi

netose. kurios yra perarti akmenimis

kurios nuo saulės per toli.

j>er šalta ir per tamsu. Jupi
teris ir Saturnas, spėjama 
dar nėra pakankamai atau
šę ir ten apskritai jokia gy
vybė nėra galima dėl per di
delio ^dujinio karščio.

Tokiu budu tinkamos gy
vybei sąlygos butų maždaug 
lik trijose planetose: Vene
roje. Žemėje ir Marse. Žemė
je yra gyvybė. Ar yra gy vy
bė panaši, kaip žemėje, Ve
neroje ir Marse,

Tai vienas ryškiausių tos 
nekalbant 

jau apie visą eilę kitų “Viso- 
galio labui” išgalvotų kanki
nimąsi. vadinamų asketiz
mu. Bet religiniu fanatizmu 
sergą žmonės, be savęs kan
kinimo. dar organiškai neap
kenčia kitatikių. Visi kitati
kiai jiems atrodo aršesni už 
velnius. Todėl aistringu fa
natizmo ligos momentu ligo
niai kitatikį žmogų su mielu 
noru kankintų, o net ir nužu- 

kol kas dytų. kaip tie Jėzaus Kris-
Uz \ eneros, nuo saules to- mokslas dar negalėjo ištirti taus kankintojai, 

aau. eina musų žeme. Ir apie jr pasakyli. p*et dauguma '1
žemę, bei jos palydovą — 
mėnuli pakalbėsime skyrium

mano, kad taip.- . . . I
plačiau, nes šitie du kūnai la-' 
blausiai mums yra Įdomus. ;

Toliau sutinkame Marsą.; 
kuris keliauja vidutiniškai Į 
arti šimto mili jonų kilomet-’ 
>ų toliau nuo saulės, negu 
žemė ir yra per pus mažes
nis už žemę. Jis padaro sa
vo kelionę apie saulę bemaž 
į du metus.

Per labai stiprius žiūronus 
mokslininkai pastebėjo ant 
Marso kaž kokias tiesias, 
gražiai pravestas tamsias li
nijas. Kai kas pradėjo aiš
kinti. kad tos linijos esą per
kasai ir kad todėl ant Marso 
turi gyventi žmonės. Bet 
naujausi tyrinėjimai parodė, 
kad tos linijos kartais pasi
rodo. kartais vėl dingsta: to
dėl dabar nemanoma, kad 
tai galėtų Jiuti žmonių pada
ryti perkasai.

Toliau keliauja didžiau
sias saulė:- palydovas, milži
nas ---- Jupiteris. Jis yra tuks
ianti kartų didesnis už musų 
žemę ir daug didesnis negu 
viso:; saulės planetos kartu. 
Jo atstumas nuo saulės pen
kis kartus didesnis negu že-

ANGLIJOS VALDŽIA 
ŠELPIA 951,000 BE

TURČIŲ.
Anglijos sveikatos minis _

terija paskelbė už pereitus mės ir siekia arti 800 milijo- 
metus raportą, kuris parodo, nu kilometrų. Savo kelionę 
kad 1927 metais valdžia tu- aplink saulę Jupiteris pada- 
rėjo šelpti 951,000 beturčių, ro tik per 12 metų. Moksli- 
kuriems buvo išmokėta iš vi- ninku tyrinėjimai rodo, kad 
so $198,000,000 pašaipos. Į Jupiteris nėra dar visai at
iką sumą neineina bėdai- aušęs. Ji apsupa is vioi. •ilsiu 
bia«i ^mokėta apdrauda, tirštų ęarn sluoksniai, opu

lis bus tiek 
laikrodėlių

Dei to tokie ligoniai visuo
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AR SVEIKA YRA VESTI?
Garsus mokslininkas Ht> 

felandas, padaręs daug di
delių išskaičiavimų, priėjo 
išvados, kad iš šimto vedu
sių vyrų septyniasdešimta 
metų amžiaus sulaukia 27 
žmonės, tuo tarpu iš 100 ne- 
vedusių vyrų 70 metų sulau
kia tiktai 11 žmonių. Taip 
pat is 100 tekėjusių moterų 
70 metų sulaukia 28 mote
rys. o iš 100 netekėjusių mo
ti rų 70 metų sulaukia tik 
23 moterys. Kiti mokslinin- 

nužudvti ikai Pat patvirtina šias
nuzuayti. (išvadas.

Kadangi ligoniai su tokiu! A, ...
psichiniu suirimu lig šiol . ' relIua
neizoliuojami, tai tokie ligo-1 įpJ.M ’ ve<!' P?"
niai. naudodamas politine' bet
teise ir laisve, savo politiniu; j?': • * \e< ‘ v ^e"
liguistumu pridaro visokių'Jl-i J. A * >Of' amziai^
absurdų viešam gyvenime ir 
tokiu budu kartais labai pa
kenkia visuomenės rimties 
apsaugojimui. O kai kartais 
tokie ligoniai pradeda veikti 
organizuotu budu. tai jie vi
suomenei darosi kur kas pa- 
jvojingesni, negu paprasti 
bepročiai. Ir bendrai imant, 
fanatizmo liga visuomenei ir 
valstybei kartais daug pavo
jingesnė. negu Veneros arba 
kita limpama liga su visomis 
pasėkomis, nes ir fanatizmo 
liga paprastai yra surišta su 
kitomis ligomis, su įvairio
mis manijomis, kurios taip 
pat reiškia psichini suirimą.

Manijos liga turi daugiau 
lyčių, negu fanatizmas. Ero- 

jtomanija — forma psichinio 
suirimo, kada žmogus liguis
tai galvoja tik apie lytie.- 
santikius: grafomanija — 
reiškia aistringą norą ką 
nors išdėstyti raštu ir tada.

neilgina, dažnai net trumpi
na.

X odę žmonės ilgiau gyve
na dėl to, kad jų gyvenimas 
yra ramesnis, lygesnis, leng
vesnis ir linksmesnis. Vedę 
žmonės gyvena ramiau, ne- 
sidaužo naktimis, nejaučia 
baimės. .Jų gyvenime mažiau 
tėra staigių permainų, jie 
laiku darbus dirba, laiku pa
migo. atsigula. Vedusioms 
kngviau yra sirgti, nes jie 
turi rūpestingą priežiūra, 
kokios neturi nevedusieji. 
Pagaliau vedusiųjų meile n 
vaikai suteikia jiems daug 
džiaugsmo. \ is<*ki<,> nelai
mės ir rūpesniai lengv įauyra, 
pakeliami, nesy.ia Kuo 
pasidalinti jais

Visiems yra žinoma kuo 
ra m lis, )y gus gy. v , j., a į f 
rupesnių yra būtina ilgu am
žiaus alvga.

Dr. J. Žemgaly
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PAJ1ESKOJ1MAIĮ ATSIŠAUKIMAS Į ESPE
RANTININKUS.

Vienminčiai esperantinin
kai, be skirtumo pažvalgų—į 
praktikuojanti katalikai, lai-į 
svų pažiūrų tautininkai, so
cialistai. komunistai ir kitų Į 
pažvalgų idealistai, meldžiu, j 
atsiliepkite. Dalykas tame: ■ 
esu prašytas per knygos: 
“Amerikos Lietuviai" leidė
jų komiteto pirmininką, g. 
kun. S. Draugelį paruošti 
straipsnį Į tąjį taip svarbų- 
istorini veikalą apie Ameri
kos lietuvius esperantinin
kus. Tai tam straipsniui rei
kalinga man medžiaga. Mel
džiu tat parašyti man, ant 
kiek tik galėsite, smulkme
niškai: Kaip susipažindinot 
su tarptautine kalba—Espe
ranto? Ar mokate ją gerai? 
Ar vos tik paviršutiniai? Ar 
esate tik šalininku jos? Kiek 
yra jūsų apgyvento j koloni
joj lietuvių esperantininkų? 
Ar yra kuopelė jų? Ar gal 
buvo? Kaip mokinotės — ar 
pats per save, iš vadovėlio, 
ar mokytojas mokino; lietu
vis. ar kitatautis? Ar žinote, 
kas i Amerikos lietuvių laik
raščius pirmas patalpino 
štraipsnį apie tarptautinę i 

Dabar jau visos lietuvai- kalbą—Esperanto? žodžiu,! 
sukruskite! Nusiimkite meldžiu parašyti viską, kąl

w

AMERIKOS LIETUVAIČIŲ i 
į GRAŽUOLIŲ KONTESTAS i

Pamatę skelbimą Ameri- mano, kad šis kontestas bus 
kus lietuvaičių gražuolių toks didelis pokilis, kokio 
l untesto, daugumas gi norės dar Amerikos lietuviai nie- 
ž'iioti. kes tą kontestą rengia kad neturėjo. Manoma, kad 
ir kodėl rengia. Taigi visi dalyvaus ‘daug lietuvaičių 
žingeidautojai malonėkite gražuolių 
perskaityti sekančius apra- žiūrėtojų, 
symus, iš kurių šiek-tiek da- kontestą ir gražuoles kuo 
žinosite apie kontestą ir jo puikiausia. Po kontesto bus 
rengėjus. šokiai.
Susitvėrė draugija ir rengia Kaip merginos bus apsiren- 

kontestą. Į gusios laike rinkimo.
Brooklyne nusitvėrė daili-' Konteste vakare laike —

ir susirinks daug 
Rengėjai puoš

I

Brooklyne nusitvėrė daili-' Kontesto vakare laike rin- 
ninku draugija ir pasivadi- kimo merginos turės būt ap- 
no‘T 
lės Drau 
\ ra rengti bepartyviškai 
įvairius lietuviškus kontes- 
tu> (varžytines). Taigi minė
ta draugija ir rengia “Ame
rikos Lietuvaičių Gražuolių 
Kontestą." kurio dieną ir 
vietą pranešime kiek vėliau.

Kodėl rengiamas šis 
kontestas?

Kuomet amerikonai ren
gia gražuolių kontestus, tai 
dalyvauti juose1 gali tik bur- 
žujų-turtuolių dukterys. Mu
sų gi konteste galės dalyvau
ti ar biedna ar bagota — be 
skirtumo. Koks merginos gy
venimas. kokių ji pažvalgų, 
kur ji priguli, i tai nebus žiū
rima. Galės būti katalikė, 
socialiste, komunistė, tautie
tė ar kitokia, bile tik bus gra
žiai nuaugus ir taps išrinkta. 
Taigi todėl ir rengiamas šis 
kontestas, kad duot lietuvai
tėms “Sho\v-off” ir turėt 
naują pokili.

Kaip bus rengiamas šis 
kontestas?

Minėtas kontestas 
rengiamas taip: merginos, 
apsiėmusios dalyvauti kon
teste, malonės prisiųsti savo 
paveikslus su klišėmis (euts) 
rengėjams, kuriuos rengėjai 
talpins lietuviškuose laikraš
čiuose. Paveikslai turi būt 
maudymosi kostiumuose, su 
pančekomis ar be pančekų, 
su šlipėmis (pumps), 6 ar 7 
colių didumo, čielų ypatų, ir 
bile kokiose pozose. Kiek
viena mergina sykiu su pa
veikslu malonės priduoti sa
vo vardą, pavardę, antrašą ir 
kiek ji turi metų. Konteste 
tik merginos galės dalyvau
ti ir tik nuo 16 iki 26 metų. 
Kiekviena lietuvaitė turi pil
ną teisę pati viena apsiimti ir 
dalyvauti konteste. Žinoma, 
tolimų miestų galės, ir drau
gijos išrinkti savo miesto 
gražuolę ir prisiųsti musų 
kontestan. Kontesto dienoje 
visos apsiėmusios dalyvauti 
malonės būti konteste ypa- 
tiškai, iš kurių rinksim kiek
vienam miestui ir miesteliui 
po gražuolę. Žinoma, bus 
renkama tik tiems miestams, 
iš kurių merginos dalyvaus 
konteste. Miestų gražuo
lėms bus duoti tokie vardai: 
“Panelė Brooklyniutė.” “Pa
nelė Bostoniutė.” “Panelė 
Chicagiutė” ir tt. Iš miestų 
gražuolių tame pačiame kon- 
teste išrinksim gražuolę ant 
gražuolių, kurios vardas bus 
“Panelė Amerikiutė.”

Visos gražuolės gaus dide
lių dovanų ir bus garsina
mos laikraščiuose. Rinkimas 
bus vedamas teisingai, nes 
bus 5 lietuviai teisėjai ir vie
nas artistas kaipo patarėjas, 
kuris rinko anglų-amerikonų 
gražuoles. Kontestan bus su
kviesti lietuviai fotografai ir 
anglų laikraščių fotografai, 
kurie trauks musų gražuolių 
paveikslus. Taipgi bus daug 
anglų teatrų manadžerių, 
kurie rinks musų gražuoles į 
teatrus už aktorkas. Kuomet 
įvyks anglų gražuolių kon- 
te<tas. tai mes siusime savo 
gi ažuoles jų kontestan kaipo 
“Lithuanian beauties.”

Bus didelis pokilis.
K ^testas įvyks_ didžia

jam New Yorke.

Brooklvno Lietuvių Dai-Įsirengusios maudymosi siu- 
Jraugiia,” kurios tikslas tais, su pančekomis ai be

pančekų ir su šlipėmis. Ne
morališkumo čia jokio nėra, 
juk mergina apsirengusi 
maudymosi siutu, atrodo 
daugiau apsirengusi, negu su 
kokia plona drese. Kontes- 
tuose merginos dėvi maudy
mosi siutus todėl, kad geriau 
galima pažinti jų nuaugimas 
(shape).

Merginos, apsiimkite 
dalyvauti konteste.

I I 
I

KELEIVIS

Niekas nėra

saugus!
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Pajieškau švogerio Frano Bakšio, 
seniau gyveno Brooklyne. Paeina iš 

< \*ilniaus rėdybos. Nedzingės volo-- 
• ties. Mešknnų kaimo. Turiu prie jo 
’.-vartuj reikalą. Meldžiu atsišaukti ar

ba žinr.rt eji malonėkite pranešt: šiuo 
:-a.-resu: P GREDZINSKAS
Į :-.l Beach st.. Haverhill. Mass.
j Dar .“' ki pajieškau Jurt'io J. Ken- 
^dvvio b olių i- seserų. Girdėjau, paei- 
’na nuo Panevėžio. Br.di.“ Jurgis J. 
j Kendevis tapo užmuš’cs tavi driver 
j New lhivi-n. G.-rn va“a*i<> 13 d.. 1927 

iii. Meldžir. atsišau’.ti šiuo antrašu:
B. M4LAUSKAS

23 Eihv’ird .-t.. Nevv Havett. Conn.

Pajieškau gyvenimui drauges mer
ginos, našles ar gyvanašlės, tarpe 25 
ir 38 metų amžiaus. Aš esu 33 m-tų 
amžiaus, gružus vyra“, kaip “u savo 
akiniu pažiūriu į veidrodį Rašydamos 
laišką meldžiu įdėti ir paveikslą, taip
gi uždėti aiškiai savo antrašą. Aš pla 
tesnes žinias apie save suteiksiu per 
laišką. Vvrų meldžiu nerašinčti.

G. P. ANTHONY
53--1U Grcenpoint avė., . -

. Long lsland City, N Y.

Pajieškau suaugusios merginos ar
ba našlės be vaikų, kuri mylėtų šei
mynišką gyvenimą. Noriu laisvos mo
ters, nesenesnės kaip 45 metų. Aš esu 
46 metu. turiu ūkę 20 akrų

<;eo. abraitis
. R. F. I). 1, Belle Mead, N. J.

Pajieškau apsivedimui draugės ne- 
senesnės kaip 28 metų. Aš esu 33 m. 
vaikinas, geistina - kad mergina butų 
netoli Detroito, kad ir iš Canados, tai 
galima būt ypatiškaj pąarmatyt Kur 
rios paveikslus prišiųs, ąnt’pareikaia“ 
vimo grąžinsiu. J. M. 1 (8) Į

P. O. Box 1121, Detroit. Mich.:

Pajieškau brul'o Aųjano Petraičio, 
pigina i.“ Kauno rėdybos.- Tauragės 
apskr. Graužų k-timo. Jis gyvena 

l Amerikoj jau keletas metų, bet aš apie 
ji nieko nežinau. Meldžiu atsišaukti 
ai ha ka.“ anie jį žinote, malonėkite 
in u: nranešti šiuo adresu:

KAZIMIERAS PETRAITIS „ .. . . .
1111 E, 68th st, Cleveland, Ohio. Paj:eškau apsivedimui mergino* 
_________________ __________________ ‘ nuo 18 lig 25 metų, kun butų linkstu* 

Pajieškau draugo Juozo Galinško. >’“’!«>. ^raži aut pažiūros, mylėtų muį 
' p; eina i“ Vili iau“ rėdytos. Prašau at- balsą damavitnui^gają
I skiepti greitai, turiu svarbų reikalą. ““ * * *

MATT. SHUDKIK
Port I.udloiv, Wa-h

Žiūrėkite i akis teisybei 
apie kūno prakalta

A^rizikuokite nesmagumu - šis muilas grynina 
KAIP nesaugu mums bu:ų j ; kzs 

pzsjkytų kad musų kun^s .'įsi- 
fuoda- 

Suprantama to niekas ti pas..-. '.
liet tiesa pj-.iiicka. b-5 t u-rui ■' -is
ęul: ril .

Kad g' 'vn.'i torir^e ptak-Uuoti
Net saliose du-noK musų odos duo-
b.dis Ic.d/.a nematoma prakalta 
dazi.ai net ik.i kvortos j 2-^la.acJas 

šis kun.; drėįir.’jpijs. ar
nr visados ’tin Ir j;s ru ;xj
'iunka. Šv.~'..ninkč ir b^nk.mnk:----
Li.-bin-.rjk ' T vc.kčjjs — •

turi s.
-.t t
•a' n cka.

Pajieškau broli,, Martino Dzeve- 
n: u k<>, aš gyvenu Argentinoj ir turiu 
svarbų reikalą. Jis pats arba kas apie 
jį ž.ino malonės pranešti:

A N E L Ė D Z E V E N A U fe- K AIT Ė 
Calle Manuel Estavez 663. 

Avellaneda F. C S.
Buenos Aires, Argentina.

būt čia gimusi. Aš esu 26 metų, 5 per 
<ių. colių aukščio, moku amatą, o 
vakarais grajinu šokiuose, uždirbti 

• Š12 į dieną. Turiu 2 namus Califomi- 
joj. vieną čia Wash. ir automobililj. 
Mergina norinti arčiau susipažint mae 
lunės p risiąs t savu paveikslą.
. usipažinsim per laišką.

ADAM MASSEY
P. O. Bux 41, Puyallup, Wa»h..

t

Arčiap 
<8) ;

i

Pajieškau apsi'. ėdimui merginos ąit- 
ba našlės be vaiku nuo 25 iki 35 me
tų: e“U pasiturintis vyras, norėčiaįj 
gaut švarią moterį už žmoną. Arčiau 
.su“ip«žinsim per laišką arba ypati4- 
l-sii. Su laišku malonės prisiųst ir pa
veiksią <sV;

M. ALEKNAVIČIUS 
. 42 .VJfried st, W. Everett, MąąsJ 
\ I ■ ----- -------- ;---------------- ---------------4-
• Pajieškau apsiveiiimui draugės. Aį 
esu 37 metų, durai gyvenantis, mylin
tis nammį gyvenimą. Tikiuosi suteig
ti gerą gyvenimą dorai nioterei. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką. ■ 

J N- (9) i
517 N. 5-th st., Philadelphia. Pa^

1 > s pačios švelnio-. anti’kpcško 
putos pagelbsti svtiKat.u r
:ru»s mikrobus — svk;u n.’ i Nina i 
prakaito kvapsni. Ir I.ifcbuor pafti 
no įsvai/Jj šviežia ir aiškia’ Džiaag 
sius vartodami bile tikslui

J<> hiįieniskas kvepėjimus
Pram ?ks.:e m£g:i L’ivbtio maloni 
Uur:: kv<p<j:mą kuris sako, ka 

Uifeboc- br ntr.i o y.ciiok greit 
nugaruoja nuplovė Vartokite J .ik

> b’.io’ p^r s.rv.ūte ir vartųsile vis^ gv

Pajiešl au savo brolio Jono Alkau - 
ko, Alginų kaimb, Kauno rėd., Vilk
mergės apskričio. Meldžiu .atsišaukti 
arba žinančių kur jisai gSvena inhn 
pranešti, už ką ii kalno tariu ačiū;

JUOZASALKAUSKAS (Si 
1104 Gent avė.. Johnston City. 111.

tės
paveikslus ir prisiųskite ren
gėjams apsiimdamos daly
vauti konteste. Atminkit, 
kad busite daug išrinktų. 
Dabar jums proga ir laikas 
pagarsėt. Kada imsite pa
veikslus, tai tegul fotografas 
padaro ir klišę (eut) jūsų pa- 

i veikslo. Viskas kas jums kaš- 
ituos, tai paveikslas ir kelionė 
Ikontestan. o kitą viską, tai 
Įrengėjai atliks.

Merginos paveikslus siųs
kite ir visi kiti su visokiais 
reikalais kreipkitės pas A- 
merikos lietuvaičių gražuo
lių kontesto sekretorių J. 
Jušką, 79 Hudson avė., Bro
oklyn, N. Y. J. Juška.

Nuo Redakcijos: Gaila, 
kad rengėjai nepaaiškina, 
kas apmokės lėšas toms mer
ginoms, kurios važiuos Į 
New Yorką? Kuomet Ameri
kos miestai siunčia savo gra
žuoles i tokius kontestus At- 
lantic Cityje, tai miestai 
joms ir išlaidas apmoka. Bet 
kas apmokės lietuvaitėms. Ir 
kokia gali būt nauda iš tokio 
kontesto?

bus

tik žinote tame dalyke.
Su aukšta pagarba link 

vienminčių esperantinink’.i.
Kazys Vidikauskaj.

2833 Livingston st., 
Philadelphia. Pa.

SUĖMĖ 90 MAFININKŲ.
Pereitą sąvaitę Sicili io.i 

buvo suimta da 90 mafinin- 
kų. “Mafija,” tai teroristų 
organizacija, kuri visokiais 
grąsinimais išreikalaudavo 
daug pinigų iš turtingesnių 
gyventojų. Suviršum šimtas 
mafininkų buvo nuteista ka
lėjiman keletas mėnesių 
gal.

i
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,i:c KjJ išvengus n-.,

Pajieškau Jono Šimėno. Subačiaus 
parapijos, Panevėžio apskr., penki 
metai atgal gyveno Chicago. 111. Turu 
labai svarbią žinia nuo įo brolio iš 
Lietuvos. Jis pats laj atsišaukia arba 
kas apie jį ž'nole ma'onėkite pranešti 

K. ŽIBIKAS 18 >
14 Burrill pL. So. Boston, Mass.

i 
!

i! Didieji Amerikos Vyrai
| THOMAS EDISON — 

IŠRADĖJAS.
Thomas Edison. vienas iš

at-

APIPtfeSĖ ATLETŲ 
KLIUBĄ.

Miluaukee, Wis. — De
šimts ginkluotų plėšikų, ma
tyt, atvykusių iš Chicagos, 
užpuolė čia VVisconsino At
letų Kliubą viduiy miesto, 
apiplėšė apie 30 buvusių te
nai žmonių ir. surinkę apie 
S25.000 pinigais ir auksi
niais daiktais, pabėgo auto
mobiliais.

įdomios Žinios.
PALAIDOTA NUMIRĖLĖ 

PAGIMDĖ KŪDIKĮ.
Iš Budapešto pranešama, 

kad viena jauna italų tauty
bės mergina, Luiza Papello, 
kaimyno suviliota, pasijutusi 
esanti nėščia. Kada pasidarė 
sunku bepaslėpti nuo moti
nos šią aplinkybę, mergina 
nuėjusi pas vietos gydytoją 
ir prašiusi gelbėti iš tos ne
laimės. Gydytojas davė mer
ginai kaž kokių lašų. Nuo jų 
mergina 
ir keletą i 
numirė.

Luizą
Bet kaime greitai prasidėjo 
liežuviai, kad ji mirusi dėl 
aborto, kurs įvykęs gydyto
jui padedant, buizos motina 
iškėlė bylą teisme. Merginos 
kapas buvo atkastas, kad la
voną galėtų apžiūrėti gydy
tojų komisija. Karstą atiden
gus, gydytojai ir liudininkai 
išvydo baisų regini, f 
d ė, kad Luizos butą letargi
jos miegu susirgusios. Ji bu- ......
vo palaidota gyva, tik užmi- netoli Detroito, pereitą sa

vaitę išsikasė ir pabėgo 22 
kaliniai, kurie buvo uždaryti, 
tenai vienam kambary ir giari ko nors 
laukė teismo už i 
šmugeliavimą.

SENIAUSIA MOTERIS. ,
Seniausia pasaulyje mote-'^ žinomas kaipo

pasijutusi serganti 
dienų praslinkus

Lapelio palaidojo.

TYLĖJO PER 30 METŲ.
Pereitą sąvaitę Varšuvoj 

, mirė žydas vardu Frommer. 
i kuris per 30 metų neištarė 
Įnei žodžio. Trisdešimts melų 
j atgal jisai susibarė su savo 
pačia ir supykęs sušuko: 
“Kad tu sudegtum 
Už dviejų dienų sudegė 
Frommerio namas 
žuvo Frommerio pati. Jis be
maž ko neišėjo iš proto ir 
prisiekė daugiau nekalbėti, 
pakol gyvas bus. Ir tylėjo 
per 30 metų.

MERGINOS RUKO, DAU
GIAU REIKIA CIGARETŲ

1927 metais Amerikos val
džia paėmė $291,620,773.46 
mokesčių anteigaretų. TaF 
yra $23,176,000 daugiau, ne
gu 1926 metais. Cigaretų iš
eina daugiau dėlto, kad mo-; 
terįs ir merginos, pradeda 
smarkiai rūkyti.

gyva!”

ir ugny

ABRAHAM LINCOLN — 
VERGŲ PALIUOSUO- 

TOJAS.
Ahraham Lincoln gimė pasaulio garsiausių išradėjų, 

vasario 12 d.. 1809 m., Ken- gimė Milan miestelyje, Ohio 
tuckv valstijoj. Dėl tėvų'~,jL‘'** " ” J
biednumo jam prisiėjo jau
nystėj daug vargti. Neturėjo 
progos kiek ilgiau lankyti 
mokyklą, ir beveik pats sa- 
vaimi išmoko advokatūros. 
Jis vėliaus tapo Suvienytų 
Valstijų šešioliktu preziden
tu.

Jaunam būnant, jo tėvai 
persikėlė iš Kentuckv valsti
jos i Illinois valstiją. Biednas 
Lincolnas skolino knygas ir 
liuosu laiku mokinosi. Advo
katūrą praktikavo 1836 m. 
Illinois valstijoj. Jis pagarsė
jo kaipo priešininkas negrų 
vergijos, ir už juos kovojo. 
1860 m. naujai susiorgizavus 
dabartinė Republikonų par
tija pastatė ji kandidatu ant 
prezidento, ir jis liko išrink
tas. Rugsėjo 22 d., 1862 m. 
jis išleido Nėgių Paliuosavi- 
mo Deklaraciją. 1864 metais 
jis tapo išrinktas antram ter
minui, bet 1865 metais jis 
buvo nušautas "VVashingtono 
teatre.

Už paliuosavimą negra j 
buvo kilęs Civilis arba Na-j1 
minis Karas. Pietinės valsti
jos atsimetė nuo šiaurinių,1 . - . ..
kurioms Lincolnas priklausė, I tokiu bud_u apsipazmo su 
ir išsirinkę savo prezidentą'elektra. 18h metais jis ture- 
norėjo pasilaikyti negrus j° puikiai išrėdytą laborato- 
vergijoj, nestik iš vergų pie- fiją Elizabethporte, New
tinės valstijos darė sau pel-'Je^y. ir turėjo užtektinai 
ną. Lincolnas nenusileido,pasisamdyti pagelbi- 
inatydamas pavojų šaliai,!pinkus ir dab 
jeigu ji susiskaldvs ir norėjot 
palaikyti visas valstijas uni-

•J

Aš. Kazys Kalinauskas, Marianipu- 
lės apskr., Grabavos kpimo, najięšt»u 
pusbrolių ir pusseserių Jenauskų, 
strielčiaus vaikų, gyvenančių Amen- 
koj. Malonės atsišaukti <iu<> adresu:

KAZYS KALINAUSKAS <8» 
1310 Herkimer st., Baltimore, .Md.

I 
I

i

valstijoj, vasario II d.. 1847 
m. Jo tėvai buvo šios šalies 
vidurvakarų pionieriai. Kai
po vaikas. Thomas Edison 
mėgo eksperimentuoti su vi
sokiais chemiškais daiktais 
tėvo skiepe. Iš visur jis surin
ko net apie200 didelių bon- 
kų. ant jų užlipdė ženklus su 
žodžiu “nuodai.” kad drau
gai nesumuštų ir neišmėtytų. 
Jis dalydavo visokius miši
nius ir tas bonkas pripildė 
Sulaukęs 15 metų amžiaus, 
jis turėjo kelias svarbias che
mijos ir fizikos knygas, ir tu-“ 
rėjo visokiems eksperimen
tams prietaisas. Jis praleido 
visus savo uždirbtus pinigus 
dėl eksperimentų. Jis parda
vinėjo laikraščius ant trau
kinių, kad -tik užsidirbus pi
nigų tęsti savo bandymus 
toliaus. Apie šitą laiką jo tė
vai persikraustė Į Port Hu- 
ron, ir jaunas išradėjas kas
dien ant traukinio važiavo iš 
to miesto Į Detroitą apie 63 
mylias tolumo. Jis su savim 

i veždavo visas eksperimen
tams prietaisas.

Bet neužilgo jis buvo per
keltas dirbti prie telegrafo ir

Į laiką pavesti tam darbui.
Šių dienu vartojami žibu-

Pajieškau Juozapo Doveikos, Kan- 
teikių kaimo. Akmenės valsčiau“. Ma
žeikių apskr. Taipgi pajieškau Stepo
no Gursko. G ražaičių kaimo. Žagarės 
valsčiaus, Šiaulių apskr. Taipgi ir Sta
sės Mažeikaitės iš Papilės miestelio, 
Šiaulių apskr. Prašau jūsų atsišaukti 
ar žinantieji pranešk it, už ką busiu la
bai dėkingas. Mano antrašas:

K. DAUKŠAS
1045 E 15th st., Brooklyn, N. Y.

SVARBUS PATARIMAS.
.Artinanti“ pavasariui. daug ka.' 

piano l riesti.“ į Kanadą savo gimintĮs 
pr pažįstamų“, iš Lietuvos ar iš kitų 
Europo.- dalių. Norintieji gaut t tikrij 
žinių apie ątkvietimą, rašykite lais'ą 
šiuo adresu: -

J. ČEKANAUSKAS - <
412 Red«ood avė.. VVmnipeg. Caaaąą.

NAUDOKITĖS VIŠI!Z T • ■
Naujas dideli“ sapnininkas
2 taksai T rėja n ko s
' tuzinai dailiausių lai“ftąjns p

i >

Sijų
«1.UU

Aš. Marijona I^nktaitienė, pajieš- 
kau savo brolio Juozo Atkočaičio. Ji
sai pirmiau gyveno Montreal, Canada. 
o paskui Toronto, Ont., vėliau nuva
žiavo į Waterbury, Conn.. o dabar ne
žinau kur jisai yra. Prašau atsišaukti 
arba kas žinote spie jį malonėkite man 
pranešti, nes turiu labai svarbų reika
lą. Mano adresas: (8 4

MARIJONA LENKTAITIENĖ
65 Joliceur avė.. Montr—ii. Canada.

l’an-škm <baug<> Broniaus Milei- 
kio. 1913 meteis atvažiavo iš Lietui,>< 
i ( anibridge. Mass. Men už trumpo 
laiko prisiėjo išvažiuot iš tenai į Mai
ne valstiją ir sykiu pamečiau jo antra
šą. Jis paeina iš Lietuvos- iš Lukšiš- 
kių. Meldžiu atsišaukti, driuge. arba 
kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti, už ka busiu dėkingas.

L. GADISH (Gaudesius >
P. O Box 53, Riley, Maine.

man
18)

gir-imaūi ..............................  $1.<W
Viską imant kartų tartai .... $3.<ib
Adresuokite: ‘ :

J. YERUSEVIČIlS !
Bot 63. LAKRENCE, MASS. >

MATYK KAS C1A!
Už $1.00 drukooti 25 laiškai ir 25 

i.onvertai, ir Japonijos Foantain rašo
ma plunksna vertės $1.00. Viską 
nate už $1.00. Adresuokite;

TIESOS REDAKCIJA
244 N. 12-th st, Fhiiadeipbia.

Rau
ta)
Pa.

I

Pajięš'rau pusbrolio Antano Samoš-
1 <-ii metai gyveno Ncw York City, 

o dabar nežinau kur jis randasi. Ma
lonėk, broli, atsiliepti arba žinantieji 
uranešbite. turime labai svarbų reika
lą. Busiu dėkingas. <9>

JOSEPH BUTKUS
26 DeJonge st, Rochester. N. Y.

KAS ŽINOTE, kur randasi Jonas 
Grigolaitis. anie 30 metų amžiaus, 
mėlynu akių, sviesiu plaukų, raupuo
tas. nia’onėkit pranešti jo motinai. Jis 
apleido namus apie 17 metų atgal, 
kuomet šeimyna gyveno Dunham. 
Mich. Motina labai nori, kad jis tuo
jau.“ sugrįžtu. (gj

Mrs. Barbora Grigolaitis
Marenisco. Mich.

FARMOS
FARMA PARSIDUODA
Prie cementinio kelio, arti trijų mie

stelių; 210 akru žemės, apie šimtas 
akrų lygios dirbamo“, o reštas-miškas 
ir ganykla: parsidu'xla sa gyvuliais ir 
ūkio įrankiais ir trakas; trobesiai apy- 
rsauji. Priežastis pardavimo — savi 
ninkas prarado ranką ir koją. Norin
tis: daugiau informacijų klauskit pa. :

F. NAVIKAS 17)
R. F. D. 4a, Brooklyn, Uolia.

I

Mes, vaikai, pajieškom savo tėvo 
Juozapo Miknevičiaus ir tėvo brolio 
arta musų dėdės Karolio Miknevi- 
čiaus. Mes esame keturi: sūnūs Frank 
:r dukteris Annie. Josie ir Antosė. 
.Mes. tėveli, j’usų pašalpos nereikalau- 
jam, tik norim žinoti ar gyvas esi. 
Taipgi turim svarbų reikalą prie dė
dės. Norėtum tėvelį ir dėdę dar gvvus 
pamatyti. Meldžiu atsišaukti arba' kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: (gi

MRS. ANNA McNAVY
242a IV. Thomas st., Chicago, III.

Padidina Nervų ir 
Gyvybės Jėgą

Per daugiau kaip 35 metus Nuga- 
Tone suteikė geresnę sveikatą, padi
dino stiprumą ir panaujinto gyvybės 
jėgą dėl daugiau kaip milijono žino 
nių. Šis stebėtinas kūno budavotojaj 
sustiprina silpnus, nupuolastoš-ner
vus. Jis padaro gausą raudono, sveiko 
kraujo, kuris nustato ir stimuliuoja 
pilvą, kepenis, inkstus, tulžį, žarnų' 
veikimą ir kitas svarbias dalis.

Nuga-Tone uždeda patvarią, sveiką 
mėsą ant kudo kūno, sunykusio kum-, 
padidina apetito, pagelbsti virškini
mą ir atneša ramu, gairinantį miega. 
Imk jį per keletą dienų ir jeigu nepa 
gelbės jums, sugrąžink likusius par 
davėjui ir atsiimk savo pinigus. Par 
“iduoda visose aptiekvse. Persitikrink 
kad gauni Nuga-Tone. Substitutą- 
gali pasirodyt bevertis.

joje, kaip seniau buvo. Pieti- rial buvo per astrus ir per di- 
nes valstijos tapo nugalėtos
ir unija uztikrmta, bet Lin-I ažesn| šviesa Mokslinin- 
colnas užtai atsimokėjo ?avo.kaj netjkėjo. kad tas butų 
gyvastimi. ’

Abraham Lincoln yravie-
■nas išoauKc..v i, — iuj_ fizjku rdžiai nu.
jog >s prastų žmonių(tarpo ką >unas
kjla galiūnai, jeigu tik sten-’aįerikieti;S bando padaryti. 
-1--------sjekti, jeigu lai-1 Jr Edisonas tą atliko. Ir taip

narkotikų ką neleidžia dykai, jaunystę buvo su daugeliu Edisono iš- 
neeikvoja ant nieko. Visoje radimų. Žmonės netikėjo, 
šalyje ir visame pasaulyje jis kad butų tai galima padary- 

r________ r ' Seniausia pasaulyje mote-'>ra žinomas kaipo “Išliuo- ti. ką Edisonas padarė. Lig-
gim.lymo laikas, nes greta rim laikoma turke Fatma suo^°jas* iani v,sur šiol savo išradimams Ediso-
motio. karste buvo atrastas Hanem, kuri turinti šimtą ti, o kitur dar statomi pa- nas išgavo net 1 150paten- 

Rengėjai nauiagū/do kūdikio lavonas, šešiasdešimts metų amžiaus, minklai. F. L. 1. S. tu.

Pasiro-I 22 KALINI AI IŠSIKASĖ 
iŠ KALĖJIMO.

Iš Elmvvoodo kalėjimo

gusi. Atsibudo Luiza jau tuo
met, kai gulėjo kape. Suža
lotos ir sukruvintos jos ran
kos rodė, kad nelaimingoji 
buvo dariusi begalinių pas
tangų pakelti karsto viršų ir 
išsikasti iš kapo. Regimai dėl 
šios priežasties prisiartino

galima, ir Edisono pasiūly
mas juos užinteresavo. John

iš daugelio pavyzdžių, Jynda11- B

A“. Klemensas Radavičius. papeš- | 
kau savo tikru dvieju brohų Jono ir ■ 
Mikolo Radavičių. Vidą laiką gyvena 
f hiladelphia. Pa., prie.“ karą ir ka- I 
ko. 1924 metais paskutinį laišką ga- i 
Vau. po to nei jokios žinios neturiu. , 
Jeigu kas žino meldžiu širdingai duoti I 
tonvti arba jie pati.“ lai atsišaukia.

Klemensas Radavičius ,9) 
Tilžčs gat. 167. Šiauliai. Lithuania.

APSIVEDIMAI.
Pajitskao apsivedimui merginos ar

ba našlės, nuo 30 iki to metų senumo, 
ne daugiau kaip su vienu vaiku. A s 
esu_našlys 36 metų ir turiu viena su
pu 7 metų. Esu pasiturintis ne pijoką- 
ir gerai gyvenu. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą.

JOHN M. VATSHVELA
1”899 Anglin st, l>ctroit. Mich.

Pajieškau gyvenimui draugės, kuri 
sutiktų gyvent ant ūkės. Mylinčios gy
venti ant ūkės malonėkite atsisauKti. 
kartu piisiųsdamos ir savo paveikslą. 
Aš esu vaikinas metu.

T J <TTTG1S
Spartu, Mich.K.
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VISŲ ŽINIAI
Vž \ mukios rųšies smulkius pasi- f 
garsinimu“, kaip tai: pajieškoji- | 
mus apsivedimų, įvairius praneši- I 
mus. pardavimus, pirkimus, rkai- | 
tome po 3c. už žodį už sykį. No- i 
rint tą patį apgarsinimą patalpint | 
kelis sykius, už sekančius sykius * 

’ ‘ * .......................... i
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kelis r-ykius. už, sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku-’ 
ri< turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už. pajieškojimus- gimimų arba 
draugu sku tome po 2c. už žodį. 
“Kek i.io- prenumeratoriams, ku
ri-. įur užsiprenumeravę laikraštį, 
uz pajieškojimus giminių ię amu-, 
gu skaitome ii k po lc. už žodį, 
l’ajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo- j 
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojimą ,u paveikslu, 
reiki., prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinim«^ ar
ba pajieškojimą greitai tilptų, 
reikia pasiųsti ka.n.u .r - k'

KEi. l. i , i
bRoadh'a)

SO. BOSTON, MASS.
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JIEDU DAUGIAU NESIBARA. Bendrosios giminės daiktavardis
Lietuvių kalbos kursuose su

augusiems mokytojas klausia 
mokinę:

I —Pasakyk, panele, pavyzdi 
bendrosios giminės daiktavar
džių.

—Kelinė.- — atsakė mokinė, 
ilgai negalvotusi.

Humoristika
JURGIS NEDURNAS. ON THE WAY / /

The only vehfcle at the Btatton w.-is 
a dilapldated four-wheeler. Thls Mrs 
Sivfft perforce had to hira. Her 
gage vas put on the top, and 
stepped inside.

After a few minutes she put
hesd througt the wtndo* and špoke 
to the driver.

\Vhat are wa wsft!n< for, cabman?”

WaMta*, ledyY’ eadalmed 
cabby. “Wa ata*t w«!ttn’!
•tarted!“

I

MUZIKALISKI 
INSTRUMENTAI
PIANAI. PLEYER1AI IR 

LIETUVIŠKI

Jis: Klausyk. Storuliene. tu ai 
rodai dabar linksma. Ar judu r 
savo vyru daugiau nesibarai?

Ji: Ne. ponas Pilvini mtkiL 
daugiau uesibaram.

Jis: h kaip gi juou taip susi- 
taikėt ?

Ji: Ai tai ponas negirdėjai? 
Jis: Ne.
Ji: VIa no vyras mirė.

Garsesnė už perk imu ją.
Jonai: Tai vakar vakare buvo 

audra, ar ne? Ar nebaisi buvo 
perkūnija?

Petras: Vakar ? —
'.ieko negirdėjau.

Jonas: Negirdėjai tokios bai- 
ios perkūnijos?

Petras: Mat. aš su savo boba 
»isą vakarą bariausi.

—Tai tu sakai, kad Jurgis aną 
vakarą apsupo tave savo overko- 
tu. kad tu nesusaltum? O jam 
pačiam ar nebuvo be overkoto 
šalta ?

—Kodėl. Mariute, tu taip ma
nai? Juk Jurgis nėra durnas. Jis 
apsupo mane savo overkotu 
visai nenusivilkęs.

Ne — aš

čigono Mokėjimas.
čigonas, gavęs bryzą lašinių, 

sako:
—Dieve duok sveikatą, kad 

tamsta, poniutė, su laiku palik
tum su vaiku, ilgai gyventum, 
kol tik pasentum. ir numirus dar 
gyventum.

Pas fotografą.
Moteris: Ar tamsta ir vaiku- 

fotografuoji?

PAKEITĖ NUOMONE.

it

• '.lyenne.

nient.it re
ii«.tw»/iy ex

\Va-hing

Ui AKY BUSJNASS

shaky

ROL1A1.
Gramofonai 

visu komp.: 
Vietor. (o- 
liimbia.Okeh 

ir kitu. Rekordai Lietuviški. 
Ruski ir kitose kalbose iki 
Naujausios mados.
Arnuiniko-. Smuikus, Mandelinos. 
Gitarai ir visokie Vamzdžiai parsi
duoda PtGl.vI. I i 4’ash ir ant isng- 
viam>ių išmokėjimų prisiunėiam i 
namus.

laibom ir tuninam visus viršmi- 
nėtus instrumentus.
JONAS B. AMBRO7.AIT1S

560 GRANO STREET. 
Brooklyn. N. Y.

Telephnne: Stagg 9942.

GERIAUSIA W
SILPNŲ STRĖNŲ

Onutė: Juozuk, ar tu atsimeni. 
.1Fotografas: Taip. taip. Mielu kaip praėjusią vasarą prašei ma-

noru.
Moterie: O kiek kainuoja?
Fotgorafa^: 3 doleriai tuzinas.
Moteris: Kaip gaila, kad aš tik savo nuomonę, 

ketvertu teturiu.

no rankos ir aš tau atsakiau. 
Juozas: Taip atsimenu. 
Onutė: Dabar aš jau pakeičiau

i
i 
I
i

Juozas: Aš irgi...

My s! ster 1* !a a very 
business.

She—What?
He—Shitnmy dancer.

SiUy Quegtionr
S,n\r;.e—My u i!'»•'> :iuih is sravint 

u jh us ibis week.
S«»< ‘e y Ediror — She‘s your honst* 
esi ?
Sn»yt?e—Sure. «li4 >oa think
•r»* K^plng ber in rhe

we

for Doiay
lluh —Wby so pensive this momin'g. 
ar?
\Vi:’e— I’ve a oą* gu«u on my ruind. 
Ilut>—VVell, oblige me by seeing thai 
•loesn’t get on your hack until

lir-; of rite raonth. l’m broke.
the

Beach Badinags
•’As r high roller,” retnarked 

nare bosstfuliy, “ynu are not in lt 
with n»e.”

"Eor whic-h -ou shcrald he thank- 
fui.” the beach rejotaei

“Indeedl Ar.d why so?* 
'•Because.” ansrrer^d tlia beach 

‘•you have me to fall back on whm' 
y..u go broke.”—Boston Transcrint.

the

1I
I
i

Geras patarimas.
—Antanai, kode! neapvalai i 

kiemo? Visur priversta žemių, 
net biauru žiūrėt — bara ponas 
sargą.

—Ponuli, kad nėra kur tų že
miu dėti! — aiškina sargas.

—Iškask duobę ir supilk Į ją.
—0 kur dėti žemes išimtas iš 

duobės?
—Kvailas esi! Iškask tokią 

didelę duobę, kad visos joje su
tilptų !...

£as«/y Srttlud
Imugliter—Vou know. <iad. Jim ai- 

nys - tid he’d never marry until the 
r’.tht giil •ame along.

I >ad—Uell, hotr <ioes he l;now you 
| .ir- the right one?

•oii. I iold tiini I was.”

DZŪKIŠKAS LINKĖJIMAS

!

I

••Nortin’ 
ter. 
we 
-et 
Ibe

•\\hats the trouble betveen roti 
and ol.l man Brown'.' asked Smith <>: 
hi-f ancient comrade, Jhn White.

ar all.” replied the lar-
“VVe’re the best of frieads. lt 

trasu’:, how do you auppose we*ri 
aloBg so 'veli together, flghtin’ all 
time the way we do?”—American

l.egion tVrekly.

TAe Dtceioor?
Peck—Ton “inbezzler?

Oh. I kn<>v.
Ton

don’t. 
you sneak?

Vaikas: Mamute.
mirsiu, ar eisiu i dangų? 

Motina: Jei busi geras, tai eisi. 
Vaikas: Ir tu. mamute eisi? 
Motina: Ir aš eisiu.
Vaikas: 0 musų kaimyno kar

ve ar ęis?
^'Motina: Ne. sūneli, karve neis.

Vaikas: Ar tai mes i peklą ttf 
iėąime eit pieno parsinešt?

Ne vieta nuo dvgna Blakytis.
Vienas tėvas aiškino savo bu

liui, kad norint gyvenimę pasise
kimo, viskas reikia.pradėti mo
kytis nuo dugno.

Š’unus paklausė: “Ar ir plauk
ti reikia nuo dugno mokytis?“

Ka» svarbiau?

Ar jąs kenčiate dėl raišumo mizeri
jos, skaudamų strėnų? -Jus galite gau
ti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’s Reti Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silpną 
nugarą, maloniai masažuoja kurto au
dinį su kiekvienu kūno judėsiu, tuo 
padedant atstatyti tinkamą cirkulia
ciją ir normale jėgą. Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster teikia nuosta
biai greitus rezultatus, dėl to. kad gy
duolės persisunkia tiesiog 
apimtas vietas — skausmas 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik ūmai. Ir jus gaunate patvarią pa
galbą. irgi, dėl to, kad gyduolės veikia 
nuolatos, kol plasteris laikomas prie 
kūno. Mėgink Red Cross Kidney P’as- 
ter šiąnakt ir įsitikrink. kaip greit jis 
pašalina silpnų strėnų mizeriją.

Y

SCOTT’S

per odą i , 
išeina. .I

■■i
i

/ Jis Budavoja Stipruma
Kasdien jums reikia vitaminų, to 

kios rųiie*, kurie turi cod-liver oil, kad 
pagelbėtų apsaugoti jūsų sistemą nuo 

slogu ir kosulio.

užtikrina oel nu silpusių kūno sistemų stiprumą budąvojan- 
ti maistą, turtingą sveikatą-budavojančiais vitaminais iš 
cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virškinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas regulia
riai kaipo apsisaugojimas nuo slogų ir kosulio.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 27-4h ... -

Jei erzina 
ar skauda 

Pūslę 
arba sunku 
nusišlapiiit 
vartokit 

Santai Midy
Parduoda visi 

aptiekoriai

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

Dr.KILLORY
60 S< OI-LAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIEN0MI3 nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo W iki 
1 dieną.

Telefonas 5112.

Oi. A. Gonnaa-6
LIETUVIS DENT1STAS 

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

Nedėliomis pagal susitarimą.
705 N. Yfain St. kamp. Broad St. 

MONTELU), MASS.

Šis vyras serga nuo šalčio. Praša
link šaltį ir apsisaugok nuo influenzos 
arba plaučių uždegimo.

Bulgariškų Žolių < Kraujo) Arbata 
yra didelė šeimyniška gyduolė. Imk ją 
karštą prieš gulsiant prašalinintui 
šalčių Parsiduoda aptieko*e arba per 
paštą 75c. ir $1.25. Adresuokite H. H. 
5 on Schlick. loO Marvel Btiilding, 

Į Ibttsburgh, Pa.
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I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines; pažįsta

mus, kaip vyr taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, i 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa- 
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- ' 
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpina geras apsistojimui vietas Ka- . 
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių inforrfiacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEVIS 
Tourist Agent (-

45 M’indsor St-, Montrea).

.Z.

DR. J. MARCUŠ
! J ETŲ V IšK AS G Y1»YTOJ AS 

Specialistas slaptu ir kroniškų li
gą moterų ir vyru, kraujo ir odor. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanove- St. Boston, Room 7. 
Tel.: Richnmnd 066*. Ror. 1R94-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vakare. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų.

Tel. Se. Boston 50«-W.

DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadvay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

P. O-,- Canada.

Mrs. 
neeilu't look so Inno'ent! 
what ynu didi

l'eek—Būt, ti.y dear, I 
Mrs. Pe<k—Don’t you,

\V»dl, then. l’Il tel! you—yon bongin 
a cigar with the trfare I gavę yoa 
ibis moraing and tv ilked to vrork!

UNTH1NKABLE

Nenori be reikalo melstis.
—Kodėl. Jonuk, nenori pasi-į 

melsti, padėkavoti Dievui, kad 
tave sutvėrė?

~Del to. kad man Magdė sa-■ dzienos, kurioj galėtai sūvalgyc 
vištų, katra ant tavo kapo 

meškas kapscys.

—Sveikinu tave, kūmai, su tavo 
meninom. Dzieve duok, kad tu 

. gyventai ilgai ir sulauktai tos

kė. kad mane garnys atnešė.
---- ------- i—'

NEGALI SUSIKALBĖTI.

Vyra.- ItesirengiąM į miestą 
eiti bara žmoną, kad ji nepnsiu- 
to sagos kelinėse.

■.—Jenai, kaip tau ne sarmata 
mane lėtrti ? žinai gi. kad aš 
sergu. Kas gi tau svarbiau keli
nės ar žmona?

—Be žmonos aš galiu eiti kur 
t>k noriu, o be kelinių ne!

RurgesM
sulotu, tad, t« find ont vheUur your 
operatlon en Mr. Bulllen wns sneeens- 
ftil.

Dn4—Ten, lt wmv Bnt I wm only 
!■ the niek et ttan,

Dsughtor—Oh, *0 serlous as tbat?
Dad—T Sbentd say so. Anntber dav 

cr tiro sad k« wo«M have recorerta 
■.cftbon- Jt.

NUTARĖ PASIKARTI.

No Progmt
Editer (rea<iing MS.)—Yon sny 

I re. “seems to advance, būt really f* 
us unpnrgnessiv? a* a clock.” I don’t 
uiolerstnnd t ha r.

The Amhor—We!l. you see. n clock 
is running a i d..y and yet !t ahrays 
winds up at tlie s me place.

She’s so i’tmb she fhfnks the 
oueerest things.

Stie—i tbougr - she. wrs too dumb 
to think st ail.

r

Tel. South Boston 8520 
Rsąidence University 1463-J. 

S. M. PmtirtJ-ShillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broad* ay. So. Boston, Maaa

Iloorn 2.

Jonas: Kaip jautiesi apsive
dęs? Girdėjau tavo pati esanti 
labai mokyta.

į Jurgio: Taip, mokyta. Ji kalba 
'keturiomis kalbomis, o aš šešio- 
mis ir vistiek mudu negalim su- 

■ ikalbėti.

N>w« ItotB—Sazophone playln* at 
tiria’ Lollefa lotidly defended by 
sonorltta*. (P»cr defcuae.)

Aniftur—Radto rece»rton hnproverf 
v anorlty of toud aieepero.
This recal’s llttle Janefs reply. 

■vlien th* ovųratght guevt eiclaimed at 
hreakfąųų, *Tbb sach a aeud aieaper. ' 
J a net etamaa, -ep. m 
'*ound.” i'

I -i 9

WOUU> BAR tHE CHIN

I

---------- —------
Cliny

shopkeeper—I bare a litt’e machine 
iu tny piaee t! at tvould make me a 
tnillionuire if I ooUl ohlj kgep lt go 
ing :iU The tirr.e. . • "

l’riend—Yon •J.jn’t say su? MTmt’s 
tilsit ?

•‘A easli regStegr*

Nelaiminga žmona.
Vyras: Ko verki? Juk neil

gam išvažiuoju, tik vienam mė
nesiui. •

žmona (dar labiau verkda
ma) : Pažįstu aš tave! Sakai mė
nesiui išvažiuoji, o, žiūrėk, už 
poros savaičių ir sugrįši.

Nepermano kvapo.
Boba šunį varo lauk, kad su- 

smirdo. O vyran pypkę rūkyda
mas, užstojo šunį.

—Tai ne šuo čia kaltas, n ma-, 
no tabakas tok i s pasitaikė.

—^Vincuk, aš nutariau : pasi
karti '

-^Onutc, ką tu7 -
-4-Ir nesikarsiu niekur kitur, 

kaip tik tau ant kaklo...

Ar jus žinote, kas iš lietu
vių yra “lavatorijos profeao- 

. rius”? Jeigu nežinote, tai pa
siklauskite Kubiliaus.

l*ymn 
■Uita tise

Mm 
bar

An Erti Sįfirit
The Spirit’ial «t—So ymn want

• all tip the .-r.yonr lpte mother 
ia-latv?

•’Yes, it w - t enongh for her to 
piague the ont of me, būt -just 
ts-P-re b»r <lea;h she hid my pipe."— 
l.ii-tiic Kolner Zeitung.

to

Containing What?
Ilul.by—i .lon’t know what thetvorld 

ulll do for foml suppliea. The f.irm 
<-r< are all ęui-rfng the bnainess.

vvife—Gh: «nrt<ln't lt he terriMe 
if we all l. .» to lice on ctinned 

»<»<|sš: ?

Hardi y Aeuaaifttod
Beatriče—T! at yonng Van Danber 

<ijs hę ii to bis art.
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j\š meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
ge). Padagros 
(Gout). parašyti 
man laiška, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver • 
t ės Bonką išban

dymui mano Rheurriatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą r.tlo kenčiančių savo lėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 

’į tai įsitikinsite pirma. ne( 
te man bent vieną centą.
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su pagelba plasterių ar 
kitokią daiktų Nebandykit išvilioti 
ji su Linimentais. elektra ar mag-« 
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

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

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaite 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gydttolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
nadarvti. Perskaitykit musu pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
ių tuo
jau*.

Lietuviška Aptieks
M«e užlaikome visokią Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų lifų, kosulio, patrūkimo, eto. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu- 

per 
pa-

I l
j DR. MARGĖMS i

......................... ...............................................
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t» 

i: 
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legu duosi- 
. Nebandy-

į

DRAUGAI DARBININKAI,! 
SKAITYKIT IR PLATIN- »l KIT "KELEIVI", i

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

.Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali htit prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit- tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daupiau. kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos m i eros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
doleri. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už. per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakavime 
išlaidoms, o tuojaus aplaižysite 
\ ieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kl flN REMEDY CO..
Dept. B. W,

1855 Milwauhee Avė, Chicago, III.

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; S—S 
Sekmadieniais: 10—2

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488

- ■ ■ --------- e;

voe. Vaistų prisiunčiam ir 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj 
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder » Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haynrsrtest 3390
1 ALLEN ST., Cer. Chambers St., BOSTON, MASS.

4
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■' '1 ' 1 
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų' skaudulių

BEAR BRAND SALVE (Grobteokfo) ! 
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar ,3 dienas. Kaina 35c. 
GROBLEKSKI * CO, Ptynronlh, Pa.

GYDO ir GYDO ir GYDO—K atatoniaT

*

4
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PDIIIAUSIS R GERIAUSIS NUZHAUS LAUKOMS 
PASAULYJE

Stebėtinas grajijanris Laikrodi:; ir 
tas yra! naujausi? laikrodžiams išradi
mas/Tas laikrodis parodo valandas ir 
minutas, kaip ir-kiekvienas kitas Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu mylite gir
dėti gražią muziką, nereikią -linus mė
tyt pinigu už visokius mueikąlijkiis 
instrumentus, pavyzdžiui: piane, feno- 
grafo. smirikos. korneto ir tąm pana
šių. Jums tereik tik pasukt raktą vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žios tiainąs ir metiodijas, kurion pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jįa. gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu tr 
kiekvieną sykį užvedus grajinų' 4,kir
tingas meliodijas.l^likrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad muzikos voliukai per 
siutaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis. nes sale laikrodžio turi da ir 
mužiką. Tokį laikrodį reikėtų turėti 
kiekviename name. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik pas 
mus Tikra kaina to laikrodžio 
Kiekvienas, kuris iškirps ši apgarsini
mą ir prisius mums užsakymą, gaus 
si laikrodį už $8.45. Mes neprašome 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir įdėk $2.00 de
pozito. o kita užmokėsi kada tą laik
rodį atveš jums į namus. Kiekvienas, 

3.kuris prisius $.8.45 iš aukšto už tų lai- 
^kmdj. tam prisiusime VISAI DYKAI 

ažia deimantinę Špilka ir paauk
suotą retežėlį.

PRACTICAL HALES COMPANY
1319 Nerth Irrittg Art, Dept 421. c* !<••«•. iii.

nient.it


t\’o. 7. Vasario l9Z0. n E L E iv i E 7
žulikas buvęs pil. .Antanas | 
Bajalis, 26 m. iš Mašnių kai - i 
mp. Linkuvos vai. žmogžu
dys bus atiduotas karo lauko 

i teismui. '

i kelti tų žmonių gerovę. Turi 
būti uždrausta laikyti kiau- 

i žmonių gyvenamose grj- 
■ čiose. Turi būti įsakyta per 
tam tikrą laiką įsitaisyti 
kiaulėms ir vištoms tvartus, 

šių kaimu ir kaž ko laukė. Kitaip nėra ko nei svajoti 
Kitiems tas žmogus buvo pa- užkirsti kelią limpamų ir ki-

KAS GIRDĖTI UETUVOJE “
(Nmr musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraižių.) !
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SUDARGO KLEBONO 
NELAIMĖS.

Kaimiečiai pritruko kant- 
iybės beklausydami visokių 
šmeižtų ir agitacijų iš kun. 
Brunzos, kuris Sudargo baž
nyčioje pirivedė prie to, jog 
žmonės per pamokslus pra
dėjo atsiliepti, i

žįstamas, — tai buvo Juozas 
Micutą.

Tarp 8—9 valandos, kuo
met visi trys Zableckai rogė
se važiavo iš teismo, jie tam
sumoj pamatė stovintį kaž 

-Ull^i, prašydami ’k°kį žmogų. Vos jie prava- 
nešmeižt liaudies. I tai Biun- žiavo pro tą žmogų, kaip pa- 
za atsakė: "Laikykit liežu- įUV!,ai; ~
vilkt, nes galiu jus supažin
dinti su Varniais.” Bet už to
kias gi ąsas ir šmeižtus Die
vas Brunzą nubaudė. Atsiti
ko toks į\ykis: Brunzos var
gonininkas pasprendė sląs-

tokių ligų plitimui Lietuvos 
krašte.

hkstaas Bl«p Veikiant 
lakite Draskęs

sušuko Aleksandras Zablec
kas — tai buvo jo paskutinis 
žodis.

Byla kariuomenės teisine.
Pereitų metų rugsėjo 21— 

..... i22 d. kariuomenės teismo iš-
tus dėl šeškų, prie kunigo ■ važiuojamoji sesija Vilka- 
trobesių. Suzinoję> tą. kun. • - -•
Brunza supyko ir iš pa\ydo, į 
kad vargonininkas nepratur
tėtų, tai sumanė iškrėsti vai - 
gonininkui "šposą” ir jau 
nusismaukęs kelines ir apsi- i 
žergęs sląstus norėjo krėsti • 
"šposą.” Bet.netiketai kąstai! 
tapo pajudinti, ir jie jam ___  ______ ___
čiuptelėjo... Skausmo pagau- leckienės pris. adv. Bulota, 
tas kun. Brunza pradėjo rėk- Kariuomenės teismas pripa- 
ti nesavu balsu. Ant riksmo žino abu Raitais 
nubėgo visos davatkos ir pu
sė miestelio gyventojų. Pa
dedant davatkoms, klebonas 
pasiliuosavo iš sląstų, bet po 
šio įvykio, ne tik slastai, bet 
ir kunigo kelinės liko priterš
tos. Tai buvo jam “Varniai.’

j

viskyje nagrinėjo Juozo Mi- 
cutos ir Petronėlės Zablec- 
kienės bylą. Pirmas būvi 
kaltinamas nužudyme Alek
sandro Zablecko, antra to.1 
žmogžudystės sukurstyme 
Civiliniu jieškovu stojo prof 

, o gynėjais Mieutos 
—pris. adv. Požėla ir Zab-

ir nuteisė 
Juozą Micutą sunkiųjų dar
bų kalėjimui iki gyvos gal
vos. o Zableckienę — 15 me
tų. '

Gynėjai, prie kurių prisi
dėjo ir prof. Stankevičius, 
padavė vyriausiam tribuno
lui kasaciją.

Vyriausiame Tribunole.
šeštadienį šio sausio mėn. 

'21 d. vyriausias tribunolas 
nagrinėjo šią kasaciją, į ku
rios nagrinėjimą atvyko ii 
gynėjai ir civilinis jieškovas 
(Į kasaciją niekas nėra kvie
čiamas, tik norint gali atvyk
ti). Publikoj buvo daugelis 
advokatų. Po dviejų valandų 
pasitarimo (nagrinėjimas tę
sėsi 4 valandas) Vyriausias 
Tribunolas sąstate pirminin
ko prof. Romerio ir narių 

Bet vėliau, atsirado paša- Staškevičiaus ir Brazaičio iš- 
linis, kuris tą šeimyninį lizdą ne§ė sprendimą, kuriuo ka- 
suardė. Tai buvo netolimo riuomenės teismo sprendi- 
Geisteriškių kaimo gyvento- mas panaikinamas. Bylatu-

SENSACINGA BYLA. 
Kruvina šeimyninė drama.

Mariampolės apskr., Moc- 
kabudžių kaime gyveno po
rele: Aleksandras ir Petro
nėle Zableckai. Jų šeimyni
nis gyvenimas buvo ramus ir 
taikingas. Dar 1921 m. Alek
sandras Zableckas savo ūkį 
—tėviškę užraše žmonai Pet
ronėlei, pasilikęs sau tik or- 
dinariją. Aleksandro broliui 
Tomui iš to ūkio dar priklau
sė viena neišmokėta dalis.

jas Juozas Micuta.,
Pirmoji kruvina drama.
P. Zableckienė pamilo Mi-; 

eutą ir jau ėmė galvoti apie 
tai, kaip atsikratyti vyrą, 
kad paveldėti visą turtą. Vy
ras Aleksandras jau patėmi- 
jo žmonos santikius su Micu- 
ta ir ėmė sekti. Tokiu budu 
1926 metų birželio mėn. Za
bleckas, sugrįžęs namo, at
rado apsinakvojusį pas jo 
žmoną Micutą. įvyko kruvi- 

drama. Susijaudinęs jis 
fetrauke revolveri ir peršovė 
žmonai krutinę. Micutą vien
marškinis išspruko pro lan
gą. Zableckienė buvo nuga
benta ligoninėn, kur ir pa
sveiko. Bet šeimyninis gyve
nimas jau buvo visiškai su
iręs. Aleksandras, bijoda
mas keršto, apsigyveno pa> 
brolį Tomą Jurkšių kaime. 
Įsimylėjusi porelė tikrai pa
sirodo ruošė baisų keršto ak
tą.

1927 m. sausio 28 d. Ma
riampolės apygardos teisme 
turėjo būt sprendžiama civi
linė byla tarp Zablecko To
mo ir Zableckienės Petronė
lės dėl Tomui priklausomos 
iš Mockabudžių ūkio dalies. 
Zableckienei dėl ligos nesto
jus, byla buvo atidėta. Į tą 
bylą buvo atvykę Zableckas 
Tomas, jo žmona Elena-Elz- 
bieta ir brolis Aleksandras 
Zableckas. kurie vakare visi 
važiavo namo į Jurkšių kai
mą.

Keršto planas.
Keršto planas artinosi, 

jau buvo paruoštas.
Tą patį vakarą važiuojan

tieji iš Mariampolės į Vilka
viškį matė kaz kokį vyrą 
tamsiai apsirengusį jojantį 
ant juodo arklio.

Vėliau apie 5-tą valandą 
lasai paslaptinga^, vyras jau 
stovėjo prie kelio ties Jurk-

rėš būti vėl kariuomenės tei
smo sprendžiama tik kitam 
sąstate.

Kaipo kariuomenės teis
mo atstovas kasacijos nagri
nėjime dalyvavo jo pirmi
ninkas generolas Šniukšta.

APIE GIMNAZISTŲ 
SUĖMIMĄ

Ukmergė. Ukmergės poli
tinė policija suėmė įskųstus 
niekuo nekaltus vietinės 
gimnazijos mokinius.

Šiais mokslo metais, atva
žiavus mokiniams po Kalėdų 
atostogų, Ukmergės policija 
sausio mėn. 9 d. naktį suėmė 
10 mokinių vyresniųjų kla
sių: Veselauską Vladą, Dik
čių Aleksą, šarmaitį Romą. 
Gaurį Stasį, Baleisi Antaną. 
Tamošauską Augustą, Pakšį 
Petrą. Derelą Stasį, Guzevi- 
čių Aleksą ir Jurginį Juozą.

Minėti mokiniai yra aštun
tos ir septintos klasių. Iš are
štuotų mokinių buvo paimta 
kaipo įtariamoji medžiaga, 
pasaulinės literatūros užra
šai, laiškai, gimnazijoj moki
nių leidžiamieji satyros ir ki
loki laikraštėliai ir kiti pana
šus dalykai.

Sausio 15 d.

Sakoma Nugarą Skauda 
Todėl, Kad Tamsta 
Permažai Vandens Geri

ŠUNŲ “ABLAVA.”
Rokiškis. Sausio 14 d. vie

tiniai medžiotojai ir policija 
važinėjo p<> kaimus ir šaudė 
palaidus šunis. Ūkininkai

įbaisiai tuo nepatenkinti ir 
yra net su ašaromis aprau
dančių savo gyvulėlius. Ne
gerai, kad ūkininkai laiko 
palaidus šunis, bet ir valdi
ninkai savo šunis turėtų pri
risti. nes dažnai išgąsdina ir 
apdrasko vaikus.

i
I

Ant Velpkp
Tėvynėje

Atsikėlęs su skausmais nu
garoj ir apie inkstus reiškiu 
esi valgęs tą kas gamina rūg
štis, sako žinovas. Tų rūgš
čių perteklius perdirba inks
tus, kurie stengiasi jas iškoš
ti iš kraujo. O inkstams užsi
kimšus, turite juos paliuo-' 
suoti. taip kaip liuosuojate 
vidurius, išvalant šlapumo 
medžiagą. Kitaip gausite: 
skausmų nugaroje, galvos 
skaudėjimų, svaigulį; vidu
riai rūgs, liežuvis bus apvil
ktas, o prie prasto oro reu
matizmas gels. Šlapumai ne
aiškus, pilni nuosėdų, kana
lai dažnai įsikarščiuoja, šla
pumas degina ir esi privers
tas jieškoti pagelbos porą 
syk per naktį.

Pasitark arba su geru pa
tikėtinu gydytoju, arba iš ap- 

i tiekos gauk keturias uncijas
suėmė dar i Jad Salts druskų. Imk po ar-1 

zieną mokini Bergą Viktorą, batinį šaukštelį pirm pusry- 
Derela Stasys ir Veselaus- čių per keletą dienų ir inks

tas Vladas jau paleisti, kiti tai puikiai pradės veikti. Šios 
nors ir ištardyti, bet nepa- pagarsėjusios druskos, pada- 
eisti.

Mokinys Veselauskas ank
ščiau sirgo proto nusilpimo lithia.

i

-rytos iš vynuoges rūgšties ir 
citrino sulčių, kur pridėta 

Jos per ilgus metus.
i

j
I “LITI ANIA”—29 Gegužės

"Naujienų” Ekskursija

Sąvaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiančiam greitai 
r ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Ham&urg-Afflcricafl Lbc

A A A iš New York į 
^11 « Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V. 
įrigų taksus.)

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų jiopuliarių laivų 
nkvtobk, albcbt aauia

U»OWTl, BKUaMCS, 
ws*muu4^muaiM8i

Nepalyginamrs švari-iras 
patarnavimas viszise klesose. 
Personaliai lydimi i Europą 

išv aziav imai.

liga, ir dabartinis suėmimas (vartoja mos išvalymui ir su-! 
jį taip paveikė, kad liga vėl (vikrinimui užsikimšusių ink- 
itsikartojo, ir jis dabar pa
mokų kol kas nelanko.

Be to eina gandų (net pa-
*ys i

stų. taipgi nuveikimui rūgš
čių, kad jos neerzintų kūno.

Jad Salts druskos nebran
gs mokytojai pasakoja), gios, negali pažeisti, ir pada- 
kad dar eilė mokinių bus ro malonų, putojantį lithia- 
areštuota: dabar mokiniai ■ vandens gėrimą. Gerkite ap- 
vaikšto lyg nesavoje odoje, sčiai gero vandens, 
daugumas pamokų nebesi
moko ir šiaip d idžiausias ne
ramumas mokinių tarpe.

Lnited American Lines, Ine- 
lo-Sfrul Agentą

Ekskursija Lietuvon
puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiura Mr. i!. C. rrve. U. S. I.iiics atstovu Clc <_•- 

land i- kuris pilnai priznir. - kelionę ir >agaz:i iki galui.
Važiuokite šia < k<kiir~ ia ir bukite namie ant \ dykų.

Pirmas 1928 metų plaukimas—Gražiai Pertaisvtas
S. S. AMERICA—Kovo 21.

Specialės ekskursijo- \e<laino- Mr. Ji.sęph I -.rck iš Xev.- Vork 
ofiso ir Mr. J<>seph Berkouitz. i- PhilaJelpliia l Lines oti-.-

Puikiausi Turistu Trečios Kleso- įrenginiai išnaujo nuodugniai
pertaisyti. I‘i::irs.ku< plaukit, aut i/ie -i i .al<lžio> valdi-imi laivu. ' 

Pilnų jnfortnaciii: ir kainų klauskite . ietos laivakorčių -agenta. 
arba rašykite pa

Umited Statės Lines
“5 Statė St., Bostor. Mass

. a

45 Erca<Jway. New Yc-k City

LIETUVIAI!
BALTI KO AMERIKOS LINIJA 
Tai vienatinė ir pirmutinė Linija, ku
rios laivai plaukė STAČIAI J KLAI
PĖDĄ 1926 ir 1927 metais su būriais 
i-Kskursantų.
Tėmykit šių 1928 metų
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ ir prie jų pri
sidėkit. Iš anksto 
lingas popieras.
"LITUANIA"—17

Lietuvių Judamų

ekskursijas

pasirūpinkit reika-

Balandžio-April 
Paveikslų Korp. 

ekskursija.
“ESTONIA”—2 Gegužės-May

“Vienybės” ekskursija.
"ESTONIA”—16 Birželio-J une

Lietuvos Vyčių ekskursija

KAINOS LAIVAKORČIŲ I 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa................... $107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.00

Turistinė III klesa .... $122.00
Ten ir atgal tiktai . . $20-T..70 

Valdžios taksai atskirtam.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Estonia” 
“Lituania” 
“Eatonia”

Vasario 21
Kovo 13
Kovo 30

REIKIA IŠVARYTI KIAU
LĖS IŠ GRICIŲ.

Beveik visos Lietuvos 
kampeliuose, ypač už Jezno 
ir Kapčiamiesčio žmonės 
gyvena su kiaulėmis, tai yra 
laiko grįčioje kiaules arba 
paršiukus.

Šitie žmonės ne tik daro 
gėdos visai Lietuvai prieš ki
tus kraštus, bet ir neapsako
mai gadina sau sveikatą. Pa
manykit tiktai, koks oras yra 
tose grįčiose ir koks purvas. 
Vienoje gličioje gyvena visa 
šeimyna iš keletos žmonių; 
neretai dar čia pat gyvena 
seni tėvai, šeimininkų bro
liai, sesers, čia pat auga ir 
maži vaikučiai. Gličios kam
pe guli kiaulė su paršiukais. 
Grįčios kitam kampe didelis 
pečius be dūmtraukio, taip 
kad durnai rūksta po visą na
mą. Po pečium laikomos viš
tos.

Tokį vaizdą dažnai gali
ma pamatyti beveik visame 
Lietuvos krašte. Dėl to ir 
žmonės ten nuolat serga, ir 
vaikai labai miršta. Džiova 
jų tarpe yra labai išsiplati
nusi. taip pat odos ir akių 
ligos. Tie žmonės taip yra 
įpratę į savo purviną, liūdną 
ir vargingą gyvenimą, kad 
jiems atrodo, jog kitaip ir 
negalima gyventi. Jie neturi 
nei noro, nei. jėgų prisikelti 
iš savo skurdo ir ligų. Kai 
kurie iš jų net patys aiškina
si, kodėl jie laiko kiaules 
grįčiose: girdi, mes žmonės 
tamsus, o policija nieko ne
sako. Ir ištikrujų, valdžia tu
rėtu susirūpinti prievarta pa-

*

NELAUKTA MIRTIS.
Širvintai. Ukmergės apsk. 

Sausio 9 d. vietos pasienio 
oolicijos baro viršininkas iš
ėjo į Paširtinčių mišką me
džioti. Tuo tarpu pastebėjo 
oer mišką bėgant du žmones. 
Jiems sušuko keturis kar
ius “stok.” Nestojo. Į viršų 
paleista keletas šūvių. Neži
nomieji dar greičiau ėmė 
bėgti. Kada jau buvo apie 
300 metrų atstume, baro vir
šininkas B. Svilas paleido šū
vį tiesiai, kuris kliuvo vie
nam iš bėgančiu ir mirštamai 
peršovė, antras iš išgąsčio 
neteko žado.

Tardant pasirodė. , kad 
minėti piliečiai. Leonas Gali- 
nauskas ir Alfas Kackuras 
iš Avižoniųkaimo, buvo at
vykę miško vogti.

Imkite
HILUS

Cascara
Bromide
Qutnine

žiniom kreipkitės į vietos agentą ar į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET, NEW YORK, N. Y.

i

a
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H1LLS
Stabdo Šalčius

SPARČIOJI EKSKURSIJA I

GYDUOLĖS NUO 
REUMATIZMO.

Jau trįs metai kaip išrastos 
i gyduolės 

Latrai 
kojų, 
skausmus.
namo-.
rimo. Vartojant tas gyduo
les reikia —--  

Šaltis dalykas rimtas, 
čykitr 
<las.

r.uo reumatizmo i tykus sykiu 
pasekmingai gydo ti. Iiucsuoji 
rankų ir nugaros 

. Vienos yra ge- 
i s idų, kitos dėl tri-

reikia užsilaikyti nuo 
svaiginančiu gėrimų.

Kaina abiejų $3.00. per paštą $”.25. 
J ( OZ AS Zl M ANČIŲ.S ( 7-9i

1624 S. "estern avė. Chicago. III.

Greit.li stab-
HIl.L S pribaigia ji i 24 vaian- 

ne» atlieka ketorius reikalingus da- 
Siabdo šalti, sulaiko karš- 

s-tdurius. suvikrina sistemą, 
tserizikuokite. Pirkite HH I S so pir
mu šalčio ženkle.

Raudona Dėžė 30c.
I i s u r

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ.
Dabar jau nętoii pa.-^aris. tai yra 

geriausias laikas <iel atsitraukimo sa
vo sriminia i Kanadą. Aš atitrauksiu 1 
jūsų gimines ir pažįstamos, kaip vv- ■ 
rus. merginas ir moteris iš Europos į 
Kanadą. Jei jūsų imigrantai yra svei- : 
ki, moka skaityti ir rašyti. Dėl platės- ' 
nių infernaacijų visuose Kanados rei
kaluose kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus prie manęs.

KAI RAS 
Laivakorčių Agentas

P. O. Box 47. Walker»ille, Oot_
< anada.

<->

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
NEGEISTINI PAPROČIAI.

Miroslavo valse.. Dabkiš- 
kių kaime, Į Čižausko vestu
ves susirinko daugybė ne
kviestų kaimo vyrų. Esamu 
nuo gilios senovės Lietuvoje 
papročiu, pradėjo vestuvėse 
šeimininkauti. Atėmę nuo 
vestoįvninkudegtinę čia pati 
užustalėj susėdę ją išgėrė.. 
Visai įsilinksminę pradėjo ir 
vestuvninkus vaikyti namo 
gulti. Žinoma, nieks gulti eiti 
nenorėjo ir kilo peštynės. 
Peštynėse liko sunkiai su
žeistas galvon pats Bizaus
kas ir dabar yra paraližiuota 
visa pusė veido, kairė ranka 
ir koja. Mariampolės apy
gardos teismas nubaudė peš-

II

tukus nuo vienerių metų iki I 
trijų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Vyriausiasis Tri-I 
bundas sumažinu bausmę! 
iki dviejų metu sunkaus ka 
įėjimo.

SUIMTAS VAIŠVILŲ 
ŽUDIKAS-MOKYTOJAS.

Panevėžio kriminalinės 
policijos punkto pastango
mis susektas žmogžudys, nu
žudęs Šimonių kaime, Pas
valio vai. ūkininkus Vaišvi- 
lusir jų tarnaitę. Pasirodo

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos *bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomuision, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra prumna< vartoti. Creo- 
mulsion yra nauja- medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitemu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir -tilaiko gemalų 
augimą.

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

Creomulston yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligi) 
kitokiose formose, turir šių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. • - yra labai 
geras dėl sutvirtinimo t-os siste
mos po blogo ša čio a< ilu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jtr ų šalčio 
ar- kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių Crcomnl-ion CAm- 
pany. Atlanta, G*. (apg)

!

Pasižiūrėk į Savo 
Liežuvį!

Jeigu jus nesijaučiat kaip reikia, 
tik nueikite prie veidrodžio ir pasižiū
rėkite į savo" liežuvi Jei jis,aptrauk- 
t>s glaume. tas parodo, kad jūsų pil- 
viis, kepenys ar viduriai nedirba 'tin
kamai. Tai yra blogas ženklas. Tuo- 
j us įsigykite boc.ką Tanias- ir duokite 
jūsų sistemai pageibą. Tūkstančiai 
kentėtojų nuo visokių vidurinių dĮC- 
smagupių rašo mums, kad Tanias- juos 
pataisė.
,Mr. Wiiliam Marteli. 17 Harriet st.. 

Davtacket, R. I. sako: "Mano virški
namas buvo taip prastas, kad aš tufė- 
i .u maitinti- tik tostu ir kiaušiniais 
per šešis mėnesiu-. Taniac suteikė 
man nuolatinę pagelba ir aš užaugau 
22 svaru."

Aptrauktas liežuvis pasako jums, 
kodėl menkas darbas jumis pailsina, 
kodėl jus turite skausmus pilve, ga- 
z.js. raukčiojima ir svaigulį: kodėl jus 
neturite apetito ir negalite miegot. 
Išbandykite Tanlac ir pamatysite, 
kiek viena bunka jums pagelbės. Do
žą kainuoja mažiau kaip 2c.

Tania.- yra gera, tyra gyduolė, 
padaryta iš šaknų, žiedų ir žievių — 
pačios gamtos vaistų. Gaukite bonką 
nuo jūsų aptiekoriaus šiandien. Jūsų 
pinigai bus sugrąžinti, jeigu šita gy
duolė nepagelbės jums.

Tanlac
* •*» wn fn\ H u/A kl I4VART(W’ !

.72 MILIONAI BONKV IŠVARTO!A I
-- -------------------------------------------

i •
i «
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PLLNKSNAS. Pūkas. I’adailtaa. 
Patalus, Kataras ir visokios lovų 
iredmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

riDidžiausis Banda- 
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdiuįmų.

Paa mus gausite 
J tikras europiSk*,, 

plunksnas ir pu. 
kuo.

European Feather Co. ■'
25 lxiwell Street, Boston, Maaa.

KRl VIMFJI. VI-
IŠI.Al KINIAI 
PAGYDOMI.

kuomet REM- 
ir išgydė kitus 

aptiekorių.

AKLIEJI. 
BIKINIAI IR

IIEMOROIDAI
Kam kentėt.

OI.A pagelbėjo 
per 17 metų.

Paklauskit savo
Jis žino, kad REM-OLA išgydo 
bemoroidus (pilės).
JfENRV THAYER & CO.. INC.. 

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREIvIAUSIU DIDLAIVIl

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

SEREDOJ, GEGUŽĖS (MAY) 30 DIENĄ
Ekskursi ją veda plačiai žinomas visuomenes darbuoto ja?: 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėtas
p. PIJUS BUKŠNA1TIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu i Kauna 
Be Persėdimo K Laivo i Laivą

Jurų Milžinas AQUITANIA perplaukia vand-ny- 
i o1 į'dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

i traukini ir vežami gelžkeliu iki pat Kauno. 
Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA ... Birželio 6—27
MAURETANIA............... Birželio 13—30
AQUITANIA......................... Birželio 20

Tiesiai i Dancigą LANCASTRJA
Gegužės 30 •

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite 

Mums:

CUNARD LINE
3.3 STATĖ ST., BOSTON. MASS.

i Harvardo fondas, iš kurio 
užlaikomas Harvardo Uni
versitetas, turi $80,000.000 

«

— j
■ —i- t
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L Mes išdirbom 
| ir importuojam

Itališkas
J Armonikas

i Geriausias
1 pasauly.

Musų kainos že
mesnės už kitų. Pamokas duodam dy 
kai. Klauskit musu kataliogo.

RUATTA SERĖNF.LLl & CO. 
1014 Blue Island \o. Dept. su 

Chka<o, llliimia.

M I* J

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
arba kitara štaa Liaijan laivais 

TIK ARTIOMAS DIENAS 
Puikios Kajutes Trečiai Klesai— 

Tiktai Steitramiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Stata SC, Boston. Maaa. 

arba pas vietos agentas

s

r 9
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Vietines Žinios I

i i

D a I iki vasario 24 d. bus bilietusBostono Lietuviai! Įsigiję arba Užsiregistravę.
-—---------- Prašome todėl pasiskubinti. I

Rengimo Komisija.Nedėlioję. Vasario 19 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, Sc. Bostone, įvyks 
prakalbos su muzikaliu pro
gramų.

Tai bus istorinės dienos 
paminėjimas. 16 d. vasario 
sukanka 10 metų nuo Lietu
vos Nepriklausomybės pasi
skelbi mo.

Kadangi kiekvienas Ame
rikoje gyvenantis lietuvis 
aiškiai žino ką reiškia žmo
gaus laisvė, todėl juo labiau 
aišku kokią reikšmę turi lais-

Privertė gert, o paskui 
liepė užmokėt.

Iš Fitchburgo atvažiavo i 
Bostoną nelabai apsukrus 
žmogus. Bumai šitą pastebė
ję tuojaus prie jo prisiplakė 
ir pasiūlė išsigerti, bet kad 
niekas nematytų. Įsivedė į 
tuščią krautuvę. Žmogus sa
kosi nenorėjęs gerti, bet vie
nas banditų išsitraukęs re
volveri ir privertęs ji gerti ne 

- ---------- . ........... . Į;a(| iosga Vvnas buvęs labai 
ve lamai, kuri per «00 metu :>rastas. bet plėšikai pareika- 
buvo slegiama svetimų. J;avępo $1.1x1 už stikliukų.

Mes, Bostono Lietuviai, -
daug dari 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sustiprinimo, ir už tuos dar
bus galime gėrėtis. Kad tin
kamai paminėti tas 10 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves, visi vėl susirin
kime ir pasidalinkime tais 
Įspūdžiais, kokius nies šian
dien turime.

Kalbės adv. F. J. Bago
čius, “Sandaros” red. F. 
Ęrcnskus ir J. Gegužis. Grieš 
“Kanklių” orchestra, dai
nuos Nauburis, p-lė’ Bratė- 
naitė skambins ant piano.

Komitetas.

I

►osiono pietiniai, žmogus ėmė protestuot. tada 
3° pridėjom P^įbomai ji apmušė ir atėmė iš 

jo $14 — viską, ką jis turėjo.

PENKTA TARPTAUTINĖ

DAINŲ ŠVENTE
Rengia BoMoim < umiuunity Service.liu. ir \Vonien’» Munuiu.il I.

SYMPHONY HALL, BOSTON
SEREIKŲ. YVAŠHINGTON’O GIMIMO DIENOJ.

22 D. VASARIO-FEBRUARY, 1928
DALYVAUS ŠIE CHORAI: LENKŲ—RUSU ITALU š

I. ATV1 f 1'1 N g—VOK IECIU—Š KOTĮ 
Ko.MANDUOTOJA’S RK'HARD E. BYRI > įteiks dova:.a> 

siems chorui:.?.
taipgi dalyvaus Giadya F. Grah-m ir Įo- 

Scottish šbkėjų.
Suv. Valstijų senos jūreivių dain.»s ir k■■■

HK1ETAI: 50c.. Sl.io. *1.65, $2.20. I’ai-nĮ^u; 
Cornmunitv Sv vice.

Draugiškas vakarėlis.
Būrelis So. Bostono pa

žangiųjų lietuvių inteligentų 
rengia draugišką vakarėli 
medicinos studentui drg. D. 
Pilkai paremti. Vakarėlis 
Įvyks.22 vasario. 8 vai. vaka
re. Lretuvių žinyčios salėj, 
ant kampo Fourth ir Atlan- 
tic gatvių. So. Bostone. Bus 
muzikos, dainų, šokių ir 
draugiškų pasikalbėjimų 
prie kavos ir užkandžių. 
Įžanga. 50c. asmeniui. Kas 
norės dalyvauti, lai praneša 
iš kalno D-rui Kapočiui. 253 
Broadtvay, nes rengėjams 
reikia žinoti, kiek užkandžių 
pagaminti.

Penkta Tarptautinė Dainų 
Šventė.

Kas metas VVashmgtono 
gimimo dienoj, vasario 
Bostono (’onimunity Service.
Ine. ir \Vomen’s Municipal 
League ruošia dainų šventę, 
kurioje dalyvauja geriausi 
muzikos ir dainų talentai iš 
ateiviu tautu šioj valstijoj.

Kai!) ir visuomet, taip ir 
’-iais metais tarptautinis kon
certas bus vasario 22 <1.. pra
sidės 3 vai. po pietų. Sym- 
phony Hali. Bostone, šių me
tų dainų šventėj sutiko daly
vauti šie chorai: Lenkų. Ru
sų, Italų, švedų. Latvių. Fi
nų. Vokiečių ir Škotų. Kurie 
iš šitų chorų geriausia pasi
žymės, tie gaus dovanas. Do
vanas Įteiks garsus lakūnas 
Richard E. Byrd. kuris su 
savo orlaiviu pasiekė Šiau
rės Poli ir kuiis pernai perlė
kė pėr Atlantiką. Apart cho
rų šiame koncerte bus ir ki
tokių pamarginimų.

KELIAUJANTIEMS | LIETU
VĄ PRANEŠIMAS.

Norint keliauti i Lietuvą arba 
i- Lietuvos visi turi gauti iš val
džios reikalingus dokumentus 
sugrįžimui. Kad lengviau tą visą 
sutvarkyti, visiems gerai žino
mus K. Sidabras atidarė Laiva
korčių Agentūrą, kurioje pilnai 
p i rengs keliaujančius i IJetuvą 
ir atgal. Visais reikalais kreipki
tės ypatiškai 
kančių adresu:

K. SIDABRAS,
>75 Uambridge St..

( ambridge. Mass.

SVARBIOS

PRAKALBOS
Rengia LSS. 71 ir ALPS. 9 
kuopos ateinančioj nedelioj. i 

19 D. VASARIO. 1228, 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Y. M. C. A. SVETAINĖJE 
820 Mass. avė.. Cambridge. 

arija laiškais se- Kalbės “Keleivio” Redakt. 
J. Neviackas. “Sandaros“ 

Redakt. J. Pr< nskus ir edv. 
F. J. Bagočius.

Muzikaliame programe 
dalvvaus Gabijiečiai ir kiti 
smuikininkai ir pianistai.

Šis parengi.nas bu< ap- 
vaikščiojimu -ukaktuvių 10 
metų Lietuvos Nep.'iki uso- 
m; bės. Ci t b;;.- proga išgirsti 
ką Lietuva p< įgyveno savo 
nagingoje 1" metų irtorijoj. 
ką nuveikė -os pirmesnės 
valdžios ir )-: ie ko ją veda 
dabartinė Lietuvos iuod- 
m •. i šk i nių-i‘a s i stų valdžia.

Stengkiiės kiekvienas a 
silankyti. Rengėjai.

’>

Baisi ekspliozija.
Bostono priemiesty Eve- 

rett'e pereitą sąvaitę sprogo 
keli tankai aliejaus. Eksplio
zija užmušė 12 žmonių ir su
krėtė visą miestą, kaip že
mės drebėjimas.

LIET. PREKYBOS B-VĖS 
SPECIAL1S SUSIRIN

KIMAS
Įvyks subatoj, vasario 18 d., 
J vai. po pietų, parapijos sa
lėj. 492 Ė. Seventh St., So. 
Bostone.

Malonėkite visi šėrininkai 
atsilankyti ant viršminėto 
susirinkimo, nes bus gana 
svarbus, board Direktoriai.

VIETOS BIZNIERIAI 
DUOS ROGERS SIDAB

RINIUS DAIKTUS DYKAI.
Daugiau kaip 150.000 biznie

rių Suv. Valstijose šiandien iš- 
dalinė.ia Rogers sidabrinius dai
ktus dykai išgarsinimui šios 
kompanijos biznio. South Bosto
no biznieriai turi padarę sutarti 
su Rogers Silvervare Redemp-. 
tion Bureau. Ine.. 1600 Broad-J 
way, New York City. atpirkimui i 
jų specialių biznio kortelių ar > 
kuponų, kuriuos su kiekvienu 
pirkimu išduoda. Viena iš pir
mutinių sekcijų varymui šios 
kampanijos bu- South Bostonas.; 
Žemiau pažymėti biznieriai yra i 
autorizuoti išduot savo biznio, 
korteles, už kurias šeimininkės 
gaus dykai sidabrinius daiktus.] 
Tie sidabriniai daiktai yra gva-‘ 
rantuoti ant 25 metų. Jokių iš
laidų nereikės pridėt gavimui 
sidabrinių daiktų, nei pašto iš
laidų nereikės mokėt. Rogers si
dabrinius daiktus galite gauti 
pas sekančius biznierius: Hoyt' 
Kompanijoj. 443 Broadv.ay. jie 
agentauja dėl CHI-NAMEL; į 
Economy Grocery Stores Corp.; 
South Boston Gazette: Cham-| 
berlain Drug C<>.. 99 M st.. El<x>d . 
Sq. Harduare. 636 Broaduay. jie 
agentauja dėl ACME QUALITY| 
PAINTS: 5 90-8 Cigar. 702
Broachvay: Ui’.}' Eoint Market. ■
677 Broadway; ( bris Murpheyj 
Co., 620 Broadvay. jie agentauja 
del STEINITE I.LECTRIC RA- 
DIO; Barker Bakel y. 563 Broad
vay; Knapp (ab Co.: Beacon 
Dye House. Ine.; Dutton’s So. 
Boston Store, jie agentauja dėl

■ “FURMOTO"; James Ellis Co.,
405 Broadvay; Cuddyer's Phar- 

• mačy 
i RY”,

Svarbus Pranešimas

TEATRAS
Subatoje. \ asario-Feb. 25 

(I„ 1928 m„ 7:30 a ai. vakare, 
lietuvių M. žinyčioje. kam
pas 4-th ir Atlalitic 
BortOlle.
teatriniai
'Gražaus

lė.” kitas veikalas, komedija. 
Abu veikalai yra ^ražtįs ir ( 
pilni gerų-^p'aiff^immų^F 
juokų. Kas tik ateis bus už
ganėdintas. Įžanga: suaugu
siems 30c.. vaikams 10c. (8)

•ts., So. 
bus perstatyta du 

veikalai vardu. 
Oficieriaus Mei-

Jubiiėjinis bankietas pami
nėjimui adv. F. J. Bagočiaus 
25 metų sukaktuvių gyveni

mo Amerikoje.
Vasario 20 d. sukanka 25 

metai kaip advokatas F. J. 
Bagočius gyvena Amerikoje 
ir darbuojasi lietuvių visuo
meniniame gj.'venime.

Rer tą laikotarpi jis daug 
gero musų išeivijai yra pa
daręs. Jo prakalbas yra gir
dėję ne šimtai, bet šimtai 
tūkstančių lietuvių. Tai yra 
atliktas milžiniškas darbas.

Taigi, šilai jo 25 metų 
darbuotei pažymėti, būrelis 
draugų nutarė suruošti jam 
j.ibilėjini bankietą, kuris 
įvyks nedėliojo, vasario 26 
d.’. 7 vai. vakare. Bemice 
Hali. 4d9 P-roaduay, So. Bo
stone.

Kadangi adv. Bagočius tu
ri visur daug draugų, tai 
bankiete svečių bus ir iš kitų 
kolonijų, su kuriais bostonie- 
•iams bus proga pasimatyti 

j r susipažinti.
Bankiete dalyvauti bilie

tas $1.50 asmeniui.
Bostono ir apielinkės lie

tuviai y> a užprašomi šiame 
oankiete skaitlingai daly- 
auti. Bilietus galite gauti 

‘Sandaros” ir "Kelehio” re- Tires, Evide Batteries 
lakcijose, Šidlausko aptie- 
KOje ir Kasdien po pietų ir Austin, aptiekoriaus. 486 Broad- 
aka. ais l i tmiu >alėje. Iš way, Miladv’s Boudoir. agentau- 
ofimesnių kolonijų draugai ja ael Boyer iM-rfumų. 716a 
.naiones iš anksto užsiregist- Rrnsą’vay.

, ’ - i pas l» ’ namini’’ ‘ izm nai g.’.i
ką, 1632 Columbia Rd.. So. ’uot. n or na< i.iu kaip 
boston Mass lies bailkltlt ga ,li Rogers šidabrinius r'nik- 
rąloK tik- tjp ki.n’ir J’ka' Pa-'..k !;•’>. s ko”*■* *■ ■

141 Broadway; 
agentauja dėl

Remy. Kolster Radio;

Lietuvi’ kas Teatras!
Nauja įspūdinga Drama

“MOTINA”
Rengia ALTS. 78 kuopa

22 d., VASARIO-FEB., 1928 
Pradžia 6 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., 

South Boston, Mass.
Įžangos kaina 5Oc.

“MOTINA” yra trijų aktų 
i drama. Įspūdingai atvaizdi
nanti Amerikos lietuvių gy
venimą. šiai dramai atvaiz
dinti yra sukviestos geriau
sios pajėgos. Tarp kitų vai-Į 
dir.s nesenai iš Lietuvos at
vykusi buvusi Klaipėdos lie-Į 
tuvių teatro ratelio artiste 
p-lė Stefanija Bulskiutė.

Visus kviečia RENGĖJOS.

“HAR- 
Federal

Delco, 
John S.

Cambrid'?e’aus Lietuvių 
Koopera'.yvės Bendrovės

METINĖ VAKARIENĖ IR
ŠOKIAI

Įvyks subatos vakare,
18 d. Vasar:c-reih, i3^0 

_ GENI RAL SVETAINĖJ 
40 Prospect st, Cambridge.

Gerbiama publika, maienė- 
kite atsila :kvti kuoskaitlin- 
giausia. Tikietus pasiphkite 
išanksto K- operacijos ■ • rau
tu vėj. 39 Portland st., Cam
bridge. Įžanga 50c. ypatai. 

Kviečia Komitetas.

i

PUIKIAUSI

No. 7. Vasario 15 d„ 1928.’ s

I

n s
b:

PARDAVIMAL
. “g;1 .<■•«<* .Pa't°lfe automobilis

MI S IR IŠDIRBĖJUS.
INEsS. SERVICE 4t SALES.

■. a-hagton St„ Rooni 71. Boston.
i , J. Hancock (»838. DO

ŠOKIAI!
Rengia Liet. Moterų Ap- 

švietos Pasalpinė Draugija, 
l žga ėnių vakare 

VASARIO 21 D, 1923 M.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
Kampas E ir Silver Street, 

So. Boston. Mass.
i>us g» iausia orkestrą, 

skanių vj gių ir gėrimu. Bu
sit gerai patenkinti, nes kas 
ateis turės “good time.”

Prašot; e skaitlingai atsi
lankyti.

Petras J. Akunevičius
Lietuvis Grabotius

GERIAUSIAS NELAIMĖJE DRAUGAS

Visuomet suteikia sąžiningą paskutini 
patarnavimą lietuviams

Ofisas ir rezidencija

820 E. 6-th ST., SO. BOSTON, MASS.
Tel. Su. Boston 1486

*

Ant kampo Blue H iii ir 
į Lavvrence avė. apvirto poli

S 
sunkiai sužeisdamas du po- 

• iicmanu, kurie .juo važia', o.—--- —__ ■ —

ISHH 09 \ J’KAI-KiA NERIS.
.auėių b;/::!- eir.a Sferai, iš senų 
r.r- duodu. Kas

i ajjc? ■♦. daug orderių gan
ias.- - u Jos ir visi Įtaisymai 

Hoffnian mašira dviejų mėnesių 
Vardan ateina pats, prosyt 

• i-t'. i-no, naujas milelis 
- ir 3 kambariai. ~

. ant 3 metų, priešais di-
■ , a. ant Main sratves. Aš esu

važiu -iu į pietus jieškot 
THOM KANDROT 17) 

>. (<. !>.. Manville. N. J.

j
•
1
I

Rendos :

ZNIERIAMS PROGA! |
S coimvnii na.

BE
1’ u siiiuoda 5 šeimynų na- 

m - ir didelė bučemė ir ga- 
racžius už labai pigią Kainą. 
Viskas naujai ištaisyta, su 
vi- Įtaisymais. Rašykite 
trr*, itai uas savinuika. i

J. S BEMETA
199 Arthur St.. 

MONTELLO, MASS.

G)

Q! i:EN \v\ e m u IX v V S’l. 82.25
: t'- ų ir biilla. Tikra 'ertė 83.00 

|)l ’ '»NI Ma-terpMnler Grindų var- 
nijiis. "ahona* ................

'Ir" ttrfe Grindų 'irnišis 
Shellar. Oranže fr Ral<a«.
\n-!i»ka Halinė Bal'ti Maliava 81.9.> 
Mar-on ir Tampiai Gcito*'- Grindų 

Maliata galioną* 81.95
LENGVOS G \IA amzlotos pe

leni BAČKOS ........................ 98c.
Su»l <>' galvanizn n"* G Tripple 

Rihhed Pelenų Bačkom .......... $1.98
PELENĖMS '‘••'H TROK AL 

DIDELI R ATIKAI ............... $349
SEH( O ROOE COATING. cal. 98c. 
3 galiontj kenas ........................... 81.25

PAMATYKIT MUSŲ BARGE- 
NŲ BASĖMENTĄ 

Barbenai virtuvės reikmenų 
į Vietinis pristatymas dykai. 
I ______  _

S2A6 
"ai. SI.58 
"ii. S2.75

SouthEnd 
imvj: (a

J

1095 AVashington St, Boston
J’ne Dover St. Eleveito Stoties 
Telefonai Hancock 6193—6106.

DR. LANDAU
32 CH T M BERS ST.. BOSTON. 

<,vdo Vnwrišk«« Liifa»-
V ■ Kasdien nuo 8 iki

I". I iki 3 ir r.uo 6 iki 8. 
nuo 9 ikį 12-

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio ir švaraus maisto

BLUE R1BB0N NAMET
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuviu Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa, Daržovės 
ir Groseriai

ORDERI L S PRIST ATOM 
I NAMUS

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyveni.

Atsilankykit ir persitikrinkit. 
BLUE RIBBON MARKET 

J. STRIGl N \S. Savininkai.
62—452a l’LEVSVNT ST..
DORCHESTER. MASS.
Telefonas Calumbia 1250.

Telefonas SI 234 

MEDICINOS DAKTARAS.

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 St.MMER STREET.

LAtVRENt E_ MASS.

Lietuvis OptometnsUs

IšcEzami;iU<‘jU priskir.u
akinius, kreivas akis a ti t lesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J L. PAŠAK ARNIS. O- D.
417 Broadway. So. Boston. !)!•»■

Pradėkite Gyventi Dėl Savęs
Įsigykite Savo Nuosavybę

SOUTH BOSTONE
KAMi’I.MS NAMAS krautuve it <)•-i šeimynų- ketumi.- Rambu

Yra elektra. ir skalbynės kiekvienai šeimynai.
ta.“, netoli I>orchester Street. 3 seimy- 

“eimynoms p<> šešių- kambarius. Reridų 
Į..VH» Lengvomis išlyjromi'-.

stuba ant " . Sisth Street. 3-4-1 kamba- 
I enz^^n-.i- išlystoms.

' " i garadziuni, 
netoli L Street. Keturi kambariai 

.Maudynės, šiltas vanduo, elektra. 
Kaina 88.8'X>.
~ ‘ . a et Marine Road, dviejų šeimynų

. Pirmam aukšte •» kambariai su saulės kambariu ir pri- 
Ar.trani aukšte »> kambariai ir taipgi saulės kambarys. 

Kiekviena seimvr.a turi savo atskira šilto vandens šilumą. 
................... ’ • $11,500.

rn:s.
SESI V ŠEIMYNŲ metlini- nam 

noms p<> tri- kambarius ir 3 ■ 
atneša 8X45.W į metus, s

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINĖ
riai su įtaisymais. 83.700. I „

DVIEJU ŠEIMYNŲ meilinė stuba -u penkių automobilių
City Eoint. ant East Sixth St. i. ’
ant pirmo aukšto ir penki ar.t ant.o. 
priešakiniai piaz^ti.

Puikiausioj vietoj South Bostone.
naujas namas.
ėmimo sale. .
Yra piazai .
Visi naujausios mados Įtaisymai, \icta delei garadzių.

ROSLINDALE
Netoli VVashington Street. ” šeimynų medine istuua. su 

tnais, priešakiniai ir užpakaliniai piazai, trjs štymo pečiai

EAST BRIDGEWATER FARMA
5u akerių žemės. 10 kambarių stuba. yra elektra, vanduo, šiluma, 18 

karvių ir visokių farmos mašinerijų. 512,000.
Pas mus yra daug namų, krau’unų ir farmų ant pardavimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

INŠURINAM:—
Automobilius, fornišius. gyvastį ir i.amua nuo uguit-s ir įtvUimių. 

Parduodame anglis ir malka... ,

PARDUODAM LAIVAKORTES Į VISAS 
PASAULIO DALIS.

Reikale kreipkitės pas:

k. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BubiON, MASS. 

I Tel. So. Boston 1662 —• 1373

vi-ais (tai-y- 
$12,800.

i
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