
No. 14 Keleivio Telefonai;
So. Boston 3071

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

.......... ■ ........ «■

KELEIVIS
L1THUANIAN WEEKLY

Publishrd by J. G. Geguži* * C*.

Represvnts vver 7ė,0W Lithuanians in 
New Engianti. ant about 1,000,000 

in the Unite<l Statės.
THE BEST ADVERT1SING 

MEDIUM.
Advertising Kates 
on Appucatiun

“KELEIVIS”
3 Broaduay, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRAS11S

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................ $2.vu
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ............... $3 W
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................ $1.25
Kanadoje ir kitur už Suv.

Valstijų ................................ $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipiantis su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“K E L E 1 V 1 S“
253 llroaduay. So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, BALANDŽIO-APRIL 4 D 
“Entered m Second Clasu Malte r" Eebruary 23, 1905. at the Post Office at Bosto.-.. .\Ę.. Metai XXIII

Muštynės Montellos Lietuvių 
Parapijonų Susirinkime.

KUN. ŠVAG2DŽIUI 
IŠMUŠTA AKIS.

iš-

Kunigai mokino katalikus 
mušti socialistus, o dabar pa
tįs gauna į kailį.

Dvasiškas tėvelis norėjo 
mėtyt iš bažnytinės salės ne- VIENĄ KASYKLĄ ATIDA- 

patinkamus jam katalikus. RĖ, KITĄ UŽDARĖ.
Pereitos pėtnyčios vakarą, alley Coal kom-

30 kovo. Montellos lietuviu P“"* Pennsylvanijoj pa- 
Rontos katalikų parapijos skeIb«P.cr«1[« 
susirinkime po bažnyčia ivv- panetlelį. 3 balandžio, ji ati
ko muštynės, kurios pasibai- flaiysianti savo Bukmouto 
gė tuo, kad kunigui J. Švag- 
zdiui tapo uždėta juoda akis. . . , ,
Bet pasekmės gali būt da ]ose k?S'klose dlrbo daugiau 
-- - - d kaip 800mamenų; arkom-

ir sutruįnnti sti'k- priims juos visus at-
-- - ■ ■ •: gal. da nežinia, vis dėlto šita

*0.4 £Xlt**44liM 10444 * 4VO1* *C*JO ClAl. w . . , _ , 1 * •

Sakoma, ttnlel. kad jis galįs 
visai akies netekti. .

Aprašydamas šitą inci-. 
dentą. South Bostono “Dar
bininkas” bando kunigą tei
sinti. o parapijomis vadina 
“mušeikomis.’’ Girdi, įsi
karščiavę parapijoms apsto
jo kunigą ir pradėjo koliotis. 
Vienas Jų kunigą pastūmęs, 
o kitas iš pąsalų kirtęs jam 
iaki- .

Tai yra melas. Muštynės 
įvyko visai kitaip. Visų pir
ma reikia pasakyti, kad 
Mosteltos katalikai senai jau 
reikalauja kun. Švagždžio 
prašalinimo ir siuntė tuo rei
kalu keliatą peticijų kardi
nolui. Bet kada kardinolas 
kiekvieną sykį jų prašymą 
paniekino, jie patįs pradėjo 
veikti. Daugiausia teisybės 
jieškojo Mikas Kamandulis, 
už ką jis buvo išbrauktas iš 
parapijos.

Kamandulis tuomet pa
samdė advokatą Geoganą ir 
užvedė prieš kun. švagždį 
bylą, reikalaudamas atlygi
nimo už padalytus jam nuos
tolius ir priėmimo jo atgal į 
parapiją.

Kuomet pereitą pėtnyčią 
kun. Švagždys atėjo į parapi- 
jonų susirinkimą po bažny
čia, jis pamatė, kad ir neap
kenčiamas jo Kamandulis te
nai sėdi. Kaip “Brockton Ti- 
rnes” rašo, kunigas tuojaus 
puolė varyt KamandulĮ lau
kan ir pagalios išmetė jį.

Prašalinęs iš salės Kaman
ei uli, kun. švagždys sugrįžo 
prie Gotauto ir Juozėno, su 
kuriais Kamandulis pirma 
sėdėjo. Kunigas norėjo iš
mest ir juos. Tie atsisakė eiti. 
Kunigas nusitvėrė Gotautui 
už rankos ir pradėjo tempti. 
Gotautas liepė kunigui atim
ti nuo jo savo rankas. Kuni
gas nenorėjo klausyt, ir gavo 
kumščia į veidą. Kunigo aki
niai tuojaus sutrupėjo ir jis 
apsipylė kraujais.

Po bažnyčia kilo baisus 
lermas ir katalikai pradėjo 
muštis tarp savęs, nes vieni 
jų stojo už kunigą, o kiti 
prieš jį. Paskui pribuvo poli
cija ir buvo pašauktas d-ras 
Budreckis, kuris apžiūrėjęs 
pajuodusią kunigo akį pa
šaukė akių specialistą. Tas 
rado, kad į akį yra privalyta 
stiklų. Iš pradžių jis manė, 
kad akis jau dingus, bet vė
liau išreiškė viltį, kad gali da 
ir sugyt

Gotau <s buvo areštuotas 
.r pastatyta t o $200 kauci- 
jAnt rytoją buvo teis- 
ma>. bet Gutautv 1 nfui 
prašant, byla buvo atiaeu.

blogesnės, nes kunigas buvo 
su akiniais, ir s 
lai sulindo jam i kairiąją akį.

kasyklas, kurios išstovėjo du 
mėnesiu uždarytos. Pirma

kaip 800 mainerių; arkom-

mo žmonėms apie Mahanojų 
ir Tamakvę.

Bet tuo pačiu laiku šita 
kompanija uždarė savo Park 
Place kasyklą, kur dirbo 
apie 1,000 angliakasių. Čia 
didelis nusiminimas.

Varšuvos Studentų 
Streikas.

Elta praneša, kad Varšu
vos universiteto ir technikos 
mokyklų studentai buvo pa
skelbę vienos dienos streiką, 
protestuodami prieš policijos 
elgesį seimo rinkimų kampa
nijoj. Streikavo visi studen
tai, pradedant nacionalis
tais ir baigiant socialistais.

Studentai užėmė visus įė
jimus į aukštąsias mokyklas, 
neleisdami nepritariantiems 
streikui studentams įeiti. Iš
šauktieji karo mokyklos auk
lėtiniai plikais kardais puolė 
studentus ir prasiveržė pro 
jų kordonus. Studentai, na
cionalinių demokratų prita
rėjai, suplėšė politechniku
me visus Pilsudskio atvaiz
dus. Švietimo ministeris įsa
kė politechnikumą uždaryti. 
Universiteto rūmuose strei
kuojantieji studentai išvarė 
iš auditorijų visus kitus stu
dentus. įvyko keli susirėmi
mai.

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJĄ RYGOJE.

Rygos liaudies namuose 
Įvyko didelis bedarbių mi
tingas, kuriame dalyvavo ke
li tūkstančiai žmonių. Mitin
gas buvo sujuostas socialde
mokratų. Po mitingo bedar
biai padarė demonstraciją, 
kuriai vadovavo sociald. sei
mo narys Veckalnas.

Demonstrantai nuėjo pas 
ministerį pirmininką ir pre- 

' zidentą. Moterys nešė plaka
tus su parašais: “Darbo ir 
duonos!” Policijai leidus, 
demonstrantai dainavo revo
liucines dainas. Ministeris 
pirmininkas Juraševskis pri
ėmė delegaciją iš 8 moteių ir 
5 vyrų. Delegatų tarpe buvo 
ir seimo narys Veckalnas, 
kuris išdėstė bedarbių reika
lavimus ir pridūrė, kad da
bartinė vvriausvbė sabotuo-* • 
janti bedarbių reikalus.

Ministeris pirmininkas^it- 
sakė, kad jis nekliudysiąs iš
pildyti bedarbių reikalavi
mus. Paskui bedarbiai nuėjo 
prie valst. prezidento rūmų, 
ir prezidentas priėmė dele
gatus, kuriems pareiškė, kad 
nors šie klausimai nėra jojo 
kompentenci joje, bet vis dėl
to jisai pasistengsiąs pasi
kalbėti su ministeriais.

Vėliau demonstrantai ap
lankė ir Rygos miesto bur- 
mistrą* tebris pažadėjo padė
ti bedarbiams. Demonstraci
ja praėjo labai ramiai ir 
tvarkingai.

30 KOMISARU NUTEIS
TA TURMON.

Maskvos pranešimu, aukš- 
čiausis teismas pasmerkė še
šiems metams kalėjimo ko
misarą Rikunovą ir 30 že
mesnių valdininkų užtai, kad 
jie išleido 70,000.000 rublių 
įtaisymui laistymo sistemos 
vidurinės Azijos tyuose 
nepadarė jokio darbo.

ir

AMERIKOS LAIVAS 
SUDUŽO.

Netoli Fidži salų pereitą 
sąvaitę sudužo į uolas Ame
rikos laivas “Steel Maker,” 
kuris plaukė iš New Caledo- 
nia į Honolulu. žmonės iš
gelbėti.

i SOVIETUOSE VĖL PRADEDAMA 
STEIGTI KOMUNOS.

KASYKLOSE 
VERDA KOVA

sonvillės mokestį, $7.50 į 
dieną. .Jei tai tiesa, tai reiš
kia. kad Indianoj maineriai 
kovą laimėjo. I

UNIJOJ SUIRUTĖ.

Pittsburgho suvažiavimas 
reikalauja prašalinti prezi

dentą Lewisą.
Minkštųjų anglių kasyklo

se Amerikoje tikra anarchi
ja. Angliakasiai kovoja netik 
prieš kasyklų kompanijas, 
bet ir savo tarpe smarkiai 
grumiasi. Komunistų agita
toriai deda visas savo pa
stangas nuversti dabartinę 
unijos valdybą ir paimti ang
liakasių organizaciją į savo 
rankas. Tuo tikslu yra suda
lytas taip vadinamas “uni
jai gelbėti komitetas,’’ kuris 
1 d. balandžio sušaukė Pitts- 
burghe vadinamųjų “pažan
giųjų mainerių’’ konferenci
ją ir pravedė rezoliuciją, rei
kalaujančią prašalinti da
bartinį unijos prezidentą 
Le\visą ir visą jo “reakcinę 
mašinerija.” Rezoliucijoj sa
koma, kad Lewis esąs parsi
davęs kasyklų kompanijoms, 
susisėbravęs su republikonų

DETROITE SUIMTI SU- 
BOKAS, GABUTIS IR 

VERBOŠIS.
Detroito policija gavo iš 

Shenandoah’rio policijos 
prašymą areštuoti .Juozą Su- 
boką. Juozą (labuti ir Joną 
X erbošį. kurie buk tai api
plėšę Šhenandoahbyje ais- 
krymo kompaniją ir pabėgę 
i Detroitą. Detroito policija 
visus u is juos suėmė ir de
portuos Į Shenandoah’rĮ. i 

(

i 
f BELGIJA IŠVIJO KAI

ZERIO ŠVOGERL
Išvytasai iš Vokietijos kai

zerio sesers vyras, rusas Sub- 
kovas, atvyko Belgijos sosti- 
nėn gauti vizą i Kongo, bel
gu koloniją Afrikoj. Bet Bel
gijos kolonijų departamen
tas tokios vizos jam nedavė, 
irgospodinui Subkovui buvo 
įsakyta tuojaus iš Belgijos 
išsikrausiu.

FAŠISTŲ DIKTATŪRA LENKAI SAKOSI TAIPGI 
EINA BOLŠEVIKŲ

PĖDOMIS.
Sąryšy su liros smukimu, 

Mussolini Įsakymu Romoje 
Įvesta “tvirtų kainų” siste
ma. Visų krautuvių savinin
kai verčiami išstatyti vitrino
se ir krautuvėse kainaraš- 
čius su tvirta gubernatoriaus 
nustatyta kaina. Fašistų mi
licija tikrina visas krautuves 
ir žiuri, ar prekės nėra par
duodamos laisvomis kaino
mis. Dėl Mussolini Įsakymo 
prekybininkų tarpe kilo pa
nika. Prekės išnyko iš vitri
nų ir prasidėjo slapta speku
liacija. Fašistai jau suėmė 
kelis krautuvninkus. Gyven
tojai labai nepatenkinti nau
ju fašistų eksperimentu.

TURI “NUOSTOLIŲ.“

Derybos Karaliaučiuje tur
but neduos jokių rezultatų ir 
lenkai žada prašyti Tautų 

Lygos tarpininkystės.
Pereitą pėtnyčią. 30 kovo, 

Karaliaučiuje atsidarė Lie
tuvių-Lenkų derybos. Jų tik
slas yra išrišti visus nesusi
pratimus tarp abiejų valsty
bių ir užmegsti draugiškus 
santikius. Bet ar pasiseks tas 
padalyti, tai kitas klausimas.

Lietuvių-Lenkų konferen
ciją pereitą subatą pasveiki
no Rytprusiu vice-gubema- 
torius Dr. Herbs, kuris pa
linkėjo delegatams sėkmin
gos darbuotės. Voldemaras 
kalbėjo franeuziškai. Jis pa
sakė. kad iškarto sunku bus 
visus nesusipratimus išrišti, 
bet žingsnis po žingsnio bu
sią prieita prie gerų kaimy
niškų santikių. Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Za
leskis, atsakydamas Į Volde
maro kalbą, išreiškė viltį, 
kad. konferencijai vadovau
sianti taikinga dvasia ir kad 
šitose deiybose busią pasiek
ta tokių vaisių, kokių laukia 

irisas pasaulis.
Po to lenkų delegacija pa

tiekė du planu ginčams iš
rišti. Vienas planas siūlo 
tuojaus sutvarkyti trafiką 
nėr rubežių, o kitas pataria 
išvystyti pašto ir telegrafo 
susisiekimą. Lietuvių delega
cija pasiėmė tuos planus ap
svarstymui ir žadėjo duoti 
savo atsakymą pilnai konfe
rencijai, kuri žadėjo būti 
slapta.

Tai buvo pereitą pėtnyčią. 
Šį panedėli žinios sako, 

kad Voldemaras pareikalavo 
iš Lenkijos $10.000.000 atly
ginimo už nuostolius, kurių 
lenkų kariumenė pridarė 
okupacijos metu. Lenkai iš 
savo pusės taipgi pareikala
vo atlyginimo, nes jie sakosi 
irgi turi nuostolių, nors jų 
sumos nepasakė.

Lenkai dabar mano, kad iš 
šitų derybų nieko neišeis, ir 
jų Zaleskis siūlysiąs Volde
marui, kad butų pakviesta 
Tautų Lyga į tarpininkus. 
Jeigu Voldemaras su tuo ne
sutiksiąs, tai Zaleskis pats 
vienas prašysiąs Tautų Ly
gos Įsikišimo.

HINDENBURGAS PASKY
RĖ NAUJUS RINKIMUS.
Pereitą subatą Vokietijos 

Reichstagas tapo paleistas ir 
prezidentas Hindenburgas 
paskelbė naujus rinkimus 20 
gegužės dieną.

ir demokratų partijų bosais, i 
ir jei jis nebusiąs tuojaus j 
prašalintas, tai jis galutinai 
pasmaugsiąs • angliakasių 
uniją. Todėl rezoliucija pa
taria maineriams šaukti ap
skričių suvažiavimus ir mesti 
laukan visus viršininkus, ku
rie eina su Lev. iso “mašine
rija.”

Tuo tarpu Senato komisi
ja Washingtone tyrinėja ka
syklų padėti. Ji pareikalavo, 
kad kasyklų kompanijos pa
rodytų savo knygas, parody
tų kiek jos uždirba. Bet kom
panijų advokatai atsakė, kad 
kampanijų knygos yra šven- 
čiausis biznio sekretas, ir ši
to sekreto net pats Kongre
sas negalįs išgauti. Taip ir 
pasiliko.

Pittsburgho apielinkėj šio
mis dienomis kazokai areš
tavo 66 streikuojančius ang
liakasius už pikietavimą ka
syklų. Visi suimtieji buvo su
grusti į kalėjimus, nes netu
rėjo po $500 kaucijos užsi- 
statyt.

Unijos centras praneša iš 
AVashingtono. kad iki 1 ba
landžio Pennsylvanijoje. 
Ohio ir West Virginijoj buvo 
150,000 streikuojančių mai
nerių su daugiau kaip 750.- 
000 vaikų ir moterų. Illino- 
jaus valstijoj dirbo tik 57,- 
285 maineriai 177 kasyklose, 
tuo tarpu kaip metai atgal 
tenai dirbo 90,000 mainerių 
225 kasyklose.

Nuo 1 balandžio da dau
giau kasyklų žada užsidary
ti, todėl unijos centro ofisas 
išsiuntinėjo viršininkams 
įsakymą, kad jie butų pasi
ruošę teikti bedarbiams pa
galbą. Dabar kiekvienas dir
bantis maineiys moka po 
$2.00 į mėnesį bedarbiams 
šelpti.

Illinojuje kasyklų savinin
kų sąjunga nutraukė visus 
reikalus su unija, pakol ji ne
sutiks priimt mažesnę moke
stį už darbą.Unija reikalauja 
$c50 į dieną, taip kaip yra 
nustatyta Jacksonvillės su
tarty.

Šią sąvaitę laikraščiai pa
skelbė žinią, kad Indianos 
kasyklų savininkai pasirašę 
su unija vieniems metams su
tarti, sutikdami mokėti Jack-

Baisus Žemės
Drebėjimas.

Pereito.] subatoj. Turkijoj
buvo smarkus žemės drėbė- 158,000 MAINERIŲ ŠVEN- 

. Smyrnos mieste su- TĖ 8 VALANDŲ DARBOjimas. Smyrnos i 
griuvo duag namų ir žuvo 60 
žmonių. Visi turkai. Žmonės 
pasakoja. kad prieš žemės 
drebėjimą ore buvo jaučia
ma pilna elektros, žaibavo. 
Vanduo jūrėse sujudo ir ūž
damas nuslūgo nuo krantų, 
tartum virdamas dideliame 
katile. Nusigandę turkai pra
dėjo kristi ant kelių ir mels
tis. Staiga jūrėse ir ore už
viešpatavo kapų tyla. Tuo
met pasigirdo apkurtinantis 
dundėjimas.baisesnis už bai
siausią perkūniją. Žemė su
siūbavo. tuomet smarkiai su
drebėjo ir pradėjo suptis, 
tartum jūrių paviršius. Šito
kių perijodų iš viso buvo 8. 
Sugriuvo du dideli bankai, 
keturios mokyklos ir beveik 
visi brangesni biznio namai, 
kurie buvo pastatyti po 1922 
metų gaisro. /

DIENĄ.
Hazleton, Pa. — ŠĮ pane- 

dėlį kietųjų anglių kasyklo
se maineriai nedirbo, pažy
mėdami tuo metines sukak
tuves nuo Įvedimo 8-valandų 
darbo dienos. Apskaitoma, 
kad iš viso šventėj dalyvavo 
158,000 angliakasių.

Į

22 BALANDŽIO BUS RIN
KIMAI FRANCUZIJOJ.

Francuzijos ministerių ka
binetas paskelbė, kad rinki
mai Į parlamentą Įvyksią 22 
dieną balandžio.

POPIEŽIAUS SEKRETO
RIUS SERGA.

T
Iš Romos pranešama, kad 

tenai sunkiai apsirgęs popie
žiaus sekretorius kardinolas 
Gasparri.

i

RUSIJA NUŠLUOSIANTI PABALTĖS 
VALSTYBES.

stiečius priversti jo Įsakymų 
klausyti. Organizuojami 
baudžiamieji būriai, kurie 
bus pasiųsti kaiman, jei vals
tiečiai priešinsis vietos “sė-

Valstiečių pasipriešinimas 
ir atsisakymas duoti duonos 
išvedė Rusijos diktatorius iš 
pusiausvyros. Nutarta “pa
spausti kaimas.’^Tuo tikslu 
rekomenduojama vykinti se- jos diktatorių” įsakymams, 
nūs Sovietų suvažiavimo nu- Šitos priemonės labai iš
tarimus, būtent naikinti gąsdino Rusijos miestelėnus, 
smulkiųjų valstiečių ūkį ir nes jie bijo, kad vėl išnyks 
kurti didelius ukius —komu- duona ir reikės badauti. Pa
nas. arba, kaip jos vadina- čių komunistų tarpe taip pat 
mos dabar — “duonos fabri- kilo nesusipratimai. Taip, 
kus.” Savo laiku Leninas jau Rikovas reikalauja “geruo- 
i------- susitaikinti su valstie

čiais, o ne skelbti jiems kovą,

•y

įsakęs nuo tokios po- ju 
pripažinęs ją kenks- cit

dienomis Rusijoj straipsnį pareikšdamas, kad 
spaudos žinomo lie-1 “greitu laiku viskas pasi- -----r/:------------ _ keįs/»

buvo atsisakęs nuo tokios 
litikos ir i 
minga.
Grįžimas prie kaimo komu

nų aiškinamas tuo, kad kai
mą esą reikia “suskaldyti iš 
buržujų į proletarus.’’

Esą reikia sumažinti “ku- 
lokų” žemės ūkio plotus.

Kartu su tuo yra paskirtas 
“sėjos diktatorius.’’ “Sėjos 
diktatorius” turėsiąs pavasa
rį versti valstiečius apsėti 
kuo daugiau zen ės. Diktato
rius turi įgaliojimu; reika
lui esant vartoti pajėgą, :ąl- sakų nėra.

LIETUVIS MAINERIS 
UŽMUŠTAS.

Laikraščiai praneša, kad 
netoli Washington, Pa., tapo 
užmuštas Jurgis Stanavičius, 
37 metų amžiaus mainerys, 
kuris ėjo Į Richeyvillės ka
syklas streikaužiauti. Spėja
ma, kad jj bus užmušę strei
kuojantis angliakasiai. Už
mušimo vietoj rasta tik keli 
kruvini kuolai, kitokiu pėd-

šiomis 
išėjo iš s, 
tuvio komunisto Zigmo Voi- 
laičio knyga, pavadinta “Es
tijos Apsakimėliai.” Prakal
bą tai knygai parašė pats so
vietų Rusijos švietimo komi
saras Lunačarskis. Antgalvį 
savo prakalbai jisai uždėjo: 
“Sukruvintoji Estija.”

Šita Lunačarskio prakal
ba parodo labai aiškiai, kaip 
Maskvos diktatoriai veid
mainiauja. kuomet jie deda
si didžiausiais Pabaltės vals
tybių draugais. Nes, j^ai 
tvirtina, kad Pabaltės gais
ras nėra užgesintas ir kad 
komunistų kova su tomis val
stybėmis “tik laikinai buvo 
nutraukta." Reiškia, ji turės 
prasidėti is naujo.

Ir. kaip tikras 
tas. L«--------

BEDARBIAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS.

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Johannesbur- 
ge (pietų Afrikoje, Būrų že
mėj ) bedarbių organizacijos 
nutarė pašalinti iš savo tar
po visus komunistus. Priim
toje rezoliucijoje bedarbiai 
nurodo, kad komunistai par
tiniais sumetimais spekuliuo
ją bedarbių skurdu ir badu. 
Taip pat nutarta neduoti ko
munistams žodžio bedarbių 
susirinkime.

I APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
Terre Haute, Ind. — Pė

du ginkluoti 
čia užpuolė pašto 

ekspedicijos skyrių ant gelz- 
įr pagrobę 6 

is su .egistruotais siun
tiniai . ahev< aot<»mof»ili'i

■ reitą pėtnyčią 
imperialis- banditai

, Lunačarskis sušunka:
“Šitos mažutės Pabaltės vai- kelio stoties 
stybėlės negali gyventi sky- maišu 
rium nuo buvusios didžiosios I tinin^ 
Rusijos.” Ir j'Nai baigią save j

TRIUKŠMAS LENKŲ 
SEIME.

Atidarant naują Lenkijos 
Seimą komunistai ir ukrai
niečiai Įtaisė triukšmingą de
monstraciją prieš Pilsudskį. 
Šis gi pašaukė policiją ir 7 
atstovai buvo vilkte išvilkti 
laukan. Protestuodama prieš 
policijos naudojimą. Seimo 
didžiuma išrinko socialistų 
vadą Daszynskį Seimo pir
mininku.

80 JAPONIJOS LAIVŲ 
PRIEŠ KYNUS.

Iš Tokio pranešama, kad 
80 .Japonijos karo laivų iš
plaukė i Kynų pakraščius. 
furb»n <t .ti!i č iuv budi! Iš
gąsdint kiniečius, kurie pra- 
d _,u .ikotaeti japonų pre-
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NUOMONE pi Plečkaičio asmuo. Avan- 
" liuristų pasaulyje visuomet 

buvo ir bus. Gali būt ir Pleč
kaitis avantiūristas. Bet kaip 
tuomet su kitais socialdemo
kratais. kurie gyvena Vil
niaus krašte? Nejaugi visi 
jie nuėjo Judošiaus pėdo
mis? 0 jeigu jie nėra Pil- 

jie nepraneša apie Plečkai- 
jio avantiūrą Lietu\os So
cialdemokratų Partijai? Ko
lei apie Plečkaičio "kariu- 
menę” nieko nepraneša kiti 
Vilniaus Krašto, lietuviai? 
Tuk laiškų cenzūros tenai nė- 
•a. 7 Keleivio" redakcija
jauna laiškų iš Vilniaus kas 
savaitė, ir jie visai necenzu- 
ruoti. Kode! žmonės. Kurie 
gyvena arti Plečkaičio, nie- 
ko apie jo “kariumenę” neži
no. o rašinėja apie ją tiktai 
:š Rygos ir Vokietijos kaž
kokie neaiškus asmenis?

Tai ve. kodėl mes nenorim 
šitoms žinioms tikėti.

Da vienas svarbus daly
kas. Gruodžio 17 d. “Pir
myn” paskelbė emigrantų 
Komiteto “Žodį,” kur tarp 
kita ko yra pasakyta:

“Fašizmo išnaikinimui Lietu
voje. mes niekuomet nesikvie- 
tėm ir nesikviesime pagalbon 
Lenkų kariuomenės, ir esame 
griežtai nusistatę prieš viso
kias ginkluotas intervencijas į 
vidujinius Lietuvos reikalus...

“Vilniuje nėra suorganizuo
tos jokios Plečkaičio vyriausy
bės. kuri turėtų noro ginkluota 
svetima pagalba paimti valdžią 
Lietuvoj....”

Po šitais žodžiais pasirašė 
r pats kap. Majus. Vadinasi, 
Vilniuje būdamas Majus 
oats tvirtino, kad jokių gink
luotų spėkų Plečkaitis neor
ganizuoja.

Bet kaip tik Majus nuvyko 
’ Karaliaučių ir padarė su 
buvusiu žvalgybos virši
ninku Budriu konferen
ciją. tuojaus fašistų ir kitų 
spaudoje pasipylė laiškai su 
Majaus parašais, kad Pleč
kaitis tarnauja Pilsudskiui ir: 
organizuoja emigrantų ka-1 
riumenę Lietuvai pulti.

Mums rodos, kad tie Ma
jaus laiškai yra tikra provo
kacija. Juose sakoma, kad 
Majus jau ir Tauragės sukili
me nedalyvavęs. Reiškia, jis 
geras žmogus, ir prieš Sme
tonos valdžią nėra nusidė
jęs.

Ar gali gi būt aiškesnis 
melas?

Juk visi tauragiečiai matė, 
kaip jis vedė sukilėlius. Ne
gana to. jis pats nesenai ra-! 
šė “Sandaroj," kaip po suki
limo kareiviai jį gaudė ir 
kaip jis gulėjo vieno ūkinin
ko kluone po šiaudais pasi
slėpęs, sužeistas į vieną šlau
nį.

Pagalios, jeigu jisai su 
Tauragės sukilimu nieko 
bendra neturėjo, tai kokių 
plynių jisai bėgo užsienin ir 
iki šiol tenai slapstės:?

Taigi, Majus savo laiškuo
se meluoja per akis ir pats 

, savo melą sumuša.
Kai dėl Plečkaičio, tai mes 

nenorim 
teisinti. 
Lietuvos
Partija gali geriau 
klausimu orientuotis, negu 
mes, nes ji arčiau gyvena. O 
jos vadas drg. Kairys nese
nai pasakė, kad skleidžia
miems apie Plečkaitį paska- 
lams socialdemokratai neti
ki. Liaudininkų spauda irgi 

i abejoja tų paskalų teisingu- 
žiems vaikams butų aišku, mu.
kad tai Lenkijos armija. Ir j “Lietuvos žinios” dabar 
Pilsudskis gerai supranta,'praneša, kad žvalgybos vir- 
kad po Plečkaičio vėliava jis šininkas prižadėjęs jau pa- 
negalėtų šito fakto paslėpti, skelbti dokumentus, kurie 
Kokiems tada galams jam parodysią, kad prie krikščio- 
Plečkaičio pagalba butų rei- nių demokratų valdžios Pleč
ia liūgą? įkaitis tarnavęs žvalgybai.

Kaup sakėm mums neru-Jei pasirodys, kad tai tiesa,

‘•NAUJIENŲ” 1
APIE MAJŲ IR PLEČ 

KAITI.
Pereitame “Keleivio’ nu

mery mes jau minėjome, kad 
Lietuvos fašistų spaudoje 
pasipylė buvusio Tauragės 
sukilimo vado kap. Majaus 
laiškai, kuriuose jisai tvirti
na, kad Plečkaitis tikrai or
ganizuoja emigrantų kariu- 
nenę \ linijoj.

Mes abejojom, kad tokius 
laiškus rašinėtų į fašistų :ai- 
kraščius buvusis Tauragės 
maišto organizatorius. Mes 
išreiškėm nuomonę, kad tie 
laiškai yra rašomi Žvalgy
boj, tik kap. Majaus parašas 
po jais dedamas.

Bet “Naujienos” yra kito
kios nuomonės. Kovo 23 <1. 
jos rašo:

"Kap. Majus mini tiek daug 
, aktir.ų davinių — datų, vietų, 
vardų, skaitlinių r ko kita, kad 
sunku netikėti -o pasakojimo 
teisingun’. . - . aomet te®- •
xa padaryti :a.. kad Plečkaitis | 
iš tiesų yra parsidavęs lenkams 
oemas ir kad visi jo mėginimai 
užginčyti ši faktą yra niekšiška 
melagystė. Reikia tiesiog stebė
tis. kaip jisai turėjo drąsos sto
ti i toki judo<-s-.s avanriuros 
Kelią ir paskui — apgaudinėti 
Lietuvos visuomene ir tuos 
žmones, su kuriais jisai buvo 
. ienoje partijoje.

Mes manome, kad šitokį 
nuosprendį skelbti da per- 
anksti. Nežiūrint, kad kap. 
JI a jaus laiškuose paduoda
ma daug žmonių ir vietų var
dų. v ištiek jo laiškams mes 
netikim. Juk Hearsto pa
skelbtuose “dokumentuose" 
apie Meksiką irgi buvo mini
mi visokie vardai ir datos. 
Netik ką vardai buvo mini
mi. bet po “dokumentais” fi
gūravo Meksikos valdininkų 
parašai ir valdžios įstaigų 
antspaudos. O vis dėlto pasi
rodė, kad tie “dokumentai” 
nuo pradžios iki galo buvo 
vienas melas ir klasta.

Kodėl gi kap. Majaus laiš
kai negalėtų būti tokia pat 
fabrikacija?

Mums Plečkaičio asmuo 
Mes norim sužinoti 

teisybę. O skleidžiami apie 
.J paskalai ne panašus į tei
sybę. Nes kokią gi kariume- 

Plečkaitis gali suorgani
zuoti is emigrantų, kurių yra 
sviso nedaugiau gal kaip 

j no žmonių?
Majus sako, kad Pilsuds

kis liepęs jam sudaryti bent 
300 vyrų. Pasirodė tečiaus, 
Kad tiek žmonių surinkti ne
galima. :

Bet jeigu ir butų buvę ga- 
n'ma 300 vyru surinkti, tai 
visgi su tokia saujale prieš 
Lietuvos armiją, kuri gali 
paštam 80,000 kareivių, 
•lieko nepadarysi. Nejaugi ir 
Pilsudskis, ir Plečkaitis tokie 
jau kūdikiai, kad šito nesu
prastų?

O gal Pilsudskis norėjo 
300 emigrantų tiktai kamu- 
iliažo tikslais? Kitaip sa
kant, gal jisai norėjo pulti 
Lietuvą savo kareiviais, o 
Plečkaičio būrį pastatyti Į 
priešakį. kad išrodytų, jog 
visos spėkos susideda iš emi
grantų?

Bet norėdamas užimti Lie
tuvą, Pilsudskis turėtų pa
vartoti nemažiau kaip 100,- 
OOO vyrų armiją su kulka 
svanlžiais, kanuolėmis, tan- 
Komis ir orlaiviais. Kas gi 
galėtų pasauly tikėti, kad ši
tokia armija susidarė iš Pleč
kaičio draugų? Juk ir ma-

»)

tai Socialdemokratų Partija 
pirmutinė Plečkaiti pa
smerks.

Jeigu pasirodys, kad Pleč
kaitis ištiesų dirbo žvalgy
bai. tuomet gal ir Majaus 
laiškus reikės imti kitokioj 
šviesoj. Gal pasirodys, kad 
Majus irgi žvalgybos agen
tas.

Taigi, mes laukiam, ką ši
tuo klausimu pasakys Lietu
vos Socialdemokratų Par
tija.

reivių vakarėlyje labai Karš
tai buvo sutiktas fašistų nu- 
ventasai prezidentas d-ras 
Grinius. Savanoriai nešioję 
i an* mnkų.

Visa tai parodo, kad Lie- 
uvos visuomenė stoja už de- 
r.okratiją ir fašizmui nepri- 
aria. Dėlto fašistai ir bijosi 
Seimą šaukti. Jie žino, kad 
iaudis tuojaus smurtininkus 

iššluotų.
- I

udskiui parsidavę, tai kodėl SAKO, FAŠISTAI ATSTA-

t

TĘ JONĄ VILEIŠJ.
Tūlas Varpelis rašo iš 

Kauno 4-5-tame “Pirmyn” 
numery, kad fašistai atstatę 
nuo vietos Joną Vileišį, Kau
no miesto burmistrą (majo
rą). Jiems nepatikusi p. Vi
leišio kalba, pasakyta Vals
tybės Teatre apvaikščiojant 
10 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves.

Varpelis rašo:
“Valstybės teatre, kuomet 

Kauno burmistras Vileišis savo 
paskaitoj pasakė, kad 'Seimas 
buvo, privalo būti ir bus.’ —sė
dėjęs ložėj Smetona apleido 
salę. Po kiek laiko salę apleido 
ir visi buvusieji teatre karinin
kai. Jie tai padarė, matomai. 
Smetonos Įsakyti, nes patįs ne- 
dasiprotėjo. kad reikia išeiti 
kartu su Smetonėle...“

Buvę teatre fašistai sušukę 
nedrąsų “valio” už Smetoną, 
bet jų balsą užtrenkęs galin
das šauksmas: “Valio Sei- 
3Ms!”

Toliau “Pirmyn” 
oondentas sako:

“Už paminėjimą Seime, fa
šistai atstatė Vileišį. Bet Kaune 
jie paleido gandą, kad jis išva
žiavo gydytis į užsienį. Įdomu, 
kokia liga jis galėjo taip stai
giai apsirgti. Kodėl fašistai šito 
nepaaiškina ?”

Tas pats korespondentas 
oraneša. kad savanorių ka-

kores-

rėdamas argumentų, tuojaus Kaip visiems žinoma, se- 
pradės koliotis. novės Jagela apsivedė su

--------------- Lenkijos karalaite Jadvyga, 
SOCIALISTŲ SPĖKOS ir nuo to prasidėjo Lietuvos

LENKIJOJ AUGA. Lenkijos unija, pasibaigusi
Naujienos” parodo, kaip Lietuvos valstybės žlugimu.

---- „ ------ • Berlinas sako, kad Lietu- 
kos. Kalbėdamas apie pasta- voje dabar kilo sumanymas 
ruosius rinkimus į Lenkijos “apženyt” Smetonos 'sūnų 
seimą, C’hicagos lietuvių dar- • Jagelą su Pilsudskio dukteri- 
bininkų dienraštis sako: jmi Vanda, ir vėl įkurti tokią

"Nesenai įvykusiuose rinki- Lietuvos-Lenkijos uniją, ko- 
muome į Lenkijos seimą pirmu 
kartu turėjo teisę atvirai staty
ti savo kandidatus lenkų komu
nistai. Pilsudskis ir jo reakci
niai šalininkai tikėjosi, kad ko
munistai, gavę progos viešai 
vesti agitaciją už savo partijos 
kandidatus, pavers daug balsų 
socialistams. Bet jų viltys neiš
sipildė.

"Tiesa, komunistai keliuose 
distriktuose — Varšuvoje. Lvo
ve ir Dombrovos anglių kasyk
lų srityje — socialistams pa
kenkė. Tečiaus savo nuostolius 
šitose vietose socialistai pilnai 
padengė stambiais laimėjimais 
kitose rinkimų apygardose ir 
dar užkariavo 15 naujų manda
tų sodžiuje.

"Komunistai pravedė viso 8 
atstovus, o socialistai 63 
toje 41). Todėl reakcijai 
ko džiaugtis.

“Socialistų stiprėjimas
kijoje aiškiai matyt iš šių skait
linių: 1919 metų rinkimuose už 
juos paduota tik 400,000 balsų, 
bet 1922 m. jau paduota 906,- 
000. o dabar (1928 m.) — 1,- 
400.000.“

/ 
Dabar žinios iš Varšuvos

L ENKI JOJ AUGA.
“1

Lenkijoj auga socialistų spė-

ruosius rinkimus į Lenkijos

KRIKŠČIONIŠKA MEILĖ 
SUBLIŪŠKO.

Nelabai senai krikščioniš
kojo “Darbininko” redakto
riui aiškino krikščioniškos 
meilės kilnumą. Pas tikrą ka
taliką, pas tikrą krikščionį, 
jis sakė, neprivalą būti jokio 
keršto, jokios neapykantos. 
Tikras katalikas privaląs net 

i r bedievius mylėti.
Bet praėjo keliatas sąvai-Į 

tių, ir “Darbininko” redak-Į 
.orius užmiršo savo pamoks-1 
lą. Supykęs ant “bediev įų. ’ 
kurie pakritikavo jonenuo-' 
šakumą, jisai dabar išsiko- 
liojo tam pačiam “Darbinin
ke” kaip pikčiausis Kauno 
vežikas. Kovo 30 d. “Darbi
ninke” jisai rašo:

f 

“Keleivininkas-bedievis sako, 
kad tikėjimas yra idijotystė 
dėlto Kad aš jo nemoku, ar ne
norėjau išmokti. Nemokšas yra 
kvailas dėlto, kad kvailina tą. 
ko pats nesupranta, ir bedievis 
yra kvailas dėl tos pat prie
žasties.” • I

Vadinti kitus “kvailiais” 
ir “nemokšomis,” 1________

kia buvo anais laikais.
Šitą žinią Berlinas sakosi 

oaėmęs iš Pilsudskio organo 
“Glos Prawdy.”

Trumpos Žinios.
Jugoslavijoj pasibaigė ko

munistų byla. Iš 26 kaltina
mųjų IŠ nuteista kalėjiman.

Kenosha. Wis„ mieste 
mezginių kompanija paleido 
336 darbininkus, paaiškin
dama. kad jie gali grįžti dar
ban tiktai be unijos.

(vie- 
nėra

Len-

ANGARIET1S JAU 
PATRIOTAS.

Maskva leidžia Karaliau- 
'•iuje komunistišką laikrašti 
Lietuvai. Jį redaguoja Kap
sukas su Angariečiu. Pirma 
’aikraštis vadinosi “Musų 
Balsas,” o dabar, kai buvu
sis Lietuvos žvalgybos virši
ninkas Budrys tapo paskir
tas Karaliaučiuje konsulu, 
būdvardis “Musų” tapo nu
imtas, o liko tik “Balsas.”

Taip ir liogiškiau, nes ši
tas “Balsas” reiškia ne tik 
komunistų, bet ir fašistų bal- 
są-

Angarietis tenai biauriai 
šmeižia Lietuvos socialde
mokratus ir ragina komunis
tus tverti “komitetus dėl Lie
tuvos 
mo.”

Kuomet Žešovo mieste, 
Galicijoj, tapo areštuota ke
liolika komunistų, vaikai mo
kykloj išdaužė langus ir pra
dėjo šaukti: “Lai gyvuoja 
komunizmas.'

Ispanija vėl prisidėjo prie 
Tautų Lygos. Ji buvo pirma 
pasitraukus.

Peru respublikos kalnuose 
rasta senovės miestas, kuris 
galis turėti kelis tūkstančius 
metų.

Anglijos parlamentas nori 
nustatyti pastovią dieną Ve
lykoms; siūloma antras ne
dėk! ienis balandžiu menesy. «

I 
ir “nemokšomis,” tai reiškia praneša, kad ir seimo pirmi
ne meilę rodyt, bet nesuval- ninku tapo išrinktas Lenki- 
domą piktumą ir pagiežą.

Ir i
kunigas K. K. U. kaip tik pa
tvirtino tą. ką sako laisvama
niai. Jisai parodė, kad ta [ 
krikščioniškoji meilė, apie į nų. kuris yra pakrikštytas Ja- 
kurią jis nesenai buvo kai I gėlos vardu. Ir Berlino žinios 
bėjęs, neturi jokios reikšmės.! sako, kad jam gali tekti su-
Ji negali suvaldyti net tokio lošti tokią pat rolę, kokią maino taip tankiai, kaip ko- 
derikalv kaip jis pats. Tik kitąsyk yra sulošęs kuni- munistų lyderiai maino savo 
pakritikuok jį — ir jis. netu- gaikštis Jagela. “—’ ' ”

šitaip besikoliodamas Daszvnskis.
ios socialistų partijos vadas

NAUJAS JAGELA.
Smetona turi 15 metų su-

Klaipėdos ir Kretingos ap- 
i 'skrities komendantas skelbia 
-i“Vyriausybės Žiniose” per- 
įspėjimą, kad visi, kurie skai- 

_____ ______________ • tys ir platins vilniečių lei- 
neprigulmybės gyni-Įdžiamajį “Pirmyn,” turės 

Tai tas pats Angarietis,! mokėti po 5,000 dolerių pa
kuria savo knygutėj “Nepri- baudos, arba sėdėti po 3 mė- 
klausomybė ir Lietuvos dar- nesiūs kalėjimo, 
bininkai” plusta sociakiemo-* 
kratus ir vadina juos “social- 
patriotais” užtai, kati tie sto- tai nubalsavo, 
ja už nepriklausomą Lietu- ’ 
vą. “Lietuvai nepriklauso
mybė nereikalinga,” šaukia 
Angarietis 23-čiam tos kny
gutės puslapy. O dabar “Bal
se” jis kviečia savo “tavoriš- 
čius” į kovą už tą nepriklau
somybę.

Čigonas savo kumelių ne-

Yale Universiteto studen- 
kad Lind- 

berghas ir Mussolini šian
dien yra didžiausi žmonės.

Šiomis dienomis Meksikos 
kariumenė sušaudė 41 kleri
kalų maištininkų, kurie buvo 
suimti mūšyje.

H

Jei jus rūkote
dėl malonumo

1 * - / * .

“principus.'’

Amerikos valdžia leido 
eksportuoti Meksikon preky
binius orlaivius. Tik karinių 
orlaivių nevalia eksportuoti.

Kongreso žemesnysis bu 
tas užgyre $15,000,000 bu
vusiojo karo veteranų ligoni- 
nėms.

Šiomis dienomis Kybar
tuose mirė Jonas Žemzickas. 
kuris turėjo jau 116 metų 
amžiaus. Jis gyveno Ukmer
gėj, bet buvo atvv kęs Į Ky
bartus pas sūnų į svečius, ir 
čia mirė.

Prezidentas Coolidge pa
sirašė Kongreso priimtą bi- 
lių, kuriuo skiriama $398.- 
500.000 armijos reikalams 
šiais metais.

Į

i

*

Camels yra padaryti dėl

1

• i

-jus esat išaugęs iš pradi

jo nei smerkti, nei 
Mes manom, kad 

Socialdemokratų 
šituo

cigaretus.

Jt

rūkytojų kurie pažysta savo

< •. 
i ur r 9

niu klesos.<

Tvėrės mieste, vienoj au-i 
dimo dirbtuvėj bolševikai 
sudegino iš vietos knygyno 
5,000 knygų, tų tarpe Mark
so “Kapitalą” ir bolševizmo 
žinovo Bucharino parašytą 
“Komunizmo A-B-C.” Mask
va žada kaltininku.- areštuo
ti.f I

t*
____________ _ • :y . **

Anglijos Darbo Partija 
buvo įnešus parlamentan su
manymą grąžinti anglių ka
syklose 7 valandų darbo 
dieną. Buržuazijos atstovų 
balsais sumanymas atmestas.

_ ______ " - . < * ♦

De! aštrios karo cenzūros 
Vilniuje sustreikavo visų lai* 
kraščių redaktoriai. Per 3 
dienas laikraščiai buvo lei
džiami tik su paprastais biz
nio skelbimais: likusieji pus
lapiai buvo visai balti.

Rygos žiniomis, semtomis 
iš Maskvos “Izviestijų,” per 
vasario mėnesį bolševikų tei
smai pasmerkė kalėjiman 
3,000 valstiečių už atsisaky
mą parduoti valdžiai javų. 
Nuteistųjų visi javai konfis
kuoti, ir miestų bolševikams 
duonos dabar užteksią.

Tautų Lygos komisija, ku 
ri ruošė nusiginklavimo kon
ferencijai medžiagą, nutart 
issiskirstyt ir nusiginklavi
mo konferencijos šiais rr e 
tais nešaukti.

<0 im. K. J. T»We«.-
< nmpaay, W X. C.
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Kas skaito ir i 
Tas duonos nepraio.X Į®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®
AKRON, OHIO.

Andriulio misijos Akrone 
nepavyko.

Vasario 26 d. čionai kal
bėjo komunistų misi jonierius 
Andriulis iš Chicagos. Jo 
prakalbos tema buvo apie 
iietuvių srioves ir jų nusista
tymą. Pirmiausia jis kalbėjo 
apie katalikus. Girdi, katali
kai yra geri ir sąžiningi žmo
nės, bet prie jų yra prisišlie
ję klerikalai arba krikščio
nys demokratai, kuine katali
kus valdu Katalikai pildo tą, 
ką kunigai jiems liepia. O 
kunigai klauso popiežiaus 
įsakymų. Toliaus Andriulis 
kalba apie sandariečius. Gir
di, sandariečiai, kurių vien
minčiai yra Lietuvos liaudi
ninkai, turi savo platformą, 
laiko susivažiavimus, kalba 
apie darbininkų reikalus, tik 
ne tam, kad tas darbinin
kams išeitų ant naudos, o______________
tam, kad darbininkus palai-' 17 d. gruodžio, kur ir tamstai 
knis po savo globa. įsismagi-' Andriuli, buvai. Rengėtės 
nęs Andriulis nuvažiuoja; protestuoti prieš demokrati- 
taip toli, kad pasako, jog (nę Lietuvos valdžią, bet kuo- 
kapitalistų platforma yra met atėjo žinios, kad ta val- 
daug geresnė, negu sanda- džia jau nuversta, tai užpro- 
riečių. (Kam geresnė? Ai........................... ‘ ’
pačiam Andriuliui?—Red.).

Papliurpęs dar šiek-tiek 
apie sandariečius ir pasakęs, 
kad “su sandariečiais mes 
privalome vesti daug aštres
nę kovą, negu su kapitalis
tais,” Andriulis ėmėsi už so
cialistų. Socialistai, anot jo, 
prieš karą buvę geri. Tai bu
vusi klasinė darbininkų par
tija, kuri vedė aštrią kovą 
prieš visokią reakciją. Bet 
karo laiku jie iškrypo iš savo 
vėžių. (Socialistai neiškrypo. 
Jie tebestovi tose pačiose vė
žėse, ką ir prieš karą buvo. 
Tie gaivalai, kurie iškrypo iš 
socializmo vėžių, pasivadino 
komunistais.—Red.). And
riulis matyt labiausia iš visų 
srovių įtūžęs ant socialistų. 
Jis išvadino socialistus di
džiausiais niekšais. (Niekšo 
vardas labai tinka pačiam 
Andriuliui.—Red.). Girdi, 
Lietuvoj socialistai valdžią 
fašistams atidavę, o Vokieti
joj jie turėję valdžią ranko
se, bet su komunistais nesi- 
vieniję.

Ant galo Andriulis užkliu
vo ir už savo auklėtinio Za
bulionio. Žiūrėkite, girdi, jis 
banką apgavo, išrašydamas 
fąjšyvą čeki ir už tai gavo 
rftėtus kalėjimo. Girdi, mes 
lą žmogų senai išmetėm iš 
komunistų tarpo, bet socia
listai jį priglaudė. (Neteisy
bė, prie socialistų Zabulio
nis nepriklausė.—Red.). Jo 
faštus talpino “Keleivis,” 
“Naujienos," “Tėvynė” iy 
“Vienybė.”

Pabaigus Andriuliui kal
bėti buvo renkamos aukos. 
Surinkta 3 doleriai su cen
tais. Ant galo pirmininkas 
pranešė, kad dabar kalbėto
jas atsakinės į klausimus. 
Girdi, kitos srovės neleidžia 
statyti klausimų, o mes lei
džiame.

Atsistojo Teškevičius ir 
pasakė, kad tokios prakal
bos, kokią pasakė Andriulis, 
darbininkams jokios naudos 
neneša. •

Antras atsistojo su klausi
mais Petras Yurgelis. Jis sa
ko: “Tamsta, Andriuli, sa
kei, kad meluoti yra nedora. 
O savo prakalboje tamsta 
pasakei daug melo. Tamsta 
kaltini Vokietijos socialis
tus, kad jie nepriėmė komu
nistų taktikos ir nesitarė su 
komunistais. Bet tamsta juk 
žinai, kad dar ir šiandien 
franeuzų ir anglų kanuolės 
yra atkreiptos ant Berlino. 
Kiekvienas aliantams nepa
lankus vokiečių žygis butų 
sutiktas šūviais iš aliantų ka- 
nuolių. Vokietijos fašistai 
keiks kartus buvo mėginę pa
sigriebti valdžią į savo ran
kas, bet kiekvieną kaitą jie

vojant Vokietijos socialde- šokiais įrengimais ir maudy- 
mokratų stiprumui, šiandien 
Vokietijos darbininkai turi 
laisvę organizuotis ir ginti 
savo reikalus.”

Andriulis į tai atsako, kad 
vokiečių socialdemokratai 
visgi yra švaresni už lietuvių 
socialistus.

Toliaus Yurgelis pasakė, 
kad komunistai gelbėjo Lie
tuvos fašistams nuversti de
mokratinę valdžią. Andriulis 
pareikalavo prirodymų. Yur
gelis priveda faktus. Jis sa
ko: “Štai Akrone 16 d. spa
lių, 1926 m. komunistai su
šaukė susirinkimą ir išneše 
protesto rezoliuciją prieš de
mokratinę Lietuvos valdžią. 
Kalbėjo L. Pruseika. To pa
ties Pruseikos prakalbose ir 
Shenandoah buvo išnešta 
protesto rezoliucija prieš de
mokratinę Lietuvos valdžią. 
Panašus protesto mitingas 
buvo sušauktas ir Chicagoj

nėmis. Vasaros žaidimams 
yra golfo linijos, o žiemos 
sportai yra gražios ir pato
gios čiuzinėjimui vietos. Tais 
visais įrengimais svetimtau
čiai naudojasi, tik lietuviai 
kažin kodėl nesiinteresuoja

testavote prieš smurtininkus. 
Per visą rugpiučio mėnesį 
Angarietis per “Vilnį” ragi
no Amerikos komunistus 
protestuoti prieš Lietuvos 
demokratinę valdžią. Tams
ta sakai, kad Lietuvos social
demokratai tyčia atidavė 
valdžią fašistams. O kas šau
kė Kaune darbininkų masinį 
mitingą Tilmanso salėj, ar 
ne socialdemokratai? Tame 
mitinge socialdemokratai 
kvietė darbininkus į bendrą 
frontą prieš gręsiantį fašiz
mo pavojų. Gi jūsų vienmin
čiai komunistai tame mitin
ge sukėlė triukšmą ir išnešė 
protestą prieš socialdemo
kratus. Tuomi jie suardė 
darbininkų vienybę. Fašis
tai, pamatę, kad komunistai 
taipgi eina prieš valdžią, pa
siskubino padaryti smurto 
žygi”

Andriulis atsakė, kad ši
taip jumis “Naujienos” in
formavusios. Bet Yurgelis 
atkirto, kad šituos visus fak
tus jis sėmęs ne iš “Naujie
nų,” o iš Bimbos knygelės 
apie fašistus.

Toliaus buvo Andriuliui 
atsakyta kaslink Zabulionio. 
Yurgelis sako: “Tamsta sa
kai, kad Zabulionis buvo 
niekšas ir socialistai nemetė 
jo iš savo tarpo. Bet kaip so
cialistai jį galėjo mesti, kad 
jis prie socialistų visai nepri
klausė. Zabulionis krimina- 
liškai prasikalto prieš šalies 
įstatymus. Bet komunistų 
tarpe yra daug tokių, kurie 
kriminališkai prasikalto ir 
kalėjime sėdėjo, o vienok jų 
nemetat iš savo tarpo. Štai, 
J. Dominikaitis buvo kalėji
me, o vienok jis yra jūsų ei
lėse. Kitas komunistas buvo 
kalėjime už fornišių pasisa
vinimą. o betgi jus jo neiš- 
metat. Pagaliau ir pati “Vil
nis” talpino Zabulionio raš
tus. Taigi, jeigu kiti laikraš
čiai smerkiami už Zabulio
nio raštų talpinimą, tai kodėl 
nesmerkti ‘Vilnies’?”

Taigi Andriulio misijos 
Akrone nepavyko. Jis čia 
gavo tokią pirtį, kokios nesi-; 
tikėjo. Publikos buvo išviso 
24 ypatos, iš kurių 9 socialis
tai, o 15 kitokių. Tas parodo, 
ant kiek žmonės interesuoja
si komunistų prakalbomis.’

Liudvinavo Petras.

nei sportu, nei jokiais ki
tais pasismaginimais. Dar 
pirmiau, kol nebuvo lietuvio 
kunigo, lietuviai sueidavo 
ant kokių parengimų ir ma
tėsi daugiau draugiškumo. O 
dabar, kai atvažiavo “tėve
lis” Cybeii

eit blogojon pusėn. Seniau įtės, kuri turi šventą vardą, o 
buvo susitveręs lietuviškas i‘bažnyčią neina. Abelnai

I

choras, kuris gyvuoja jau du paėmus, kun. Cybelis į vie- 
metai. Bet taip atrodo, kad(tos lietuvių gyvenimą įnešė 
šitą chorą kun. Cybelis pa-daug nesusipratimų. Vei- 
laidos. nes jis rengiasi tverti kiausia jo karjera čia pasi- 
ponin m—i__ : x__ ; ____x. i__•_ ___ •

lis” Cybelis, viskas pradėjo ruoja ;r ant vienos draugys-
naują chorą. Taipgi jis šnai-
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Idealev
4 - 5 —. 

V ictrola
’ mažiems ima:

arba a p a r t m enttrf.
Sąrašinė Kaina.

Modelis 4.-5 —.
Ideale V ictrola 

' mažiems narnama 
arba a p a r t m enttri.
Sąrašinė Kaina, $S5.

Modelis

ŠIE Victor’o Rekordai pagelbsti Įvedimui Velykinės dvasios i jūsų 
namus, čia yra visi didieji dainų ir muzikos parinktiniai gabalai, 
sykiu su kitokia muzifca iki galui balandžio (Apriliaus) mėnesio. 
Jus norėsite bent kelis jų įsigyt delei savo albumų. Pasiklausykite 
,ių pas arčiausią Victor’a krautuvninką—šią sąvaitę!

I#**—Sąrašinė Kaina 75c.
z * r

The Rosary «Grand Organ) 
Avė Maria (Grand Organ)
Linksminkis. Jonai 
Kas Subatos Vakarėli
Kuršėnų—Polka 
Antininkų—Polka
Kad Aš j Kaimietę 
Ak. Myliu Tarė
Vai. Janukai Jaunasis 
Karklyno žvirbleli
Oi Kas 
Dobile
Molio l'zbonas 
Or Kas Sodoj
Davatkėlė po Sodneli 
Giesmė apie Šventą Mariją Magdaleną
Pas Lojer| 
Kalnas su Kalnu Nesueina.
Piršlio Daina 
Knygnešio Daina
Artistų Daina 
Laisvės Kovotojų Daina
Sveika Marija ‘ 
Leiskit Į Tėvynę.
Kaitink šviesi Saulute 
Vai Močiute Mano
Gražios Mergos 
Miela širdžiai
Jau Saulutė Leidžias 
Verda Boba Kukulius
Sveikas Jėzau Mažiausias 
šiandien Betlejuj
Dėve Mana
O, Panyte Mano« i
SkomlvaKni 
Tefeių
Tu Arielka. Tu Pilkoji 
Augina Matui* Vęnturtę Dukrelę 
Barbora Vairas
Mariutės Polka
Paukščių Daina 
Kad Jojau per Girelę 
-Ko Ta Zveng i žirgeli 
Augo Putinus

81)403 Dieną Snaast
Kad Aš Našlaitėlė

80399 Petrograd
! Lietuvių Ūkininkų
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YONKERS, N. Y. 
šii-tM ii muoų kampelio. 
Yonkers miestas iŠbuda- 

votas labai gražioj vietoj. Iš 
vienos pusės matosi didelės 
uolos ir kalnai, apaugę ža
liuojančiais medžiais. Pro Į 
pat miestą teka garsiausia I 
Amerikos upė Hudson, kuria Į 
plaukioja visokio kalibro j 

_ _ . laivai, kartais net ir kariški, 
buvo sumušti. Tik pasidėka- Beto yra gražių parkų su vi- 

t »

/uk"- te kirkr*tr(i

Naujausi
Orthophonic

LAWRENCE, MASS. 
Socialistų prakalbos.

Kovo 25 d. vietos socialis
tų kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Neviackas, 
“Keleivio” redaktorius. Pir
moji tema buvo “Bedarbė ir 
Socializmas, antroji-ą“Lie- 
tuvos Padėtis.” Publikos at
silankė virs poros šimtų. 
Pirmininkavo drg. J. Urbo
nas. Žmones klausėsi kalbė
tojo prakalbos su didžiausia 
atvda ir, matyt, visi su jo iš
vadžiojimais pilnai sutiko, 
nes prakalbai pasibaigus nie 
kas nestatė jokių klausimų.

Lavvrence’o lietuviai dar
bininkai pageidauja, kad 
drg. Neviackas tankiau ap
lankytų musų koloniją su 
prakalbomis. Bedarbis.

baigs taip pat, kaip ji pasi
baigė Akrone ir kitose kolo
nijose. Vargonininkas.

DETROIT, M1CH.
Vanagaičio kompozicijos 

operetė “Alenutė” scenoj. 
Genovaitės vaidinimas pa
vyko. Kun. Bareisio ir lie
tuviškų darbiecių bendras 

frontas.
Velykų dienoj, 8 d. balan

džio, apie 6 vai. vakare, bu> 
suvaidinta pirmą kartą Det
roite nauj'a A. Vanagaičio 
kompozicijos operetė “Ale
nutė.” Vaidinimą rengia At
eities Choras, Lietuvių Sve
tainėje. Vaidinime dalyvaus 
ir dainininkas Julius Kras- 
nickas iš Clevelando. Apie 
operetę “Alenutę” tik tiek 
pasakysiu, kad visi gerai ži
no A. Vanagaičio muziką, 
Vanago juokus. Kur Vana
gas pasisuka, ten pilna juokų 
ir visokių linksmybių. Tas 
pats vra ir operetėj “Alenu
tė j.” ‘

Kovo 25 d. tris draugijos, 
būtent Ateities Choras, A- 
merikos Darbininkų Apšvie
tus Draugija ir Liet. Prog. 
Dramos Draugija statė Lie
tuvių Svetainėj veikalą “Ge
novaitė.” Vaidino Liet. Pr. 
Dramos Draugijos aktoriai. 
Vaidinimas buvo geras. Pats 
veikalas yra nenuobodus, 
nes kiekviename akte kas 
nors naujo yra parodoma.

Prieš “Genovaitės” vaidi
nimą sudarė bendrą frontą 
lietuviški darbiečiai su kun. 
Bareišiu. Lietuviški darbie
čiai patįs vieni nedrįso kenk
ti. tai pasikvietė savo frentus 
ir rengė tą patį vakarą neva 
tarptautišką koncertą ang
liakasių naudai ir varė šlykš
čiausią agitaciją prieš “Ge
novaitės” rengėjus, buk šie

RUMFORD, ME. 
Darbai ir kiti dalykai.
Pas mus darbai eina ne

blogai, bet iš kitur atvažia
vusiems sunku darbas gauti.

Lietuvių judėjimas apsnū
dęs. Mažai parengimų. Va
sario 3 d. buvo atvažiavęs 

i Vanagaitis, kuris Rumfor- 
do lietuvius labai prijuokino. 
Visiems jo juokai-dainelės 
labai patiko, išskiriant dvi 
komunistes munšainerkas, 

i kurios visą laiką lermavojo. i Senas Rumford ietis

rengią tą kad
pakenkus tam jų koncertui. 
Bet kiek teko patirti nuo > 
“Genovaitės” rengėjų, tai 
darbiečiai savo koncertą 
rengė tyčia, kad pakenkus 
“Genovaitės” rengėjams. 
Mat, patįs muša ir patįs vei 
kia. Tas pas darbiečius yra 
paprasta. Taipgi jiems į pa- 
gelbą atėjo jr kun. Bareišis, 
nes tas ir bažnyčioj savo pa
ra pi jonus prašė, kad neitų 
pamatyti “Genovaitės” vai
dinimo. Matot, kaip puikiai 
Romos agentas su Palmerio 
agentais sudarė bendrą fron
tą.

Šiomis dienomis Detroite 
daug žmonių serga nauja li
ga, kuri išberia gerklę vidu
je. Nors mažai kas miršta 
bet gulėti tai nevienam pri
reikia po sąvaitę arba dau
giau lovoj.

Pas mumis orai labai ne
normalus: vieną dieną lyja, 
kitą dieną šalta. Gal dėl tos 
priežasties irtos ligos atsira
do. Žmonės turėtų daugiau 
pasilsėt ir saugotis persišal- 
dyt.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Nesenai čia pasimirė Jeva 
Bardzilauskienė - Barysienė. 
Ji mirė po trumpos ligos, be 
kunigo ir be daktaro. Velio- 

i nė paėjo iš Vilniaus rėdybos, 
I Alytaus apskr., Punios para- 
• pi jos, Vaisodžių kaimo. A- 
imerikoj išgyveno apie 34 
i metus. Buvo apie 54 metų 
j amžiaus.
į Apie velionę Bardzilaus- 
ikienę reikia pasakyti, kad tai 
į buvo pavyzdinga moteriškė 
ir gera, svetinga gaspadinė. 
Kiekvienas jos stuboj buvo 
širdingai pavaišintas, kas tik 
atsilankė. Velionė buvo tikra 
vargšų globėja. Gyventi jai f — • A , t __ _ y _
turto. Buvo laisvų pažiūrų 
moteris, visados skaitė “Keli. . . „deivi.leivį.” Tapo palaidota be 
bažnytinių apeigų ant ang
liškų kapinių.

Lai būna jai lengva ilsė
tis Amerikos žemelėj.

Bačių Juozas. <_________
WHITERBEE, N. Y. 

Tamsus kampelis.
Aš nesenai atvažiavau Į 

šitą vietą ir norėjau pas ką 
nors gauti pasiskaityti “Ke
leivį.” Pradėjus klausinėti, 
daugelis atsakė, kad jie ne
žino, kas yra tas “Keleivis.” 

' O lietuvių čionai yra didokas 
[pulkelis, bet jie jokių laik
raščių neskaito, o vien tik 
dirba ir girtuokliauja. Tai 
yra labai tamsus kampelis.

Čionai yra 3 geležies mai
nos, 4000 pėdų gilumo. Dar
bininkai dirba 8 vai. į dieną 
ir gauna po $2.56. Organiza
cijų jokių nėra ir todėl dar
bininkai vra išnaudojami.

J. B.
»

HART, MICH. 
Iš lietuvių ūkininkų 

judėjimo.
Šioj apielinkėj gyvena ne- 

INTERNAT10M AL rAPER CO J ninku,
1 skaito ____ .. ______
j žinių iš šios apielinkės “Ke
leivyje” matosi labai mažai. 

Čia gyvuoja Susivienijimo 
Lietuvių Ūkininkų Draugijė
lė, kuri nors retkarčiais pa
rengia šiokius-tokius pasi
smaginimus. Teko girdėti; 
kad dabar ji rengiasi prie ve
lykinio seimvniško vakare- • ♦ 
lio, kuris įvyks balandžio 8 
d. vakare, pas ūkininkę Ba
ranauskienę. Bus smagus, 
programas su vaidinimu vei
kalo “Jaunikaitis Maiše.” o 
potam skani vakarienė.

Skaitytoj**,

I

Vaidinime Buvęs.
I

Nf>w York. N. Y. 
Kovo 28. 1928

Board Diiektoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimts (60c.) Centų ant se
ro. kurie išleisti vardu Common 
Stock šios Kompanijos, išmoka
mus Gegužės 15 d., 1928 m.. 
Common Stockholderiams. kurie 
yra ant rekordo baigiant biznį su 
Gegužės 1 d., 1928 m.
; čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
feriu knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD
Vice-President & Treasnrrr,

i

būrelis lietuvių uki- 
kurie daugumoje 

“Keleivi." Vienok
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17* 1 * A* ♦ TARPTAUTINIS KOMU
VISOKIOS ZlIUOS NISTŲ KONGRESAS

Aną subatą Maskvoje pra
sidėjo komunistinių profesi
nių sąjungų Internacionalo 
kongresas. Delegatų esą iš 

■visų šalių, šitam komunistų 
priklauso 

So- 
In- 

18.-

ĮSAKĖ AREŠTUOTI RE- 
PUBLIKONŲ POLITI-

KIERĮ.
Senatas įsakė tuojaus arės- Internacionalui 

tuoti ir atgabenti į \Vashing- apie 7.300.000 unijistų. 
toną Thomą \V. Cuningha- cialistinis Amsterdamo 
mą. Philadelphijos republi- ’ternacionalas turi apie 
kūnų lyderį, kuris vedė se- .00o.00o narių, 
natoriaus Vare’o rinkimus.! ‘ —--------------
Vare būvu pereitą vasarą iš- PRIE DARBO PRIGĖRĖ. 
™ktas Pennsyivanijoj į Su-| Buffilo. N. Y. - Pereita 
v ieintų \ aietijų Senatą, bet savaitę čia ant geležinkelio 
>eilata> .10 neieileldo. nes jo prfgarė darbininkas Klemas 
balsai buvo supirkti uz pint- j |<oieni.ukil>. p, ie darbo jisai 
gu>. C oolidge o . ariimasi apalpo ir sukniubo veidui 
diauga> .Iellonas> irgi kars-“vandeni. kurio buvo vos tik 
tai \ areą reme. Cuningha- 6 coliaf 
mas buvo saukiamas į bena- i___________
tą pasiaiškinti, kaip jis pirko • jįjgoSLAVIJOS VAL-

Užiai Senat^dae-!DŽ1A GAUNA >250,000,000 
PASKOLOS.

Belgrado žiniomis. Jugo- 
SUSEKĖ^‘ŽMOGŽUDŽIŲ islavijos valdžia gaunanti 

Londone §250.000,000 pas- 
paskutines kolos savo valiutai sustip- 

ir bombų mė- rinti.

kūnų lyderi.

Vare’ui balsus.
važiuoti. 1____
bar įsakė ji areštuot.

.*1 .1 •

Lietuvos Kruvinasis “Rojus”—Varniai.
Ką mačiau ir patyriau sa- neribotam laikui apsigyven- 

vo kelionėje į \ ainius, apie ti. Varniai iš pirmo žvilgsnio 
tai nepasakosiu. Manau, kad padarė man įspūdį kruvinojo 
tas ir be to visiems aišku. Aš “rojaus.“

Prie išsikišusių mūra yra 
pritvertas kiemo šmotelis pa
sivaikščiojimui. Viskas ap
link aptverta dviem eilėmis 
špigliuotų vėlų. Iš oro pusės 
vaikšto patruliai. Viduje, iš
blyškusiais ir pageltusiais 
veidais, vaikščioja tie “ne- 

kurie pasirodė

TRUSTĄ.”
Tyrinėdama 

žmogžudystes 
tymą. (’hieagos policija sa
kosi susekusi “žmogžudžių'NUŠOVĖ DU KNYGNEŠIU įaūmo~1927 m. 
t rusta." arba amerikoniška j 
"Mafiją,” 1.....-*------- —
pinigus apsiima nudėti bile'tai 

.kokį ’ ’ ” ; ‘
’ čios

neribotam laikui apsigyven- 

tai nepasakosiu. Manau, kad padarė man įspūdį kruvinojo 
i ' ’ ‘ ‘' .................
tik noriu pasidalyti su skai
tytojais tais įspūdžiais, ku
riuos įgavau Varniuose. Nes 
Varniai Lietuvoj ir net užsie
ny pasidarė labai populiarus. 
Varniai minimi visų. Bet, 
kiek aš pastebėjau, minimas 
vien tik vardas. O apie pa
čius \ ai nius ir tas sąlygas, nuoramos,” kurie pasirodė 
kokiose šiandien pūdomi .fašistams pavojingais.
šimtai geresniųjų Lietuvos. Atėjęs į štaba, radau vi- 
iiaudies vaikų, 1 ” ’ ' “ ...............
ligš" 
kaipo išbuvęs Varniuose ke
letą mėnesių, ir noriu tai pa
daryti. Tik įspėju skaityto
jus. kad esu paprastas pilie
tis. nelabai kaip valdau plun
ksną ir todėl mano aprašy
mai nebus tokiais, kaip kad 
iu<>s galėtų padaryti žmonės, 
užsiima plunksnos darbu.

I *
į Varnių kruvinąjį “rojų

veik niekas siems žinomą ir krikdemų 
g šiol neužsiminė. Todėl aš,' viešpatavimo laikais atsižy- 

I mėjusį žvalgybininką Vituls- 
kį. kuris Vilkavišky elektri
zavo žmones. Antro žvalgy
bininko nepažinau. Į štabą 
atėjo ir pats to štabo liucipie- 
rius komendantus kap. Ru
daitis.

Nors jie patys gerai žino
jo. kad esu tiek ir tiek kartų

f

Be to. Varniuose internuo
ti slopinami ir moraliai. 
Stengiamasi padalyti taip, 
kad laikas slinktų kuonuo- 
bodžiausiai. Dainuoti, gim- 
nastikuotis, skaityti laikraš- 

draudžiama. Kiekvią- 
prieš tai prasižengęs

—Sveika:
—Ačiū. Maike. už gerą 

žodį, ba sveikata man dabar 
labai reikalinga.

—Ir aš matau, tėve, kad tu 
nelabai stipriai žengi. Ro
dos. kad ir viena akis pajuo- 
dus. Ar negavai kur mušti?

— Jes. Maike. buvau pa
puolęs į pašėlusią (Iraką. Ne
lik aš nukentėjau, ale ir ku
nigas gavo juodą akį.

—Kur taip buvo?
—Monteltoj.
—O kaip tu tenai patekai, 

tėve?
—Tu žinai, vaike, kad aš 

esu vyčių vaisko staršas na- 
čalninkas ir mano pavydnas- 
tis yra pribūti visur, kur tik 
bedieviai daro užpuolimą 
ant šventos musų vieros. Tai
gi pereitą pėtnyčią gavau iš 
Monteilos raportą, kad tenai 
bus švento Roko parapijos 
mitingas ir kad bedieviai 
rikiuojasi ermyderį kelti. 
Matai, jie nori iškikyt iš pa
rapijos kunigą Švagždi, ku
ris yra da iš Lietuvos mano 
geras pažįstamas.

-—Palauk, tėve, aš noriu 
truputį informacijų. Man ne
aišku. kokiu budu bedieviai 
gali turėti parapijoj balsą? 
Juk jie tenai nepriguli?

—Jes, Maike. jie priguli.
Tai reiškia, jie yra para- jis žiuri į mane ir sako: “Nu

siimk akuliorius. ba kitaip 
turėsi naujus pirktis." Ir ka
žin kas tik brūkšt iš šono 
ir nutraukė man akuliorus, <_ 
tas bedievis tada kaip duos 
man i akį. kaip spirs su koja, 
tai aš tik kabarkšt. ir guliu 
ant flioro kaip Šarkis. Užtai, 
vaike, aš ir šiandien da ne
sveikas.

—Man tavęs gaila, tėve: 
bet iš dalies tas turėtų būt 
tau gera pamoka ateičiai. 
Juk tą patį vakarą South 
Bostone buvo puikus kon
certas. Dainavo net iš Lietu
vos atvažiavęs operos artis
tas. Visi išmintingesni žmo
nės buvo susirinkę pasiklau
syti. bet tau tokie dalykai 
nerupi. Tu važiavai net į 
Montellą. kad gavus mušti. 

į —Aš, Maike, negalėjau į
tą koncertą eiti, ba “Darbi
ninkas” išvirozijo, kad kata-

. -Į “Pirmyn“ ■ praneša. 1
kurios nariai už i Smetonos-Voldemaro agen- 

v . ...ai nušovė du knygnešiu,
žmogų, kuų kovojan-jpetl-ą Nadzeiką ir -Joną Miš- 
butlegerių ir kitokių kinį, kurie gabeno laisvą li- 

..... jsmugelninkų šaikos nori pra-teratura i fašistinę Lietuva, 
da būt laitas su bedieviais, šalinti sau iš kelio. Tas “tras- Abudu buvo savanoriai ir iš

siuntinėjęs “profesiona- toje i pirmutine Lietuvos ar-aš tuojaus išgalandau savo tas" :
šoblę. ant drąsos išgėriau lie- liūs" žmogžudžius iš Chica- 

jkarstvų nuo žolių ir nuvažia- 'gos į Nevv Yorką, St. Louisa, 
vau į tą miestą. Prieš mitingą Detroitą ir kitus miestus, kur 
nuėjom salės apžiūrėti. Aš. įtik reikia ką nors užmušti, 
kaip jau buvęs ant vainos iri —------------- .
suprantu muštrą, padariau RUSIJOS DVARININKAI 
visą planą dei ofensyvo. Kad 
bedieviai negalėtų kleboną 
paimti į pieną, aš jam pa
skyriau tokį syta, kad aplin
kui sėdėtų davatkos ir vy-

miją gynė Lietuvą nuo sveti
mųjų užpuolikų. Fašistų val
džia jiems dabar atlygino už 
tai švinu.

pat.- nežinau, už ką mane at- 
________ _ . _..z gegužės m. 

kad 4 d. Pamatę, kad policija at- 
gabeno naują “paukštį,” — 
prieinant prie kareivinės, iš
šoko susirietęs su ištiestu 
kaklu tipas. Kaip vėliau su
žinojau, tai buvo tūlas Ur
niežas, gerokai “pasidarba
vęs” tėvynės labui. Jis, kar
tu su palydovais, nuvedė ma
ne į štabą, rro šalį eidamas, 
pažvelgiau į taip vadinamą 
“rojų.” kuriame ir man teks

čius 
nas r____ __ ,
gauna karcerį ir sprandų.

Kaip minėjau apie admi
nistracijos girtuokliavimą -y 
tai reikia pasakyti, kad jie 
nėra tokiais turtingais po
nais, kurie galėtų vėik kas
dien pasigerti ir paskui dau
žyti ne tik internuotus, bet ir 
užsnudusius sargybinius. 
Tam reikalingi pinigai, ir jie 
juos vogdavo iš musų, ku
riems namiškiai prisiųsdavo. 
Skaitytojui be abejo bus įdo
mu sužinoti, kaip jie tą da
rydavo. Aš čia ištisai nepa
sakosiu. bet tik privesiu porą 
pavyzdžių.

P i n igus ad m i n istraci ja
nuo visų paima, aiškindama 
tuo. kad internuoti vienas 
nuo kito negalėtų pavogti. 
Bet kaip aš patyriau — tai 
jie pinigus paima todėl, kad 
patys galėtų vogti. Nės juk 
Varniuose sėdi ne vagys, bet 
politiniai, štai, kaip jie visa 
tai daro. Norint ką nors nusi
pirkti, reikalinga surašyt ant 
lapelio ir paduoti vagiliauto- 
jams, atsiprašau, taip vadi
namiems “saugotojams.’’ Jie 
nuėję pirkti, kainas stato su- 
lyg savo nuožiūra. Pavyz
džiui. Sakavičius pateikia

SVAJOJA ATGAUTI 
SAVO DVARUS.

Rusų kunigaikštis Vol- 
kui sėdėtų davatkos ir vy- kon.skiŠ. kuris dabar gyvena 
čiai. Ale kai paskui prasidė- T raneuzijok parašė nauja- 
jo mitingas, tai klebonas kūnams, užėmusiemsjo dva- 
švagždvs padarė misteiką: i f? (Rusijoj) Lužki ( 705 de- 
pamatęs salėj vieną bedievį, šimtines), laišką, kuriame jis 
jis ne man pranešė, ale pats ,a?0’ kad savo teisių.į
norėjo jį išmesti. \Vell. vie- žemę jis neatsisakąs ir nors 
na jis išjojo už dura. ale kai i nemanąs imti ši jų nuomos 
norėjo kita už sprando pa-1 mokesnių. bet dvarą, su in- 
...................................................... t ventorrum atirrhaąs,. jcuomet 

pasikeis valdžia, .{am mirus 
'dvaras rėksiąs jqt|Ąjįiams.

Į tai naujakuriai atsakė 
šitokiu laišku: “Atsimena
me dar tuos laikus, kuomet 

i tavo bizunu ir lazda mes bu
vome mušami. Nedaleisime, 
kad revoliucijos laimėjimai 
butų iš mus atimti.Nesvajok. 
Caro įstatymus esame prieš 
1" metų sudeginę. Žemė mu
sų. Ji teisingai padalyta. Kas 

į buvo kunigaikščio, dabar 
'mužiko. Gaila, kad tave gy
vą išleidome užsienin, 
prakeiktas, kunigaikšti!*

i »

Ankštas, Nesimainantis Gerumas
• J i. . .... ; r .

X -

t ' . •

a I!
r

imti, tai tas jam kaip kirto į • 
akį. tai iš kunigu akulioru 
tik šipuliai pasipylė. Man 
net baisu pasidarė, kaip pa
mačiau tokį atvožną bedievį 
Jeigu nebūtų buvus sarmata, 
tai jau bučiau po krėslais 
lindęs. Ale davatkos visos 
žiuri ir laukia, ką vyčių ge
nerolas padaiys. Well. pa-i 
mislinau sau. kas bus. tas 
bus. o blogiau už smertį vis 
jau nebus. Taigi išsitraukiau 
šoblę ir priėjęs prie to be
dievio sakau: tu šioks, tu 
toks ir d a kitoks. — ar nori, 
kad aš tau galvą nuimčiau. O ■

I

Jums patartina pasirinkt geriausia

pijonįs?
—§iur. Maike!
—Jeigu taip, tai kodėl tu 

juos vadini "bedieviais?”
Bedieviais aš juos vadi

nu valuk to. Maike, kad jie 
eina prieš kunigą. Matai, 
bažnyčioj yra taip, kaip ir 
vaiske: turi būt disciplina ir 
paklusnumas načalstvai. Jei
gu katras vytis mano koman
dos neklauso, tai jis nėra 
Žalnierius, ale bomas ir dac 
oi. Taip, vaike, yra ir parapi
joj: jeigu parapijonas spre- 
činas prieš kunigą ir nori ži
not. kiek į parapijos kasą 
įneina pinigų, tai jis nėra ka
talikas. ale bedievis, šliup- 
tarnis. ir tokį reikia išmesti 
von iš susaidės.

—Ar tai tu, tėve, nenori 
žinoti, kiek tavo parapijos 
kasoj pinigų yra?

—Ne. Maike. geram kata
likui nereikia apie pinigus "Į“*'*8 
n]ninti. 1 s Mikams petnycioj nevaliai

KINIJOJ IŠNUOMOJA 
MOTERIS.

Kinijoj eina be pertraukos 
kerai; kariauja tarp.savęs 
geiveotai. o žmonės kenčia.

. Ištiš: 
miestai sudeginti, badas ir 
maras siaučia • •

Štai kinak pradėjo «ivo 
'žmonas nuomoti kitiems. 
Sinkiango ir Kansu guberna

toriai išleido įstatymą, ku
riuo einant galima laikinai 

^perduoti (nuomoti) žmonasj 
įtik dėl neturto, o ne kaipo 
bausmę.

Sutarty turi būti pasakyta, 
į kuriam laikui ir už kūną kai
ną žmona išnuomojama. 

! Žmona per tą laiką neturi 
1 teisės grižti prie vvro.

Paprastai, žmonos išnuo
mojamos 2—5 metams.

J

plutai - *u»aiiwnti.

Niekas nėra

r ra-

saugus!

nk.is. gaivi n inkus. <:.
’ kasdien m m i /r.-.o-

vi\i

kratytas, bet “sąžiningasis” 
Urniežas, dar kartą padarė 
pas mane kratą. Rudaitis gi. 
pasityčiojimui uždavė keletą 
klausimų. Jo akyse matėsi 
didelis pasitenkinimas, kad 
gali tyčiotis iš belaisvio 
žmogaus. Po tos višbs cere
monijos buvau įleistas į “ro
jų.’’ Čia žvilgsniais apsipaži- 
nau su busimais mano drau
gais. Ir aš tuoj negalėjau su
prasti, už ką tokie žmonės, 
kaip Taurinskas, kuris be 
ramsčių ir lazdos negali 
žingsnio žengti, kankinami; 
arba tokie, kaip vienrankis ponams sąrašą, kad jam nu- 
invalidas Matutis. pirktų vasarinius tufliUSą

Be to. turiu pažymėti, kad sviesto ir pašto ženklų. Para- 
į Varnius atsidūriau tik ką šo tokią sumą: tufliai—12 

i po kruvinosios 1 gegužės, 
i Susipažinus, draugai papa- 
! šakojo, kaip buvo žiauriau
siai mušami ir kankinami už 
l prisisegimą per darbo žmo
nių šventę raudonų ženkle
lių. Daug jų buvo atiduota 
kąra lauko teismui.

Taip pamažu susigyvenau jam leistų patikrinti sąskai- 
su uždarytais ir pats greitai tas, kurias jie pridėdavo prie 
patyriau, kad Varnių admi- 1 ’ ’ , , ,

inistracija sudaryta iš parink
tų budelių-inkvizitorių. kaip 
tai: kap. Rudaitis, vyr. Įeit. 
Kirkyla. viršyla Urniežas ir

• puskarininkas Tamošiūnas.
! Jiems, matomai, duotos neri- pė Tauragės sukilimas. Var- 
botos teisės. Ir jie ką nori, tą niai buvo pasidarę tikrai 
ir daro su internuotais politi- kiuvinaja pirtimi. Kol buvo 

................. _ dešimtimis gabenami iš visų 
vo viršenybės malonę, ir tur- Lietuvos kampų žmonės. — 

tai nebuvo tos dienos, kad 
fašistai neatsigertų internuo
tųjų žmonių kraujo. Urnie
žas su Tamošiunu ateidavo 
pas mus ir j ieškodavo viso
kių priekabių. Tyčia pabrau
kia pirštu per sieną ir subal- 

ypač atsi- tinę piratą, už “nesvarumą’’ 
gabendavo į karcerį, kur 
mušdavo kiekvieną, reika
laudami prisipažinti, kad ži
nojo apie Tauragės sukilimą. 
Ir taip kasdieną, kol į Var-

lt., 2 kl. sviesto—12 lt., pąšto 
ženklai—3 lt. Viso 27 litai. 
Kaipo stambesnę, sumą paši-i 
žymi. Paprašius S. kažin ką 
dar nupirkti, fašistai prane
šė. kad jau baigiasi jo pini
gai. Nujausdamas, kad tas 
negali būti, jis paprašo*? k^d

i

niais. kad tik užsipelnyti sa-

bylos. Ir pasirodo, kad apart 
aukštų kainų, prirašyta dar 
22 litai viršaus. ,Tai štai, 
kaip “saugoja” belaisvių tur
tą.

Į internuotus labai atsilie-

rūpintis.
—Tai reiškia, jūsų kuni

gas yra prastas katalikas, 
jeigu jisai tuo rūpinasi.

Man bėda su tavim, vai
ke, kad tu perdaug cekavas 
esi. Taip negerai, Maike; tai 
yra bedieviškas notu»*as.

—Na, gerai, tėve, u kaip 
gi ten buvo toliau Montehu °

—Buvo taip, Maike. Kaip 
tik mat. apznaimino pereitą 
petbj - ia kad Montelloj ža

koncertus eiti.
—Bet Monteilos katalikai 

turėjo tą vakarą mitingą su 
muštynėmis. Taigi nueik, tė
ve, pas tą gudrųjį “Darbi
ninko” redaktorių ir papra
šyk, kad jis išaiškintų, kodėl 
tą pėtnyčią katalikams valia 
mitinguoti ir muštis, o neva
lia koncerto klausytis?

Olrait. Maike tuo 
jau-, u •‘inu.

SPROGIMAS NEW YOR- 
KO TUNELY.

r Pereitą subatą Nevv Yorko 
> tun o 1 y į vy ko s m arkus spro- 
' girnas, nuo kuri O- Sudrebėjo 
ant vii šaus keli teatrai ir ho- 
telii'i. Sprogo, matyt, padėta 
k( i.o nors bomba.I

Žiūrėkite i akis teisybei 
apie kūno prakalta 

Nerizikuokite nesmagumu — šis muilas grynina
1." Ali* nesm u mums butu i.i k is i
** p.v.-.k >.d musų kūnas jtsi 1

>' 1

Supran- . to r,iek« ncp.isak's. ‘
. Pk-: ti' .: n k.-, bu- vienus :š mus

iiu.’i nus/Auls.’. " 1
Kad gvv.-n-i turime prakaituoti.

Net šaltine <i.> nose- m Ūsų odos duo
belės l.id/ia nematoma pkakaoa —
d.i/r.ai n ik kvortos i 24 valandas.y . J .

Š;s k u r.o J čgnum.K ’ jr
ne. \ ktupsm. Ir i*s nvpa
vii enk.:. Šctn'.. r mkė ir bankininkas—
darbininke. veikėjas — visi gaii
nusikalsti *r ;ri saugotis.

Bet nors ki;i greitai pastebi knr.o
atsida\ mi i \ įninkąs ne taip grci

r.i u m s

SUŽEISTA 10 MA1NERIŲ.
Bluefield, W. Va. — Al- 

goma. Coai and Coke Co. ka- 
i sykloj. kuri raudasi ns^oli 
.nuo čia. sprogo paia'/?S ?’l- 
l/our.i^n.as. |o angliakasių.

N.-n k į. . KjJ išvengus, n.'

magumu nk nusiprauskite ir p!.u» 
Rites <;../nji su pjsjulv gcti«n:siu rr i’ 
’u — i.ifcbuoy — jis fci <ip\r^u\ nm 
k i .

Tos p.itios švelnios, antiseptiškos 
putos pagelbsti sve.katji prasvlind.*- 
mos mikrobus — »vka: naikiną, ir 
prakauo kvąpsnj Ir l.iicbuov palai
ke išvaizda šviežia ir aiškia' Džiaug
sitės vartodami bile riksl'ui

Jo Jtitįieniškas kvetPjintan 
Pramoksite mėgti i itebuos malonu 
ŠCuru kvfi ė)ima kurio -ako kad 
i itebuov gr.v.i na o- vienok greitai 
nugaruota nuplovus Vartokite 1 ite- 
b:.o'. aer savaitr ir vartosite 'įsa gv 
v.nir.ia Pirkite šiandie
I EVER TIi <, . V,.,.

L1FEBUOY
SUSTABDO K ŪMO KVAPSMI

OtL VEIDO RANKU-MACu.. s ES

APSAUGO SVEIKATA

būt. užsitarnauti Vyties Kry
žius. Nes kiek teko patirti fa
šistinėj Lietuvoj. Vyties 
Kryžius ir gauna visokie gal
važudžiai. girtuokliai ir tam 
panašus tipai

Internuotų žmonių muši
mu ir kankinimu 
žymi Urniežas ir Tamošiū
nas. taip pat nesenai apdova
noti Vyties Kryžium.

Jie nuėję dažnai prisige
ria degtinės ir eiiųi į stovyk
los kameras su nagaikomis nius buvo atgabenta keli 
rankose, kad kapojant ne- šimtai naujų žmonių. Taip 
kaltus žmones, galėtų paten- i 
kinti savo sadistinius jaus- gruodžio 17 d. 
mus. Atėję į kameras — ką 
tik po ranka pagriebę kapo- mams 
ja,, daužo, muša. Jei kuris iš- gruodžio 17 d. 
kenčia nepasiteisinęs, bei at- “amnestiją.” ' 
siprašęs — tai užtenka na- Varnių paliuosavo 63 žmo- 
gaikos kirčių. Bet jei kuris nes, i. 
drįsta teisintis ir prašo malo- skelbė, 
nės — mušamas tol, kol par- 

į puola ant žemės. Čia visaip 
, iškoliojamas ir be viršutinių 
.apdarų nugabenamas į kar
cerį, tai požeminis urvas, ku- 
iriuo eina susisiekimas su 
į bažnyčia. Dabar to susisieki- ko jieškojo? Ar kad antifa- 
'mo nėra. Pakliuvus ten. duo-šistinių minčių neišsineštu. 
.dama tik vieną kartą į parą T ’— ’
neva valgyti. Pabuvę 2-3 die
nas karcery, draugai grįžda- 

.vo sutinusiais žandais, ap
daužytomis ausimis, nosimi 
ir dažnai išmuštais dantimis. 
Man taip pat teko kelis kar
tus ragauti karcerio. Aš čia 
nepažymiu nei dienų, nei pa
vardžių tų, kurie karcery sė- šluota fašistinė diktatūra, 
dėjo. Nes tai vykdavo ved Nes fašistai baigia čiulpti 

, kasdien ir surašyti kelis šim- 
jtus žmonių tiesiog neįmano
ma.

mes stumdėmės ir puvom iki

I

Savo kruviniems laimėji- 
paminėti, fašistai 

davė neva 
Tą dieną iš

nors savo laikraščiuose 
, kad paliuosavo virš 

100, tuomi matomai norėda
mi pasigirti prieš užsienį. 
“Amnestuotų” tarpe buvau 
ir aš. “Amnestuotus ’ žmo
nes taip kratė, kad net siūlo 
užmegsto mazgo nepaliko. Ir

sistimų minčių neišsineštu. 
Jeigu taip, tai reikėjo iš gal
vos ir smegenis iškraustyti.

Tai štai, kaip yra laikomi 
šimtai niekuo nekaltų žmo
nių. Kitą kartą aš parašysiu 
daugiau, bet dabar man no
risi atsikreipti į liaudį į visus 
žmones, kad greičiau priarti
nus valandą, kurioj butų nu-

a.»įsų brolių pa kutinius 
kra.iio lašus. Tad vid i ko
vą f Al. K M.
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REIKALE S. L. A. PILDO- i 
MOSIOS TARYBOS 1

RINKIMŲ. 1
•'Keleivio” 12 num. Slapu

kas Narys ' Bepartyvis labai ' 
susirūpino S. L. A. Pildomo- 
sios Tarybos rinkimais irsiu- 
lo rinkti du socialistu ir du 
bolševiku S. L. A. “gerovei,” 
kur vietoje bendro darbo 
prasidėtų P. T. nepabaigti 
ginčai,: vaidai.

Narys Bepartyvis, kaipo 
su geni receptu atėjęs, pri
valėjo nesislėpti, o jau ne- 
piršti partyvių, nei socialis
tu. oytin bolševikų, kurie 
viską tik apšmeižti moka, o 
nieko sutverti. Bepartyvis 
viską verčia į partyvizmą — 
ir dar labai kvailą. Kaipo be- 
partyviui priderėjo beparty- 
viškai ir rašyti, tečiaus nura
šė sočiaiistiškai ir bolševikiš- 

, kai prieš tautiečius, kurie 
sunkiais keliais atvedė SLA. 
j dabartini stovį — $1,000,- 
000 kapitalo perviršio, į ką 
bežiūrėdami visokie “bepar- 
tyviai” gali ir liežuvį praryti.

i. “Sargybos Komitetą” Be
partyvis vadina “tautinin
kais)”; — tai fašistais ir “san- 
dariečiais" — tai jau bolše
vikais, kaip Sirvydas juos 
vardina. Jeigu “Sargybos 
Komitetas” kviečia SLA. na
rius sargybon savo luito nuc 
bolševikų, tai tuomi jis (“S. 
K.”) tik pagyrimo vertas, ir 
visų SLA. narių priedermė 
yra tojo komiteto patarimus 
pildyti. Bet Bepartyvis Na- 
rys-slapukas butų tikrai pasi
tarnavęs SLA. su rodą mest 
laukan iš visur bolševikus, 
ko vietoje nabagas* ėmėsi 
piršlybų — rinkt bolševikus 
į Pildomąją Tarybą.

Susivienijimas yra visų 
lietuvių organizacija ir visi 
turi būti lygiai toleruojami, 
sako Bepartyvis. Gerai; bet 
bolševikai lietuviais jau se
nai nesiskaito ir dirba badui- 
Maskvai. kada jų tėvas badu 
numirė. Jeigu bolševikams 
ištikrujų rūpėtų SLA. labas 
tai jie jau ir butų tose šiltose 
vietose, kuriose Bepartyvis 
pasigenda ytin bolševikų 
Susivienijimo nariai jau nė
ra tokie naivus — jau pažįs
ta medžius pagal jų vaisius.

Bolševikai SLA. organiza
cijoje tai gangrena lietuvių 
kūne, o gangrenuotus narius 
išgydyti negalima, juos rei
kia amputuoti, kad pasveik
tų kūnas.

Socialistai vienu kartu bu
vo labai pakilę. Baltimorėje 
jie buvo jau net ir Seimo pir
mininką išrinkę, kuris pirmi
ninkavo apie pusę valandos 
ir noroms-nenoroms turėjo 
tą šiltą vietą užleist savo pa
dėjėjui — Stasiui Gegužiui, 
Susiv. prezidentui. Socialistą 
Vidiką prisiėjo išmest iš re
daktorių, ir socialistai savo 
iškilime taip pasidarbavo, 
kad nuo Susiv. atplėšė 5.000 
narių. Tai lygybė ir tai daly
ta Susivienijimo labui?

_Kad socialistai dabar dir
ba Susiv. labui, tai jie tik ati
taiso padalytą Susiv. iškadą, 
kas yra geru pavyzdžiu ir 
bolševikams, a la Nariui Be- 
•artyviui.

Tik vienybėje galybė.
P. Mikolainis.

į ATSAKYMAS P. MIKO 
LAINIU1.

Senas žmogus, kokiu yra 
p. Mikolainis, turėtų būti 
rimtesnis ir prisilaikyti dau
giau teisybės, o ne pagiežą 
lieti ant nepatinkamų sau 
žmonių bei srovių. į

Aš nesu bolševikų advoka
tas ir už juos nekalbėsiu. 
Vienok teisybė reikalauja 
pasakyti, kad bolševikų tar- 

Jpeyra veiklių S. L. A. darbi
ninkų, kurie Susivienijimo 

i labui padarė daugiau nau
dos, negu p. Mikolainis su vi
su savo “Sargybos Komite
tu.” Teisybė, bolševikų vir-; 
šunėse yra nešvarių politi- 
kierių-demagogų. bet tokių 
yra ir tautininkų arba tautie
čių tarpe.

Sakyti, kad lietuviai bol
ševikai nėra lietuviais, yra 
tikras nonsensas ir apie tai 
neverta daugiau kalbėti.

Jeigu Susivienijimas išau-' 
go i tokią milžinišką organi
zaciją. tai reikia pasidėka- 
voti ne vien tautiečiams, o 

; visoms srovėms, kurios be- 
lenktyniuodamos ir sau pa
sekėjų jieškodamos, prikal- 

■ bino prie Susivienijimo tuks
iančius naujų narių. Jeigu 
šiandien bolševikai nesiverž
tų į S. L. A. viršūnes ir nesu
darytų rimto pąyojaus tau
tiečių šiltai gūžtai Susivieni
jime, tai tautiečiai jokio 
“veiklumo” organizacijos ( 
labui nerodytų, o ramiai sau 
miegotų.

Dabar pakalbėsime apie p.' 
Mikolainio nešvarius užme- į 
timus socialistams. P. Atiko-! 
lainis sako, kad socialistai! 
savo iškilime tiek pasidarba
vo, kad nuo Susivienijimo 
5,000 narių atplėšė. Tai yra 
nešvariausias melas. Tokius 
nrimetimus socialistams gali 
daryti tik bėgėti iškas ii- nesą
žiningas žmogus. Visiems se
nesniems S. L. A. nariams 
yra žinoma, kad griovimo 
darbą, kurio pasekmėje S.*L. 
A. neteko apie 5,000 narių, 
varė ne socialistai, o diktato
riai tautiečiai, a la Damijo
naitis, Žemantauskas. Balu
lis, Bračiulis. Tareila. Joku- 
bynas, Liutkauskas. Mikolai
nis ir visa eilė kitų. Damijo
naitis, būdamas S. L. A. pre
zidentu. be jokios atodairos 
spendavo netik atskirus S. L. 
A. narius, o ištisas kuopas ir 
net apskričius, kurie tvėrėsi 
ipsigynimui nuo tautiečių 
diktatūros. Rašančiam šiuos 
žodžius irgi teko būti suspen
duotam ir tik Baltimorės Sei
mas suspendavimą nuėmė.

Šita diktatorių-tautiečių 
šaika varu norėjo pravesti

I

I

GRAMAF0NAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IšDIRBYSTtS 

IR REKORDUI.
žymiausių artistų, dainininkų.

netik tuos Rekordus, kurie yrą 
* Iš vi-

GRAMAFONUS
Lietuviški Rekordai pagaminti 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gauti 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, 
sos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir gau
sit gerą patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
plaver pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampą.

GEO. MASILION1S
377 BROADM AY, SO. BOSTON, MASS.

TeL: So. Boston 0759-B .
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susivienijime gremėzdiškai 
9. Laukio parašytą konstitu
ciją. kuri atmetė referendu
mą ir apkarpė S. L. A. narių 
įeises. S. L. A. nariai nenorė
jo diktatoriams pasiduoti ir 
kovojo, o diktatoriai juos 
spendavo ii- braukė iš Susi
vienijimo laukan. Jie elgėsi 
’ygiai taip, kaip šiandien el
giasi Lietuvos fašistai. Ge- 
•ai, kad Baltimorės Seimas 
aplaužė tiems diktatoriams 
ragus, kitaip jie butų S. L. A. 
visai sunaikinę.

Dabar matai, p. Mikolai- 
ni, kas buvo tikroji gangrena 
S. L. A. kūne.

Šiandien Susivienijime 
yra ir apskričiai ir referen
dumas — ir ačiū už tai ne 
tautiečiams, o socialistams.

Ant kiek dabar p. Miko-

ku kandidatus. Aš nesispi-'; 
riu. kad tokia mišri Pildo-! 
moji Taryba būtinai turi būt į

ŪKĖS! PUIKIOS ŪKĖS!
Kurio oolite apsigyventi lietuviu 

ūkininkų kolonijoj, ant derlingos, že
mės, už pigia kainą, tie nesigailėsite.

4o AKRU ŪKĖ, gera žemė, geri ba- 
ilinkai. 13 karvių. 2 arkliai, 5 kiaulės, 
mašinos, viskas už

So AKRU ŪKĖ. gera, pelninga, geri 
budinkai. 12 karvių, 2 arkliai. 4 kiau
lės. mašinos, viskas už $6.5(K),

lino AKRU PILNA ŪKĖ. puikus 
sodnai, girios, upė. geri budinkai. 13 
karvių. :j arkliai. 10 kiaulių, mašinos, 
viskas už $7,000. t

j 40 AKRU ŪKĖ. gera žemė, geri bu
dinkai, prie cementinio kelio. Kainą

-------------- —------------ :------- t----------- - S2.5OO.
APęiVFDIMAl ! AKRU ŪKĖ, tikras dvaras, niu-

sluba jvarijkos barnės, pu$ė nųd- 
. lės į miestą. 18 karvių, 4 arkliai, 10 

l’ajieškau apsivedimui suaugusios kiaulių,
merginos nuo 40 iki 15 metu. As esu 
vaikinas 43 metų, nepijokas ir pasitu-j Visos 
rtntis. .Meldžiu atsiliepti nuo Bostono mokėjimo, 
apielinkės. Arčiau susipažinsime per 
laišką Adresas

f.. H. DONIEBUKG 
No. I1-.- Endicott st.. Boston, Mass.

Pajieškau pusbroli“ Kazimiero Rili- t 
ceviėiaus. Paeiną iš Vilkijos miestelio ' 
Trįs metai atgal gyveno Richfield Į 
Springs, N. Y. Jis pats lai atsįšaukia

išrinkta, 'bet sprendžiu, kad j * «•* ;
ji butų tinkamiausia.

Narys Bepartyvis.

PAJ1ESK0J1MAI
Ig- “t;.- Aidukonis pajieškau švo- 

gir.o Jono Joniaus (angliškai John 
s - metai kaip mirė jo seselė 

<>ta Joniutė. mano buvusi žmona. Tu
riu -varbų reikalą, malonės atsišaukti, 

anie ;į į:rą». praneškite.
IG. AIDUKONIS

•*0 lliver st.. Haverhill, Mass

JULIUS SW1DERSK1S 
A", Cardoua str., Vest.

Vancouver, B. C., Cunada

• PAJIEŠKAU MOTERIES
Prižiūrėjimui namų i- vaikų. Juodi

mas kambarys ir valgi. ; mokestis su- 
‘.lyg šutai lies. Atsisaukit. (15)

M. PRE1B1S
1 i .Melviile avė.. Norwood, Mass.

I

f

1 Mes. motinėlė ir tėvelis Marė ir An
tanas Novarskai. i>aiieškom<- savo mv- 
i’i o- dukrelės Maivinos Novarskai- 

tč.-, kuri mumis apleido 1SŠ26 m.. lie’»os 
niėr.e.-y. Brangi musų dukrele, sugriį- 
kie pus savo tėvelius, mes tave esam 
alui oa.-iilge. Sugrįžkie musų mylima 

dukrele, tau bus visko pilna, ko tik tu 
norėsi, ne- mes daugiau neturim d k- 
r»-’iu. kaio tik tave viena. Nebijo1 ie 
••'J ■- e. busi viskuom patenkinta. Ar

pu ’ a-' apie ja žinote, malonėkite 
; mum- pranešti zennau paduotu ::n’ra

sų. Musų dukrel*' v ra geltonų plaukų, 
mėlynų ašių, aukšto ūgio, amžiaus t~> 
metų. Kas pirmas praneš, tam s'u- 

i riam 5*> Anl dovanu. (18)
ANTANAS NOVARSKAS

x-j Bunkerhill st,. Imvvrence, .Mass.ĮI

I

i
I

t r- il<‘ Banienė. i><ijicš''au brolio -u- 
nąj- Kaziiiiie>-<> Mažuolio. seniau jis 
zy-i no S<>. Bostone, dabar nežira'u 
kur; noriu sužinot ar iis dn iryvas. ląj: 
at-isauk ia pats arba kas apie ji žino, 
malonėkit pranešti. (15)

MRS. URŠULĖ BANIENĖ
2131 Tustin st.. Pittsburgh. I’ą

Pai e-'au draugo Vlado Pridotko, 
Kadis' i i kaimo. Antanavo va'sėiaus. 
Taingi pi.'ieškau ru.-brol;ų Vin'-' ir 
Antano Navikų. Kelminė.- kaimo. Siųs
davo- 'a sėiau.-. \ ’.-i malonėkite atsi
šaukti šituo, art-ašu:

JONAS NAVIKAI
1165 St. Catherine st_

Montreal, Caną.ia.

suaugusios kiaulių, 12 avių, mašinos, viskas už

; minėtos ūkės ant lengvo iš- 
Klauskite platesnių žinių.

P. D. ANDREKUS (13)
Boa 107, PENIAU ATER, MIUH.

FARMOS
. PARSIDUODA FARMA

5b akrų žemes. 30 mailių nuo Bosto
no. labai ^aažioj vietoj. 30 akrų gra
žutis mislm. likusioji žemė laukai ir 
ėfcnykia Daugiau kaip šimtas vaisi- 
tąų medžiu, 9 kambarių stuba. didelė 
JiŠY'nė, vietininkai, ledaunė pilna ledo. 
V^iąs pastovas padargams sudėti, te- 

elektra yra netoli, iralima 
iei šti. vienu žodžiu sakant, geriausia 
J fi-tą fartneriauti. Priežastis pardavi- 

tūriu kita biznį ir t‘Xjel negaliu 
žtįž^tlrė'.i Tarmes. Oel platesnių žinių 

per laišką, duosiu visiems 
•«M. Maro antrašas: (15)

anas ABRO'r'VH'» 
... »t., I pton, Mass.

įw ąli

nsįS

3* 4ūtt i

. FARMOS
HEBIŲ KOLONIJOJ

Katrie menote pirkti farma. inatv- 
I ite rmimis ir mu.-u koloniją. Rašykite 
tuojau.-.. . (16)

ėHtl.LH’S X MATi IX
R. 2. Bix 83. Scotlvifle. Midi.

A-. Adomas Gedvilą-, pajieškau są- 
v<> brolio Zigmonto Gedvilo, kuri- se
niau gyveno apie Cambriilge. M’-s. 
Jeigu ka- žinot, malonėkit nian pr i
nešti. arba patsai, brolau, ąt.’iš b’1. 
Nes mirė musų tėvelis ir turiu «i.i*ig 
svarbių dalyku jums pranešti. Mano 
antrą.-a-: (15)

ADOMAS .GEDVILĄ
58 So. 3-rd st. ISrooklyn. *N. V.

Pajiešk-u .-avo tėvo Izidoriaus Val:- 
nauski-. Ji- oaeina iš Žagarės. Kauno 
rė lylios. š’auiiu aps r.. Aš jo d -ktė 
Elzbie’a <\snuti'.-nė. tūriu labui .--ar- 
bų reikalą. Yra labai linksma nąui'e- 
na dei tamstos, todėl meldžiu atsi
saukt*. nre’.as tėveli. Arba kas pažįs
tat. meldžiu man pranešti, už ką Imsiu 
labai dėkinga. Mara, antrašas: (15)

.. E .CHb^NUTIĘNĖ
17'? Sn, Ią?c>r.ar<J st., VVatorbūrv. Uonrr.

I

! t 
i

I

l i

I

į ir dabartiniai “Keleivio” lei-
i “Tėvynės” spausdi

nimu neturėjo nieko bendra.
Teisybė. Baltimorės Seime 

socialistai buvo išrinkę savo 
žmogų Seimo vedėju, būtent* - neoriklaiįa Drie 
p. Balčiūną iš Shenandoah. T p. . .?
Bet tas žmogus buvo per- W ^reikalo p. Miko- 
rlmm lėt*« ir• nprdang Xži- £m,s solistams ji pnnie- 

čiaZpra- Atsižvelgiant į šituos visu: 
is* išvestas ^a^tus» P- Mikolainis turėtų

i datais į redaktorius buvo nu-
1 matyti Lalis, Garmus ir Il
ga ūdas. Bet tautiečių lyderis 
p. Balutis pakišo Vidiką —ir 

į šis buvo išrinktas. Redaguo-, 
damas “Tėvynę” Vidikas ir- 
_ i*®”
tų. Taigi bereikalo p. Miko-

daug lėtas ir perdaug sąži
ningas. Tautiečiai gi, 
darni jo silpnumą, tyčia pra
dėjo jį pulti — ir jis, .... ......
iš kantrvbės. užleido savoluzslc,auPtl *aip klemsas u 
vietą padėjėjui p.S.Gegu-i^įsavoJ^iropel-, 
žiui. Bet jis tą padarė socia
listams delegatams pata
riant, kad pagreitinus Seimo 
darbų eigą. Vienok šitoks p. 
Balčiūno pasielgimas nepa
žemino nei jo ypatos, nei so
cialistų abelnai. Jis matė,

i I
IS

nais” nesigirti. Jeigu tautie
čiai patįs vieni Susivieniji
mą butų auklėję, tai šiandien- 
jis butų taip stiprus, kaip sti
pri yra jų politinė organiza
cija —- Sandara.

Vieton žeminimo socialis-
kad sale jo sėdi kompetentiš- tų ir plūdimo bolševikų, lai 
kesnis tam darbui žmogus— P- Mikolainis pasako, kas fi-

Ant kiek dabar p. Miko- ir jis užleido savo vietą jam. nansuoja tą “samozvancų’ 
lainis puola bolševikus, ant i Tą gali padaryti tik toks—fašistų “Sargybos Komite- 
tiek seniau jis ir jo sėbrai žmogus, kuris organizacijos tą,” kuris atspausdino ir iš- 
tautiečiai puolė socialistus, labą stato aukščiau savo ypa- siuntinėjo S. L. A. nariams 

tūkstančius šlykščių agitaci
nių cirkuliorių? Nejaugi ir 
šitam darbui lėšos butų pa
imtos iš S. L. A. miliono do
lerių? i

Baigdamas savo argumen
tus, aš dar kartą raginu S. L. 
A. narius balsuoti už sekan- 

Mikolainis čius kandidatus į S. L. A. Pil- 
spausdinimą rašo ir apie p. Vidiką. Man domają Tarybą: ant prezi- 

Tėvynės." Faktas gi yra teko būti Chicagos Seime ir dento S. “ “* ant vice-
tas, kad “Tėvynės” spausdi- gerai atsimenu, kad p. Vidi- prezidento . Neviackas, ant 
nimas buvo atimtas iš “Ke-ko kandidatūrą į redakto- sekr. P. Jurgeiiutė, ant iždi- 
...........dar prie senojo “Ke- rius rėmė ne socialistai, o ninko K. Gugis. 0 į iždo glo- 

leidėjo A. Žvingilo, .tautiečiai. Socialistų kandi- bėjus balsuokite už bolševi-

tiek seniau _ 
tautiečiai puolė socialistus, labą stato aukščiau savo ypa- 
Laikraščiuose ir net išleisto j. tos. Tautiečių diktatoriai — 
S. L. A. istorijoj jie tyčia iš- Damijonaitis su Žemantaus- 
kraipė faktus, kad tik labiau ku — žinojo, kad jie nėra 
socialistus apjuodinus. Taip, 
S. L. A. istorijoj jie sužiniai 
parašė melagystę, buk “Ke
leivio” leidėjai Gegužis ir 
Michelsonas supykę ant S.
L. A., kam S. L. A. Centras 
atėmė iš jų
441

kompetentiški vesti S. L. A. 
reikalus, o vienok iš savo vie
tų nerezignavo, bet išvijo iš 
organizacijos apie 5,000 na
rių.

Neteisybę p.

leivio” 
leivio

FARMOS! FARMOS!
Broliai darbininkai, jau pavasarių 

I atėjo, laikas į>igyti nuosavybę arba 
■ ūkę. būt ant savęs bosas, kad nereikė
tų kitiems save parsiduot už mažą at ■ 

j lyginimą dėl fabrikantų arba kasyklų 
! savininkams vergaut. Mes esam seni 
farmeriai ir turim gerą patyrimą apie 

i farmas, tai dėl savo brolių lietuvių su 
mielu noiu patarnausiin. Katras misli- 
nat pirkt farnią, tai nepirkit kitur, kol 
nepamatysit mus. Mes turim visokių 
ūkių ant pat davinio už numažintą 
kainą ir ant lengvų išmokėjimų. Musų 
visos ūkės yra aplink didelius miestus, 
kaip Grand Rapids, Muskegon ir kitus. 
Klauskit ypatiškai arba laišku pa.-.

(15)
JOS. STAN K»N and KABI R. ;

R. F. I). «. LOM ELL. MM. H.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Velykos čia pat. tai neatbūtinai ree 

Iii. ir medaus. 1<> svart) viedrukaa 
$5.00 Taipgi įsigykite vištų, kutins 
pagražins juSu kiemą. Turiu keletą ant 
pardavimo. Kiaušiniai dėl perėjimu 
13 už Taipgi turiu karrelių ir
zuikių visokių. (15)

THE ANDREKUS CO. 
PEN IU .VI ER. MIUH.

PARSIDUODA 24 AKRŲ MUNŠAINAS NUODAI IR

Tik 1 madės iš Lavvrence. Yra ga
nykla -u upeliu, namas ir miesto van
duo, didelė barnė, vištinyčia. 1 karvės 
ir telyčia. Yra elektriką arti namų. 2u 
vaisių medžiai, aviečių Mokykla visai 
arti. Ežeras ir lenktynių trekės arti. 
Kąb a Puse reikia įnešti, o ki-

’ta ptisė ant morgičiaus.-. (15)
'. MR. B. BEDROSIAN

Box 1W)„ : Salėm Deput. N. H.

GREITA MIRTIS
1 VARTOK IT VAISTINI VYNĄ.
kuris suteiks linksmumą ų- padai y- 
veidą skaistų. Mes prisiusime bonką 
per pastą už du dolernii.v paskui jųš 
gausite -avo mieste aptiekoje. (1 I)

P. STANI.EY. Areni
22 Groton su Boston. Mas.->.

FARMA
PARIJAI Itin ANT GREITŲJŲ
Jeigu jieškai bargenų, nepraleisk ši

tos progos. Nes tuoj bus parduota pi
giai. Rašyk arba važiuok pas: |17)

JOSEI’H GERYBAS • 
OTIVH.LE, MIUH.

- - - '----- - - J

FARMOS ANT PARDAVIMO ARBA 
DĖL MAINYMO ANT STUBŲ.

E IRMA 19 AK ERIŲ. Vižemė dirbam:*, jaunas sodnas, šešių 
kambarių nauja s*u!>a su visais įtaisymais, ele! tros šviesa, šiltas ir 
ša'tns vancuo. niaudyr.ė- ir ‘.i-i kiti įtaisymai, nauja barnė. prie ke
lio. Bais duoda labti pigiai. ,

F VRM \ S-» AKERIU ŽEMĖS. I“ akerių dirbamos žemės, likusi že
mė nrškas jr ganvklos. di<b 1 < sodnas, didelis tvartas, sunbeads. dide
lė na: j;; -trb '. ga’i gvvertį k-.‘tlir os t4i Šeimenos. Prie pat Stough- 
tr>n<> miestelio. parsiduo<la už SI 1įnešti reikia li.bai mažai.

1 AII.M V 18 \KERIU- V is" žeme dirbama, sodnas, astuonių <»> 
ruimų stuba. v si įtaisymai, vištininkas. P.-oiduoda už 85.200.00 
įnešti reikia labai mažai. f>vi mylios nuo VValpolio miestelio.

Nekuria- šias farma- galima .iminyli a. t .-'t:b : dviejų ai ba trijų 
šeimynų apie Bost<»n<> arba I> >r.‘h<-ter'o apielinkės. Proga yra gera 
įsigyti bile vieną šitų fąrr.ių - i mažu k ipitaiu.

šiandien farmos geriau pirk'.i negu -tub s dėl gyvenimo, nes darbai 
fabrikuose kasdien mažėja ir didžiuma būna !>■ darbo. Būdami be 
darlx> netruksit praleisti tą. I a sutaupėt. Tuos pinigu*, sudėjus į ūkę 
vi.-ados galėsit padaryti sau pragyvenimą.

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

Tel. Norwood 1009

Budweiser
Tikros Rūšies Salyklos Syrupas

Malto salyklos 
padidina 

Maisto vertę

,z4L

Tai paairinkimaa tų, kurie išbandė 
juos visus. Paprastas ir apyniais pa
skanintas. Tikrai unijos išdirbimo.

ANHEUSER-BI'St.H; 5i louis
S. S. PIERCE CO. , . K

RIVAL FOODS, INC.. Carui r. i,J. N. SEGAL CO. -oston, M**».

PLAYER PIANAS

Specialia pasiūlymu Vely
koms. Mes pristatysime jums ge- 

1 ra Plaver Piana už $25.00. u lik u- j • * - '
sius galėsit išmokėti pagal su
tarti.
ATŪATER kent radios

M0DEI. Nr. 37........... $88.00.
Matykit ypatiškai arba rašy

kit: (15>

j
i

B. Si.MONAVIčIUS 
Gardiner Piano Co.

122 Empire st.. Providence. K. 1.

ARTI 70 METŲ AMŽIAUS
Ji SAKO JAUČIASI JAUNA

l Mrs. S. VVenzel, 262 Kinjrsley strret., 
, Buffalo. N. Y.. rašo: "Meldžiu prisiųs
ti man dar viena dėžutę jūsų Bulgariš
kų Žolių Arbatos, nes tai yra geriausia

I gyduolė, kokias aš vartojau. Ji pagelb
sti man visuomet As daviau ją palran- 
dyt ir mano draugams. Aš esu arti 7'1 
metų amžiaus ir mano draugai stebisi, 
kad taip gerai aš atrodau Ir puikiai 
jaučiuosi. Aš visiems atsakau, kad 
Bulgariškų Žolių Arbata užlaiko mane 
tokiame stovyje.”

Bulgariškų Žolių Arbata imaiųa 
karšta prieš gulsiant pagelbsti praša
linti salti ir yra gera nuo reumatiz.n.o 
ir vidurių užkietėjimo. . .

Parsiduoda visose aptiekose 7.*-. jr 
$1.25

PASTABA: Jeigu norite gauti ma
no didįjį penkių mėnesių pakelį, pri 
siųskit ŠI.25. Adresuokite man: H. H. 
Von Schlick, President, 100 Marvel 
Building. Pittsburgh, Pa.

Pilvo trubeliai 
Galvos skausmas 

ir Svaigulys
Jeigu jūsų pilvas serga, jus esate 

visas sergąs. Jeigu jūsų maistas nėra 
virškinamas, jus n.įstojate spėky, 
gyvumo, pasidarot liesas ir nervisk.. , 
ir jaučiatės pailsęs einant gult ir aV- 
sikeliant iš ryto.

Per IO motų Taniai- pataisė svei
katą ir veiklumą tūkstančiams, kurie 
kentėjo, kaip ir jus.

Mrs. E nma Y nekeli. II Buckn.gt.am 
st.. Hartford, Conn., sako: “Nuo to 
laiko, kaip pradėjau imti Tanlac. aš 

j galiu valgyt bite ką. Aš užaugau 9 
į svarus ir miegu gerai Nekankina 
’ daugiau svaigulys ir galvos skaudeji- 
; mas — atsikėlus iš ryto as jaučiuosi 
i puikiai!”

Kode! neduot Tanlac ui padaryt tr. 
patį jums, ką jis padarė šitai kentėto- 
iai ir tūkstančiams kitų? Net malonu 
būna jausti, kaip jis tuojau- prasalin,. 
visus virškinimo trubelius — paliuo- 
suoja gesą, skausmus viaunuost ir 
pilvą. Jis sugrąžina apetitą, gyvūno 
ir gerą miegą.

Tanlac yra padaryt*— is ž*evi«. 
šaknų ir žiedų — pačio. , „mtos gy
duolių serganti) n. . r.aiu-.iojj mažiau 
-ai 2 centai uz a.»zą G.uk uonką 

: jūsų aptiek-. - .auOieii. Ju.-ų pini 
I gai bus ‘.ui > ■' n > _ įpr’
bis.

' Tanlac
52 :11L!“.' A! B”Nh’. ISYABTOTL

G.uk


o. KELEIVIS

Humoristika

IKa?

įai

—Jonai, pasakyk mai. 
yra meilė ?

—Nežinau. Onute ne aš 
vedes.

Ukininkas. atvažiavęs miestai: 
'sutikęs vieną poną klausia:

—Ponuli, ar nežinai kur iš
gyvena daktaras Pereklis ’

—žinau. Daktaras Perekl 
gyvena ant anos gatvės. Eik tie
siog. paskui kairėn, ir pataiky- .

—Bet ponuli, ar negalėtum pa
sakyt man jo nurre»i >

—šito aš negalit' .vasakyti: 
numeri rasi pa> ii uzrasvtą ant 
duru.

NELAUKTAS DAIKTAS.

—Nu. brangusis, kaip žmonos 
-veikata? Praeina paralyžius?

—Taip.
—0 kurias dalis 

pradėjo judint?
— Liežuvi.

pirmiausia

AR JAU TURITE “KELEIVIO” 
KALENDORIŲ?

I

“Keleivis" išleido labai 
puikų kalendorių 1928 me
tams. Jei da kas nėra jo ga
vęs, tai turėtų tuojaus išsira
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
lių, juokų ir paveikslų, štai 
jo suglaustas turinys:

1. 1928 metų sezonai. Čia 
rasite paaiškinta, kada šįmet 
oficialiai pasibaigia žiema, 
kada prasideda vasara, m- 
duo ir tt.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1928 m. Čia skaityto
jas sužinos, kad šįmet pri
puola penki užtemimai: tris 
saulės ir du menulio. Jis taip- šaulį, 
gi sužinos. Kada šitie gamtos 
apsireiškimai Įvtks ir kur jie 
bus matomi.

—Jeigu tu mokėtum išlaikyti 3 Darbininkų Kalendorius, 
paslaptį. Maryte, aš tau panaša- šitame skyriuje yra nurodyti 
Ročiau įdomų dalyką. visi Įvykiai darbininku kovos ’

—žinoma išlaikysiu. Tik ma- istorijoj. Pavyzdžiui, kada 
no jau tokia nelaimė, kad visada paiyžiuje prasidėjo revoliu- 
pasakoju tam. kas nežino. cj ,a‘jr karalius Liudvikas Pi-

f^sipildė, tik ne viskas
Čigonė:— Na. panyte, ar išsi

pildė viskas, ką aš išvirozijau. 
kad ištekėsi ir turėsi vaiką?

Mergina:— Išsipildė, tik ne 
viskas. Vaiką jau turiu, tik tas 
bjaurybė. Motiejus, nenori ma
nęs vesti.

I

MERGINŲ PASLAPTIS

Nuramino.
Samdosi vežiką sena Ubai 

graži pana:
—Na ką. mano mielas, ar 

sibaido arklys?
—Ne. panele. Sėskis, jis atgal 

nežiūri. __________

ne

ŠEIMYNIŠKAS PAŠNEKESYS

k
—Mano brangusis; gnrlUs rū

bai moteriai yra taip pat reika-
lįrigi*. kaip rėmai gražiam paveik
slui-'

—Sutinku, mano miela, bet 
turiu prisipažinti, jog dar nesu 
matęs paveikslo, kuris butų ka*' 
sąvaitę dedamas Į naujus rėmus, i

; ----------------------------------

Du kaimiečiai.
—Kas gi tau aki išmušė. Jo

nai ? Ar tik nesusipešei ? ’
—Duok ramybę! Išleidau bo-, 

bą i bažnyčią, tai turėjau pats 
karvę pasimelžti. O kad nešvais 
tylų, i uodegą irišau plytgalį. 
Na ir uždrožė, tegul ją kur de- 
vyjii!

VYKĘS PALYGINIMAS.

' Jonas: Sakyk. Juozai, kodėl tu 
visuomet galvą laikai palenkęs?

Juozą*: Zinai, javu pilnos var
pos irgi palinkusios, 
utoyi stačios.

7 >• «* 
:T

, •

13. Katalikų sąmokslas 
prieš Anglijos parlamentą. 
Ar žinote, kad Romos kata
likų dvasiškija buvd pada
rius suokalbį išsprogdinti 
Anglijos parlamento xrumus. 
išžudyti visus ministerius. 
parlamento atstovus, ir pa
grobti valdžią i savo rankas? 
šitas straipsnis paduoda visą 
to sąmokslo istoriją, kaili
ninkų pavardes ir pridėtas 
paveikslėlis parodo, kaip su
imti suokalbininkai buvo žu
domi,

14. “Monkey glands” arba 
pajauninimas. Ar ištikrujų 
senas žmogus gali būt. at
jaunintas. idėius jam "mon
key glands?" šitam straips
ny aprašomi daryti bandy
mai ir kokios Irtivo pasek
mės. Kiekvienam verta Į»er- 
skaityt. ‘

15. Darvino mokslas pa
tvirtintas. Perskaitykit šitą

' straipsni, tai galėsit sukirsi 
kiekvieną kunigą, kuris sa
ko, kad žmogus buvo Dievo 

. Darvinas parodė, 
i kad žmogus išsivystė iš že- 
įmesnių gyvūnų, ir šių dienų

>

į{

.iinasi ir kokią kalbą varto
ja? Jei nežinot, tai šitas K(, Kau z 
straipsnis su iliustracijomisIsuiverta* 
jums pasakys. ’• - -

7. Musu literatūros ir raiy-
tojų apžvalga. Is šito ^ti*aips-Įrn()|<s{as teoriją patvirti-

cija ir karalius Liudvikas Pi
lypas pabėgo? Kada buvę i 
nukirsta galva Anglijoska-, 

’ raliui Karoliui I-mam? Kada ;
Romos katalikų kunigai su- j 
degino mokslininką Bruną? ■ 
Kada buvo panaikinta bau
džiava Maskolijoje? Kada 
lietuvis studentas Grinevec- 
kis užmušė carą Aleksandrą 
II-raji? Kada caras Mikalo
jus 1 nusinuodijo? Kada 
caras Ponias I buvo pa
smaugtas? Atsakymą i šiuos 
ir šimtus kitų panašių klau
simų rasite šitame skyriuje.

4. Informacijos ir statisti
kos. Kiek mvliu eina i viena*- *, 4.
kilometrą? Kiek eina akrų Į 
vieną hektarą? • Kiek pėdų 
turi viena angliška mylia? 
Kiek svarų eina Į kilogramą? 
Kaip skaitliuoti nuošimčius? 
Kiek yra mokyklų Lietuvo
je? Kaip didėlis Lietuvos 
žemės plotas, kiek tenai fab- 
rikų. kiek dirbamos žemės? 
Kiek kuri šalis pasaulyje tu
ri turtų? Kaip didelis yra že
mės kamuolys? Kiek ant že
mės paviršiaus yra vandens 
ir kiek sausžemio? Koks yra 
aukščiausia pasaulyje kalnas 
ir kur yra giliausia vieta jū
rėse? Kas šitų dalykų neži- 
žino, o norėtų žinoti, tegul iš- 
'sirašo “Keleivio” Kalendo-j 
rių 1928 metams, o tenai ras 
visas informacijas.

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

i kad jos viduriuose tebėra' 
karšta ugninė masė? Ar tie
sa, kad žemės paviršius at
augdamas nuolatos traukiasi 
ir mažėja? Kiek nuo žemės 
drebėjimų yra žuvę žmonių? 
Į visus šitus klausimus šiame 
straipsnyje rasite kuoaiš- 
kiausių atsakymų.

6. Laukinė tauta. Čia rasi- meteorai, 
te parodytas laukinės tautos 
žmones, kurie da nemoka 
juoktis, nepažį.«ta spalvų, ne
turi jokio supratimo apie lai
ką, nežino ugnies ir gyvena 
ui-vuose arba darosi sau liz
dus medžiuose, kaip bez-

nio skaitytojas susipažins su 
visais lietuvių tautos rašyto
jais ir jų raštais. Jis sužinos.' 
xad mes turim daugiau kaip 
4u pripažintų rašytojų, kurių 
iauguma dar gyvena ir rašo.

8. Didžioji Kinų Siena, 
furbut nėra žmogaus, kuris 
nebūtų girdėjęs apie "Kinų 
>ieną.” Žmonės paprastai 
sako: "Apsitvėrė kaip Kinų 
<iena.” Bet ką toji siena rei
škia, retas žino. "Keleivio” 
Kalendoriuje telpa visa jos 
istorija ir paveikslas.

9. Kaip mes pažįstame pa-
Tai yra labai įdomus 

psichologiniai filozofinis 
. traipsnis. Jis parodo, kad 

laug daiktų, kuriuos žmogus 
nato akimis ir girdi ausimis, 
ikrenybėj visai nėra. Pavyz
džiui. mes matome mėlyną 
langų, o tuo tarpu tokio 

. langaus visai nėra, o yra tik 
, legali nė tuštuma. Sapnuose 
į nes matom ir girdim ir jau- 
i iam Įvairius dalykus, kurių 
: ikrenybėj taip pat visai nė- 
Ia. Tikintis arba girtas žmo- 

us tankiai maio Dievą arba 
Jelnią. Kokiuo gi budu visi 
itie nesami daiktai žmogaus 

i aizduotėje apsireiškia? 
;traipsnio autorius šitą iš- 
iškina. Kiekvienas turėtų ji 

įerskaityt.
10. Už ką franeuzai nukir- 

o savo karaliui galvą? Čia 
rumpai ir aiškiai nupiešta 
)idžicji Franeuzų Revoliu- 
ija ir jos priežastis. Pridė- 
as paveikslas parodo ir eša
fotą. kaip Liudvikas XVI ve
damas ant giliotinos. Įdomus 
evoliucijos vaizdas.

11. Dora. Tai kitas gilus 
iJozofinis straipsnis. Kiek- 
’iena tikyba skelbia, kad jos į 
loros Įstatymai yra patiesi 
)ievo duoti. Bet kodėl kiek-' 
iena tikyba skelbia vis kito-; 
iądorą? Pavyzdžiui, krikš- 
ionių tikyba sako, kad vyrui 
.evalia turėti daugiau pačių,' 
taip vieną: tuo tarpu maho
metonu tikvba sako, kad vy- ------- ----- ------- .---- j 

j 
tai kode! i 

vienoda? Kodėl, 
vyras gali turėti; 
o Lietuvoj ar A-j

i 
i

I

j

o tuščios Į džionės. Bet ar žinot, kur to-
kia tauta gyvena, kaip ji va-

<

TeUtonu 31234
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUM.MER STREET.

LAH RENCE. .M ASS.

SPECIALISTAS NERVU It 
KRONlšKŲ LIG V PER ŠŪ
VI Rš 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PAKU- 
PINYMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQl’ARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG. 

ROOM 22
I VALANDOS: DIENOMIS nuo 

9 iš rvto iki 7 vakare.
; š\ ENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
; 1 diena.

no. Prie straipsnio yra pri
dėtas ir patie> Darvino pa
veikslas.

16. Kaip barbarai laidoja 
numirėlius. Įdomus iliustruo
tas straipsnelis, kuris paro
do, kad Dakotos valstijoj ir? 
šiandien indijonai “laidoja” 
savo numirėlius ore. ant tani 
tikru ramsčių.

Be paminėtų čia straips
nių. Kalendoriu je telpa daug 
kitų pamokinančių raštų, ei
lių ir juokų.

Kalendoriaus kaina 50 
centų, bet "Keleivio” skaity
tojams tik 25 centai. Prisiųs- 
kit kvoteri arba štampų už 
25 centus, ir tuoj gausite Ka
lendorių.

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 ik: 12 dier.ą

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
ik: 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio’* name.
Broadway. tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON, MASS.

I
I
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$1.50

K

I

Ieškokite to vardo

ant veido.

INGERSOLL laikrodėliai 
mėgiaiausi ir žinomiausi 

pasauly-
Ingerscl’. vardas reiškia pasi

tikėjimą ir verte. Jis reiškia 
•-ižtikrinimą kad laikas bus laiko
mas.

Apsimokės jums visados paie
škoti to vardo ant veido. Tai 
justj apsauga • prieš menkesnį 
laikrodėlį. Pirkliai visur

INGERSOLL WATCH CO. Ine
York - C Kingo - San Franciu:c

i

Į

i

t
* Telefonas 5112.

: Or. A. toiMn-ftiiMKliB
♦
♦

i
♦
i
I
4

lietuvis DENTISTAS
VALANDOS:

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

Nedegiomis pagal susitarimą. 
'.'•5 N. .Malu St. k am p. Broad St.

MONTELLO. MASS.

tamatism
I

<

i

I
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A. J. KUPSTIS

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

332 W. BROADWAY,
Tel. South Boston

SO. BOSTON, MASS.
1662 — 1373.

REAL ESTATE 
Ant Pardavimo

Į LIETUVĄ 
h- atgal

SO. BOSTONE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas -u di
delių kiemu, elektra, gesas. -kal- 
bynės.

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namai su naujausiais įtaisymais.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medini;, narna.- 
3-4-1 kambariai, .-u įtaisymais.

srražifcusioj vietoj, ant 
Rot. u.

Marine

MEDFORDE
DVlEJl ŠEIMYNŲ narnas, su
vieta dėlei dvieju '/aradžiu 
jaustais įtaisymais.

ir nr.u-

READV1LLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su
įtaisymais, vištininkai, 
žemės.

ir dau"

RANDOLPH
ASTUONIŲ KAMBKRIt namas
su visu forr.išmrru, ir šeši 
žemės.

akeriai

E. BRIDGEWATER
FARMA 5ft AKERIŲ žemės. 22 
karvės, 1 bulius, ai klys ir 1G kam
barių stuba. yra visokiu farmos 
mašinerijų t

INŠIUR1NU NUO 
UGNIES IR NELAIMES 
AUTOMOBILIUS, FOR- 
NIŠIUS, GYVASTJ. 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 vak.

-_.r r - ------------
Vbtnnii f i V t-R o col/n Ir ori ?
as gali turėti moterų tiek.: 
dek jis nori. Jeigu dorą nu- 
•taio pats Dievas, 
ji nevisur 
Turikijoj 
i00 pačių.
nerikoj tik vieną? įrodei in- 
ių kunigas, pamatęs savę 
larapijoną piaunant gyvuli, 

■i prakeiks, o lietuvių pra- 
laščius, jeigu ūkininkas at

veš jam papiautą verši, gia- 
žiai padėkos ir da v<no uz- 
uindys? Kam šitie klausimai į 
ra Įdomus, tas turėtų per- i 

skaityt ši straipsni apie do-! 
rą.

12. Žvaigždžių lietus arba
Ne vienas matė 

kaip nuo dangaus krinta 
žvaigždės. Kartais jų tiek 
pasipila, kad išrodo kaip į 
Žvaigždžių lietus. Bet ant 
žemės jos labai retai nukrin
ta. Kur jos dingsta? Iš kur 
jos imasi? šitas straipsnis, 
su gražiu paveikslėliu, aiš
kiai Į tuos klausimus atsako.

Lietuviška Aptieks
M«a užlaikome visokių Vaistų 

ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo elaptin- 
eų ligą, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm D'elių iš Lietuvos. 
Paiornzrimag ku.rc eriaaatas. Įvai
rios Sakaj-s, partrauktai iš Lietu
vos. Vaistą prisiunčiam ir per 
paštą. Musą Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET.
BOSTON. MASS.

I

Tel. South Boston 8520
Reaičence Univcrsity 1468-J.

S. H. Pnišiuie-SkillM
LIETU'.. MOTERIS 

ADVOKATĖ
266 Broodvay, So. Bostaa, Maaa

Room 2.
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DR. J. MARCUS
L1ETUVIŠK \S GYDYTOJAS

Snrcia’iirtas slaptu ir.kroniškų li
gų r.; o lėni ir vvn. kraujo ir odos.

Taipgi reurtatizmo.
261 Hanover St- Boston, Rootn 7. 
Tel.: Richmond 06d% Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 1 vai. po pietų.

DR. LANDAU
n CH AM BERS QT„ BOSTON.

Gydo Vew"ri4ka’» Lira’.
Valandos:— Kasdien nuo S iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nno 6 iki 8.
Nfcdčldieniais nuo 9 iki 12.

z

Aš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio. kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go), Podagros 
• Goutl. parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aišku adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonką išban

dymui mano Rheumaf.zmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent viena centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
ji su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt ji =0 Už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti ji laukan

Ir aš tikiu, ta darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatiząias 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit'nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
'r sąnarių sustingimą.'

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug priroayt į vieną rąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siusti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojo! mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musą pasta
lę mą žemiau ir reikalankite 
jų tu*»- 
jaus. ’

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

Acute arba Rhetrmatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant K»- 
bandvmo. ^bandykit—tai rinka* ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
*as geibsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigua gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei- 
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigti. Mes nesiunčiarne mažą 
buteliuką, kuris neturi vartės, net 
siunčiame pilnos mierae tratėti, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį, šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jąa privalot priaiųa- 
fi 25c. persiunthno ir eupakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikyaite 
Viono Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KIHN REMEDY CO, 
Dept. B. W,

1855 Milvankee Avė, Chieaga, IIL

t

Nusipirkit Pakelį Šiandien
GROBLEWSKIO

TROJANKOS
(Rcc. < . S. Pat. Off. 5-11-26)

Kad jus
ANT ŠVENČIŲ

Turėtumėt geriausi GĖRIMĄ arba Skilvio Vyną, kuris yra 
padaromas.

TROJANKA yra padaryta iš Šaknų, žiedu ir V uogų, ku
rios kaip susimaišo su Vynu. Vandeniu arba Degtine, pasi
daro labai geras Skilvio Vynas ;

Padaryta dvejopo didumo: ’
Didelių šaknų ....
Mažų

Jeigu jus negalite gauti TROJANKOS pas savo pardavė- -į 
jus. rašykite i dirbtuvę:

ALBERTG. GROBLEWSK4 & CO.
Dept. T., PtyMontk, Pa.

3.x .

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 9—9 
Sekmadieniai*: 10—•

3421 So. Hslstcd Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481

Lietvrit 9yt

Isegraminuoja akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiakose (aklose} aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Masa

i

P.J.Akimevičras
Lietuvi* Graborro*

Stfteikia genaus; paskutinį 
patarnavimą Uz pilną pagrabą 
galima apsieiti su ir aukš
čiau už. didelius, o už vaikua nuo 
$20 ir aukščiau.*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresai: 

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON, M ASS. 

Tel.: So. Boston 448*.
J

ĮPILĘS
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VI
DURINI A T IR IšiLAl KINI AI 
HE.MOROIDAI PAGYDOMI.

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

Paklauskit savo aptiekorią. 
■lis žino, kad REM-OLA išgydo 
hemoroidus (pilės).
HENRY THAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

4,
4

Or. Med. Leo J. Podder » Petrogrado
Specialistai Slaptą ligą moterų ir vyry, kraujo ir odos. Kalba lu
kiškai ir nuiJkai. , Talebraa* Hayerbrt
1 ALLEN ST., Car. Clmiatera St, BOSTON, IAM.

»
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SUDEGĖ ANYKŠČIŲ 
BAŽNYČIA.

Kovo 5 d. sudegė Anykš
čių bažnyčia. Gaisras buvo 
per vėlai pastebėtas, 3 vai. 
po pietų, kada durnai pradė
jo veržtis per sprogusius nuo 
karščio prie didžiojo alto
riaus langus. Kada zakristi
jonas atrakino bažnyčią ir 
ibėgo pirmieji žmonės, didy
sis altorius visas buvo lieps
noje, nedaug ką pasisekė iš
gelbėti. Puikus gotiko sti
liaus altorius, prieš pati didį
jį karą pastatyta*, vi*a* su- 

• degė iki paskutinio gabalė
lio. Gelbėti bažnyčių* subė
go visi miesteliu gyventojai. 
Atvyko gaisrininkai su van
dens siurbliais ir statinėmis. 
Visi uoliai dirbo, gesindami 
ugnį ir nešdami iš bažnyčios 
įvairiu* daiktus, kad nesu
degtą.

Nežiūrint labai didelio 
bažnyčios aukštumo, ugnis 
prasiverze per skliautų sky
le* į bažnyčios aukštą ir te
nai pradėjo degti balkiai. 
Buvo rimto pavojaus, kad 
neuzsidegtų visas bažnyčios 
aukštas, o užėjimo i aukštą 
jokiu nesama (karo metu vo
kiečiai, besprogdindami bo
kštu*, jį užvertė). Kadangi 
bažnyčia labai aukšta, tai 
negreit pasisekė užlipti ant 
jos stogo, praplėšti skardą ir 
užlipus ant aukšto užgesinti 
ugnis, kuri tenai nelabai dar 
buvo įsigalėjusi.

Gaisras kilo, kaip spėja
ma, dėl zakristijono neatsar
gumo. Uždegdamas iš ryto 
žvakes ar smilkyklą, numetė 
degtuką už altoriaus, kur bu
vo visokių skudurų, kurie iš 
lengvo, matyti*, jsidegė.

įsimylėjo vietinę merginą 
E. V. Jau buvo sutarę daryti 
vestuves, bet prieš pat pa
skirtą vestuvių dieną jauni
kis dingo, pasiėmęs su savi
mi jaunosios pinigus, pas ją 
palikęs savo dokumentus. 
Gavėniai prasidėjus, (kai 
jau šliubo žinojo negausiąs) 
grįžo dokumentų pasiimti, 
bet ir p. E. V., turbut žinoda
ma apie jo-sugrįžimą, pasi
rengė jį sutikti. Susitikusi 
gatvėje, nieko nelaukus, api
pylė jam veidą uksuso esen
cija. Rezultate — jaunikis 
viena akimi visai nebemato 
ir nuvažiavo i Šiaulius gydy
tis, o jaunoji nuėjo policijom

ŽMOGŽUDŽIUS pagavo;
Šiaulių apskr. matininko Į 

Krikščiūno nųžudytojai esą, 
susekti. Vienas jų esąs J. 
Monkevičius, kuris suimtas, 
o kitas Einikis iš šiauliškių • 
dar tebesislapstąs. Tikslas 
nužudymo — apiplėšimas.

NUŠAUTAS DIDELIS 
VILKAS.

Rudamina. Zelionkos miš
ke, Rudaminos valsčiui, Sei
nų apskr., per paskutiniuo
sius dvejus metus vilkai iš
naikino daug stirnų. Dažnai 
iš po nakties rasdavo po 2-3 
sudraskytas stirnas. Be to, 
daug žalos padare \ilkai ir 
vietos gyventojams. Me
džioklės suruošti nebuvo ga
lima, kadangi vilkai tame 
miške negyvena. Dienos me
tu žmonės daugiausia juos 
mato laukuose, o i mišką at
eina tik naktimis pamedžioti 
stirnų. Lazdijų girininkijos 
girininkas p. Sinkevičius Ste
ponas, pasinaudodamas švie
siomis naktimis, po ilgų pa
stangų. naktį iš 3 į 4 d. kovo 
nušovė labai didelį vilką. Po 
pirmojo šūvių,.būdamas sun
kiai sužeistas, vilkas puolė 
medžiotoją, bet antru šuviu 
buvo nudėtas. Tai vra di
džiausias vilkas iš kada nors 
matytu šioj apylinkėj. Me
džiotojo nuomone, čia liko 
įtik : vienas mažas vilkas —' 
įįtėlė. P. Sinkevičiąs per 
pastaruosius 5 metus nušovė 
5 vilkus. Tai ar nebus tik jis 
Lietuvoįpaėmęs rekordą vil
kų šaudytai.'4

ŽUVO NUO TĖVO 
RANKOS.

Naujų Riečių kaime, Aly
taus apskr. gyventojai pa
stebėjo, kad jų kaimo gyven
to jas Juozas šaulys prieš 
mėnesį laiko kažkur dingo 
be žinios. Tėvas žuvusio sa
kosi nežinąs, kur jo sūnūs iš
vyko ulioti ir negrįžta. Pra
nešė policijai.

Juozas šaulys buvo sava
noris. Gautą kaipo savano
rio žemę pavedė Šaulys val
dyti savo tėvui. Kada Juozas 
grįžo iš kariuomenės, tėvas 
nenorėjo užleisti žemę sunui 
ir kilo nesusipratimai. Daž
nai pasipešdavo. Kaitą tė
vas net pasakojo kaimy
nams, kad sūnūs negyvens. 
Dingus Juozui Šauliui, jo 
brolis tuojau dingusio bro
lio daiktus nunešė Mariam- 
polės turgun parduoti. Iš vi- 
soko matyti, kad namie žino
jo kur yra dingęs sūnūs. At- 
zykusi policija padarė visur 
kratą namuose, laukuose, 
pelkėse, bet niekur nei lavo
no, nei kitokių žymių nera- 
lo. Pats tėvas Šaulys laike 
kratos išbėgo pas kaimyną ir 
;šbuvo iki nakties.

Nors žuvusiojo lavonas ir 
nebuvo rastas, bet visgi puo- 
ė įtarimas, kad tėvas su din

gusiojo broliu susitarę jį nu
žudė. Pravestas tardymas 
iar labiau parėmė tokią ver
giją ir žuvusiojo tėvas Anta
nas ir brolis Vladas šauliai 
liko padėti kalėjiman.

Mariampolės apygardos 
eismas nuteisė, kad yra tė

vas su nužudytojo broliu su
sitarę nužudė Juozą šaulį, 
kad pasisavintų jo žemę ir 
nuteisė kiekvieną po dvyli
ka metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

LIETUVOS UNIVERSITE
TE DAUŽOMOS 

VITRINOS.
Vasario 3 d. Lietuvos Uni

versitete išdaužyta studentų 
žydų vitrinos (rodos tris. 
<etvirta neliesta).

Diena prieš tai Kaune pa
sirodė be spaustuvės pažy
mėjimo ‘Studentų medikų 
nežydų*’ pasirašytas atsišau
kimas. Atsišaukime nurodo
ma, kad žydai daktarai “už- 
oildo visus miestelius” ir to
lei tautininkai lieka be dar
bo. Žydai studentai kaltina
mi, kad neduoda žydų lavo
nų praktikos darbams ir nie
kiną ne žydų lavonus. Atsi
šaukimas kviečia visus stu
dentus kovoti su žydų “na- 
■hališkumu” ir paskelbti 
iems boikotą.

Matyt, musų nacionalistiš-. 
<0ji studentija nei vienų me-' 
ų negali iškęsti nepasimušu-' 
u su žydais. Ir tiek jau,“kul- 
uringa,” kad moka vitrinas 

daužyti.
--- ------------

I
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PATI UŽKLUPO VYRĄ 
NUSIKALTIMO VIETOJ.

Vaškiai. (Klaipėdos ap.). 
šiais laikais ir pas mus jėjo 
madon jieškoti per laikraš
čius apsivedimui draugės ar 
draugo ir tokiu budu susipa
žinusios poros ne syki apsi- 
veda. Tik deja, kad ta proga 
pasinaudoja ir vedusieji. 
Taip šių metų kovo mėn. vie
na panelė iš Vaškių susipaži
no per laikraščius su vaikinu 
V. Bet vėliau pasirodė, kad 
tai buvęs ne vaikinas, bet ve
dęs žmogus, apie ką minėta 
tanelė tik vėliau tesužinojo. 
Vieną dieną jiedu susitarė 
usitikti asmeniškai ir sueiti j 

artimesnę pažinti. Bet jo 
žmona, nujausdama, kad jos 
.yrąs yra jai neištikimas, 
^radėjo ji sekioti ir kaip tik 
ižklupo ji besikalbant su ta 
tanele. Keliais nemeiliais 
žodžiais ji pertraukė tą ma- 
onų pasimatymą ir pranešė 
tanelei, kad ji esanti to vyro 
žmona, ir kad jis ją apgaudi
nėja.

LAŠINIŲ BYLA.
Kariuomenės teismo tar-

J. J. URBSZOS
DIDEDĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG I KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursiją lydės žinomas Lawrence ir apielinkės 
veikėjas, buvęs Lawrence Lietuviu Ukėsu Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINčIUS

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

J. J. URBSZO
101 OAK STREET, LAWRENCE,

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytu Valstijų 
Valdžios!

UŽGRIUVO ŽEME.
Seda. Kovo 1 d. ūkininko 

Kukulskio bernas Damašius 
Stasys išvažiavo žvyrą vežti. 
Duobėj, kasant žvyrą, krito 
žemės sluoksnis iš viršaus. 
Berną užmušė.

NETIKROS ŠIMTINĖS.
Tauragės apskr. pasirodė 

apyvartoje padirbtų bankno
tų po 100 litų. Padirbtus pi
nigus išplatino kaimuose 
pirkliai, supirkinėdami iš 
ūkininkų arklius.

MASS. SPARČIOJI EKSKURSIJA Į

Pavasaris Lietuvoje!
Dabar galvokite atlankyti ju-r c .\. p<: gražųjį Pavasario 

laiką. Išplaukite L nited Statės L:m - malonioje draugijoje
jūsų tautiečių

Speciale ekskursija
išplauks iš Ne^ Yorko ant puikioj, ’a-.o S. S. Geoige Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai veda t :. \V. R. Dyck. gerai žinomo 
U. S. I-ines At.-tovo.

Mr. Dyckes išanksto primos \ kelionei ■ parūpins jums
ir jūsų bagažui nuvežimą ik: k-:- a • ; .te Tėvynėje.

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių agenta ••:■ . :ks ■n:, pilnas informacijas 

ir pa-akv< apie -pecialcs kaina- : ek-kur-i;o- ir kaip plaukti
didžiausiu pasauly laivu, arba ra- - pas

Uhited Statės Lines
75 StM« Street. Boeton. Mass. 45 Broadway, New York City

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU DTDLAIVIU

AQUITANIA
Išplaukia i§ New Yorko

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

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BUKŠNA1T1S

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu j Kauną 
Be Persėdimo Iš l-aivo i I«aivą

Juru Milžinas AQUITANIA perplaukia vandeny
ną i 5*4 dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

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

BERENGARIA.....................Birželio fc-27
MAURETANIA ............Birželio 13—30
AQUITANIA........................ Birželio 20

1 KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimntea, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos j Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
b'znvje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano ' 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- ■ 
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpino geras apsistojimui vietas Ka- 
radoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent (-)

45 Windsor St., Montreal,
P. O- Canada.

IŠĖJO NAUJAS
URIMBAS”

DIDELIS. PILNAS PAVEIKSIĄ. 
DAINŲ IK Jl'OKV-

V Įsai kliokis negu buvo pirmiau. 
Bntinai pamatykite. Prisiųskite 10c. 
ir savo antrašą. gausite ii.

K I M B A S"
1 Bateman l’L. So. Boston. Mass.

Tiesiai i Dancigą LANCAŠTRIA 
Gegužės 30

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite

Mums:

CUNARD LINE
33 STATĖ ST„ BOSTON, MASS.

lytojas pradėjo tardymą pa-* ,

PAGALIU UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ. ;<

Naumiestis (Tauragės ap- 
skirties). Kovo mėn. 1 d. So
dų g. rastas negyvas darbi
ninkas Jogul.vs. Netoli jo gu
lėja kokio pusantro metro: 
pagalys. Matyt, Jogulysyra: 
norėjęs naktį parsinešti mal
kos, bet belipdamas į slidų 
kalnelį, pagriuvo ir daugiau 
nebeatsikėlė. Tik keista, kad 
jokių kitokių susitrenkimo 
žymių nerasta, b tik kraujas 
ištekėjęs per burną ir deši
niąją ausį.

SUSIMYLĖJO IR SUSL 
PESE. •

Norunai (Vaškų valse.) 
čia šiomis dienomis ■ įvyko 
tok* atsitikimas: atvykęs iš 
kito valsčiaus vaikinas, J. G4

KAS DEDASI LIETUVOS 
KAIME.

Šarkių kaimas. (Joniškio 
valse., Šiaulių apskr.). Vasa
rio 22 d. Šarkių kaime buvo 
vestuvės. Susirinko senesni 
žmonės ir jaunimas, prašyti 
ir neprašyti. Žihoma, vestu
vėse alučio užteko, betruko 
ir valstybinės. Atėjo ir ne
prašytas svečias J. Tamulis,, 
šaulys. Besilinksmindamas 
jaunimas taip nusigėrė, kad 
pradėjo tarp savęs dėl pane
lių muštis. J. T. nutarė nepa
siduoti kaimiečiams, kaipo 
garsus Joniškio m. muštynių 
daug sykių laimėtojas, antra, 
kaipo šaulys, negi pasiduos 
prastiems kaimiečiams. J. T. 
apskaldė vienam kaimiečiui 
galvą. Už tai įniršę kaimo 
vaikinai parmušė jį ant že
mės ir ėmė spardyti. Paga
liau senesni žmonės, kurie 
dar nebuvo taip nusigėrę, at-, 
ėmė iš mušeikų J. Tamulį ir 
nugabeno jį į Joniškio ligo
ninę. Pasirodė, kad J. T. su
laužyti kai kurie kaulai ir 
permušta paširdies plėkšmė. 
Vargu J. T. bepagis. J. T. te
buvo 21 metų jaunikaitis,

Gėda jaunimui girtuok
liauti! Jaunimui reikėtų 
šviestis ir lavintis ir girtis tik 
gražiais darbais.

garsėjusioje lašinių byloje.' 
Byla buvo iškelta už tai, kad 
Ūkininkų Sąjunga pristatė 
nusų . kariuomenei ne lietu
viškus. kaip reikalavo sutar- 
is, bet amerikoniškus laši

nius (turbut pastipusių kiau
lių.—Z.), kurie yra daug pi
gesni už lietuviškus.

Ryšy su šios bylos iškėli- 
nu buvo areštuoti: Sergijus 
Tosiukas. Lietuvos Banko 
Mariampolės skyriaus direk-. 
orius Bergas, žydas Fle- 

džinskis, kap. Deltuva ir kiti. 
Kai kurie iš jų už užstatą iki 
bylos nagrinėjimo paliuo- 
suoti.

Šiomis dienomis areštuoti 
dar Ūkininkų Sąjungos na
riai: E. Draugelis. F. Mikšys 
ir P. Josiukas.
•-----------------------------------------y —

Buvo taip nervuotas kad ne
galėdavo išdirbti visą dieną

M r. W. A VVeller. iš Fulton. Mo.. 
Savo nervuotas. nusilpęs ir labai ken
tėjo nuo nevirškinimo. Jis svėrė tiktai 
'17 =vi»rų. Po išvartojimo dviejų bute
lių Nuga-Tone jis parašė: "Dabar aš 
sveriu svarų, aš galiu dirbti be 
nuovargio ir nerviškumo. Einu lauk 
-eguliariat ir isrodau riebesnis negu 
kada nors pirmiau. Nuga-Tone pagel
bėjo man dikėiat."

Nuga-Tone geros kraujo budavoto- I 
jos, nervų ir raumenų Suteikia greita | 
nagelbą nevirškinime, prašalina iš vi- 1 v. 
durių ganus, raugėjimą svaigulį, gal- 
vos skaudėjimą, inkstų, kepenų ir pus- ! dirbtas 
lės nemalonumus, sustiprina silpnus Itališkas 
narvus, prašalina nemigę, pataiso! Akordmas 
apetitą, abelna nusilpnėjimą ir pana ' 
šius trubetius. Per daugelį metų Noga 
Tone pagelbėjo tūkstančiams žmonhi .Ant 10 
atgauti savo sveikatą ir sustiprėti. 
Jos parduodamos pas visus aptiekorius 
sn tikra garantija, kad suteiks užga- 
nėdinimą arba pinigai gražinami. Nu- 
sipirkit buteli šiandien. Tik žiūrėkit., 
kad butų Nuga-Tone. Pavaduotojo*

, yra be vertės

SOUTH END 
HARDWARECo.

VISAS VAGONAS PIRMOS 
R U ši ES STOGAMS ME

DŽIAGOS ŽEMOMIS 
KAINOMIS^ 

POPIERA ROLIUOSE 
i. Sunki

Svoris 35 sv. 15 sv. 55 sv. 
Rolis 98c. $1.35 $1.65
Skalbtis paviršius. $1.98 rolis 

žalia arba raudona
Boliai 10h ketvirtainių pėdąk supa

kuoti su Vinimis ir cementu 
laibai žemos kainos ant

Ashpafto tfngelfa
Sehco Roof Coating. 98c. gal. 

5 gal. kenas $4.25
Geras bile kokiam tekančiam 'stogui 

Asbesto ir asphalto mišinys.

SPECIALI VERTfi 
Požeminiai Hmatą kubilai 

įtalpa apie
10 gal. $5.48 15 gal. $7.98
\ iskas sykiu su viduriniu kenu-.

Nebūna smarvės ir švaru.
Queen Anne Maliava $2.25 gi. 

lfi spalvų ir balta
VISKAS PRIE PLUMBINGŲ. 
MALIAVŲ IR GELEŽINIŲ 

DAIKTŲ 
VIETINIS PRISTATYMAS 

DYKAI
Tel. Hanctck 6105 — 610fi 

1095 VVafthington st- Boston 
arti Dovcr st. EI. Stoties

VALIO!! VALIO!!
%

t
I

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja- 'f 
me visokių ru- 

rankomis :

sustiprina silpnus Itališkas 
nęinigę, pataiso I Akordtnas ’

'geriausias 
pasaulyje.

t 
metų gvą- 
rantuoto* Muši) kairios žeminės, ne
irti kitų išdirbėję. Dykai utrterkia^ pa- 
mokmtmos. Reikalaukit katalogo, kti- 
rj pri.«n»^fiam»<i>-kai^ , (.)

ruatt a serenellir co.
1»I4 Blue Ishnd ar. D pi- 8». Chirafo

Naktiniai

Santai Midy
Capsuies

Parduodama 
visose 

vaistinėse

Pūslės
Silpnumai 

ar Skausmai 
Prašalinami 
sausiai su

LIETUVĄ
PER BREMENĄ, 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

«."> Statė St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
W»W TOBK, AMBTRAty
UMit-ao, OKUTPCMi-AKR, 

anoum, ■ussaucf, 
CUVUAM», 

ųrisTFBAUA, smiaaiaM
N'epalyginasras švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 
Per-onaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

A ii N«W York į 
(fily Kauną ir atgal 
fallf) X v-

jeigu Taksas.)

Sąvaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiunčiam greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl -ugrjžimo leidimų ir kitų 
inlormaeijų klauskit pas vie
tos azentus arba pa*

Hjinbuis-ltaiMi Ur
L'nited Americaa Lines, Ine

OrD»rs4 Agente
131 Statė S»m«. Mitu J

1928 METAIS KETOHOS EKSKURSUOS

LIETUVON
TIESIOG J LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
BALT1KO - AMERIKOS 

LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybes Jubiliejaus 

, . Apvaikščiojimui. >

Bliu EISKURSUA t
Lietuvių Judamųjų 

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

JONAS K. MILIUS

AimtA EKSURSUA
"VIENYTOS” k

GEGUŽES 2-rą DIENĄ 7 
Laivu “ESTONIA”
Ekskursijai vadovaus,;

Antanas Kandrdttft"

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽES 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

KETVIRTA OSKDISUA 
LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio-June 16 diena 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursi jai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt tavo {rimtąjį kraitę. 

Ka« metai vis daugaiu ir daugiau anterikipčili valiuoja atlankyti sa
viškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai de
da visas pastangas. kad tie -vočiai butu gerai priimti ir išsivežtų 
malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėda ant Baltiko-Amerikos Linijos 
be jokių persėdimu prie dabartinių aplinkybių yra malonii^’ir visiškai 
keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti rimtąjį kraštą neati
dėti. bet važiuoti pas savuosius -is vasara su viena iš viršmibėtų 
ekskursijų iš Amerikos- tirsior j Klaipyta. • •

. > . *•' > » ■ '

Žinių m Kreipkitėrs į Vietos \ecnlą ar į Bmdroaf

BALT1C AMERICA LINE ,
8 Bridge Street. New York, N. Y.

\
r

f r .•

* J



8. KELEIVIS

v Kliubo pinigais buvo išrink- FRANAS RAMANAUSKAS PARDAVIMAI
■ ra a • • • ta tam tikra tardymo komisi- c ii • • i - 1 AlU/nf IUMU.V/l^Nbin^SC / 1 n I O Q iia >wr, p Kli?bo Creamo'^ir airara šautuve: PARSIDUODA FORNISI
Bf I I I I I II | | A J 1 kima. 1 Šia komisija įėjo Den- arv-r J C* Matyt iratmia bile laiku, po n■ IVUI IVO A-ll UVal .kii.i;tikėti>ližmonėZiLie^{i0n^Tu^W,ndto 15 " *•’* '

SODEIKA PASIRODĖ 
PUIKIAI.

Jo koncertas sužavėjo 
klausytojus.

Na, kaip sau norit, ponas

________________________________________________ No. 14. Balandžio4 d., 1928

i Apie 12 valandą nakties 
’ ant kampo Washington ir 

PARSIDUODA FORNIS1A1 Boylston gatvių nežinomas, 
vyras supiaustė peiliu veidą 
26 metų merginai, Margery

___ _ ..... _ ________ , po nuni.
15 Burrrll pL. So. RiMton. Mass.

Vyriausia Massachusetts 
valstijos teismas neleido sta
tyti prohibicijos klausimą vi
suotinam balsavimui.

Pirmoj —
7 1

__ ___  L. V. K. Tardymo Komi- ‘Jžhj-April. >u kožnu pii kiniu ir karštas vanduo, umK- j0 neišduoda, 
yrarinkti i legįslaturąfabri-isija ėmė visus budus kostumeriai -aUs atatinka-1tai . gesas. kainą
l_. . . ’ ‘.......\ ____
prieš juos, kam jie leidžia (Us skelbia viešai:v (1) Ko-: 
Įstatymus savo naudai. Ne- misi ja atrado, kad sale buvo

■ buvo suteiktos galės surasti 
savu kandidatus i kaltininkus.
seimą. Kvailystė

Williams. Ji sakosi žinanti Beverly Farmose tvarte 
rasta ^negyvas darbininkas 
Readon.

PARSIDUODA
15

atidarvmo dienoj, 7 Balan- -----------------
----  * - . . . . ( Kampinė mūrinė stuba.pastatytų 

. valstijos 
yra riilku i sija cmc «iou» uuuus rltigTl- j • —
kantus, o paskui protestuoti nė limo. Ir sekančius rezulta- m4aovan^-____

NOKI SVEIKATOS? 
JUMIS!

Vienas garsus daktaru.- pasa
kė: "Juokis ilgai ir širdingai, jei 
nori būt sveikas!” Kaktas yra. 
kad juokiantis akstinami organai ( 
krutinės ir pilvo. Bet pilvas turi : 
būt gerame stovyje. Tam tikslui 
Trinerio Kartusis Vynas yra ge
riausias vaistas. Pilvą palaiko 
švarų, paakstina apetitą, pašali
na sukietėjimą ir nevirškinimą. 

_____  1333 So. 
Chicago. 111.

. įdėk 10c.

.-> kamba- savo užpuoliką, bet policijai

M. j. FOIU) '
t Street. So. Boston, Mass. 4>

Sodeika yra puikus daininin- jaugi jie leis Įstatymus prieš atiduota numaliavoti už pi- 
i.„., giausią kainą. Tų, kurie davė

aukščiausias kainas, vardų 
negarsiname, bet jeigu kas 
pareikalaus, visuomet busL 

Važiuojant Memorial dri- me prisirengę išduoti. (2)

save.kas. Jo koncertas pereitos 
pėtnyčios vakarą Municipa-; 
lėj South Bostono salėj taip 
užžavėjo klausytojus, kad jie 
nenorėjo ir namo eiti. Jei ar-į 
tistas butų dainavęs per nak- ve keliu, vienas automobilius "Kad salės boseliai su malio- 
ti. visi butų mielai sėdėję iki aną nedėldieni kaž-kaip iš- !rium pinigais pasidalyję“, 
rytojaus. . krypo iš kelio ir nučiuožė Komisija nieko panašaus ne-

Ponas Sodeika turi netik per žolę žemyn i C harles j atrado: tai yra melas, kas 
puikų balsą, bet ir labai gerą upę. Automobilius nuvažia-į drįso taip sakyti, 
mimiką. Kaipo operos artis- vo apie 25 pėdas Į vandeni ir 
tas, jis pripratęs dainuojant sustojo. Mašina buvo riša 
ir lošti. Todėl jo akys, jo vei-1 pasinėrus, tik pats viršus 
do išraiška, jo visas judėji-; aikštėjo. -Joje buvo tėvas su

■ ’ ” motina ir jų 15 mėnesių am
žiaus mergaitė. Du vyrai, ku- 

•rie važiavo kitu automobi- 
į lium paskui, tuojaus sustojo, 
į nusimetė viišutines drapa- 
. nas ir puolė i upę. Pasken- 
■ dusio automobiliaus savinin- 
i kas tuo tarpu iškilo iš po 
Į vandens Į viišų. ir plaukikai 
! pasigavę jį išvilko i krantą. 
'Paskui jiedu vėl nuplaukė 
prie paskendusio automobi
liaus. pramušė kumšėiomis 
jo viršų ir ištraukė iš vidaus 
moterį su kūdikiu.

Automobilius Įvažiavo j 
Charles upę.

EXTRA!
Nauja Grosernė, laikome 

geriausius Apynius ir Malt, 
palaidą ir kenuose; kaina 
nupiginta (14)

D. J. MAZEN
517 E. 8-th St., So. Boston.

(tarp H ir i ganių)

DUTTON’S SOUTH BOSTON

DEPARTNENT KRAUTUVE

I

PARSIDUODA FORNIŠ1AI
Matyt "ai ima bile laiku, ant 3-čių 

ji u. ]>u num. 15 Burrell place, išeina 
iš 16.3 i St_ So. Bostone. (14)

432-436-438 BROADWAY

Dabai L. L. Kliubo Tar- Rašyk Jos. Triner Co..
• . . Komisija užklausia Ashland Avė.. Cnkat
LLubiečio . kur jus tą vis- gausi sampeli dykai. . 

ką sužinojote.Buk tamista paštu lėšoms padengti.

uvmo
I

ir

mas eina kartu su daina. Kur 
reikia, jis šypsosi, kur reikia 
—rustus.

Tik labai gaila, kad pasi
taikė prastas oras tą vakarą. 
Per lietų daugelis nenorėjo 
eiti, todėl publikos nebuvo 
tiek, kiek turėtų būt. Antras 
dalykas, tai buvo paprasta 
darbo diena, ir niekas nega
lėjo atvažiuoti iš toliaus. Vis 
dėlto publikos susirinko Į 
300 — apie pusantro šimto 
buvo apačioje ir apie tiek pat 
ant balkono.

“Darbininko” redaktorius 
verkia, kad rengėjai pasirū
pinę izoliuoti kunigus. Kuni
gai baisiai norėję ateiti p. 
Sodeikos pasiklausyti, bet 
Vaizbos Butas lyg tyčia su
rengęs koncertą toki vakarą, 
kada kunigams reikėję staci
jas eiti.

Be reikalo “Darbininkas” 
čia “blofuoja.” Montellos 
kunigas Švagždys tą vakarą 
mušėsi su savo parapijonais 
mitinge po bažnyčia, bet į 
Koncertą neatvažiavo. Taigi, 
ne stacijos čia kaltos, bet 
klerikališka politika.

Be pinigų “nupirko" auto
mobilių.

toks malonus ir atidenk tas 
suktybes, kurias riešai apra-’ 
šei per laikraštį. Už suteik
tas žinias mes busime labai 
dėkingi. Mestamistai duoda
me laiko atsakyti dvejopai:! 
per spaudą ar per savo ypa-’ 
tiška pranešimą L U. K.: 
Tardvmo Komisijai. Mesi, i'e"ziįtv- - .u i..., , -i , 7 ba-, dirbu visvk: Kiirpentei io Darbų nduodame jums laiko atsakyti t pataisau viską ie uamu. (i6>

Cambrid^e. Mass.
Tel. Porter

NEMOKAMO ŠAMPA 1.0 
KUPONAS.

Vardas
Gatvė ....
Miestas . ...EI

C. SASNAUSKAS
Pentinu, 

bas, dirbu visokį ICarpentei io Darbą h 
............. _ ii

ne vėliaus kaip balandžiola i "indsor st..
,1.. 1928 m. | ~

Pasirašo L. U. K. Tardy-i 
l> Komisija:

iI
I

PUIKIAUSIOJI VELY
KOMS DOVANA,

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

Krautuvininkams duodama 
nuolaida perkant nemažiau kaip 
20 dėžučių, ar svarų iškart. Dėl 
ir. ormacijų kreipkitės pas (14) 
LITHUAMAN SALĖS CORP.
366 liroadway, So. Boston, Mass

Mes pasirengę aprūpint jumis VELYKŲ REIKME
NIMIS. Pas mus rasite Moterų ir Vaikų drabužių, 
Berniukų bliuskų, kepurių, kelinių, Vyrų marškinių, 
kaklaraiščių ir t p. Taipgi langtiesių ir Klejonkių 
Grindims. Viskas labai žemomis kainomis.

Visos reikmenys pristatomos iš musų Didžiulės 
Krautuvės, kur didelė musų išparduodamų tavorų ga
lybė suteikia mums progą pirkti ir parduoti viską 
žemomis kainomis.

Susipažinkite su musų krautuve South Bostone. 
Tas padaryti apsimokės jums.

Legal Stampos duodamos ir priimamos.

mo Komisija: 
Matas Biekša, 
B. F. Kubilius, 
D. O. Olseika, 
Stasys'Norkunas, 
J. L. Kasmauskas.

Lietuvos Operos solisto A. 
Sodeikos maršrutas.

r
Lietuvos Valstybinės Ope

ros solistas A. Sodeika ba
landžio mėnesyje aplankys 
sekančias vietas su savo kon
certais:

Bal. 9, Worcester, Mass.
Bal. 11, Scranton, Pa.
Bal. 15, Kingston. Pa.
Bal. 18, Binghamton. N. Y.
Bal. 22, Rochester, N. Y.
Bal. 24, Cleveland, Ohio.
Bal. 29, Detroit, Mich.
Pasiūlyta balandžio 13 ar 

20 Wilkes Barre, Pa. ir Fo- 
rest City, Pa. Balandžio 26 
d. antras koncertas Detroit, 
Mich.

Visose vietose akompo- 
nuos pianistas M. Yozavitas.

Į
Ralph Bertrand nuėjo Į

Marmon automobilių kom
paniją ir išsirinkęs geriausią 
mašiną davė už , 
kelių dienų bankas 
kompanijai sugrąžino, pažy- • 
mėdamas. kad čekio padary-1 Gansonas po žiaurios kovos į 
tojas neturi banke pinigu.; nugalėjo Hanseną. — Koma

ras su Juška išėjo lygiomis.
Praėjusį ketvergą Grand 

- ... ■ Opera H ouse grūmėsi iki ga-i tt ashhmgtona. ,u;,nw |)crga]^ mug} 
sis ristikas Jack Ganson su 

‘išvedu 
! Har.sen.

Kongresmanas Gallivan 1-°?' 
mirė.

ŠĮ utarninką staiga mirčia 
mirė South Bostono kongres
manas Gallivan. Jis buvo pa
klusnus vyras ir nesykį yra 
lietuvius užtaręs.

Kompanija pradėjo jieškoti' 
Bertrando. Pasirodė, kad! 
nauju automobilium jis jau i 
išdūmęs
Dabar policija ji pargabeno 
ir kaltina ji automobiliaus 
pavogimu.

Ruošiasi prie Gegužės Šven
tės apvaikščiojimo.

Centro Komitetas prane
ša. kad planas Gegužės 
Šventei apvaikščiot jau gata
vas. Mitingo rietą ir kalbėto
jų vardai bus paskelbti vė
liau.

Fabrikantai leidžia įstaty-- 
mus prieš darbininkus.
Amerikos Darbo Federa

cijos atstovas Įnešė Massa
chusetts valstijos senatan 
protestą, kad penki audekli
nių fabrikantai, būdami se
nato komisijos nariais, re
komendavo senatui priimti 
bilių žinomą kaipo “Senate 
bill 149,” kuriuo grąžinama 
moterims 10 valandų darbo 
diena audeklinėse. Tais fab
rikantais yra senatorius J. E. 
Thayer, Hamilton Woolen 
kompanijos direktorius ir 
Hamilton Manufacturing 
kompanijos šėrholderis: pa
skui senatorius Farrington, 
reprezentantas Bigellow, 
Rockwell ir Dyson — visi 
audeklinių kompanijų virši
ninkai arba savininkai, ku
riems iš tokio Įstatymo butų 
didelė piniginė nauda. Tuo 
tarpu gi legislaturos patvar
kymas 63 aiškiai sako, kad 
jos narys negali būt renka
mas nei komisijom nei bal
suoti tokiais klausimais, ku
rie liečia jo privatinius inte
resu.-

Bet Amerikos Darbo Fe 
deracija daug geriau pada 
;ytų, kad atėjus rinkimams

Apiplėšti žmonės negali 
• pažint plėšikų.

Užpereitą subatą Į Bosto
no policijos headųuarters 
buvo pašaukta 20 žmonių, 
kurie šiomis dienomis buvo 
apiplėšti, ir prieš juos buvo 
sustatvli i eilę 7 areštuoti po
licijai žinomi banditai. Te- 
čiaus nei vienas nukentėju
sių negalėjo savo i 
tarp suimtųjų pažinti.

SPORTAS
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PARODA GERESNIŲJŲ RAKANDŲ
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čampijonu Charlie 
Ristvnės buvo vie- 

iš žiauriausių irsmar-: 
i kiaušių. Pirmą susikirtimą 

;>j| laimėjo Gansonas. Antrą! 
‘Dralaimėjo. nes buvo smar-; 
kiai ųritrenktas. Visi manė, 
kad Gansonas iš trečio sykio 
iau nebegalės ristis. Vienok 
po penkiolikos minučių per
traukos Gansonas išėjo ir, 
visu nusistebėjimui, nugalė
jo Hanseną.

Komaras buvo apsiėmęs 
Į pusę valandos paguldyti du 
ristiku —£arl Thompkinsir 
Kraną .Jušką. Thompkinsą 
iis paguldė i 11 minutų, bet 
ant -Juškos atkando dantį ir 
per likusias 19 minutų jiedu 
išsirito be pasekmių.

I

Komaras risis su Malce- 
wiczium.

šiame ketverge Grand 
Opera House musų drutuolis 
Komaras antru sykiu susi
tiks su garsiuoju Malcewi- 

^^czium. Aną sykį Komaras 
plėšiko partrenkė netik Malcewi- 

czių. bet ir tarpininką (re- 
feree). už tai tapo diskvalifi-

I

Bostono sode apie vidur- k uotas, šį kartą Komaras m- 
nakti policija paėmė moterį, (Ja nevartot žiaurių metodų 
kuri turėjo prie savęs $10.- b’tikisi švariu budu nugalėti 
000. bet neatsimena nei var
do, nei adreso.

pagarsėjusį puspaliokį. Ar 
jam tas pavyks — pamatysi
me.

Paskutinėmis dienomis —;------------
Bostone pasirodė netikri Komaras ir Juška laimėjo 
pusdoleriai. Jie platinasi iš' Peabodėj.
Charlesto\vno. i Pereitoj pėtnyčioj Koma-

--------------- | ras ir Juška ritosi Peabodėj.
Lietuvių Ukėsų Kliubo Tar- Pirmasis nugalėjo milžiną 

Maloney. antrasis — rusą 
Ludlow.

Peabodėj.
Pereitoj pėtnyčioj Koma-

- .... . « On n Varvini

Lietuvių Ukėsų Kliubo Tar
dymo Komisija reikalauja 

žinių nuo “Kliubiečio.”
Slapyvardžiu pasirašęs

6-tame “Keleivio" numery 
Kliubietis šiaip aprašė L. U. 
Kliubą: “Eina kalbos, kad 
ir tos skolos ant salės buvo 
sudalytos neteisingai. Nes už P>ano.

y MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda profesionales pamokas 

ant visokių instrumentų, kaip ve 
___  ___ ____ _ _ ’ . smuiko, saksofono ir tt- 

salės numalevojimą užmokė-! Užlaiko visą eilę instrumentų 
ta nesvietiškai aukšta kaina. ,ir muzikos reikmenų pardavimui. 
Taipgi sakoma, kad salės bo- 109 Broadway, So. Bonton, Mass 
saliai su maliorinm pinigais!
t a • lalyję.”

Kad atradus kaltininkus 
Kurie taip padare su L U.

Tel. S. Boston 1079
— ir — (-) 

Kam p. Bearon ir Broadway 
( helsea. Tel. Cheteca Įsai.

Geresnių Namų Savaite pas Morganą yra'trumpai suglaustas Paminėjimas musų 10 Metų Gyvavimo, 
kaipo įrengėjų Linksmų Namų. Mes esame pilnai užsitarnavę vardo “Tai Namas Namų Įrengimų” 
—Reputacija užsipelnyta per Mandagų Patarnavimą, Žemas Kainas ir per duosnų pailginimą musų 
Lengvą Išmokėjimu Pieno, šią sąvaitę. mes padėjo m visas pastangas, kad išvengus musu Fomišiu Parodoj išdidų- . 

m<>. bet kad viskas butu tokiomis kainomis, kurios yra prieinamos kiekvienai kišeniai ir parodo tik tokius stylius. 
kurie yra vartojami įrengimui namu kur geras skonis viešpatauja.
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ŠTAI NEKURIE ŽYMESNIŲJŲ RAKANDŲ PIGIOMIS KAINOMIS

‘I

DEKORUOTAS 
GALINIS STALAS

SJ.95
• •

NEMOKĖK NUOŠIMČIŲ
Morjrano Kredito Sistema yrū 
greita, garbinga ir privatįg- 
ka Nieko neteisingo, (mokė
kit kiek norit ii pirmo; už
mokėsit kožną sąvaitę ar me
nesį tiek kiek Jus uuLarsit ir 
nereikės mokėt nuošimčių. ( 
Atidarykit oarsrą dabar.

Geleže 
paremti

• V

4 ša. Frucniška Hmm
Erancuziokas žavėjimas yra gyvai at
vaizduotas šiame įrengime, garsus dėl 
gražumo jų Medžių Braižymų ir seno
vės brasio. Jis susideda iš Pilno Ilgu
mo Vaniti. laibai Dailios Lovos pada
rytos pagal Francuzišką aAftO 
madą. Dailus “T.ow Boy” JJO 
ir nepaprastas 52 Čol. dre- M'*“"*' 
šeri s. LENGVOS

IŠLYGOS

MUSf PATARNAVIMAS
DYKAI pristatom visur Nau
joj Anglijoj su musų truku, 
arba freitu pariunčiam iki 
artimiausios stoties.
DYKAI Gelžkelio ir Tnxi Ke
rai užn;<»čio kobtumeriai.is. 
PIRKINIUS laikom iki pa- 

1 reikalavimo.
I _____

4 ŠMOTŲ “DUSTPROOF” IŠDIRBIMO
De! Geresnių Namų Savaitė.- 
siūlom -Jums šią parinktinę p.ek«- 
šiam* Naujo Styliaus l-šmotų iren- 
gime. Susideda iš B->w End Lovos.

IJreserio, F re ne h Vanity ir
Ger.ticmen’s Chifforobe su L'ti. 'y 
Veidrodžiu. Mahoganv vi:*ai, 
"Dustproof” pabudavojimas. Maho- 
z«ny Stalčių Apačios.

PATRAUKIANTIS 3 ŠMOTŲ ĮRENGIMAS 
Šis įrengimas yra specialiai parink
tas kaip (icrcsniu Namų Savaitės 
pasiūlymas. Su>i<le<ia iš parankau- 
divono. "Clab" Kėdės ir "’A injr" 
Kėdės, apmušti .-u parinktais dai 
lauš Jac<|uard viršais, sujungtais 
su gražiais velourš. Apverčiamos 
paduškaitės gražiai apvedžiotos 
spalvuotais kaspinais. ųI5

1SLYGUS

I NEI /BAIGTA 
P \ REMTU

I /P \K.\LII 
"TNDSOR $1.95 
KĖDĖ

Ncišpildom duotų per p;«A- 
ta. teifLmu arba C. O. D. 
užs-ajo mu ant. šito daikto.

I HIICANS
757 WASHINCTON ST.

^■■■■■■"^^■■•ATDARA SI BATOMIS IKI 9 vai. rak. KITUS VAKARUS PER SUTARTJ. ŠAIKIT IIANcock 1000

1




