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Masiniai Areštai ir
Teroras Lietuvoj.
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REIKALAUJA $75,000,000 
STREIKIERIŲ VAIKAMS 

ŠELPTI.
Kongresan tapo įnešti du 

biliai, kuriais reikalaujama 
sutverti fdleralę tarybą su 
875,000,000 fondu streikuo-

TAURAGNŲ APIEL1NKĖJ 1 
SUIMTA 70 ŽMONIŲ.

Suimtuosius žvalgybininkai 
kankina ir muša iki sąmonės 

nustojimo.
Fašistinėj Lietuvoj prade- ’ 

jo siausti baisiausis teroras. 
Šiomis dienomis Tauragnuo- ' 
se žvalgyba suėmė socialde
mokratų darbuotoją A. .Pa
pilti. l’žklupę jį fašistai iš ( 
netyčių atkišo brauningus ir 
suriko: “Rankas aukštyn!"

Pagriebę kaip velniai ne
kaltą dūšią, žvalgybininkai 
nusigabeno drg. Papirtį į po
liciją. Tenai pradėjo jį žiau
riai kankinti ir mušti. Muš
dami vis sakė, kad tai už pla
tinimą laikraščio “Pirmyn.” 
Ir ris reikalavo, kad pasaky
tų. kas tą laikraštį Tauragnų 
apielinkėje skaito.

Paskui vienas policininkas 
viešai gyrėsi: “Kad daviau 
banditui Papirčiui į snukį, 
tai tuoj kraujais apsipylė ir 
ant žemės sugriuvo!”

Sakoma, kad primuštas ir 
sąmonės netekęs drg. Papir- 
tis pradėjo klajoti ir ištarė 
kai kurių draugų pavardes. 
Žvalgybininkai tuojaus puo
lėsi jų jieškoti ir suėmė Tau
ragnų miestelyje 8 žmones.

Suimtuosius vėl pradėjo 
mušti šautuvų kotais ir gąs
dinti brauningais, reikalau
dami prisipažinti, ar gavo iš 
drg. Papirčio laikraštį “Pir
myn.” Negalėdami nieko iš
gauti. žvalgybininkai nuvy
ko į suimtųjų namus kratų 
daryti ir daugiau žmonių 
areštuoti.

Iš viso Tauragnų apielin- 
kėj suimta 70 žmonių, bet 
“Pirmyn” rado tik pas vieną 
Jurgelevičių.

Žiaurios kratos ir areštai 
prasidėjo taipgi ir Linkmenų 
valsčiuje. Plautiškių kaime 
krėtė Alfonsą. Joną ir Jurgį 
Pumpučius ir Praną Ved vie
ką. Bet krėsdami nieko nera
do. Jurgio Pumpučio nebuvo 
namie. Jisai pajutęs, kad 
žvalgybininkai jo jieško. 
prasišalino iš namų ir nuvy
ko Kutiškių miestelin ir te
nai Valiulio kluone pasislė
pė. Bet žvalgybininkai atsi
vijo jį tenai ir kluoną apsu
po. Nenorėdamas pakliūti į 
budelių rankas, drg. Jurgis 
Pumputis kluone nusižudė.

Žvalgybininkai tuomet su
ėmė susižudžiusio brolį. Jo
ną Pumputį, 18 metų am
žiaus vaikiną, ir nusigabenę 
policijon pradėjo kankinti, 
kad prisipažintų esąs prieš- 
fašistinis veikėjas ir “Pir
myn” laikraščio platintojas. 
Bet nieko neišgavę, apdaužė 
ji ir paleido.

Alfonsą Pumputį žvalgy
bininkai taipgi buvo apsupę, 
bet jam pasisekė pasprukti. 
Už jo galva nuovados virši
ninkas tuojaus paskelbė 700 
litų dovanų, bet drg. Alfon
sas Pumputis atsidūrė jau už 
fašistinės Lietuvos *ribų. 
Apie tai rašo "Pirmyn" ko
respondentas.
ITALIJOJ DREBA ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Italijoj bu
vo jaučiamas smarkus žemės 
dreb5jimas. Vietomis buvo 
pridaiyta didelių nuostoliu

IR TURKUS KVIEČIA NU
SIGINKLAVIMO KONFE- 

RENCUON.
Tautų Lygos taryba ofi-j 

cialiai pakvietė Turkiją da-. 
lyvauti nusiginklavimo kon
ferencijoj Ženevoj. Rusija • 
džiaugiasi, nes mano, kad 
turkai rems jos pasiūlymą 
paleisti visas armijas ir su
naikinti tvirtoves.

$8,125,000 ANGLIJOS 
ORLAIVIAMS.

Anglijos valdžia yra užsi-

VoHe Nona ! JAPONIJOJ SIAUČIA as liepa- influenza. Demokratai Kelia AikštėnI 
Visos medicinos pajėgos; 

koncentruotos mirtinoj ko-
i ■ z (Japonijoj šiandien yra su-

."L . jkoncentraotos mirtinoj ko-
. bU?°, ?a-U voūsu influenzos epidemija,

, rasv ta, kad V oklemai as *uti- kurį j<as (|jena šluoja žmones 
j ko pi adetipu Pilsudskiu de- ; tūkstančiais į kapus. Liga 

( e ‘ -^auJinimo diau- pasiekė net valdono rumus ir

M Republikonų Suktybes.

jancių mamelių, suv ai gūsių išleisti šiais metais telegramą,
farmerių ir bedarbių vai- $8j25,000 savo orlaivijos

rybas dėl <Ri
giškų sant: du, bet pareika
lavo, kad t se deiybose daly
vautų Tau į Lygos atstovą;

; Taigi Tat
j kuri turėjo tuo tarpu posėdi 
Į Ženevoj, r lušė Voldemarui

.S.
:ų Lygos taryba.

į kapus. Liga

parbloškė pati mikadą, ku
rio jauniausioji duktė jau 
mirė. Premjeras Tanaka 
taipgi apsirgo.

kams šelpti.
Į senatą tokį bilių įnešė 

demokratų senatorius Whee- 
ler, o į atstovų butą — kong- 
resmanas La Guardia.

Skurdas tarp streikuojan
čių angliakasių ir bedarbių 
dideliuose miestuose šian
dien yra tiesiog pasibaisėti
nas, bet republikonų valdžia 
stengiasi šitą faktą nuo vi
suomenės slėpti, kad nepa
kenkus ateinantiems rinki
mams. Bedarbių Amerikoje 
šiandien priskaitoma i 5,- 
000,000.

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAS LONDONO RIN

KIMUOSE
Pereitą sąvaitę Londone 

buvo rinkimai į miesto val
dybą. Buržuazijos spauda 
aiškių žinių nepaduoda, bet 
vistiek matyt, kad rinkimus 
laimėjo socialistai, nes sako
ma, kad miestą dabar valdy
sią “viduriniai.” MacDonal- 
do duktė ir sūnūs, kurie ėjo 
ant socialistų sąrašo, buvo iš
rinkti didele balsų didžiuma.

reikalams.

KUNIGAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Santa Ana miestely, Cali- 
fomijoj, teismas rado katali
kų kunigą Phillipą Goodvvi- 
ną kaltu žmogžudystėj. Pasi
rodė, kad dėl pinigų šitas dū
šių ganytojas užmušė tūlą J. 
Pattei-soną.

kad jis tuojaus 
Ženevon pasiaiš

kinti,- kod T jisai trukdo de
rybas su 1 nkais ir kam jis 

ygos atstovo.
Voldemaras atsakė, kad 

Ženevon ,|s negalįs nuva- 
. žiuoti, nes »permaža esą lai
ko. Lygos tjįiyba tuomet nu
tarė atidėti Lenkijos-Lietu- 

j vos bylą iknbirželio mėnesio, 
ir dabartinį! posėdį uždarė. 
Taigi išrodo, kad Tautų Ly- 
<3os atstovi

nori Tautų
Voldemaias atsakė, kad

KAUNO KALĖJIME SĖDI 
1,800 ŽMONIŲ.

Laikraščių pranešimu, 
.Kauno kalėjime dabartiniu 
laiku sėdi 800 kriminalinių 
prasikaltėlių ir 800 politinių. 
Be to dar esą 200 žmonių už
daryta įvairiuose arešto na
muose, taip kad išviso kali
niu skaičius Kaune siekia 
1,800.

CHICAGOJ UŽKALTA 
35 KARČEMOS.

Federaiio teismo nutari
mu, Chicagoje tapo užkalta 
daugiau kaip 35 karčemų 
vieniems metams.

af į Voldemaro- 
Pilsudskio Iderybas neva

gia «ir tų derybų vižinos, o g
sai nebus, rfors pereitą savai
tę žinios sakė, kad jos prasi
dės Karaliaučiuje 13,ar 30 
dieną šio mėnesio.

lkė, kad jos prasi- 
iaučiuje 13. ar 30

ANGLAS ŽADA SKRISTI 
AMERIKON.

Anglijos lakūnas Walter 
Hincliffe žada ateinančią 
vasarą skristi iš Europos į 
Ameriką. Iš Amerikos i Eu
ropą jau keli lakūnai yra nu- 
skridę. bet iš Europos i Ame
riką da niekas nėra tiesiog 
atskridęs.

“MONKEY GLANDŲ” 
SPECIALISTAS NEGA
LI UŽGANĖDINT SAVO 

PAČIOS.
Žinios iš Paryžiaus sako, 

kad madama S. Voronova 
apskundė Seino Tribunolan 
savo vyrą d-rą Voronovą, 
reikalaudama atsiskyrimo. 
D-ras Voronovas yra pagar
sėjęs kaipo beždžioniškų 
liaukų (monkey glands) spe
cialistas. Jis ir dabar turi įsi
taisęs Francuzijoj pelkes, 
kur veisia beždžiones, kad 
turėjus pakankamai liaukų 
tokiems vyrams, kurie negali 
patenkinti savo pačių. Tik 
keista, kad jis pate negali sa
vo “prisiegos” užganėdinti.

_ _______ _
SUDEGĖ 96 KARVĖS.
Netoli Sussex miestelio, 

New Jersey valstijoj, sudegė 
Johno Elstono faunos trobe
siai. Tvarte buvo 96 karvės, 
ir visos jos žuvo ugny.

Atgaiviūo Bajorus 
Lietuvoje.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas buvo panaikinęs bajorų 
titulus. Ir respublikos konsti- 
tucijon tapo Įrašyta, kad ti
tuluotų ponų Lietuvoje ne
gali būt. Bet nuvertę žmonių 
valdžią ir sutrempė konstitu
ciją. fašistai atgaivino ir ba
jorus. “Lietuvos Aidas" su 
džiaugsmu praneša, kad įsi
kūrė jau “Lietuvos Bajoru 
Draugija,” kuri 16 vasario 
turėjo Kaune jau ir savo su
sirinkimą. Bajorų komitetai; 
esą išrinkti: kunigaikštienė 
Sofija Klemestina Oginskai- 
tė-Jasaitienė, kunigaikštis 
Jonas Gediminas-Beržanskis 
-Klausutis, Donatas Mali
nauskas, Mikalojus Šlepavi- i t • a • j i •

NORI ATLYGINIMO UŽ 
VOKIŠKAS MARKES.
Tūli žmonės NevvYorke 

pradėjo organizuoti tuos 
įmerikiečius, kurie turi pri
sipirkę prieškarinių vokiškų 
markių. Jie sakosi reikalau
sią per Tautų Lygą, kad Vo
kietija už tas markes atly
gintų. Bet nereikia tam tikė
ti. Da nei viena valstybė nėra 
atlyginus už panaikintus pi
nigus. negali tokio atlygini
mo duoti ir Vokietija.

PORTUGALIJOJ BUS 
RENKAMAS PREZI

DENTAS.
Portugalijos diktatorius 

gen. Carmona. kuris valdė tą 
kraštą nuo spalių mėnesio 
1926 metų, dabar paskelbė 
naujo prezidento rinkimus 
visuotinu balsavimu. Pirrpa 
prezidentą Portugalijoje 
rinkdavo parlamentas. Rin
kimai įvyks 25 kovo.

į

103 METŲ SENIS UŽSI- WASHINGTONE DIDELIS 
MANĖ DIVORSO. I SKANDALAS.

Salt Lake City. — Pereitą1 -------------
sąvaitę čia persiskyrė su sa- Stambiausi republikonų par- 
vo 95 metų amžiaus pačia tijos šulai ir valdininkai įvel- 
Martin Reeves, 103 metu* 
amžiaus senis. Jis turbut no:,į 
jaunesnė;

tii aliejaus šmugelį.
Aliejaus skandalas Wash- 

i ingtone buvo jau lyg ir už
mirštas, ir aliejuoti republi- 

KRUVINCS DARBININKŲ (konų partijos lyderiai sėdėjo 
MUŠTYNES.

I

Popiežius Milio- 
nierius.

Šį panedėlį Chicagos kata
likų kardinolas Mundelein 
atsilankė Romoje pas popie
žių ir įteikė jam čekį ant 
$1,500,000. Šitie pusantro 
miliono dolerių buvo surink
ti iš biednų vyrų ir moterė
lių. kurių daugelis gal ir pa
valgyt žmoniškai neturi iš 
ko. Sakoma, kad popiežius 
naudosiąs tuos pinigus kleri- 
kališkai propagandai.

Kardinolas Mundeleinas, 
kuris nuvežė šitą milžinišką 
sumą, buvo pasitiktas prie 
popiežiaus dvaro su milita- 
riška pagarba, tartum koks 
generolas daug žmonių išžu
dęs. Ginkluota popiežiaus 
gvardija pasitiko jį prie pat 
Vatikano vartų ir ginklus iš
kėlus nulydėjo iki “šventojo 
tėvo" palocių.

Raudonai apsirengę po
piežiaus kėdės nešikai nuė
mė nuo kardinolo Mundelei- 
no viršutines drapanas ir nu
vedė jį per aukso rumus į po
piežiaus salę, kur jį sveikino 
visas kariškas * ir dvasiškas 
popiežiaus štabas.

Ir tie mekleriai vadina sa
ve Kristaus mokslo sekėjais 
—to Kristaus, kuris vaikš
čiojo basas ir smerkė turtuo
lius ! da nesužinota.

ausis suglaudę, kaip žiurkės 
Žinios sako, kad Indijos Į po šluota, manydami, kad jų 

mieste Chandala kilo tarpu- (niekas jau nepamatys, 
savės darbininkų muštynės, Į Bet staiga demokratai 
kuriose 6 žmonės buvo už-; ėmė ir atskleidė visą brudą 
mušti, o 40 sužeista. j iš naujo. Šį panedėlį demo-

--------------------------  kratų senatorius Robinsonas 
SIUNČIA KUNIGŲ PIETŲ atskleidė da didesnių sensa- 

AMERIKON. ' ei jų, negu buvo žinoma iki
“Lietuvos Aidas” praneša, įšicl. Jisai pareiškė, kad po

kari Lietuvos fašistų valdžia nas Hayes, buvusis Naciona- 
rupinasi nusiųsti Argenti- Republikonų Komiteto 
non ir Brazilijon pakanka- galva, kuris vedė Kulidžio 
mą skaičių kunigu, kad “ap- rinkimus, yra slapta priėmęs 
rūpintų dvasinius lietuvių nuo aliejaus magnato $85,- 
reikalus” ir, žinoma, skiepy- ^^0 vertės bonų ir paskui 
... x----- -----------j.—• (“žulikišku budu bandė tuos

bonus iškeisti ant pinigų.” 
I Hayes buvo jau sykį dėl tų 
, kyšių tyrinėjamas prieš Se
nato Komisiją, bet jis užslė- 

; pė teisybę. Tuomet jis buvo 
paklaustas, ar aliejaus šmu- 
£elninkas Sinclair yra davęs 
republikonų partijai dau
giau kaip $75,000. Ir Hayes 
po priesaika atsakė, kad ne. 
O dabar pasirodo, kad be tų 
$75,000 Sinclair yra įkišęs 
republikonams dar $85,000 
valdžios bonais, — $160,000 
iš viso.

Kaip senatorius Robinso
nas dabar parodė, tai $50,- 
000 iš tų "dovanų” buvo nu
siųsta finansų ministeriui 
Mellcn’ui, $60,000 buvusiam 
republikonų partijos kasie- 
riui Upham’ui, $25,000 mi
rusiam ' karo ministeriui 
Weeks'ui ir $75,000 republi
konų senatoriui du Pont’ui.

Šituo skandalu pasipikti
no net švaresni republikonai. 
Pavyzdžiui, senatorius Bo- 
rah, pats republikonas. rei
kalauja, kad republikonai 
tuojaus sudėtų $160,000 ir 
sugrąžintų tuos pinigus alie
jaus magnatui Sinclairui. 
Tik tokiu budu galima busią 
nuplauti nuo republikonų 
partijos tą šlykščią "aliejaus 
dėmę,” kuri dabar daro gė
dą netik patiems republiko
nams, bet visam kraštui.

Gi demokratų senatorius 
Norris reikalauja, kad da
bartinis finansų ministeris 
Mellon, didis prezidento 
draugas, tuojaus rezignuotų.

Šį utarninką, kuomet “Ke
leivis" eina spaudon, Wash- 
ingtone prieš senato teismą 
yra šaukiami dabartinis re
publikonų partijos “genero
las” Butleris, Melionas ir ki
ti tos partijos šulai. Sakoma, 
kad gali būt pašauktas ir 
pats prezidentas. Tokio bai
saus skandalo VVashingtone 
da nėra buvę.

' tų juose fašizmo dvasią.

I
l
<

Socialistų Laimėji
mas Lenkijoj

Vėliausios žinios iš Lenki
jos parodo, kad paskutiniuo
se rinkimuose į Seimą di
džiausių laimėjimų turėio 
socialistai, kurie pravedė iš- 

i viso 63 atstovus, t. y. 22 dau- 
giau. negu pereituose rinki- 

! muose. Užpereito nedėldie- 
nio rinkimai parodė didelį

>•

KUNIGAS SKUNDŽIA
VYSKUPĄ.

Leviston. Me. — Vietos 
kunigas G. S. Robinson ap
skundė apskričio teisman vy
skupą Bre\vsterį. reikalauda
mas iš jo $100.000 atlygini
mo užtai, kad vyskupas pra-ižmonių pakripimą nuo reak- 
šalino jį iš parapijos ir dagi cinių prie pažangiųjų parti- 
apšmeižė jį parapijonų akį- jų.
se. Ir “šventi" pešasi.

PALEIDO IS KALĖJIMO 
400 SAMOANŲ.

Buvom rašę, kad ant Sa
moa salos anglai buvo areš
tavę ir nuteisę kalėjiman 400 
vietos gyventojų už paskel-

čius. Stanislovas Bitautas irįbimą boikoto anglams bizr 
Jonas Mindaugas Masalskis, j nieriams. Dabar pranešama. 

Susiorganizavę ponai ba
jorai tuojaus nusiuntė pa
sveikinimą Smetonai, “nar
siai kariumenei” ir vyriausy
bei.

kad salos viršininkas anglas 
Richardson liepė visus juos 
iš kalėjimo paleisti.

KUNIGO PATI NUSIŽUDĖ
Glen Ridge, N. J. — šio

mis dienomis čia nusižudė 
protestonų kunigo Jacksono 
pati. Ji apsipylė gazolinu ir 
paskui užsidegė. Baisi mirtis.

50,000 DARBININKŲ LO
KAUTAS BERLYNE

Iš Berlino pranešama, kad 
metalo dirbtuvėse tenai tapo 
apskelbtas lokautas, kuriuo 
išmetama iš darbo 50.000 
darbininkų.

APVOGĖ AMERIKOS 
PASTĄ.

Iš Norvegijos sostinės Os
lo pranešama, kad tenai atė
jo iš Amerikos 100 pašto 
maišų ir visi jie kelionėje bu
vo atidaryti ir laiškai atplėš
ti. Kiek iš jų pavogta pinigų,

RYGOJ AREŠTUOTAS 
MICKUS.

Juodašimtiškas “Rygos 
Balsas" praneša, kad lietu
viškiems fašistams “pasidar
bavus.” Rygoje tapo areštuo
tas emigrantas agronomas 
Vincas Mickus (liaudinin
kas), kuris leido tenai “Liau
dies Balsą.” Jis esąs kaltina
mas Smetonos įžeidimu.

ARFAGANŲ KARALIUS 
KAINAVO VOKIEČIAMS 

$250,000.
Šiomis dienomis Vokieti

joj viešėjo Afganistano val
donas Amanullah, kurio vai
šinimui ir dovanoms vokie- 
čiai išleido 1,000,000 markiu 

i arba $250.000.

i

Per Pamaldas Pa
vogė SI,000,000.
Chicagos kunigai užsima

nė pataisyti ištvirkusi savo 
miestą. Tuo tikslu 7 kovo vi
sose bažnyčiose buvo laiko
mos specialės pamaldos. 
Šimtai kvailių susirinkę mel
dėsi ir prašė Dievo, kad jis 
duotų ištvirkėliams dvasią 
šventą.

Bet kuomet jie galvas nu
leidę murmėjo visokius bur
tus. banditai užpuolė Ciceros 
Boring Manufacturing Co. 
ofisą, surišo sargus ir išplė
šė seifą, nusinešdami $1,- 
000.000 vertės pinigų ir viso
kių brangių popierų. Tai ve. 
ko yra vertos maldos!

Išviso šituose rinkimuose 
Lenkijoj dalyvavo 33 parti
jos bei grupės. Kai kurios 
grupės buvo .susidėjusios r 
blokus. Taip buvo susidaręs 
pilsudskinių partijų blokas, 
kuris pravedė iš viso 140 
kandidatų.

Grynai patriotinės parti
jos, kaip tautiniai demokra
tai (endekai), tautinės ma
žumos ir dešinysis ūkininku 
sparnas turėjo didelių nuos
tolių. Pereitame Seime jos 
turėjo 230 atstovų, o dabar 
turės vos tik 70. Tai yra tas 
blokas, kuris pirma rėmė 
Witosą.

Tuo tarpu kairieji ūkinin
kai pravedė 60 savo žmonių, 
t. y. 10 daugiau, negu jie tu
rėjo pereitame Seime. Lenkų 
komunistai, kurie pirma tu
rėjo 2 atstovu, dabar turės 5.

Taigi, Pilsudskio partijų 
blokas didžiumos neturės, ir 
jam prisieis taikytis arba 
prie socialistų, arba kviesti 
į pagalbą dešiniuosius pat
riotus.

TURKIJOJ NEREGĖTA 
ŽIEMA.

šiomis dienomis Turkiją 
užtiko tokie šalčiai ir pūgos, 
kokių ta šalis nebuvo turėjus 
jau per 30 metų. Konstanti
nopoly užšalo namuose van
duo, o Anatolijoj iš miškų iš
ėjo išalkę vilkai ir pradėjo 
užpuldinėti kaimus.

ŠARKIS VĖL PRALAI
MĖJO.

ši panedėlį Šarkis-Žukau- 
skas kumščiavosi New Yor- 
ke .'U Johnny Risko. Airišiai 
rengėjai pripažino, kad Ris
ko laimėjo, nors Šarkis ne
buvo parmuštas. Sakoma, 
kad po to Šarkis apsiverkė. 
Visi airiai yra nusistatę prieš 
li

POLIT1NĖS RIAUŠĖS 
ARGENTINOJ.

Tarp dviejų politinių frak
cijų Argentinoje pereitą są- 

įvaitę įvyko didelės riaušės, 
per kurias vienas žmogus 

I buvo nušautas ir keliatas su
žeista.

_________  - Į GAISRAS SUSTABDĖ 
PASMERKĖ SUŠAUDYT KASYKLOS DARBĄ.

5 DARBININKUS. i lllinojaus valstijoj, netoli 
Bolševikų teismas Mask- Harrisburgo, gaisras sunai- 

voje pasmerkė sušaudyt 5 kino Firebrand Fuel kompa- 
darbininkus už padegimą nijos kasykloj mašinų skyrių, 
popieros dirbtuvės. Jiems at-lDel to turėjo laikinai sustoti 
imta teisė net apeliuoti i kasyklos darbai ir 200 mai- 
auKštesnį teismą. neriu neteko uždarbio.* •> v
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KVIEČIA AMERIKIEČIUS 
LIETUVĄ APLANKYTI.

Amerikos lietuviai oficia
liai vra kviečiami šią vasara 
aplankyti Lietuvą. “Vyriau- 
sis Komitetas Nepriklauso
mybės Atgijimo 10-ties Ale
ly Sukaktuvių Iškilmėn * 
Ruošti,” kuris yra sudaryta* 
prie Vidaus Reikalų Mini*t«-- 
rijos, išleido jau ir tam tikrą 
atsišaukimą i Amerikos lie
tuvius. Tarp kitko tenai skai
tome :

“Lietuva nepamiršo ir nepa
mirš, ką amerikiečiai yra jai 
padarę. Ir netik amerikiečius 
lietuvius su dėkmgun.u mini 
lietuvių tauta. Ir amerikiečiai 
nelietuviai paliki, mums gra
žiausi atminimą. Kai Lietuva 
gulėjo karo sužalota, nuklota 
žaizdų, garbinga amerikiečių 
tauta nepraėjo pro šąli. Ji. kaip 
anas senas evangelijos sama
rietis, priėjo prie sužeistos tau
tos, nuplovė, patepė aliejumi ir 
užrišo žaizdas. Kai kiti vežėsi 
gausingas misijas, amerikie
čiai atvyko su miltais, duona ir 
kitu maistu, su vaistais ir pa
galba ligoniams. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pulkinin
kas Ryan’as savo vaistais tuks
iančius išgelbėjo nuo mirties ir 
tūkstančiams grąžino sveikatą.

“Šitas amerikiečių nuopelnas 
amžinai liks musu atmintyje.

"Lietuva atmena ir brangina 
visa, ką jos užjūrio vaikai dėl 
jos yra padarę. Gal ji nemokė
jo to savo dėkingumo tinkamai 
pareikšti. Bet jis yra giliai 
įrėžtas jos širdy.

“Tai dabar, kai Lietuva de
šimtis metų gyvena nepriklau
somą gyvenimą, kai jos namas 
bent kiek aptvarkytas ir apdo
vanotas, ji nuoširdžiai kviečia 
savo užjūrio vaikus aplankyti 
ją ir drauge pasidžiaugti atgi
jusia nepriklausomybe, atsta
tyta valstybe.

“Tiesa, ji negali parodyti 
dangų rėžiančių namų, nuosta 
bių technikos pabūklų, milioni- 
nių miestų, aukso pilnų aruo
dų. Bet ji parodys jums sama
notas trobeles, kur dauguma 
iš jūsų gimė ir augo, žalias pie
vas ir laukus, kur jus bėgiojote 
būdami dar vaikais, tylias upes 
ir upelius, apie kurias jus sva
jojote. Taigi mes manome, kad 
po didžiųjų miestu triukšmo ir 
luikių. po fabrikinių kaminų 
lumų. uis galėsite pasilsėti pas 

savuosius, apsupti gražios Lie
tuvos gamtos, ir pasidžiaugti 
drauge su mumis, pamatyti, 
kad jūsų aukos ir rūpesčiai ne
nuėjo niekais.

; “Jums pakviesti ir priimti 
bus sudarytas , specialinis ko
mitetas."

Konsulas P. Žadeikis pra
neša. kad toks komitetas .iau 
yra sudarytas. Jo sąstatan 
įneina ir buvusi* amerikietis 
Balutes, ir Kipras Petraus
kas, ir buvęs Amerikoje šau
lių atstovas Žmuidzinavi- 
Jus-žemaitis.

Amerikiečiai yra kviečia
mi dalyvauti gegužės 15 die
nos iškilmėse ir 2 liepos 
Dainos Šventėje.”

Visa tai išrodo labai gra
žiai, bet jeigu dabartine Lie
tuvos valdžia ištikrujų Ame
rikos lietuvius taip jau myli, 
tai kodėl ji neįleidžia ameri
kiečių laikraščiui Lietuvą?

KATALIKAI PAMETA 
BAŽNYČIĄ.

Austrijos socialdemokra
tų organas “Arbeiter-Zei- 
tung” praneša, kad per pas
kutinį 1927 metų pusmetj 
Vienoje 21,857 žmonės užre
gistravo išstojimą is katalikų 
bažnyčios.

šitą skandališką katalikų 
bažnyčios bankrutą darbi
ninkų laikraštis aiškina tuo, 
kad žmonės pasipiktino kru
vinais Katalikiško* valdžios 
darbais. Kaip žinia, pereitą 
vasarą Vienoje įvyko baisi 
skerdynė, kurioj žuvo apie

i 100 darbininkų. Ir už tą 
kraujo praliejimą žmonės 
kalt?. ;-, krikščionių valdžią, 
kurios priešaky stovi pralo
tas Seipe .

Žr r r.ės šalinosi nuo kata
liku ... -. s ir pirma, bet
ne tokiais lineliais būriais, 
sako “Arbeiter-Zeitung.” 
Pavyzdžiui. 1926 metai* per 
paskutini pusmetį katalikų 
bažnyčia Vienoje neteko 
7.227 "avelių.'-’ o jau pernai, 
po minėtų skerdynių, jos 
nuostoliai pašoko beveik iki 
22,000 žmonių. Išviso 1927 
metais bažnyčia neteko 28,- 
898 narių.

Ištikrujų betgi katalikų 
bažnyčios nuostoliai yra da 
didesni, nes šitos skaitlinės 
parodo tik suaugusius, kurie 
privalo registruotis. Vaikai 
gi nesiregistruoja. tečiaus jų 
tėvams iš bažnyčios išstojus, 
automatiškai ir jie nuo jos 
atsiskiria. Tokia Austrijoj 
tvarka.

Atsimesdami nuo katali
kų, žmonės dedasi prie so
cialdemokratų. Ir šita partija 
pastaruoju laiku pradėjo 
smarkiai augti, nors ir pirma 
ji buvo gana stipri.

“Ir greitu laiku socialistų 
partijos pasieks didelės galy
bės net tokiose šalise. kaip Is
panija. Italija. Vengrija ir Bal
kanų valstybės.”
Anglijoj, Vokietijoj, Bel

gijoj. Franeuzijoj. Austrijoj, 
Danijoj. Norvegijoj, Švedi
joj ir Suomijoj socializmas 
au£a 
"Mihvaukee Leader,” kad misiją? 
net katalikai ir protestonai Lietuvos emigrantų lei- 
pradėjo dėtis prie socialisti- Ūžiamas Vilniuje “Pirmyn” 
nių organizacijų. spėja, kad Šmetanos-Volde-

----------------------- I , _____ ________________ __
PLEČKAITIS TRAUKIA kad Pilsudskis išduotų jai 
TEISMAN SMETONOS- 
VOLDEMARO VALDŽIĄ.

Kadangi Smetonos-V olde- 
maro valdžia paskelbė, kad 
Plečkaitis vra tarnavęs žval- 
gjboj ir turinti jo pa-
ties ranka rašytus zyal- ! y
gjbai pranešimus, teeiaus nusillsi^. 
niekam tu dokumentu nepa- . . .

UŽUOJAUTA PO LAIKO.
Socialistų dienraštis, "The 

Mihvaukee Leader,” 75-tarr. 
savo numery rašo:

“Chicagoje nusišovė 15 metų, 
amžiaus vaikas, kuris nenorėjo 
būti savo šeimynai sunkenybe. 
Šeimynoj buvo šeši vaikai. Pu
sė kepalo duonos, tai buvo visas 
jų namuose maistas. Vaiko tė
vas yra darbininkas ir gauna 
tik $3.25 i dieną kuomet dirba.

“Pakol tas vaikas nebuvo nu
sišovęs. niekam pasauly nerū
pėjo. kaip šita šeimyna gyveno.

“Bet jam nusišovus, atsirado 
galybė užuojautos. Daktarai 
dirbo rankoves atsiraitoję, kad 
išgelbėjus vaiko gyvastį. Jie 
buvo net jo širdį iškėlę ir sukre
kėjusi kraują iš jos išvalė. Bet 
nežiūrint šitų pastangų, vaikas 
mirė.

“Kas yra su tais žmonėmis, 
kurie slepia šio surėdymo netei
singumą. o sujunda tiktai tada, 
kaip jau po jų nosim tragedija 
pasidaro? Ir kuomet tas atsi
tinka. tai jie lieja savo užuo
jautą ir pagalbą tik tiems nelai
mingiems. kurie yra nukentėję 
tame ypatingame atsitikime. 

/ bet nenori pagerinti gyvenimo 
sąlygų, kad išvengus šitokių 
nelaimių ateityje."

Tai yra vienas žmonių pri
gimties keistumų, kurie vi
suomet trukdė ir trukdo pro
greso kelią. Turbut niekas 
to taip gerai nesupranta, 
kaip socialistai, kurie dau
giausia kovoja už geresnes 
gyvenimo sąlygas darbinin
kams. Rodos, skurdo prie
žastis yra taip aiškios, ir taip 
lengva jas prašalinti, o betgi 
visuomenės didžiuma nenori 
to matyti.

SOCIALIZMO BANGA 
VĖL PRADEDA KILTI.
“The Milwaukee Leader” 

5 kovo laidoje sako:
“Ettropos politika rodo smar

kų kritimą reakcinių elementų, 
kurie traukia prie fašizmo.

“Išskyrus Italiją, kiekvienoj 
didesnėj Europos valstybėj fa
šizmas taip susmuko, kad net 
vokiečių ir franeuzų monarchis- 
tai negali šito paslėpti.

"Reakcijos banga, kuri tūlas 
laikas atgal rodėsi užliesianti 
visą Europą, dabar smarkiai 
pradėjo slūgti atgal. Politinės 
demokratijos jėgos išlaikė ant
puoli.

“Sekantis didelis žingsnis 
Europoj dabar bus prie pra
moninės demokratijos, žymiai 
bus praplėsta visuomenės nuo
savybe ir tuo pačiu laiku darbi
ninkai pradės daugiau dalyvau
ti privatinėse išdirbystės Įmo
nėse

— ■ , ——------- —: 'T - r

vieša paskaita lenkų socialis-j Kipras Petrauskas važia- 
tų tarpe, tai ta pati Lietuvos vo-važiavo Amerikon, ir ne- 
fašistų spauda apsiputojus,atvažiavo. Apie Sodeikos 
-..,..1.^ 1,^.1 „„-.u---- 1—*~~'atvažiavimą niekas nerašė—

ir jis jau čia. Neveltui rusai 
sako: “Tise pojedeš, dalie 
budeš.”

♦ « ♦

West Virginijoj tapo or
ganizuota* socialistų judėji
mas. ir jis dabar smarkiai 
tenai auga. Iki šiol darbinin
kai toj valstijoj buvo labai 
atsilikę ir neorganizuoti.

šaukė, kad socialdemokratas 
Ancevičius yra “tėvynės ju- 
došk.s,” “lenkų bernas" ir 
taip tolintis.

Kodėl gi Smetonos-Volde- 
maro gramatonai kitokią 

taip smarkiai, sako giesmę gieda anie Biržiškos “ >> - - - -

maro kompanija labai nori.

i politinius emigrantus. Ypač 
jai norėjosi patirti Pilsuds
kio nusistatymas šituo klau

psimu prieš pradedant dery- 
i bas dėl normalių santikių at- 
steigimo. Taigi, “Pirmyn"

Jei tai butų tiesa, tai p.
Biržiška butų atsidūręs labai . ..... ;
negražioj žvalgybininko ro- epidemi ja. 

Įlėj.

’-odo, tai Plečkaiti* nutarė 
oatraukti ją kitos valstybės 
eisman ir tenai pareikalauti j 
,ų dokumentų parodymo.

Plečkaitis praneša apie tai: <<T
3-čiame “Pirmyn” numery, ■ 
kur jis sako: ! r

"...aš Kategoriškai pareiškiu, 
kad tvirtinimas skleidžamas 
Smetonos-Voldemaro-Plechavi- 

čiaus valdžios apie tai, jog aš 
esąs buvęs politinės policijos 
agentu ■ 
bei. Aš niekuomet su politinėj “Keleivis” 
policija jokiu santykių neturė-įdauglau'

--------------------------
ir jokių pinigų iš jos negauda
vau.

"Kadangi Smetonos-Voide- 
muro-Plechavičiaus valdžia 
skelbia, kad jos žinioje randasi 
Įrodymai, tai aš šiuo reikalu 
.iau kreipiausi pas advokatą pa
tarimo dėl iškėlimo šios bylos, 
prašydamas paimti jos vedimą. 
Iš savo pusės aš padarysiu vis
ką. kad Voldemaro valdžiai da
vus galimybės, jai labai palan
kiose sąlygose, iškelti tuos įro
dymus viešame ir nuo jos 
priklausomam teisme.”

Šitoks žingsnis bus ge-§9,000 j Lietuvą kain 
įausis. Jis uždarys burną §103, nes reikėjo pinigus siu- 
letik Voldemaro valdžiai,'sti tyri tikrais keliais, kad 
bet nusluostys nosį ir musiš- fašistai negalėtų prie jų pri
zams komunistams, kurie , rUiI ’’ 
jadeda fašistams šmeižti 
socialdemokratų veikėjus.

vėl kabinėjasi

I

Aliejaus magnatas Sin- 
clair vi a davęs republikonų 
partijai $160,000 kyšį. Ar 
manot, kad tai už dyką?

♦ ♦ »

VVashingtono valdžiai la
bai nepatinka, kad demokra
tai iškėlė aikštėn bedarbių 
klausimą. Sprogo visas Kuii- 
džio “prosperity” burbulas.

♦ $ X-

Japonijoj kilo infiuenzos 
. Žmonės miršta 

tūkstančiais. Sveikatos įstai
gos Amerikoje bijosi, kad 
epidemija nepasiektų šios 
šalies.

KAS KONTROLIUOJA 
LIETUVOS IŽDĄ.

. f

Jam svarbu, kad 
iždari surinkti iš žmonių pi
nigai neitų vėjais. Jam svar
bu, kad visuomenės lėšos 
butų sunaudotos visuomene* 
reikalams ir taip, kaip visuo
menės atstovai savo daugu
moje panorės.

Tai dėl to visuose seimuo
se ir parlamentuose biudže
to svarstymui ir jo priėmi
mui skiriama labai daug lai
ko. Eina ilgos diskusijos dėl 
valdžios patiektojo biudžeto 
projekto. Tose diskusijose 
duodamas vyriausybės poli
tikos ir jos numatytų darbų 
įvertinimas. Kalbose dėl biu
džeto sustojama tie* kiek-

Lietuvos vyriausybės laik- riausybei.•z *

raščiuose pastaruoju laiku 
jau keletą kartų buvo įdėta 
žinučių apie tai, kad ministe- 
rių kabinetas svarstąs šių 
metų biudžetą. Patys oficio
zai tartum neduoda ypatin
gos reikšmės tam reikalui, 
nes žinias apie biudžetą pa
prastai dėjo chronikos sky
riuje, kur registruojami eili
niai dienos įvykiai.

Nieko ypatingo nebūtų ir 
ame, kad kabinetas svarsto 

biudžetą. Einant musų kon
stitucija, kabinetas turi pa
ruošti biudžeto projektą, ir iš 
anksto, iki praėjusių metu 
spalių 15 dienos, turėjo jį 
Įteikti Seimui. Dabar kabi- viena ministerija, ties kiek- 
netas ne tik pavėlavo, bet viena ministerijos įstaiga, 
matomai nei nemano duoti aptariamas kiekvienas biu- 
biudžetą Seimui tvirtinti, nes džeto punktas ir kui reikia 
Seimo nėra. _ daroma pataisų.

Mes tiek neilgai gyveno- Seimas ne tik priima biu- 
me konstitucinėj santvarkų- džetą, bet ir prižiūri, kaip 
je, kad eilinis Lietuvos pilie- vyriausybė jį vykdo. Metams 
tis gal net ir nepastebėjo, pasibaigus, kai valstybės 
kad ir su biudžetu pas mus kontrolieris gauna iš vyriau- 

». sybės visas apyskaitas ir jas 
patikrina, jis privalo, prieš 
naują biudžetą svarstant, 
pristatyti Šeiniui apyskaitą, 
kaip vyriausybė surinko ir 
išeikvojo tų metų biudžete 
numatytas sumas. Ir deja tai 

šalies vyriau- 
kuri bu* leidus sau

prie musų laikraščio ir plusta 
buvusį savo draugą Zabulio- 
j^GŠbubotiSkato bei MANO PASTABOS 
darbi, o apie kitus bedar-i 
bius, kurių esą apie 5.000,-: 
000, nieko nerašąs. O tuo <t,.ain«ni anie tai “'r*"™1 11a1p.n1 apie tai, Musu konstitucija ypatingai

vienas žmogus iš St./i-upinaJsi valstybės biudžetu.
> sako, 

kad valstybes biudžetas ir jo 
išpildymas yra reikalingi 
Seimo tvirtinimo. Konstitu
cijoj yra net atskiras XII-a* demokratinės 
skyrius, kuris aiškiai nusta- svbei, 
to, kuriuo budu turi būt su- prasilenkti su Seimo patvft- 
daromos ir eikvojamos vals- tintu įstatymu. Užiprasilen- 
tybės lėšos. Ir tame skyriuje kimą ji geriausiu atsitikimu 
vėl pasakyta, kad uždėti gy- gauna Seimo nepasitikėjimą 
ventojams mokesnius, skirti ir turi užleisti savo kėdės 
valstybės iždo išlaidas tega- naujiems žmonėms: gi blo- 
iima įstatymo keliu ir tai ka* gesniu atsitikimu gali atsi- 
metai, kiekvieniems metams 
rkyrium prieš prasidedant 
naujiems biudžeto metams. 
O privalomus piliečiams Įs
tatymus turi teisę leisti tik 
Seimas, ir juos skelbia Res
publikos prezidentas vykdy
mui.

Toks didelis valstybės biu
džetu susirūpinimas nėra ko- tu perdavimui informacijų 
kia ypatinga tik musų kons- saviemsiems apie priešo ka- 

Biudžetu riuomenę vartojo raštus su 
lygiai visos demo- nematomu rašalu rašytus rū

bų apikaklėse, guzikuose. 
sagtyse, kaklaraiščiuose, ba- 

pajamas ir tų paduose, žaizdų apriši- 
išlaidas ėjo ilgos ir atkaklios muose. batų ir skėčių šniure- 
kovos tarp liaudies atstovų ir 
karalių arba jų pastatytos 
vyriausybės, nes kas valdo 
iždą ir naudoja jo lėšas, tas 
turi galingiausi įrankį tvar
kyti krašto gyvenimą savo džiausią emigracija eidavo 
noru, savo nuožiūra. iš Italijos. Ispanijos ir Portu-

i Ir nesunku suprasti, dėl galijos. Ypač didelė buvo 
j ko biudžeto sustatymas ir lė- emigracija iš Italijos, kuri 
šų eikvojimas yra tiek svar- 1913 m. pasiekė 800,000 
bus ir piliečiams opus daly- žmonių. Svarbiausia emigra- 
kas. Biudžetas nustato iždo ciios priežastis Italijoje buvo 
pajamas. Pajamų didžiulė skurdas, kurį padidindavo 
dauguma susidaro iš mokės- žemas žemės ūkio ir bendrai 
čių, kuriuos piliečiai turi su- gyventojų kultūrinis laipsnis 

i mokėti valstybės reikalams, ir silpnai gyvavusi pramonė. 
Biudžete nustatomas mokės- Kaip ir visur per karą emi- 

1 tis nuo žemės, prekybos, pra- gracija iš Italijos žymiai su- 
'monės ir visokių verslų. Biu- mažėjo (1918 m. tik 28,000), 
įdžetas skiria muitus uz įve- bet nuo 1919 m. vėl ėmėdi- 
! žarnas kraštan prekes, nu-dėti ir paskutiniai* metais

esą apie 5.000,-: -Draurras” išspausdino'□ ™ —
ivuv, nieKO nerašą*. O tuo nee;..iu »«; l<J?rosl. nepaprastas daiktas.

— neatatinka tikreny-štamu faktai vra toks kad ‘ ~ * • - <■,. i---------------- ... .^„„151?“..- “ įįie b°|a:.hį." !«<I. 'ienas žmogus is St. ■,
i ir nuosakiau X Lou‘so l,n51unte Jam pr®nu‘ Jos 29-tas paragrafas 

. .. .. - - r irnuo*aKiau ia>o. merata ViSiems metams. Tur-....................... - - -tau. tokiu zimu ja, „«tav.neJ.u|negu Uisve. !)ut „/jankiai tas pasitaiko,

kad tiek daug džiaugsmo pa-
Brooklyne įvyko komunis- Jaro.

: tų sušauktas “priešfašistinis 
suvažiavimas,” kuris prakei- Lietuvoje atgaivinta titu-

• kė fašistų diktatūrą Lietu- ;ai ir Kaune jau įsikūrė Ba- 
voj. Dabar jie turėtų sušauk- orų Draugija. Jei Smetona 
ti kitą suvažiavimą, kuris pa- u Voldemaru pagyvens il- 
smerktų bolševikų diktatu- ęau. tai bus atgaivinta ir 

“ ra Rusijoj, nes abidvi dikta- baudžiava.
. » » ♦

Nesenai Smetonos-Volde- 
maro valdžia buvo nusiuntus 
Varšuvon veikėją Herba- 

Vauską, paskui Biržišką, o
■žiavime,” kad “pasiuntimas labar nusiuntė poetą Tyslia- 

• r i. - iavd .,ą. Kaip išrodo, tai unija su
■nkais jau prasidėjo.

♦ ♦ ♦

i Sovietų Rusija suskaitė 
avo gyventojus. Pasirodo, 

kad ji turi 146,989,000 pilie
čių. ir 5,000,000 daugiau mo- 
erų, negu vyrų. Daug vyiii 

Amerikos >rarijo revoliucija ir karas.
« « «

Į Lietuva turi apie 2 milionu 
gyventojų. Rusija turi arti 
147 milionu. Reiškia, prieš

. . _ . , kiekvieną Lietuvos gyvento-
ninku rankomis. O bet gi mi-' ją Rusija gali pastatyt 75. Ir 
lionai tų darbininkų šiądien musų patriotai mano, kad jie 
Amerikoje yta bė darbo ir galėtų prieš Prūsiją atsiląi- 
neturi ko valgyt. Tai ve, ką kyti! 
reiškia kapitalistinė tvarka!

turos yra lygiai despotiškos 
ir kruvinos.

# * 3

Komunistų Paukštys paša-ne-' _ _ _
kė ‘‘priešfašistiniame šuva

or- 
Aidas”

3IELINIS ATREMIA VAL
DŽIOS MELĄ APIE 

PLEČKAITI.
Smetonos-Voldemaro 

tanas “Lietuvos
16-tame numery paskelbė ši
okią “žinią:”

"Iš socialdemokratams arti
mų sluoksnių teko patfrti? ka’cT 
vienas jų centro komiteto na-j 
riti, rodos, p. Bielinis, šiolfiis) 
dienomis yra gavęs jš visai au-j 
tentišku šaltiniu irodvmu. kad; 
Plečkaitis tikrai yn. buvęs! 
slaptuoju policijos bendradar-į 
biu ir kad dėl to jokių daugiau1 
abejonių nelieka.” ¥7*

Bet drg. Bielinis sako, kad 
•aidžios laikraštis meluoja. 
'Socialdemokrato” 8-tame 
lumery ji* rašo:

"Dėl šitų ‘Lietuvos Aido* iš
vadžiojimų pareiškiu, kad jokių 
‘iš autentiškų šaltinių Įrodymų’ 
apie Plečkaiti aš nesu gavęs, ir 
kad visi mano vardu dangstomi 
tvirtinimai yra aiški neteisybė 
ir neleistina demagogi ja, kunos 
tikslas yra klaidinti skaitančią
ja visuomenę. • ?'.4

Kipras Bielinis.”

Tai yra da vienas antausis 
šmeižikams. ,

. kibti.” Žinoma, sunaudoti 
■aukas Brookiyne, tai geriau
sia apsauga nuo fašistų.

« ♦
i

1927 metais 
eksportas buvo ?681,707,- 
000 didesnis, negu importas. 
Reiškia, tiek šalis padarė 
gryno pelno. Ir kiekvienas 
centas bu.vq uždirbtas darbi-

titucijos savybė.
rūpinas
kratinių kraštų konstitucijos. 
Dėl parlamento teisės nusta
tinėti valstybės

Prof. Gnaiba.

gesniu atsitikimu 
sėsti kaltinamųjų suole.

Taip dedasi demokratiš
kai valdomuose kraštuose.

(“S-tas.”)

AR ŽINOT, KAD
Vokietijos šnipai karo me-

liuose irti. Ypatingai mokė
davo ir galėdavo slėpti raš
tus moterys šnipe*.

Prieš pasaulinį karą dP

KĄ REIŠKIA BIRŽIŠKOS 
MISIJA VARŠUVON?
Šiomis dienomis Varšuvon 

buvo nuvykęs iš Lietuvos 
prof. M. Biržiška. .Jisai tenai 
baliavojo su Lenkijos val
džios atstovais ir nuvažiavęs 
į Krokuvos universitetą skai7 
tė viešą paskaitą.

Oiicialinė Lietuvos spau
da rašo užtai jam pagyrimus 
ir šaukia : Valio Biržiška!

Bet kuomet Lietuvos emi
grantas stud. P. Ancevičius 
pasirodė andai Varšuvoj su

t

reiškučios

TVRt-T 
IMtMOlS 
•vonrTMAs

Radiolite $2.25
Laikrodžiu budintojų rrity $?• bu* tiek 
mėgiamas kaip Yanicee laikrodėlių 
pasauly. Kaina ta pati tr jame yra tie 
patys patikėtiname, geros išvaizdos ir 
stiprumo gerumai, Išlenktos kojos, bar 
bu»lc badirJr»»ą užsukanti, poliruotas 
metalinis veidas. Korsikos rankena yrą 
dalykai reiškianti didele vertę. Tikrai 
patikėtinas Laikrodis BudiaV»ia< uz 
$1.50.

Patarnavimo Dąpt. 
htensOLL y *TC« C«MF*SY, Inr. 
"*w S Chic«r> S«a Frintuco

YANKEE
Radiolite $2.25

Garsiausias ir mėgiamiausias 
'aikrcdčlis!

trvsdešinft^ 

virs 

žmonių ii 

IngrersoH 

krodčlių 

laiką ir 

v imą.

k a

r isioly

Per paskatiniu* 

;>enkis metas 
šršio: dešimts: milionu 

gavo iš savo 
Yar.kee Lai- 

’ patikėtiną 

r stiprų patama-
Už

i n o s 

vertės.

kraštan prekes, nu- dėti
stato geležinkelių ir kitų vai- siekė 300.000 žmonių per 

i metus.stybės įmonių pajamas. Tuos 
visus mokesnius šiokiu ar to
kiu budu gauna sumokėti pi-

! lietis. Ir nuo to, kiek tų mo- energingiausi 
kesnių valstybė iš jo parei- giausi iš visų Europos tautų, 
kalaus, kaip tie mokesniai Tai tirščiausiai apgyventos 
bus paskirstyti tarp atskirų pasaulio valstybės, o ne elge- 
piliečių grupių, pirmoj eilėj tauja. Žemės ūkyje jos pa- 
pareis, kiek sunkus ar leng- siekė pasaulinį rekordą, 
vas bus piliečio gyvenimas.----------------
Vadinasi, valstybė per biu- Istori ja rodo, jog nuo 1496 
džetą įlenda kiekvieno pilie- m. prieš Kristaus gimimą iki 
čio kišenėn ir paima iš jos šių dienų greta 3154 karo 
tiek, kiek ras reikalinga. metų yra buvę tik 229 taikos 

Kasdieniniam gyvenime (be jokio karo) metai.
nėra nieko opesnio, kaip sa
va kišenė. Dažnas pilietis ga
li visai ramus žiūrėti, kaip jo 
akyse užmuša žmones, bet 
paimk jį už kišenės, ir jis 
tuojau suriks gvolta.

.Jei pilietis tiek aukštai 
vertina savajj, iždan atiduo
damą centą, tai suprantama, užlaikymui 
kad jis negali taip greitai jo 000,000 metam 
užmiršti, kad ir atiduotą vy- do, kaip auga laisva šalis

Belgai ir danai skaitomi 
ir kulturin-

Šiomis dienomis sukako 
91 metai nuo to laiko, kaip 
buvo įkurtas Chicagos miego
tas. šiandien tas miestas turi 
apie 2.000.00(1 gyventojų -- 
kaip visa Lietuvos Respubli
ka — ir vien tik savo parkų 

------ • jšieidįia ^504 
is. Tas p a rū
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Ka* skaito ir rato, 
Tat duonos neprašo.

H LIETUVIU
WATERBURY, CONN. 

Sąryšio darbuotė.
Waterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų Sąryšis 
surengė dvejas prakalbas.

Ž ėmiaus telpa vardai tų 
aukautojų, kurie aukavo va
sario 26 d. Lietuvos Nepri- 
gulmybės paminėjimo pra
kalbose. Po 1 dolerį davė: 
G. Žemaitis, B. Gudonis, L.

Tikra Reveliacija Kavos Rūšyse
Sausio 22 d. 48 Green street;Pransskietis; jJanelionis, J. 

tapo surengtos;Delinikas, J. Nikroškius ir P 
.j redak- Mariečius; po 50c.: J. Dau-

Svetainėj tapo surengtos; Delinikas, J. Nilcrošlcius ir P 
prakalbos “Keleivio’ redak, Matiečius; po 50c.: J. Dau- 
tonui St. Michelsonui iš Bos-Ider? y. Pautienius. G. Kud- 
tono. Nors materiališkai šios Hnskas, J. Kirvelaitis, G. J. 
prakalbos ir nebuvo sekimą- Lasky ir j Dabašinskas. Vi-' 
gos, bet dvasiniu žvilgsniu so su smulkiais $13. Aukavu-1 
taS~ pavyko. sjems tariu širdingai ačiū.

Sąryšio Reporteris ;

Į bodu, nes čia jos negirdi ar
monikų ir negauna pašokti 
“klumpakojo.” Sako, Lietu
voj gyvendamos girdėjome 
malonias bernelių dainas, o 
čia tik gatvekarių trenksmas 
ir automobilių zvimbimas.

J. V. Kiaušas.

Drg. Micheisonas pasakė ge-. 
rą prakalbą, iš kurios publi
ka daug pasimokino. į

Buvo renkamos ir aukos 
dėl Lietuvos pažangiųjų 
žmonių, nukentėjusių nuo 
fašistų rėžimo. Aukavo šie 
asmenis: po 1 dol.: T. Matas, nutė iš Yonkers, N. Y., kur; 
B. Gudonis, P. Motiečius, J. tūlas S. B. prašo skaitytojų! 
J. Kvaraciejus: po 50c. G. J. 
Lasky, G. Žemaitis, J. Daba- 
šinskas, W. Pautienius ir St. 
Senkus. Viso su smulkiais su
rinkta $9.55. Aukavusiems 
tariu širdingiausj ačiū.

Vasario 26 d. Venta Hali

YONKERS, N. Y. 
Kas yra kunigas Cybelis. 
(Pranešimas is Akrono).
“Keleivio” No. 8 tilpo zi-

pranešti, kas žino, apie kun.* 
Cybelio praeiti ir jo darbus.

Kadangi aš šiek-tiek žinau 
apie kun. CybelĮ, tai čia nors 
trumpai aprašysiu apie kun. 
Cybelio “pasižymėjimus.”

Kunigas Cybelis kunigau-

JaTou^aine

Jums patartina pasirinkt geriausia
*

ralės valdžios agentai ji už-j jo suprasti, apie ką Bagočius 
klupo darant biznį ir arešta-’kalba. Vietomis kalbėtojas 
vo. Kun. Cybelis atsidūrė už! prajuokino publiką iki aša-

lapo surengtos prakalbos prf- ja, rodosi, jau per 13 metų. otu p;ie§ •• buvo įet 4 kal. j
A •»« 1/1 Ui-,. D! , .t i n i iz i m i rrom n _ * *'* _ _ l -minėjimui 10 metų sukaktu-Pirmutinė jo kunigavimo 

vių nuo paskelbimo Lietuvos vieta buvo lietuvių parapijoj 
Nepriklausomybės. Kalbėto- Sioux City, Iowa. Antra vie- 
jai buvo sekanti: miesto ma- ta Dayton, Ohio, o trečia — 
joras F. P. Guilfoile, advo- Akron, Ohio. Dabar, kaip 
katas C. M. Lukošius, Dr. M. girdėt, jis atsidūrė Yonkers, 
J. Vinikas iš New Yorko ir N. Y.
Ch. K. Kežemėkas — vieti
nis bankierius. Visi kalbėjo 
Lietuvos neprigulmybės 
klausimu. Aš čionai nema
nau smulkiai aprašyt kalbė
tojų kalbų, bet tiktai trum
pai suglaudus pranešt, kad 
šios prakalbos taipgi buvo 
didžiai naudingos dvasiniu 
atžvilgiu. Dr. Vinikas, reikia° * Y - i ui ciiiccama, ji^

pasakyt, yra geras ir rimtas Akroną kun. Cybelis tuoj Yonkers, N Y.
Jeigu Yonkers lietuviai 

. ? .. seimJn.1.nKauu inorėtų plačiau apie kun. Cy-nei ypa- Pirmiausia jis prašalino pa-įsužinoti lai parašo §LA 
kuopų sekretoriams laiškus, 
nes Sioux City, Iowa ir Day
ton, Ohio, yra SLA. kuopos. 
Akronan galite rašyti šiuo 
adresu: V. White, 432 Cam- 
bell st., Akron, Ohio.

Tūlas laikas atgal “Kelei- 
_ . , . . vvje” buvo rašvta apie Cv-

zmonės, nepakęsdami Cybe- bey t-k gajja ^afį yonkerie- 
ho pliovonių, pasitraukė nuo ? ® - - -
jo. Tuomet kun. Cybelis pra-l 
nešė vyskupui, kad Akrono 
lietuviai yra bolševikai ir ne
nori kunigo užlaikyt ir prašė 
vyskupą, kad jis lietuvių pa-; 
rapiją panaikintų, o sudaly
tų parapiją iš svetimtaučių. 
Vyskupas patikėjo Cybelio 
melagystėms ir lietuvių pa
rapiją panaikino, pavesda
mas lietuvių bažnyčią sve* 
timtaučiams. Tokiu budu lie
tuviai neteko bažnyčios, Į 
kurią buvo sumokėję kelis

Dėl šiurkštaus kun. Cybe- 
lio apsiėjimo su parapijo- 
nais, pirmas dvi vietas jis tu
rėjo apleisti, o iš Akrono 
vyskupas jį išvyjo.

Kun. Cybelis Akrono lie
tuviams padarė daug žalos. 
Akrono lietuviai turėjo savo 
bažnyčią ir- užlaikydavo ^e;*Skitj 
tuvi kunigą. Atsibaladojęs Į!

? tinimai peržengime blaivy-Į 
bės Įstatymo. Prie visų kalti
nimų kun. Cybelis prisipaži
no ir prašė teisėją, kad jį ne
baustų kalėjimu. Teisėjas 
pasigailėjo kunigo ir pasky
rė jam pinigišką bausmę — 
500 dol. ir 25 dol. teismo lė
šų. Kas norėtų šį dalyką pa
tikrinti, gali surasti teismo 
rekordus Cleveland, Ohio, 
kur kun. Cybelis buvo teisia
mas.

Po šito Įvykio vyskupas 
Įsakė kun. Cybeliui išsineš- 
r.„.J iš Akrono. Ir dabar, 
kaip pranešama, jis atsidūrė

kalbėtojas. Jis kalba švaria, pradėjo lietuvių parapijoj! 
rimta kalba, neužgaulioda- savotiškai šeimininkauti.! 
mas jokios sriovės, i 
tų. Daugiaus vaduojasi fak- rapijos komitetus, kurie ėmė 
tais, o ne frazėmis arba klau- rodyt jo klaidas. Į komitetus 
sytojų jausmais. Antras ge- jis pasirinko tokius žmones, 
ras kalbėtojas — tai adv. kurie jam pataikavo ir jo 
Lukošius, vietinis. (Nors ant juodus darbus slėpė. Antga- 
programo buvo dar du čia 1—
gimę lietuviai advokatai, te- 
čiaus nekalbėjo.) Adv. Lu
košius taipgi pasakė tinka
mą prakalbą. Ir reikia pasa
kyt, kad jis su lietuviais pro
gresyviais žmonėmis visuo
met ir visur dalyvauja.

Dabar kaslink publikos 
.nesilankymo i progresyvių 
žmonių parengimus. 'V ieti
niai komunistai ląbai džiau
giasi, kad mažai publikos at
silankė i Sąryšio parengtas 
prakalbas. Bet jie irgi nesi
giria, kad i jų surengtas Le
nino mirties paminėjimo su
kaktuves butų atsilankę 
daug. Komunistai šaukė ma
sinį susirinkimą, tečiaus pu
blikos vos pora tuzinų susi
rinko. Taigi, dabar kila 
klausimas: kas kaltas, kad 
žmonės visiškai atprato nuo 
prakalbų? Tai komunistiškų 
kalbėtojų dezorganizacijos 
darbo vaisiuj reikšdinasi. 
Ačiū už tai Bimboms ir jų se
kėjams. Ką pasėjo, tą turi ir 
piauti.

lo kun. Cybelis pradėjo savo 
parapijomis bažnyčioj va
dinti arkliais ir keturkojais.

Jio pliovonių, pasitraukė nuo čiai to nepastebėjo. Todėl 
patariu Yonkers lietuviams 
užsiprenumeruoti “Keleivį,” 
o tuomet žinosite, kas dedasi 
pasaulyje ir niekas jūsų len- 

jgvai neprigriebs.
Akronietis.Akronietis.

MONTELLO, MASS.
Iš Lietuvių Metodistų Žįny- 

; čios darbuotės.
Kovo 4 d. Lietuvių Meto- 

idistų E. Žinyčia suruošė vie
šą susirinkimą su programų, 

desėtkus tūkstančių dolerių. Programas buvo prirengtas 
Kun. Cybelis rinko iš pa-\geras. žinyčios valdyba pa<* 

rapijonų pinigus bažnyčios/kvietė gerb. adv. F. J. Bago- 
skolos nuošimčių apmokė ji-j čių iš Bostono, kad suteiktų 
mui, bet tuos pinigus kažin į pamoką tą dieną.
kur padėjo ir nuošimčių ne-j Kuomet tapo pagarsintas 
mokėjo. Sulyg paties Cybe-1 adv. Bagočiaus vardas, tai 
lio žodžių, per 9 mėnesius;tarp vietos lietuvių kilo gin- 
lietuviai sudėjo 3,600 dol. čai: vieni sake, kad Žinyčios 

Nors kun. Cybelis iš lietu- valdyba tyčia garsina Bago- 
vių mito, bet buvo aršus lie- čiaus vardą, kad patraukus 

d tuvių priešas. Lietuvių va- 1---- '-------
Padėkos žodis. karuose jis neleisdavo lietu-

Varde Sąryšio, tariu pade- viams muzikantams grajiti, 
kos žodi kalbėtojams St. Mi- o samdydavo svetimtaučius, 
chelsonui ir Dr. M. J. Vini- Taipgi neapkęsdavo lietuvių, 
kui. kurie už savo prakalbas draugijų ir dergdavo lietu-; jus. Dabar jau visi žino, kad 
neėmė jokio atlyginimo, vien;vius darbininkus. Jis Akrone ’ ’ * ~
tik kelionės lėšas. Taipgi Ilgėsi su lietuviais kaip tik- 
ačiu pp. T. Matams, kurie, ras rusų caras. Nors žmonės 
pamylėjo pavaišino netik1 skundėsi ant jo vyskupui, bet 
kalbėtojus, bet ir nekurtuos 'teisingų žmonių skundų vys- 
rengėjus, iškeldami puikią Į kūpąs neklausė ir kun. Cybe- 
vakarienę svečiams. Daktarą jį Akrone vis laikė.

Bet lietuvių priežodis sa
ko: nekask kitam duobės, 
nes pats i ją įkrisi. Taip atsi
tiko ir su kun. Cybeliu.

Negana to, kad kun. Cybe
lis atskaitų iš surinktų pinigų 
neišduodavo ir nuošimčių 
nemokėdavo, bet dar suma
nė ir kitaip pasipinigauti. Jis 
bažnytiniame skiepe ir kle
bonijoj įsitaisė karčiamą ir 
pradėjo butlegeriauti. Bet 
tas neilgai jam sekėsi. Fede-

M. J. Viniką T. Matas nuve
žė i Ne\v Haveną veltui, nes 
iš VVaterburio traukinio jau 
nebuvo galima gaut i Ne\v 
Yorką.

Reikia pasakyt, kad pp. 
Matai yra labai simpatingi ir 
progresyviai darbuotojai; 
lietuvių visuomenei jie daug 
pasidarbavę visokiais bu
dais. T. Matas yra vienas iš 
geriausių namų pardavėjų— 
real estate agentas.

daugiau publikos, o kiti tik
rino, kad Bagočius tikrai ap
siėmęs kalbėti ir pribusiąs.

Advokato Bagočiaus atsi
lankymas pateisino rengė-

t

i Baigdamas savo kalbą 
adv. Bagočius pareiškė pa
geidavimą, kad tokios Žiny
čios steigtųsi visose didesnė
se kolonijose Amerikoje ir 
kad pasiektų pačią Lietuvą. 
Lietuvoje irgi jau randasi 
keletas Metodistų Žinyčių ir | 
Biržuose išleidžia lietuvių 
kalba laikraštuką vardu 
“Krikščionybės Sargas.”

Apart adv. Bagočiaus šia
me susirinkime kalbėjo ap
skrities metodistų sektos su
perintendentas Dr. E. E. 
Wells, kuris kvietė lietuvius 
dėtis be baimės prie šios de
mokratinės Įstaigos ir ragino 
Žinyčios narius rūpintis, kad 
visi Žinyčios nariai butų ap
rūpinti darbais, o jaunimas 
mokslu.

Trečias kalbėjo So. Bosto
no Lietuvių Metodistų Žiny
čios vadas Rev. B. F. Kubi
lius. Panelės Vaitkiutė ir 
Vinkšnaitė sudainavo pora 
duetų.

Po pamokai atsibuvo va
karienė, kurią buvo pagami
nę A. Densmonas ir F. Alu- 
sevičienė. Vakaro pirminin
ku buvo A. Kasparas.

Po skaniai vakarienei p-lė 
S. Vaitkiutė sudainavo pora 
dainelių. Reikia pasakyti, 
kad p-lė Vaitkiutė yra tikra 
dainos žvaigždutė, kuri švie
čia Brocktono apielinkėj.

Pirmininkui- - pakvietus 
kalbėjo Y. M. C, A. sekreto
rius John F. Long ir Bostono 
Universiteto profesorius Dr. 
A. Reimer. taipgi 
Metodistų žinyčios 
Rev. P. Palšis.
Tarptautiškas koncertas.

Vasario 27 d. po vadovys
te Cosmopolitan Club buvo 
surengtas tarptautinis kon
certas. Lietuvius tame kon
certe atstovavo Lietuvių Me
todistų Žinyčios ministeris 
Petras Palšis, p-lė S. Vait
kiutė ir p-lė M. Miltėniutė.

Rev. Palšis, nors dar yra 
jaunas ir mokslus ėjęs Ame
rikoj, bet puikiai nupiešė lie
tuvių istoriją. Amerikiečiai 
labai karštai priėmė Rev. 
Palšį ir kviečia netik ant vie
šų parengimų, bet ir ant pri
vačių. Mat, Rev. Palšis yra 
labai mandagus ir teisingas. 
Jis niekuomet neišsitars to, 
kas nebūtų taip.

Išviso devynios tautos da
lyvavo šiame koncerte. Lie
tuviai atsižymėjo gerai. • 

Monfelietis.

čiaus prakalbos. Eidama į 
tas prakalbas galvojau: ne
jaugi adv. Bagočius kalbės 
už tikėjimą? Juk 1912 me
tais jis čia skelbė tyrą laisva- 
manybę, atmesdamas viso
kius burtus ir prietarus.

Bet visos mano abejonės 
dingo su pradžia adv. Bago
čiaus kalbos. Pradėdamas 
kalbėti jis aiškiai pasakė: 

(“Aš nepriklausau priė jo-
kios tikėjimo sektos, esu lais
vas ir Į tuos burtus netikiu.”

Savo kalboje adv. Bago
čius padarė daug gražių pa
lyginimų ir, rodydamas i 
tuos vargdienius musų mi- 
nisterėlius, pasakė: “Mano 
tikėjimas daug skiriasi nuo 
jų tikėjimo.” Aišku, kad Ba
gočiaus tikėjimas yra tyras 
mokslas ir todėl jam nerei
kalingi jokie burtai.

Labai išdidžiai, bet ne- 
nuosakiai kalbėjo So. Bosto
no ministeris Kubilius. Jis 
tarp kit-ko pasakė: “Aš ga
liu čionai kalbėti, Bagočius 
ir kiti mokslo vyrai, bet ne 
jus. Jus nei vienas negalite 
čionai atėję kalbėti.”

Tai yra kvailas pasidi
džiavimas. Kaipo prakalbi- 
ninkas Kubilius prieš Bago- 
čių yra tiktai kūdikis. Beto, 
p. Kubilius tankiai kartojo 
žodžius: “Mes mokinam jus 
ir duodam dvasini peną.” 
Man rodos, 
ne 
na

kad p. Kubilius 
tiek mokina, kiek mulki- 
žmones.

Bažnyčioj Buvusi.

PORTAGE, PA. 
Angliakasiai šaukiasi 

pagelbos.
Kovo 5 d. vietines lietuvių 

organizacijos, būtent S. L. R. 
K. A. 86 kp., S. L. A. 48 kp. 
ir Draugystė Lietuvių Tau
tos turėjo speciali susirinki
mą, kuriame tapo išrinkta 
komisija iš 7 ypatų, kad atsi
šauktų per laikraščius j visas 
draugystes, kliubus ir pavie
nius lietuvius dėl sušelpimo 
streikuojančių lietuvių ang
liakasių Portage, Pa.

Mieli broliai lietuviai! 
Sunkus ir skurdus musų gy- 
venimas. Nekurios šeimynos 
jau badauja ir šaltį kenčia. 
Netoli metas laiko kaip strei
kuojame, o iš unijos pašalpą 
gauname visai menkutę —po 
3 d oi. kas tris sąvaitės ant 
šeimynos. Jus suprantate, 
broliai ir sesutės, kad iš to
kios. pašalpos mes negalime 
pragyventi. Mes žinome, kad 
Amerikos lietuvių draugijos, 
ypač didžiosios organizaci
jos, kaip SLRKA. ir SLA., 
yra turtingos, todėl tikimės, 
kad neatsisakys mumis su
šelpti. Kitų tautų organizaci
jos jau senai šelpia streikuo
jančius savo žmones. Kiek
vienas jūsų paaukautas cen
tas palaikys musų pačių ir 
musų šeimynų gyvybę ir su
teiks daugiau energijos ko
voje su žiauriais išnaudoto
jais.

PITTSBURGH, PA
Balius Lietuvos našlaičių 

naudai.
Sausio 28 d. L. M. D. Sve

tainėj atsibuvo balius Lietu
vos našlaičių naudai. Balius 
buvo grabus ir buvo daug 
žmonių. Matyt pittsourghie- 
čiai pritaria tani prakilniam 
darbui. Uždarbio nuo ba
liaus ir kelių aukautojų buvo 
$305.00. Iš tos sumos tapo 
pasiųsta i Kauno našlaičių 
namus $140.00 ir i Vilniaus 
našlaičių namus $140.00. 
Taipgi paskirta dėl biednų 
moksleivių eglaitės $25.00.

Nuoširdžiai dėkuojąme L. 
M. Draugystei už paaukavi- 
mą svetainės baliui, Šv. Jur
gio parapijos klebonui Bra
ziui už $10.00 auką ir paskel
bimą bažnyčioj šio baliaus. 
Taipgi dėkuojąme už gar
džius gėrimus Jonui Dargiui, 
Gedrimui, J. Katkui, J. Mas
keliūnui, K. Gutauskui, Kirs- 
niui, J. Jablonskiui ir Sabo
niui. Valgius aukavo S. Mar
tinionis, K. Šimkūnas, A. 
Jasinskas, U. Kaminskienė, 
Z. Basiene, Juozaitienė, K. 
Latviene, Raudonienė, G. 
Ivanauskienė, O. Laukei i- 
čienė ir B. Pivarunienė.

Dovanos gauta dėl prizų 
nuo Juozaitienės, O. Lauke- 
viČienės, B. Pivarunienės, K. 
Latvienės, O. Ivanauskienės, 
VV. Količiaus, W. Kazakevi
čiaus. Taipgi ačiū darbinin
kėms už jų get ą darbuotę: 
Juozaitienei, Mrs. B. Barrett 
(Gurevičiūtei), H. Kamins- 
kiutei, M. Lukošiūtei, J. Lu
košiūtei, M. Pangonienei, U. 
Kaminskienei, Z. Basienei, 
K. Latvienei, O. Ivanauskie
nei, A. Vaitkevičiūtei (Whi- 
te), Locaitienei. Ačiū ir ne- 
nuilstantiems darbuotojams:

Money orderius ir čekius ą Juozaičiui, S. Raudoniui, • 
išrašykite ant iždininko var- ą Bieliniui ir W. Slančaus- 
do Juozas Tolušas ir pasiųs- kuj Balių rengė: P. Pivaru-
kitę sekretoriui Vincas Savu- 
kas, 1103 Main st.. Portage, 
Pa. (Cambria Co.)

Už suteiktą mums pagel- 
bą, varde badaujančių strei- 
kierių šeimynų, tariame jums 
iš kalno širdingiausi ačiū.

Juozas Lukaševičius, prez. 
Juozas Toluias, iždin. 
Vincas Savukas, sekr.
Jurgis Simanaitis, Anta

nas Norkus, Vilimas Dilgi- 
nis ir Juozas Savukas — ko
miteto nariai.

nas, B. Pivarunas, O. Lauke- 
vičienė, Juozaitienė, K. Lat
vienė, O. Ivanauskienė, U. 
Kaminskienė ir S. Raudonie
nė. Visiems daug kartų ačiū 
vardan Lietuvos našlaičių.

Po šio baliaus tapo sutver
tas komitetas, kuris stengsis 
ant toiiau daugiau pasidar
buoti.

Rengimo Komitetas

P1TTSBURGH, PA.
Ką sako apie Lietuvą 

Gremeikienė.
Nesenai atvyko- iš Lietu

vos pas savo vyrą Kastancija 
Gremeikienė su dviem savo 
dukterim — Valerija ir Kas
tancija. Sako, jos buvo užsi
registravę net 1921 metais ir 
tik dabar sulaukė savo eilės 
sulyg kvotos vykti i Ameri
ką. Iš Roterdamo vandeniu 
plaukė 13 dienų. Kelionė jas 
labai nuvargino.

Gremeikienė pasakoja, 
jog Lietuvos fašistų valdi
ninkai labai persekioja žmo
nes. Jei tik kas Įskundė, tuo
jaus suima, pasodina į kalė
jimą ir siunčia i Varnius. Sa
ko, daug geriau buvę prie 
Griniaus valdžios, nes tuo
met žmonės jautėsi laisvi ir 
nebuvo jokių išdavinėjimų.

Šiuo tarpu tik ubagams ir 
davatkoms esą gerai, o lais
vesniems žmonėms visai blo
ga. Jeigu išsitarei ką-nors 

Įarba Į bažnyčią nenuėjai, tai 
!tuojaus ir apšaukia bedieviu. 
O tuomet ilgai laisvas nebu
si.

Daug amerikiečių, kurie 
parvyko i Lietuvą ir pasipir- 
ko tikės, dabar skundžiasi, 
nes apkrauti visokiais mo- 

metodistai parengė prakal- kesčiais ir sunku išsiversti.

vietinis 
vadas

advokatas Bagočius yra ne 
koks siauraprotis, o plačių 
minčių žmogus, užsitarnavęs 
pagarbą tarp lietuvių pro- 
gresyvės visuomenes'.

Advokatas Bagočius kal
bėjo temoj “Religija ir mes.” 
Jis savo kalboje perbėgo ti
kybinių sektų skirtumus ir 
privedė daug juokingų paly
ginimų. Paprastai, musų jau
nimas mažai kreipia atydos 
i kalbėtojus, bet kuomet adv. 
Bagočius pradėjo kalbėti, tai 
visi atydžiai sekė, ką jis pa
sakys. Kadangi adv. Bagcn 
čius prie sSavo kalbos vartojo 
labai aiškius nudavimus, tai __ r__ *_________ _
net amerikonai, nesupran-igočius, tai ir as skubinausi1 Abidvi dukterįs skundžia- 
tantieji lietuvių kalbos, galė-lnueiti pasiklausyti Bago-|si, kad joms Amerikoj nuo-

MONTELLO, MASS.
Advokatas Bagočius pas 

metodistus.
Kovo 4 d. vietos lietu\iai

bas. Kadangi jie garsino. Norėtų Grįžti Į Ameriką, bet 
kad pas juos kalbės adv* Ba- negali.

CAMBRIDGE, MASS. 
Aukos pavergtai Lietuvos 
liaudžiai kovai su fašizmu.

Vasario 19 d., Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuvių apvaikščiojimo 
prakalbose, kurios buvo su
rengtos pastangomis LSS. 71 
ir ALTS. 9 kuopų, Y. M. C. 
A. Svetainėj, buvo renkamos 
viršminėtam tikslui aukos. 
Surinkta sekamai: V. Dele- 
kas aukavo 2 dol., advokatas 
Bagočius, J. Lapinskas, J. 
Vinciunas, K. Sesnauskas, 
F. Bitaravičius, Melutas, K. 
Marcelionis, V. A. Visminas, 
J. Zabulis, O. Repšaitė, J. 
Saulis, p. Lužeckienė ir K. 
Zabitis po 1 dol.: V. Visteju- 
nas, J. Kavaskis, F. Goldi- 
nas, P. Valukonis, P. Kabo- 
šius, K. Kilkus, A. Agočius, 
J. Šimkus, J. Batvinskas. A. 
Žvingilas, P. Keršulis, R. N. 
P. Grulis, J. landžius, J. 
Gaidis, Mickaitė, S. Zda- 
nauskas, Leo Milaška ir J. 
Kairaitis po 50c. Smulkiomis 
surinkta 8 dol. 14c. Viso pa
sidaro 32 dol. 64c. Visiems 
aukavusiems ačiū!

Taipgi, rengėjai taria šir
dingą ačiū kalbėtojams J. 
Pronskui, J. Neviackui ir ad
vokatui Bagočiui; taipgi ir 
“Vyturio” stygų kvartetui ir 
dalyvavusiems gabijiečiams, 
nes jie visi pasidarbavo visai 
be jokio atlyginimo.

Rengėjai.

I

CHICAGO, 1LL. 
. 250,000 bedarbių.
“Keleivio” No. 8 tilpo ko- 

respondėnbija iš Chicagos! 
apie darbininkų šaudymąsi 
už darbus. Toj koresponden
cijoj iš nežinomos priežas
ties Įvyko klaida. Ten pasa
kyta. kad Chicągoj yra 25,-‘ 
000 bedarbių. Ištikrujų, su- 
lyg Chicagos Am. Federa- 
tion of Labor surinktų statis
tikų, Chicągoj yra net 250,- 

bedarbių S. M .
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Kaip Nyksta Ame 
rikos Indijonai.

draugais sako, kad proleta- Trockio šeimyna suskiTo, Sa- r 
riato diktatūrai Rusijoj da- koma, kad išvažiuojant jam 
bar gręsiąs didžiausis pavo- ištrėmimo vieton, vyriaušis 

(jus. Dabartinės Stalino vai- jo sūnūs Aleksandras, kuris 
idžios politika vedanti Rusi- dabar lanko Sverdlovo Uni
ją atgal į kapitalizmą, ir fak- versitetą. pareiškęs, jog ko
tai apie tai buvę jau priduoti munistų partijos ginčuose 
Internacionalui senai. 'tiesa yra Stalino pusėje ir to-

Atsišaukimas pripažįsta, dėl jis. Trockio sūnūs, pasi- 
kad drausmė yra reikalinga, liekąs Maskvoje, 
bet ji turinti būt vartoja- šitoks sunaus pareiški- 
n>a tiktai prieš proletariato ’ mas padaręs Trockiui dau- 
priėpus, o ne prieš revoliu-Įgiau širdperšos, negu patsai 
cioyięrius. Musų, girdi, spa-'ištrėmimas. Trockio žmona, 
lių revoliucijos kareivių ir-iš pradžių svyravusi, paskui 
Lenino ginkladraugių ištrė-! nutarusi važiuoti kartu su 
mimas parodo, kaip toli vai-'vyru i Vierny, netoli Sibiro- 
džia nukrypo Į oportunizmą. Kinų sienos.

Šitas protestas rado karšto Ut. 
pritarimo Vokietijos komu- duotas penkių kambarių na- 
nistuose, kurie nutarė reika- .mas su elektros šviesa ir bė- 
lauti, kad Trockis ir kiti iš- Igančiu vandeniu, ir arklys su' 
tremti kairiųjų komunistų i balnu pasijodinėjimui, te- būtina buvo 
vadai butų atšaukti iš ištrė-jčiaus uždrausta rašinėti Į lai- kraštui, 
mimo ir priimti partijon at-. kraščius. Visi jo laiškai stro- partijoms 
gal. Ipiai cenzūruojami. Nujoti 'įan8 .kur:

Rusijoj komunistai pasi-j toli nuo namų jam irgi nelęi- 
į daliję: vieni jų už Trockį, ki-’džiama. nes bijomasi, kad 
ti už Staliną. Net paties]nepabėgtų.

Rusijos Steigiamojo
Amerikos Etnologijos Biu

ras išleido platų raportą apie 
indijonus. žinias apie juos 
rinko to Biuro veikėjas Moo- 
ney. dabar jau miręs, žinios 
gana liūdnos. Raportas api
ma visas indijonų gimines Į 
šiaurę nuo Meksikos. Pasiro
do. kad tame plote, kuri da
bar užima Suvienytos Valsti
jos ir Kanada, iš pradžių bu
vo apie 1.153,000 gryno 
kraujo indijonų. Šiandien 
jų čia tėra vos apie 4-06.000, 
ir tai jau daugiausia maišyto 
kraujo.

Indijonai nyksta susidūrę 
su baltųjų žmonių civilizaci
ja. Visokios ligos, degtinė ir 
ginklai, kuriuos baltveidžiai 
Įnešė indijonų gyvenimam 
naikino vieną raudonveidžių 
giminę paskui kitos. Raupų 
epidemija, prasidėjusi 1637 
metuose, išnaikino jų dau
giausia. Džiova taip pat ski
na indijonus be pasigailėji
mo. O pirma jie šitų ligų vi
sai nežinojo. Jas atnešė krik
ščionis.

Naujoj Anglijoj daug in
dijonų buvo išnaikinta per 
karaliaus Philipo paskelbtą
jį karą 1675-6 metais. Už 
kiekviena indijono galvą bu- i . ^valeli nupiuu;i.
vo mokamas atlyginimas. pa^uu; nalene-a 
Paskui anglai organizavo kau.
gaudymą indijonų į vergiją. lais Kaulus a, visai pa. 
Pa-.is indijonai tuomet gau- šalinti 0 mė k £i k

te ant dugno labai ilgai. Į ge- 
, ... - . Irai apkapota mėsa idėti trir.-

dijoną vadas pats vėliau pn->tų karčių pipirą. druskos 
sipazinę^, kad per 1- metų kiek reikia, išmirkytos bul- idėti druskos,

bet ji turinti būt vartoja-

Ištrėmime Trockiui esąs

MOTERŲ KAMPELIS.

Įvedę diktatūrą, tuo pasirašė 
mirties sprendimą ir steigia
majam seimui ir parlamenta- ‘ . .. • »• • v v •

Ištisus dešimtmečius ge
riausieji Rusijos žmonės ko
vojo už steigiamojo seimo 
idėją.- Per 1905 m. revoliuci
ją steigiamojo seimo reika
lavimas pasidarė visos Rusi
jos liaudies obalsiu. Tai bu
vo liaudies valdžios ir de
mokratijos simbolis. Steigia
mojo seimo obalsis Įprasmi
no kovą su carizmu, priduo
damas jai sąmoningumo po
būdžio.

Nuvertus caro despotiją 
turėti visam 

visoms klasėms ir 
. autoritetingą or

ganą. kuris galėtų padėti tei
sėtus naujos laisvos tvarkos 
pagrindus. Tą darbą ir turė
jo atlikti steigiamasis sei-

— mas, t. y. visas kraštas per 
savo rinktuosius atstovus. 
Kolektyvinė visos liaudies 
išmintis turėjo pakeisti išsi-

— gimusių “dievo pateptinių" 
jei ir visokių neprašytų “tautos

. •____ _ V _ __ a. 1

rizmui Rusijoj. Čia tai gludi 
Rusijos steigiamojo seimo 
ti ąged ija.

Po bolševikų perversmo 
steigiamasis seimas buvo jau 
bejėgė Įstaiga, neturinti tin
kamo autoriteto. Kas kita, 
jeigu prieš sušaukiant stei- 
eiamaji seimą Rusijos demo
kratijai butų pavykę jėga 
nuversti bolševikus. Tuomet 
demokratijos ir jos ištaigu 
autoritetas butų buvęs atsta
tytas. Tokia jau istorijos lo
gika. kad pleikštas butų iš
varytas tokiu pat pleikštu ir 
kad’ teisė remtųsi pajėga.

Laikinoji Rusijos vyriau
si bė žuvo, nedavedusi šalies 
ligi steigiamojo seimo.

Rinkimai ėjo jau bolševi
ku diktatūrai siaučiant. Tė
čiai; vis dėlto steigiamajam 
seime jie buvo mažumoje. 
Daugumą sudarė socialistai 
revoliucionieriai. Rinkimai 
parodė, kad bolševikai netu
ri krašte daugumos pasitikė
jimo. o valdžią laimėjo tik 
klasta ir ginklu. Krašto pasi
tikėjimą- buvo demokratijos 
pusėje, bet ji neturėjo pajė
gos tam moraliniam kapita
lui apginti.

191 b m. sausio 5 d. buvo 
sušauktas Rusijos steigia
masis seimas. -Jis jau nebuvo 
joks krašto šeimininkas; o 
Lenino kalinys, kuri saugojo 
ginkluoti bolševikų raudon- 
gvardiečiai ir jurininkai.

Rusijos steigiamasis sei
mas gyvavo tik vieną dieną. 
Bolševikai pasiūlė jam sank- 
sonuoti perversmą ir pripa- 
žinti. kad visa valdžia turi 
priklausyti taryboms. Stei
giamasis seimas dauguma 
balsų atsisakė tą klausimą 
svarstyti. Tada Leninas nu
tarė išvaikyti ji ir visai pa
naikinti demokratinę tvarką 
Rusijoje.

Girtų jurininkų gaujos, 
kurios visą laiką su šautu
vais ;r kulkosvaidžiais buvo 
posėdžių salėje, išvaikė stei
giamojo seimo atstovus. Le
ninas išleido atatinkamą de
kretą. kuriame aiškino, kad 
steig. seimas išvaikytas už 
kontrevoliuciją.

Vis dėlto vieninteliame 
posėdyje, nežiūrint Į nu
kreiptus Į atstovus šautuvus, 
—steigiamasis seimas susku- 
bopaskelbti Rusiją federaci
ne respublika, deklaruoti, 
kad visa žemė turi pereiti i 
dirbančiųjų rankas ir nutarė 
pradėti taikos derybas, kad 
užbaigtų karą.

Praslinko jau dešimt metų 
nuo tos, visai Rusijai atmin
tinos, dienos. Panaikinus de
mokratiją. bolševikai panai
kino ir Rusijos ateiti. 10 me
tu turtingiausias kraštas 
skursta ir vargsta bado ir ne
laimių slegiamas.

Kiek kraujo buvo pralieta 
per tą laiką, o toli gražu vi
daus kovos dar nepasibaigė. 
Rusijos steigiamojo sfeimo 
tragedija rodo, kad neturė
damas demokratinės tvarkos 
ir diktatorių valdomas, kraš
tas dvasiškai ir medžiagiškai 
žūva ir pasidaro kraujo ba
do ir ašaių pakalne.

Bet matyt, istorijos pamo
kas ne visi gali suprasti.

B. B.

■ ■ » ■
ką ir kepti 45 minutes: 
didelė — 1 vai. Bekepant 
reikia kelis kartus aplieti var
pytu sviestu ir apvartyti. Iš
keptą sudėti i pusbliudi ir 
apiberti trintais sausais sau
sainiais. Pjaustyti griežinė
liais. Labai skanu šalta.

Kaip padaryt prikimštą 
lydeką.

Žuvis turi būti šviežia, ne
maža. Nuvalius, perskrosti 
išilgai, išmesti vidurius ir 
švariai nuplauti.

i nulupti

vadų” beprotybę.
Todėl 1917 m. revoliucijai 

laimėjus, laisvosios Rusijos 
dienotvarkėje paties gyveni
mo buvo pastatytas steigia
mojo seimo sušaukimas. 
1917 m. kovo m. tik ką susi- 
kurusi laikinoji Rusijos vy- 

„ riausvbė tuč tuojau paskel-
Sriubai paimti veršio kru- bė, kad naujai tvarkai gv- 

tineles. Nuplauti ir virti kaip vendinti neatidėliojant bu- 
’ i verdama: sjąS ___

..- . ĮdčJ nugriebti pu-Įįeimas, kurs
jisai nužudęs arba sugavęs ir k 2-3 žalius kiaušinius, tas. idėti pipiru anglišku, la-4jo«

Čoktau indijonų, 
pačiam kainavę 
kaip 800 vvrų.r - - -• 

ir tikėjimas prieš 
Aš mačiau. yew

;kad toj bažnyčioj, i kuria tu Į1680-9 metais 
sišku pueblų giminės išnai
kinimu.

Amerikos šiaurėje, kur 
Ant bažnyčios mažiau buvo vartojami balt- 
'f™ ... -11 f ’ I.’’__________'

velnio išradimas. Dievas pa
leidžia žmogų ant svieto be 
proto. Ii- jeigu žmogus užgi
męs tuojaus numiršta, tai jis 
eina tiesiog Į dangaus kara- dė ir žudė saviškius, nes bu- 
lystę. Bet jeigu jis numiršta vo užtai mokama. Čikasų in- 
užaugęs. kada jau turi daug 
razumo. tada jo dūšia vel
niui priklauso.

—Tokiu budu išeina, tėve, 
kad protingų žmonių dangu
je visai nėra?

—Jes, vaike, taip išeina.
—Bet ar žinai, tėve, kad ■ 

į proto vaisiais
—Bet kodėl tavo kojos mėgsta naudoti 

taip linksta, tėve? ..„d '_ —,
—Į kojas, vaike., nereikia vaikščioji, yra Įvesta elektra, 

žiūrėt. Kai aš pereitą savaitę O elektros lempos yra di- 
nuėjau pas kleboną pasi- džiausio bedievio Edisono i 
klausti, ar jis pažičys man išradimas 
pinigų,.tai jis man tuojaus iš- 
virozijo, kad pinigai ir kito
kie žemiški skarbai yra šio 
svieto marnastis, ir žmogus 
neprivalo ant jų lakamytis. 
Žmogus, sako, yra laimingas 
ir bagotas tik tas, kas turi 
stiprų tikėjimą, nes tada jam 
priguli visa dangaus karalys
tė. Kitaip sakant, nors tu api
plyšęs ir kišeniai prakiurę, 
ale jeigu drūčiai tiki Į dan
gaus karalystę, tai tu vistiek 
turtingas, ba dangaus kara
lystės negali iš tavęs atimti 
joks įyl-esteit agentas. Taip, ant bažnyčios prisieina sta- 
vaike. yra ir su sveikata; tyt bedievišką perkūnsargi, 
nors mano kojos linksta ir ei- —Aš, Maike. nenoriu i to-įžai
damas aš svyruoju, ale aš kius klausimus gilintis, ba!j 
vistiek filinu didelę šylą sa- durnas žmogaus razuma 
vyje, ba aš turiu stiprų tikėji- vistiek jų nesupras. O kad a 
mą. , , kalbu teis; \

—O kaip tu gali žinot, tė- darodyt faktais iš vištos gy-i 
ve, kad tavo tikėjimas stip- venimo. Ir aš žinau, ir tu ži-i 
rus? nai. ir visas s

—O kodėl aš nežinosiu, kiaušinis yra

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike! Na, o kas gi ant svie
to girdėt? Ar vaina da ne
prasidėjo?

—Kam tau tos “vainos" 
reikia, tėve, kad tu ir be to 
jau gana silpnas.

—O iš kur tu žinai, Maike, 
kad aš silpnas?

—Tas galima labai aiškiai 
matyt iš tavo eisenos, tėve: 
tu labai svyruoji eidamas.

—Maike. tu turi misteiką. 
Aš šiandien gerai fylinu. už
tai ir svyruoju.

Skani sriuba iš veršienos.

paprastai sriuba verdama:

parda\ęs vergijon 2,300.^^^ svjest0 (]vj smulkiai pelių kvepiančių, 
kas jam SUpjaUstvtas iškeptas svogu- svogūno galva. L 
daugiau(cibulių) y ’ ' ‘ ‘

. ... sudėjus, vėl ilgai
Pueblo indijonų sukilimas, Kuomet kamšalas

ispanus Arizonos ir
Mexico$ valstijose 

pasibaigė vi-

stogo aš mačiau ir perkun- geidžių ginklai, indi jonus p 
sargį, kuris apsaugoja ją nuo naikino degtinė, ligos ir sto-j 

įka maisto.
1878-9 metų žiemą ant šv.l 

Laurino salos mirė iš bado 
apie 400 indijonų, nes vasa
ros metu buvo atvežtas visas 
laivas degtinės, taip kad in
dijonai visą laiką girtuoklia
vo ir visai užmiršo apie me-^ 
džioklę.

I Šiandien Suvienytose Vai-' 
■ stijose indijonų galima rasti j 
įtiktai šalies gilumoje, tokio-j 
'se valstijose kaip Nevada iri 
jUtah. kur gamta labai kai-į 
inuota ir baltveidžiams ma-i 
Ižai pj.-.O i namu. Naujoj Angli
joj iv kitose valstijose Atlan- 
’tiko pakrašty pirmųjų Ame
rikos gyventojų jau beveik 

ybę. tai aš tau galiu neliko *

perkūno. O perkūnsargi išra
do irgi ne davatka ir ne ku
nigas. bet didelio proto žmo
gus. kuris i rąžančių visai ne
tikėjo. Ir pasakyk man. tėve, 
nejaugi tu niekad nepagal
voji: kaip tai gairinu, kad 
bažnyčia yra skaitoma neva 
Dievo namais, bet Dievas jos 
negali apsaugot? Netik ne
gali apsaugot, bet ima kar
tais ir paleidžia Į ją perkū
ną ’ Ir kad tas neatsitiktų, 

j prisieina st

. morkų. 
Kartu įdėti

sušauktas steigiamasis 
nustatysi ąs Ru- 

valdymosi formas ir 
užfiksuosiąs tai konstituci
joje. Šiuo laikinosios vyriau- 

Sti-galvas ir viską truputi perlinių kruopų ii’ nu- svbės žygiu revoliucijos sti- 
kapoti. luptą supjaustytą agurką ir chija buvo Įvesta Į tam tikrus

mintas, ji sudeda i nuluptą 
lydekos odą ir prikabina pir
miau nupiautą galvą. Reikia 
stengtis, kad išvaizda butų 
kaip gyvos lydekos.

Paskui lydeką reikia Įdėti 
Į švarią, sviestu išteptą blė-

jau paga- virti kol bus minkšta mėsa. 
Tada supjaustyti . smulkiai 
keturkampiais gabalėliais 

^truputi bulvių, sudėti i sriu
bą ir dar virti, kol jos suvirs. 
Jei rukštumo butų per maža, 
galima Įpilti truputi agurkų i 
rašalo. Užbaltinti smetona.

svietas žino, kad Trockio Protestas.
v ___  „„ ________ 7_______„ ya vistos tėvynė, i

vaike. Juk aš ir zakristijonas Jeigu nebūtų kiaušinio, ne-į 
išgėrėm ant tos intencijos butų ir vištos, 
net dvi paintes ruginės. man išvirozyt.

—Aš negaliu suprasti, tė- d o ant s___  r_______ . . .. ,
ve, kaip gali jaustis dabar kiaušinis? Ot. čia. vaike, ir n° diktatūrą. Tarp kitų, pro- 
stipresnis. t 
kad tau sunku ant kojų pa- žmegus negali suprasti. Už-J-----
stovėt. , tai. vaike, ir neužsimoka' Rusijoj jų protestas buvo

—Jes, vaike, tikėjimą yra protauti. Dievas durną žmo- uždraustas spausdinti, bet jį 
sunku suprasti, ba tikėjime gų ant svieto paleido, ir j;s isspausdino Vokietijos socia- 
yra tokių tajemnyčių, kurių durnas turi numirti. bstų laikraštis “V onvaerts.
žmogaus razumas negali iš- —.Jeigu taip, tai kodėl tu.'Trockis su savo draugais sa-
mieructi. Užtai, vaike, tikras tėve, nesuorganizuoji durnių 
tikėjimas reikalauja, kad kliubo? 
žmogus savo razumo išsiža
dėtų ir nieko nemislytų, ba organizacijas po savo vado- 
juo daugiau mislvsi. tuo busi vyste. Viena 
dulkesnis ir ant galo gali da, “Lietuviškų Vyčių Vaiskas.’b .
Į kreizių namus patekti. Jei-o kita — “Sčeslyvos Smer-' jokio 
gu tu man nevieriji. 
tai gali pa iskaityt' 
ninlą.” 
balto pasakyta:

vištos tėvynė.

Ale ar tu gali, irockis su savo draugais 
m. iškuratsira- nusiuntė Komunistų Intema- 
svieto pirmutinis cionalui protestą prieš Stali- 

_____ _____ ____ Ot. čia. vaike, ir no diktatūrą. Tarp kitų, pro
duktu pats matai, pasirodo, kad Dievo galybė: testą pasirašo Rakovskis ir 
nkii unt koiu na- žrnconK netrali siinrasti. Už-1 Kali Radek.

neužsimoka;

tt

I<1 A 1 L V4II 11 U* A1111 Vl« |

—Jeieru taip, tai kodėl tu. Į Trockis
6 ........................ ko: j

“Mes. seni Bolševikų Par-
■ darbuotojai, esam iš-' 

tremii Ge-Pe-U nutarimu Į
Aš, Maike. turiu jau dvi Djos 

.;t___
\ iena jų vadinasi Tolimiausias Sovietų Unijos 

vietas, neprirodžius mums 
____ nusidėjimo, vien tik 

Maike, ties Susaidė.” Vaiskas ženk- Mio tik<lu, kad atskirus mus 
Darbi-liną žmogui smerti, o sužaidė Sestojo Komunistų In-i 

kur yra juodu ant žiuri, kad po smerties žmo-t ’micionalo Kongreso. | 
“tikėjimas'gus nepapultų Į peklą. 1 "Mes nusileidžiam jėgai 

reikalauja pasišventimo iri —Kaip aš matau, tai ir tu. ir apleidę partijos darbą ei- 
savo nuomonės išsižadėji- “
mo.”

— Reiškia, katalikui neva
lia protauti?

—Jes, vaike, jeigu nori 
\o dusią išgelbėt, tai protaui 
nevalia Matai, protas vra

Naujienos ir $10,000 Apdraudos
$7.75 metams""""

Ar Taiii.'ta ieškai žinių, gimstančiu kasdie Įvairio
se pasaulio dalyse, kaip tai: politiniai ĮK*rversmai, 
streikai, revoliucijos, moksliniai išradimai, taipgi ži
nių iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir apie Lietuvos 
padėti. — tai skaityk “Naujienas’’ kasdie — rasi. 
Tūkstančiai Amerikos lietuvių skaito “Naujienas” 
kasdie; šimtai “Naujienų” kasdie yra išsiunčiama į 
kitas dalis svieto, kur lietuviai gyvena. Lietuviai 
myli “Naujienas”, nes “Naujienos” nuoširdžiai tar
nauja lietuvių visuomenei.

Lietuvi, jeigu nori, kad “Naujienos” butų tavo 
kasdieniniu draugu, neštų tau svarbiausias žinias 
kasdie iš visų pasaulio kampelių Į tavo namus — už
sisakyk tuoj “Naujienas". Kaina $7.00 metams, 
Š3.50 pusei metų. $1.75 trims mėnesiams. Į užsienį 
$8.00 metams, $4.00 pusei metų. Kiekvienas “Nau
jienų” metinis prenumeratorius turi progą gauti 
insurance Policy ant $10.000, kad ištikus nelaimin
gai mirčiai gautų pašalpgavis virš pažymėtą sumą 
pinigu arba ištikus baisiam susižeidimui kaip tai ne
tekimui regėjimo, kojos, rankos ir tt. pats gali nau
dotis gauta įjagelba. Ne “Naujienų" skaitytojai už 
šitokį apsidraudimą turi mokėti kelius desėtkus do
lerių i metus, o “Naujienų” skaitytojai gali patys 
apsidrausti už 75 centus ir dar apart savęs gali ki
tą savo šeimynos narį apdrausti (inšiurinti) ir tik
tai už 75 centus. Todėl gi, jeigu Tamsta nori minė
tos apdraudos pats arba nori Jūsų šeimynos narys-- 
tuoj prisiųskite i “Naujienas” $7.75 . Jums “Naujie
nos” eis kasdie metus laiko ir Jūsų apdrauda bus 
apmokėta taipgi už čielus metus. “Naujienos" yra 
padariusios sutartį, gerovei savo skaitytojų, su Inter 
Ocean (asualty Company. kad kiekvienas “Naujie
nų" metinis skaitytojas gali apsidrausti už 75 cen
tus. Naudokitės proga tuoj. Todelgi, jeigu apart 
"Naujienų" dar nori Accident Insurance Policy. 
tai pažymėkite savo amžių taipgi vardą ir pavardę 
pašalpgayio, geriau pasakius tos ypatos, kuriai pave- 
dat pomirtinę laike netikietos mirties. Išpildė šitą 
kuponą iškirpkite ir su pinigais prisiųskite į “Naujie
nas". šita proga apsidraudimo naujiems “Naujie
nų" skaitytojams bus teikiama tiktai iki Balandžio- 
April 30 d.. 1928.

tėve, laikaisi tokios pat logi- nam i betikslį ištrėmimą, bet 
kos, kaip toji višta, kuri pi r- mes žinom, kad besiartfnan- 
ma kiaušinį padeda, o pas-čioj didžioj kovoj mes vėl 
kui ji sulesa, kad šuo nesuės- pasirodysim. Mes esam per
tų. sekiojami uz pažiūras, kurių

—Na. uskiuzmi, Maike as mes negalime pah« ;<ti.’
turiu eiti jau namo. * | Tnliaus Trockis -u savo

•

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.
Chicago. Illinois
(Jei b. "Naujienų" Adm.:

Malonėkite tuoj man pradėti .-justi "Naujienas” kasdie 

laiko. Taipgi prisiųskite insurance 
Viso pinigų prisiunėiu 

pava i <ir

pt-r 
f’olicy. 

Vardan 
Galve 
.Miestan

_ A
Pašalpgavio Vardas patam.

V alstija

Amžius

rėmus. Ir devynius mėnesius, 
neregėtai sunkiomis sąlygo
mis. steigiamojo seimo lau
kimas apsaugoja Rusiją nuo 
chaoso ir suirutės.

Deja, laikinoji vyriausybė 
nesugebėjo tinkamai orien
tuotis susidariusioj padėty ir 
laiku nesunaudojo galingą 
steigiamojo seimo autoritetą, 
kad sutvarkytų kraštą. Dėl 
Įvairių formalių priežasčių ji 
vilkino steigiamojo seimo su
šaukimą. davė galimumo Le
nino kompanijai iš anksto 
diskredituoti demokratijos 
idėja ir pati steigiamąjį sei
mą. Laikinosios vyriausybės 
neeneigingumu pasinaudojo 
gudrus Leninas ir steigiamo
jo seimo obalsi. ši galingą 
demokratijos ginklą, nukrei
pė prieš ją.

Bolševikai prade io aršų 
laikinosios vyriausybės puo
limą. Bolševikai kaltino ją 
diktatoriškais užsimojimais. 
Girdi, laikinoji vyriausybė 
tyčia nešaukianti steig. sei
mo; kad buržuazija galėtų 
apsidirbti su revoliuciniais 
darbo žmonėmis diktatūros 
priemonėmis.

“Buržuazija sabotuoja st. 
seimo sušaukimą" skelbė 
Leninas savo atsišaukimuo
se. Ruošdami ginkluotą suki
limą, bolševikai savo tikrus 
tikslus dengė steigiamojo 
seimo vėliava. Nei kalbos ne
gali būti apie tai, kad stei
giamajam seimui laiku susi
rinkus, bolševikams daug 
sunkiau butų buvę sukelti 
kareivius. Jiems daug leng
viau pavyko tai padalyti, 

i kai jie apšaukė laikinąją vy
riausybę steig. seimo prieši
ninke.

I Spalių perversmas atida
vė valdžią i bolševikų ran
kas. Jų tikslas buvo atsiek
tas. Vienos partijos diktatu- 
i ’ ’ * 
reikalingas. .'

Juk parlamentas iš esmės 
yra visuomenės pajėgų subu
vimas bendram valstybės 
darbui. O diktatoriškas per
versmas yra visiškai tokios 
konsolidacijos idėjos panei
gimas ir išardymas.

Todėl aišku, kad bolševi-

rai joks ‘čtfhas ja» nebuvol^AVARIJOJ UZDRAUS- 
. . ? TA RODYT LIUTERIO

FILMĄ.
•

Bavarijos katalikų valdžia 
uždraudė rodyt Bavarijoj ju- 
(Icmujų paveikslų filmą var
du “Martin Lutner.” nesji 
esanti priešinga katalikams, 
•h Puvo rodoma vis<»r kit<»s<

JI kai. išgriovę demokratiją ii Vokietijos dalyse.
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SVEIKATOS KAMPELIS.
DŽIOVA YRA IŠGYDOMA apsisaugojimo 

LIGA. |
Tik prieš kelias dešimtis 

metų raupai ir cholera buvo 
laikomos baisiausiomis žmo
ni jos rykštėmis. Ir dabar, pa
sirodžius šiltinės, skarletinos 
arba gripo epidemijoms 
sveikatai apsaugoti valstybi
niai ir savivaldybių organai 
mobilizuoja visas savo jėgas 
kovai su pavojumi nuo jų 
gyventojams.

Džiova arba tuberkulio
zas, kaip tautos nelaimė, vi
sada atrodydavo mažiau pa
vojinga. Ar tai teisinga? Be 
abejojimo ne. Tuberkuliozas 
metai po meti/surenka daug 
daugiau aukų, negu minėtos 
epidemijos; nuo kai kurių 
tokių epidemijų mes esame 
beveik atsipalaidavę jau 
bus daug metų, kitos gi pasi
rodo pas mus tik per ilgus 
laikotarpius.

Štai keli skaičiai, kurie ro
do tuberkuliozo siautimą 
Vakarų Eui opoje. Prūsuose 
nuo tuberkuliozo; 1900 m. 
mirė iš 10,000 gA ventojų — 
19 žmonių, 1913 m. — 13, 
1918 m. (kaipo karo pasek
mės dėl maisto sumenkėji
mo) — 23, 1920 m. — 16. 
1921 m. — 13. Absoliučiai 
skaičiais imant, mirtingumas 
nuo tuberkuliozo Prūsuose 
pasireiškė taip;

1913 m. 56,861 žmogus. 
1915 m. 61,006 žmonės. 
1918 m. 97,581 žmogus. 
Prancūzų tautinis komite

tas kovai su tuberkuliozu sa
vo leidiniuose skelbia įdo
mią sanitarinę statistinę apy
skaitą. Štai viena lentelė; 
Nuo tuberkuliozo miršta:

1 franeuzas kas 6 minutės.
10 — kas 1 valanda, 
240 — kas 1 diena, 
1680 — kas 1 sąvaitė, 
7200 — kas 1 mėnuo. 
87600 — kas 1 metai. 
Ar nekalba patys už save 

šie skaičiai?
Ar nėra teisinga, kad Va

karų Europoje ir valstybėse 
ir savivaldybių sveikatai 
saugoti organai, o taip pat 
mokslo ir visuomenės orga
nizacijos didžiausio dėmesio 
kreipia į aktingą kovą su tu
berkuliozu, kaipo su di
džiausia tautine nelaime.

Plačiuose gyventojų sluok
sniuose apie tuberkuliozą 
yra prigiję daug klaidingų 
supratimų. Iki šiol dar nenu
galėta nuomonė, kad džiova 
yra kaž kokia neišvengiama, 
įpėdinystės keliu įgijama Ii- ____________ ___ ________
ga. o džiova susirgęs — neiš- -krečiamų ligų. Jeigu vistiek1

Yorko valstijos 
Departamento. • 

mes neturime, bet net tie da- Ne ligoniui, bet sveikam 
viniai, kurie yra, leidžia ma- žmogui.
nyti, kad šį liga Lietuvoj yra Šis patarimas yra tiek pa- 
išsiplatinusi tris syk daugiau piastas ir pigus, kad daugu- 
negu Dani joj, du syk dau- ma jo neįvertina. Tiems, ku- 
giau. negu Švedijoj ir Vokie- rie yra sveiki ir nori tokiais 
tijoj. likti, užtektinai vandens kas-

Tuberkuliozo platintoju dien yra neatbūtinai reika-
yra sergąs ta liga žmogus, linga. “Užtektinai’’ yra apie 
Neatsargiai spiaudymas sa- šeši stiklai. Ir kodėl, paklau- 
vo skreplius, kuriuose yra tu- si, reikia tiek daug vandens 
berkuliozo bacilų, jis gali gerti?
apkrėsti greta jo esančius ar 
gyvenančius žmones.

Kartu su žmogaus skrep- maistą, kurį valgome, paba
liais ir seilėmis musės išne- rydamas jį lengviau suviri

namu ir sugeriamu. Jis taip 
susimaišo su virinamais sky- 

Nepalikite nepridengę, ’stimais, kad jie pasiekia ma- 
; maisto daleles. Jis 

; susimaišo su krauju ir palai- 
r .. Pa-

| gelbsti repiliuoti kuno'šilu- 
___ t _ _______ ___ išskirstydamas ją po 
menkas vėdinimas, be abejo-1 įvairias kūno dalis ir nerei- 
jimo. padeda tuberkuliozui,kalingą šilumą prakaitu iš
plisti. ! varo. Pagalios svarbiausias

--------------- įjis tuomi, kad daug priside- 
INKSTU LIGA. ida Plie išvalymo lauk nerei

kalingų maisto daliu.
Inkstai žmogaus kūne turi I Maistas, kuris esti kūne 

atlikti labai svarbų darbą. vjį.įnamas> ^a(Į palaikius ji 
Jie kartais atlieka tokį dar- įšiltu ir pridavus jam tvilty- 

w vatai i Va t rAH « _ « . • • • ą —, • 2

piiemones. inu New
■ Tikrų duvinių ąpic tuberku- Sveikatos utpcu L<*mc-nvv 
'liozo išsiplatinimą Lietuvoje “Tai gydytojo paliepimas.

Budweiser
Tikros Rųšies Salyklos Syrupas

HOP FLAVORED ,

Yra daug priežasčių. Pir
miausia vanduo suminkština

A judu'tiki J 
<ey Malt SY^

Al.,, "‘■s Uc’uaic »' .
v^hęlse-r-Busch > >

Daugiausia
Parsiduoda

Pajieškau draugo Jono Kazakevi- 
' čiaiu, jis vadina* John Scot; turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti ar- 

I ba žinantieji teiksis pranešti. (12) 
MISS MARY HOLMBERG 

j 8299 Carbondale avė., Detroit, Mich

Marijona ( p<» tėvais Fieinameriutė » 
Kunaitienė pajieško savo brolių Au
gusto ir Karulio Freir.amerių ir sesers 
.(ievos Dėglavienės aiba jų vaikų, ku
rie randasi Braddock ar Pittsburgh. 
l’a. Kas turi žinias, manešl itc 

Advokatui M. M. SLIKES 
2133 E. Al'.eghenv avė., 

Philadelphia, Pa.

C. SASNAUSKAS
Pentinu, Popieriuoju, Baltinu Lu-. 

bus, dirbu visokį Karpenterio Darbą ir 
pataisau viską prie namo.

36.1 "indsor St., Cambridge. Masu.

i

|12>

liais ir s
šioja tuberkulioze bacilas.
Todėl kovokime su musė
mis! l._r_______ r____
ypač vasaros metu, savo mai-žiausias maisto daleles. Jis 
sto. ’ .

Tuberkuliozą kartais va-j ko plėveles drėgnomis.^ 
dina butų liga. Butų ankštu-!gelbsti reguliuoti kūno šilu- 
mas, oro ir saulės stoka, 'mą, i’

Nuo krašto iki kraš
tui. nes jis yra ska
niausias ir sudidžiau- 
sia atyda padarytas. 
Paprastas ir apyniais 
paskanintas. Tikrai 
unijos padarytas. Pa
dauginki! maisto ver
tę su malt syrupu.

JEIGU KAS nors žino, kur randasi 
mano sūnūs F. Vizgirda, malonėkit į, 
pranešti man. už ka stengsiuos atsi- 
teist. F. U IZGIRD (12)
Uote1 <’olchester, 259 Embarcaderd st. 

San Francisco, Calif.

APS1VEDIMAL
Uaj.eškau gyvenimui draugės nuo 

:;ft iki 45 metu: gei-tina. ’ ad butų mi
tinga, kalbanti angliškai ir mylinti 
muziką. Aš nevartotu gėrimų, moky
tas. gerai gyvi nu. Daugiaus žinių per 
laišką. Prisius' it savo paveikslą. (11) 

GEORGE LIETUVIS
; P. O. Gen. Dėl . Detroit, Mich.
I
I 
f

AAHELSER-BLSCH. Si. Louis
S. S. PIERCE CO. n. , ., ,

R1VAL FOODS. INC., Cambridge rJ N. SEGAL CO Boston. Ma»s.

BM>57

NEKROLOGIJA PAJIEŠKOJ1MAI

FARNOS
FARMOS! FARMOS! • 

ANT PARDAVIMO.
Aplink didelį Grand Rapids nuėstą, 

uz mažą kainą ir ant lengvų išmokė
jimų. Dėl informacijų klauskit laišku.

JOS. STANTON. Realtor, 
LOWELL, MICH. ()2) \

7 PARSIDUODA FARMA 
' 18 akių žemės, arti miesto, prie vieš

kelių. miesto vanduo, geri bodiąku;.. 
Su visais gyvuliais parduosiu už £10,-! 
900. (nešti reikia .$3,000. (11) -

F. M. BERTULIS ]
Box 57.« Stratford. (.'•■■.J

Tei. 973—2 į

Pajieškau aosivedimui vaikino arba 
našlio. tati>e 35 ir 5«» metu amžiaus. 
Esu švari moteris. Norintieji arčiau 
si sipažinti malonės prisiųsti savo pa
veikslą. • i 12)

P. PARGELEN. % L. M.
1310 Al bert Rd. Ford Citv, 

Ont, Canada.

PARDAVIMAI

bą, kuris jiems yra labai pa
vojingas.

Inkstai išneša iš kūno vi
sokias išmatas ir išsunkia iš 
kraujo įvairius nuodus, ku
rie susidaro nuo nesveikų 
kūno dalių, sugedusių dantų 
ir užkrėsto liežuvėlio. Šitų 
svarbių pareigų atlikimui 
gamta apdovanojo žmogų 
dviem inkstais. Jeigu vienas 
inkstas sugestų, tai kitas at
lieka abieju pareigą. Be 
abiejų inkstų žmogus tuo
jaus mirtų.

Šlapbgėj inkstai nėra li
goti, kaip daugelis žmonių 
mano. Šlapligė prasideda 
saldžiojoj gilėj.

Praeityje inkstų ligos bu
vo vadintos vienu vardu 
“BrighVs Disease.” Net ir 
šiandien žmonės vartoja tą 
vardą.

Šiame straipsnyje nėra ga
lima paaiškinti įvairias inks
tų ligų rūšis, ir sekanti su
rauką kai-kurių interesingų 
faktų pagelbės tiems, kurie 
nori sveikai užlaikyti šiuos 
svarbius organus.

Gal svarbiausias faktas

bės dirbti ir judėti, gamina 
išmatas, taip-pat kaip anglįs 
pelenus. Taipgi yra nuolati
nis celelių nusidėvėjimas. Ši 
nudėvėta medžiaga pereina į 
kraują, kuris ją perduoda 
odai, plaučiams, inkstams ir 
žarnoms, ir tie turi jos nusi
kratyti. Gėrimas daug van
dens pagelbsti tiems orga
nams veikti ir neleidžia sis
temai nuodų prisirinkti.

Reikia atminti, kad kiek
viena plėvelė ir kiekvienas 
organas, net dantys, turi 
vandens. Faktinai, kūnas su
sideda iš dviejų-trečdalių 
vandens, ir šią proporciją 
reikia palaikyti. Kasdieną 
kūnas netenka dviejų ir pu
sės kvortų vandens, ir tas tu
ri būti dapildoma. jei nori
ma, kad jis tinkamai savo 
darbą dirbtų. Dalis yra mais
to dapildoma. o nedatekliui 
reikia dapildyti vandeniu, 
kuris bus apie šeši stiklai.

Nors taip paprasta ir rei
kalinga gerti vandenį, vie
nok yra daug žmonių, kurie 
užtektinai negeria. Tokie 

[žmonės via pratę mažai ger-

SCRANTON, PA.
Šiomis dienomis su šiuo 

pasauliu persiskyrė -šie lie- 
'.uviai :

Martiną Mankevičių rado 
negyvą iš po nakties lovoj 
begulint atšalusį. Turėjo 
apie 40 m., buvo nevedęs, 
Amerikoj išgyveno apie 20 
metų, nepaliko jokio turto. 
Visą laiką gyvendamas A- 
merikoj dirbo anglių kasyk
lose. Velionis Martinas daug 
baikų iškrėsdavo su savo pa
žįstamais draugais, labiausia 
pėdės dienoje. Buvo geras 
žmogus, mylėdavo savo 
draugus.

Lukaševičiaus Jono sūnūs 
Jonas mirė po.trumpos ir 
sunkios ligos, turėdamas 17 
metų. Paliko savo tėvą ir mo
tiną dideliam nubudime. 
Gaila taip anksti žuvusio 
jaunikaičio. Gaila ir nubu
dusių tėvų, kurie tiek daug 
vilčių dėjo ant savo sunaus.

Bačių Juozas.

Paj:eš’ au Petro Barpšiu. paėmo iš 
Giriniu' ų kaimo, Gargždų vaisčiau-, 
Kretingo- apskričio, Kauno rėdybos. 
-Jisai piimiau.- gyveno Chicagoj. o da
bar nežinau kur yra. Prašau atsišnu' ’i 
arba kas žino anie jį. meldžiu praneš
ti. Aš tuiiu svarbų reikalą.

JONAS 'VAINORA
13 E. 21-s’. Box 173.

Bavonne. N J

VIENA SYKI GYVENIME 
19 tVINTHROP ST- Roxbury. 14 

anibariu stuba. 31.(HO pėdų žė nės, 
extra lotas prie to. ti karų garadžius. 
Parduos su nuostoliais. Šaukite High- 
'ands 9354.II

Pajieš' au dv <-jų 
ir Baltramiejau 
svarbų reikalą 
kitę atsišaukti 
tieji pranoki:,- 
bus’u labai dėk' 
gyven • Veinut 
sodžiuje. Vėii: 
kių sodž:uje. 
ios. Tauragė 
Kannv

•lių Stanislovo
- Ja-.i: ų Turiu I: bai 
Mieli broliai, mal -nė- 
arba apie juos žinan- 
kur jie randasi, uz ką 

ingas. Pirmiau.' esame 
larapijoj. Pilk.-ičių 
gyvenome A Ii j šis- 

Pageramančio parapi- 
valsč au- ir apskričio, 

rėdyk >- Taipgi pajn-škau 
draugu ir n

ANTANAS J AGI KAS
P O. Box I.-.-echbti: g. "a.
--------------- ----------------------- ---- —------ r— %—i—-r.

Pajieš'.au Si ’ o^o Urbono, pa- in-- iš 
Panevėžio apsk ičio. Raguvos vals
čiaus. Kazimėravo' kaimo. G rdėj u. 
kai jis <labir gyvena Argentinoje, 
Buenos Aires n, <-s: • M-’/ iii »t i-
šaukti, nes turiu sva bų reikalą. a;ba 
žinantieji apie ji malonės man p’-aneš- 
ti. už kr busiu labai dėkingas

tanui.

us

PARSIDUODA FORN1ŠIAI
Matyt yaliina bile laiku, po nuni. 

15 Burrcll pi.. So. Bostaa. MaiM. (14)

GERA PROGA MAINE- 
RIAMS.

Purduuiiu pigiai namą ir 2 aKeriu 
žemės. 25 vaisiniai medžiai, prie pat 
akmeninių mamų. Žmonės gerai už- 
ilii ba ir <lai l> > vra daug. Informacijas 
duosiu IH-r laišką. (13)

WM. 1’LEIN.
No. Chelmsl'orX Mass.

FARMA
ANT PARDAVIMO 80 akrai gert s; 

žemės, apsėta su žieminiais javais, yra| 
sodnas, budinkai visi geri, stori ant? 
cementinių fundamentų, upelis teka: 
palei pat barny. į miestą trįs mailės,; 
su gyvuliais ir ūkės padargais, pa r-, 
duosiu pigiai dėl svarbios priežasties.^ 
Daugiau informacijų .suteiksiu per, 
laišką F. XORVAI$H (12)

R. 1, BARRYTONkMICH. : 

P.U1EAKAU DARBO ANT FARMUJ 
Esu g.-rai patyręs visus ūkės dartus;( 
kam toks žmogus yra reikalingas, 

Į malonėkit paiašyt. P. Z. ;<11) ' 
-!:> N. Cameron avė., Scrantoi), Pa. 

~ I KANADĄ 1 
Atitrauksiu Jūsų gmiines. pažįsta^' 

mus. kaip vyru.’, taip ir moteris af 
merginas is Lietuvos j-Kanadą. Manu 
patarnavimas yra sąžiningas, saųgya,: 
greitas. Mano patyrimas laivaikartių 
b znyje per 20 melų tai Mtulija. Taipgi; 
tie. kurie jau per mane Utsitraukt s*4 
vo gimines yra nrtin dėkingi ui mano'

t

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda 5 šeimynų na

mas ir didelė bučeroė ir ga- 
radžius už labai pigią kainą. 
Viskas naujai ištaisyta, su 
visais įtaisymais. Rašykite 
greitai pas savininką. '(-)

J. SHEMETA
109 Arthur St, 

MONTELLO, MASS.

vo gimines yra ntąn 
rūpestingą patarnavima. Kaip ĮneririJ 
noms. taip ir visiems keieivianį* p*-- 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka-^ 
nadoje. Mano patarnavimas ir kainoj 
laivakorčių yra pigesnės, negu 1ŪCR. 
agentų Dėlei platesnių informacijų.' 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 

ALFAANDER S. LEW1S
Tourist Agent i (-)

4.*> Windsor St- Montreąl, 7
P. O_ i'aimds. ( _______  • _ _____  * _ a , X 5 

1$ LIETUVOS I KANADĄ^
Dabąc jau netoli Dava«ari«. (ai yraj 

geriausias laikas dėl atsitraukimo »ą~ 
vo giminių į Kanada. Aš atitrUukshą 
įusų gimines ir pažįstamus, kąip vy-« 
rus. merginas ir moteris iš Europos į 
Kanadą. Jei jūsų imigrantai >—---- : ‘
ki. moka ska:tvti ir rašyti. Ih-I , 
niu informacijų visuose Kanados

AB

1-ra svei- 
■I plaU-ąT 

'♦s rei-j 
—ba peti 
..J <-)•)

i 
j

paprastam žmogui žinoti j ti, ir nors jie kenčia galvos 
yra šitas: kūdikystės užkre- skaudėjimus ir skilvio nema- 
čiamos ligos susilpnina inks-jlimus, jie nemano, kad stoka 
tus ir todePkiek galima rei-' vandens yra visa to priežas- 
kia saugoti kūdikius nuo už-lis.

‘ * „ ' * ’ ' Taigi, jei nesi pratęs gerti
užkrečiamos ligos užpuolaĮšešis stiklus vandens kas- 
nepaisant geros priežiūros,’dien, pradėk taip daryti tuo- 
tai, tuomet šlapumas turi jaus. Gerk vieną ar du stiklu 
būti išegzaminuotas ir tuo- j iš ryto prieš valgant; patar- 
met reikia sekti gydytojo pa-,tina gerti šiltą. Tas prirengs 
tarimus apie valgį, poilsį, ir skilvį prie darbo. Kitus ketu- 
tt. ris gerk dienos bėgyje. Jie

Plaučių uždegimas, influ- prigelbės netik skilvį* ir žar- 
enza, rožė ir kartais liežuvė- nas išplauti, bet akstins ke
lio liga gali būti pradžia mk-penis, inkstus ir odą prie 
stų uždegimo, arba “Bright’s sveiko veikimo.
Disease.” 1 Kartais būna pakeltas

Antras svarbus faktas yra klausimas, ar patartina gerti 
tas, kad inkstų liga praside
da beveik be jokių ypatingų 
ženklų. Bet gydytojai gali 
gana lengvai surasti egzami
nuojant šlapumą, ir todėl po 
pasveikimui nuo bile kokios 
užkrečiamos ligos patartina 
kreiptis prie gydytojo dėl to 
egzamino.

Kasmetinis sveikatos per
žiūrėjimas turėtų įimti ir 
inkstų egzaminą. F. L. I. S.

A. a. I..EVANORA MATULIS
Vasario 2 d.. 1928 m. persisky

rė su šiuo pasauliu mano mylima 
žmona Levanora. palikdama di
deliame nubudime savo mylimą 
vyrą. Ilsėkis ramiai po pergy
ventų sunkumų.

E. MATULIS
57-5 Grand st.. Brooklyn. N. Y.

gydomas ligonis. Prieš 46 
metus (1882 m.) kovoj su tu- 
berkuliozu prasidėjo nauji 
laikai. Genialaus Roberto 
Kocho tuberkuliozo bacilos 
atradimas (vadinamos Ko
cho lazdelės), kuri pasirodė 
esanti tikras tos ligos gema
las, iškėlė visą eilę kitų atra
dimų, kurie labai pagelbėjo 
mums kovai su tuo priešu. 
Moksliškai įrodyta, kad tu- 
berkuliozas yra apkrečiama 
liga ir kad svarbiausias tu
berkuliozo išplatinimo šalti
nis yra žmogus, sergąs džio
va. ’ Nuo susirgimo tuberku- 
liozu galima apsisaugoti.

Tuberkuliozas išgydomas 
ir juo anksčiau pastatytas 
diagnozas, nustatytas susir
gimo būdas ir įųšis, juo leng
viau esti pasiekiami geri gy
dymo rezultatai.
' Dažnai tuberkuliozą vadi

na tamsumo liga. Tiktai tu
berkuliozo išsiplatinime la
bai daug reiškia tai, kad pla
tiems gyventojų sluoksniams 
yra mažai žinomos elemen- 
tarės higienos ir sanitarijos 
sąvokos.

Geros pasekmės ko'oje su'dens gėrimo, 
tuberkuliozu daug priklauso ant dienos yra mažiausiai lių su Maksimo Gorkio pa
nų^ liaudies švietimo, išpla 'reikalaujama, kad sveikatą veikslėliu. Tai pirmutinis ru
tininio jų tarpe žinių apie palaikius gerame stovyje. sų rašytojas, kuris susilaukė t 
tuberkuliozo bacilų šaltinius, “Gerk šešis stiklus van-iš sovietų valdžios šitokios 
apsiki ėtimo budus ir apie dens kas dien.” yra pataria- pagalbos.

vandenį valgant. Nieko ne
sakoma prieš toki paprotį, 
jei nėra valgio burnoj ge
riant; kitaip yra palinkimas 
nuplauti valgį su vandenili, 
kada jis nėra užtektinai su- 
k’-^mtomas.

į vandens gėrimą reikia 
žiūrėti kaip į geros sveikatos 
paprotį — ir reikia pasi
stengti kasdien išgerti po še
šis stiklus.

Kad būti tikru, reikia juos 
suskaityti. F. L. 1. S.

CUNARD LINIJA PER 1927 
MĖTI S PERVEŽĖ DALGIAI 
PASAŽIERIŲ. NEGI BILE 

VIENA KITA LINIJA.

Cunard Linija apskaitė, kad 
per pereitus 1927 metus ji p- į ve
žė per Atlantiką daugiausia ; .- 
sažierių už visas kitas lini jas. Iš
viso per pereitus metus Cunard 
Linija ir jai priklausančios lini
jos pervežė 269.167 pasažierius. 
sulyginus su 253.742 pasaz.ie- 
riais. kuriuos pervežė per 1926 
metus. Cunard ir Anchor Linijos 
turi geriausi pasisekimą perveži
me pasažierių.

Mr. H. P. Borer. generalis pa
sažierių manadžeris. pasakė: 
“Mes esame labai patenkinti su 
dideliu skaičiumi musų pasažie
rių. Augimas pasažierių skai
čiaus ant musų linijos parodo, 
kad musų linija patarnauja žmo
nėms geriau, negu kitos linijos."

m<>. Pakapės vai.. Šiaulių apskr. Ti»'u 
labai svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti. arba kitų žinančių k> adresą man 
pranešti. Busiu labai dėkinga.

M iss A. Marcišauskaitė
S Johnson Lane. Hartford. Conn.

IGNAS V.IEI’.Z
I*. O. Box 12 L Ti.n ii:’

’l.'. L’SKA S
. < ‘ut.. Cansula.

Aš. Pc’.- ’H- Sras' i 'ivtč iš G T.š-
kab'iilžio km n » Gr. -■.aburli'o ’»r)• ų-
pi jos. |>a iiešk; u savo •u-lcoiių A įta-
no ir J"0?o ''’iža jsk > ir nu..-<- -;.ę
Onos čiž-’jskiu'č'. Griš’a’v 10
T airio ir Griškabud i > pa ra pi j- Su-
V'.fcp s Uek’ži- > nt> iša-i t‘ a •)3
zirrsntieji ’-ialuiič' i e pra.iešti. u 1 3
ta:siu 'ii'j-c-a:

MISS p SR'SK 'USKiUT’
7 Griff th La jo. 'V 1 <•> Darže, 'a.

Pajieš au švoee’io Jo-o Dv * ■’ • ir
dukters Marcelės Du loloitės, po vy-
rui pavar lė< ne>i zu T<ip-n na; š-
kau drausto (.<•• no G— ’ i A’i =i jie tr ■ V f*-
na Chicapo, 1.1. Mcld’ ii: at.'iš'u 1 »r-
ba žinant’eji j’j a !i•i ~us malo ‘•'it
man pranešti, už ka b •s' i lab-ii d; sin-
iras. FRANK T RA KAS

44 Pacific -t.. Neiva.k. N. J.

Pajieškau <iė<lės J. >n<> Marcišat■.ko
paeinančio is Lietuvos Pašianšio ai-

i:

Pajieškau savo brolio Tantoš'aus 
t apeno, kuris seniau gyveno apie Sv- 
racųse. N. Y. Jeigu k*s žinot prsn—š- 
kit ai ba pa.s lai atsišaukia šiuo adre
su: Rozalija Makauskienė 1’2)

1729 So. 5-th st.. R x':for.i, Iii.

Aš. Ona Grigaitė. p-> vyrui Ona 
Beina. pajiešLau savo dėdės Antano 
Gurckaus. nuo kurio jau 10 metų kaip 
nieko negirdžiu. Jei kas žinot kur jis 
randa.-i malonėkit pranešti man. už 
ka aš busiu labai dėkinga. 112) 

ONA BEINA
300* \ ega avė . Cleveland, Oliio.

Laivakorčių Agentas 
P. O. Box 17. 'Valkerville. Ont, ;

Canada.

Surado pa gelbą po 12 metu 
PARSIDUODA TONIK1NĖ kentėjimų •

481 Nahatan Street, f Mr. »AaA. Biedermąn. Gulden }-• kei

___ ___ skaudėjimo, apsivėlusiu liežuvio, ne- 
I_______ .virškinimo ir užkietčiinio viduriu. Po
1 suvartojimo tiktai trijų butelių Nugą-
pigiai. Tone, jis rašo. I ad jaučiasi gerai ir 

z 4., vra geroje sv< 7 ketoje. Jis taipgi rašo. 
' 11) kad jos suteikė jam daugiau gero negu 

kitos gyduolės.
į Nuga-Tone yra geros nuu silpnų, 

pailsusių nervų, nemigės ir jautimo 
— nuvargusiu iš ryto, inkstų arba kepenų

| iritacijos. abelno nusilpnėjimo,* prasto 
: apetito ir skysto kraujo. Vartokit ias 

. -i--, -~..ų ir jųs pastebėsite dideli
symo; biznis ’šdirbtas. Kas non tosio pasitaisymą savo sveikatos ir stipru- 
liizr.io — nri i-.Ickit. I mo. Nuga-Tone yra garantuojama.

C. SASNAl SKAS kad jums pagelbės arba pinigai bus
3(i3 indsor st.. ambridge, Mass. grąžinami. Nusipirkit butelį bile ko- 

Tel. Porter 5115-W. i Idoje aptiekoie, bet tik žiūrėkit, kaJ
---------------------------------------------------- .butu Nuga-Tone. Imitacijos yra be 

PUIKIAUSIOJI VELY-
KOMS DOVANA.

Tai tik ką gauti iš Lietuvos 
BIRUTĖS saldainiai, pagaminti 
iš Lietuvos vaisių ir produktų. 
Parsiduoda maišytais ir atski
romis rūšimis bile kokiam svory
je ir supakavime po svarą ir 
daugiau. Vieno svaro dėžutė 
maišytų kainuoja tik 75c.

Krautuvininkams duodama 
nuolaida perkant nemažiau kaip 
20 dėžučių, ar svarų iškart. Dėl 
informacijų kreipkitės pas (14)
LITHUANIAN SALES CORP.
.”>66 Broadway. So. Boston. Mass

NAUJI TAYERAI
31x5—25. parduoda | 

Matyt gali bile laiku.
JOS. TRIŪSAS

16 l.ineoln st„ Brighton. Mass.

Reikalingas Pusininkas
Su S *00 nrie Namu pentinimo ir tai- keletą dienų

I

LEO. ŽALIMAS
Gerai žinomas visiems lietu

viams Kontraktoriub ir Namų 
Būdavotojas jau pasveiko ir 
vėl priima užsakymus ant vi 
šokių darbų. Jeigu non statyt 
Namų arba pataisyt, klauskit. 
Mano kaina visiems prieina
miausią.

Kam trūksta pinigų, duodu 
Mortgičiu arba ant išmokėji
mo. LEO. ŽALIMAS 
102 Ward st., Worcester, Mass

Petras J. AkunevičiusMIRĖ Pranciškus Grigas. Velionis 
pačio - Kauno rėdybos. Raseinių ans 
krivio. Šimkaičių volosties. Paskinų 
sodos. Girdėjau, kad jo brolis ir sesuo 
gyvena Amerikoj. Atsišaukite šiuo 
adresu: (12)

JOBN GUD1NOVSKIS
Box 202. Eureka. Cal

Lietuvis Graborius
Pavasario Nesveikumai
Pavasario nesveikumai 24pt

Pavasaris prasideda Kovo 21, Bet 
Žiemos Karalius nenori atsiskirti su 
savo skeptru, vėl ir vėl jis užleidžia 
ledinius vėjus, miglas.ir šalnas. Jūsų 
pilvas turi būt geriausiame stovyje, 
jeigu jus norite pernešti visus pavasa
rio nesveikumus. Trinerio Kartusis 
' ynas yru gyduolė, kurią jųs privalo
te vartoti. Parsiduoda visose apticko- 
se. Rašykite pas Jos. Triner Co.. 1333 

' S. Ashland Avė.. F. 2. f’hicago. III. rei- 
. kala ridami SAMPAI.O DYKAI Idėki-

GERIAUSIAS NELAIMĖJE DRAUGAS

KODĖL REIKIA VANDENI
GERTI?

Galvos skaudėjimas ir 
skilvio nemalimas paprastai 
yra iš priežasties mažai van- 

' ir šeši stiklai leisti specialių pašto ženkle-'i**, padengimui persiuntimo lėšų.

PAŠTO ŽENKLELIAI SU 
GORKIO PAVEIKSLU.
Sovietų valdžia nutarė iš-

Pajieškau brolio Juozapo Salkaucko 
ir pu-Tolio Tadeušo Salkaucko, abu
du paeina is Panevėžio parapijos, pir
miau gyveno Richland, 'Visconsin. Jau 
<iau/ metų, kaip nesusirašėme. Kas 
žinote, kur iii randasi meldžiu praneš
ti arba patįs atsiliepkite, nes esu pasi
ilgęs jūsų. t 12)

K.A Zl M TERAS SALK A UOKAS 
617 Portland -t.. Raltimore. Jld.

Visuomet suteikia sąžiningą paskutini 
patarnavimą lietuviams

Ofisas ir rezidencija

820 E. 6-th ST., SO. BOSTON. MASS

VELTUI ŠAMPA 1.0 KUPONAS

Vardas.............................

Gatvė . . .

'liestas

Prar.a- Bulaitis pajieškau sa.v c*vą 
Si.jono F ' a i >. Pirmiau .ii- jryieao 
Brooklyn. N Y. po numeriu 73 Grand 
st. Prašau na' am atsišaukti, arba kas 
apie jį žino?, nalonėkite man 
kai prane-i . ka busiu labai

PR.\X BATAITIS 
g i;...........  ■ ' O'"Ma|>., <

rnštiš- 
dėkin- 
( 12)

•9

Tel. So. Boston 1486
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Humoristika
VIENGUNGIO BERNELIO 

LIKIMAS

Jaunas buvo mus Jonelis. 
Linksmas-laist as. kai paukštelis. 
Tieson verte jį žvaigždelė. 
Švietė laimės jam saulelė—

Linksma jam. linksma jam 
Bernužėliui būt jaunam.

Visi gerbė kai dievaitį 
Laimes pilną jaunikaitį. 
Mergužėlės jį mylėjo. 
Artyn glaudes-glainonėjo—

Linksma jam, linksma jam
Bernužėliui imi jaunam, 

švelniom rankom apkabino 
Nubudime į; ramino. 
Karstai spaudė prie širdelės. 
Meldė žiedo ant rankelės—

Linksma jam. linksma jam 
Ben oželiui būt jaunam.

♦ # #

Dabar senas mus Jonukas. 
Susitraukęs kaip kupstukas. 
Galt a linksta, kojos pinas. 
Jaunos dienos tik vaidinas—

Vargas jam. vargas jam 
Senbemėliui būt vienam

Jau svyruoja jis be vėjo 
Ir stenėti jau pradėjo, 
Karštas kraujas jau aišalo 
Ir veideliai jo išbalo—

Vargas jam, vargas jam 
Senberneliui būt vienam.

Jau suvyto jo širdelė. 
Siipsta-rtreba jo rankelė. 
Jau nemyli jo mergelės. 
Nebeglaudžia prie širdelės—

Vargas jam. vargas jam 
Senberneliui būt vienam. 

Jei mergelę susirastų 
Kurį širdį jam pavestu. 
Prie altoriaus greit keliautu. 
Jo ir šunes nepagautų—

Vargas jam. v argi..* jam 
Senbemėliui būt vienam. 

Dabar Jonas vaikštinėja. 
Visus kampu> šnipinėja. 
Kad naujienų daugiau rasti. 
Sąšlavynus rengias kasti—

Vargas jam. vargas jam 
Senberneliui būt vienam. 

Tuščias kalbits sėja-skieidžia. 
Ir piktumu daug paleidžia. 
Mat liežuvi tur nemenką. 
Burnoj vietos neužtenka— 

Vargas iam, vargas jam 
Senbemėliui būt vienam. 

Kad liežuviui darbo gauti. 
Kitų darbus stengias griauti. 
Jei kas žmonių naudai veikia. 
Jonas ardo, viską peikia— 

Vargas jam. vargas jam 
Senbemėliui būt vienam.

* * *

Pasiruošė krikštui.
Australijoje pas misijonieriu 

ateina vienas laukinių ir prašo, 
kad jį apkrikštytu.

; —O kelias turi žmonas? —
klausia misijonierius.

į —Dvi.
—Tai negali

; nes krikščiones
į vieną žmoną.
’ Po kelių dienų
Ipats australietis

priimti krikšto, 
gali turėti tik

The driver of an iiutomnhlle. wbr> 
w <« plaiuly «>ut of bis etement In rii, 
traffie attempied to tune hi< <•», 
around iu the luiUdle of tuo blw<-k hi>4 
vvas side swiped an.l upset hy :< 
aU'l-ladder tire truck.

Striding anarily over to tU- over- 
turned car, a trsufic policefnan pokeri 
hls head through the braken ivindou 
orvl gro-zled. -You ll get ten year« f<w 
iltis. Wh3tcha mesti by hlockin* traf- 
tic likę thi*T*

“You let hitu ulone,’’ saki a shrilt 
fentale voice froru the hack sent. 
“Hvw dtd we kaow them vtrvinken 
pait-rers was goona run inti tis?*’

SPENDS WEEK-END

Kovo i i d., 1928 m.KELEIVIS

t

1

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haynaarket 33S0
1 ALLEN ST., Car. Cbamben SU, BO§TON» MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
■r

■'-iii

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1403-J.

S.B. f tž-Shdlu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadaay. So. Boston, Maa*

Room 2.

I

I

P

e

priskiriu 
atitieaiou

•

t.

uetiviiu Aptieks
No* užlaikomo visokia Vaiatų 

ir šaknų
Nna Reu matizmo, aaailpnėjia 

strėnų, kraujo valymo, ana slaptin
gų hgų. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užiaikoai Diclių ii Lietuvos. 
Patarnavimą* kuogeriausiaa. |vąi- 
rioo Šaknys, partrauktas ii Lietu
von. Vaistų prisiuačiam ir per 
paitų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Iiegzaminuoju akie, 
akintus, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK AINIS, O. D.
447 Braadaay, So. Baeton, Maaa

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKV LIGŲ PĖR SU
VIRS 25 METI A VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLOG- 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS mo 
9 >• ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: na lt Iki 
1 dienų. 

PLUNKSNAS. Pukaa, Padaškaa, 
Patalas, Kaldraa ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiansis landė-
lia. Gvarantuojam 
ožaiganėdinimų.

Pas mus gausite

nannir"’

man
• lTIIi

I-.-ų
iitikrų!'!

n.vVi *r

linimentas

arba j"Os skauda-

Pain-
iŠSi-f kaipon eii-ą

iii
tfr

ii

i

lauki-

9.

kis Į

įere i»w» luti u«> t--r hi» ut-vk-

ateina vėl tas 
ir sakosi esąs 

.jau pasiruošęs krikštui — turįs 
ūk vieną žmoną.

—O kur antra.ią dėjai?—klau
sia misijonierius.

—Suvalgiau — atsakė

kosulys yra 
pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulyiun yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis vc<kia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augintų.

Iš tisų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės Tic-.ve.kumu. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytų plėve ir 
šhstr.bdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kratiią ir tuonti sustabdo 
gemalų aug'tną.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gvdrnttii pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligi; 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimų su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo vi<os siste
mos po blogo šalčio ar "iht." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar ko.-ulio nepaiengvintų vartojant 
jį taip, kaip r..:ro!yta. Klauskit pas 
jusu aptiekorių. Creomttlsjon Cont- 
pany, Atlanta. Ga. tapgj

SARPALIUS ir 
PAIN-EXPELLERIS

pain-Expeltens

KAROLIS
SARPALIUS 

Sunkaus 
svorio lietuvių 

ristikų 
čampiona-

; rekomenduoo
GaVc i£rin&po Į,n1' 

S”““’"

-elbsti 
įlubimiJ u

te tče iarber shop. I beliere.' | i DR. LANDAU
/n tho Dim Fifttno

*» a vertnin liierary eriebrit,. 
Lis hair ratąer l >ng atui 

.calng. to the anaoyance of 
■' ‘ Robert.” she as»ed hini or. •

i:.y. ‘nvr.ee arą yoa going to gei yotil- 
ur eut-'f”

vj.-c Z gei tlnie.” he said.
• Wher. tbac aappens.** returned
.-e • tn-ty ii ja ;; free.”

32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 
Gydė Veaeriškas Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
16. nuu 1 iki 3 ir r.uo 6 iki 8.
Nedėkiieniais nuo 9 iki 12.

—Jonai, eik pasupk kūdiki. 
į.i:di, kad verkia.

—O tu ar negali supti”
; —Aš jau pakankamai supau,
legaliau, kodėl aš 
supti? Juk kūdikis 
iscr pusę priklauso.

t —Na. tai tu supk
c manoji tegul paverkia.

viena turiu 
mum abiem

>emūune Logic
<rr. dusk &* sbe suipped at 

-oadside ga.-age.
. van i quart of red oil.” she wfd. 

.He mav 5a»ped and besitarė-!.
. > e .. č 2. ąuart of red oil.” she

^u-ącart of r-r-red oil?’’
r.j. y. Mrt said. My tail ligtų
• • je iut.'

the

ešiasdešitnr- meni Pain-£xp.'llens paiengvin® dieglius 
skau-mtis milinnams žmonių!
Paprasti darbininkai, ūkininkai, dirbtinių darbininkai, 

angliakasia .-,eni ir jauni vyrai :r motery- ir priauganti vaikai 
—visi surado malonu palengvinimą naudojant Pain-Exį.elleri.

Perskaitykit ką -i- puikus lininien as S palių; 'eiškia! 
Palaiko jo raumenis tinkamais atletų kovai ir prašalina 
sustingimą ir skaudėjimą. Nėra nieko gcr. >11:0 ."it; r.: reikalui.

Jei jaučiatės pailsusiais ir ntisidė.ėj.i-i: j. • i „u ia : -
pečius, sąnariu- ir ra. menis. -a; pamėginkite i- . ir.ti 
Pain- EzpeUeriu VAKARĄ! Jų- miegosi.c kaip negyvi 
ir rytmetyje atsikel-lte su atnaujir.ta j*gn. ir smagumu.

Rutinai reikalaukite Pain-Expellerio su inkaro vaisbazenkku. 
kuomet perkate š; iinimentą. Inkaras yra jūsų apsauga pri 
netikrąjį produktą ir p;.mčgzdžjojimus

I

Į • ■ ■ gausite

r / tikra* europiškas
plunksnas ir pu-
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Bernuželi, pamąstykie. 
Tųščii^Jod3v nesklaidyki*-.
Jei lidhTvio neprikąsi, 
Pats sau duobę. Usikasi—

Vargas tau, vargas tau
, aieBbemėii bus tdiau. 

Imkifc darbo nauriingesnio. 
JieškoR tikšto'prakilnesnio, 
ęąl dainelę tau švelnesnę 
Uždainuosiu malonesnę— 

Jiihksma tau. linksma tau 
įCenlieroeli bus toliau. ♦ ‘

Nugirdo dainuojant 
S. G. W. Kipėas.

jeifru ašJi: Klausyk. Jonai, 
bučiau turtinga, ar tu mylėtum 
mane?

Jis: Mylėti nežinau ar mylė
čiau. bet apsivesti sutikčiau.

—Ar sakei teveliu; apie 
meilę?

—Sakiau.
— Ir jis sutiko'.’
—O. taip, tuoj sutiko.

Ke. kad tokia idijotė. kaip 
toks niekšas ir vėjavaikis 
|u. puikiai tiksime į porą.

paslaptis.

Pasakyk tu man. Jac- 
paslaptį paša-

IĮ

Jurgi
kau. kam galima
kyi?

Jackus: Paslaptį geriausia pa
sakyt melagiui. Jeigu jis kam.ir 
pasakys, tai niekas iam netikės.

TURI AŠTRIUS NAGUS.

Džianas: Ar tu matai tą mer-

k Kur dar liko du
Maža? Petrukas klausia atėju

sio! į svečius dėdės.
—Dėdė, o kur tuodu du liko.

už kuriuos tamsta, valgai?
—Kokie du? Ką tu čia plepi, giną? Maloni ir lipšni, kaip katil

as nieko nesuprantu. kė.;‘
t —Mat. aš klausiu dėl to, kad Džiovas: Bet neužmiršk, kad 

tėvelis sakė, jog tamsta valgai kiekviena kate turi aštrius r;a- 
už tris. gus.

■>

ununimtiy of Purpoto
•afonad that landlord! He planu 
’ ap .be renr on me, and it’» 

enougb to pay it a« it is.”
• pieasant to seę capital and la- 
wc.rkiLg hand in iiand.”

C ,c you znean:'’
oi you are vrorkiag for the 

ohjeet, to raiše the rent, 
/OU? *

3utt*ft«a Maitert
•i • r (engaging yoang reporteri —l 

<oz :bat we are a very old- 
, consęrvativę nevrspaper. 
jpheid constiturional mat- Į 
e: a hundred years.

Ucpeful (most anziou1* to 
?iiat .i be n 11 right, slr. Tliere 
>c; r.eed to cbange tbem, i 

n concerned.—Ilumorist.

Sęųr Picklę—Sue 
ęųt*0š{ąo*it:<>n in tlie w»rl<l. ihey

■A-ąR. ‘iĄr Picklę—No oonjįer, 
< *-^«4t >ckl«:

Tough Luck
.ia. < <at I gaess I n *>nt of

t. N. thj-.t Fvb honzht :he rfną «he 
r-f«-ęs to.ųlvę n>ę h^r answcr for a 
■.—k. ,

Tom—Weii, whnt of thar?
Irtrš — orrier to Siay horę

roo bei- xęek L'il bov* w> hock 
n«r.—Trin«ęrii.i.

U --------------
Firti

Ąiio .sou*p hjirl b*»<»n rapi-lly l-.nfo 
oc< igjėd.,

' "Do ; ou tlnd tbe. placa comforinhie 
i.j žtfbstSČĮUhlly huilt?’ askęd thę 

finiJiorči callęrf.
ĄlVėit.” ųųld the ton.itt. ‘T msvaya 

•o 'oitfMa fd jneeze.’’
I . ■ ' I........ I" —■

Yėp, te t Endtd
<i't JbO'flrt’nk. dorliog. it 
rn/'ctjrtait>«’if I were to 

^••rety aSkęrf Newlywed as 
įri ti'e dnhrins-rootn.
Oh. eiiat a dear, thooųhtfnl hoy 

yo»i nrę. Ye$. perhaps lt would.” 
“Very ■ereli, tbeo, pnll em d->wn.’

EA4RICHTER&0)
BerrylSo.5H*Stc„ Brooklyn.N.Y

ku*.

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN 

KIT “KELEIVI”. MEDICINOS DAKTARAS

.. J. MHOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAHRENCE, MASS.

Or. A. Gimn-llMHskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 

_ Nuo 6—8 vakare
Nedeliomis pagal *n«itarimą.
T45 N. Main St karnų. Broad St

MONTELLO, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—• 
Sekmadieniai*: 10—1

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

« ♦ »
i

Tel. Sn, Bostoa Sdg-W.

DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANIH)S: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NED6LTOMIS: 
iki 1 V. po pietų

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio? name.

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

»

i

i\š meldžia kiekvienų skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Aeute arna Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo < Lumba
go), Padagros 
• Gout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis Jus 
aamatysite. ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bu* geros pasekmė- ir jus patįs 
į tai įsitikin.-ite pirma, neru duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų. Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt ji <u už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis vra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan -

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rbeumatic Remedy. Reumatizmas 

. tari išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skandžius dieglius, 
muskulu gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AS NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus rri3n pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lymų iemi»« ir reikalaukite

DR.J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

. Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0663. Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

Įsigykite Savo Nuosavybę
SOUTH BOSTONE

Diltmma
• \Vliy don’t yon publish y«ur aoto- 

oi-craphy t”
lt irouldD’t be Interesti*g eeotqt* it 

l didnit tell the trurli.” answered Šen- 
t..r Sorghum. “snd too interrstlna tf 

i rii<l. — Wa»bi»gton Star.C • 5

Advonco Notico
Titus—I want you ta clear tur of de 

ntunler of Mike T«>nątt1. . .
i-nivyęr—I c»n do lt. tv’haa. did y<>» 

kili hitą? ' ‘
Tltiig—I kili Itim tonu rrų.

littnis OętiMtntM

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

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandyme. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Me* nesiunčiame maža 
buteliukų, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos miems batelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vienų už 
dolerį. Ais butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl įųa privalot persiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO..
Dept. B. W„

1*55 MHnaukea Are., Čhirąps, IR.

KAMPINIS NAMAS ->0 krautuve ir dvi šeimynom po ket-rius kamba
rius. Yra elektra, gazas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. S6..5CO. i

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, netoli Dhrchester Street. ?, šeimy
noms po tris kambarius ir 3 šeimynoms po šešios kambarius. P.endų 

i atneša <845.00 i metus. $4.500, lengvomis išlygomis.
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINI? stuba ant W. Sixth Street. 2 4-1 kamba

riai su įtaisymais. ?3,70O. Lengvomis išlygomis.
SO. BOSTONE, netoli Dorchester stre*-to. šešių še m ynų medinis 

namas, elektra, gezas, skalbynės. didelis k ernas. Rendų atneša Usi 
per metus. Kaina $8,500

Puikiausioj vietoj South Bostone, art Marine Road. dvieju šriir.ynn 
naujas namas. Pirmam aukšte 5 kamoaria: su saulės kambariu iš pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. 

I Yra prozai Kiekviena šeimyna turi savo atskirą šilto vandens_šilumą. 
Visi naujausios mados itaisymau Vieta delei garadžių. $14,500.

ROSL1NDALE
Netoli Wa=hington Street. 3 šeimynų medinė stuba. su visais įtaisy

mais, priešakiniai ir užpakaliniai piazai, trįs štymo pečiai $12.800.

EAST BR1DGEWATER FARMA
50 akerių žemės. 10 kambarių šcuba, yra elektra, vanduo, šiluma. 

karvių ir visakių farmoa mašinerijų. $14,000.
Paa mus vra daug namų, krttftttvių ir firmų ant pardavimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

I MURINAM:—
Automobilius, fornišias. gyvastį ir namus nuo ugnies ir nelaimių. 

Parduodame anglis ir malkas.

AŠ UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO SKYRIŲ

Reikale kreipkitės po*:

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

Tel. So. Boston 1662—1373
j__.

Lenkijos seimo rinkimuo
se dalyvavo 28 partijos.

' /•ę i.
v . i ■ 1 į j

< ■ > . <

%25e2%2580%2598nvr.ee


No. 11. Kovo 14 d., 1928 m.

ANTRA EKSIURSIJA
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ŠALČIAI

1

BALTI KO AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos, Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.

iš New York j 
Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

GEGUŽĖS 2-rą DIENĄ 
Laivu “ESTONIA”

TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

Sąvaitir.iai Išplaukimai. 
Pinigus persiunčiam greitai 

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

Boio-Aiim linu
United American Lines, Ine- 

<>r«*-rul Aceat*
131 Stote Street. Borto*

“VIENYBĖS”

kuris yra stiprumo-budavotojas co<i-liver oi! padarytas leng
vam vartojimui, milionai žmonių sustiprino savo jėgą su 
Scott’s Emulsion.
Jų* taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatą-teikiančią 
naudą. Vartok it jį reguliariai 1 mėn

Scott & Bowne, Bloo-nf.e)d, N. J.

Be Jokiu Persėdimų

i

J

REUMATIZMAS

.3

>6 spalvų ir balta

Arti DoverSt. Eleveito Stoties

*

Muši

. .. . 79c.

. .. 82.25
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Skausmas pašalinamas su 
Rėd Cross Kidney Plasteriu

Tiesini i ftanrigą LANTAŠTRI A
Gegužės 30

Dėl Aunvočią, žaizdų ir kitą akaudnlią 
BEAK BRĄND SALVE (Grobtarskio) 

Sustabdo skausmą ir užrydn žaizdai ba 
Hkaus*o j 2 ar 3 diena*. Kaina 35c. 

GROBLEKSKI & CO, Plymonth. Pa. 
‘GYDO it GYDO ir GYDO—bot aalnaiar

Policija vesdama šiuo rei
kalu tyrinėjimą nustatė, kad

Shellac. Orangg or Mhite .
. aterpronf Fteor Vamish 
VIETINIS PRISTATYMAS DYK AI 

Tel. Hancock S105—*106.

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Duskos Pirm 

Pusryčių AR JUM, STOGAS TEKA? 
Vartokite Sehco Roof Coating 98c. 
j galionai kenas.................  <4.25
(■oriausios rąsies. Apsaugoja jusu 
stogu ir nepraleidžia vandens.

DAUGIAU SPECIALIŲ

BARGENŲ‘
ANT POPI EROS STOGAM

f ,
Lengva 08e.—Vidutinė .*1.35— Sunki 

81.65 už rolį.
ĮKALINTO PAVIDALO—41.98 rolis. 
Raliai yra 108 ket virtafatą pėdų.

Supakuoti hu vinimis ir cementu.

..iinos žemesnes, 
I>vkai suteikiam 
laukit katalogo, 
kai. <-

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja I 
:ne visokių n > 
š'ų rankom o 
dirbtas 
Itališkas 
Akordiirus 
geriausia* 
pasaulyje.

• Ant 1'* 
pietų gva- 
rantuotos 
gu kitų išdirb.'1 
mokinimus. !P 
ri nrisiunčiaiv <:

R1 ATT\ SEKENELIJ & <"<>. 
1014 Blnc fstand a*. Dpt. 80, Chieago

I

»

s (pilės). ' •
« \TĖR * CO, INO. I 
BRIDGE, MASS. j

. . . $1.69
... 82.75
— 81.46

Kazlų-Ruda. Čia mirė se
nukas Pečkys, kuris turėjo 
112 metų amžiaus. Tai buvo 
seniausis Kazlų-Rudos apy
linkės žmogus.

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite

Mums:

CUNARD LINE
3.3 STATĖ ST.. HOSTON. MASS.

GAISRAS.
Žaslių valse., Trakų apsk. 

naktį iš 14 Į 15 vasario dėl 
nežinomos priežasties užsi
degė ir sudegė esama prie 

(Akcinės B-vės “Miškas" 
džiovykla. Džiovykla buvo 

į apdrausta 38,000 litų. Prie- 
Ižastis aiškinama.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
j (Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) į 
1------------------- ---- !|

— - - - - -* ■ '■ , !

BAISI NELAIMĖ DĖL 
GAISRO.

Mediniškiai, Daugailių 
valsč. šių metų sausio mėn. 
24 dienos ryte užsidegė Nar- 
kuno Bronio gyvenamas na
mas. Degimas prasidėjo iš 
padžiautų ant pečiaus kana
pių. Miegojusius ant pečiaus 
ugnies apimtus motiną ir du 
vaiku, jau apdegusius, be
gelbėdamas baisiai apdegė 
pats šeimininkas. Apdegu
sieji vaikai su motina sku
biai reikėjo vežti į ligoninę, 
tečiau sodžiaus kaimynai, 
kaip mėgstą save vadinti “iš
tikimais katalikais," jokios 
pagelbos nedarė. Pats šeimi
ninkas Narkunas, baisaus iš
gąsčio apimtas, irgi nieko 
nepajėgė rūpintis.

Tik vienas sąžiningas pil. 
Slepokovas Antanas, suyys- 
tęs apdegusius Į kaldras ir MIRĖ 112 METŲ ŽMOGUS 
kailinius, pakinkęs porą ark
lių, nugabeno į Utenos ligo
ninę. Apdegusieji visi trys li
goninėje pasimirė.

KUMŠTIS GERIAUSIA 
PRIEMONĖ LIETUVOJE.

Kumštimi paremta dabar 
visa tvarka, tat ta pati kumš
tis labai populiari ir pačių 
valdovų tarpe.

Plechavičius su pagalbu 
miklaus suprovokavimo iš 
Daukanto pusės, gen. Žu
kauską išvijo. Bet Daukan
tui ir Plechavičiui vėl iškilo 
naujas priešas, perversmo 
plano išdirbėjo asmenyje — 
Skorupskyje. Žinoma,’ nesu
tikimai kilo ne dei kokių 
nors programų ar dėl takti
kos, bet dei paprastesnio it 
praktiškesniu dalyko. Mat 
Skorupskiui vis nedave atsa- 
komingo.> vietos.

Skorupski> nieko kitais 
budais neatsiekdamas, nuta
rė pasinaudoti kumštimi. Tai 
ir kilto Daukantui antausin. 
Visi šio įvykio pasekmėje 
laukė ko nors nepaprasto. 
Manė, kad Skorupskis bus iš
mestas iš armijos, bet Įvyko 
visai nelauktai. Skorupskis 
atsiprašė, o už antausį Dau
kantas jį paskyrė aukštuoju 
karo technikos kursų vedėju. 
Teko paliuosuoti iš šios vie
tos gen. Radų-Zenkavičių.

Su Musteikiu taipgi nesi
seka Voldemarui atsisvei
kinti. Jau po iššaukimo To- 
liušio dvikovon, Musteikiui 
buvo duota suprasti, kad lai
kas atsistatydinti, bet sis 
anei judėte nesujudėjo. Va
saros metu mėgino V olde- 
maras atstatyti, bet ir tam 
nieko neišsidavė. Galiau pat
sai Smetona aiškiai pasiūlė 
pasitraukti, bet' Musteikis 
pakraipė gaivą ir atsakė: 
“Ne tu mane pastatei, ne tn 
ir atstatyti." Ir Musteikis sau 
ministeriauja.

KUNIGŲ “ŠAL1INIS” 
SUSIŠMIKINO.

Mariampolė. Pernai pra
dėjęs eiti kunigų laikraštis 
“šaltinis." girdamasis savo 
—senojo “šaltinio" (prieš
karinio 1 tradicijomis, su pla
čiausiais pažadais — loteri
jomis, dovanomis ir tt. šie
met susilaukė vos tūkstančio 
prenumeratelių ir tos pačios 
daugiausia trumpalaikės. 
Sunkiai, matyt, kunigėliams, 
biznis sekasi. Bažnyčios tuš
tėja, klerikališki laikraščiai 
šmikinasi, įtaka dyla, avelės! 
krinka.’ aukos ir pelnai ma
žėja. Matyt, ne už kalnų ben
dras bankrotas. O vis tai pa-; 
darė ta velnio puikybė, noras 
viešpatauti, valdyti, minis- 
teriauti ir tt.

VALSČIAUS KASININ
KAS IŠEIKVOJO 20 
TŪKSTANČIŲ LITŲ.
Skuodas. Padarius revizi

ją valsčiaus savivaldybėje 
pasirodė, kad valsčiaus ka
sininkas J. Vosylius jau nuo 
1926 m. naudojo savo tiks
lams valstybės pinigus, iš- 
skolindamas juos už procen
tus pašaliniams asmenims. 
Tokių paskolų išdavęs iki 
20,000 litų. Be to, pasirodė, 
kad Vosylius rinko įvairius 
mokesnius iš piliečių, išdavi- 
nėdamas privačius kvitus, o 
surinktus tokiu budu pinigus 
pasisavino. Už tuos savo 
darbus Vosylius suimtas. 
Aiškinami tolimesni to “sa
vivaldybininko" darbeliai.to

SUIMTA KOMUNISTĖ.
Vasario mėn. 18 d. Ma- 

riampolėje • sulaikyta atvy
kusi iš Kauno pil. Fermanai- 
tė, kaipo komunistų centro 
komiteto kurjerė. Vedama 
kvota

SUSIRŪPINIMAS PAVA
SARIO SĖJA.

Dėl pernai vasaros blogo 
derliaus, kai kuriuose ap- 
skričiuose jaučiama avižų 
stoka. Tuo klausiniu žemės 
ūkio rūmai yra nutarę atsi
kreipti į žemės ūkio ministe
riją, kad jį paskirtu pavasa
rio sėjai avižoms užpirkti 
kreditus.

PASMERKĖ 2MOGŽUD|.
Kariuomenės teismas Ma- 

riampolėj pasmerkė mirti 
Ant. Andriulioni už 9 metu 
mergaitės A. Račiulytės nu
žudymą.

BUS STEIGIAMAS TAU
TOS MUZIEJUS.

švietimo ministerijoje ei
na pasitarimai lietuvių Tau
tos muziejaus Įsteigimo rei
kalu. Muziejų manoma Įs
teigti Valstybės Banko rū
muose, kaip šis pereis Į nau
juosius rumus.

Daktarai rekomenduoja karštą Bul- 
rariskų Žolių (Kraujo! .Arbatą praša- 

ilnimui ša’čių.
Bulgariškų Žolių (Kraujo! Arbata 

irašalina Reumatizmą, Viihiriu Už- 
ietėjimą. Sutvarko Kepenis, Inkstus, 

l’rašalir.a Pilvo I.i<xas ir sudrufina 
kraują.

Paprašyk pas savo aptiejeorių tikru 
Bulgarišku žolių (Kraujo) Arbatą. 
75c. ir $1.25

PASTABA: Jhdelės šeimynos pri
valo turėti didelį šeimynišką pakelį 
ant žiemos. Prisiųskit $1.25. Adresuo
kite man: H. H. Von Scblick, Presi- 
^ent. 105 Marvel Building. Pittsburgh. 
Ta.k_____ :_______ - -______/ - - -A į.

PANĖRĖ PO LEDU.
Raudondvaris. Vasario 9 

d., apie 6 vai. vakaro pil. Sa
vickiui, gyv. Biliūnų k., Rau
dondvario vai., važiuojant 
ties Raudondvariu per Nevė
žį įlūžo ledas ir rogės pasi
nėrė po ledu. Arklius, dvi ro
gėse sėdėjusias moteris ir p. 
Savicką pasisekė išgelbėti, 
bet jo važiavęs 12 metų sū
nūs ištrauktas iš po ledo jo
kiu budu nepasisekė atgai
vinti. Matyt buvo ledo pri
muštas ir prigėręs.

PASIKORĖ.
Kuktiškės, Utenos apskr. 

Vasario mėn. 5 d. apie 12 v. 
dienos, pil. Valiulio Vinco 
daržinėje atrastas pasikoru- 
.- is Pumputis Jurgis iš Plau- 
ciškių kaimo, Linkmenų vai. 
Iš atrasto pas pakaruoklį 
raštelio, spėjama, kad prie
žastis pasikorimo yra surišta 
su Plečkaitininkų suėmimu 
Tauragnuose.

RASTAS BE ŽADO.
Į Deltuvos policijos stovy

klą buvo atgabentas rastas 
ant kelio netoli nuo Dotnu
vos miestelio, gulįs be sąmo
nės ir be žado su sunkiai su
žalota galva apie 20 metų pi
lietis. Pasirodė, tai besąs pil. 
Šidlauskas Jonas, gyv. netoli 
Dotnuvos miestelio. Ligonis 
buvo labai silpnas ir nuvež- T* 1 • • 1

ĮDOMUS RADINYS.
Preila. Bežvejojant marė

se žvejo P. tinklas užkliuvo 
už kažko marių dugne ir 
(raukiant plyšo. Žvejų drau
gija. manydama, kad ten 
yra nuskendęs koks vertin
gas daiktas, nutarė ištraukti 
jį ant ledo. Sausio 6 d. bend
romis jėgomis ir su didelių 
vargu. sutraukius keletą 
plieno lynų ir nulaužus in
karą, pavyko tą sunkuji ra- 
dinĮ ištraukti. Pasirodė, jog 
tai butą 13 metrų ilgio šako
to ir Įmirkusio ąžuolo, kuris 
nuo kažin kiek amžių pragu
lėjęs jūrių dugne, buvo kie
tas, kaip akmuo. Pardavusi tas Kėdainių apskr. ligoni- 
radinį draugija pilnai pa-'nėn neatgavęs sąmonės mi- 
dengė savo* sunkaus darbo rė. 
išlaidas.

Nugarai Skaudant 
Plaukite Inkstus

Stiprumo Budavotojos
Kosulys, slogos ir panašus žiemos 

nemalonumai, labai tankiai apsireiškia 
dėl netinkamo besimaitinimo. Nusilpusi 

kūno sistema lengvai pasiduoda užsikrėti
mams. Tokiuose atsitikimuose reikia vartoti

SCOTT’S EMULSION

VALIO!! VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON

Ar Nupuolęs Svoryje,
Silpnas, Nerviškas?

Kad turėti užtektinai sveikų raume
nų i: pasirįžimo atlikti sunkų dienos 
darbą ir nakčia jaustis “kaip dviejų 
metų jaunas," jus privalote valgyti 
ris gerus valgius į dieną ir tasai mai

stas turi būt tinkamai jūsų viduriuose 
•umaltas. Jeigu jus negalite valgyt, 
negalite miegot, negalite dirbt, tik pa- 
mkite šaukštuką Taniai- prieš valgį.

M r. Stephen \ itale, 127 Springdale 
Avė., Meriden, Conn., sako: “Aš bu- 
.au silpnas, plonas vaikėzas ir išau
gau į vyrus tokiame pat stovyje. Vie
nok Tanfac m^n<- pataisė. Jis padidino 
mano apetitą ir sustiprino pilvą ant 
liek, kad dabar galiu valgyt bile ką ir 
maistas permalama.- kuopuikiausia 
Aš užaugau 25 svarus.”

i'anlac yra puiki gyduolė paskatini
mui virškinimo ir prašalir.imui užkie
tėjimo. gazų, skausmų viduriuose, 
svaigulio ir galvos skaudėjimo. Ji su
grąžina apetitą, sveikatą ir sunkuma. 
Joje nėra mtnerališkų svaigalų; ji pa
daryta iš šaknų, žievių ir žiedų—pa
čios gamtos gyduolių sergantiems. 
Kainuoja mažiau kaip 2 centai doza. 
Gauk (Kinką is jūsų aptiekus. .Jūsų pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu negelbės 

Tanlac 
52 .MILIONAI BO\KV IsVARTOTA

Pagalba nuo aštrių, tarsi peilio, 
■kausmų. nulipusių nesiliaujančių 
Reumatizmo skausmų — kurios kentė
tojai taip nori. Ir jos gtalite ją turėt. 
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 

“Kidney Plasterį prie skaTTd&mos vietos. 
Jus busit nustebinti ir patenkinti 
greitu komfortu, kurį jis teikia. Jis 
šildo ir švelnina apimtas vietas, sulai
ko skausmus ir diegimus, sulaiko už
degimus ir pašalina skausmus ištini
muose, skausmingam kūne ir sąna
riuose'. Jis švelniai masažuoja kūną 
kiekvienu judėsiu, ir jo gyduolė nuo
lat sunkias per odą i kūno audinį.

Nekentėk Reumatizmo agonijos rei 
vieną kitą dieną. Jus galite gaut grei
tą, puikią pagalbą artimiausioj vaisti
nėj. jei tik pareikalausit Red Cross 
Kidney Plaster su raudona flanele 
užpakaly.

Valgant riebaus maisto 
perdaug gali Įvaryti inkš-i 
tams ligą, sako žinovai, nes.............
pasidaro rūgštys kenksmiiK G peIenv’ b.vk<>sENGVOS 
gos inkstams, šie persidirba,! si nkios. 
prisikemša medžiagomis ir qi een anne Maliava .. 
ateina nugaros skaudėjimai, /pairų ir balta 
gėlimas, galvos skausmai. J^at'De Ba,,a Wa,iava • • • 
nemiga, pūslės ir šlapumo 
negaliavimai. i

Pajutę, kad nugarą skau
da, ar pūslė neveikia kain1-—-------
reikia, pradekite gerti daug SOŪTB ENB HARDWARE C0«! 
vandens, primaišydami ko-! ims vashington st. boston | 
kias keturias uncijas Jad 
Salts iš geros aptiekos. Im
kit po šaukštuką stikle van-j 
dens prieš pusryčius ir inkš-' 
tai dirbs puikiai. Tos druskos 
'pagamintos iš sudėtinių rug-1 

pakeliui į' Dotnuvą labai šcių vynuogių ir citrinos,' 
greitai važiavo kaž koks au- prie kurių dadėta lithia. Per 
tomobilis. Šoferis, matyt, ilgą laiką jos vartojamos 
nespecialistas ir mašiną vai- inkstų negaliavimuose, kad 
dė nepergeriausiai. Kai tik nuveikti rūgštis, kurios pri- 
tuo momentu, kuomet Šid- kemša inkstus. ♦
lauskas ramiai sau ėjo keliui Jad Salts negali niekam

. a • ato* • * a a to*»• • ■ »^v to • • a aanto y 1 J- .

jų ’ prisigraibsto.'pakalio važiavusioji mašina lonus, burbuliuojantis lithia 
„ ~ ’ • jam tiesiog ant gėrimas, kurį milionai vyrų

ir vėjas šiuos “gamtos kritu- sprando, partrenkė ir sun- bei moterų geria retkarčiais, 
lies” nusinešė toliau. {kiai sužalojo. Šoferis sulai* idant nuvyti nuo savęs rim-

šio apsireiškimo priežas-kytas, tolimesnės aplinkybės tas ligas ir užlaikyti inkstus 
tys tuo tarpu neišaiškintos, 'aiškinamos. sveikais ir švariais.

VĖJAS DOLERIUS SĖJO.
Kaunas. Vas. 9 d. prie Čiur

lionio gatvės smarkus vėjas 
nešdamas iš pakampių įvai
rias šiukšles pradėjo pusti po 
5,10 dolerių ir 100 litų bank
notus. Praeiviai ypač tuo(________________ ______ , — - ---------
momentu buvę konkės tar-(nieko nemanydamas, iš už-pakenkti. Iš jų pasidaro ma- 
nautojai, „ .
Bet daug negalėjo sugaudyti pasuko 
ir vėlas šiuos “gamtos kritu- sprandi

-i

r > .- š’

iRElt«LA
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VI- 
DŪRINIAI IR IŠLAUKINIAI 
BEMOKOMAI PAGYDOMI.

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

Paklauskit savo aptiekorių. 
Jis žin^ kad REM-OLA išgydo 
hemotoldus (pilės) 
HENRY THA

CAMBJU

♦

♦
i
f

*9 •
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LIETUVĄ 
i'Elt H UIBUKGĄ

Ant mu.ų populiarių laivų 
NBW TOMK, UlitZT BALUN 

■AMBURG. DEUnCHLAMO, 
KSSOLUT*. BZL1ANCB, 

CLBVELAND, 
VBBTF8AUA, THVBINelA

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimai vi-i-e kietose. 
Personaliai lydimi į Europą 

iši ažiavimai.

Iš ir j

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klusai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN ,

LLOYD

PERDAUG 
SKAUDUS 

Šlapinimasis 
seniems

P.ilenirtinarTTas
Santai Midy
Parduoda visi 
Am iekoriat.

Stalai ko , 
Kerių

L.iktm
Viduriai

Scrikrint

darbai sykiu
Sastabdo šaltį Į vieną dieną

' HILUS atlieka tetarius reikalingus dait- 
1 Tūf tykiu — greitai, galutinai Saugu- 
tniat reikalauja nieko kito tik HILUS. 

Raadonz dėžė. 50c Visose aptiekose.

hhts
? *_____________ -m » - -—_ ■ ■
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FIRMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursija: vadovaus 

JONAS K. MILIUS

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kandrotas

KETVIRTA EKSKURSIJA 
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vad'iva us 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo gimtąjį kraštą. 

Kas metai vis daugaiu ir daugiau amerikiečiu važiuoja atlankyti sa
viškius i :»tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai de
da visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai priimti ir issivežtų 
malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Linijos 
be jokių r>er.ėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir .visiškai 
keleivių nevargina.

Patartina visiems, Kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neati
dėti. bet važiuoti pas savuosius Šri vasarą u viera iš virsminėtų 
ekskursijų is Amerikos tiesiog j Klaipėdą.

Žiniom Kreipkitės į \ ietoii Agentą ar į Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, -New York, N. Y.

SPARČIOJI EKSKURSIJA I

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREI. IAUSIU DIDLAIVHJ

AQUITANIA
Išpfankia iš Ncw Yorko

SEREDOJ. GEGUŽĖS (MAY) 30 DIENĄ 
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenes darbuotojas} 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BLKsNAlTIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu i Kauną 
Re Persėdimo Iš Ixiivo j I^iivą

Juru Milžinas AQUITANL\ perplaukia vandeny
ną i 5*2 dienas. Iš laivu keleiviai pasodinami., 

i traukini ir vežami eelžkeliu iki na* Kauno.
Vėlesni Išplaukimai iš Neu Yorko: 

BERENGARIA Birželio 6—27
MAURETANIA...................Birželio 13—30
AQU!TAN1A........................Birželio 20

I I
f
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Vietines Žinios
I

zacijų. Konferencijos dieno- Norėjo pakelti gubernatoriui
tvarkė: I—Planas Pirmai 
ilcgiižės apvaikščioti II— 
1‘lanas viso Bostono masinei. 

jkonve 
į darbių mitingui.

Ligonbutyje apvogė lietuvį, naktį keliant nepadorias or- --------- --------
su nuoga mergina is Norėjo pažai**.* i 

neteko pirštų.
James Deniais, j 

amžiaus vaikėzas, rado ant 
"dumpų”^ du pistonu dina
mitui S| 
namo, 
čiun savo virtuvėje. Pečius' 
išlakstė į visas puses, bet 
nieko nesužeidė, šitas “trik- 
sas” taip patiko vyresniajam 
vaiko broliui Josephui. kad 
jis pasiėmęs likusį pistoną 
nutarė da vieną tokį “šio” 
padalyti. Ir jam pasitaikė 
gera proga. Nuėjęs anądien 

1^*1 anglių kompanijos

Į vieną Bostono ligonbu- 
čių buvo nuvežtas nelabai 
tvirtų kojų lietuvis. Priimant 
jį tenai buvo surašyti į kny
gą daiktai, kuriuos jis prie 
savęs turėjo. Tarp kita ko 
buvo užrašytas ir žiedas su 
deimantu. Knygoje buvo pa
žymėta labai aiškiai: "Ring 
with stone.*’

Kada musų lietuvį pagul
dė į lovą, atėjo kaž-koks vy
ras ir tą žiedą jam numovė. 
Lietuvis nieko nesakė, nes 
manė, kad taip reikia. Bet 
pabudęs sekantį rytą jis vėl 
pamatė žiedą ant savo pirš
to, tik labai nustebo, nes žie
das buvo jau be deimanto — 
toj vietoj, kur buvo įsodintas 
brangus akmuo, dabar buvo, 
likus didelė skylė.

Lietuvis pakėlė lei nią. Su- į 
sirinko ligonbučio tarnauto- ■ 
jai. Lietuvis klausia, kur jo kolegijos prapuolė viena tur- 
deimantas. Niekas nežino, .tingų tėvų studentė. Frances 
Kreiptasi į ofisą, kur jis buvo St. John Smith. Tėvai pasky- 
priimtas — taip, tenai kny- J’® $10,000 dovanų už jos su- 
goje aiškiai parašyta, kad jo; radimą, bet iki šiol da niekas 
žiedas buvo su akmeniu.inesurado. Bet..štai.kelios: 
Reiškia, ligonbutyje jis buvo dienos atgal tėvai gauna lai- __
apiplėštas. Ir jis aiškiai atsi- šką, kur pasakyta: atsiųskit sylvanijos 
mena, kaip vienas vyras tą man $50.000. tai pasakysiu 
žiedą buvo jam numovęs. Į kur jūsų duktė yra.

Ligonbučio vyresnieji pa- į buvo paduotas vardas ir pas 
šaukė keturis ar penkis vy
rus ir sustatę juos į eilę klau
sia lietuvio: “Kuris iš šitų 
žmonių tau žiedą numovė?” 
Bet musų žmogus buvo ne
aiškios atminties tą vakarą 
—negali tikrai pirštu paro
dyt, kas kaltas. Ir taip pasili
ko. Žmogus išėjo apvogtas, 
ir turbut mano, kad jo dei
mantas jau žuvęs.

Deimantas gal but jau ir 
žuvęs, ’ bet jis gali priversti 
miestą už tą deimantą užmo
kėti jam. Ar jis žino vagį, ar 
ne. tas visai nesvarbu. Jam 
nėra net reikalo spėlioti, kas 
buvo tas vyras, kuris žiedą 
jam nutraukė. Ligonbučio 
knygoje yra užrašyta, kad jis 
atėjo tenai su deimantu — ir 
to užtenka. Miestas turi atly
ginti. Bet žmogus, matoma, 
nežino kur kreiptis. “Kelei
vio” redakcija galėtų jam 
pagelbėt. Kiek mums teko 
girdėti, jis vadinasi, rodos, 
Matulaitis ir gyvena Cam- 
bridge’uje. Taigi, nesnausk, 
Matulaiti. Ateik “Keleivio” 
redakcijon, o tau bus paro
dytas kelias, kuriuo galėsi 
gaut atlyginimą.

_ _ IS S
Bostono. Mergina buvo areš
tuota ant įytojaus. Jos byla 
perduota teismui. Skandalas 
esąs da didesnis, negu ta pa
garsėjusi šampano maudynė 
New Yorke. kur Teresa Dau- 
geliutė maudėsi vyrų apsup
ta ir girdė juos šampanu iš 
savo vanios. Daugeliutė bu
vo nors į šampaną atsisėdus, 
o čia nuoga mergina šokinė
jo po kambarį ir lankstėsi 
prieš vyrus, kurių tarpe buvę 
daugiausia žymių Lynno ad
vokatų. Visų jų vardus doros 
sargai surašė ir pridavė mie- iangliu kompanijos ofisan 
sto niajorai ir polirnjos virsi-Cambridge'uje jis pamatė, 
ninkui. Doio> saigai mate tenai gražiai kūrenasi 
tas orgijas nuo kito namo 
stogo nakties laiku.

I

Buinickas areštuotas.
Tūlas laikas atgal iš Smith

j kur jūsų duktė yra. Laiške

i
I
to baksas. kur pinigai turi 
but nusiųsti.

Tėvai pranešė apie tai po- 
icijai. Policija padėjo Į nu

rodytą baksą vyliugingą pa
rietą ir saugojo. Atėjo gra
žiai apsirengęs vyras pakie- 
tą pasiimti, ir detektivai ji 
suėmė. Pasirodė, kad tai My
kolas Buinickas, lietuvis iš 
Northamptono. Niekas neti
ki. kad jis žino ką nors apie 
jrapuolusią merginą, bet ji 
suėmė už naudojimą pašto 
apgavingiems tikslams. Bui- 
nicką visi pažinojo kaipo 
darbštų, teisingą ir ramų 
žmogų, todėl policija mano, 
kad ir tą laišką ne jis pats 
parašė, bet kas kitas, tik Bui
nickas buvo pavartotas kai
po Įrankis. Gal ir jis pats ne
žinojo. ką jis darė. Jis yra 
vedęs ir tui’i gražią šeimyną.

Žiurkės apėdė dvi mergaite*.
Po numeriu 3 Howe avė., 

South Bostone, žiurkės apė
dė dvi miegančias Barkonų 
mergaites, vieną 6 metų, o 
kitą 8 metų amžiaus. Abidvi 
mergaitės miegojo vienoj lo
voj, ir kada jų motina išgir
dusi riksmą ibėgo kambarin, 
ji pamatė apie tuziną didelių 
žiurkių apie mergaites. Pa
griebusi šluotą motina pra
dėjo tą brudą daužyti. Tuo
met žiurkės puolė ant jos ir 
šokinėdamos iš visų pusių 
pradėjo ją kandžiot. Moteris 
kovojo apie pusę valandos, 
pakol kelias žiurkes užmušė, 
o kitos apmuštos išbėgiojo.

Apkandžiotos mergaitės 
tuojau* buvo nuvežtos ligon- 
butin. kur pasirodė, kad vie
nai jų buvo giliai sukandžio
ta rankutė ir du pirštai, o 
antrai iškąstas veidas prie 
pat akies. Apie šitą atsitiki
mą buvo raportuota sveika
tos departamentui. Policija 
sako, kad tik pastaromis są- 
vaitėmis toj apieiinkėj pasi
rodė daugybe didelių žiur
kių. Iš kur jos užplūdo, neži
nia.

algą.
Politiniai ėebatiaižiai le- 

iTT v gislaturoj norėjo pakelti
h mitinau; anas> Massachusetts gubernatoriui 

algą nuu $10.000 iki $25.000 
~ ,. . metams, o leitenantui-guber-
w dinamitų, natorjuį — uuo $4 000 iki 

‘ I $10,000. Bet rimtesni žmo-
14 metų nių atstovai šitą pasiūlymą

atmetė.

i sprogdint. Parsinešęs . .. , Do. jis vieną jų įmetė pe- Gr,IU* ve,kal“s R'Pe“°ry

pečius ir niekas jo nedaboja. 
Ilgai nelaukus, pistonas bu
vo pečiuje. Ir tuoj pasigirdo 
trenksmas. Pečius išlakstė 
skeveldromis po visą ofisą, 
ir viena skeveldra nukirto 
vakui keturis dešinės rankos 
pirštus.

200 LIETUVIŲ IŠVAŽIUO- I 
JA Į LIETUVĄ.

Birželio-June 9 ulei.ą iš Bosto
no moderniškiausių laivu RE- 
PL'BI.IC išvažuoja i Lietuvą 200 
lietu\ ių. Su šiuo milžinišku buriu 
lietuvių specijaliai važiuoja Pet
ras Bartkevičius, kuris prižiūrės 
musų keleivių visus reikalus. 
Kurie manote ši metą keliauti j 
Lietuvą ir norite turėti linksmą 
ir draugišką kelionę, dabar jau 
laikas pradėti rengtis ir gauti 

: reikalingus dokumentus, kad 
lengviau butų galima suspėti iš
važiuoti su šia speciale Lietuvių 

. Ekskursija iš Bostono. Iš kitų 
miestų atvykusius keleivius pa- 

' .-įtinkame visose stotyse, šios 
Ekskursijos ir visais kelionės 
reikalais kreipkitės ypatiškai ar 

i per laiškus i Laivakorčių Depar- 
į tumentą sekančiu adresu:

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street. 

Cambridge, Mass.
Tel. University 9438.

I

Teatre.
Reperiui y Teatre šią 

vaitę yra vaidinama graži 
komedija "What Every Wo- 
man Kno\vs.”

Angliakasių delegacija 
Bostone.

Bostonan atvyko iš Penn-
• streikuojančių 

mainerių delegacija, kurią 
>udaro Neil J. Ferry iš Haz- 
letono ir Martin Brennan iš 
Pottsvillės. Pereitą nedėldie- 
ni jiedu čia kalbėjo keliuose 
unijų susirinkimuose ir aiški
no sunkią streikuojančių 
mainerių padėtį. Maineriai 
esą labai įtūžę, nes jiems bu
vo nukapota 33 procentai al
gos. taip kad nuo 87:50 liko 
tik $5 į dieną, o kuomet atsi
minsi. kad pusę laiko maine-Į 
riai nedirba, tai už tokią mo-i 
kęsti stačiai negalima pra-i 
gyventi. Užtai'jie ir streikuo- j 
ja.

Delegacija bus Bostono; 
apieiinkėj apie porą savaičių! 
ir turbut rinks aukas.

Bostone didelė bedarbe.
Bostone yra taip vadina

ma “Family VVelfare Socie- 
ty,” kuri rūpinasi pavargu
sių šeimynų šelpimu. Išleis
tas šią sąvaitę tos draugijos 
raportas sako, kad per vasa
rio mėnesi Bostone buvo tiek 
bedarbių, kiek jų nėra buvę 
jau nuo 1922 metų, kuomet 
Amerikoje buvo didžiausis 
krizis. Per vasario mėnesi ši 
draugija šelpė 1535 šeimy
nas. kurios visai neturi ko 
valgyt. Tai ve. kaip išrodo 
pono Kulidžo “prosperity

-a

RAKANDŲ IJP ARDA V i.MAS.
Kl R GALIMA SI TAI PYT 

DAUG PINIGŲ.
Murgan Eurniture Company. 

kurių krautuvė randasi po nume
riu 757 Washington st.. Bostone, 
siūlo publikai didžiausi nupigini- 
mą šiais metais, šita krautuvė 
yra viena iš seniausių krautuvių 
Bostone ir turi žmonėse labai 
gerą vardą.

Laike šito didžiojo išpardavi
mo Morgan Furniture^Co. siūlo: 
setus rakandų bile vienam kam
bariui po $119. ir tie rąkandai 1 
yra geriausios rūšies. Kas neturi 
pinigų, tie gaus ant lengxo išmo
kė j imo.

Chelseaj šį utarninką už
troško gazu Flesinskių 14 
metų amžiaus vaikas Juozas. 
Du kiti miršta.

c

t

A. SODEIKOS KONCERTAS
PĖTNYČ1OJE

30 KOVO-MAR(I, 1928
. Pradžia 7:30 vai. vakare.

N0N1CIPAL SVETAIMFJE
Ant BROADWXY, SO. BOSTONE 

SODEIKA YRA LIETI VOS VASTYBIN6S 
OPEROS PRIMIERAS BARITONAS!
Jo KONCERTE IŠGIRSITE PARINKTAS LIE
TUVIŠKAS DAINAS. DAUGUMA. DAR AME- 
RIKE NEGIRDĖTA.
ŠIS KONCERTAS PASILIKS JŪSŲ MINTYSE 
MUZ1KALIŠKA PAMOKA. NEPRALEISKITE 
PROGOS.

TIK1ETA1 PO 81.50. $1.00 IR 75c.
GALIMA NUSIPIRKTI IšKALNO PAS K. ŠID
LAUSKĄ. “KELEIVIO’’ IR “SANDAROS” RE
DAKCIJOSE IR PAS VAIZBOS BITO N ARIUS 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VAIZBOS BUTAS.
NE DĖL MATERIAL10 PELNO— BET KAIPO 
KULTŪROS RĖMĖJAI.

t

*

EXTRA! _______ ____________________
Gustaitis atidaro naują gro-

se/nę. Turės geru apyniu, sėly k-  ---------------------- .-------------- --------------------------------- ~
Ad^USirt'' V1Sk“ m?! “KELEIVIS” RAŠO TIK TEISYBE. SKAITYKIT IR 

116 W. 1-th st~ So. Boston. PLATINKI'!* JĮ TARPE SAVO DRAUGŲ.So. Boston.

< gi i: i: i: ii 2: ir 52:2:22: ž.’.>~22r2jnGr2-r! 2£
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Prie kortų kazirninkai 
nušovė žmogų.

Chelsea barbernėj susi
mušė kazirninkai. kurie susi
rinkę barbernės užpakaly lo
šė kortomis iš pinigu. Pradė
jo šaudyt ir revolverių ir vie
nas žmogus buvo ant vietos 
nušautas, o kitas mirtinai su
žeistas. Barbernės savinin
kas ir namo savininkas tapo 
areštuoti. Šaudymas Įvyko 
šio utaminko naktį.

SPORTAS
Komaras nugalėjo Garka- 
wienką. Šioj seredoj risis 

su Lewisu.
Musų drvtuolis Juozas 

Komaras ristynių sporte da- 
iipo iki pat viršūnės. Pereitą 
ketvergą Grand Opera Hou- 
sėj jisai nugalėjo rusų milži
ną Alex Garkavvienką, o šioj 
seredoj Bostono Arenoj jau 
grumsis su pasaulio čampijo
nu Ed. Strangler Levvisu. Jei
gu jam pasisektų nugalėti 
Letvisą. tai jis gautų pasaulio 
čampijono deimantini diržą

Jauna* banditas nužudytas 
elektros kėdėj.

Šio utaminko naktį Char- 
lestovvno kalėjime Bostone 
buvo nužudytas elektros kė
dėj Herbert Gleason, 22 me
tų amžiaus banditas. Jis bu
vo pasmerktas miriop užtai, 
kad 1926 metais Medforde 
užpuolė krautuvę plėsimo jr butu pripažintas pasaulio 
tikslu ir nušovė jos savinm- - ••
ką.

Sučiupo 35 advokatus ir biz
nierius su nuoga mergina.

Lynno majoras Bauer lie
pė išleisti varantus areštavi
mui 35 advokatų ir biznio 
rių. kuriuos “doros briga
dos” i

Bankas uždarytas, ban- 
kierius kalėjime.

Šiomis dienomis Bostone 
užsidarė privatinis italo ban
kas. kuris buvo po numeriu 
365 Hanover st. Jo savinin
kas, Andrea di Pietro, tapo 
areštuotas ir dabar sėdi kalė
jime po S 10.000 kaucija. 
Manoma, kad žmonių sudė
ti pinigai jo banke bus jau 
žuvę.

čampijonu.
Ant programo yra Juška ir 

Gansonas.
i

i

I

Apart Komaro, šios sere- 
dos ristynių programe daly
vaus kiti du žymus lietuviai 
drutuoliai —Juška ir Ganso
nas. Pastarasis turės dabaig- 
ti savo sąskaitą su*, švedų 
čampijonu Chariie Hansen, 
su kuriuo pereitą ketvergą 
per 20 minutų išsirito be pa
sekmių. Kas bus .Juškos prie
šininku, kol kas neteko suži
noti. .Juška prie ristynių yra 
prisirengęs ir kas buš jo prie
šininku — jis nepaiso.

Taigi šioj seredoj Bostono 
ir apielinkių lietuviams bus 
proga vienu kartu pamatyti 
tris geriausius lietuvius risti-

I

Socialistų konferencija.
Šios seredos vakare, 14 d. 

kovo. 8 valandą vakare. So
cialistų bute po numeriu 21 
Essex st., Bostone, bus sočia
listu konferencija, kurion, 
yra kviečiami atstovai nm ku< grumianties su žymian- 

nariai nužiūrėjo vieną visų tautų socialistu organi- *iais pasaulin ristikais.

I I

NUPIRKS BILE 
KURĮ IŠ ŠIŲ 
KOMPLETU

MorgamSale!
GEROS PREKĖS VE3TA ATKARTOTI! MES RODĖM ŠIUOS KAMBARIŲ ĮRENGIMUS PIR- 
MIAUS... IR JEIGU GIRDĖTUMĖT KAIP ENTUZIASTIŠKAI KALBA APIE JUOS MUSŲ KOS- 
TUMERIAI, JUS TUOJAUS ATEITUMĖT PAŽIŪRĖTI JŲ IŠDĖTŲ PARODOJ LAIKE ŠIO

DIDELIO IŠPARDAVIMO!

S

.Musų Biudžeto 
Išpardavimas

Jus galite pasipelnyt iš šiy 
didelių prekių laike šio par- 
davimo. nepadarant didelių 
išlaidu. Musų Biudžeto Pla
nas pagelbsti Jumis gėrėtis 
J tisų fornišiais laike išmokė- 
jin- > ir prigeibės Jūsų jnei- 
goir.s eiti toliaus!

2-ra DIDELĖ Savaitė
Tukstašri’J d:>lir:u vertės 
naujo ta>cra atėjo vieton 
parduotojo laike p.rmis sa
va.lės š.o didil.o išoardavi- 
— • ,;.į ....... . . .. į .-t; t..r
nišiai. specialistai apkainuo- 
ti. laukia ju-ų apžiūrėjimo. 
At'■išaukite:

TIK REIKIA 
ĮMOKĖTI KAIPO 

ĮNEŠIMĄ
14 Šmotų BEDRUIMIO ĮRENGIMAS

Stiklai pabrango! it«-t pas 
mus pasilieka žemoms kai
noms.

Iš Sezono Išėję

GRAŽI KOMODĖ
T virta-Patraukianti 

Ir Graži
$8.95 lengvos Išh ros

—- į ,
T E I S Y B t

Šio namo vedimo bū
das yra užtikrinta 
teisybė garsinimams 
Koz.na daiktą čionai 
parod' ta rasit mu ą 
Store tikrai tokį kaip 
gaišinta ir kainos 
sumarkicotos gerai.
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3-Durų šaldytuvas 
Tai puikus ledo 

taupytojas 
$19.50 Lengvos Išlygos

TAIP! Bet kainos Sako Pirk DABAR!
Priimta* laikas dėl Kūdikių 
Kereėių ir Rcfrigeratori^ yra 
pavasaris — bet kodėl laukt, 
kuomet dabar galima cauti 
pas Morganų nupigintomis 
kainomis — Mes aprokavom 
iš anksto—Mes žinojom, kad 
sutaupinsim pinigų pirkdami 
dabar—čia yra Jums proga—

Nepraleiskite 
iios progos. 

Atsilankykite!

(.ERA LOVA IR 
(.ER AS M ATR AŠAS 

REIŠKIA TIKRA M1FXJA

Simmons Lova, su 
Springssis ir 

Matrasu 
$16.75 lengvos lšlyx<**

PUIKI KARIETA 
Tvirtai pabudavota 

dėl kūdikio!
$17.95 Lengva Iši) gos

ATDARA 
SUBATOMIS 
IKI 9 V. VAK. 
Kitus vakarus 
tik per sutartį. 
Hancock 4000

M
t 7r> 7 V\ A SHINC.T ()N S T

t

Nemokėk Nuošimčių
Nutarkite kiek jus 
norit mokėti pirkda
mi; užmokėkit kaip 
sutarta kožną sąvai
tę ar mėnesį, ir ne- 

» reiks mokėt nuošim
čių. Ką.- gali but ge
riau ?

MORGANO 
PATARNAVIMAS

Gelžkelio ir Taxi fė- 
rai Užmiesčio kostu- 
nieriarts—Dykai pro
statom arba freitu 
pasiunčiam iki arti
miausios gelžkelio 
Stotie*
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