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Šią Pėtnyčią Prasideda 
Lietuvių-Lenkų Derybos 

 1 •

SUĖMĖ FAŠISTŲ 
BOMBAS.

Jugoslavijos valdžia suė- 
įmė 22 vagonu sprogstančios 1 i v • « • T. 1 _

Rumunijoj
Revoliucija?

VOLDEMARAS VENGIA i JUODAŠIMČIAI UŽPUO- 
VILNIAUS KLAUSIMO. |—

Konferencijos posėdžiai eis
_ • • | — V ” I

II
ant neitrales žemės Kara

liaučiaus mieste.
Žinios iš Karaliaučiaus sa

ko, kad tenai jau viskas su
ruošta Lietuvių-Lenkų Kon
ferencijai ir miestas tik lau
kia delegatų atvažiuojant. 
Konferencija atsidarys šią 
pėtnyčią, 30 d. kovo.

Karaliaučiaus miestas bu
vo paskirtas deryboms dėlto, 
kad diplomatiniai santikiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos te
bėra da nutraukti ir konfe
rencijos negalima buvo su-' 
ruošti nei Lenkijoj, nei Lie
tuvoje. Vieta turėjo būt pa
rinkta ant neitrales žemės,; 
kur abidvi pusės gali turėti j 
liuosas rankas (nors muštis1 
delegatams gal ir nereikės).

šią sąvaitę Voldemaras at
sisės priešais Lenkijos užsie-

LĖ SOCIALISTŲ 
MITINGĄ.

Austrijoj. Feldkircheno 
miestely, socialistai turėjo 
savo susirinkimą. Staiga juos 
užpuolė organizuota gauja 
juodašimčių. Mitingą saugo
jo socialistinė respublikos 
gvardija ir juodašimšius at
rėmė. bet kovoje buvo sužei
sta 12 žmonių.

medžiagos, kurią Italijos fa
šistai norėjo išmugeliuot per 
Jugoslaviją i Vengriją. Tū
las laikas atgal prie šv. Go- 
tardo tunelio buvo suimta 
daug kulkasvaidžių, kurie

Žinios iš Budapešto sako. Torrigiani. 
kad Rumunijoj prasideda 
tikra revoliucija. Valstiečių 
partija šaukianti 22 balan
džio savo suvažiavimą Tran- 

buvo siunčiami taip pat iš silvanijoj, irtas suvaziayi- 
Italijos į Vengriją. Dėl šito mas įsteigsiąs atskirą parla- 
ginklų šmugeliavimo Rumu- merrtą. \ isi tos partijos kan- 
nija buvo pakėlus dideliĮdidatai į parlamentą ir sena- 
triukšmą ir dalykas tapo tą, kurie paskutiniuose rin-

IŠTRUKO IŠ MUSSOL1- 
NIO NAGU.

Žinios sako, kad nuo Li- 
pari salos pabėgo Italijos 
laisvamanių vadas Domizio 

. kuri Mussolinis 
buvo ištrėmęs tenai 10 mė
nesių atgal. Lipari sala, tai 
baisus kalinių pragaras. Jos 
kalėjimai užsilikę da nuo vi
duramžių. -Jūrėms pakilus, 
du kanu Į parą vanduo už-' 
lieja visus kalinių kamba
rius. Kiekvienam kaliniui to
dėl yra duota.- \ iedras ir kož- ■

i perduotai Tautų Lygai ištir- Į kiniuose buvo sumušti, busią ną sykį jis yra priveiktas lieti

Beteisė ir Despotizmas 
Anglių Kasyklose.

( ------------------

90 LENKŲ UŽSINUODIJO TEISMAI EINA IŠ VIEN 
AGURKAIS. | SU KOMPANIJOMIS.

Is Minsko pranešama, kad ----------
pereitą subatą tenai 90 len- Kova su plėšriuoju kapitalu 
kų užsinuodijo r — 
agurkais, ir 25 jų turbut 
mirs. Agurkuose butą aršeni
ko. I

iti.

SPROGIMAS ANT LAIVO.
• Ant anglų karo laivo 
i “Courageous,” kuris varto- 
įjamas orlaiviams vežioti, 
Įvyko smarkus sprogimas, 
kuris vieną kareivį užmušė 

io tris sunkiai sužeidė.

ORLAIVIS NUKRITO 
ANT STOGO.

Pereitą subatą Atlantic 
miestely, netoli Bostono, nu
krito ant stogo valdžios lai
vyno aeroplanas, nuvertė ka
miną ir suardė stogą. Du la
kūnai. pajutę nelaimę, iššo- 

’!ko iš orlaivio 4.000 pėdų 
[aukštumoj ir nu.-ileido ant 
parašutų. Vienas jų leptelėjo 
Į jūres netoli nuo kranto, o 

- antrąjį lakūną vėjas išnešė 
ant kranto ir sviedė ji i namo

nio reikalų ministeri Zaleskį Hough nuosprendžiu.
ir jiedu nustatys deryboms 
pagrindus. Paskui paprastą 
konferencijos darbą varys 
mažesni valdininkai Per 
Velykas posėdžiai bus per
traukti.

Vvriausis šitų derybų 
tikslas yra atnaujinti tarp 
Lietuvos ir Lenkijos draugiš
kus santikius ir prašalinti vi
sus nesusipratimus, taip kaip 
Voldemaras yra pažadėjęs 
Tautų Lygos tarybai Ženevo
je gruodžio mėnesyje.

Vilniaus klausimas šitoj 
konferencijoj veikiausia bus 
galutinai palaidotas, nes 
Voldemaras jo vengia, o len
kams irgi nėra reikalo ji kel
ti. Jie skaito Vilnių savo 
miestu.

Išmeta 400 Mainerių įj
įmynų. (sienų, lengvai ji sužeisda-

Columbus. Ohio. — Fede-jmas. Jų orlaivis nuvirto nuo 
ralio teisėjo Bensono W.-stogoijardąirvisiškaisulu- 

, čia iš-1 žo.
metama iš kompanijos namui 
daugiau kaip 400 streikuo- j 
jančių angliakasių su šeimy
nomis. Angliakasiams įsaky-j 
ta geruoju išsikraustyti iki 1 stelio gyventojas Paul Reich 
gegužės. Jeigu iki tai dienai sako, kad ant jo brolio far- 
jie neišsikraustys, tai valdžia! mo. 
spėka juos išmes.

Angliakasių unijos virši
ninkas John Cinaue čia pra
nešė, kad unija jau pradėjo 
statyti varomiems iš namų 
maineriams barakus Bel
monto, Jeffersono ir Harri- 
sono pavietuose.

[pripažinti kaipo teisėti na- 
i riai naujam parlamentui, nes 
j paskutiniuose rinkimuose jie 
ibuvę sumušti nelegalėmis 
valdžios priemonėmis. Tuo 
pačiu laiku eina gandai, kad 
Rumunijon atvažiuoja kuni
gaikštis Karolis, kuris buvo 
atskirtas nuo sosto vien dėl
to. kad vedė “žemos kilmės 
moterį. Valstiečiai ji remia 
ir gali būt. kad jų parlamen
tas apskelbs ji Rumunijos 
karalium. Dabar “karalium" 
yra paskirtas 5 metų vaikas.

vandeni per viršutini langą i 
laukan, jeigu nenori prigerti. 
Erne 4 mėnesius laiko, pakol 
Torrigiani iš to pragaro pa
bėgo. nes laivai tenai nepri- 
leidžiami.

Lietuvis Užkankino

J IEŠKOS UŽKASTO 
$400,000 AUKSO.

Webster, Mass.—Šio mie-

i

;, Wilsonviilėj. . Conn.. 
tuojaus už VVebsterio linijos, 
Amerikos revoliucionieriai 
yra užkasę skiynią su $400.- 
000 aukso, kuomet jiems grė
sė pavojus nuo anglų. Tas 
auksas pasilikęs žemėj iki 
šių dienų, ir jis. Reich, dabar 
eina jo jieškoti.

SOCIALISTŲ KONGRESMANO 
BILIUS

'Drg. Bergeris reikalauja pa-'vienoj Amerikoj kapitalistai 
senusiems darbininkams

pensijos.
išmeta iš dirbtuvių pasenu
sius savo darbininkus ir nie- 

Socialistų kongresmanas JV likimu nesirūpina. 
Bergeris Įnešė atstovų butan Bergeris sako, kad tokių pa-

JAPONIJOJ SIAUČIA 
REAKCIJA.

Po rinkimu Japonijoj ėmė
siausti reakcija. Miestuose bjlj kuris reikalauja kad senusnj darbininkų Ameri- 
daromos kratos ir areštuoja- dargininkams slįllauliu ’.............. J.........- " —
mi kairiųjų organizacijų va- gj 60 metu amžiausbutu| 
dai. Tokio mieste policija uz-1 - - ‘
ėmė darbininkų laikraščio ■ 
“Musan Šimbun” spaustuvę. | 
Mat. rinkimų metu valdžia 
pamatė savo priešus irda-’ 
bar puolėsi juos naikint.

s susilauku-1 Je šiandien yra 2,000,000.

DIDELIS NEDARBAS MAI- 
NE’O VALSTIJOJ.

Atmetė Antrą 
' Sovietų Planą.

: mokama §12 pensija kas są-
į vaitę. - ■ - ;------- ;  -------
I Ir podraug Bergeris savoj Maine’o valstijos darbo 
. biliu.įe reikalauja, kad fede-į departamento komisionie- 
raliems teismams butų už- [rius Beals praneša, kad se- 

' drausta spręsti, ar Kongreso Į nąi tenai jau nebuvo tokio 
priimtas Įstatymas sutinka Į didelio nedarbo; kaip dabar, 

‘su I 
konstitucija prisidengdafaii 
teismai paprastai atmeta ge
riausius įstatymus, jeigu jie

I 1 ĮMdU tildo OUUHAd į

konstitucija, ar ne. nes Bedarbių esą pilnai visose 
pramonės šakose. Jei kurie 
darbininkai da dirba, tai 
tiems tapo nukapotos algos.

Sovietų Rusijos delegaci-į stambiam kapitalui nenau- Darbo žtnonęs negali nieko
ja patiekė Ženevoje antrą dingi, 
planą tautų nusiginklavimui. ' Apie 
Šituo planu rusai pasiūlė su- nusiems 
mažinti ginkluotas spėkas sijos negali būt jokių ginčų, 
sulyg valstybių didumo. Bet 
buržuazinių valstybių atsto
vai ir tam priešingi. Jie sa
ko; kad taip butų negerai, 
nes Rusija yra didžiausia 
valstybė, todėl ji galėtų turė
ti didžiausią armiją ir lai
vyną. Negana to da, sovietų 
delegacija siūlo, kad pasau-

pirkti, fabrikai užsakymų
reikalingumą pase- negauna, ir nedarbas darosi 
darbininkams pen- da didesnis.

sako drg. Bergeris. Ameri-i ALBANIJOS ^DIKTATO- 
kos visuomenė yrapripaži-! -
nusi atlyginimą kareiviams, 
kurie karo metu statė savo 
gyvybę pavojun. Darbinin
kas gi. kuris išdirbo 20 metų 
už menką algą, yra užsitar
navęs didesnio atlyginimo, 
negu kareivis. Išdirbęs pra- 

Jio armijas ir laivynus kont- monėj per 20 metų darbo 
raliuotų proletariato komisi- žmogus yra sutvėręs tiek tur- 
ja. Buržuazijos delegatai su to. kad jokia pensija jam ne-

• pasipiktinimu šitą planą at- atlygins. Todėl, kuomet jisai 
' meta. Pasirodo, kad nusi- pasensta ir nebegali daugiau 

ginkluoti h-’^žuazija visai dirbti, valstybė privalo duoti 
nenori, tik mu.H”a pasaulį jam nors pragyvenimą. Tas 
sa\ kalbomis apie . aitrink- yra pripažinta visan e rivili- 
laviiu*. zuotame pasaulyje, ūktai

MITINGAS ANT ALYVŲ 
KALNO.

Iš Jeruzolimos praneša
ma. kad ant Alyvų Kalno, 
žydų žemėj, kur sulyg bibli
jos Kristus kitąsyk žmones 
mokino, pereitą sąvaitę susi
rinko tarptautinis misijonie- 
rių mitingas. Dalyvauja 250 
delegatų, kurių tarpe yra ru
sų. anglų, amerikiečių ir ki
tų.

Kl. BUINICKAS PA
LEISTAS.

Pirm 3 savaičių tapo areš
tuotas M. Buinickas iš North- 
ampton. Mass. už parašymą 
laiško Frances Smith tėvui. 
Anglų laikraščiuose tilpo di
džiuliai puslapiai Įvairių ap
rašymų apie M. Buinicką ir 
taip išrodė, kad tikrai pada
rytas koks tai didelis prasi
žengimas. Bet kovo 22 d. 
Buinickas tapo paleistas kai
po visai nekaltas: nereikėjo 
jam stot visai nei j teismą.

“The Waterbury Republi- 
can” praneša, kad Mykolas 
Rinkevičius. 70 metų am
žiaus lietuvis, kuris gyvena 
\\'atervillej. netoli Waterbu- 
rio, buvo areštuotas už nu- 
galabinimą savo arklio. Ark
lys buvo jau senas ir Rinke
vičius nedaug apie jį paisė: 
varė ji patol, pakol tas ėjo, o 
kai jau nebegalėjo paeiti, 
paleido jį daržinėn, kur šie
no prikrauta, ir pasakė: “Jei 
nori, tegul sau gyvena, o jei 

;ne — tegul stimpa.” Paga
dins Rinkevičius paėmė kirvį 
; ir suskaldė gyvuliui galvą. 
I Kaimynai ji paskundė, ir 
I Rinkevičius buvo areštuotas 
už žiaurumą ir kankinimą 
gyvulio. Teismas uždėjo jam 
$2p pabaudos, liepė užmo
kėti $22.70 teismo lėšų ir už
draudė per apskritus metus 
kitą arklį pirktis. Jei ne ad
vokato prašymas, kad Rin
kevičius jau senas žmogus ir 
jo farma reikalauja priežiū
ros, tai teismas butų musų 
lietuvį da ir kalėjiman nu
siuntęs.

POLICIJOS DEPARTAMENTAS 
KALĖJIME.

KASYKLOS NELAIMĖ 
JVYKO DĖL APSI

LEIDIMO.
Vasario mėnesyje Hollin- 

ger aukso kasykloje Kana-

raugintais lėšavo angliakasių unijai jau 
arti $1,000,000.

Senato komisija dabar ty
rinėja minkštųjų anglių ka
syklų krizį. Washingtonan 
yra pašaukta daugiau kaip 
40 liudininkų. Iš pradžių bu
vo klausinėjama unijos pre
zidentas Le\vis. Jisai parodė, 
kad kasyklų kompanijos ir 
geležinkeliai yra padarę 
konspiraciją sunaikinti ang
liakasių organizaciją. Gele
žinkeliai eina iš vieno su ka
syklų kompanijomis dėlto, 
kad jie patis irgi operuoja 
dideles anglių kasyklas. Pas
kui, šitą plėšriojo kapitalo 
sąjungą palaiko ir valdžios 
teismai. “Nei moterų ašaros, 
nei kūdikių verksmas, kuris 
kjla iš anglinių laukų, nesu
graudina tų ponų, ką kontro
liuoja gelžkelius ir kasyk
las,*' pasakė Levvis. Ir jis pa
davė Senato komisijai užre- 
korduoti kopiją Jackson- 
villės sutarties, pridurda
mas:

“Štai, čia yra tas musų 
kontraktas, kuri sulaužė, su
trempė ir panaikino Meliono 
kontroliuojama Pittsburgh 
Coal Company ir kitos.”

Paskui buvo pašauktas 
West Virginijos angliakasių 
atstovas Bittneris, kad papa
sakotų. kaip toj valstijoj da
lukai stovi anglių kasyklose. 
Jisai pranešė, kad dievuota- 
sai krikščionis Rokfeleris el
giasi su darbininkais taip pąj. 
West Virginijoj, kaip Melio
nas Pennsylvanijoj. Rokfe
lerio Consolidation Mining 
korporacija taip pat sulaužė 
ir sutrempė kontraktą, kuri 
ji pati buvo su unija pasira
šius. Bittneris sako pasiskun
dęs “darbo” sekretoriui Da-

Suėmė 5 Ateives.
Jų tarpe yra lietuvaitė Put-

riunaitė iš Kanados.
Kanados pasienio sargai 

suėmė Niagara Falls mieste
ly kelis vyrus, kurie šmuge- 
liuodavo ateivius per sieną Į 
Suvienytas Valstijas, ir pen
kias moteris, kurios buvo tik 
ką išmugeliuotos. Jas rado 
pas tūlą Franką Dagostiną 
paslėptas skiepe. Jų tarpe 
buvo ir Ona Putriunaitė. 17 
metų amžiaus lietuvaitė siu
vėja iš Montrealo. Ji buvo 
apsirengus vyriškom keli
nėm; su kepure, ir buvo per
vesta šion pusėn per Niaga
ros upę siaurais balkiais po 
geležiniu tiltu. Tiltas toj vie
toj yra pakeltas 250 pėdų 
nuo vandens, kur upė verda 
baisiausiais verpetais, ir kur 
koja pastatyta pro šalį reiš
kia tikriausią mirtį. Kitos Miami mieste. Floridos 
moteris buvo pervežtos nak- valstijoj, kilo baisus skanda-j 
ties laiku laiveliu. Putriunai- las. Policijos viršininkas H. į 
tė yra atvažiavus į Kanadą Leslie Quigg ir 6 jo padėję-į 
is Lietuvos. Dabar visas šitas jai tapo uždaryti kalėjiman o__ ____  __ ___________
moteris deportuos atgal i ir grand juiy apkaltino juos toj užsidegė suverstos šiukš- vjsui ir komercijos sekreto- 
Kanadą, o šmugelninkai pa- “žiauriausioj ir nežmoniš-1 jės ir kilusiam gaisre žuvo 39 i Hooveriui. Davis nieko 
statyti po $3.000 kaucija klausioj žmogžudystėj.” Bu-j žmonės. Dabar tyrinėjimas nedarė. o Hooyeris patarė 
kiekvienas ir bus atiduoti šią ir daugiau areštų. Visas [parodė, kad dėl tos nelaimės ^Ųsti Rokfelerio kompaniją 
teismui. ... . - - TT

TEISME MOTERIS SUŽA
LOJO POLICIJOS 

VIRŠININKĄ.
Columbiana. Ala.—Perei

tą sąvaitę čia buvo policijos 
viršininko Blake’o byla. Jis 
buvo kaltinamas nužudymu 
merginos vardu Louise Mon- 
teabaro. Bet teismas saviškį 
išteisino. Kuomet jo sėbrai 
pradėjo teismo salėj jį svei
kinti, prisiartino nužudytos 
merginos motina ir šovė jį iš 
revolverio. Bet suvis nepa- 

į taikė ir policmanai moterį 
■ suėmė. Tuomet prišoko prie 
viršininko nužudytos mergi
nos teta ir išsitraukus ilgą

RIUS MIRŠTA.
Žinios iš Tiranos sako, 

kad tenai sunkiai serga pre
zidentas Zogu. Sakoma, kad ..w „ 1OOIVI<1
Italijos Mussolini siunčiąs peilį smeigė jam iš užpakalio 
jam savo daktarą. Zogu yra - ■ ’ - • - -
Mussolinio sėbras. i sprandą. Apsipylęs krau

jais kaip meitėlis policijos 
viršininkas sudribo. TeismoIŠ NEW YORKO I BOSTO- kflTdidd -NĄPER 70MINUTŲ. } J k dldells suimsimas.

Armijos lakūnas, leitenan
tas Francis B. Valentine, pe
reitą subatą atlėkė orlaiviu 
iš New Yorko į Bostoną į 70 
minutų. Lekiant tiesiu keliu 
iš New Yorko į Bostoną vra 
188 mylios.

JAPONIJA GINKLUO
JASI.

Japonija pradėjo statyti

policijos departamentas esąs i kaltas buvo kompanijos ap- 
Įveltas i tą skandalą, kuris įsileidimas.
žada sukrėsti visą Ameriką.! 
Kol kas da smulkmenos nėra ( 
paskelbtos, bet sakoma, kad į 
policijos viršininkas su savo 
padėjėjais nužudęs 5 žmo
nes. su kuriais jis turėjęs kaž 
kokių slaptų reikalų.

teisman. Unija kreipėsi j tei
smą prašydama injunctiono. 
draudžiančio kompanijai 
laužyt kontraktą. Teismas 
unijos peticiją-atmetė. o vie
toj to, davė injunctioną ka
syklų kompanijai prieš uni
ją, uždrausdamas maine- 
riams pikietuoti kasyklas ir 
atkalbinėti skebus nuo dar
bo.

Paskui mes sužinojom, sa-

Vengrų Riaušės 
Clevelande.

Vengrijos diktatorius 
Horthy yra atsiuntęs Ameri
kon 300 ištikimų žmonių, ku- 

1927 METAIS AMERIKIE- rie dabar važinėja po didės-.
' :nius šios šalies miestus. Bet -------------

gyvenantis Amerikoje veng- Bittneris, kad tas teisėjas 
rai neapkenčia Horthv'o^aunaižRokfeleriokompa- 
'diktatūros taip kaip lietuviai nijos po 20 centų nuo kiek- 
:neapkenčia Smetonos (likta-, vieno tono iškastos anglies, 
turos. Todėl kai šita Horthyy*80 Per metus padaro 
kompanija pereitą sąvaitę Jarn -360,000.00.
atsilankė į Clevelandą, toj šitoj sunkioj kovoj su be- 
miesto vengrai Įtaisė prieš ją širdžių kapitalu unija išleido 

jau arti §1,000,000, sako 
Bittneris. Teismo įsakymu, 
VVest Virginijoj yra išmesta

ČIAI NULINČIAVO 16 
ŽMONIŲ.

Jungtinė Amerikos baž- 
nvčiu taryba praneša, kad 
pereitais 192« metais Suvie
nytose Valstijose buvo nulin- 
čiuota išviso 16 žmonių. V i- 
sas šitas kruvinas smurtas 
įvyko tik septyniose valstijo
se. daugiausia pietuose. Nau
jos Anglijos valstijose lin- 
čiaus niekad nėra buvę.

VESTUVĖS JKRITOSU 
GRINDIMIS Į SKLEPĄ.

I 
demonstraciją ir išėjo su di
dele iškaba, ant kurios buvo 
parašyta: “Getout, Cleve- 
land doesn’t want youF’i 
(“Laukan. Clevelandui jus iš namų 27,000 unijinių ang- 
nereikalingi.") Buvo ir kito- liakasių su šeimynomis. Uni-

Pressburgo mieste. Čeko- kių parašu, atkreiptų prieš jaj prisiėjo statyti barakus ir

jau trečią 10,000 tonų įtalpos giau kaip 20 svečių atsidūrė

Slovakijoj, laike vestuvių įk-i Vengrijos diktatorių ir jo pa- 
rito namų grindis ir dau- siuntinius.

greitajj karo laivą. O jos at- skiepe. Niekas vieųok nesu- monstra^ns
stovai Ženevoj kalba apie sižeidė, i’- šokiai tęsia- 
“nusiginklavimą.” mi tolia1-'

stovyklas, kad priglaudus 
Raita policija pradėjo deJ nelaidi,^šeimynas. ir rei-

> krikdvt ir kilo k,a i rūpinti as maistu, kad 
ria^ per kurias keliolika ’ -Kai ir moteris neišmirtų 
J... jiiiii buvo sužeista. 1 - adų.
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j apžvalga o
Įnimas kabaretuose
j

smagus, j tokia, 
bet reikalauja daug pinigo, sisukt 
Vaikėzai pinigų neturi, todėl kai, k

1L - —
KAPITONO MAJAUS LAI-. MOKINA.V1ĖS IŠ LENKI

ŠKAI APIE PLEČKAITĮ. | JOS, SAKO BIRŽIŠKA.
Lietuvos spaudoje pasi- “Keleivyje” buvom jau ra- 

pyle kapitono Majaus laiškai išę, kad Smetonos-Voldema- 
apie Plečkaitį. Žmogus, ku- į ro valdžia buvo nusiuntus 
ris organizavo Tauragės su
kilimą norėdamas nuversti 
Smetonos valdžią ir kuris 
dabar nuo tos valdžios yra 
pabėgęs, rašo į jos organą 
“Lietuvos Aidą” ir. kaip išti- 
kimiausis jos agentas-provo- 
Katorius, išduoda visas emi
grantų “paslaptis.” 30-tame 
“Lietuvos Aido” numery tel
pa jau trečias jo straipsnis 
apie tai, kaip Plečkaitis buvo 
jį verbavęs į savo “kariume- j 
nę,” kaip buvo nusivežęs jį 
Varšuvon pas Pilsudskį, 
kaip jie ten pietavo ir kaip 
Pilsudskis mokino organi
zuoti emigrantų kariumenę. 
Pagalios Majus pabėga iš 
Plečkaičio globos ir pasie
kęs Karaliaučių praneša apū- 
viską Lietuvos valdžios at
stovui — tos valdžios, prieš 
kurią jis bu\ o pakėlęs Tau
ragėj maištą ir kuri dabar ji 
gaudo, norėdama jį pakarti!

Kaip gi visa tai išaiškinti? 
Mes esam linkę manyti, 

kad kapitono Majaus vardu 
šitas “reveliacijas” rašinėja 
Lietuvos žvalgybos agentai. 
Voldemaras ruošiasi į dery
bas su Pilsudskiu. Tose dery
bose, veikiausia, bus pasira
šytas pask ut i n i s V i 1 niaus
pardavimo aktas. Kad Lie
tuvos visuomenė prieš tai ne
sukiltų, reikia nukreipti jos 
akis į kitą pusę. Tuo tikslu, 
veikiausia, Voldemaro val
džia ir pradėjo įt apgaudi
nėti Plečkaičio baubu.

ii
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k*
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simpatizuoja.
Taigi, sako “Communist.”

ni laikrašti, “Vilniaus Švie-j 
są.” Gavome jau 1-2 numeri. 
Formatas toks, kaip “Kelei-j 
vio” Kalendorius. Skaitymo 
turi 42 puslapiu. Redakcija! 
savo žodyje sako:

"Musų laikraštis pirmoj eilėj 
skiriamas jaunimui... Jis turės 
būti Įdomus netik vyresniam 
mokslus einančiam jaunimui, 
bet ir jaunimui jau savarankiš
kai gv\enanciam, liaudies mo
kytojams ir kitiems...

“Musų laikraščiu uždavinys 
ir tikslas plėsti šviesą visuo
menėj, kelti laikraštyje tuos 
mokslo ir visuomene.-, klausi
mus, kurie visai nepaliečiami, 
ar visai mažai telieciami musu 
vidurinėse mokyklose ir Vil
niaus lietuviu laikraščiuose.”

Reikia tečiaus pasakyti 
tiesą, kad pirmutinis numeris 
didelio patraukimo neturi. 
Straipsniai ilgi ir nuobodus. 
Amerikoje toks laikraštis pa
sisekimo neturėtų. Ar jis tu
rės Vilniuje — nežinom.

a d nuo komunistų at- 
net ir tie darbinin- 

ie šiandien jiems da Rusijos Diktatoriams 
Nesiseka su Valstiečiais.eina plėšti.

Taip buvo 
Gleasonu. 
elektros ke 
sportą, dži 
Ištisas ir. i 
prie muziki 
jo pinigų, 
villėj kr 
savininkas 
ginti, Glea; 
baiga elektros ked.ej.

Sunaikindama vieną iš
tvirkėli. valstija, žinoma, 
nieko nepataisė. Ji puti da
bar papildė žmogžudystę ir 
parodė, kad žmogų užmušti 
galima. Ji pati nupuolė į tą 
purvyną, kuria n e gyveno 
Gleason.

Mes, >ocialistai.
1 bausmei esame priešingi iš

ir su Herbertu 
;ris dabar mirė 

ČC-J. Jis mėgdavo 
džiazą ir merginas, 

litis praleisdavo 
■■ šokiu. Reikė- 

Sumer-
1

Lietu-

mą. Anglijos komunistai ne
sustiprintų savo partijos, bet 
užduotų jai mirtiną smūgi.

Net ir pačiai Rusijai butų 
daug blogiau, jeigu Anglijos 

Krautuvės rinkimus laimėtų reakcinin- 
Nes jie darytų visokių 

kliūčių jo prekybai ir ne
duotų jokių kreditų nei ma
šinerijai. nei žaliavai, kuri 

■taip reikalinga Rusijos in
dustrijai. Bet akli Maskvos 
fanatikai šito nemato.

< I

i. žou.ole 
utuvę.
norėjo savo turtą kai. 

son jį nušovė. Pa- 1

prof. Biržišką Į Varšuvą kaž
kokiais slaptais tikslais. Jis 
tenai su lenkais gėrė, valgė 
ir skaitė paskaitą apie Lietu
vą. Sugrįžęs dabar iš Varšu
vos jis rašo 23-čiame “Lietu
vos A ido" numery:

“Mėginau apibudinti
vos universitetą, jo kilimą ir or
ganizaciją, mokslo \<?ikimą ir 
vyraujančius joje santikius. 
Nurodžiau, jog ne lik musų uni
versitetas. bet ir pati visuome
nė stengiasi įsemti iš kitų tautų . .
kultūros patyrimo, nevengda-1- L ' -i-yime> tos 
ma nei kaimvnu (t. v. lenku).”Iteorijos. kad p-Ztadatybe 

yra visuomenes liga, rikta- 
Ka<l Lietuva aklai seka darius gimdo ne motinos, 

lenkų aristokratpalaikių bet tani tikros visuomenės 
“kultūrą,” tai tą parodo ne-Į sąlygos.. T ><lel ištvirkimo ir 
tik rankų bučiavimas ir tiru-: pikta<:ariu negalima išnai- 
lavimas vieni kitų “ponai “ 
bei “poniomis." bet ir įkuri

amas paskutinėmis dienomis 
j “Lietuvos Bajorų Draugi
jos.” Tik Biržiška "bus turbut 
! pirmutinis, kuris viešai prie 
:to prisipažino.

I
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PATARIA AUKAUTI 
ANGLIAKASIAMS, 
O NE KUNIGAMS.

“Keleivio'’ skaitytojas.

• • į * ” •
s I kinti nei pamokinančiais lai

škais, nei mirties bausmėmis. 
; Jie išnyks patįs savaimi, jei- 
• gu bus panaikintos sąlygos, 
kurios piktadarybę auklėja.

STATYS JURGIUI BIELI- 
NIUI PAMINKLĄ.

“Lietuvos Aidas” prane
ša:

“Biržai pastaruoju laiku ap
sižiūrėjo, kaa iš jų kampo yra 
Kilęs žmogus, kuriuo visa Lie
tuva didžiuojasi. Tas žmogus 
tai didysai knygnešys ir nepri
klausomybės apaštalas Jurgis 
Bielinis, gimęs ir augęs neto
limoj Sostų parapijoj, bet ‘gy 
-.enęs’ beveik visoj Lietuvoj, 
nes ' isai Lietuvai ir dirbęs.

“Tam nepaprastam žmogui. 
kokio visoj Lietuvoj nebuvo. 
>ageibti susidarė Biržuose ku
inas komitetas, i kuri įeina 
' .•■irių tikybų žmonės. Tečiau 

. ar nenuspręsta kokiu butu pa
gerbti Bielinio atminimas ir 
d; : bai. Nuomonė? susiskiiste: 

ieni mano, kad geriausia butų 
oastatyti vidury miesto gražus 
ikmens paminklas. Kitų lėčiau 
manoma, kad Bielinio atmini
mas geriausia bus pagerbtas. 
Įsteigus Bielinio vardo biblio- 
leką, skaityklą arba jo vardu 
pavadinus kuriu nors esamųjų 
mokyklų arba naują Įsteigus, 
salia mokyklos ar bibliotekos 
/alėtų būti ir mažas Bielinio ir 

• anskritai spaudos draudimo ga
dynės muziejėlįs. Tečiau dar ki- 

i siūlo statyti paminklą ari 
steigti mokyklą ar p. Nežino-- 
nojo knygnešio vardu, bet ta

me paminkle ar Įstaigoje turė
tų būti kokiu nors budu labai 
ryškiai pažymėtas Bielinio as Į 
m uo.

“Visas tas sumanymas ma
noma Įvykdyti iki 1929 n>. ge
gužės 7 <i.. kai bus keliama 25 
'metų spaudo atgavimo sukak
tuvės.”

Jurgis Bielinis buvo da
bartinio Lietuvos sočiai d ę- 
nok'-atu vado Kipro Bielinio 
tėvas. Lietuvos atžagareiv iš- 
ka spauda, minėdama Jurgį 
Sielinį, nepasako, kad tėvo 
pėdomis eina ir sūnūs—kaip 
senis Bielinis kovojo už Lie- 
tuvos žmonių laisvę, taip ir 
Įo sūnūs Kipras kovoja. Nors 
Lietuvos despotai persimai- 
r.ė — pirma buvo caras, o 
dabar savo buržuazija su ku
nigais — bet kova eina savo 
Lėlių.

KRYŽIAMS STATYTI ME
DŽIAGA DUODAMA 

NEMOKAMAI.
"Lietuvos Aidas” i Nr. 11) 

deda šitokį pranešimą:
“Mišku Departamentas pa

vedė urėdams, nepriklausomy
bės sukaktuvių komitetams tin
kamų (ąžuolinių arba pušinių) 
medžių kryžiams statyti.
• "Išduodant medžius bus pa
imami raštiški pasižadėjimai. į 
kad paimti medžiai bus sunau
doti skiriamam tikslui: priešin
gai. turės sumokėti dusyk tiek 
kiek medis vertas.”

Vadinasi, jeigu žmogus! 
.parsivežęs namo rąstą užlo-i 
' pys savo bakūžės sieną, tai į 
. jis turės užmokėti už tą rąstą į 
Į du syk tiek, kiek jis vertas; I 
1 oet jeigu jis pastatys kryžių, ’ 
iš kurio niekam nėra jokios* 
naudos, tai valdžia jam tą 

'medi dovanos.
Ar reikia da aiškesnio iro-i 

dymo, kad Lietuvos valdžio
je šiandien sėdi idijotai?

i

MASKVA NESUSIKAL- Į 
BA SU ANGLUOS KO

MUNISTAIS.
Maskva Įsakė Anglijos ko-' 

;n;unistan:u statyti .kuo dau-j 
’giausia -a o kandidatų atei-į 
mančiuuse parlamento rinki-; 
įmuose, ka<l suskaldžius dar-'- 
ibininkų balsus ir tuo budu! 
j pakenkus Darbo Vartijosl 
kandidatams.

Į Šitokia komunistų taktika, 
žinoma, išeitų liktai Anglijos 
reakcininkų naudai. Ir Ang
lijos komunistai, aiškiai šitą 
supra<(iami. nenori Maskvos 
Įsakymo klausyti. Mėnesinis 
ių organas “Communist” pa
skutiniame savo numery sa
ko. kad jeigu darbininkų 
balsai susiskaldys ir reakci
ninkai rinkimus laimės, tai 
tas netiek pakenks “deši
niems" Darbo Partijos
dams. kiek pačiai Darbo Par
tijai. Pasekmė tuomet butų leisti Vilniuje naują mėnesi-

I Ii —
J uozas M u< 1 rauskas, prisiun
tė streikuojantiems Pennsyl- 
vanijos angliakasiams $2.00 
aukų ir sa\o laiške sako:

"Aš aukoju 2 doleriu Penn- 
sylvanijos sireikieriams ir pa
tariu visiems lietuviams remti 
streikuojančius darbininkus. 
Verčiau kunigui neduokit nei 
cento už velykinę, o paaukau
ki badaujančioms streikierių 
šeimynoms.

"Jei kurie ir tikit kunigams, 
tai šiais metais galit vistiek 
jiems nieko neduoti, o Dievas 
jums vistiek padės.

“Didesnė bus apiera Dievui., 
jeigu jus pagelbėsit badaujan-j 
tiems maineriams. negu kuni-i gero pasisekimo, 
gui. Kunigas sėdi šilumoj ir nei 
alkanas -— jis gali palaukti ke
tų metų, o streikieriai ir jų šei
mynos neturi ko valgyt, ir jie 
turi sunkiai kovoti su kapita
listais.”

Žmogus, matyt, yra tikin-Į 
tis katalikas, tečiaus supran-1 
ta savo klasės reikalus. Jeigu jdentas tą nepasisekusį fašis- 
visi katalikai taip protautų,i“~:~J----- “ —x:—' —
tai plutokratai negalėtų taip. 
lengvai darbininkus išnau-Į 
doti.

t

va-

Maskvos diktatoriai leng- turą 
vai nugalėjo buvusios------
jos aukštuosius luomus — 
dvarininkus, turtuolius, pirk
lius ir kitokius didikus. Bet 
susidūrę su valstiečiais. atsi
mušė lyg i kokią nesugriau
namą sieną. Bekurdami gry
nai proletarišką komunistinę 
valstybę,komunistai iš karto 
mėgino remtis tik miesto 
darbininkais ii kaimo bied- 
nuomene. Su valstiečiais bu
vo mėginta nesiskaityti, jie 
Puvo mėginta vertinti kaip<- 
buržuazinė pajėga ir kaipo 
su tokia buvo pradėta griež
tai kovoti.

Viępok greitai net pats 
Leninas gavo Įsitikinti, kad 
valstiečių i ožio ragą suriesti 
negalinta. Pajutę spaudimą, 
valstiečiai visų pirma atsisa
kė duoti miestams duonos. 
Kada ta duona buvo imtlasi 
varu iš sodžiaus išimti, tai 
valstiečiai pradėjo tik tiek 
gaminti, kad jokių likučių 
nebuvo. Dėl to nepaprastai 
sumažėjo pasėlių plotas li
tas grėsė Rusijai v isišku su
griuvimu.

Komunistai priversti buvo 
valstiečiams nusileisti. Jie 
paskelbė miesto su sodžium 

j bendravimo kampaniją. Su

I

___ i galutinai susidūrė su 
š Rusi- valstiečiais. Ir to susidūrimo 

išdavos nesunku numatyti. 
Kovą laimės tas, kas laikys 
valstiečiu pusę. O valstiečių 
pusę laikyti, reiškia atsisaky
ti nuo vadinamos proletarų 
diktatūros ir įvesti tokią 
tvarką, kokios nori valstie
čiai. O valstiečiai, anot nau
jai Įsikūrusios nelegalės vals
tiečių partijos atsišaukimų, 
nori, kad “Rusiją turi valdy
ti patys valstiečiai per savo 
atstovus išrinktus Į laisvas 
tarybas." “šalin nauja ko
munistinė diktatoriška poni
ja!”—užbaigia savo atsišau
kimą valstiečiai. L. U.

i VANAGAS ŽADA SUDĖTI
“MARGUTI.”

; Buvusis “dzimdzių kara- 
|Iius” A. Vanagas žada sudė
ki Velykoms “Marguti.” Bet 
’ tai nebusiąs margintas kiau
linis, o mėnesinis juoko ir 
į gaidų laikraštis. Mums da 
: neteko tą laikrašti matyt, bet 
j tikimės, kad jis bus taip pat 
margas ir Įdomus, kaip ir
Vanago Plunksna.” į
Linkime p. Vanagaičiui I vidutiniais ūkininkais prade-

DR. ALSEIKA LEIDŽIA 
LAIKRAŠTI VILNIUJE.

Dr. D. Alseika, kuris ke- 
liatas metų atgal rinko Ame
rikoje aukas, dabar pradėjo

NE TUO ADRESU.
Šiomis dienomis Bostono 

kalėjime valdžia sudegino 
elektros kėdėj 21 metų am
žiaus vaikėzą už žmogaus 
užmušimą. Sėdėdamas kalė
jime ir laukdamas paskuti
nės savo valandos, jisai pa-', 
rašė laišką kitiems vaikė
zams, kurie “dar siaučia 
liuosi."Tarp kitko jis jiems 
sako:

“Tegul liūdnas mano galas 
bus Amerikos jaunimui perspė
jimu. kad ištvirkimo kelias yra 
labai sunkus.”

Bet Bostono “American” 
sako, kad tas laiškas ne tenai j 
yra adresuojamas, kur reikė-; 
tų. Ištvirkęs jaunimas jone-; 
skaitysiąs, nes jis niekad ne- 
skaitąstokių dalykų, kuriuos 
reikėtų skaityt. Ir Bostono 
dienraštis labai teisingai pa
stebi, kad—

“Kas turi jaunimui ką nors j 
svarbaus pranešti, tas turėtų ; 
parašyti apie tai dainą ir duoti' 
kam nors pritaikyt prie josi 
‘two step” ar kitokio džiazo j 
muziką. Gi norint tokią pamo
ką paskelbti laikraščiuose, ją 
būtinai reikėtų padėti sporto 
puslapy.”

Tas tiesa. Amerikos jauni
mas nieko daugiau neskaito, 
kaip tik sporto žinias. Rim
tesnės gyvenimo problemos1 
jam nerupi. Kas ištikrujų 
svarbumai Amerikos jauni
mui neturi jokios svarbos.! 
Sportas ir džiazas, tai jo gy
venimo alfa ir omega. Prie 
džiazo reikia išsigerti. Gyve-

iI

Jnr;r.i<. pieninis, turtno- 
!ė mergina — visi išitiu- 
su nejučinms ruki-

kaisti

Ne viens

Atvira kalba apie 
kūno atsidavimaII

Lengva apsisaugoti su šiuo grynu muilu
lengva apsisaugoti’ Tik dažnai plau 
kitės maloniu muilu, kuriuo mili
onai dž.iiOgiasi — Lifebuoy — jis 
kvapus naikina.

Tos pačios minkštos ir apšuos 
antiseptiškos putos, kurios saugo 
sveikatą naikindamos mikrobus 
apsaugo kūną nuo atsidatirrto išva- 
lydamos duobeles. .Milionai myli 
Lifebuoy dėl išvaizdų — jis padaro 
odą aiškia ir švelnia kai aksomas

Pastebėkite kvepėjimą 
Išmoksite mėgti I ifebuoy malonų 
ir tvarų kvepėjimą, kuris pasako 
kad Lifebuoy arunma. bet kuris vie 
nok greit nugaruoja po nuplovimo. 
Vartokite Lifebuoy savaitę ir vieto
site visą gyvenimą Pasipirkite šian
die > • "

LEVER BRO-' CO.. »•’’

j£lXOTr ši-.- k?.':i kūno kū
pu Patyrėte nesyki.
Ir žinote kaip greitai netenkate 

pagarbos ram kuris nusikalsta tuo.

Bet suprantate, kad neicreras 
Zš rr-u u rėra jujjs nuo kuro atsi

davimo' Kad gvventi. turim? pra
kaitui: Net vėsiose dienose musų 
duobsi:.: milionai leidžia nematoma 
drėgnuma — dažnai iki kvortos į 
24 valandrs

Nerizikuok kaltumu!
Matom-.r ar nematomas tas drėgnu
mas visados turi k vapa. Jis ncap- 
Icidži ntiyis’tio. Visi mes — nežiū
rint musu padėties gyvenime — ga
lime pras-kaisti jei nepasrs.iugosirtic.

Greit pastebime pas kitus, bet re
tai žinome kada patus esame kalti.

Kam. tat rizikuoti — kada taip

L1FEBUOY
SUSTABDO HUNO KVAPSNI

OEL VCIDO WAKKU-*1Al>fMNt»

AF»AUGO'sWM(ATA

VISKO PO BISKI.

Skaitytoji! Pastabos.

Baltos-Mai ės lietuviški fa
šistukai sutvėrė “susaidę,” 
kuri pasimirė vos tik užgi
mus. “Keleivio” korespon-

tukų “gimdymą” gražiai pa
juokė. Šito pajuokimo nesu
pratus fašistų močė “Vieny
bė” rūstauja: “...ten piktai 
pasijuokiama iš skirtingų 
oolitinių Įsitikinimų žmo
gaus dėl fakto, kad jam pasi
mirė jauna dukrelė!”

Ištikrujų gi jokia dukrelė, 
kokią “Vienybė” Įsivaizdi
na. negimė ir nemirė. Mirė 
.ik fašistų pagimdyta “sušal
dė,” apie kurią ir pati “Vie
nybė” buvo rašiusi.

“Keleivio” korespondento 
juoką suprato visi Baltos- 
Marės lietuviai, tik nesupra
to sena močė “Vienybė.” 
Nuseno vargšė...

« * ♦

“Amerikos Lietuvis” No. 
11 rašo; “liauno apskrity 
žyra i gimę 1927 metai*, sau- 
do-birželio mėnesių laiko- 
arpy, šaukiami stot Į naujo
kų ėmimo komisijas.”

Sulyg Maikės Paltanavi
čiaus gazietos, tai Smetona 
šaukia jįariumenėn vienų 
metų senumo kūdikius. Tai 
bent “kariumenę” fašistai 
urės!

♦ ♦ ♦

Ar žinote, kad Lietuvoje 
onetoną draudžiama vadinti 
Smetona? Jeigu tą baltą ko
jelę. kuri apsistoja ant pieno 
paviršiaus, pavadinsite sme- 
.ona, tai bile vienas polici
ninkas už tai jumis gali ares- 
.uoti ir teismas jumis nubaus 
už “tautos vado” Sipetonos 
Įžeidimą.

Smetoną, kuri pasidaro iš 
pieno, nauji fašistų zakonai 
liepia vadinti gretiene. Pra
vartu tai žinoti ir amerikie
čiams, kurie žada aplankyti 
Lietuva.

♦ ♦ »

—Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim! — šaukia 
Lietuvos fašistai. Kad nura
minus šūkaujančius fašistus, 
sakoma, pan Pilsudskį paža
dėjo Voldemarui atiduoti 
Vilnių, bet su ta sąlyga, jei
gu Voldemaras atiduos Var
šuvos apiekon visą Lietuvą. 
Ir pikti liežuviai spėja, kad 
Voldemaras su tuo sutiko. 
Taip atrodo, kad gausime 

* Vilnių, bet neteksime Lietu
vos.

I

jo skaitytis, kaipo su valsty
bės pamatiniu luomu, 
žinoma, pasukus šituo 
reikėjo atsisakyti nuo 
kių reformų.

Valstiečiai, pirmais 
tais pasidalinę skaitlingų 
dvarų žemes, ir girdėti neno
rėjo, kad ta žemė yra val
džios nuosavybė. Valstiečiai 
Įsigyveno tose žemėse kaipo 
tikri savininkai. Net pati bol
ševikų žemės reformų ista- 
iimdavystė aiškiai nedrįso 
pasakyti, kad valstiečiai nė
ra jų žemių savininkai.

Pasukus politiką i valstie
čių pusę, sodžius atsigavo. 
Jo gamyba padidėjo Rusi
joj ir duonos atsirado pakan
kamai. Bet čia vėl nelaimė. 
Vėl susidūrė sodžiaus ir mie
sto reikalai. Miestų darbi
ninkai, pamauti ant komu
nistinio pavadžio, su pavydu 
pradėjo žiūrėti i sodžių, kur 
kiekvienas pasidarė pilnas 
savo turto šeimininkas.

Atsirado vyriausybei opo
zicija, kurios žymiausias va
das pasidarė Trockis. Troc
kis nurodinėjo, kad dabarti
nis komunistinės Rusijos va
das Stalinas visiškai nutolo 
nuo komunizmo, kad jl\. 
darbininkų nenaudai patai- . 
kaudamas valstiečiams, duo- mezginiam, 
d a atsigauti sodžiaus buržu
azijai. Bet Trockis ir jo šali
ninkai buvo nugalėti ir iš
sklaidyti po tolimas Rusijos 
vietas, kaipo komunizmo 
priešininkai. Rodos, viskas 
tuo turėjo ir pasibaigti. Bet 
kur tau! Opozicijos pasėtoji 
sėkla buvo tiek galinga, kad 
Stalinas pats mėgina kai ku
riais klausimais sekti Troc
kio opozicinę programą, 
ypač valstiečių atžvilgiu. Vėl 
susidūrimas su valstiečiais. 
Valstiečiai vėl neduoti a duo
nos. Paskutiniu laiku Rusijos 
miestuose vėl jaučiamas di
delis maisto produktų truku
mas. Vėl buvo mėginta iš 
valstiečių duona paimti prie
varta, bet ant pirmųjų ban
dymų nudegta — prieita ligi 
riaušių.

Visa tai valdančiųjų tarpe 
vėl sukėlė nuomonių pasi
skirstymą. Paskutinės žinios 
praneša, kad Stalinas, taip 

i laimingai apsidirbęs su Tro- 
[ckiu. susilaukė griežtos opo
zicijos iš kitų vadų — Ryko*- 
voir Kalinino. Pastarieji rei
kalauja dar daugiau nusilei
sti valstiečiams, tuo tarpu

Bet, 
keliu 
viso-

me-

Kode! bėgti pneš kalną yra 
sunkiau negu pakalnėn?
Nes bėgant piies kalną 

reikia kelti savo kūną aukš
tyn, kuri žemes gravitacija 
traukia žemyn. Jeigu žmo
gus sveria 150 svaių. ir jis no
ri Įbėgti i kalną 1 0 pėdu auk
štyn, tai savo kūno pakėli
mui jisai turi pavartot dv ide- 
šimtą dali vieno arklio pajė
gos.

Kodėl vyras yra stipresnis, 
negu moteris?

Todėl, Kad jis turi dides
nius raumenim irtuose rau
menyse yra daugiau pleiškų. 
Didesni raurr.enįs susitrauk
dami duoda daugiau pajė
gos. O raumenis pas vyrą bu 
na didesni paprastai dėlto, 
kad jo visas kūnas būna 
stambesnis. Stambi moteris 
gali būt taip pat stipri, kaip 
ir vyras.

Kodėl mes pavargstame?
Musų kūnas pavargsta 

dėlto, kad nuo ilgo naudoji
mo musų raumenų mezginiai 
netenka susitraukimo pajė
gos. Mokslas <ia nėra tikrai 
patyręs, ar tai pasidaro dėl
to, kad mezginiai sunaudoja 
visą maistą raumenyse, ar 
gal atsiranda kokių nuodų, 
kuriuos kraujas turi praša
linti. Gali būt, kad su musų 
kunti atsitinka taip pat, kaip 
ir su garvežiu, kuris tuo pa
čiu laiku ir kurą suvartoja, ir 
pelenų prisirenka.

Kodėl mums reikalingas 
miegas?

Miegas reikalingas tarp* 
kad žmogaus kūnas pasilsė
tų. Judėdamas jisai pavargę 
ra. Taigi, miegant kraujas 
pristato maisto raumenų 

is. atgaivina juos, 
ir tuo pačiu laiku prašalina 
sudėvėtas daleles. Šituo bu
du atgaivinama netik raume
nų spėka, kuri reikalinga 
darbui, bet ir smegenys, ku
rios protą gamina.

Iš kokių medžiagų žmogaus 
kūnas susideda?

Apie vieną trečdali suda
ro vanduo. Imant apskritai; 
150 svarų žmoguje yra ajaiė 
10 galionų vandens, apie 24 
svarai anglies, apie 7 svarai 
kalkių (kauluose), apie 2 
svarai fosforo, apie 2 uncijos 
druskos, apie ketvirta unci
jos dalis geležies, penkta unt 
cijos dalis cukraus, truputis 
sieros, magnezijos, floriųos 
ir jodinos. Be to da yra apie 
5 svarai nitrogeno ir apie 13 
svarų hydrogeno ir oksigeftdj 
neskaitant to, kas yra vande? 
ny. Vienas matematikas iš- 
skaitliavo, kad visa šita me* 
džiaga, jeigu ją reikėtų nu
pirkti krautuvėj, atsieitu 
apie 98 centus.

A ■ * į «

—Mes norime žemės! — 
šaukia Lietuvos bežemiai.

sti valstiečiams, tuo tarpu —Gausite, gausite! — ra 
Stalinas nori išlaikyti komu- mina juos Voldemaras. — 
nistų kairumą ir net žadąs Kaip jus iš bado pastipsite!, 
susitaikinti su Trockiu. tai mes jums ir akis zėnke 

Svirplys. ’ Aišku, kad Rusijos dikta-apipilsime. Sv,
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos nepraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

>

Kas nieko neveikia, 
To niekas Bepeikia.

I
SCRANTON, PA. žmones. “Vienybe šitą mu- 

Apie Scrantono puodyne.. Patri°‘}|5« labai
Kadangi dabar Lietuvą 

valdo pramigusios Smetonos 
puodynė, tai ir musų koloni
joj įėjo i madą puodynės. 
Kun. Kuras savo parapijo- 
nus irgi praminė puodynė
mis. Tai visai tinkamas pa
vadinimas, nes kun. Kuro 
parapijonai protauja nei 
daugiau, nei mažiau, kaip 
paprastos puodynės, štai 
kun. Kuras per pamokslą uz-‘ 
sake, kad seredoj, 7 d. kovo,1 "HlLADLLrHlA, PA. 
atvažiuos naujas vyskupas. Atsakymą* P. J. Morkūnui, 
kurį visi parapijonai privalo 
pasitikti. Girdi, vyskupą pa
sitiks netik katalikai, bet net 
ir žydai.

Kadangi puodynės pro
tauti nemoka, tai daro taip, 
kaip kunigas Įsako. Atėjus 
seredai privažiavo fordukų 
pilnos gatves, o juose sėdėjo 
kun. Kuio puodynės. Visi su 
nekantrumu lauke naujo vy
skupo. Na ir sulaukė. Tai bu
vo paprastas airišis su atbu
la apykakle.

Dabar paaiškinsiu, kodėl 
kun. Kuras savo parapi jonus 
praminė puodynėmis.

Pereitą vasarą kun. Kuras 
buvo nuvykęs į Lietuvą. Vie
noj vietoj jis pamatė daug 
puodynių užmaustyta ant 
tvoros kuolų ar stulpų. Tų 
puodynių buvo visokių — 
juodų, baltų ir margų. Pasi- pasirašę republikonai pilie- 
žiurėjęs į tas puodynes kun.; čiai, o ne komunistai. Todėl 
Kuras pradėjo gardžiai jei kas pakištų liežuvį, tai 
juoktis. ”*■ - " ’ - — — -

Tauriečiai mano, kad 
Smetona su Voldemaru dar 
neužtektinai Lietuvos žmo
nių kraujo išgėrė, tai vėlina, 
kad dar daugiau gertų. Mes 
gi, sasipratę lietuviai darbi
ninkai, sakome: šalin smur
tininkai iš valdžios! Lai gy
vuoja Seimas ir jo pastatyta 
demokratinė valdžia!

Scrantonietis.

Nors tai butų ne mano rei
kalas atsakyti, bet matant ši
taip neteisingai žmogų šmei- 
žiant, negalima nutylėti. 
“Keleivio” No. 3 p. Morkū
nas, išgirdamas komunistus, 
labai neteisingai apšmeižė 
Geležėlę, išvadindamas ji 
melagium, driskium, kuris 
mažai kada dirbąs ir jau bus 
trįs metai, kaip plaukų ne
kerpąs. Šitaip išniekinęs 
žmogų, Morkūnas nori ir lai
kraščiuose uždrausti jam 
vietą, kad apšmeižtasis ne
galėtų pasiteisinti.

i Bet dabar pažiūrėkime 
kur čia yra Geležėlės melas. 
G. sako, kad Republikonų 
Kliubą yra užvaldę komunis
tai. Tą ir p. Morkūnas pripa
žįsta. Ar tai yra gerai? Juk 
ant čarterio yra prisiekę ir

I

I

Bedarbė ir kiti dalykai.
Pas mus dabar viešpatau

ja didelė bedarbė. Tūkstan
čiai darbininkų vaikščioja 
be darbo. Daugelis šeimynų 
jau nebeturi iš ko pragyven
ti. Eilės bedarbių per ištisas 
dienas stovi prie dirbtuvių 
vaitu, laukdami, kada juos 

ipak\ies į darbą. FabriKan- 
tai, naudodamiesi šiuo kri
zių, pradeda numušinėti al- 
įgas dirbantiems darbi n in- 
Ikams. Štai, bovelninėse jau 
paskelbta, kad nukapojamos 

{darbininkams algos nuo 5 
jiki 10 nuošimčių. Daugdar- 
jbininkų apleidžia Lawren- 
'ce’ą ir važiuoja kitur darbo 
Jieškoti. Pora metų atgal 
|Lawrence’uj buvo sunku su
rasti tuščią tenementą, o da
bar jų yra apie 4,000.

Bedarbė sunkiai atsiliepia 
ir ant biznių. Daug krautuv- 
ninkų atsisakė duot savo 
kostumeriams valgį ant kny
gučių. nes žmonės skolų ne
grąžina ir krautuvninkams 
prisieina bankrutyt.

Nors ir didelė bedarbė 
viešpatauja, bet žmones gir
tuokliauti nesiliauja. Matosi 
daug girtų netik vyrų, o ir 

___ _____ _ moterų, žodžiu sakant, Law- 
keista moteriške? kurią Dai- rence’as visais atžvilgiais ei- 

s vy- 
bilio numerį. Tokiu budu bu-Pa'adlno šokti. Tai, 
vo labai lengva susekti ir su- {°’11ra moteriškė minėtą

Pasirinkimas Garsių Viešbučių

a įouraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

Toliaus p. M. sako, kad to- manė ją pavogti. Ir vieną 
kie korespondentai, kaip Ge-gražią dieną vasario 15 d., 
ležėlė, tik laikraštį nužemi- 1928 m., Emilijos motina, su; 
na. Vadinasi, čia p. M. nori savo vyru K. Ulinsku pasi-| 
pasakyti, kad redakcija dau
giau nepriimtų Geležėlės ko
respondencijų. Bet aš sakau, 
kuomet būna Geležėlės ko
respondencijos parašytos, 
tai tą sąvaitę pritrūksta “Ke
leivio” kopijų Philadelphi- 
joj.

Geležėlė nėra mano drau
gas ir aš su juo mažai kada 
susieinu, bet aš jį pažįstu ke
letas metų, tai yra nuo to lai- i

»

randavojo iš garažo automo
bilį ir atvažiavę prie mokyk
los palaukė, kada vaikai iš 
mokyklos eina namo. Motina 
Emiliją pagriebus įsisodino į 
automobilį ir nuvažiavo. Bet 
Emilijos močeka tą visą sce- ■ :r................ r
na matė ir įsitėmijo automo-l atell° vakare vienai

KENOSHA, WIS.
Atsakymas Jaunikaičiui
Kenoshos Jaunikaitis, ap

rašydamas “Naujienose” iri 
“Keleivyje” bolševikų nepa-l

i sisekimus su prakalbom ir iš-, 
i girdama> 'Dailės Ratelio pa-{ 
rengimą. užkliu\a ir už ma- 

i nes. Girdi, musu mieste vra

■ rasti kaltininkus. Kada Ulin- A.\niką iskoliojusi ir iš sve-
... .. .- . ------ — *v ‘i icta.-via nuu iv idi-!skai su pavogtąja Emilijalt?ines .su Prasto pagelbaj

.. Vienas is jo sanke- Rępubhkonų Khubas ga etų ko, kuomet jis buvo musų nuvažiavo " ‘ ‘ ~

u-

Akroniečiai remia streikuos
iančius angliakasius.

Čia susitvėrė tarptautinis 
Komitetas, kurį sudaro įvai
rių tautų organizacijų atsto
jai. Tame komitete aktyvi 
dalyvumą ima ir lietuviai.

Vasario 12 d. SLA. 198 
kp. susirinkime paaukauta 
iš iždo 5 dol. Dalyvavę susi
rinkime nariai suaukavo 8 
dol. Taigi išviso 198 kp. pa
aukavo 13 dol. Taipgi kuopa 
išrinko 3 veiklius atstovas į 
tarptautini komitetą.

Prie minėto tarptautinio 
komiteto prisidėjo ir kitos 
lietuvių organizacijos, kaip 
antai: A. L. D. L. D. kuopa, 
Motera Susivienijimo kuopa 
ir Laisvės Pašalpinė Draugy
stė. Girdėjau, kad ir kitos 
draugijos išrinko savo atsto
vus.

Vasario 11 d. Laisvės Pa
šalpinė Draugystė turėjo pa
rengimą streikierių naudai. 
Nuo to parengimo liko 31 
dol. pelno.

Kovo 4 d. pas J. J. Ver- 
siacką susirinko būrelis jo 
artimų draugų pasveikinti 
su diena jo gimimo. Ten drg. 
N. White (Vaitkevičius) pa
prašė namų savininko, kad 
leistų jam pakalbėti apie 
streikuojančių angliakasių 
kritišką padėtį. Po draugo 
White kalbos aukavo anglia
kasiams šie draugai: J.J. 
Versiackas 1 dol., N. White 
1 dol., B. Versiackas 1 dol., 
W. Idock 1 dol., V. T. Neve- 
rauskas 1 dol, A. Vienis 1 
dol., L. Versiackienė 1 dol. ir 
S. Šipulienė 50c. Viso su
rinkta 7 dol. 50c. Pinigai 
perduoti tarptautiniam ang
liakasių šelpimo komitetui.

Kovo 24 d. lietuviškų or
ganizacijų atstovai parengė 
balių angliakasių naudai.

Delegatas.

na “ant bom.
Iš lietuviškų laikraščių čia 

daugiausia yra skaitomas 
“Keleivis.” Ateina keli nu
meriai ir “Amerikos Lietu
vio,” kurį skaitydami žmo
nės daro juokus. Štai viena
me “Amerikos Lietuvio” nu
meryje yra atspausdinta ži
nutė iš Lietuvos, kad Smeto
nos valdžia šaukia kariume- 
nėn visus tuos “vyrus,” kurie 
gimė 1927 metais, t. y. per
nai. Jeigu šitokią “armiją” 
Smetona organizuoja, tai 
tikrai bus “vaina.”

Bedarbis.

įsmetusi.
Ištikrujų gi dalykas dėjosi! 

visai kitaip. Aš sėdėjau su 
savo kaiminka ir minėtas 
vyras priėjęs prie manęs pra
dėjo kabinėtis ir vadinti 
šokti. Aš patariau jam eiti 
gulti ir išsipagirioti, o ne gir
tam prie moterų ir \aikų ka
binėtis. Tada jis atsisėdo ša
lę manęs ir pradėjo visokiais 
žodžiais koliotis. Negalėda
ma jo kolionių pakęsti, aš 
pasiskundžiau savo vyrai. 
Mano vyras paprašė polic- 
maną. kad tą girtą vyrą pra
šalintų iš svetaines, ką tas iri 
padare.

Mat, Jaunikaitis yra pik
tas ant manęs, kam aš jį gir
tą iš savo stubos išvariau, 
kuomet jis nei dura nebeldęs 

_____ z įlindo, todėl dabar, pasitai- 
Ulinskai nei advokato netu- kius progai, nors per laikras- 
rėjo pasisamdę. nes juos gy- čius bando man 
nė visuomenės (Public De- Kode! sveikas

i New Yorką, tenI • 11 — t r i •• * . * . , t Uv Ilivv I ■J UV U 111Lt, 11 L4 X d/.Iri \ O X V v » » 1 V/I I\<X« Iv II
leiuų paklausė Kurą, ko jis netekti savo carteno. O kad nibsiuvių unijos delegatu.: automobili paliko, otrauki- 

l^?°-d81-*- .un' .“^Geležėlė nupeikė komunistų Būdamas delegatu Geležėlė ! niu vyko į Reading, Pa. pas 
atsaKe. Pažiurėjus į tas(perstatytą “Gngutj, tai tas daug švariau ir teisingiau savo gimines. Bet nespėjus 
puodynes mane ima kvailas nėra šmeižtas, bet tikra tie- pasižvmėjo. negu komunistu jiems ten nei apsistot, detek- 
juokas, nes jos man primena ĮSa, nes ir patįs komunistai Bekampis. ‘ tivai juos visus areštavo. Irnes ir patįs komunistai Bekampis.
mano parapijonus.” . “Laisvėje” rašė, kad “Grigu-

Sitą istoriją pats kun. Ku-,tis” prastai išėjęs. Toliausi 
ras papasakojo per pamoks- Morkūnas sako, kad Geležė
lę. Todėl dabar visi žmonės Jė esąs driskius ir mažai ka- 
kun. Kuro parapijonus vadi-Ida dirbąs. Kągi tas pasaky- 
na puodynėmis. mas reiškia? Juk man rodo-

lr ištikro. kaip gi tokius}sk kad nei p. Morkūnui, nei 
žmones galima butų kitaip i komunistams nereikia Gele- 
pavadinti. Jie dirba-triusia - žėlei pąšelpą duoti. O juoktis 
ne savo naudai, o svetimųjų, > bedarbio nėra reikalo, nes 
Pabudavojo bažnyčią — už--šiandien Amerikoj vra mi- 
raše airišiams, pabudavojo lyjonai bėdai biu. 
mokslainę — užrašė airi-i ' Toliaus p. Morkūnas sako, 
siams. Dabar kun. Kuras no- jkad Geležėlė jau 3 metai 
n; . Pa )Uda\otų naują {kaip nekerpa plaukų, čia tai 
kleboniją. Kurią taipgi uzra-jau vra begėdiška melagys- 
sys ainsiams. Viską sveti-1tė kasgi ‘ gali tikėti, kad 
miems, o sau nieko, Kun. tris metus butu plau-
kuras non savo puodynes )kų nekirpęs Aš Geležėlės 
apkiauti mokesčiais, jauni į nemačiau iau bus apie 6 mė- 
vaikinai ir merginos turėsi . - . • .
mokėti po 3 dol., o suaugę plaukai .dabar atrodo. Bet 
žmones po 12 dol. Kuomet • ~ • •---- -
prieš šitokius mokesčius 
daug parapijonų išsireiškė 
prieš, tai kun. Kuras pagra
sino: “Jeigu jus nemokėsite, 
tai mokės svetimi.” Tas reiš
kia, kad bažnyčią paves sve
timiems. Bet šiaip ar taip, o 
bažnyčia ir visas parapijos 
turtas ir dabar jau priklauso 
svetimiems.

Kun. Kuras visus savo su
manymus lengvai pervaro, 
nes parapijonų tarpe turi ke
letą pataikūnų, kurie parapi- 
jonų mitinge rėkia už kuni
go sumanymus. Jeigu kas iš 
|iarapijonų kunigui pasiprie- 
šina; tai tuos jis išvadina 
bedieviais. O kartais kuni
gas supykęs visus savo para
pijonus išvadina jaučiais, o 
parapijonkas karvėmis. 
, Daug parapijonų žada 
mesti Kurą ir eiti prie tautiš
kos parapijos, kur gaspado- 
riauja vyskupas Gritėnas,;

♦ Jfc ♦ “ . >
-'t!- ; i

Nesenai Sc-rantone susi
tvėrė puodynių garbintojų 
Kliubas vardu tauras. Prie 
to kliubo priguli ir biznierių, 
kurie save vadina Lietuvos 
patriotais-inteligentais. Va
sario 16 d. tasai kliubas su-' 
rengė paminėjimą 10 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės, 
pa ir nutarė pasiųsti Lietu-; 
vos puodynei Smetonai ir jos 
laižytojui Voldemarui pa
sveikinimą, kad jiems ir to-1 na “komunistų veikimu dal
ijaus sektųsi engti Lietuvos lės srityje.” Gana, jau gana!

Ase rūkas.

_ _ IS
jiems ten nei apsistot, detek- 
tivai juos visus areštavo. Ir 
kol tapo padarytos reikalin
gos popieros, tai jie ten buvo 
laikomi kalėjime apie porą 
sąvaičių. Pagalios pargabe
no juos į Waterbury. Iškarto 
čia juos laikė po 1,000 dole
rių kaucijos. 'Bet paskiaus 
paliuosavoužstačius po S300. 
Ir štai kovo 14 d. ivvksta na- *• 
grinėjimas jų bylos. Teismas 
abudu Ulinskus paliuosavo 
be bausmės, nes atrado, kad 
motinos meilė link savo kū
dikio yra begalinė. Ir ją pri
vertė tatai daryt niekas ki
tas, kaip tik meilė.

Ir kas keisčiausia, kad

WATERBURY, CONN. 
Pavogė iš meilės ir teismas 

ją išteisino.
VVaterburio lietuvių tarpe 

būna įvairių atsitikimų, gerų 
ir blogų. Ypač daug visokių 
kalbų ir skandalų kyla dėl 
nesutikimų šeimyniškame 
gyvenime.

“Keleivyje” jau buvo ra
šyta, kad tūlas laikas atgal 
tapo pavogta Radvilo 10 me
tų mergaitė. Taipgi buvo 
pranešta, kad tą vagystę pa
pildė mergaitės motina.

Kad skaitytojams visa šita 
istorija butų aiški, aš para
šysiu apie Radvilų gyveni
mą kiek plačiau.

Antanas Radvila apsivedė 
11 metų atgal. Už metų laiko 
po vestuvių jie susilaukė 
dukters Emilijos. Per šešis 
metus Radvilai gyveno suti
kime. Bet štai vieną gražų 
vakarą Antanas pareina na
mo vėlokai ir randa savo pa
čiutę besikalbant su meiles
niu už ji. Antaną apima ker
štas. Jis išveja pačios meilu
žį. o kartu su juo ir savo pa
čią. Mergaitė pasiliko pas 
tėvą. Tuojaus Radvila parei
kalauja per teismą persisky
rimo nuo savo pačios. Ka- 

idangi Radvilienė neturėjo 
! pinigų, nes vyras net ir jos 
{drabužius pasilaikė, tai Rad
vila bylą laimėjo ir nuo pa
čios divorsą gavo. Radvilie
nė prašė teismo, kad jai pri
skirtų mergaitę auginti ir 
pati liudijo, kad mergaitė 
nėra A. Radvilos "patarna
vimo,” bet teismas jos pra
šymą atmetė.

Už tūlo laiko Radvilienė 
apsivedė su K. Ulinsku, o 
Radvilas prisikalbino vieno 
sporto per daugelį metų my
lėtą Petrauskiutę ir su ja ap
sivedė. Mažoji Emilija dabar 
turėjo dvejus tėvus: motiną 
ir patėvį, ir tėvą ir močeką. 
Gyveno ji pas tėvą ir moče
ką. nes teismas taip nuspren
dė. Tečiaus motinos meilė 
link savo kūdikio yra begali
nė. Ir Emilijos motina, kitaip 
nebegalėdama Emilijos iš 
močekos rankų išplėšti, su-

• t
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nėšiai ir nežinau, kaip jo!

kuomet Geležėlė dirbo po
pieros dirbtuvėj ir čia pat 
gyveno, tai aš matydavau, 
kad Geležėlė kas subatą bū
davo apsikirpęs ir apsisku
tęs. Jeigu G. nuo to laiko ir 
butų nekirpęs plaukų, tai vis
gi butų tik 6 mėnesiai, o ne 3 
metai, kaip p. Morkūnas sa
ko.

Toliaus p. M. sako, kad jis 
esąs visai bepartyviškas ir 
jam neapeina jokia partija. 
Jis tik žiūrįs, kas yra veikia
ma dailės srityje. O kad, gir
di, komunistai daugiausia 
veikia, tai jis juos ir pagiria. 
Kaip matyt iš to bepartyvio 
išeina tikra komunistiška da
vatka. nes jis nemato arba, 
geriau sakant, slepia visus 
komunistų nedorus darbe
lius. Ar tamsta, p. Morkūne, 
matei, kad nors vienose pro- 
gresyviškesnėse prakalbose 
komunistai nebūtų sukėlę 
triukšmo? Ar tamsta nueini į 
komunistų parengtas prakal
bas, kur komunistų kalbėto
jai bjauriausia išniekina pro- 
gresyvę spaudą ir visus mok
slo vyrus, kaip tai Grigaitį, 
Michelsoną, Bagočių, Dr. 
Klimą, Grinių ir kitus? Ar 
tamsta skaitai komunistų 
“Laisvę,” o jeigu ne, tai pa
siskaityk, o pamatysi kokie 
“perlai” ten yra rašomi, net 
šlykštu skaityti.

Na ir šitą viską p. M. vadi-

I i
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i A. Ribikauskas iš Phila- 
delphijos, 1818 So. 2-nd st.. 
rašo: Aš turiu namą, užlai
kau restoraną ir darau val
gius sulyg žmogaus noro. Aš 
su “Keleiviu” nemanau skir
tis pakol busiu gyvas. Ir jei
gu tu, tėve, prarasi vyčių ge- 
narolo ciną, ateik pas mane, 
o galėsi pavalgy! kiek tik 
sveikata tau leis.

i atkeršyti, 
visuomenės (Public De- Kodėl sveikas nepasakai 

fenderi gynėjas adv. W. W. apie save, kuomet tave gas-
Gager. Na, o A. Radvilui ta‘ 
byla, kaštavo gal keli šimtai 
dolerių. Nes jis su detektivu 
Balanda važinėjo po visą 
Conn. valstiją. New Yorką ir 
Pennsylvaniją. Ir pagalios, 
kada surado juos Reading'e. 
tai jis ten išbuvo apie dvi 
savaites laiko, kol Ulinskus 
pargabeno Į VVaterbury.

Dabar žmonės juokiasi iš 
Emilijos močekos. Sako: 
“Kodėl ji nepasistoroja savo 
locnos mergaitės, bet kito 
geru nori džiaugtis ir naudo
tis.”

Tai tiek šiuom kartu. Ki
tuose “Keleivio’* numeriuose 
tilps apie Antaną Radvilą 
daugiau žinių, kaip jis iš so
cialisto. laisvamanio ir ko
munisto tapo karštas katali
kas ir vytis.

Senas Waterburietis.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai drutuoliai aplan

kyt Brooklyną.
Iš vietos laikraščių prane

šimų teko sužinoti, kad 31 d. 
kovo Juška ir Gansonas at
važiuoja į Brooklyną ristis. 
Gansono priešininku bus 
lenkų milžinas Joe Rogacki, 
o Juškai teks grumtis su ita
lų čampijonu Mike Romano. 
Ristynės Įvyks Brooklvn 
Broadtvay Arenoj.

Linkiu musų drutuoliams 
nugalėti savo priešininkus.

i lOTERMTIOML PATEK CO
pradinės iš burdo ant gatvės 
išmetė. Vieton šmeižti kitus, 
pasižiūrėk į save, ką gero 
pats esi nuveikęs visuomenės 
labui.

Kadangi man primeti, kad 
aš esu su antru vyru ženota, 
tai prisipažįstu, kad tai yra 
teisybė. Bet tai yra mano da
lykas ir tau neprivalėtų tas 
rapėti. Aš esu su antim vyru 
ženota ir už tai tariu ačiū 
“Keleiviui” per kurio patar
navimą susiradau gerą vyrą. 
Per 13 metų su juo gyvenu ir 
džiaugiuosi tokiu gyvenimu.

Jaunikaiti išmetusi.

i

l l^oll 1 llljvtl^. «

Kriaučius.

I

* l
New York. N. Y. .

Februarv 29. 1928. 

Direktoriai paskelbėBoa r d 
kvoterinius dividendus po viena 
irtris-ketvirtadalius pro
centu ant Cumulative 7'< Pre- 
ferred,$toek šios Kompanijos, ir 
reguliari dividendą po vieną ir 
pusę (l1/') procentų ant Cu
mulative PreferredStock.de! 
bėgančio kvoterio mėtų, moka
mi Balandžio 16 d.. 1928. šėrinin- 
kams. kurie yra ant rekordo, bai
giant bizni Balandžio 2 d.. 1928.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
feriu knygos ncbu? uždarytos.

OWEN SHEPHERD
Vice Pnesident & TreasurerI

PATIKRINIMAS KNYGUČIŲ
Lavvrence’o Lietuvių A tyčiai

Valstijos įstatymai reikalauja, kad visi 
Taupymo Bankai, Taupymo Departamentai 
ir Trust o Kompanijos privalo patikrinti savo 
depozitonų bankines knygutes laike šių metų.

Meldžiame atnešti ar prisiųsti jūsų bankines 
knygutes dėl patikrinimo taip greitai, kaip 
galima.

Broadway Savings Bank, 
Essex Savings Bank, 
Lawrence Trust Company.

STOUGHTON, MASS.
Komaras ir Juška risis 

Stoughtono Lietuvių Sve
tainės naudai.

Stoughtono Lietuvių Lab- 
darystės Draugija darbuoja
si Įvairiais budais, kad palai
kius Lietuviu Svetainę. Ka
dangi musų publika, ypač 
jaunuomenė, labai intere
suojasi sportu, tai Labdarys
tės Draugija nors retkarčiaisi 
parengia ristynės, nuo kurių 
pelnas suvartojamas Lietu
vių Svetainės palaikymui. Su 
ristynėmis daugiausia iš visų 
lietuvių ristikų stoughtonie- 
čiams yra patarnavęs Franaą 
Juška. Todėl Stoughtono lie
tuviai jį ir myli, kaipo gerą 
atletą ir draugą

Atvažiavus į Bostoną ki
tam garsiam lietu\ ių ristikui 
Juozui Komarui. Stoughtono 
lietuviai kreipėsi ir prie jo? 
prašydami patarnavimo. Ir 
Komaras, kaipo gerassporti• 
ninkas, sutiko stoughtonie- 
čiams patarnauti be jokio at
lyginimo. Taigi Stoughtono 
lietuviai, pasinaudodami ši
ta gera proga, rengia risty- 
nes, kurios Įvyks pirmą suba- 
tą po Velykų, tai yra 14 d. 
balandžio. Risis labiausia 
pagarsėję lietuvių ristikai: 
Juozas Komaras su Franu 
Juška. Stoughtono lietuviai 
daug kartų mate Juška ri- 
tanties ir niekuomet jis nebu
vo nugalėtas. Komaras davė 
garbės žodi, kad jis Jušką 
lengvai sulamdysiąs. Pama
tysime. Apart lietuvių risti
kų risis ir svetimtaučiai, bū
tent rusų smarkuolis Ivan 
Ludlovv su Amerikos vetera
nu ristiku A. J. Davis. Po 
ristynių bus šokiai. Tas vis
kas Įvyks Lietuvių Svetainėj, 
24 Morton st., Stoughtone.

Taigi, balandžio 14 d. 
Stoughtono ir apielinkių lie
tuviams bus tikra sporto i» 
pasismaginimo šventė.

Rengėjai,

PreferredStock.de


4. KELEIVIS No. 13. Kovo 28 d., 192».

I stviIRę RpVftlillfi Godota net 200. Nužudytų, LalVlJUo MVVllIlCb tarpe matvt studentų. moky-: 
n i c M n vi Alne t0^ ūkininkų, darbininkų ir
H10 IlUZlvJIISą kitokių procesijų žmonių.

------------ Dauguma, aišku, vyriškiai ir
Latvija, kaip ir Lietuva, vidutinio amžiaus. Moterų 

nepriklausomybę ne veltui bendrai visame judėjime da- 
gavo. Ją iškovojo per ilgus lyvauta tik apie 5 nuošimtis, 
metus, mokėdama užtaisą-' Latvijos judėjimas prieš 
\ o sūnų gyvybėmis. i caro valdžią penktaisiais

Latvija neužmiršta tų ko- tnetaisėjo kur kas smarkiau, 
votojų ir juos gerbia. Latviai negu Lietuvoje. Viename 
jau yra sūk'urę nė'TiTTkaro, įTukume (apskrities mies- 

ir kTo&iu^Htažiėjteų-“ į tas) vėliau nužudyta 57 žmo-
1905 m. nėra latviams tuš-'nės Prie senojo gele-

č as garsas. Tais metai? žuvo'žinio tilt0- 1000r‘1- sausio 13 
Latvijoje apie 2,000 žmonių' dieną, nužudyta apie

* ‘ 60 žmonių. Tuos gi. kuriuos 
nenužudė, išsiuntė i Sibirą. 
Iš Tobolsko. Archangelsko, 

į Irkutsko ir kitų gubernijų iš
siųstųjų vaizdai labai pui- 
'kiai ro<!6 ių tenykšti gyveni-

KATALIKIŠKAS PATRIOTIZMAS
 %

Taigi fašizmas pas katali
kus svarbesniu buvo, negu 
Dr. Basanavičiaus viso am
žiaus darbai.

Ateitininkas Stuopis net 
verkdamas siūlė studentų at
stovybei padalyti iš Dr. J. 
Basanavičiaus 75 metų jubi- 
lėjaus dienos - gedulos die
ną. kurioje fašistai mušdami 
policiją, kai kurie gavo mušt 
nuo policijos.

Pradžioje to “ atmintino” 
i Seime po Dr. J. 

dar daug Staugaičio kalbos link Dr. 
75 metų su

Vienybėje galybė’. — Vi- Lietuvos Neprigulntybės 
si šaukia. Bet kaip tik reikia atgavimas — Deklaracija 16 
tą vienybę sukurti-išreikšti, vasario, 
vienodai veikti, tai dar ne
pradėjus pasidaro suirimas.

Kada kunigai Garmus ir 
Buniša rinko pinigus “Ka
talikiškam Universitetui” 
Kaune, tai amerikiečius tiki
no. kad viskas, kas padaryta ^'’os Laisvės Paskolą Ąute- 
Lietuvos tautiškam 'atgimi
mui. neprigulntybės Įgijimui

tai vis katalikų padaryta.
Ir kaip malonu butų, jei 

toks tikinimas butų teisybė. 
Katalikai turėtų kuomi girtis 
ir didžiuotis.

Istorija ir faktai tvirtina 
antraip.

Lietuvoje katalikams bee
sant i

tai kaip Amerikos 
Deklaracija 4 liepos — di
džiausia Neprigulntybės 
šventė. Katalikai gi šventė 
Kazimierą bent per tris me
tus: nusmaugė Lietuvos Pi
liečių Sąjungą: užkirto Lie-

rikoje: stengėsi sutrukdyti 
Lietuvių Politini Susivažia
vimą. Washingtone. Ir pana-! pradžioje to “ atmintino 
šių katalikiškų darbų galėtu- posėdžio f 
me priskartyti <’ 
daugiau. i Basanavičiaus

Net iškėlimą Lietuvos iš kaktuvių. pozicijos atstovai 
kapo katalikai priskaitė po-'sustoję ‘ pagiedojo Tautos 
piežiui. o ne Amerikos Kon- himną* Opozicijos atstovai 
gi-esui iš kovo 31 d.. 1916 m.,: negiedojo.

Dr. J. Basanavičius iš 
i Kauno laikraščių sužinojęs 
j apie katalikų “patriotišku- 
■ mą” link jo 75 metų gyveni
mo jubilėjaus, savo laiške iš 
Vilniaus. gruodžioGd. 1926, 
Dr. J. Staugaičiui parašė se
kančiai :

“Dabar sulaukęs iš Kaunu 
i laikraščių, iš jų sužinojau, kad 

Kaune "randijozinės buvo reng
ta demonstracijos mano men
kiems nuopelnams pagerbti, 
kad tas mano nelaimingas su
kaktuvių pačiame Seime minė
jimas nerado vienybės pritari
mo ir dar labiau suerzino parti
jų aistrumą. O turiu pasakyti, 
kad šitas tautos vienybės jaus- 

idealizavimas. kursai

kavose už nepriklausomybę.
1925 m.. Seimo nario social
demokrato H. Kaupenio ini
ciatyva. buvo padėtas pama
tas revoliuciniam muziejui. 
Jis 1926 m. perėjo “Latvijos 

tvrirno' draugijos” Į Sibirą apie
pirmininkui0-000 žmonių- Dalis jų pabe-

reik min. Fr.1?0 j užsieni, jų tarpe Rainis
visados po ranka laikėsi ka

iru komendantus vietoje ista- sava tautos darbuotojų, ku- 
tymų ir teismų. Amerikoje riuos reikėjo pagerbti suka- 
buvo viskas daroma sulyg kus jubilėjams. Katalikai 
prisakymų iš Kauno, kad ir tame Įmatė bedievybę. Kn- 

\ A iską ardyli-griauli. kad tik dirką. Vaičaitį. Višinską

istorijos 
žinion, kurios 
yra buvęs užs. 
Cielens. šiuo laiku muziejus 
:au užima du didokus kam
barius. - _ .

Visa >urinkta iki šiol me- gale ir tų darbininkų paveik- į; 
džiaga yra sutvarkyta ir sis- j^lų dauguma surinkta. Iš jų 

Be (iaugvbės'iki 1900 m. dirbusių . i__ t,'.,- i> — - -

g!ir Aspazija.
Revoliucinis darbas pra

dėtas jau 19-tojo šimtmečio

prie valstybės vairo, jie P° Dr- Šliupo iniciatyva.
Pagalinus susilaukėme ir

tarpe 
padarytų *1905 matome: Petrą BalodĮ—pir

mąjį revoliucini darbuotoją, 
revoliuciniu.' poetus Raini ir 
Aspaziją, Seimo pirm. Dr. 
P. Kalninšą ir kt. Po 1900 m. 

■revoliucinių kovotojų eilėse 
Į matome: -Jani Azoli — II-os 

reta ir modeminių. automa-;tų judėjimo vadą buv. min. 
tinių revolverių. Su surink-‘pirm.

tematizuota. 
paveikslų, 
metams paminėti, matome 
surinktus ir tuos ginklus, ku
riuos tų laikų revoliucionie
riai vaitojo. Nesant galimy
bės ir lėšų Įsigyti, pačių kal
tas! kardai, durklai, dirb

i vienybę nesueitų su tautie- (mirusius) nekartą statėsi 
čiais. Ir dėlto Amerikoje vi- sau pavyzdžiais, rinko ir ren- 
sur ir visą laiką turėjome ir ka aukas 
turime dvilinkumą.

džiais. šiandien neteisingai Kulipkos, šautuvai. Tu-.durnos atsto\ ą, penktųjų me- 
paskirstyti pasaulio turtai 
Vieni turi milionus. o kiti ne 
turi iš ku duonos nusipirkti.;*^ 
Iš čia. tėve, ir kila pagunda 
vogti.

—Matai, vaike, tai yra 
cicilistų mokslas. O katalikų per visas 
mokslas kitaip mokina. -Ji> S!'JS. k>u 
sako: “Nevok, ba griekas.” 
Ir jeigu žmonės 1 
talikai. tai jie ir nevogtų.

—Klysti, seni.
—Nausa.
—Tu pats man sakei, tėve, 

kad aną nedėldienį per pa-

—Matai. Maike. ką jus ci- 
cilistai padarėt! Doram žmo
gui jau per strytą nemažna 
pereit.

—Ka tu nori tuo pasakvt, 
leve ?

’ —Ką aš noriu pasakyt? O 
ar tu nematai guzo mano 
kaktoj? Vakar naktį grįžau 
iš blaivininkų mitingo biskį 
išsigėręs, ir bomai užpuolė. 
Jeigu ne policija, tai butų 
užmušę.

—Tai kuo čia socialistai 
kalti?

—O kas gi čia daugiau 
kaltas, jeigu ne jus! Juk jus mokslą bažnyčioj tau ištrau- 
savo gazietose ir prakalbo^ kė krepšį su tabaku, many- 
vis šaukiat, kad Dievo nėra. < 
kad peklos nėra, kad žmogui čioj bedievių nėra, 
nereikia koronės po smerties' —Maike. duok man žodį, 
bijotis. — ot. ir priviso viso- —Palauk, tėve, d a aš įle
kiu razbaininkų. pabaigiau. Aš noriu tavęs,

—O aš tau pasakysiu, tė- paklausti, kokiam tikslui tu' 
ve. kad tu visai be reikalo i valkioji tą kardą prie šono?

—Tai mano ginklas. xai- . . . ,
ke. Juk aš esu vvčiu genero- Daugely vietų buvo susi- ga 
las. * * ------ —

—O koks vyčių tikslas?
—Musų tikslas, vaike, eit]

ant vainos ir priešą sumušti.!
—O kam ji mušti?
—Mušti reikia valuk to. 

Maike. kad kitaip neprietelis 
nepasiduos.

—Bet kam reikia, kad jis 
pasiduotų?

—Nagi, daieiskim. mes 
norim paimti susiedų žemę, 
arba kokią krepastį. <• anie 
nenori atiduoti, na ir prasi
deda vaina. O kada vaina 
jau prasideda, tada reikia 
tik žiūrėti, kad kuo daugiau 
savo neprietelių iškirsti ir 
kuo daugiau grobio paimli.

—Dabar sustok, tėve, ii 
pagalvok. Tu sakei, kad so
cialistai mokina ištvirkimo, 
o tuo tarpu pasirodo, kad tu 
pats nešioji ginklą, kurie 
tikslas yra žudyti žmones ir 

piktadarius gimdo bedievy- grobti jų turtą. Tu pripažįst 
bė. Juk niekad ant svieto da karą, didžiausią pasaulyje 
nebuvo tokių razbajų. kaip piktadarybę, ir bažnyčia tam 
šiais laikais. Aš jau norėjau nei kiek nepriešinga. Kada 
bėgti net i Čikagą: sakau, di
delis miestas, tai daugiau po
licijos turi ir gal geriau žmo
gaus gyvastį apsaugos. Ale 
kaip dabar matau gazietose. 
tai tenai da aršiau — už kvo- 
terį žmogų nušauna, šaudo 
netik iš livoivelių. ale ir pu- 
lemiotus juzina. Sako, kad —.n«ir d? J111M1I1U. tNčlli 
esąs net žmogžudžių tinstąs tu čia mane sukirtai. Duok 
susitveręs, ką daro bizni iš 
žmonių šaudymo. Tai kaip 
tu. vaike, mislini. kas čia gali 
būt kaltas?

—Čia kalta kapitalistinė 
tvarka, tėve. Kaltos yra sąly
gos. kurio- toj t' arkoj vy- vena šeimyna, kuri per ketu- 
rauja. rias kartas yra turėjusi jau

—Kalbėk aiškiau. e, 35 vaikus, bet nei vieno.'
ba as šitokių žodžių nesu mergaitės. Eugenikos moks- 
prantu 1-.. salininkai labai tuo susi-

Geraj kitais zu- domėję“ t

tinių revolverių Su surink-• pirm. M. Skujėnieką. buv. 
■ lis ginklais drauge yra pa-‘užsienių reik. min. Fr. C’ie- 

’ dėt: retežiai, kuriais vėliau densą. mokytoją I. Rytel i, ra- 
kovotojus rakino, ir Įvairiau-Į rytojus K. Skalbę, AkuraterĮ 
si( - mušimo priemonės. Ligi i ir kitus.

s audras įsuku- j .
uli raudonos vėliavos, ta apie Lodo. Jų tarpe telpa 
; nešė penktaisiais me-

Bendrai paveikslų surink-

ir buvusieji skriaudikai —
butu visi ka- tais kovotojai už laisvę. Kaip gubernatoriai, pasižyniėję iš

varo žandarų nugalėjimo .davikai, kūnų tarpe ir\ent- 
ženklas. guli atimtas Masfc-;pilio klebonas. ~ 
voje iš žandaro automatinis ma medžiagos w 
revolveris. į rinkta, dalis jos jau matyt, i

Ant grindų stovi kiaurayi-'sunaikinta. -
,durė kaladė, kurioje globota b* reikalo 
slapta literatūra, f

socialistų daržą akmenis 
svaidai. Tie gaivalai, kurie 
užpuldinėja žmones, apie 
socialistus nieko nežino. Jie 
niekad neskaito socialistų 
laikraščių, ir niekad neina 
klausytis socialistų prakal
bų. Jie būna paprastai para
pijinių mokyklų auklėtiniai 
ir visuomet tiki Į Dievą.

—Ar gali, vaike, prtivyt? 
—Žinoma I
—Na. tai kur faktai?

- Beveik kiekvienas žmog
žudys. tėve, kuri tik nuteisia 
miriop. karštai meldžiasi 
prie Dievo ir prieš mirti šau
kiasi kunigo, kad palaimintų 
ji i kitą pasaulį. Ar šitie fak
tai neparodo, kad žmogžu
džiai būna daugiausia religi
niai žmonės?

—-Aš žinau. Maike. kad tu 
turi miklų liežuvi ir iš juodo 
gali padaryt baltą, ale ma
nęs tu vistiek nesufulysi. Aš. 
Maike. tikėjau ir tikėsiu, kad

Bet daugu- 
vra dar nesu- 

t. ir 
Todėl latviai ne 

sako, kad nepri- 
šalia, jos klausomybė jiems brangiai 

darni kad pinigai”6 bažnv.‘medinė urna, kuri balsuojant'kainavo, ir kad bet kam jos 
vartota Tukume II. Revolju- pigiai jie neužleistą, 

‘•c-ionieriai sudegino taisme-. Aplankius šį muziejų, 
tais apie 100 vokiečių bah>!eina galvon klausimas, o ko- 
nų uiiių. -Jų paveikslai taip dėl mes nieko panašaus Re
pai iškabinti. Tiesa, už jas padarėme? -Juk medžiagos 
pu .-ukiiimo nuslopinimo, ca- labai daug, penktaisiais me
las sumokėjo net 10 mil. rub- tais taip pat dirbome, kny- 

n.......slaptai gabenome, kovo
davę, pačių žmonių rinkti jome už tautos laisvę, bet 
valsčių komitetai, sudalyta dabar kovotojų net pagerbti 
liaudies rinkti teismai ir tau-i nesirengiama ir juos tik lai- 
tinė milicija. Ir daugelis tų klojame. Mes kaž ko laukia- 
rinktinių organų paveikslų me ir leidžiame viskam iš- 
taip pat išsaugota ir dabar nykti ir nieko veik nedaro- 
čia pateko. Be nelegaliai me. kad paliktų sekančioms 
ėjusio soc. dem. laikraščio kartoms musų kovų ir kovo- 
"Cihnia” (Kovai, surinkta tojų brangi atmintis, 
daugybė Įvairiausių atsišau-- V. Krivaitis,
kimų. Įsakymų ir kt.. pasira-; —---------------- ■---------------
šytų federatyvinio komit(‘toEau micstP]v. \vis-

Bet daug daugiau paveiks- consino val-tijoj. John Wal- 
lų ir visokių vaizdų pagimdė ^ers susipyko su savo myli- 
gen. Orlovo teismo ekspedi- maja Nora Persons ir nušovė 
rijos ir du metus Rygoje dir- ją. Paskui ir pats nusižudė.

kila karas, kunigai ir vysku
pai laimina kareivius ir šven
tina ginklus. Ar gi galima 
tuomet stebėtis, kad atskiri 
piliečiai užsiima banditizmu 
kuomet šitas amatas yra taip 
garbinamas ir aukštinama.- 
krikščionių civilizacijos?

Sako, kad —Maike. aš mislinu. kai

■ bes karo teismas. Kaip jau 
anksčiau minėta, žuvo viso, 
apie du tūkstančiu žmonių, i 
Iš ių 1 jioi) sušaudyta Įvairio
se vietose gen. Orlovo Įsaky
mu. Gen. Orlovas puikiai;

;pildė caro Nikalojaus II-jo. 
isak\ mą nesigailėti sukilę-! 

. iių. bet pagaliau pats buvo 
:• caro nunuodytas.

Surinkta daugybė fotogra- 
’fijų. padarytų žudynių me
tu Įvairiose Latvijos vietose. 
Ir skaudu žiūrint i sustatytą 

.mirti tautos sūnų buri. Nufo-’ 
Įtografuoti net degantieji ūki
ninkų namai, saugojami ka-. 

Šalia’

ai

man pamislyt apie tai.

35 VAIKAI, NEI VIENOS 
MERGAITĖS.

San Pedro. Cal. čia gy-

/<okų. kad negesintų, 
.degančių namų stovi ver
kiančios moters su vaikais, 
kurios verkia išvežtų tėvų ir 
liepsnojančių pastogių. Na
mu išdeginta keli šimtai.

Be gen. Orlovo ekspedici
jų.'. Rygos citadelėje dirbo 
nuo 1906-1908 m. galo karo 
:ei'mas ir jis taip pat išžudė 
1.990 žmonių. Muziejuje su
rinkta ligi šiol tik 10 nuoš. 
visų žuvusių, t. y. apie 200. 
Bet*ir tai lidelė brangenybė. 
Kapai, kui palaidoti kovoto-] 
jai. ajitaisyti h pat matyt 
ių paveikslai. Pav. ša’: ce^t-j 
ralinįo IJvcos kalėjimu pa |

1

purvą: 
dalba— 

išvalo vlra-

Aš netrinu 
visai

ir mano skalbiniai Iralti
-toju uz !: > '■. • i f a- linui 
inuila. kuri* iaoūrfcn

Ji' 'Jtaupi r.:an 
KTUOMtyt; ir virinti. Ir j 
bužius daug balčiau.

Aš nur.au, jog tai yra puikus da
lyku.' kuomet purvas ir plėtnui pa- 
siliuosooja R-:.-.. | itos As paste- 
Ikjau. kad net labiausiai įdėvėti 
ai.kovių gaia: išeina Salti kain 'Mie

gas be jokio grumdyto. Radosi, ma
giškai!

Šis “be darbo" aibinius yra ge
nis drabužiu‘rs. Kraštai nepabrinz- 
•_a. kaip pirmiau būdavo. Mano ran
koms irgi gerai—jos nuo šio muilo 
n?parausta ir nesuskyla. _

Rinso yra ekonomiškiausias mui
lą.'. koki tik aš vartojau. Biskis io 
padaro pilną kubilą tirštų ir pasto- 
v ių *'utų. 1 ai vtskas. ko man reikia 
- .aiiii.no dienoj—jokio kitokio muilo 
šmotu'.--? n< i milteliuose Ri-.so pats 
vienas atli; . a tą puikų darbą.

Ju'.i gros r-inkas turi Rinso. Bu
kit pas ii DIDELIO pakelio.

Rinso
Tai granuliuota' muilą', kuris iš- 

mirkina skalbinių.' balčiau.

pa

.a
rro.-

neva auklėjimui- 
mokinimui inteligentų-jezu- 
itų. kazimieriečių, franciš- 
kiečių ir net nukryžiavoto 
Jėzaus seserų, tai vienuoly
nų statymui, kas yra ardymu 
tautos vienybės. Jėzuitai su į 
vienuolynais—tai politika, o ' 
ne tautos gerovė.

Susilaukėme ir musų Pro-j 
metėjaus Dr. Jono Basana-: 
vičiaus 75 metų gyvenimo' 
sukaktuvių, kurių paminėji-' 
mas turėjo būti vienodas. 
Bet kur tau! Basanavičius 
nebuvo katalikas—ir taš
kas. Katalikiškas fašizmas 
ėmė viršų, ir ve kaip:

Lietuvos Seimas, didžiu
moje tautiškas, pasiryžo tas 
sukaktuves tinkamai pažy
mėti. Lietuvos Seimo prezi
diumas lapkričio 23 d.. 1926 
m. 9 valandą ryte sukvietė 1 
Seimo partijų vadų pasitari-' 
mą. kad tos dienos posėdžio1 
pradžioje butų Seimui pasiu-1 
lyta užgirti Dr. J. Basanavi-. jų. ypatingai sveikatos srity- 
čim pasveikinimo rezoliuci- je. Pas katalikus Dr. Grinius 
ją 75 metų gyvenimo sukak-Guri tiek Įvertinimo, kaip ir 
tuvėse, ir vardan Seimo nu-1Basanavičiaus — bjauriausio 
siųsti gerbiamam jubiliatui. įžeidimo.
Išklausymas ir užgyrimas to T Gruodžio 17 d.. 1926 m. 
pasveikinimo rezoliucijos i Dr. Griniui buvo rengtas 60 
butų užėmęs apie 10 minutųĮmetų gyvenimo jubilėjus. 
laiko. 1 Katalikai su išgamomis kari-

\ iscs katalikiškos parti- įlinkais taip “pagerbė” Dr. 
jos-frakcijos su \ oldemaru! K. Grinių, jog visa Lietuva ir 

bet griežtai pareikalavo pir-‘nuo tojo ' , 
moję vietoje svarstymo jų ‘ katalikiškas 
interpeliacijos, kur fašistai Į “pagerbimas 
sumušė Kauno policiją, ir 
sveikinamą jubiliato palikti va 
po interpeliacijos skuboto! 
priėmimo. F

Seimo didžiumos atstovų ragina aukoti

1

mas ir
man >isą gyvenimą prieš akis 
stovėjo ir švietė, dabartės tame 
Seimo posėdyje bjauriausiu bu
du tapo Įžeistas."

Katalikiškų Įžeidimų mu
sų tautos gyvenime- ir dar
buose yra labai daug, ir butų 
labai gera visus tuos Įžeidi
mus surinkti ir knygelėje iš
leisti. nuo ko daugelis katali- 
kų-sekėjų prasiblaivytų ir 
ant tikro lietuviško-tautišku 
kelio sugrįžtų.

Kas nepripažins, kad Dr. 
Kazys Grinius buvo ir yra 
vienu iš Lietuvos darbuoto-

sutiko ant pasiūlymo. ] dabar dar neatgavusi kvapo 
i__i • ( -pagerbimo", ir tas

, ______  . s Dr. Griniaus
s" net I)r. Basa- 

ir.navičiui mirtį priskubino — 
išariu 16 d.. 1927 m.
Dabar Amerikos Katalikų

Federacijos sekretorius jau 
------ -------.................... "..wvi gausiai Dr. 

pnrodynėjimai. kad katali-', Basanavičiaus paminklui, 
kų-fasistų interpeliacija su-; bet užgynė geros valios lietu- 
drums tik šventiškos dienos,viams tverti komitetus kolo- 
nuotaiką. nieko negelbėjo. (nijose rinkimui aukų tam pa- 
Katalikai laikėsi savo naru-, minklui. Aukokite i Federa- 
vo ir per 40 minutų neprieita : ei jos kasą, o jau Federacija 
prie vienodo partijų (lydė- nuo savęs skirs auką Basana- 
....1----------------------------------vičiaus paminklui.

Pirm Kalėdų keletas Broo-

Maisto vertę 
padidina 

.Malto salyklos

Jo geresnis skonis paeina nuo tinkamos kontrolės 
pradedant ii žalio materiolo iki galutinos pabaigos 
produkto per žymiausius Amerikos salyklininkus. 
Paprastas ir apyniais paskanintas. Unijos išdirbimo.

A5HEUSER-BLSCH, si. Louis
S. S. PIERCE CO.

RIVAL FOOOS. INC.. Cambridge
J. N. SEGAL CO.

rių) nusistatymo-nuoširdu- .
mo. i ________

Seimo prezidiumas tada klyno moterų atsišaukė i A- 
pasitaręs.nutarė Dr. Basana- merikos lietuvius prašvda- 
yičiui pasveikinimą pasiųsti mos aukų Dr. Basanavičiaus 

paminklui — Įkūrimui Naš
laičių Prieglaudos Vilniuje 
Dr. Basanavičiaus vardu. Ar 
talpino “Darbininkas” ir 
“Draugas." neteko patirti: 
“Garsas” patalpino, bet iš
metė paraginimą tverti ko
mitetus kolonijose, taipgi iš
metė ir p-lės Jurgeliutes ad
resą. kuri tūrėjo aukas pri
imti. “Garsas” tuomi meškiš
kai pasitarnavo ir suneige 

“S. buk jos “Gar
sui” rašė vienaip, o kitiems 
laikraščiams kitaip.

Katalikų Federacijos rū
pestis apie Dr. Basanavi
čiaus paminklą yra lygus ka
talikų “patriotizmui’’ s\eiki

pasitaręs.nutarė Dr. Basana- merikos lietuvius prašyda-

Dhtribulor! 
Boston. Mass.

3.vM1

tik prezidiumo vardu, o ne 
Seimo, ir posėdžio pradžioje 
tai pareiškė Seimui.

Katalikai-fašistai tai iš
girdę pradėjo Seimo prezi
diumą barti (Mikšys. Bistras 
ir Voldemaras), kodėl tas 
pasveikinimas nesiunčiamas 
Seimo vardu, o tik prezidiu
mo. ir vėl reikalavo fašistų 
interpeliacijos priėmimo ir 
svarstymo pirm užgyrimo 
Dr. Basanavičiui pasveikini- inicijatore 
mo, ir Seime pakėlė dide- 
liausi triukšmą, taip kad Sei
mo prezidentas Dr. Jonas 
Staugaitis priverstas buvo 
pusei valandos pertraukti 
posėdi.

Po pusvalandžio, vei pra- nime’Dr. BasanavičiausTap 
dėjus posėdi, katalikai-la- kričio 23 d., p, Lietu 
šistai pakėlė toki alasą. kad \us Seime 
reikėjo tos dienos posėdi m i\am ta> 
sai baigti-uždaryti. mas

veidihaiiūavi
P. Mikolaiais.

aiiii.no
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i Įdomios Žinios
KAIP MOTINA PARDAVĖ 

DUKTERĮ, IR KAS 15 
TO IŠĖJO. i

Tūla A. Naruševičienė Rhode Island
Chicagoje pardavė savo 14. mišias faneuzų katalikų šv. 
melų amžiaus dukterį bur- Cecilijos bažnyčioj kilo riau- 
dingieriui Stepui Tarsovui sės. Kuomet prasidėjo pini- 
už $7,500. Tarsovas gyveno gų l inkimas, vienas parapi- 
pas Naruševiėienę ilgusme- jonų pakišo rinkikui kortą, 
tus ir glamonėjo jos mergai- ant kurios buvo parašytas 
lę nuo pat kūdikystės. Jai 
paaugus, jis taip į ją įsimylė
jo. kad ėmė prašyti motinos, 
kad ji leistų jam mergaitę 
vesti. Prasidėjo derybos, ir 
Naruševičienė sutikusi leisti 
rusui jos dukterį vesti, jeigu 
jis užmokės jai. mergaitės 
-motinai. $7,500. Stepka pini
gus užmokėjo, bet duktė ne
norėjo savo meile su juo da
lytis. Nusivylęs Tarsovas 
išvažiavo i Milvvaukee. Aną
dien jis vėl sugrįžo Chicagon 
ir nakties laiku įnėjo į mie
gamąjį mergaitės kambarį.
Mergaitė pradėjo jį mušti ir 
vaiyti laukan. Jis išsitraukė 
revolverį ir šovė jai krūti
nėn. ant vietos ją užmušda
mas. Nusigandęs savo kruvi
no, darbo. Tarsovas atsuko 
revolveri į save ir pats nusi
žudė.

VOKIEČIAI STATO BA- 
LIUNĄ AMERIKON 

LĖKT.
Kiekvienas nenusisekęs 

bandymas lėkti aeroplanais 
per Atlantiką vis daugiau įti
kina vokiečius, kad šitokiai 
kelionei geriausia tinka Zep- 
pelino tipo baliunai. Aero
planas, mat, gali lėkti tik ta
da, kada motoras jį varo. 
Motorui sugedus, jis turi kri
sti. nes jis yra sunkesnis už 
orą. Tuo tarpu baliunas gali 
laikytis ore ir be motoro, nes 
jis yra lengvesnis už orą. To
dėl dabar vokiečiai ir stato 
Friedrichshafene milžinišką 
dirižablį (baliuną). kuriuo 
šią vasarą bandys lėkti Ame
rikon ir paskui atgal Vokieti
jon.

“KYŠIŲ FONDAS.”
Senatorius Borah pareika

lavo, kad republikonų parti
ja sugrąžintų gautus nuo 
aliejaus magnato Sinclairo 
kyšius. Bet greičiau iš šunies 
galima butų atimti suėstą 
kepsnį, negu iš republikonų 
išreikalauti pran ta kyšį. Bo
rah todėl įsteigė tam tikrą 
fondą ir pats pradėjo rinkti 
pinigus, kad kyšius sugrąži
nus ir republikonų partiją 
nuo alie jaus šmugelio “ap
valius.”

I ŽMONA. AR KOMISARO MUNSĄĮNAS NUODAI IR 
nnoTcri ic*> GREITA MIRTIS

VARTOKIT vaistini vyną.
Kuris suteiks linksmumą ir pą.iur;. - 
veidą skaistų. Men prisių-irne L.sšu 
pc-r paštą už du doleriu, o paskui jų- 
gausite savo mieste aptiekoji-. < I i 

P. ST YNLEY. Agent 
22 <,n>»un st- Boston. Ma—.

PORTFELIS?
į Vokiečių komunistų spau- 
idoje nesenai pasirodė straip
sniai, kuriuose buvo smer
kiamas Lunačarskis už tai. 
kad jo žmona Rozenel elgėsi 

į “nekomunistiškai.” 
Tuomet Maskva pasiūlė Lu- 
načarskiui išsinešdinti iš 
Berlyno su savo žmona. Lu- 
načarskis įsakymą išpildė ir ( 
grįžęs Maskvon. Bet skanda-t 
las jau pasidarė labai dide
lis. Dabar ponios Rozenel 
klausimas perėjęs į “Polit- 

kikas tuojaus griebė tą žino- biuią. 
gų už apykaklės ir pradėjo 
grūsti iš bažnyčios laukan. 
Kiti parapijoms už tą žmogų 
užsistojo ir prasidėjo mušty
nės. Kunigas tuojaus pakau
kė policiją, kuri besimušan
čius išskirstė.

MIŠIOS PASIBAIGĖ 
MUŠTYNĖMIS.

Pautucketo i 
valstijoj, per

miestelyje, jBerlyne

vienas pavapi-

žodis “Teisybė.” Pinigų rin-

VALDŽIOS KOMISIJA 
MANIPULIAVO BO- 

VELNOS RINKĄ.
Visi atsimena, koks baisus 

krachas anais metais buvo 
ištikęs bovelnos rinką Ame
rikoj. šimtai farmerių pieti
nėse valstijose, kurie užsi
ima bovelnos auginimu, pra
žudė visą savo turtą ir uba
gais paliko. Ir tik dabar vie
nas brokeris ant VVall Stree
to iškėlė aikštėn to kracho 
paslaptį. Pasirodo, kad Fe- 
deralė Prekybos Komisija 
buvo tuomet susitarus su tū
lais mekleriais ir iškėlus bo
velnos kainą į padanges, o 
paskui taip ją numušė, kad 
bovelnos augintojai turėjo 
bankrutyt. Prekybos Komi
sija gi pasidarė iš to milio- 
nus.
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Esamomis žiniomis “Polit- 
biuras” noris pasiūlyti Lu- 
načarskiui persiskirti su savo 
žmona. Ponia gi Rozenel 
esanti visai nusi\'ylusi komu
nizmu ir nenorinti grįžti at- 

,gal į Maskvą. Taigi Luna- 
• čarskis esąs pakliuvęs tarp 
įSeilos ir Charibdos. Iš vienos 
i pusės pavojus nustoti švie
simo komisariato, iš kitos nu- 
1 stoti gražios žmonos. I-- 
nežino, kaip Lunačarskis 
sipainios iš šitos padėties.

Nieks 
iš-

I

MASKVA AFGANISTANO 
KARALIUI RUOŠIA 

SIURPRIZĄ.
Maskvoje galvotrūkčiais 

ruošiamasi sutikti Afganis
tano karalius. Tai daroma 
politiniais sumetimais, kad 
parodžius Rusijos palanku
mą afganiečių nepriklauso
mybei. Be to. norima “suagi
tuoti” Afganistano karalių, 
parodžius jam “dokumen
tus.” kad Anglai norį už
grobti Afganistaną.

Afganistano karalius bu
siąs sutiktas stotyse “inter
nacionalu,” ir eskortuotas 
raudonais raiteliais. Busią 
suruošti mitingai, kuriuose 
kalbėtojai aiškins Afganis
tano ir Rusijos proletariato 
reikalų bendrumą ir bendrus 
siekius. Afganistano emiras 
uždėsiąs vainiką ant Lenino 
kapo. į “Veiką” esąs įneštas 
sumanymas apdovanoti emi
ras Amanullah 
vėliavos” ordenu ir 
darbininko” laipsniu.

reikalingas suaugęs
VYRAS

Suprantantis mažos ūkės 
darbą. Kreipkitės:

F. M. BERTULIS 
Box 57, Spring Road, 

Stratford, Conn.

PRANEŠIMAS SER
GANTIEMS.

Aš buvau pagarsinęs per “KeleT 
jog duosiu rodą dykai sergantie ns, 
kurie jaučia gaivos svaigimą, sk; 
mą po krutinę, ir nemalimą skilvio. 
Aš jaučiau pats tą nesmagumą per 12 
metų, ir praleidau daug pinigų, be; ■ - 
gelbėjo nei joks daktaras. Netyčia 
skaitydamas knygą radau tokia- gy
duoles ir pabandžiau, o rezultatu- 
vo geras dėl manęs. Nežinau, kaip 
jums gelbė>. galit bandyt. Gydu< Iš
kastuos $1.35 ant 2-jų sąvaiėių. K -ie 
norit jiatarimo. meldžiu prisiųsti • -
už parašymą 1 dolerį, ar mažiau. 
Parilauskiutę iš Chicagos meldžiu ’ri- 
rašyti. ne* aš jūsų adresą pamet i u.

A. GULBEN. 
MEST HANOVER. .MASS.

v.

ŽIURKĖS PAGIMDĖ 
GAISRĄ.

(’hicopee miestelyje, neto
li Bostono. anądien užsidegė 
City Hali. Ugnis tuojaus bu- 
Y<> užgesinta, ir tyrinėjant 
jos priežastį prieita prie iš
vados. kati gaisrą sukėlė

JUDĖS GADINA RUSIJOS.
MUŽIKUS. Į

Maskvos žiniomis, kruto-i 
mieji paveikslai Įiradeda už
krėsti Rusijos mužikus nau
jomis madomis. Matydami 
paveiksluose aktorius pui
kiai pasipuošusius, rusai pra-

NEW YORKE YRA
1,750,000 ŽYDŲ.

Žydų biuro pranešimu, 
Nevv Yorke dabartiniu laiku 

,yra 1,750,000 žydų.

. . . f J- ——4----------------------- -— 7 -  -------------J- 

žiurkės grauždamos degtu- deda nerimauti, kad jiems 
kus. kurie tenai buvo sudėti reikia valkioti sunkius kaili- 
mediniame bakse. nius ir purvinas vyžas.

G

SUDEGĖ 72 GALVIJAI.
Ant River Road farmos,. 

Indianos valstijoj, ugnis su
naikino tvartus, su kuriais 
žuvo 72 galvijai.

*

KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS
- •

PASIRINKITE KNYGŲ UŽ S10.00 VERTĖS, 0 
AUŠROS KNYGYNUI PRISIŲSKITE TIK S5.00 I

ŽYDU VALSTYBĖ 
SIBIRE?

Sovietų vyriausybei įteik
ta prašymas Amūro provin
cijoj pavesti 5 milijonus 
margų žydu kolonizacijai. 
Toji vieta 940 kilometrų at
stume nuo Vladivostoko, 
prie Burdejos kalnyno. Ap
gyventa labai retai, nes iš vi
so ten dabar gyvena 27,000 
žmonių, daugiausia rusai ir 
korėjiečiai. Žinovų nuomo
ne, ten galėtų gj’venti apie 
milijonas gyventojų. Po re
voliucijos į čia yra nutiestas 
geležinkelis. Vienos šeimos 
apgyvendinimas apsieitų 
apie 1,000 dol. Numatoma, 
kad be didelių sunkumų ga
lima butų apgyvendinti 3o,- 
000 šeimų.

FARMOS
FARMOS! FARMOS!

AXT PARDAVIMO.
Aplink didei) (.--and Rapįds m •-ta. 

už maža kaina ir ant lengvų i*”*" 
jimų. Dėl informact ų klauskit la -<.u

JOS. ST'NTON. Realtor.
LOYVEI.L. MICH.

VISAS ČIA GARSINAMAS KNYGAS GALIMA PIRKTI UŽ PUSĘ KAINOS 
PERKANT NEMAŽIAU KAIP UŽ $10.00 ANTSYK, TAI YRA IŠSIRINKIT 
SAU KNYGŲ UŽ $10.00, O AUŠROS KNYGYNU I PASIUSKIT TIK $5.00.
ŠITAS DIDELIS NUPIGINIMAS TĘSIS TIK IKI BALANDŽIO (APRIL) 25 
DIENAI, 1928 M. TODĖL NEPRALEISKIT PROGOS, NUSIPIRKIT GERIAU

SIŲ MOKSLIŠKŲ SAU SEKAMŲ KNYGŲ:
f

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Amilėš Guodliauskienės 

arba Antano Guodliausko vaikų. Ma
lonės at.-išaukti arba žinantieji prane
šti. nes yra labai svarbus reikalas dėl 
ju naudos. Antrašas:

JOS. MARCHALONIS
P. O. Box 124, Forestville, Conn.

i■

Pajieškau savo brolio Jono Brazo, 
jau 19 metų nežinau kur jis randasi. 
Mielas broleli, atsiliepk arba kas žino 
meldžiu pranešti jo adresą, už ką bu
siu dėkinga.

MRS. PETRONĖLĖ BŪTKIS 
2603 Junction avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Juozo Žeimio, da
bar gyvena Cambridge. Malonėkit at
sisukti. STANISLOVAS BANIS 

30 Dean st., Norvvood. Mass.

ŪKĖS! PUIKIOS ŪKĖS!
Kurie norit'.* apsigyventi lietu'.ią 

ūkininkų koluiii’oj. ant derlingo 
mes, už pigia kainą, tie nesigaiič

40 AKRV ŪKĖ. gera žemė, gei 
din'-ai. 13 karvių. 2 ark'i'-i. 5 kia 
masinos, viską.- už $6.806.

80 AKRU ŪKĖ. gera, pelninga, 
budinkai. 12 karvių. 2 arkliai, 4 1 
lės. mašinos, viskas už $6.500

2‘Jo AKRU PILNA ŪKĖ. pu :ų.- 
sodnai. girios, upe. geri 'budinki: 13 
karvių. 3 arkliai. 10 kiaulių, ma-b.os. 
viskas už s

40 AKRI
dinkai. 
$2.500.

95 A.___ ____,__
ro stuba. dvariškos barnės. 
lės į miestą. 18 karvių. I 
kiaulių. 12 aviu, mašinos, 
$8,500.

Viso< minėtos ūkės ant 
mokėjimo.

P. I). ANDREKŪS <131 
Bok 107. PENTW ATER. Ml< H.

•:te. 
bu
lės.

~eh
,:au-

girio.- 
arkliai.
Š7.ou»«
C ŪKĖS, gera žemė, ge' b”.- 

prie cementinio kelio. K;.:na

10
UŽ

lengvo
Klauskite platesnių žinių

1:

į
įt

FARMOS
I.IETVJ V KOLONIJOJ

Katrie manote pifkti farma. r :>ty- 
kite mumis ir musų koloniją. Raš?- it< 
tuojau.-. <:<•)

PHII.I.IPS & MATT1N
R. 2. 83. Scattville. Mich.

Pajieškau brolio Juozo Krasaucko, 
i paeina iš Teizių kaimo. I.azdijų pašto. 
'Seinų apskr. Dabar gyvena Kanadoje. 

_l Malonėk, brolau, atsišaukti arba ži- 
wiwi c ii nantieji praneškit jo adresą, už ką 
raut!Onos busiu dėkingas

“trarbės1 antanas krasauckas
j 7 Douglas st.. So. Boston. Ma-s.

kud Siliciui- I ----------------------- ! As. Adomas Gedvilas, pajieškau sa-
.* -j '-* 1 " ICCMAl inf'F “PI INYSI AS”: vo Zigmonto <.e<Iviln. kuris se-rui reikėtų ne kysius grązin-1LUVLILKjE KUNiaiąo : niau gyveno apie Cambridge. Mass. Į

* * ' TREČIU KARTU 1 Jeigu kas žinot, malonėkit hian pra-
... 1 „i nešti, arba patsai, brolau, atsišauk.v ienas brokeris ant ail Į Nes mirė mii.-ų tėvelis ir turiu daug [ 

kad prezi-' svar^*u jums pranešti. Manu^
. į antrašas: 115)

ADOMAS GEDVILĄ
I 58 S<>. 3-rd st., Brooklyn. N. Y’.

I Uršulė Banienė, pajieškau broliu sū
naus Kazimiero Mažuolių, seniau jis 
gyveno So. Bostone, dabar nežinau 

; noriu sužinot ar jis da gyvas. I-ai 
atsišaukia pats arba kas apie jį žino, 
malonėkit pranešti. (15)

MRS. URŠULĖ BANIENĖ 
2131 Tustin st.. Pittsburgh. Pa

Patikėtina Sveika
tos Apdrauda.

Kadangi sveikata yra perdaug bran
gi, kad ją statyti į pavojų visokiais 
expevi'nentais ir kadangi jus norite 
gauti tokią gyduolę, kuri ant syk pra
šalintu priežastis jūsų nesveikumų, 
tai vartokite Trinerio Kartųjį Vyną, 
kuris per 38 metus yra žinomas kaipo 
geriausia pilvo gyduolė ir lengva.- vi
durių liusuotoja-. Išbandykite, o grei
tai persitikrinsite! Visose aptiei-ose. 
Rašykit pas Jo.-. Triner Co.. 1333 S. 
Ashland Avė., E 3. Chicago. III reika
laudami DYKAI SAMDAU). įdedant 
10c. padengimui ĮKTsiuntimo lėšų.

VELTI I S.VMI’ALO Kl PONAS

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

t

l 
f

do vi-okius sapnu.-, kokie tik žmogui prisisapnuoti 
gal’. Chicago. III. 1895. pi. 205. Popieros viršuis ..5 
Audimo a|»daiais .................................................... $1.50

J. šiliečio— Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su 190 
paveikslų; tekstas lietuvių ir anglų kalbomis. Rašto 
žodžiu ir paveik 
vintą Lietuvoje, 
formato.

Dr. F.

ti. bet uždėti da kokį milioną 
dolerių pabaudos ir patup
dyti tą poną ant kokių lOįStreeto tvirtina, 
metų kalėjiman prie sunkiu- ' ‘ "
jų darbų. O kad .jam nebūtų 
nuobodu sėdėti, tai ir repub
likonų partijos bosus kartu 
su juo pasodinti. Juk yra ir 
įstatymas, kuris už kyšius 
baudžia kalėjimu. Kodėl jo 
nepritaikyt prie stambiųjų 
kyšininkų?

Gatvė . ..

Miestas . . E

dentas Coolidge vėl staty
siąs savo kandidatūrą. Kada 
pasirodė, jog republikonų ( 
partija yra taip negražiai ap
sivogus ir aliejaus šmugeliu kur; 
susitepus, tai kitiems jos 
kandidatams nesą šansų rin
kimus laimėti. Už Coolidge’ą 
Wall Streetas dėsiąs savo 
galvą ir milionus. Ir jis bu
siąs išrinktas, nes jis geriau- 
sis Wall Streetui žmogus. 
Dėlto dabar ir visokie serai 
ant Wall Streeto kįla kaip 
pašėlę.

NUODINGI GAZAI SAU* 
GOJA PINIGUS.

Equitable Safe Deposit 
Co. New Yorke įsitaisė savo 
bildinge pinigams laikyti 
milžinišką geležinį vaultą. 
Bet storos geležies sienos ir 
didelės kombinacijos jutri- 
nos da nėra užtikrinta ap
sauga nuo vagių, nes oksi** 
.setilino liepsna galima per

pjauti kad ir storiausi plieno 
balkį. Užtai gi tas vaultas 
tapo apvilktas tokia chemiš
ka mase, kuri įkaitinta pa
virsta į baisiai nuodingus ga- 
zus, taip nuodingus, kad jo
kia maska negali žmogaus 
apsaugoti nuo mirties, Vaul
tas yra tokio didumo, kaip 

: idutiniškas keturių aukštų 
namas, sveria 10.000,000 se 1927 metais išleido savo 
sv«». ų ir yra įleistas 50 pėdų biznio skelbimams $255,- 
žęuĮiaU gallh- _ __ ______.QOO;OU'J

DIDŽIAUSIA KIAULĖ.
Didžiausia pasauly kiaulė, 

užregistruota Amerikos tarp
tautiniame statistikos biure, 
buvo Amerikoj. Ji svėrė 
1207 svarus, dviejų metų se
numo. buvo 3 pėdų ir 4 colių 
aukščio. 8 pėdų ir 2 colių il
gio.

$255,000,000 SKELBI
MAMS.

Amerikos laikraščių drau
gija praneša, kad įvairios 
firmos Suvienytose Valstijo-

Pajieškau savo tėvo Izidoriaus Vaii- 
nauskio. Jis paeina is Žagarės. Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskr Aš jo duktė 
Elzbieta česnutienė. turiu labai svar
bų reikalą. Vra labai linksma -naujie
na dėl tamstos, todėl meldžiu atsi
šaukti. mielas tėveli. Arba kas pažįs
tat. meldžiu man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. Mano antrašas;

E. ( HESNUTIENĖ
170 So. Leonard st., VVaterbury. Conn.

( 15)

PARDAVIMAI

i

GERA PROGA MA1NE- 
RIAMS.

Parduodu pigiai namą ir 2 akeriu 
žemės. 25 vaisiniai medžiah prie pat 
akmeninių mainų. Žmonės gerai už
dirba ir darb-> yra daug. Informacijas 
duosiu per laišką. (13)

MM. l’f.EIN.
No. Chelmr«ford, .Mana.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
\ elvkos čia pat. tai neatbūtinai rei

kia ir medau.-. 10 svarų viedrukas 
$3.00 Taipgi įsigykite vistų, kurios 
pagražins jūsų kiemą. Tunu keletą ant 
pardavimo. Kiaušiniai dėl perėjimo 
13 už $3.00. Taipgi turiu karveliu 
zuikiu visokių. d.’)

THE ANDREKLA VU 
KENTM ATEB, iUCh

Jaučiasi labai gerai po šešių 
metų didelių kentėjimų

Per •• metus M r. Emery K Shn'k. 
iš Harrisburg. Pa., buvo silpnas ir tu
rėjo me.iką s v« i katą, buvo nervu-ta-, 
negalėjo valgyti pusryčių ir neturėjo 
jokios ambicijos. Jis rašo; “Po varto
jimo Nuga-Tone. aš jaučiausi labai 
gerai po šešių metų didelių kentėjimų. 
Dabar aš valgau tris syk dienoje ir jau 
sveriu daug daugiau.“

Nuga-Tone jau pagelbėjo tūkstan
čiams kenčiančių vyrų ir moterų, ku
rie kentėjo nuo nevirškinimo, pi a-to 
apetito, gasų viduriuose, arbn turėjo 
didelį raugėjimą, galvos skaudėjimą, 
svaigulį, buvo silpnų nervų, negalėjo 
miegoti, abelną nusilpnėjimą ir para
šius nemalonumus. Garantuojama, kad 
Nuga-Tone suteiks jums pilna užga- 
nėdinimą arba jūsų pinigai bus grąži
nami. Nusipirkit šiandien aptiekoje 
Tik žiūrėkit, kad butų Nuga-Tone. 
Pavaduotojos yra be vertės.

PLAYER PIANAS
$255.00

Specialia pasiūlymas Vely
koms. Mes pristatysime jums ge
rą Player Pianą už $25.00. o liku
sius galėsit išmokėti p»gal su
tartį.
ATH ATER KENT RADIOS 

MODEI. Nr. 37 . . .
Matykit ypatiskai 

kit:
ir,i

i 122 Empire s

.. . $88.00 
arba rašy-

(15)
B. Sl.MONAVlčllS 
Gardiner Piano Co.

st., Providencc, R. !.j\J

I

Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų
Žodynu-, šitame žodyne randasi visi angliški ir lietu- 

i-ki žodžiai. Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse 
piidčta tarmė, kaip žudžius angliškai tarti, taip

gi z aižiai paženklinti kur.-yvoir.is litaromis prie ko
kio g: ..matike- -kyriau.s jis priguli. Knyga labai di
delė. formatas Pusi 1271, apdarai labai drūti,
šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
1 nyga • kurios negali apsieiti nei vienas inteligei.- 
tiška- lietuvis, nes ji.- reikalingas kiekvienam mo 
k; tan, ar paprastam. Kaina...................................$12.09

šerno—Bi ilugija. arba mokslas apie gyvus daik
tu.-. Su paveikslais, jiusl. 147.................... 75

šeriai—i.amtos Pajiegoe- ir kaip iš jų naudotis.
Puslapių 2".s, Gražiuose apdaruose ...................... $1.75

šerini—Nematomi Priešai ir draugai žmonių.
Puslapių 113. Kaina ...................................................... .66

šerr >—Hygiena. arba muksiąs apie užlaikymą 
sv< ik-:t s. Kas ja atyda perskaitys, pataikys apsi- 
-jpi'z'i i nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje savo 
-v ika-r. j.ailginti savo amžių ir užauginti sveikus 
ir tvirtus vaikus Pusi. 132................................ . .60

J. Ilgaudo—Amerikos Pilietis. Pamokinimai kaip 
•at..: Suvienytų Valstijų piliečiu. Sutrauka Suv. Vai. 
K •• -titucijos ir Moterų balsavimo teisės, p. 64. .25

J. I.aukij—Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, ls- 
t<oi ■■-. tnografijos. geografijos, astronomijos, arit- 
n-.-tikos. medicinos n kitų mokslų l>ei jų šakų rinxi- 
ny v;-o’.,ių patarimu apie sveikatą, budus gydvrnost, 
va--tus. įvairių nurodymu amatnir.kams. ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kitiems p. 392.

Kl. Jurgelėun*'---- Mįslių Knyga. Pušį. 162.
J. Laukio—Nantas Pilnas Orakulas arba burtų, 

n.'.r ų ir visokių paslapčių knyga. Taipgi praktiška 
C. C. S;. Gvimain Delnažiny stė. su paveikslais. Yra 
tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, burtu ir 
dc'razinystės (fortune-telling) mokslų. formatas 
6x:' coliu-. Pu'b.pjii.-U.LJix?’>*iMi ___

.1. Laukio—Pa-Iaptis Magijos bei Spiritizmo švie- 
-■j.' mokslo. Puslapių 262.......................................... $1J9O

.L Viskoško-—Tikri Juokai. 5 ra tai rinkinys dau
gybė- gardžių juokų..................  84)

Dr. Ba-anavičius—Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių
Ir i Ve'nių. Pii.-la.'iu t?” Gražiai apdaryta . . $2..><i 

l'r. .1. Basanavičiau 
rlos. Puslapių 28“. Apdaryta ............................ $2.25

l-t >rija Suvienytų Valstijų Šiaurinės Amerikos 
nuo atradimo ir d ir prieš atradimą Amerikos iki 

«’• metų. I usl. 364. Gražiuose audinio apd . . $2.2.5
S. Ma*ulaiėio—iMi Kelion* Į Tolimą Šiaurę. Labai 

z cg' idu- ir rauilir.gas aprašymas iš kelionės į šiau
rini poliusą (Su 17 paveikslu). Pusi. 88.....................16

Pr. E. Loeb—Kultūra ir Spauda, čia aprašo kokią 
svar a turi <j>atida kultūroje, kokią svarbą turi laik
raščiai ir knygos žmonių gyvenime, ar kitaip 
Tart: koki jų laikraščiai, tokie ir jų žmonės y ra. 
bai naudinga per-kaityti kiekvienam. Pusi 15:;.

Dr. Vinco Pietario—Iš Mano Atsiminimų. Su 
turau- paveikslu. Telpa čia trumpa biografija 
V. Pi< tariu. I Anie 
III. Žiūris i-* ludeliai. IV. Žiu-riu-Gudeliu apygardo. 
V Suila vija-Su'alkija. VL Pašešapių balsai ir
VII. I.ajiė- gyvenimas ir mirties - jiagal senų žmonių 
pasakas. Chicago. III.. 1905. pusi. :;ol. Apdar. S2.0<>

Prof. P. D. Chantepie De La Sausęyc'd—Tikėjimų 
istorija. Knyga didelio formato. 1086 pusi. . . $10.00 

šerno—Ethnologija arba istorija apie žemės tau
tas. Sj jiaveikslais. Gražiuose audimo apdar. S4.6O 

šerno—Geografija arba žemės aprašyma- Su pa
veikslais. Pusi. 169. Gražiai ajidaryta................. $3.50

Prof. R. i ipirerio-—Trumpa Senovės Istorija. .Su 
naveikslais senoviškų liekanų ir 5-iais -pa Iv uotai s 
gražini- '••inlapiais (majsmiisl Pusi. :;o5. Apd. S2..8I 

Pr. Siūlelis —.Svieto l'ahaiga. Ea- nori įjasizinot. 
’ u'l ' be- svieto pabaiga, tegul perskaito šią knyge
lę. < hicago. III.. 1902. poslapių 31.................................20

Dr J. šliupą—Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje 
nuo .vnovė- iki jie pateko po valdžia Persų Pusla
pių 283. Gražiuose audimo apdaruose.....................$2.00

Dr. \. Ilaceviciu-—Gamtos Istorija. Knyga su 
daugy paveikslu, žuvių. žmonių, medžių, akmenų 
ir tt. pusi. 209. <> važiuose audimo apdaruose. $L;>0

Prol. Iv. I'romyk'o—Akyvi Apsireikimat sviete, i 
kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų nesupranta. .Su 
7 paveikslais. Puslapių 79................................................4ų

Dr. \. J. Karaliaus—Barbora l bryka arba Klios- 
torius ir Jėzuitai, šitoj knygoj yra aprašytas gyveni
mas Barboros Ubrykos. Krakovos karmelitų kliosto- 
riuj. Puslapių 118. Kaina...............................................f.,

šerno—Paėjimas Organiško Svieto. Knyga aprašo 
tvėrimąsi visu gamtos sutvertų daiktų. PI. 137. .75

Dr. L. Greičiui*.')—Sveikata arba tiesus ir trumpas 
kelia.- i sveikata. Pamatinės žinios iš anatomijos, fi
ziologijos ir hygienos. Knyga apima siuos dalykus: 
Valgis ir kas iš jo pasidaro. Valgymo buAai ir viri
mas Virškinimas. Fermentacija. Cirkuliacija. Kvė
pavimas. Kūno pekiai ir judėjimas, inkstai ir oda 
Dirksniai < nervai L Pajautimai. Sveikata ir liga. Pa
razitai. Kaip ištobulinti kūną, baisa. Kūdikių prižiū
rėjimas Džiova. Kaip musios ir kiti vabzdžiai .užkre
čia žmones ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su 
daugybe j»aveikslėlių visų kūno sąnarių ir visokiu 
vabalu, kurie ligas gimdo. Chicago, 111., 1911, pusi. 
3-’‘,!'. Drūtuose audimo apdaruose............................. $2.50

Lietuvšika- Sapnininkai, surinktas iš daugelio 
svetimų sapnininku ir sutaisytas pagal tikra persiš- 
kai-egiptišką sapnininką, su daugybe paveikslų ir ap
rašymu planetų atspėjimo ateities Geriausiai išgul-

Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adic.»<*

daiš vaizduojama vokiečių viespata- 
Kaunas, 1922, puslapių 190. Didelio

Kaina .............. ....................................... $3.50
Matulaičio—Teisingos Paslaptys. Knyga 

-kii lama tik moterims ir merginoms. Su paveikslais. 
~ ’ 31. Kaina.............................................  — -—5

3 dalįs vienoje knygoje. 
. -kyščiai, dujos, šiluma.

Šviesa, ga- 
, pusi. 472 
........ $3.-)O

Dėdės t omo Trobelė. 2 tomai vie-

t

i

f

G
U* etniškos Pasakos

$3.(8) 
$1.60

sa- 
I ,a-
.60
a u
Dr.

.-nvc. II. šeimyniški atsitikimai. 
IV.

udavija-Suvalkija. VI. Pas,
• gyvenimas- ir mirties •

1905. pust

Puslapių
Inž. K. šatenių—Fizika.

I dalis- mechanikos pradžia
II dalis—Magnetas ir elektra. IH <lalii—
sas. darbas ir energija. Tilžėje, 1923 m. 
Apdaryta ........

Beecher-St«i»
nnjc knygoje. Tilžėje, 1924, pusi. apdaryta $2. >«?

Dr. J. šliupo—'.adęnės šlėktos Viešpatavimo Lie
tuvoje. 3-čias tomas (Lietuvių Tautos Istorija). Chi- 
cago. 111. l'J'h*. pusi. 552. Apdaryta.-s .1.. .-. . ■.. $3.;>O 

tmbrazėįau-—Lenkiškai-l.ict u vištai-Rusiškas Ž<»- 
d.'iias. Puslapių 552, apdaryta...................... $5.06

Kun. K. Prapuolianio—Lenkų Apaštalavimas Lie
tuvoj" Nevv York, 1918. pusi. 264........................ $1.00

Jokanto-Dūrio—ix»tvnų Kalbos Aadi'elis. 1 ir 2 
dalis ir 1-olynų Kalbos Sintaksė, l’usf. 130, apd. S4.-5<|

\. Busiin—Matematikos. V dalį- kartu Kauna.-. 
1922. puslapių 515. Kaina ......?....................

J. Dvmijonaiėio—Lietuvių Kalbos (gramatika. Sau
ja- pertaisytas leidimas. Kaunas, 1923, p 128. ..so

J. Jablonskiu 
kalui. Dalis I. Tilžėje, 1922,

J. Jablonskio—Vargo Mokykla, kalbos mok-ki rei
kalui. Dalis II. Tilžėje. 1921. pusi. 320................ ?1.5<>

J. Ilgūno—Buhalterijos Vadovėlis. Elementarinio 
-kursas komercijos mokykloms. 1 ližėje; pl/lš-l. Sl.<»t»

I’. Klimo—Lietuvių Kalb«»s Sintaksė. Kauna-. 1921. 
puslapių 56......................................................................... 35

I’. Mašioto—Algebra. Dalis I ir II. Tilžėje. 192:’. 
puslapių 101 ............................................................ $1.00

J. Murkos—Lietuvių kalbos vadovėlis. I’irmasai ir 
antrasai kalbos mokslo laipsniai ( 1 — II pradžios mo
kyklų skyriams). Tilžėje. 1921, pusi. 151..................

.1. Murkus—Lietuvių kalbos vadovėlis. III ir TV 
laibus mokslo laipsniai. Tilžėje. 1921.pl. 191. $1.00

J. Murkus—Vaikų darbymečiui. III <1. Knygos III 
ir IV pradžios mokyklos skyriui. Beletristika ir gam
ta. Tilžėje, 1&22, pusi. 407........................................ $1.75

J. Murkos—Vaikų darbymečiui. I\ dalis — Kraštu 
mo’islas ir kiek geografijos, puslapių 283............$1.25

švenčioniškio—Meilės Laipsniai, kaip prasidėjo 
meile pas įvairias tautas — vyrų j>rie moterų jr mo
terų prie vyrų. Santykiai tarp moterų ir vyru žiloj 
senovėj, viduriniuose amžiuose ir nūnai. Žingeidi 
knyga. Brooklyn, N. Y , 1917. pusi. 21f>. apd. .. $2.50

T. J. Kučinsko—16 Kristų. Šioje knygoje yra apra
šyta. kad ant žemės buvo ne vienas, bet 10 Kristų, ir 
kad tiek pat buvo motinu švenčiausių, kad Biblija 
yra ne viena. lwt is viso jų yra 27 Biblijos. Taipgi 
šitoje knygoje yra aprašyta nuo ko paeina Velykos. 
Kalėdos, Velnias ir kitos įvaiienvlrės. Pabaigoje šitos 
knygos yra surašyti visi popiežių prakeikimai. 192<». 
puslapių 64, Chicago, III............................... 35

J. O. Sirvydo—Attilos Siaubimas Lietuvos kras 
tais. Knyga aprašo kas buvo Hunai, iš kur jie atėjo, 
kokias ir su kuomi vedė kares, kaip temojo nekaltus 
žmones. Romėnus, Gudus. Galus. Slavus, o daugiau
siai lietuvius. Cleveland. Ohio, pusi. 208. Apd. $1 50

K. S. Karpavičiaus—Kas slepiasi už žmonių pa-a-
I n. Knyga nušviečianti dalykus Biblijoje paminėtus, 
kaip antai: Didijj Tvaną, tsgriovinią Jericho miesto, 
sunaikinimą Sodomos ir Gomoros miestų. Maržie 
siaus stebuklingą perskleidtmą Raudonųjų Jūrių ve
dant žydus is Egipto, apie Rojų, apie Kryžiaus reikš
mę, apie žmonių religiją ir tt ( leveland. Ohio. 1918. 
pusi. 1 |8. Gražiais audinio apdarais.....................$1.25

Simano Daukanto—Lietum- Istorija nuo Gedimi
no D. L. K. iki Liublino Unijai Knyga II. I'lymouth. 
Pa., 1.899, pus'. 5-11, apuaryia.................................$4.06

A. Lalio—žodynas angliskai-lietuviskos kalbos, 
i Dalis II). čia rasi visus angliškus žodžius išguldy
tus lietuviškai. Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se y ra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
taipgi kiekvienas žodis paženklinta? kursyvomts lite
romis prie kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. (. hicago, III., 1915, pus
lapių 835. Audimo apdarais...................................$6 50

Iroįanovskio—Gamta ir Jo- Reiškimai, j dalįs vie
noj knygoj, ajidaryta. Su paveikslais. PI. :{63 $3.00

Dr. J. Etingerio ir M. Liulermozos—Lietuvos Pra
monė. įdomus aprašymas Lietuvos fabrikų ir dirb
tuvių. su paveikslais Kaunas. 1923. pusi. 161. dide
lio formato................................................................ $3.00

Fetierbachas. 12 jo spalvuotų paveiksiu ir aprašy
mas jo gyvenimo bei kūrybos.............................. $1.75

Lietuvos (statymai. Sistematizuotas Įstatymų, in
strukcijų Rinkinys. Šita knyga naudinga tiems, ku
rie nori susipažinti su Lietuvoj Įstatymais, nei visa 
salios tvarka Didele knyga. Kaunas. 1922. puslapiu 
1031, apdaryta............................................................. $4.00

Popovo—Kas Tai yra Religija? Knygoj parodoma 
religijos atsiradimas, vystymosi ir veikimas nuo pat 
pirmpradinio žmogaus iki musu laiku. So. Boston. 
Mass., 1906, pusi. 380, apdaryta................. .šLtk)

Magiškos Kazy ros -u lietuviški, is u'u. • •. -G>0
K. ' Kitkausko—Esperanto nuli- . auove.i.-. Pus

lapių 19”. Apdaryta. ... . . >i 7’.

Varsto Mokykla, kalinis mokslo rei- 
pusl. 206................'$1.25

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St., Chicago, 111

lt i i

1921.pl


AR JAU TURITE “KELEIVIO” 
KALENDORIŲ?

Į tas straipsnelis, kuris paro- 
jdo. kad Dakotos valstijoj ir 
•šiandien indi jonai “laidoja” 
i savo numirėlius ore, ant tam 
•tikrų ramsčių.

Be paminėtų čia straips-
Kalendoriuje telpa visa ios|niu. Kalendoriuje telpa daug 
stori ja ir 1.aveikslas. i^'1 Pamokinančių rastų, ei-

9. Raip ”« p.z..teme pa- Kalendoriaus kaina5n 
**“**• , 'V ?’.a ,a aj -,‘krmue|cen|U |,eĮ "Keleivio” skaitv- 
isiehologmiąj filozofims^.^ tjk ,5 eentaj pris. > 
-tiaipsnis. Jispaiodo. ’a<l kii kvoteri arba štampu už 
iaug daiktų, kuriuos žmogus 2- ir luoj rausitPe-K“
mato akimis n-prd! ausimis. len()oriu 
.įkrenvbei visai nėra. Pavvz-; ~
ižiui. mes matome niėlvna i ■ __ _•—“-1
langų, o tuo tarpu tokio |(įjj ])jįROS| 
langaus visai nėra, o yra tik ««vwvt>
)egalinė tuštuma. Sapnuose; 
nes matom ir girdim ir jau-1 
iam Įvairius dalykus, kurių 
ikrenybėj taip pat visai nė- 
a. Tikintis arba girtas žmo-

Prasideda ekonominė suiru
tė. — Valstiečiai neduoda 

komunistams duonos.
Rusijos valstiečiai nenori 

us tankiai mato Dievą arba duoti komunistams duonos, 
'elnią. Kokiuo gi budu visi Valstiečiai, nors ir turi gra- 
itie nesami daiktai žmogau? dų. bet neduoda jų valdžios 

Įstaigoms, o stengiasi par
duoti privatiškiems pirk
liams. Todėl sovietų vyriau
sybė vėl galvoja apie senas 
priemones paimti iš valstie
čių duoną. Geležinkeliuose 

užtveriamieji bu-

Austrams nuo
1,639.

Olandams nuo 
3.083.

Šveicarams nuo 
1,614.

1.486

2.421

1.198

POLICIJA KRĖTĖ DA- 
VATKYNUS.

Kanados mieste Quebec 
policija krėtė visus davat- 
kynus, jieškodama tenai 
Franees Smith. 18 metų am
žiaus studentės, kuri tūlas 
laikas atgal prapuolė i> 
Northamptono mergaičių ko
legijos, bet nerado.

VALDŽIOS AGENTAI 
UŽMUŠĖ DU ŽMOGŲ.
Texas valstijoj' valdžios 

agentai, jieškodami svaigi
namųjų gėrimų, užmušė du 
farmeriu. Šamą Magalitą ir 
Carla Greena.

iki

I

1

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 10—2; *—*
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “KELEIVI”.
I

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 .METUS. VISOS (JY- 
Dl’f»LĖS SPECI ALIAI P \RU- 
PINAMos KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
kas Nori.

Dr.KILLORY

Afer;

f ATLETAI ir PAIN-EXPELL

1

“CYCLONE’* RESS

V o k i e € i u
ri>t;kų

pioiia s

• Ci-gVOJO

Čain-
CVciov

aizduotėje apsireiškia? 
straipsnio autorius šitą iš- 
iškina. Kiek\iena> turėtų ji 

>erskaityt.
10. Už ką trancuzai nukir- 

o »*vo karaliui galvą? Čia 
rampai ir aiškiai nupieštai pasirodė 
Didžioji Prancūzų Revoliu- riai. kurie neleidžia priva- 
ija ir jos priežastis, 
as paveikslas parodo ir eša- i 
olą. kaip Liudvikas XVI ve- kaip ir 191 
■amas ant giljotinos. Įdomu? daug 
evoliucijos vaizdas.

11. Dora. Tai kitas gilu? 
llozofinis straipsnis. Kiek- 
iena tikyba skelbia, kad ios 
loros Įstatymai yra paties 
lievo duoti. Bet kodėl kiek- 
žena tikyba skelbia vis kito- 
lą dorą? Pavyzdžiui, krikš- 

•ionių tikyba sako, kad vyrui 
’.evalia turėti daugiau pačių, 
taip vieną: tuo tarpu maho- 
r.etonų ti 
as gali 
tiek 
tato pat? 
i nevisur 
runki jo j 

<•” pačių 
nerikoj ti 
ių kunigas, 
urapijoną pjaunant gyvuli, 
i prakeiks, o lietuvių pra- 
lašėius, jeigu ūkininkas at- 
;eš jam papiautą veršį, gra
liai padėkos ir da vyno už- 
■’.-ndy>? Kam šitie klausimai 
,Ta Įdomus, tas turėtų per
skaityt ši straipsni apie do- 
•ą.

12. Žvaigždžių lietus arba 
■neteorai. Ne vienas matė 
taip nuo dangaus krinta 
žvaigždės. Kartais jų tiek 
įasipila. kad išrodo kaip 
Žvaigždžių lietus. Bet ant 
:emės jos labai retai nukrin- 
a. Kur jos dingsta? Iš kili
os imasi? Šitas straipsnis, 
u gražiu paveikslėliu, aiš
kiai Į tuos klausimus atsako.

13. Katalikų sąmokslas 
>rieš Anglijos parlamentą. 
V žinote, kad Romos kata- 
ikų dvasiški ja buvo pada
ras suokalbi i šsp rogd i n t i 
\nglijos parlamento ramus, 
šžudyti visu? ministeriu?. 
>arlamento atstovus, ir pa 
rrobti valdžią Į savo rankas? 
dtas straipsnis paduoda visą 
o sąmokslo istoriją, kalti- 
u’nkų pavardes ir pridėtas 
paveikslėlis parodo, kaip su- 
mti suokalbininkai buvo žu

domi.
14. “Monkey glands” arba 

oajauninimas. Ar ištikrajų
i-senas žmogus gali būt at- 
I jaunintas, idėjus jam “mon- 
įkey glands?" šitam straips- 
Įny aprašomi daryti bandy
mai ir kokios buvo pasek
mės. Kiekvienam verta per
skaityt.

15. Darvino mokslas pa
tvirtintas. Perskaitykit 
straipsni, tai galėsit sukirsi 
kiekvieną kunigą, kuris sa-

i
>
i

“Keleivis” išleido labai 
puikų kalendorių 1928 me
tams. Jei d a kas nėra jo ga
vęs, tai turėtų tuojaus įsira
šyti, nes jau nebedaug- jo li
ko. •

Kalendorius yra knygos 
pavydale, ir jame telpa dau
gybė visokių pamokinimų 
moksliškų straipsnių, infor
macijų, statistikų, gražių ei 

’iių, juoku ir paveikslų, štai 
jo suglaustas turinys:

1. 1928 metų sezonai. Čia 
rasite paaiškinta, kada šįmet 
oficialiai pasibaigia žiema 
kada prasideda vasara, ru
duo ir lt.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1928 -m. Čia skaityto
jas sužinos, kad šįmet pri
puola penki užtemimai: iri? 
saulės ir du mėnulio. Jis taip
gi sužinos, kada šitie gamtos 
apsireiškimai ilyks ir kur jie 
bus matomi.

3 Darbininkų Kalendorius, 
šitame skyriuje yra iiurod\f' 
visi Įvykiai darbininkų kovos 
istorijoj. Pavyzdžiui, kada 
Paryžiuje prasidėjo revoliu
cija ir karalių? Liudvikas Pi
lypas pabėgo? Kada buvc 
nukirsta galva Anglijos ka
raliui Karoliui I-mam? Kadf 
Romos katalikų kunigai su
degino mokslininką Bruną? 
Kada buvo panaikinta bau
džiama Maskolijoje? Kad? 
lietuvis studentas Grinevec- 
kis užmušė carą Aleksandra 
II-rajĮ? Kada caras Mikalo
jus 1 nusinuodijo? Kad2 
caras Povylas I buvo pa
smaugtas? Atsakymą i šiuos 
ir šimtus kitų panašių klau
simų rasite šitame skyriuje. '

4. Informacijos ir statisti
kos. Kiek mylių eina i vieną 
Kilometrą? Kiek eina akrų i 
vieną hektarą? Kiek pėdų 
turi viena angliška mylia? 
Kiek svara eina Į kilogramą? 
Kaip skaitliuoti nuošimčius? 
Kiek yra mokyklų Lietuvo
je'? Kaip didelis Lietuvos 
žemes plotas, kiek tenai fab
rikų. kiek dirbamos žemės? 
Kiek kuri šalis pasaulyje tu
ri turtų? Kaip didelis yra že
mes kamuolys? Kiek ant že
mės paviršiaus vra vandens 
ir kiek ?ausžemio? Koks yra 
aukščiausis pasaulyje kalnas 
ir kur yra giliausia vieta jū
rėse? Kas šitų dalykųiieži- 
žino. o norėtų žinoti^tegul iš- 
širaso “Keieįvior: Kalendo
rių 1928. mėtams. o tenai ras 
visas informacijas.

5. Apie žemės drebėjimus. 
Kodėl žemė dreba? Ar tiesa.

jos viduriuose tebėra 
Įkaršta ugninė maaė? Ar tie
sa, kad žemės paviršius at
augdamas nuolatos traukiasi 
ir mažėja? Kiek nuo žemės 
drebėjimų yra žuvę žmonių? 
J visus šitus klausimus šiame 
straipsnyje rasite kuoaiš- 
jKiatisių atsakymų.

6. Laukinė tauta. Čia rasi-! 
te parodytus laukinės tauto? 
žmones, kurie da nemoka’ 
juoktis, nepažįsta spalvų, ne-- 
turi jokio supratimo apie lai-f 
ką. nežino ugnies ir gyvena1 
urvuose arba darosi sau liz
dus medžiuose, kaip bež
džionės. Bet ar žinot, kur to
kia tauta gyvena, kaip ji va
dinasi ir.kokią kalbą varto
ja? Jei nežinot, tai šitas 
straipsnis su iliustracijomis 
jums pasakys.

7. Musų literatūros ir rašy«
tojų apžvalga. Iš šito straips
nio skaitytojas susipažins su
t isais lietuvių tautos rašyto
jais ir ju raštais. Jis sužinos, 
kad----------- ----------r—
40 pripažintų rašytojų, kurių 
dauguma dar gyvena ir rašo.

8. Didžioji Kinų Siena. 
Turbut nėra žmogaus, kuris 
nebūtų girdėjęs apie “Kinų 
♦Sieną." Žmonės paprastai; 
sako: “Apsitvėrė kaip Kinu 
Siena.” Bet ką toji siena rei-j 
škia, retas žino. “Keleivio"

l
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tuo tarpu maho- 
kyba sako, kad vy
turėli moterų tiek, 

jis nori. Jeigu dorą nu- 
Dievas. tai kodėl 
vienoda? Kodėl 
y rąs gali turėti 

. o Lietuvoj ar A- 
k vieną? Rodei in- 

pamatęs savo

Pridė- tiems asmeninis vežti grudų 
iš vieno rajono kitan. Vėl, 

18—20 m. atsirado 
‘maištininkų,” kurie 

eža duonos “kontrabandą.” 
Po Kaimus važinėja komso- 
molcų grudų būriai ir atimi
nėja iš valstiečių duoną. So- 
vietų vyriausybės Įsakymu 
uždaryta daug privatiškų 
malūnų, kur valstiečiai mal
davo gludus ir parduodavo i 
-ali. Visokiais budais valstie
čiai verčiami vežti gi-udus i 
tariamuosius “punktus.” To- 
Lia padėtis kelia Rusijos 
miestuose paniką. Išsigando 
ir patys komunistai, nes jie 
supranta, kad grįžimas prie 
duonos rekvizavimo jėgos! 
pagalba šiandien butų labai 
pavojingas bandymas.

Černigovo gubernijos mie
te Niežine pradėta nagrinė- 

fi iškelta 26 ūkininkams di
delė politinė byla. Ūkininkai! 
kaitinami prieš komunistus! 
nukreiptais sąmokslais ir ke-į 
iiolikos valdininkų nužudy-; 
mu.

Paskutinėmis dienomis 
.Maskvoje suimta virš 500 
įmonių. Bolševikų žvalgy
bos! G PU) agentai jieško 
nelegalių spaustuvių, kuriose 
spausdinamos socialdemo
kratų proklamacijos. Kai ku
rie fabrikų darbininkai buvo 
ni atcmi. kai jie ėjo iš darbo 
namo.

Leningrado pakraščiuose 
nedidelės darbininkų grupės 
mėginę padaryti gatvėse de
monstracijas. bet buvę iš
vaikyti.

Redakcijos Atsakymai
Išradėjui. — Dėlto, kad 

tamsta padarei išradimą, 
valdžia jokių palengvinimų 
tamstai nedarys. Išradimą 
galėtum parduoti labai grei
tai. jeigu jisai praktiškas ir 
naudingas, žinoma, pakol 
jis nėra užpatentuotas, nerei
kia ji visiems rodyt, kad kas 
nepavogtų jo planą.

W. D. — Voldemaras via 
buvęs profesorium Rusijoj. 
Gen. Muravjovas nėra nieko 
gera Lietuvai padaręs, bei 
yra padaręs daug bloga: jis 
maskolino musų kraštą it 
smaugė žmones. Caro val
džia užtai statė jam pamink
lus Lietuvoje ir tuo tikslu 
Mažeikius perkrikštyjo Į 
“Muravjovo." Lietuviai tei
singai tą budeli vadino “Mu
ravjovu Koriku.”
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PF.ašKvrTYKrr.: 
pie Fai*-Exocilerj. 

jam. Įvirai :ą p..: 
juta’ 

Isim* įkirtus
>u -nctusio ivrialimo 

ir

•‘Cyclore Rrs*

gali padaryti ?r juras, 
lanksčia:- « . .\una < I

. “ur.iatizm Ecuialgijos, 
krutinėję, strėnų diegimo, 

sųricrių su<tr..ib skausmu* raamr:.vš<-. kurie
pnr na pc*-•dirbimo ir perdidelio mankštymosi.

ką _____
Ką f’uir.■ ExpeHeri< padarė

raumenis
skausmu*

Influenzos Simptomai
r-uc ... v>xs jur-.t kari’

k^l .
. , . . . •.................. ,— .

:i<itr:nri su Pa:n-Expclleriu. 
pauašatas! 
ymėtinAi 
dingų ’:gt;

yra 'kaudamas, kuomet 
jux» rodos. k-.: t... su dtuelėto;* pastangomis jus 
tfiltte v^tkšču ... pasilenkt;, sėdėti ar gulėti, tuomet 

. X < -a 
>ugrį.tr.s jūsų jėga* ir 
uratu Laiku. Ap*usaugc»- 
.įjudinant aptingus kraujo

rcx

į k. ir. -ginkite 
naek.) jam i 
«^ergij4 P- 
kitc ruo pav« 
cirkuliai imu !

Originalis Pain o .peHeris kuris jau parduodamas 
per iratasriešimts rietu, yra apsaiMf*»ta«> <ar«iw>ju 
Inkaro vatsbazer.ktio. Bukr.e tikri, kad jv« gaunate 
tikrąjį Pam KxpeI1eri ir neimkite jokių pavaduotojų 
ir p:tmėffzdŽM>rmų.

NAUJOS KVOTOS 
INIGRACUAI.

SPAUDOS DARBUS
Jeigu reikia padaryt Greitai. 
Gražiai ir Pigiai, tad prisiųs- 
kit mano Spaustuvėm

K. .J. PAPLAUSKAS
1 Bateman PI.

So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1-371 -R.

MMMM■■■

Tolefonaa 312*4

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.
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I
♦

I
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Skausmas iš
Pūslės

Trubehy
Greitai Praša

linama s U 

Santai Mirty 
Capsutes

Parduodama 
visose 

vaistinėse

a

PLUNKSNAS. Rukus. Paduškaa, 
Patalus. KaMras ir visokias lovų 
jrėdm*“. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės y pat :ai arba rašykit

DidHausis sandė
lis. Grarantuojam 
ufsiganėdinimą.
Pai mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
ltus.

i

šitą

mes turim daugiau kaip ko, kad žmogus buvo Dievo 
ošintu račvtniii Viir-iii_ •_________ it

Prezidentas Coolidge pa
siūlė Kongresui pakeisti kai. 
kurioms tautoms imigracijos 
Kvotas. Jis siūlo:

Didžiajai Britanijai iri 
-iaurės Airijai sumažint kvo-i 
tą nuo 73,097 iki 65.894 į 
žmonių.

Italų kvota sumažinama 
nuo 6.091 iki 5.989 metams.

Rusams numušama nuo J 
4.781 iki 3.540.

Prancūzams nuo 3,837 iki 
”>.307.

Visoms Skandinavijos Ša
lims kvota nupilti pakelia
ma. būtent:

Danijai pakeliama nuo 
1,044 iki 1,234.

š ved i ja i nuo 3.259
399 metams.
Norvegijai nuo 2.267

2.403. ’ ., ;.
Lenkijai irgi pakeližima^ir 

jai daugiausia, nes nuo 4,978 
iki 6.090.

Vokiečiams pakeliama 
nuo 23,428 iki 24,908. -

Čekoslovakam^ nuo 2.248 
iki 2,726.

Belgams nuo 410 iki 1,328.
' 4
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>
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European Feather Co,
! 25 Lomeli street, Boston, Mm.

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas slaptų ir krorriškų li
trą moterų i* vyru, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 H a nove r St„ Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond <<668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

sutvertas. Darvinas parodė, 
kad žmogus išsivystė iš že
mesnių gyvūnų, ir šių dienų 
mokslas šitą teoriją patvirti
no. Prie straipsnio yra pri
dėtas ir paties Dar. ino pa
veikslas.

16. Kaip barbarai laidoja 
numirėlius. Įdomus iliustruo-

iki

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirba m 
ir importuoja-j'* 
rr.e visokių 
šių rankc 
dirbta?
Itališka f 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant - 10
metų e-va- 
r&ntaotos 
ų-u kitų išdirbtų . Dykai nuteikiant pa
mokinimus. Reikalaukit kataiovo. ku- 
rj prisiunciam dvkai. (-1

RUATT.V ShRENELLI * CO. 
1011 B1w Diana av. Dpt. 80. Chitago

Musu kainos žemesnes, ne

•’Ą

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST., BOSTON. 

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedčidien'ais nuo 9 iki 12.

Ąš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia r.uo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo < Lumba
go*. Padagros 
iGout). parašyti 
man laišką, pade-

. dant savo vardą 
• ir aiškų adresa, o 

aš prisiųsiu dykai
77 Vieno Dolerio Ver 

tės Bonką išban
dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšom i.-■.-Tųs 
pamatysite, ka gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai Įsitikinsite pirma, negu duosi
te man ber.t vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jj su Linimentais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt ji su už
kalbėjimu. Bet jų- privalot ji pra
šalint. Jis yra kraujyje ir jus turite 
vyti jj laukan

Ir aš tikiu, tą <iarba atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
tnuskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AS NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodvt i vieną savaitę 
ir paprašysite mano kompanijos r>a- 
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteiiuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot. Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite

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

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt ius ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmus gali būt prašalin
tas, ir me» nenorim uždirbt ant ii- 
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
me« 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. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos miernu butelį, ko
kie par-iduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25e. persiuntimo ir aupakavimo 
išlaidoms, o tuojau? aplaikysite 
Vi< no IVolerio Vertės Butelį dvkai. 
Pri imant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO- 
Dept. R. W.,

I»55 Milwaukee Aro, Chieafo, 10.
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Telefonas 5112-

Dr. A. 6trm*-6uiNinka$
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedaliomis pagal susitarimų.
745 N. Maia St. kam p. Broad St.

MONTE1.LO, MASS.
. .............................. . i i . .......................-------------- ------.—i---- ----- -—

Tel. South Boston 3520
Rrindence University 1463-J.

S.H.Putate-ShaUni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
144 Br»adway, So. Boston, Mm.

Rootn 2.

4
<

<
<

MSCOLLAY SQUARE
į;.. BOSTON.

, OLYMPI \ THEATRE BLDG,
“ Rt»OM 22

V ALANDOS: LIEKOMIS nuo ‘ 
9 iš rvto iki » vakare.
3VENTAD1EX1A!S. nuo 10 Iki 
I dieną.

Lietuvis OptometmtM i

Tel. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDfiLIO.MIS:

.Y 7J iki 1 ▼. po pietų 

Seredorais iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

Lietuviška Aptieki
Mot užlaikuM riauki* Vaiat* 

ir $akn*
Naa Reumatizme. nutrilpMjimo 

Birenu, kraajo raiyaio, nuo alaptin* 
r* ligų, koeuUo. patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikėm Di«li« H Lieturoa. 
Pataruarlmaa kuoeeriausiaa. įvai
rios Aoknys, partraoktoa H Lietu
von. Vaistą prinfanfiatn ir per 
pantę. Mus? Aptiek* tebžra toj pa
čioj vietoj.

lto SALĖM 8TREET, 
BOSTON, MASS.

b

Išefzamirooju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose lakiose, aky
se sujnąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. O. 
44? Broadway, So. Boston. Masa

| AKLIEJI. KRUVINIEJI 
t J DŪRINI AI IR

{ HEMOROIDAI 
ji Kam kentėt.
| OLA pagelbėjo

: I per 1“ metu.
• Paklauskit _________ r_

I J Jis žino, kad RE.M-OLA išjrydo 
1 • hemoroidus įpilęs).

{ HENRY THAYER & CO.. INC
• CAMBRIDGE, M A SS.

VI-
ISLAIKINI \l 
P AG Y DOMI.

kuomet REM- 
ir išpydė kitus

savo aptiekoriu.
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Dr. Med. Leo J. Podder ii Petrogrado
Specialistaa Slaptų ligų moterų ir vyru, kraujo It odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoną* Haymarket 3390
1 ALLEN ST., O. Chamketa SL, BOSTON. MASS

y
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Nuo musų korės paridentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) 1

I- -- - 1 1
tik ranką ir sužeidė. Kiti visi 
šmotai paliko kailiniuose. L. 
Pelkinis pasveiko. O A. Gai
lius nubėgęs i mišką nusišo
vė. Šovėsi į galvą taip, kad ir 
šautuvas šaunant visai suti- 
žo.

Išgulėjo neatrastas pen
kias sąvaites. žvėrys išėdė 
vidurius ir nugraužė kairią
ją ranką.

KAM PAVESTA ŽMONIŲ 
GYVASTIS.

\12riampolė. Įvykis 
sausio 26 d. atvežta manieže 
sužeista mergaitė iškėlė 
skaudamą visuomeninį klau
simą. Ūkininkas sužeistą 
mergaitę keletą dienų pats 
mėgino gydyti namie (mat, 
kad nekainuotų gydymas). 
Kai jau mergaitė ėmė dieną 
ir naktį šaukti “gvolto,” tai 
ūkininkas ją nuvežė pas tė- 
”us. Tėvai su šeimyna, ne
turtingi. (Motina liguista, 
tėvas apjakęs — japonų ka
re sunkiai sužeistas). Tėvai 
kreipėsi į miesto taldybą 
•‘raštelio dykai gydyti.“ Val
dyba, kad nepasidarytų sau 
•‘didelių išlaidų ' pasiuntė, 
vietoj ligoninės, pas feldšerį, 
kurio nei adreso neparašė. 
Tėvai, neradę feldserio, mer
gaitę nuvežė į ligoninę. Li
goninė raštelį parkaičius, ži
noma, pasiuntė ten, kur mie
sto valdybos sužeistoji siun
čiama, nes juk sulyg tų raš
telių valdyba už biednuome- 
nės gydymą turi užmokėti. 
Nieko nepešus ir \isą miestą 
išvažinėjus. mergaitė nuo 
skausmų išsišiepus, tapo par
vežta pas tėvus. Tik vėlai va
kare prirašytasis feldšeris 
tapo surastas ir į namus nu
vežta.-, 1

su

PLĖŠIA IR TERORIZUO
JA NAŠLAIČIUS.

Vėžionys (Alytaus apskr., 
Nemajūnų valse.), šių metų 
sausio mėn. iš 21 į 22 d. nak
tį pas pil. Pucilauskienę pik
tadariai, atidarę gyvenamo
jo namo langinę, išėmė lan
gą, kur buvo laikomi Įvairus 
daiktai, įlindo vidun ir išne
šė iš ten buvusius rubus jr ki
lus panašius daiktus. Paskui 
įlindo pro la»gą į klėtį, kiek 
rado iškultų grudų, visus su- 
sisėmę pasiėmė. Apie vagys
tę pranešė policijai. Pas įta
riamus asmenis padalyta 
krata, bet nieko nerasta. Po 
visų kratų, sako, naktį šeimi
ninkė pamačiusi atidarant 
langinę ir iš išgąsčio sušuku
si : “kas čia?“ Tada pasiro
dęs už lango kažkoks asmuo, 
grąsindamas revolveriu, at-

■ sakė; “jei da mėginsi tų dai- 
kuris radęs žaizdą. ktų jieškoti, tai čia neliks gy- 

gaoa pavojingą, laikinai ap-į v0 nej vieno,“ ir po tų žodžių 
rišo ir patarė vežti į ligoni-į piktadarys išnykęs. Prieš 
nę. Ant rytojaus vėl tėvams; Kalėdas mirė to namo šeimi- 
teko eiti į miesto valdybą ninkas, palikdamas žmoną 
raštelio, vėl vežti mergaitę į našle su devyniais mažais 
ligoninę, vėl... ir tt. .vaikais, todėl piktadariai,

Iš šio matyt, kad Mariam- naudodamiesi tuo, kad na- 
polės biednuomenės sveika-,mie nėra nei vieno suaugusio 
ta ir gyvastis pavesta nieko žmogaus, drąsiai elgiasi, o 
apie sveikatą bei gydymą vargšė našlė, šio grąsinimo 
nenusimanantiems miesto išsigandusi, tolimesnio jieš- 
valdybos asmenims, kurie. kojimo nedaro, 
net “iš maniežo ištrauktą“ j _______ ___
sužeistą ligonį nesiunčia.'UŽMUŠ£ su BOTKOČIU, 
km tui i _____ j p obelis vasario mėn. 1 d.

iri uc! r porrionr išvažiavo i Pilviškius turgun. KUMELĖ PRIGIRDĖ. Tame pat kaime gyvenąs 
Paežereiįai. Sakių aptiki. ukininkas Seliokas Vincas, 

jSių metų vasario 9 d. pu. A. ’ 
G., grįždamas su sunum iš 
Kauno, ant Šukėto tilto, ku
ris pastatytas iš dešimt kark
lų ir bačkos žvyro, prigirdė 
500 litų vertės kumelę ir pats 
vos išsigelbėjo.

Ties minėtu tiltu jau ne 
vienam teko pasimaudyti ir 
laikraščiuose jo vardas ne 
vieną kartą skambėjo. Vis 
dėlto valsčiaus valdyba mi
nėto tilto kaip reikia patai
kyti nepasirūpina. O lėšų 
vieškelių tiltams taisyti, ro- 
idos, buvo skiriama.

>

t

NAŠLAITĖ APSIGYVENO 
BAŽNYČIOJE.

Mariampolė. Žiemos šal
čiams spirginant, vieną va-į 
karą bažnyčios sargas užra
kinėdamas bažnyčią patėmi- 
jo pusnuogę, apiplyšusią 
mergaitę kamputyje susirie- 
tusią. Paprašius išeiti ji atsa
kius, kad esanti našlaitė — 
tėvai pasimirę, gimiflių netu
rinti, — lauke sušalsianti ir 
jau kelinta naktis bažnyčioje 
nakvojanti, nors vėjas neuž- 
pučiąs. Sargas, žinoma, buvo 
nepermaldaujamas ir naš
laitę nugabenęs į kleboniją, 
kur ji visą savo istoriją pasi
pasakojus. i

___________ i

užtikrina dėl nusilpusių kun<> stiprumą budavojan-
ti maistą, turtingą sveikata-būda v<■.ain iais vitaminais iš 
cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virškinamas.

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

Scott & Bowne, Bloomf’eld, N. J. 27-4“ -----

IR LIETUVOJ KUMŠČIO 
SPORTAS PRADEDA 

ĮSIGALĖTI.
Vasario 2 <1. Kaune įvyko 

Lietuvos ir Estijos kumšti- 
linku rungtynes, šitose, kaip; 
r rugtynėse su latviais ir j 
Fiytprusių kumštininkais, ku-j 
rios taip pat įvvko šią žiemą, i n V|
nusų kumštininkai pasirodė kielėiim4i sutvarko Kepeni 
abai silpni. TL.------  .

kumštininkas pas savo aptieKoriu tikri:
Žolių l Kraujo) Arbatą.

i Daktarai reKomenduoja karstą Bu’:-
i zariškų Žolių < Kraujo) Arbatą prasi.- 
I linimui salėtą.
; fluitrHrtskŲ Žolitj (Kraujo) Arbat»i
1 ----- Vidurių Lž-

is. Inkstus.
Tik musu SUTl- Prašalina Pilvo Ligas ir sudrutir u

caus svorio _ _____
Zinča nugalėjo tokius pat Bulgarišku_ Žolių l Kraujo)

■ ' *• ■ 75c. ir SI.25.
; PASTABA: Didelės šeimynos pr.- 

ant žiemos. Prisiųskit S1.25. Adresuo
kite man: H. II. \ on Schlick. Presi-

’atvių. ir Rytprūsių kumšti-
linkus ir pagaliau SU dideliu valo turėti ciitieiį šeimynišką pakeri, 
tunkumu estu campijoną.
Dabar Vincą yra viso Pabal- dent. 100 Marvei Buiining, Pittsburąn 
ijo kumšties čampijonas.

NUSINUODIJO TAR
NAITĖ.

Skuodas. Vasario 7 d. 6

i!2__________________________ ____________
l

inkstams Blogai Vei
kiant linkite Draskos

NETIKĖTA MIRTIS.
Vasario 26 d. Miežiškių 

kaime Paulė Urbonaitė eida
ma į bažnyčią staiga pabir
to ir mirė. Kartu ėjusios 
drauges pasakojo, jog ji mir- 
' i nujautusi, nes joms sakiu
si matanti atsivejančią gilti
nę atbarškančią ir skun- 

ėsi, jog iš Miežiškių kaimo 
ral nebeišeisianti.

Jis Budavoja Stiprumą
Kasdien jums reikia vitaminų, to

kios rųšies, kurie turi cod-liver oil, 
kad pagelbėtų apsaugoti jūsų sistemą 

nuo slogų ir kosulio.

SCOTT’S EMULSION

SPARČIOJI EKSKURSIJA Į

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IK GKEI LAI SIU DIDI.AIVIU

i

i

sužinojęs apie Oželio išvyki
mą į Pilviškį, pasikinkė ark
lį, įsidėjo kirvį ir išvažiavo į 
Ožeįįo sodybą. Grįžus Ože- 

.liui iš Pilviškių, prie jq pribė
go jo sūnūs Oželis Vladas ii 
pasakė, kad Seliokas kertąs 
jo sodyboj medžius. Oželis 
žinodamas Selioko būdą, pa
siėmė su savim seniūną Pri- 
dotką ir nuvažiavo perspėti 
Selioką. kad šis liautųsi Kir
tęs medžius. Atvažiavus 
jiems pas Selioką. kilo tarp 

,jų ginčas. Pagaliau susimu
šė. Seliokas drožė pradžioj 
su botagu, bet vėliau atkrei- 

- • • ! pė botago kitą galą ir su bot-UŽMUŠĖ TRAUKINIS
* * ; JZV. I\11U <U.C«1C4 11 CU MVt“

Pilviškiai, Vilkaviškio ap. fcočiu taip drožė Oželiui per 
” galvą, kad šis tuojau krito.’

Atgabentas sunkiai sužalo
tas namon, trumpu laiku mi
rė. Gydytojų nustatyta, kad 
Oželio staiga mirtis įvyko 
nuo smarkaus kiaušo sumu
šimo ir išsiliejimo ant smege
nų kraujo. Pamatęs Seliokas 
perdrąsų žygį padaręs, sako
si dabar buk jis tik norėjęs 
sumušti Oželį. Seliokas da
bar kalėjime.

Vaziuodamas iš Pilviškių ,įo- 
marko namo, su seserimi J. 
Žemaitis (Liubliškes kaimo. 
Barzdų valsčiaus) 22 d. va
sario 6 vai. vakaro pavažiavo 
nepastebėjęs po traukiniu 
tir liko užmuštas. Jo sesuo M. 
Žemaitytė sunkiai sužeista, 
tuo pačiu traukiniu nuvežta 
į Vilkaviškio ligoninę.

Arkliai su sulaužytomis 
rogėmis sulaikyti sveiki.

.1 
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akare nusinuodijo Skuodo, 
tasienio punkto veterinan- 
os gydytojaus tarnaitė Mak- 
;vytaitė Ona su “muilo ak- 
nens" gabalėliais ftž 50cen- 

’4-
Maksvitaite Ona buvo su- 

imeilavusi su visiems čia ži- 
Tomo davatkos sunumi Kvie- 
dnskiu Jonu, nuo ko vargšė 
Mergaitė buvo palikusi neš- 
'•ia. Jau buvo sukalbėta “že- 
įytis,“ net ir vestuvėms kai 
<urie jau rengėsi. Maksvy- 
aitė išbuvo gyva dar dvi pa- 
•aš. Mirė vasario 9 d. 8 vai 
vakare.

Pirmą dieną po išgėrimo 
‘muilo akmens“ nebeturėjo 
balso ir iš didelio skausmo 
bėgiojo po kambarį ir rovė 
tau nuo galvos plaukus. Ant- 
•ą dieną galėjo iššaukti ir 
saukė, kiek tik galėjo, prašė 
‘palengvinimo’* ir prašė nie
ko dėl jos mirties nekaltinti. 
Ji dar papasakojo, kad iš ry
to. nusipraususi, susišukavu
si, apsivilkusi švariais balti
niais. atsiskiedusi tuos ak
menėlius į stiklą vandens ir, 
iptvarkiusi kambarius, norė
jusi jau nuodvtis, bet atidė
jusi vakarui. Naktį atrodę jai 
patogiau, drąsiau. Ji nieko 
nekaltino, bet žmonės paša- 
koja, kad Kviecinskio tėvai 
neleidę savo sunui jos vesti.' 
apie ką jis pranešęs O. Mak- 
svytaitei laišku.
NULAUŽĖ IR NUPIOVĖ I . Jad SalJ? ^’^os nebran

gios, negali pažeisti, ir pada
ro malonų, putojantį lithia- 
vandens gėrimą. Gerkite ap
sčiai gero vandens.

I

Sakoma Nugarą. Skauda 
Todėl, Kad Tamsta 

Permažai Vandens Geri

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
.•■’erjrinas is Lietuves į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
•■-reltas. Mano patyrimas laivakorčių 
. znyje per 20 metu lai liudija. Taipgi 
’ie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vi gimines yra man dįkir.gi už mano 
rjpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 
• ims, įaip ir visiems keleiviams pa
rūpinu gera.- apsistojimui vieta? Ra

idoje. Mano patarnavimas ir kainos 
sivakorčių yra pigesnės, negu kiu, 

agentų Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 

\LEXANDER S. LEVIS
Tourist Agent

43 Uindsor St.. Montreal,
P. O- Canad*.

Atsikėlęs su skausmais nu
garoj ir apie inkstus reiškia 
esi valgęs tą kas gamina rūg
štis,sako žinovas. Tų rūgščių 
perteklius perdirba inkstus, 
kurie stengiasi jas iškošti iš 
kraujo. O inkstams užsikim
šus, turite juos paliuosuoti. • 
taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo me- 

" t džiagą. Kitaip gausite skau>- 
’ mų nugaroje, galvos skaudė
jimų, svaigulį; viduriai rūgs, 
liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro reumatizmas gels. 
Šlapumai neaiškus, pilni. 
nuosėdų, kanalai dažnai įsi
karščiuoja, šlapumas degina į 
ir esi priverstas jieškoti pa-: 
gelbos porą syk per naktį, 

i Pasitark arba su geru pa
tikėtinu gydytoju, arba iš ap- 
tiekos gauk keturias uncijas 
Jad Šalis druskų. Imk po ar- j 

> batinį šaukšteli pirm pusry- i 
’ čių per keletą dienų ir inkš-! 

i tai puikiai prariė&veikti. šios 
pagarsėjusios druskos pada
lytos iš vynuogės rūgšties ir 
citrino sulčių, kur pridėta 
...... .. Jos per ilgus metus 
vartojamos išvalymui ir su- 
vikrinimui užsikimšusių ink
stų, taipgi nuveikimui rugs- 

' čių, kad jos neerzintų kūno.

STRENDIEGLIS 
LUMBAGO 

REUMATIZMAS
Greita, Tikra Pagalba 

Red Cross Kidney 
Plasteriu.

AQUITANIA
Išplaukia iš ’\rw Yorko

SEREDOJ, GEGUŽĖS (MAY) 30 DIENĄ
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojas 

Cunard Linijos Lietuviškoj.; Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BUKŠNAITIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu i Kauną
Be Persėdimo Iš Laivo j I^tivą

Jurų Milžinas AQI ITANIA perplaukia vandeny
ną Į 5U± dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

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

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

i
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VALIO!!

Tiesiai i Dancigą LANC AŠTRIA
Gegužės 30

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite

Mums:

CUNARD LINE
33 ŠTATE ST., BOSTON, M ASS.

VALIO!!

Kam Kentėti kita dieną, kuomet sis 
nuostabus plasteris gal greit pagel
bės Jums šioje nelaimėje? Red Cross 
Kidney klasteris panaudotas prie 
skaudamos vietos, teikia šilumą, pa
galba ir komfortą. Gyduolės persisun- 
lia į skausmo apimtą vietą ir tarsi 
magišku budu pašalina visus skaus
mus.

Raudona flanelė užpakaly palaiko 
šilumą ir padeda gyduolei persisunkti 
• e- odą į skaudamus muskulus ir są
narius. Mėgink Red Cross Kidney 

j i’lasterį šiąnakt ir įsitikrink pats, kaip 
Į greit ši sena gelbstanti gyduolė paša- 
1 iins strėndieglį. reumatizmą ir lumba- 
i įo. Visose vaistinėse.

Iš IR J

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
. laivais
TIK AŠTI ONTAS 

DIENAS
Puikios kajutos Trečiai 

Klesai—Tiktai 
Steitrumiai 

pas vietos agentus arba 
65 Statė St.. Boston, Mass.

NORTH GERMAN

LLOYD Z

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON
TIESIOG J LIETUVOS UOSTĄ
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BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.-
* * “— I ■ I ■■ —— ■■

ANTRA EKSKURSUA "
“VIENYBĖS“

GEGUŽĖS 2-rą DIENĄ
Laivu “ESTONIA”
Ekskursi jai vadovaus 
Antanas Kandrotas

PIRMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų 

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

JONAS K. MILIUS

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

Art musų populiarių laivų 
NTWTOKK, AlSMrr RAltjBS 

MAMium, dkutpchvamp, 
aZSOLUTE, ■KIJAUCT, 

CLCVKLAMD,_____
wwthuua, tmuioma

Nepalyginamas švarumai ir 
patarnavimai vijose kietose. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

KOJĄ.
Kamščiai. Vasario 15 d. 

šio kaimo kumietis Vaškovs- 
kis važiavo parsivežti iš 
Griežpelkių malkų. Pakeliui 
pasibaidė arkliai ir išmetė 
minėta kumieti iš vežimo 
t • • • • • ■ * ’ ■

žė koją, kurią gydytojas pas
kiau turėjo nupiauti. Kadan-1,- 
gi nelaimingasis buvo labai s 
silpnas, tai ji norėjo patai-' 
pinti artimiausioje ligoninė
je Tilžėje. Bet Tilžės ligoni
nė atsisakė jį priimti, kadan
gi beturtis; gi pranešus, kad 
apdraudimo įstaiga atlygins 
už jo gydymą, minėta ligoni
nė atsake, kad tuo negalinti 
pasitikėti. Pažymėtina, kad 
Vokietijos įstaigos atsisako 
suteikti pagalbą nors ir di
džiausioje bėdoje, gi Vokie
tijos optantams bedarbiams 
Lietuvos įstaigos privalo pa
šalpas mokėti.

1

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio*June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

TRECIA EKSKURSIJA
“NAUJIENŲ”

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų“ Atstovas

Be
iniiieic} AuiiiiCLĮ is vedimu n • ■ Bf le
taip nelaimingai, kad sulau- DA1HI6S N61II&111I10

1 Ar daug yra maistų, kurių jus nega
lite valgyt - dėl baimės gazų ir skau
smų pilve n- žarnose?

Ar jų.s turite atsisakyti nuo skanių 
valgių, kuriais kiti džiaugiasi V

i Tai yra ženklas, kad jums reikalin
gas Tanlac! Per daugiau kaip 10 me
tų Tanlac sugrąžino gerą sveikatą 
tūkstančiams žmonių, kurie irgi nega
lėjo valgyt skanių valgių.

Mr. William Marteli, 15 Harriet sc, 
Paivtucket, R. I sako: “Mano virški
nimas buvo tąip silpnas, kad aš turė
jau gyvent ant tosto ir kiaušinių per 
sesis mėnesius. Tanlac suteikė man 
nuolatinę pagelbą, as pradėjau viską 
valgyt ir ėžaugau 22 svaru.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, 
gazu, svaigulio, galvos skaudėjimo, 
vidurių užkietėjimo artia kepenų ne
tvarkomo— duokite proga Tanlac ui 
jidgelbėti jums! Pirma bonka tankiai 
suteikia reikalingą pagelbą.

Į Tanlac- yra gera, tyra gyduolė, pa 
stoty pakinkytą arklį, jį j;______________“ ______ •♦i. .i I
krumus nuvažiavo: iškinkęs,1 MIRĖ SENAS ŽMOGUS. ėc-urtų. (Jaukite boriką nuo jūsų aptik-j 
vadelėmis arklį pasmaugęs’ Vasario 15 d. Kybartuose nkinXpin'krn‘ *':'
ir odą nulupęs ją Dotnavoje mirė pik Jonas Žemnickas, pvm'J"" '1 ”'l'e 
už 25 litus pardavęs, o vežir turėjęs 116 metų amžiaus.1 ■ I
mąsu pakinktais vietoje pa- Ilgai gyvenęs senis paeina iš M ■ m R

Wnvps. » '»2 MlIJONAI BONKV IHVARTOTA

I
KOKIŲ ŠPOSŲ DAROMA.

1 Kėdainiai. Šių metų sausio
30 d., Kėdainių geležinkelio

RASTAS NUSIŠOVUS 
ŽMOGUS.

Vasario mėn. 22 dieną ties
Juodeikiais valdiskan miš- ■ .. OAA
kan nuėjo žmogus botkočio ’.Įoty, dingo pd Rapsio 300 
nusipiauti ir rado plito, į^vęrtęspakinkytasąi'klys- 
kriauklus. Persigandęs atbė- Nukentėjęs spėliojo arklj pa- 
go ir pranešė seniūnui. , bėgus.

Seniūnas su vvrais nuėjo’ Netrukus, netoli Kėdainių 
ir rado senai visur jieškoma Daškonių krūmuose rasta 
A. Gailių, kurs dingo prieš vežimas, pakinktai ir arklio 
penkias sąvaites. L. Petkinis grobai, tik odos nebuvo, 
su pusbroliu tada vežė kraitį. Policija suėmė tūlą Dobu- 
Susipešęs Petkinis Gailių pa- žinską iš Ruminių kaimo, 
ginė nuo patvarios. Gailius Kvočiamas Dobužinskas išsi- 
del to įpyko ir nutarė atker- pasakojo: sausio 30 d., radęs 
syti. Su šautuvu patikęs Pet- 
kinį kelyje su tėvu važiuo
jant j stotį Ventą, ties Juo
deikių mokykla, šovė į jį ir 
pataikė tiesiai į krutinę. Pet
kinis turėjo užanty ranką ir 
buvo storai apsivilkęs, todėl likęs.

* f * * ' L

203 iš New York j 
Kauną ir at^al 
(Pridčju* S. V. 
jeigu 'lakaus.)

Sąvaitiniai Išplaukimai^ 
Pinigus persiančiam greitai 

ir žemomis ratomhc.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informaciją klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Murg-IMca line
United Ameriean Line®, Ine- 

Gmrral AgeaCa
131 Stata S»e«t. Beatos

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo anlankyt savo gimtąjį krašta. 

Kas meta; vis daugain ir daugiau amerikiečiu važiuoja atlankyti sa
viškius Lietuvoje arba taip sau I ie’.ovoje pr.sis'-cėinoti. I.e-’nv'ai <O- 
da visas pastangas, kad tie svečiai hutu gerai priimti i;- vežtų 
malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavima ■ tiesiog i Klaipėda ant I’rdtiko-Anx ri!.;< Linijos 
be jokiu persėdimų priedal-artiriių aplinkybių yra malonus ;r visiškai 
keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtai) krauta neati
dėti, bet važiuoti nas -.atilosiu šią vasara s i viena i< v įrėminėtu 
ekskursijų iš Amerikos tiesiog i Klaipėdą.

Žiniom K reipkitės j Vietos tgentą ar i Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8 Eridge Street. New York, N. Y.

Iltį ionvočią. žaizdą ir kitų aka o dalių 
BEAK BRANI) SALVE (Grohlewskio)

SnsluMo skanumą ir užgydo žaizda* M 
•kamine i 2 ar 3 diena*. Kaina 35c 

GROBI KWSKI 4 CO, Plyrm.aih. r*.
"GYDO ir GYDO ir GYDO—b«t MatoaUC



R. KELEIVIS No. 13. Kovo 28 d., 1928.

KURIE MANOT VAŽIUO
TI Į LIETUVĄ, tuojau eikit! 
pa.- agentą ir gaukit paspor-i 

ims ir kitus dokumentus. Da-; 
bar bus gera proga važiuoti 

! i Lietuvą, nes pats agentas 
j Petras Bankevičius važiuo- 
J ja Į Lietuvą birželio 9 dieną, 
stačiai iš Bostono, laivu Re- 
pubiic. P. Bartkevičius moka 
keletą kalbų ir yra patyręs 
keliauninkas, nes dabar ke
liaus šeštu kartu per jūres. 
Kreipkitės pas sekančius 
agentus: K. Sidabrą, Cam
bridge. Mass.; p-lę Grybaitę. 
So. Boston, Mass.: N. Gend- 
rolių. So. Boston. o Lavvren- 
ce žmonės pas p. J. J. Urbšą.

, kad 
norite važiuoti į Lietuvą sy
kiu su Bartkevičium, kuris 
dabar gyvena Montello, 
. -jss. Su agentu Petru Bart

kevičium važiuoja jo mote-
> ir duktė. Laikas 

tų taryba užsimanė pailginti bėga, visi ruoškitės į kelionę, 
darbo valandas moterims. Ir--------'---------------------------- 'i

- - . , - • legislaturoj SVARBI S PRANEŠIMAS
vos ponijai operas dainuoja. (tu .aus aL<irado poiitikieriųZ | LIETUVIŲ M. ŽINYtlOS. 
I amatvsime. ai aetUMai.jau kUrie pasiskubino fabrikan- Bazaras. vakarienė ir koncertas 
gali sa\ o dainininkais >g*patarnauti. Jie įnešė į Ba'zara.-. kuriame bus pardavi- 
tlS SU kitomis tautomis, ai ta. Kiliu L-iu-in v-ionoc. liūtu kiliui nii'iai t l
ne. ’ _ 
deika pasirodys geresnis da 
ir už šaliapiną? Rodos, turė
tų būt geresnis. Juk nev 
iis važiavo savo balsą lavint 
Italijon, iš kur garsusis Ca- 
ruso buvo kilęs. Ir turbut ne
veltui jį Lietuvos spauda taip 
giria.

šiaip ar taip. Sodeika jau 
yra South Bostone ir šios 
pėtnyčios vakarą. 30 kovo, 
mes jį jau pamatysime muni- 
cipalėj salėj ir išgirsime pa
garsėjusį baritoną savo au
simis.

"Darbininkas" irgi sakosi 
karštai Sodeikos koncertui 
pritariąs ir noris jį remti, 
nors jo redaktoriui nelabai 
patinka, kad koncertas yra 
ruošiamas pėtnyčioj. Bet lie
tuviai juk ne žydai, pėtny
čios vakare jie šabo nešven-j 
čia. Tiesa. "Darbininkas” j 
aiškina, kad tą vakarą pri
puola “panelės sopulingos" 
Švente. Bet ar yra gi katali
kų kalendoriuje bent viena' 
diena metuose, kurioje ne-j 
pripultų kokio nors “skaus
mingo” ar "sopulingo” nm- 
čelninko šventė? Jeigu ne
bus "panelės.” tai bus kokio 
nors "karalaičio” ar "jjus- 
telninko.” Ir visi jie lygiai 
šventi, visi turi sau šventas 
dienas.

Bet civilizuoti žmonės tų 
švenčių nepaiso. Matysite, 
šios pėtnyčios vakarą bus at
dari visi Bostono teatrai ir 
visuose eis vaidinimai, kaip 
paprastai. Kodėl tad lietu
viai negalėtų tą vakarą kon
certo turėti ?

Laikas butų jau ir "Darbi
ninko” redaktoriams nusi
kratyti viduramžinių tradi
cijų ir daryti taip, kaip daro 
visi kultūringi žmonės. Lai
kas butų jau ir jam suprasti, 
kad menas yra aukštesnis už 
religiją. Meną brangina ly
giai visos pasaulio tautos ir 
visos tikybos, o “panelei so
pulingai” tiki tiktai saujalė 
katalikų. Taigi ne koncertas 
turi lenktis prieš bažnyčią, 
bet bažnyčia turi duot kelią 
koncertui. Pėtnyčios vakarą 
turėtų būt atšauktos visos 
pamaldos ir visi katalikai tu
rėtų eit į Sodeikos koncertą. 
Ir jie eis.

Vietines Žinios
SODEIKOS KONCERTAS

30 KOVO.
Visi lietuviai ruošiasi eit pa

siklausyt Lietuvos Operos 
artisto.

Kipras Petrauskas Ameri
kon neatvažiavo, užtai gi jo 
vieton atvyko Sodeika, kitas 
garsus Lietuvos Valstybės 
Operos artistas. Tūli žmonės 
sako, kad ištikrujų Sodeika 
yra da geresnis dainininkas 
ir už Kiprą. Todėl visi South 
Bostono ir apielinkės lietu
viai ruošiasi šios pėtnyčios 
vakarą eit pasiklausyt jo ’ 
“r BSJaMuSl Fabrikantai reikaUu). a,- 

Buildinge.
Pamatysime, kaip p. So

deika pasirodys. Pamatysim, 
kaip jie tenai Kaune Lietu-. jIasįavhusetI;. kgklaturoj

KULTŪRA, BEI JOS ŽIEDAI NETURI IR 
NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ SEZONŲ BEI ŠVENČIŲ

Tautinių Meliodijų Skambančios Stygos 
Peni ir Gaivina Pavargusias Sielas

PASKAITA SU PAVEIKSLAIS
TEMOJE

“KĄ MES ŽINOME APIE ASTRONOMIJĄ?”
------- ;------------------------------------------------ -■»-------------------------------------------- —*— ' •

PRELEGENTAS DR. P. SLAVĖNAS 
IŠ YALE UNIVERSITETO

Soc ialistų-republikonų 
debatai.

Šio ketvergo vakare, 29 
kovo. Neu buryporte bus so- 
cialistų-republikonų debatai 
temoje: "Ar galima republi- 
konu partiją reformuoti is 
vidaus?" Debatuos Newbury 
miesto majoras Gillis ir Bos- ____________ _
tono socialistu organizacijos Pasakykite agentams, 
sekretorius drg. Alfred Ba
ker Lewis.

SODEIKOS KONCERTAS

nių valandų moterims.
Naujos Anglijos fabrikan- iSs. sūnūs

■u Kitomis iducuiiH>. d . bilių. kuliu vienas "ėta kthiii pigiai visokie daiktai.l
() gali būt, kad musų k.0- at^ukti Įstatymą, b.vks ketverge ir pėtnyčioje.

draudžiantį moterims dirbti
,'eltui P° va^are* 0 kita? reikalau- valandą vakare.

March-Kovo 29 ir 30. 1928 m., 6

ja. kad sezoniniuose darbuo
se moterims butų leidžiama 
dirbti 72 valandas i savaitę, j

Prieš šitus plutokratų pla
nus organizuoti Bostono dar- 1928 m., 

I bininkai per savo unijas pa
kėlė protestą. Darbo valan
dos turėtų būt sutrumpintos, 
sako darbininkai, o ne ilgi
namos. nes ir taip jau bedar- 

* Jojai neturi kur dėtis.

Massachusetts socialistų 
konvencija.

Balandžio 22 d. yra sau 
kiania J________________
jos socialistų konvencija 
American House 1 
Bus pakviestas Socialistų 
Partijos kandidatas i prezi
dentus kalbėti. Kviečiami vi
si nariai ir socialistų prita
rėjai.

Vakarienė ir koncertas su 
Iškilmingu Programų.

Pu bazarui bus duota vakarie
nė. su Datoje. March-Kovo 31 d.. 

6:30 valandą vakare. 
Koncertas prasidės 8:30 v. vak.

Progranr.e dalyvaus geriausi 
talentai iš Naujos Anglijos Kon- 
senatorijos.

Visi parengimai Įvyks Lietu
vių M. žinyėio.je. kampas 4-th ir 
Atlantic sts.. So. Bo>ton, Mass.

ndzio zz(l. yra sau- A C
Massachusetts valsti- U1 V Iv 1 /Y O

Bus musų muzikališkos kultūros žiedas ir Sodeikos 
dainos atgaivins meilę Lietuvystės. —

SODEIKA aštuoneri metai kaip yra pirmasis ir ge- 
riausis Lietuvos Valstybine.- Operos Baritonas.

SODEIKOS pirmuosius koncertus Ne\v Yorke ir 
apylinkėj lietuviai ir spauda suliko su didžiausiu 
džiaugsmu. z

Tad nei vienas nepraleiskite vienintelės progos iš
girsti nepaprastą svečią iš Lietuvos

Antaną Sodeiką
Koncerte šioj pėtnyčioj KOVO-MARCH 30 D., 

7:30 vai. vakare. MUN1CIPAL SVETAINĖJ, SO. 
BOSTONE, ant Broadway, tarpe G ir H St

T i kieta i po $1.50. $1.00 ir 75c.
AMERIKOS LIETI VIŲ VAIZBOS BUTAS

Rengia ne dėl materialio pelno, bet kaipo tautinės 
kultūros rėmėjai. «

Įvyks Utarninke
3 D. BALAND2IO-APRIL, 1928 

Pradžia 8 valandą vakare. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Paveiksluose matysite daugybę Įdomių dalykų 

apie saulę, mėnulį ir žvaigždes.
Įžangos nebus. • 

Kviečia visu* VAIZBOS BUTAS. j
— , ------- ---- ;
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PARDAVIMAI.
PARSIDUODA AVALŲ 

KRAUTUVĖ
Ant lengvų išlygų, lietuvių apgy- 

■ • ntoj vietoj. L formacijų kreipkite- i 
“Keleivį.“ 253 Broad«a«. Su. B'jston.

«

l'ARSIIM ODA t'EVERYKŲ TAI- 
S\ MO DIRBTI VĖLĖ. gerai įrengta. 
- mašinomis. Kaina visai maža. Rei- 
x . .. jėiau Į lūkėti tik Į>u 610 Į sąvaitę. 
' 17 Main St.. Cambridge. Mass.

t

PARSIDUODA STUBA
3 šeimynų 

P'triai. tix 
1 i Dolerių, 
k ndai ir 
• "ikalinga.
L.le kada.

ANTHUM MARK VS
S Grime- -t.. ŠI. Bo-(on. Mas-.

-u ažu įnešimu ir v:-a. 
kloti >■•>! Reinių Į savaitę 
Tai' - via kelt .-tūbus ra- 
tuo- tigrių parduoti. Kam 
gera pruga. Matyti galima

PARSIDUODA FORN1ŠIAI
Matyt ?a .. u*«ę. laiku, po .un'..

15 Burrell pi.. ><». Bost in. Mass. <14l

\iešbutj. Ganscnas nugalėjo O’Dell; 
dabar risis su Charlie 

Hansen. i geriausius Apyniu* ir Malt,
Pereita ketverga musų palaida ir kcnuose; kaina 

~ (14)
su JackĮ I). J. MAZEN

ketverge jis 517 E. 8-th St., So. Boston.
(tarp H ir l gatvių)

I

1 - - 1 čamp:j:Jack Gansonas nupiginta 
lengvai apridirbo <u Jackj 
O’Dell. šiame

'risis iki galutinos pergalės su

EXTRA!
. Nauja Grosernė, laikome

• • A •
i s
1 -

Drg. Jankauskas serga.
Lietuvių Socialistų 60-tos labai pavojingu ristiku. šve-

kuopos sekretorius, drg. J. r 
Jankauskas, jau trečią sąvai- se‘r..
tę guli Camey ligonbuty. i ’ ___
Reumatizmas suparaližiavo sunku pasakyti.
jam kojas. Dabar jau prade-( Dr. Sai paliūs pereitą ket- 
da po timputį taisytis. Dakta- vergą irgi neblogai pasiro
dai mano, kad reumatizmą dė. Jis išsirito su Hansenu 
jis gavo nuo tonsilių, todėl 30minutųbe pasekmių, 
reikės turbut daryt operaci
ją ir imti tonsilius laukan.

du čampijunu Charlie Han- 
__  Ar musų Gansonui pa
vyks šitą smarkuoli nugalėti,

Slaugių kursai atsidaro.
The Household Nursįng'sėkmės. 

Association prašo mus pra-j 
nešti, kad 10 d. gegužės atsi
daro nauji slaugių kursai tos

’ Šiame ketverge susikibs 
■ <Iu lietuvių milžinai: -Juozas 
Į Komaras su Franu -Juška.
: Pamatysime, kokios bus pa-

LABAI ĮDOMIOS
daro nauji slaugių kursai tos, T\ T f m V IT f1 f 
organizacijos bildinge po |r I \ I Y III K V 
numeriu 222 Newbury st.: 1LJ K JL 11 Aj
Moterįs ir merginos mokina
mos slaugyt vaikus iki 12 
metų amžiaus. Mokykla yra

Įvykt šiame ketverge 
29 D. KOVO MARCH, 1928 

_ - . . Pradžia s vai. vakare
sujungta su keliais kūdikių GRAND OPERA HOUSE
ligonbučiais. Bus mokoma Kampa- ua-hingt->n > iiover gatvių, 
slaugės pareigų technikos, 
elementarinės higijėnos, psi
chologijos, etikos, maisto 
gaminimo ir kitokių dalykų, 
kurie rišasi su vaikų auklėji
mu. Kas norėtų šitos profesi
jos mokintis, tegul kreipiasi Į 
superintendentę Miss Kathe- 
rine Shepard. 222 Newbuiy 
st., Boston.

Bedarbių mitinga*.
Bostono socialistai šaukia 

didelį bedarbių mitingą, ku
lis įvyks Faneuil Hall’ėj, 
2:30 valandą nedėlioj po 
pietų, 8 balandžio. Kalbės 
.ociaiista> adv. Bearak. mo
kytojas Alfred Baker Lewis 
ir S. J- McBridė. Rengėjai 
pakvietė taipgi 
Nicholsą. I

C’lothing

I 
MIKALION1S NAUJOJE 

VIETOJE.
Julius Mikalionis. realesteiti- 

ninkas. kuris laikinai savo ofisą 
buvo perkėlęs prie “Darbininko,” 
dabar persikėlė i naują ir pasto
vią vietą, viršuje Liko drapanų 
krautuvės (Paul’s
Shop). ant antru lubų, po nume
riu 456 V.’. Broadvay. Tel. ofiso 
So. Boston 1607. o gyv. namo So. 
Boston 0370-R. į

i ir majorą į Ponas Mikalionis kaip senoje. 
Nicholsą. kad jis ateitų ir j taip ir naujoje vietoje, pirkime, 
pasakytų, ką jis daro ar ma- pardavime namų ir visokios rų- 
no daryti, kad palengvinus sies apdraudime patarnaus vi- 
bedarbių padėti Žmonių be [siems lygiai, kas tik prie jo 
darbo Bostone yra tokia kreipsis. i
daugybė, kad reikėjo jau ati J J“ ofisas yra labai patogioje ir 
darytį keliatą duonos punk ’.isi ns prieinamoje vietoje N<y- 
tų, kur badaujantiems žmo- ’i .lirk’i namą, pasišauk Julių 
nėmt dalinama duona. O Kep.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
• Buėernė- ir Groscrnės biznio, ku

rą ge ai išdirbta- tar|>e lietuvių. 
. vų daug nereikalinga.

GEORGE LIKAS
L’’. Broadaav. Su. Bo-t.»n. Ma-s>.

C. SASNAUSKAS
i'eiitr.u. Pupieriuuju, Baltinu Lu- 
-. dirbu vi.-ukį Karpenterio Darbą ir 

116)
Cambridge. Mass. 

15-W . .

b
pa a:-au viską prie namo.

■ 3 U ind-sor St
Te!. Purter ii

PARSIDUODA FORNIŠIAI
Matyt ga in u iaiku. ant 3-ėių 
ų. pu !iuni. 1‘. llurrell pla<e. išeina 

- 163 I St.. ><>. Bu-tone. (11) .

PARDUODU ŠUNĮ
German pohce. menesių senumo 

Labai gerai išau.-. tas. Adresų galima 
gaut “Keleivio" of: -e. < 13 >

PARSIDUODA
Kampinė mur:r.- stuba. 15 kamba

riu ir krautuvė. Karštas vanduo, toile- 
tai ir gesas. Kair.a S6.54KI.

M. J FORD
292 C Street. -o. Boston. Mass.

PUIKIAUSIOJI VELY
KOMS DOVANA.

Tai tik ką gauti iš Lietuvos 
BIRUTĖS saldainiai, pagaminti 
iš Lietuvos vaisių ir produktų. 
Parsiduoda maišytais ir atski
romis rūšimis Dile kokiam svory
je ir supakavirre po svarą ir 
daugiau. Vieno svaro dėžutė 
maišytų kainu-, a tik 75c.

Krautuvininkams duodama 
nuolaida perka:.t nemažiau kaip 
2<> dėžučių, ar svarų iškart. Dėl 
in ’ormacijų kreipkitės pas (14) 
IdTHUANIAN SALES (ORP. 
366 Broadway. So. Boston. Mass

SOUTH END
HARDVVARECo
\ ĮSAS \ AtzON AS PIRMOS
RŲšlES STOGAMS ME

DŽIAGOS ŽEMOMIS 
KAINOMIS

POPIERA HOLUOSE 
Lengva Vidutinė

Svoris 35 sv. 15 sv.
R»>lis 98c. 81.35
Skalinis paviršius. 81.98 rolis

Sunki 
55 sv.

$1.65

žal;a arba raudom
”• '.‘i. ]•>- k • irtainių pėuų. supa

kuoti su vinimis ir cementu
Labai žemos kainos ant 

Ashpalto šingelių 
Sehco Roof Coating. 98c. gal.

5 gal. kcnas S4.25
< ' as biie kokiam tekančiam stogui

Asbesto ir a.-phaltu mišinys.

SI’E< I AI.Ė VERTĖ 
Požeminiai išmalti kubilai 

įtalpa apie 
10 gal. 85.18 15 gal. 87.98
\ -ka- -ykiu su vidurinių kenti.

Nebūna -:>iurvės ir švaru. 
(Jueen Anne Maliava $2.25 gi.

16 spalvų ir balta
VISKAS PRIE PU MBINGŲ. 
MALIAVŲ IR GELEŽINIŲ 

DAIKTŲ 
' IETIMS PRISTATYMAS 

DYKAI
I ei. Ilznc. ek 61S5 — 6106

1 )95 Washington st.. Boston 
arti Dovr st. EI. Staties

Petras J. Akunevičius
Lietuvis Graborius

GERIAUSIAS NELAIMĖJE DRAUGAS

t

t

I
J

Risis ik- galutinos pergalė- 
LIF.TI VIŲ < \MPIJONAS 

JACK GANSON 
SI ŠVEDŲ < AMI’IJONt 

CHARLIE HANSEN 
Taipgi g r u m-i- buvęs Lietuvių 

<’ ampijona- 
FRANK JUŠKA 

pasauliniu "žiaurios taktikos” 
ča m pi jonu 

JUOZU KOMARU 
tMERIKOS GARSENYBĖ. 
FARMER McLEOD 
imsi, su italų -markuoliu 

LEONE LABRIOLA
Apart »•’-•»< ‘■c1 Hvi rvnrn<- <r- 

natiki.

Visuomet suteikia sąžiningą paskutinį 
patarnavimą lietuviams

Ofisas ir rezidencija

Su

>9

820 E. 6-th ST., SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 4486

FARMOS ANT PARDAVIMO ARBA 
DĖL MAINYMO ANT STUBŲ.

KARMA 19 AKERIŲ. Visa žemė dirbama, jaunas sodnas, šešių 
kambarių nauja stuba su visais įtaisymais, elektros šviesa, šiitas ir 
šaltas vanduo, maudynės ir visi kiti įtaisymui, nauja bamė, prie ke
lio. Parsiduoda labai pigiai. '

KARM A 83 AKERIŲ ŽEMĖS. •Ki akerių dirbamos žemės, likusi že
mė miškas ir ga^’klos. didelis sodnas, didelis tvartas, sur.beads. dide
lė nauja stubu. ^!i gyventi keturios t 41 šeimynos. Prie put Stough- 
tutiu miestelio, parsiduoda už $1 l,OOt).<ML. Įnešti reikia labai mažai.

KARMA 110 AKERIŲ ŽEMĖS. 3H akerių dirbamo* ži-mės. likusi 
žemė miškus ir ganyklos. Šešių ruimų stuba. visi įtaisymai, elektros 
šviesa, tvartas, didelis garadžius. pienu ruimas ir pieno biznis, truku-, 
penkios karvės, du arkliai, 4(A> vistų, vištukanis perėti mašina ir visi 
kiti farmos įtaisymai. Parsiduoda labai pigiai. Randasi dvi mylios 
nuo \Valpolio miestelio.

KARMA 18 AKERIŲ. V isa žemė dirbama, sodnas, astuonių ĮSI 
ruimu stuba, visi įtaisymai, vištininkas. Parsiduoda už $5,20O.V0. 
Įnešti reikia labai mažai. Dvi myliu- nuo Walpolio miestelio.

Nekurias šias famias galimu mainyti aid stubų dviejų arba trijų 
šeimynų apie Bostono arba Durchesterio apielinkes. Proga yra gera 
įsigyti Vile vieną šitų farmų su mažu kapitalu.

Šiandien farmos geriau pirkti negu stubos dėl gyveninio, nes darbai 
fabrikuose kasdien mažėja ir didžiuma būna be darbo Būdami be 
darbo netruk.-it praleisti tą, ką su-aupėt. Tuos pinigu- sudėjus į ūkę 
visadus galėsit padarvii sau pragyvenimu.

A. K. Neviackas
1122 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Tel. Norwood 1009

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

J LIETUVĄ 
ir atgal

SO. BOSTONE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampini.- na
mas ir krautuvė su Įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesa.-. skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-1-1 kambariai. -"U Įtaisymais.

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

NAIJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su nau'au.-iais Įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIM YNŲ narna-, -u 
vieta dėlei dviejų vanadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, -u 
įtaisymui-, vištininkai. ir <laujr 
žemės.

RANDOLPH
AšTLONIŲ KAMBARIŲ namas 
su visu fonršiumi, ir šeši akeriai 
žemės.

E. BRIDGEWATER
K ARM A .-»• AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir Jo kam
barių stuba. yra visokių ramius 
mašinerijų

INŠIURINU NUO 
UGNIES IR NELAIMĖS 
AUTOMOBILIUS, FOR- 
NIŠIUS. G.YVASTĮ. NA
MUS. STIKLUS. SVEI
KATĄ IR PANAŠIAI.

PARDUODAME ANG- 
LIS IR MALKAS.

Pristatome netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai. laišku arba per 
telefoną.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryto iki 9 rak.

DUTTON’S SOUTH BOSTON

DEPARTMENT KRAUTUVE
— « Jį-

428—430—432 Broadway
NUOLAT AUGANTI

“APSIMOKA PEREIT SKERSAI GATVĘ” 

Dabar mes užimsime visą budinką—pridėdami pilną 
Departmentą išpardavimui

KAURŲ—APMUŠALŲ—LANGTIESIŲ

MUSŲ ATIDARYMO PARDAVIMAS

Subatoj, Kovo 31
Apsirūpinkite jūsų Velykų reikmenimis, pasinaudo

dami musų žemomis atidarymo kainomis.
DUODAME LEGAL ŠTAMPAS.




