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Karaliaučiuje Iškeltas 
Emigrantų Klausimas

TUO TARPU DERYBOS 
PERTRAUKTOS.

Lenkai sako, kad Lietuvos 
emigrantai Vilnijoj nėra 

ginkluojami.
Lenkų-Lietuvių derybos 

Karaliaučiuje tapo Vely
koms pertrauktos. Svarbesni 
klausimai pavesti komisi
joms aptarti. Komisijų iš
rinkta iš viso tris.

Nors konferencija tvėrė 
neilgai, bet joje iškelta jau 
visa eilė opių klausimų, tų j 
tarpe ir Lietuvos emigrantų 
klausimą, kuriuos. Voldema
ro tvirtinimu, Lenkija orga
nizuojanti ir ginkluojanti 
prieš Lietuvą. Net ir dery
boms einant Voldemaras 
pranešė, kad keliasdešimts 
ginkluotų žmonių iš lenkų 
pusės prisiartinę prie Lietu
vos sienos ir šaudę į šią pusę.

Voldemaras pareiškė noro 
sutvarkyti . sienos reikalus 
tąip, kari esantįs Vilniaus 
krašte Lietuvos emigrantai 
negalėtų lengvai pereiti į 
Lietuvą.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Zaleskis sutiko dėl 
sienos reikalų derėtis, bet 
podraug pareiškė, kad Vol
demaro pasakos apie Lietu
vos emigrantų ginklavimą 
yra girnas išmislas. Lenkija 
priglaudusi Lietuvos politi
nius emigrantus, kaip ir vi
sus tremtinius, bet visai jų 
neginkluojanti. Tiesa, jis sa
ko. tiems emigrantams duota 
prieglauda Lydos kazermė- 
se, bet tai dėlto, kad jie yra 
be cento ir neturi iš ko sau 
kambarius pasisamdyti. Pa
galios Zaleskis pasiūlė, kad 
Lydon butų nusiųsta maišyta 
komisija ir savo akimis pa
matytų, kaip tenai emigran
tai gyvena. Lietuvos delega
cija sutiko tokią komisiją 
siųsti.

Kada šitokia komisija pra
dės savo tyrinėjimą, ir kada 
vėl bus atnaujintos derybos 
Karaliaučiuje, kol kas da ne-; 
žinia.

{SUSIDARĖ NAUJAS ANG-! 
LIŲ TRUSTAS.

. Chicagoje susidarė naujas 
anglių trustas su $40,000,000 
kapitalo. į tinstą įneina ke
liūtas gazo ir elektros gami
nimo kmopanijų ir apima 23 
anglių kasyklas penkiose 
valstijose. Kulidžiaus laikai, 
tai trustų gadynė. Shermano 
įstatymas,' kinis draudžia 
trustų organizavimą, tapo 

! padėtas ant lentynos.
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VILUI DVARUS.
Iš Kauno pranešama, kad 

žemės ūkio departamentas 
sugrąžinęs kunigaikščiui Ra- 
dzilui 700 hektarų žemės, 
kuri pirma buvo jam nusa
vinta. Bet kad tas sugrąžini
mas neišrodrtų priešingas 
Lietuvos įstatymams, tai dėl 
formos parašyta, kad Radz- 
vilo dvarai yra jam “išno- 
muojami ant 24 metų.” Ra- 
dzvilas yra monarchistas ir 
nelabai senai tarėsi su Pil
sudskiu apie atsteigimą Lie
tuvos-Lenkijos karaliaus.

Numušė Audėjų 
Algas.

Ne v, Bedfordo bovelnos 
audinyčios paskelbė šį pane
dėlį, kad nuo 16 d. balan
džio jos numuša savo darbi
ninkams 10 nuošimčių algos, 
taip kaip tūlas laikas buvo 
padaryta Maine’o ir New 
Hampshire audinyčiose. :

Paskelbdamos algų suma
žinimą. kompanijos aiškina, 
kad audimų pramonė gyve
na labai sunkų krizį ir darbi
ninkų uždarbis prisieina nu
kapoti, nes kitaip negalima j 
esą gauti užsakymų. Bet jei
gu pramonė gyvena toki sun
kų krizį. tai kur tie Kuli- 
džiaus “geri laikai,” apie ku
riuos kapitalistų spauda nuo
latos triubija?

Šitas algų nukapojimas 
paliečia 30,000 audėjų New 
Bedforde ir apie 2.500 Taun- 
tone. Nev; Bedfordo audėjai 
kalba apie generalį streiką.

Mihvaukee miesto gy ven
tojai vėl pavedė savo miesto 
administraciją socialistams. 
Socialistų Partijos kandida
tas Daniel W. Hoan. kuri.- 
valdė tą miestą jau per 12 
metų, tapo išrinktas da ketu
riems metams būti jo majo
ru. .

Prieš draugą. Hoaną ėjo 
išvien republikonai. demo
kratai ir kitokie atžagarei
viai, bet visi jie tapo nušluoti 
nuo kelio. Nors galutinu ži-

POPIEŽIAUS NAGAI ŠIE- niu da neturim, bet tos, kuriu | 
K1A I AMERIKĄ. mums pasisekė gauti, rodo.

Romos popas su savo kai- kad socialistų kandidatas 
dinolais nutarė įtraukti į juo- buvo gavęs jau 41,180 balsų, 
dą sąrašą Rhode Island vals- kuomet visų atžagareivių re
ti joj leidžiamą franeuzų ka- miamas kandidatas turėjo 
talikų laikraštį “La Senti- vos tik 26,387. 
nelle,” užtai kad to laikraš- Esą vilties, kad bus išrink- 
čio leidėjas apskundė vysku- ta apie 10 socialistų alder- 
pą į valdžios teismą už netei- manų ir daug kitokių valdi- 
sėtą aukų sunaudojimą. Be ninku. Kapitalistų spauda ši
to, leidėjas yra atskiriamas tas žinias slepia, 
nuo bažnyčios. Ant laužo su----------------
deginti savo priešininko ku- SOCIALISTŲ MIESTE MA 
nigija šiandien negali, tai * **
nors šitokiu budu savo vėl-1 
nišką kerštingumą parodo.

Miiwad.ee Paėmė I SS?“
SocidlistRL * Tūlas laikas atgal sovietu 

Rusi ja prisiuntė |NewYor- 
ką *5,257.000 aukso plytose. 
Ji norėjo tuo budu parodyti 
savo norą daryti su Ameri
kos kapitalistais biznį ir pa
raginti juos, kad jie privers
tų VVashingtoną pripažinti 
bolševikų valdžią. Bet tas 
nepavyko, o tuo tarpu pa
sklydo paskalai, kad Francu- 
zijos valdžia uždėjo ant to 
aukso areštą ir reikalausianti 
per Amerikos teismus, kad 
tas auksas butų išduotas jai. 
Maskva i 
Francuzijos valdžią su pa

akiais pamatais m 1 • V I
aukso kabinasi.; 1 UTKai ValO

Konstituciją.
Religija ir Dievas braukiami 

laukan.
Žinios iš Konstantinopolio

f

Bandė Užmušt Sovietų
Ambasadorių Varšuvoj 

-----------------------------------------f --------------  
JUGOSLAVIJA ATKIRS
TA NUO RUMUNIJOS.
Belgrado žiniomis, susisie- (

kimas traukiniais tarp Ru- 30,000 rusų monarchistų ren- 
munijos ir Jugoslavijos tapo į 
visiškai nutrauktas, nes Ru-. 
munijoj prasidėjo revoliuci-

MASKVA RUOŠIASI 
IKARĄ.

giasi pulti iš Lenkijos 
Ukrainą.

... . Pereitą sąvaitę Varšuvoj
nis judėjimas. Visa Transil-. kėsintųsi užmušti jau antrą 

jvanija esanti užimta karei- sovietų Rusijos ambasado- 
- .ivių, kad nedavus vald~,z" -----1 -—r'L-

tuomet kreipėsi į priešininkams susirinkti.
valdžia su na-i

KINIEČIU KOMUNISTAI 
IŠSKERDĖ DVIEJU 
MIESTŲ VYRUS.

Žinios iš Kynų sako, kad 
3,000 komunistų užėmė 
Yeunchuno ir Yeonkongo 
apskričiui Kantono pietuose 
ir išskerdė tenai visus vyrus 
senesnius kaip 40 metų. Mo
teris buvo iškoneveiktos, vai
kai sudeginti.

ŽIAUSIA BEDARBIŲ.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Green pa
skelbė raportą, parodanti, 
kiek katram mieste yra uni- 

ijistų be darbo. Didžiausia 
759,000 Angliakasiu. bebai,bėvia

' ° ” as kiekvieno 100 lųiijistu. 44
įyra be darbo. New Voike 24 
iš 100 neturi darbo, Phila- 
deiphijoj 31. Detroite 30. 
Omahoj 40, Clevelande 36. 
Los Angeles 23, San Frencis- 
coj 14, Washingtone 13, Chi
cagoje 12, o Mihvaukee mie
ste. kuri valdo socialistai, 
ant kiekvieno 100 unijistų 
esą tik 8 be darbo.

Amerikoje Yra

We»t Virginija pagamina 
, daugiausia anglies.

Suvienytų Valstijų kasyk
lų biuras praneša, kad da
bartiniu laiku šioje šalyje 
yra 759,000 angliakasių, ir 
kad daugiausia anglių iška
sama West Virginijos valsti
joj, kur nėra unijos ir darbi
ninkai pigiau dirba. Unijines 
kasyklas kapitalistai, mat, 
laiko uždarę, arba stengiasi 
dirbti suskebais, todėl jų 
produkcija paskutiniais me
tais žymiai nupuolė. Perei
tais metais West Virginijoj 
iškasta minkštųjų anglių 
151,680,000 tonų, o Penn- 
sylvanijoj — 131,007,000 to
nų. Iki pereitų metų dau
giausia anglių buvo iškasa
ma Pennsylvanijoj.

FRANCUZŲ MINISTERIS 
GAVO I ŽANDĄ.

Šį panedėlį laike debatų 
Francuzijos parlamento at
stovas Andre Millet davė 
viešųjų darbų ministeriui 
Tardieu į snukį ir sudaužė 
jam akinius. Ministeris apsi
pylė kraujais, bet kraujas ėjo 
tik iš nosies; stiklai jo nesu
žeidė.

TREČIOJI PARTIJA SUSMUKO.

TROCKIS NENUKAUTAS.
Pereitą sąvaitę buvo pa- 

sklydę žinių, kad vienas bol
ševikas, karštas Stalino šali
ninkas, šovęs Trockį iš užpa
kalio ir mirtinai jį sužeidęs. 
Bet Maskva sako, kad tai ne
tiesa. -

Tuo pačiu laiku žinios iš 
Rygos sako, kad Trockis pa
bėgęs iš ištrėmimo ir atvy
kęs Latvijon, šitą tvirtina 
rusų laikraštis, “Segodnia.” 
Trockis perėjęs per Latvijos 
sieną 31 kovo naktį. Su juo 
esanti jo žmona ir keliatas 
draugų. Atvykęs Latvijon, 
Trockis prašęs vizos važiuot 
į Vokietiją arba Francuziją. 
Apie savo pabėgimą jis mu
šęs telegramą Maksimui 
Gorkiui, Borisui Suvorinui ir 
kitiems.

COOLIDGE PASIPIKTI
NĘS ŠAUDYMAIS 

CHICAGOJE
Chicagos dienraščiai rašo, 

kad prezidentas Coolidge 
esąs labai pasipiktinęs dėl 
prohibicijos agentų siauti
mo Chicagoje. Paskutinėmis 
dienomis prohibicijos agen
tas Caffey nušovė tenai teis
mo valdininką Beatty, ir 
žmogžudys ligi šiol tebėra 
d a neareštuotas, nes vietos 
policija susipykus su federa- 
lės valdžios atstovais ir ne
gali prieiti prie susitarimo.

AUDRA SUŽEIDĖ DAUG 
ŽMONIŲ.

mėse valstijose pe- 
riautė smarki 

3 žmonės 
?0 sii-

V aK.i 
reitą sąvau 
audra, per K u. 
bu užmušt' n 
žeista.

Amerikos Socialistų Par-! 
tijos organas “New Leader” 
sako, kad šių metų rinkimuo-. 
se Socialistų Partija bus vie
natinė opozicija demokra
tams ir republikonams. Tre
čioji Partija mirė negimus, 
nes pasirodę, kad jos kū
mais norėjo būti komunistai. 
Prisidengę svetimais var
dais, Maskvos agentai buvo 
paskyrę “vykdomąjį komite
tą,” kuris turėjo sušaukti lie
pos mėnesy “nacionalę kon
vencija” ir įkurti “Darbo 
Partiją.” Kad darbas išrody- 
tų rimtesnis, jie įrašė į tą 
“vykdomąjį komitetą” so
cialistą Maurerį ir Clevelan- 
do “Citizen’o” leidėją Max 
Hayesą, visai jų nesiklausę. 
Kada šitie žmonės sužinojo, 
kad jie yra paskirti į tokį ko
mitetą. jie tuojaus užprotes
tavo ir liepė jų pavardžių ne- 000,000 į dieną. Tiek suėda 
vartoti. Max Hayesda pridu- kas diena armija ir laivynas, 
rė, kad kas priešingas kapi- Šitas skaitlines patiekė kon- 
tali. tu viešpatavfmui, ta,- gresmanas Ralph F. Lozier. 
Ii šjniei »>u’^>oti už Socialistų ir visa uu reiaaiinga tik ka- 
Partijo& Ka... .* ’atus. Drg. pitalo apsaugai. O kiek vai 
Maurer taipgi dm. den tik džia išleidžia darbininku ap- 
Socialistų Pai ti jai. saugai ?

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI LAIMĖJO 45,000 

NAUJŲ NARIŲ.
Vokietijoj laukiama dide

lių socialistų laimėjimų atei
nančiais rinkimais, nes so
cialistų partija smarkiai au
ga savo nariais. Pereitų metų 
pradžioje Vokietijos socia
listų partija turėjo 823,520 
narių, o šįmet sausio mėnesy 
jos narių skaičius siekė jau 
868,581. Reiškią, per vienus 
metus priaugo 45,000 narių.

$2,000,000 KAS DIENA 
AMERIKOS ARMIJAI 

IŠLAIKYT.
Suvienytų Valstijų milita- 

rizmo mašinerijai išlaikyti 
dabartiniu laiku reikia $2,-

vių. kad nedavus valdžios(nų. Vienas buvo užmuštas 
į pereitais metais, delko tik 
i per plauką nekilo karas tarp 
• Rusijos ir Lenkijos. Mano- 
! ma, kad dabartinis pasikėsi- 
, nimas buvo tyčia daromas 
ikaro tikslais.
Į Rusijos ambasadorium 
! Varšuvo j dabar yra Bogomi- 
lovąs. Vieną pereitos sąvai- 
tės vakarą vėlai į ambasadą 
paskambino kaž-kas telefo
nu ir pasakė norįs tuojaus 
pasimatyti su ponu Bogomi- 

i lovų, nes turįs labai svarbių 
j informacijų pranešti apie 
j Lenkų-Lietuvių padėtį Vil
niuje. Ambasadorius sutiko 
nepažįstamajį priimti, ir tuo
jaus į .ambasadą atvyko jau
nas vaikinas. Bet ambasadon

klausimu, kokiais pamatai'1 
ji prie to ; _______ f
Francuzijos valdžia atšakiu-' 
si. kad ji jokių priekabių ne
daranti ir arešto ant to auk-1 
so visai nedėjusi. Bolševikai 
tuomet pasisamdė vokiečių 
laiva ir pereita sąvaitę &u- ’■ 
biai šita auksa išsivežė. Taigi s»k<>, ka(1 turkai ruošiasi tai- 
išrodo, kad New Yorke buvo syti savoj espublikos konsti- 
daromos kaž kokios intrigos tuciją. 
tą auksą čia sulaikyti.

. Dabartinėj konstitu-J 
icijoj yra pasakyta, kad “val
stybės tikyba yra Izlamas.” 
Pataisytoj konstitucijoj šitie 
žodžiai busią išbraukti lau
kan. Be to, dabartinė konsti
tucija reikalauja, kad prie
saika butų daroma Dievo 

kalavimas irgi busiąs iš-{-ine^?.Jls l^ai susinervavo; 
brauktas. Vietoj “Dievo”,neramiai dairjtis j 
busiąs įdėtas žodis “Garbė.”. neQiskai žingsniuoti

Taip ir turėtų būt. Valsty- V° Kambaii. Du abmasados 
bė susideda iš įvairiausiu ti- tetektivai sučiupo jaunuoli 

jimo. Tarnas Rūbas. 27 metų kybų >^"10^, todėlI ,-evoiv/d b^nX

.spėjo.
Į Pradėjus kamantinėti, pa
sirodė. kad tai nėra vaikinas,

Waterburio Lietuvis 
Kalėjime.

£'>’• ' : . •*> • »
Tarnas Rūbas atsuko gazą ir 

norėjo pražudyt savo 
šeimyną.

Waterbury. Conn.—Lauk
damas Kristaus nukryžiavo-

amžiaus lietuvis, irgi nutarė 
užbaigti šį gyvenimą ir pa
žiūrėti. kaip einasi anam pa
saulyje. kur numirę keliauja 
visi geri katalikai. Ant drą
sos jis sakosi išsigėręs mas- 
lionkų ii- kitko, o parėjęs na
mo dar apmušė jauną savo 
pačią ir r^kties laiku atsuki
nėjo visus gazo kranus. Bet 
jo žmona per miegą pajuto 
gazo smarvę ir pabudus išsi
gelbėjo. Rūbas tapo areštuo
tas ir nuteistas 30 dienų į šal
tąją. Teisme Rubienė skun
dėsi. kad vyra^ tankiai muša 
netik ją, bet ir mažą savo kū
diki. kuris da neturi 10 mė
nesių.

turi teisės kišti kokią nors 
vieną religiją visiems.

B1EDNAS BORAH!
Senatorius Borah įsteigė bet ^gina persirengus j . 

surinkti '-’1 tuoJaus pnsipazinofondą ir norėjo
$160,000, kad sugrąžinus! 
Sinclairui tą aliejuotą kyši, 
kuri jis yra davęs pono Kuli- 
džio partijai. Borah manė, 
kad tą kyšį sugrąžinus, re- 
publikonų vardas butų apva
lytas nuo šmugelio. Bet iki 
šiol į jo fondą suplaukė vos 
tik $7,000. Tas parodo, kad 
piniguoti republikonai apie 
savo partijos švarumą nepai
so. Kuo daugiau šmugelio, 
tuo daugiau biznio ’.

I

16-toji SOCIALISTŲ KONVENCIJA.
šią pėtnyčią. 13 balan

džio. New Yorke susirenka 
Amerikos Socialistų Partijos 
16-toji konvencija. Delega
tų tikimasi iš 40 valstijų. Pir
mą vakarą Manhattan Opera 
House bus didelės prakal
bos. Kalbės kongresmanas 
Bergeris, advokatas Hill- 
quitt, Mihvaukee majoras 
Hoan. Readingo majoras 
Stump. Pennsylvanijos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Maurer, Cameron King iš 
Californijos, Joseph W. 
Sharts iš Ohio, William A. 
Cunnea iš Illinojaus, Roevver 
iš Massachusetts, ir daugelis 
kitų.

Konvencija turės paskirti 
Socialistų Partijos kandida
tą prezidento rinkimams, iš
dirbti šių metų rinkimams 
platformą ir aptarti naują 
konstitucijos projektą. Tas 

J projektas siūlo sumažinti na- 
Velnių kalnais, nežinia iš ko- rinę mokesti iki $1 metams, 
kios priežasties plyšo žemė, nes 
Plyšys turi 3 mylias ilgio ir 
vietonjistiek pločio, kat „a. 
lyssu vežimu .u

SUDEGĖ LAIKRAŠČIO 
SPAUSTUVĖ.

Scranton, Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia sudegė “Scranton 
Republican” dienraščio 
spaustuvė. Gaisras buvo la
bai didelis ir padarė į pusę 
miliono dolerių blėdies.

ROMANAS PRAŠO SME
TONOS PASIGAILĖJIMO.

Laikraščiai praneša, kad 
Jonas Romanas, kuris d ei sa
vo pačios nušovė D-rą Brun- 
dzą, dabar padavęs per Mar
tyną Yčą prašymą Smetonai, 
kad tas jo pasigailėtų ir pa
leistų iš kalėjimo.

64-TA BOMBA.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

tapo subombuoti demokratų 
politikieriaus namai. Tai jau 
64-ta bomba Chicagoje šešių 
mėnesių laikotarpy. Tai ve, 
ko pasiekė Amerikos butle- 
geriška “‘civilizacija!”

ŽEMĖ PLYŠO PER 3 
MYLIAS.

ldaho valstijoj, netoli Lu-j 
cile’s kaimo, ties Septvnių

praktika parodė, kad 
A. e.iAvje politine organi- 
acija negali funkciuiijoti 

remdamosi »nenr<ii'r i? ta 
riu iiickestimie

KIRPIKŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

New Yorke sustreikavo 
2,000 barberių, protestuoda
mi prieš savo darbdavių or
ganizaciją. kuri nutarė nu
mušti kirpikams algas m>. 
$35 ant $30 į savaite

ŽUVO n ŽVEJŲ.
Per au 1 * Italijos paKraš- 
pp m ą’. aite 'ii' o < i

- j'i.

norėjusi nušauti ambasado
rių Bogomilovą ir pasisakė 
esanti Halina Valentinovič’- 
iutė, Vilniaus rusų monar- 
chistų organizacijos narė. Ji 
turinti tik 18 metų amžiaus.

Varšuvoj manoma, kad ši
to pasikėsinimo tikslas buvo 
sukelti tarp Rusijos ir Lenki
jos kivirčus ir tuo pasinaudo
jant pradėti monarchistų 
puolimą ant Ukrainos. Sako
ma, kad Ukrainos pasieny, 
Lenkijoj, jau nuo dviejų mė
nesių stovinti 30,000 rusų ar
mija, susidedanti daugiausia 
iš buvusių caro armijos ofi- 
cierių. Jiems vadovaująs tū
las Levicki, buvusis pagarsė
jusio gen. Petliuros padėjė
jas. Levickis žadąs pulti Uk
rainą šį pavasarį arba vasa
ros pradžioje.

Sovietų valdžia šitą tur
būt nujaučia, nes Paryžiaus 
spaudoje pasirodė žinių, ku
rios tvirtina, jog Maskva 
taipgi ruošiasi į karą. Bet Pa
ryžiaus informacijos sako, 
jog visų pirma sovietų armi
ja pulsianti Latviją, kad paė
mus Rygą ir Liepojų turėtų 
atdarą kelią į jūres. Rusai 
prisikabinsią prie Latvijos 
dėlto, kad reakcinė '.atvijos 
valdžia panaikino prekybos 
sutartį, kuri pi’ .na buvo su 
sovietais pasirašyta.

Užėmę I :.wiją, rusai pul
sią Rumuniją, kad atsiėmus 
Besarauijos guberniją, kurią 
po naro aliantai atplėšė nuo 
Kusi jos ir atidavė Rumuni
jai. šitam žygiui rusai <abar 
matu geriausią progą, nes 
Rumu ijj. įuuje ema smar
ki naminė Kova Apsidirbus 
su Lai įja i Rumunija, so

i . Rusija gal atkreipsianti 
u’-icš Lenkiją.

r
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KOKIA MAJAUS 
“ROLĖ”?

Fašistinio “Lietuvos Ai
do” korespondentas aprašo 
s>avo pasikalbėjimą su kap - 
tonu Majum. Tas pasikalbė
jimas Įvykęs jau po to. kaip 
Majus buvo pasimatęs su 
Plečkaičiu.

I
4

Išpasakojęs, kaip jis pe> 
ėjęs Vokietijos sieną ir kaip 
tenai ji pasitikę emigrantai 
Majus pareiškė “Lietuvos 
Aido” korespondentui šito
kį dalyką:

“Vakare pasirodė ir pats 
Plečkaitis. Puolė is džiaugsme 
mane bučiuoti; bet čia pat iš
traukė iš kišenės kitą man vizą 
su Malinausko pavarde, be tei
sės išvykti iš Lenkijos, <> senąją 
•ižą atėmė ir čia pat suplėšė ir 

pasakė, kad tą vakarą abu vyk
sime dar i Bei liną ir tik grįžda
mi nuo Dirschau pasuksime į 
Lenkiją. Aš supratau, jog mane 
aori supančioti, bet nuspren
džiau savo rolę vaidinti toliau 
ligi paaiškės visi jo planai.“

Jeigu šitie žodžiai ištikru
jų buvo paties Majaus pasa
kyti, tai jais verta susidomė
ti. Nes jie parodo, kad Ma
jus, norėdamas 
Plečkaičio “planus." 
“vaidinti savo rohę.”

Kokią gi rolę jisai vaidi
no?

Jis buvo apsimetęs revo
liucionierium, fašistinės val
džios priešu, ir šitą rolę jisai 
lošė tuo tikslu, kad sužino
jus, ką veikia užsieny Pleč- 
kaitis.

Reiškia. Majus nebuvo fi
ltras revoliucionierius, nebu
vo Smetonos ir X oldemaro 
valdžios priešas, o tik tokia 
"rolę” lošė.

Ir jis lošė tą "rolę” šnipi
nėjimo tikslais.

Tais tikslais jis sakosi va
žinėjęsis ir Berlinan. ir Var
šuvon, ir ant galo į Vilniaus 
Kraštą. Ir visą tą laiką jis 
"vaidino savo rolę."

Bet Įsidėmėkit jo prisipa
žinimą, kad vykdamas į Vil
niaus kraštą jis buvo labai 
atsargus, kad Plečkaitis te
nai jo “nesupančiotų."

Kokio gi “supančiojimo" 
jis galėtų bijotis, jeigu jis 
outu tikras revoliucionie
rius. o ne šnipas?

Sužinojęs “visus Plečkai
čio planus,” Majus kaip, 
koks vagis, slapta iš Vilniaus 
krašto pabėgo ir atvykęs. Į 
Karaliaučių pas buvusį žval
gybos viršininką Budrį, kuris 
<tebar eina tenai Lietuvos 
konsulo pareigas, viską jam 
apie Plečkaitį išpasakojo.

Vadinasi, Majus čia viešai 
p* ris i pažįsta, kad jis yra šni
pas ir provokatorius.
' O jeigu taip, tai tuomet 
prisieina padalyti išvadą, 
kad ir Tauragės sukilimas, 
kuriam Majus vadovavo, bu- 
. o niekas daugiau, kaip tik 
šlykšti žvalgybos provokaci
ja.

Tauragėj buvo daug revo
liucinio elemento. IT sukili
mas davė fašistams progos 
tą elementą išnaikinti. Mi
kulskis, Gudjonis, Paulikas, 
Burneckis, Lekavičius. Kaz- 
,‘auskas ir kiti veiklesni jau
nuoliai buvo fašistu išžudyti, 
p pats sukilimo vadas laimin
gai išvyko užsienin ir dabar 
rašinėja Į valdžios laikraš
čius savo “Įspūdžius,” laiko 
su ž’-algybininkais konferen
cijas.

Kitokios konkliuzijos iš to 
Tegalima padaryti, kaip tik 
tą, kad tas garsusis Majus 
yra žvalgybos agentas.

Taigi jauni tauragiečiai, 
kurie ėjo paskui savo vadą 
laisvės ginti, nežinojo, kad 
Judoši :s veda juos į kruvi
nas fašHiškų budelių kilpas.

sužinoti 
turėjo

RUSŲ POETAS DOMISI 
LIEtUVIŲ DAINOMIS.
"Lietuvos žinios" per

spausdino iš Rygos rusųlaik- 
‘raščio >egodnia" garsaus1 
rusų poeto K. Balmonto 

l straipsnį apie tai. kaip jam , 
yra Įdomios lietuvių liaudies 
dainos. Jis sako:

"Ne kiekviena Europos tauta 
turi Liaudies Dainas, kurios 
v ru venos tu vardo. Vokiečiai 
ir angiai neturi tokių Liaudies 
Dainų, kokias turi Rusai ir Lie
tuviai. Lietuvių Liaudies Dai
nose skaitytojas susipažinęs su 
daugelio salių ir daugelio seno
vės ir dabartinių tautų poetiška 
liaudies kūryba, su mminišku 
susijaudinimu ir pasigerėjimu 
pastebi švelnų jautrumą, aukš
tą saiko jausmą, vaizdų jaunu-! 
mą ir švelnumą, zahavėjo girių 
liūdesio sutemos, taurų sielos 
švarumą ir tiesumą. Čia pat yra 
ir puiki šypsena darbo žmo
gaus. kuris žino daiktų ir žmo
nių vertę ir nemėgsta daug kal
bėti; bet kai jis ką pasako, tai 
jo žodis yra vykęs ir svarus.“

Norėdamas arčiau lietu
vių liaudies dainas pažinti. 
Balmontas sakosi dabar pra
dėjęs mokintis lietuvių kal
bos ir jau išvertęs keliatą 
musų dainų rusų kaibon. bū
tent : “Žvėrių Vestuvės,” 
“Žvirblių Šventė,” “Tris 
Gulbės” ir “Motina ir Duk-j 
tė. ’

Balmontas dabartiniu lai-i 
ku gyvena Francuzijoj ir nu
siskundžia, kad “raudonieji’ 
opričninkai” jį nuskriaudę.

"Komsomolo” narę, o paskui 
pradėjo iš jos tyčiotis. Tas 
nežmoniškas merginos išnie
kinimas buvo atliktas, mato
ma, kuomet visa kompanija 
buvo gina.

Išniekinta mergina paskui 
nusišovė ir paliktame laiške 
išdėstė savo nusižudymo 
priežastį. Altšuleris ir jo 
draugai buvo areštuoti, ir ko-, 
munistų rašytojų organizaci
ja išnešė rezoliuciją, reika
laudama kaltininkus ‘ui a u 
dyt.

Komentucdamos šitą Įvy
kį. "Naujienos” sako:

"Yra charakteringa. Kad boi 
ševikiskoje Rusijoje kulka mė
ginama išgydyti visas ligas — 
politines, ekonomines ir sociali
nes. Kyla maisto kainos tai 
šaudo privatinius pirklius; puo
la červonco kursas, tai ša udo 
spekuliantus; sovietu oi reuma
tai susipyksta su Ai.glija, lai 
šaudoma politiniai kaliniai, ap
šaukti ‘Anglijos šnipais.’ Dabar 

: įeina madon šaudymai ir už nu 
sikaltimus prieš moralybe.’’IĮ Bet ^nežiūrint šitų šaudy-
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NAUJA OPOZICIJA 
STALINUI.

pravedė vos tik 83 kandida
tus, kuomet pereitame seime 
jie turėjo 223 vietas. Taigi 
jie prakišo net 140 mandatų!

Tuo thrpu Lenki jos Socia-
į
I
I .
i Iistų Partija, kuri pereitam 
seime turėjo 41 atstovą, šiuo
se rinkimuose pravedė 63! 
Vadinasi, socialistai laimėjo 
net 22 nau jas vietas!

Tai ve. kaip ponas Sirvy
das “informuoja" savo skai
tytojus i
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Tai Kodėl Lig Šiol 
Vis Dar Tylima?

Amerikos komunistų “Dai
ly Worker” tapo nubaustas 
$500 už išniekinimą šios ša-j 
lies himno. Be to da redakto- j 
rius gavo 30 dienų kalėjimo, • 
o rašytojas, kuris parašė j 
himną išjuokiančias eiles, 
gavo 3 metus kalėjimo. Bol-Į 
ševikai Maskvoje už toki nu
sikaltimą žmogų sušaudytų.

Man pateko i rankas vė- 
liausis Y. M. C. A. organas, 
“Boston Young Men’s 
News.” Ant pat viršaus pir
mam puslapy padėtas obal- 
sis: “Knotvledge is Power.” 
Bet pačiam laikraštukvje 
nieko apie "knovvledge” nė
ra. Tuščios žinios apie bėgi
mą. plaukimą, boksą, bolių 
[svaidymą — tai visas jo tu
rinys. Valga." Amerikos atei
čiai. kuomet jos jauna karta 
maitinama šitokiu penu!

Lietuvoje tapo išleisti nau
ji pašto ženkleliai su Smeto
nos paveikslu. Norėtųsi žino
ti, kas ponui Smetonai davė 
teisę reklamuoti savo fizio
nomiją valstybės lėšomis? 
šitokios begėdystes net ir 
Italijos Mussolini nedrįso da 
parodyt. •

Norėtųsi žinoti, ar lietu
viški komunistai talkinin
kauja fašistams uz atlygini
mą. ar tik iš draugiškumo. 
Ką tik Voldemaro-Plechavi- 
čiaus agentai pasako apie 
Plečkaitį. “Laisvė” tuojaus 
viską savo skiltįse perspaus
dina ir d a magaryčioms nuo 
savęs keliatą gniūžčių purvo 
imeta. Didžiausia brolybė!

Leonas Trockis nesenai da 
buvo “Bolševizmo Napoleo
nas." o šiandien — “revoliu
cijos skebas!” O betgi Troc
kis yra tas pats bolševikas 
šiandien, kaip jis buvo 10 
metų atgai. Jo nelaimė ir yra 
ame. kad jis pertoli išplau
kė su bolševizmo banga, ir 
kuomet ta banga grįžo atgal, 
jo laivas pasiliko ant sausu
mos. Jis vis da norėtų dekla
muoti apie revoliuciją, o tuo 
:arpu buvusieji jo “tovariš- 
?iai." suorganizavę “Ge-Pe- 
U," eina jau caro “Ochra- 
ios" pėdomis. Tempora mu- 
amtur, et nos in illis.

Prof. Gnaiba.

kratai, esame interesuoti, 
kad iškelti Plečkaičiui kalti
nimai butų kiek galima pil
nai ir bešališkai ištirti ir iki 
galui išaiškinti. Dokumentų 
viešumon iškėlimas butų se
ka mas žingsnis tai bylai aiš
kinti. Ir jeigu p. Staškevi
čius to nepadarys neatidėlio 
jant. jis tuo duos mums pa

tvirtinti. kad visas dėl

Amžiną atilsį "Lietuvis” 
prieš mirdamas metė Pleč
kaičiui kaltinimą, kad jis 
22-23 metais tarnavęs politi
nėj žvalgyboje. "Lietuvis” 
kartu nurodė, kad medžiagą 
tam kaltinimui jis gavęs iš 
dokumentų, turinių vidaus 
reikalų m-joj. Kuomet .suju
dinta visuomenė ėmė reika
lauti aiškių davinių, ir pas p. grindų t vi 
Staškevičių nuėjo tuo veika- Plečkaičio lermas yra sąmo- 
lu drg. Galinis ir p. Bortkevi- [ ningas organizuotas tam tik- 
čienė, p. Staškevičius, vieną fų žmonių ar Įstaigos, kad 
parą pagalvojęs, davė dele-, palaikytų provokacinės nuo- 
gacijai toki atsakymą. ‘taikos ana tose visuomenės

Plečkaitis, girdi, tarnavęs 
ne žvalgyboje, bet Piliečių 
Apsaugos Departamente. 
Tarnaudamas. Plečkaitis da
rydavęs raštu pranešimus ir 
juose informuodavęs Depar
tamentą apie kairiųjų socia
listinių organizacijų veiki
mą ir santykius. Informuo-j 
davęs ir apie socialdemokra
tus. Departamentas esą ne
kartą pasinaudojęs Plečkai
čio informacijomis ir visa ei
lė žmonių gavę pakelti tų 
pranešimų pasekmes. Tuos 
pranešimus ir kitokius doku
mentus, Plečkaičio ranka ra
šytus, D-tas turis savo archy
ve. Tą visą Plečkaitis daręs 
už atlyginimą, ir p. Staškevi
čius išvardino \ isą eilę sumų, 
kurios buk buvusios Plečkai
čiui išmokėtos, ir kad tie iš
mokėjimai esą Plečkaičio 
ranka patvirtinti.

Tą viską p. Staškevičius 
išpasakojo savo žodžiais. 
Kuomet delegacija jo papra
šė parodyti pačius dokumen
tus, p. Staškevičius ėmėsi ją 
įtikinti, kad dokumentų pa
rodymas nesudarysiąs aiš
kesnės padėties, nes, girdi, 
kas panorės, galės ginčyti 
pačių dokumentų tikrumą. 
Dokumentų jis ir neparodė.

Jeigu tikėti įvairių kores
pondentų vėlesniais papildy
mais, — jų tarpe “Idiše 
Stirnine” korespondentas, 
sakysim, ypatingai uoliai in
formavo visuomenę tuo klau
simu — tai p. Staškevičius 
vėliau sutikęs net paskelbti 
dokumentus Plečkaičio bylo
je. jei pats Plečkaitis to pa
reikalautų per savo Įgaliotini 
ar net pranešdamas apie tai 
laikrašty “Pirmyn.” Pačiu 
pastaruoju laiku, kokios dvi 
sąvaitės atgal, spaudoje vėl 
pasirodė žinia, kad p. Staš
kevičius pagalios jau iškel- 
siąs dokumentus aikštėn.

Ir vis tik lig šiol dar neiš
kėlė. Delko? Jog “Pirmyn” 
tilpo Plečkaičio laiškas, per
spausdintas ir musų legalėje 
■spaudoje, kuriame Plečkaitis 
aiškiai pasisakė, kad jam da
romieji kaltinimai neatatin- 
ka tikrenybę. X adinasi, Pleč
kaitis ginčija p. Staškevi
čiaus reveliacijas. Tai delko 
iki šiol neduodama galimy
bės pasipažinti su doku
mentais ir juos patikrinti, 
jeigu dokumentai išviso yra? 
Negi gali p. Staškevičius ir 
dabar dangstytis įstaigos pa
slapties skraiste. Jeigu pir
mos žinios galėjo patekti iš 
įstaigos dokumentų Į oficia- 
linę spaudą, jei pats p. Staš- 

bomų" ir “geng- kevičius rado galima ne tarp 
stenu” dėsnius, tai kodėl jis keturių akių smulkiai dėstyti 
nepamokina sato konfratrą Plečkaičio žygius Pil. Aps. 
iš Montellos atsargumo? Juk D-to tikslams, tai kuo galima 
kvailas butų tas kumštinin- aiškinti jį pagavusi kuklumą, 
kas, kuris eitų kumščiuotis kad lig šiol nedaro sekamo 
akinius užsidėjęs. Šitą tai- būtino žingsnio. — neiškelia 
syklę, mums rodos, žino viešumon pačių dokumentų, 
kiekvienas “bomas.” Bet jei jis juos turi ? 
Montellos kunigas, eidamas Nei p. Staskevičius, nei 
su savo para pi jonais muštis, tie, kam jis tarnauja, nėra 
akinių nenusiėmė. tokie nai\ųs, kad galėtų rei-

Taigi butų labai pageidau- kalauti iš visuomenės patikė- 
jama. kad “Darbininko” re- jimo vien dabartinių ar bu- 
daktorius, kaipo šitų dalykų vusiųPil. Aps. D-to direkto- 
žinovas, pamokintų jį tų tai- rių žodžiams, žodžius turi 

. „ ------ - —..—r------------ r ’syklių. kuriu laikosi visi “bo-sekti realus įrodymai. Tiek
kurie kartu su nios," ar jums nepavydu tos mai” ir “gengsteriai.” platesnė visuomene, tiek pir-

demokratais kamietės sveikatos? | ' • Keliatas katalikų, moj eilėje mes, socialdemo-

NEGRAMOTNA “ELTA.”
“Lietuvos Žinių” 59-tame 

numery randame iš Wash- 
ingtono "Eltos” paduotą ži
nią. kad “Amerikos parla
mentas nesutiko pailginti 
Kulidžiui prezidentavimo 
laiką.”

Ištikrujų gi Amerikoje 
nieko panašaus nebuvo ir ne
galėjo būti, nes čia preziden
tą renka ne parlamentas, bet 
patįs balsuotojai. Faktas yra 
toks, kad Coolidge’ius pats 
nenorėjo savo kandidatūros 
statyti.

Kaipo oficialė Lietuvos te
legrafo agentūra, “Elta” tu
rėtų šitokius dalykus žinoti. 
Bet ją veda, matyt, negra- 
motni žmonės.

! taikos ūpą tose 
grupėse, su kuriomis dabar
tinė p. Voldemaro vyriausy
bė veda ypatingai įtemptą 
kovą. * “S-ias.”

mų, piktadarybe komunistų 
žemėj nemažėja, o kas sykis 
eina vis didyn. Leningrade, 
Čubarovo Pereulke. 30 vyrų 
nesenai sukoneveikė septy- 
nerių metų mergaitę. Visi jie 
buvo užtai sušaudyti, o vis 
dėlto šita kmvina bausmė 
nesulaike komunistų rašyto
jų seki et iriaus su jo sėbrais 
nuo kito į •?< našaus nežmoniš
ko darbo.

Jas parodo, kad vartoja-}daro visai kas kita. Tas žodis 
mas komunistų vaistas nieko {atėjo man Į galvą skaitant 
nepataiso, tik paverčia Rusi-i vieną patriotišką laikraštį, 
ją Į kokią tai baisią barbarų1’ 
šalį, kur žmonių kraujas lie
jasi upeliais.

SOCIALDEMOKRATŲ 
CENTRAS APIE PLEČ

KAITI
LSDP. Centro Komitetas

I

MANO PASTABOS.
H ipoc hond rija.

Hipochondrija, tai tokia 
dalykų painiava, kuomet 
žmogus darai viena, o pasi- 

vlotvi inooi lzito '/Arli.-

I 
I

Europos laikraščiai prane- LbLĮK centro Komitetas 
ša. kad prieš Rusijos (iikta-į<vai’?!| p°sė<<y lo d. ko-j 
torių Staliną atsirado nauja 
opozicija. Jai vadovaująs 
ekonomistas Rykovas. kuris 
turįs daug pasekėjų komu
nistų tarpe.

Pasirodo, mat. kad ištrė- 
męs Trockį ir kitus kairiųjų 
komunistų vadus i Sibiro ty-‘ 
rus, Stalinas kaž-ko nusigan
do. Jis. matyt, pabūgo, kad 
dėl Trockio ištrėmimo kai
rieji nesukeltų revoliucijos. 
Ir todėl jis pradėjo jiems pa
taikauti. Jis pradėjo spausti 
kaimą ir grįžti atgal prie ka
ringojo komunizmo, už kurį kaiti provokatorium, jokių 
-tojo Trockis, šitokia politi- faktų iki šioi da neparodė, 
ka jis, matyt, tikėjosi nu- 'Socialdemokrato" 12-tame 
ginkluoti pasilikusius Troc
kio šalininkus.

Bet vienai opozicijai pa
taikaudamas. jisai sukėlė ki
ta. Sakoma, kad Rvkovui va- 
dovaujant, ekonomistų gru- ar jis paskelbs, nežinia. Šitą 
nė padarė eilę susirinkimų ir 
iškėlė protestą dėl “kaimo 
spaudimo.’’

Rykovas sako, kad šita 
dviveidė Stalino politika vėl 
sukelsianti Rusijoj pilietini 
karą ir miestuose kilsianti di
delė panika. Jau dabar mies
tų darbininkai kalbą, kari 
greitu laiku busianti įvesta 
“kortelių sistema” ir “bado 
porcijos.”

Neerana to. sako Rykovas, 
šitokia Stalino politika suke
lia nepasitikėjimą sovietais 
užsieny. Jei NEP’as busiąs 
likviduotas, tai jokios dery
bos su užsieniu dėl kredito 
gavimo nebusiančios gali
mos. Rykovo grupe todėl gi
na NEP’ą, kitaip sakant, pri
vatinio biznio teises.

|vo iškeltų prieš Plečkaitį j kaltinimų klausimą ir nuta
pė :

"Padaryti visu traliniu žygiu 
pilnam ir bešališkam bylos iš
aiškinimui tokiose sąlygose, ku
rios duotu galimybės joje da
lyvauti ir pačiam kaltinama
jam.“ ‘

Mes galime šitokį LSDP. 
Centro Komiteto nutarimą 
tiktai pasveikinti. Reikia gi 
nors sykį tas skandalas už
baigti. Nes Lietuvos valdžios 
agentai, kurie apskelbė Pleč-

kur aš radau šitokį praneši
mą. "Technologijos labora
torija pagamino pirmus Lie
tuvos šilko gamybos bandy
mus. Pasirodo, Lietuvoje yra 
pakankamai šilkakirminių ir 
puikiai auga jų lapais min
tanti medžiai.”

Aišku, kad čia norėta pa- 
Isakyti, jog Lietuvoje yra ne
tik šilkavabalių, bet tenai 
puikiai auga ir tie medžiai, 
kurių lapais šilkavabaliai 
minta. Bet išėjo visai kas ki
ta. Išėjo, kad medžiai minta 
šilkavabalių lapais.

i

■Socialdemokrato” 12-tame 
numery vėl yra Įdėtas reika- 
avimas. kad žvalgybos virši
ninkas Staškevičius paskelb
tų dokumentus, kuriuos jis 
-a kėši turįs savo rankose, bet

eikaiavimą mes perspausdi- 
nam šiame "Keleivio” nume
ry. Iš jo matyt, kad iki šiol 
Lietuvos socialdemokratai 
laikosi tokios pat nuomonės, 
kaip ir “Keleivis." būtent, 
kad "visas dėl Plečkaičio ler
mas yra sąmoningai organi
zuotas" dabartinės valdžios,, 
kad palaikius provokacinę: 
nuotaiką, prieš socialdemo-j 
kratus.

Žemaitiška astronomija.
Laikydamas South Bosto

ne paskaitą apie astronomi
ją, Dr. Slavėnas pasakė, kad 
šitas mokslas turėjo kada 
nors būt žinomas ir lietu
viams. nes musų liaudis turi 
savotiškų pavadinimų kai 
kuriems, žvaigždynams, pa
vyzdžiui: 
Įias.’’ “Sį^tyjiąs. 
viai ir tt.

Dr. Deckenstedt savo vei- 
;kale “Mythen. Sagen und 
ĮLegenden der Zamaiten" ir- 
[ gi mini apie tai. Jis sako, kad 
žemaičiai syki taip susido
mėjo mėnuliu, kad norėdami 
geriaus ji ištirti,’ nutarė nu
kabinti ji nuo dangaus, ir tuo 
tikslu jie buvo sulipę ant di
delio kalno.

SIRVYDO “ŽINIOS.”
"Vienybės” 36-tame nu

mery p. Sirvydas parašė ap
žvalgos straipsnį antgalviu: 
“Socialistų Bankrotas Len
kijoj.” Ir toliaus jis porija:

"Lenku laikraščiai paduoda 
įdomių smulkmenų apie seimo 
rinkimus kovo 4 d. 
tingai įsidėmėtina.
Iistų partija, aklai remianti Pil
sudskio diktatūra, yra netekėsi 
darbininkų pritarimo. Varšuvos 
mieste, kur socialistai pirmiau

Iš j u ypa- 
kad socia-

i

f

Darbininkas" Apie 
MonteHos Muštynes.

U]

“Paukščių Ke- 
_ >\J^ienpiu-

f v* • • tz •> *'*•Lašiniai—Krikščio
niu Nelaime.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Voldemaras pra
dėjo šiurkščiai "čiupinėti’ 
krikščionių lyderius. Valsty
bės gynėjui buvo Įsakyta 
pradėti nagrinėti pono Pet
rulio bylą, kuri buvo jam iš
kelta dar prie liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžios už 
išeikvojimą valstybes pini
gų, kuomet jisai buvo finan
sų ministerium krikščionių- 
demokratų valdžioje.

Podraug Voldemaro Įsa
kymu šiomis dienomis buvo 
areštuoti dar du stambus 
krikščionių šulai. Jiedu kal
tinami dėl lašinių šmugelio. 
Buvusis katalikų Seimo na
rys Mikšys ir ministeris 
“daktaras” Draugelis tapo 
suimti ir uždaryti sunkiųjų 
darbų kalėjiman užtai, kad 
būdami valdžioje jie pirko 
Lietuvos armijai supuvusi la
jų košei virti, o pinigus ėmė 
iš valstybės iždo už geriau
sius lašinius.

Išrodo, kad lašiniai krikš
čionims yra tikra nelaimė.

Kunigui Alsauskui išėjo į 
sveikatą visas vagonas ma
karonų.

Kunigui Purickiui nieko 
nepakenkė tris vagonai sa
charino ir kokaino.

Deimantų šmugelis, kuris 
Estonijoj buvo sugautas su 
kun. Purickio antspauda, 
kad tai “diplomatiniai doku
mentai.” irgi tapo greitai už
mirštas.

Vienas krikščionių denio* 
kratų ministeris pakėlė net 
15 pūdų auksinių ir sidabri
nių pinigų išvažiuodamas į 
užsieni, ir tai nepatrūko.

Bet kaip tik krikščionių 
veikėjai prikiša savo, krikš
čioniškus nagus prie lašinių 
—tuojaus ir nelaime!

Jonas Romanas įkūrė “la
šinių bendrovę.” ir dabar sė
di Kauno kalėjime.

“Daktaras” Draugelis su 
Mikšiu norėjo pakeisti laši
nius lajum — irgi atsidūrė 
už grotų. ;

Išrodo, kad kiaules kunę 
yra jau kaž-kas Įgimta, kas 
neina krikščionių sveikatom

Maižius turbut ne veltui 
uždraudė žydams imti kiau
lieną i rankas. Maižiaus 
mokslą yra priėmę ir krikš
čionis. Jo parašytą žydams 
Dešimti Prisakymų jie skaito 
Dievo žodžiu ir kas diena 
kalba prie savo poterių kaipo 
“Dešimtį Dievo.Prisakymų." 
Bet jie užmiršo’ jo įsakymą 
apie lašinius. Dėlto, turbut, 
lašinių biznis jiems ir nesise
ka. Eks-Klierikas.

I

South Bostono “Darbinin
kas" labai piktinasi, kad 
Montellos katalikai išpylė 
<avo klebonui kailį. Bet dau
giausia jis rūstauja, kad 
mušdami savo dūšių ganyto
ją jie neliepė jam akinius 
nusiimti.

“Net žemiausios rūšies bo- 
mas ir gengsteris” — sako 
South Bostono kunigų gazie- 
:a, — “ir tas. puldamas ką 
mušti, sušunka: take off 
vour glasses — nusiimk aki- 
įius! — bet Montellos kata
likai. puldami mušti savo 
kunigą, to nepadarė.”

Reiškia. “Darbininkas” 
reikalauja, kad mušdami sa
vo kunigą, katalikai visuo
met lieptų jam nusiimti aki
nius.

Reikia pasakyti, kad šita 
pamoka nebloga.

Bet jeigu jau “Darbinin
ko” redaktorius yra toks ge
ras muštynių ekspertas ir 
žino visus “

Žinok, kas tai aš!
Už nepataisvmą kelio Lie

tuvos teismas nubaudė kai
mieti A. Žemaiti 10 litų pa
baudos. Kaimietis jautėsi 
neteisingai nuskriaustas ir 
apeliavo į aukštesnį teismą. 
Kada aukštesriis teismas pa
baudą patvirtino, žmogus 
atsiduso ir paduodamas tau
kuotą 10-litinę sako: “Bloga 
valstybė, jeigu tokius teisė
jus pastato."

Ponas teisėjas pasijuto ši
tokia pastaba Įžeistas ir “ma
garyčioms” uždėjo žmoge
liui da tris mėnesius kalėji
mo.ŠVINAS YRA GALIN- 

GIAUSIS KOMUNISTŲ 
VAISTAS.

Rusijos komunistai taip 
Įtikėjo švino galybei, kad jo 
pagalba jie bando gydyt vi
sas savo gyveninio ydas. 
Štai, šiomis dienomis Rusijos 
komunistų rašytojų sąjungos 
sekretorius, Moisiei Altšuler, 
leido šešiems savo draugams 
studentams išžaginti Zinai-; 
dą Islamovą, 22 metų am
žiaus studentę ir komunistų krikščionimiis demokratais kamietės sveikatos?

1

Sveika meteri*.
Lietuvos laikraščiai prane-—------ —  --------- - ----- i iširtu v laiKrasciai prane-

turėjo dvi vietas, dabar pasiliko ša šitokį atsitikimą: Kaune 
su x iena. ilinn i t i Laisu v,ena- Įlipo Į konkę (stiytkarį) kai-

Ir iš to jis padaro “sočia- miete moteris ir važiuojant 
iistų baiikrutą." 'ramiai sau, be jokio tmikš-

O tuo tarpu faktas yra mo, be jokių patarnavimų, 
toks, kad šituose rinkimuose pagimdė sūnų. Ir motina sti- 
subankruti.io ne socialistai. }>ri, ir vaikas sveikas kaip ri- 
bet pono Sirvydo šerstįes dikas. Išlepintos miestų “po- 
tautininkai, 1 ' ’ ' ' - ”

AUDRA SUNAIKINO 
DAUG KAIMU KRYME.
Maskvos žiniomis, au, 

Krymo pusiasaliu siautė bai 
si audra, kun sugriovė dau? 
gybę kaimų ir daug Mediėį 
pridarė sodams.
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Kas skaito ir raio, 
Tas duonos nepralo.

□ LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
MON1ELLO, MASS. Isusirinkimą kun. švagždys iri Juškai, taigi ta

Kunigu Jonu Svagždy. ga|h«matęs Kamandulį, parei-'zui Nęviackui
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neteks akies, kurią jam iš
mušė parapijonas.

Vietos anglų laikraščiai 
31 d. kovo išėjo su didžiau
siomis raidėmis apie mušty
nes kunigo su parapijonais.

Tarpe vietos lietuvių Ro
mos katalikų eina kova jau 
kokie trįs metai. Ligšiol apie 
tą kovą vietos koresponden
tai nepranešdavo laikraš
čiams, bet dabar, kuomet tie 
musų tautiečiai daėjo iki 
kumščio, tai jau negalima 
nutylėti.

Priežastis ir pradžia.
Tarpe Šv. Roko parapijo

nų kilo sumanymas įsigyti 
nuosavą daržą (parką) pik
nikams. Sumanymas užgir- 
tas ir darbas pradėtas. Su
renka iš parajlijonų pakan
kamai pinigų ir nuperka dar
žą, kuri pakrikština "Romu
vos Parku.

Kadangi Šv. Roko parapi
jos visas turtas yra savastis 
airių kardinolo O’Connell, 
tai ir nupirktą daržą kun. 
Švagždys užrašo kardinolui. 
Parapijonai gi. dėdami pini
gus nupirkimui daržo, tikė
josi. kad daržas pasiliks jų 
pačių nuosavybė. Tai buvo 
peštynių pradžia.

Antras susikirtimas tarp 
kun. Švagždžio ir parapijo- 
nų Įvyko dėl naujos bažny
čios statymo. Kun. švagždys 
surinko pusėtinai pinigų sta
tymui naujos bažnyčios. Vė
liaus jis nusprendė, kad nau
jos bažnyčios nestatyti ant 
Ames st., o pasirinkti geres
nę vietą, prie Main st. Stam
biausias katalikų šulas My
kolas Abračinskas turi kele
tą namų prie senosios bažny
čios. kur gyvena visi zo’ko- 
ninkai ir zokoninkės. Abra
činskas permatė, kad jeigu 
bažnyčia bus pastatyta kito
je dalyje miesto, tai visi zo- 
koninkai 
bažnyčios 
likti tušti.
račinską ______
kad neduot kunigui 
bažnyčią naujoj vietoj. Ku
nigas šitam blokui pasidavė 
ir bažnyčios statymą likvi
davo. Bet kartu su tuo ir su
rinkti naujos bažnyčios sta
tymui pinigai kažin-kur din
go. Parapijonai pradėjo rei
kalauti iš kunigo piniginės 
atskaitos, bet kunigas atkir
to, kad jis atskaitas išduodąs 
tik savo bosui kardinolui, to
dėl jus, parapijonai, atskaitų 
galite reikalauti tik iš kardi
nolo. Tuomet kunigo švagž
džio priešininkai pareikala
vo iš kardinolo ne atskaitų, 
o naujo kunigo. Kardinolas 
į parapijonų reikalavimą at
sakė: “Bukite geri, klausyki
te kunigo, o tuomet ir kuni
gas bus jums geras."

Vietos katalikai čia turi 
pašaipinę vyrų draugystę po 
vardu šv. Kazimiero. Kuo
met šita draugyste nusistatė 
prieš kun. Švagždi, tuomet 
kunigas prašalino ją iš para
pijos svetainės. Šv. Kazimie
ro draugystė, neturėdama 
kur dėtis, persikėlė į Lietu
vių Tautišką Namą, prieš ku
ri ji vedė kovą nuo pat pra
džios L. T. Namo įsikūrimo.

Savitarpines parapi jonų 
peštynės palietė visas katali
kiškas lietuvių draugystes. 
Vienas iš žymiausių švagž
džio priešininkų buvo My
kolas Kamanduiis. Kunigo 
įsakymu Kamanduiis buvo 
prašalintas iš Monikinės 
draugystės. Už tai Kaman- 
dulis apskundė kun. Švagž- 
dį į valdišką teismą. Teismas 
atidėtas.

Kumščiavimosi pradžia.
Kovo 30 d. atsibuvo susi

rinkimas Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo kuo
pos. J susirinkimą atsilankė 
ir M. Kamanduiis. Atėjęs į

j susirinkimą kun. švagždys ir (Juškai, taigi tarpininkui Juo- 
i už tokią jų 

kalavo, kad maršalka Ka- .geradėjystę, nes šios ristynės 
manduli prašalintų. Bet mar
šalka atsisakė. Tuomet pats 
kunigas priėjo prie Kaman- 
dulio ir liepė jam išeiti, bet 
Kamanduiis nesijudino. Ku
nigas įtūžo ir aistros apimtas 
griebė Kamandulį už spran
do. Kamanduiis sušuko: 
“Jeigu esi kunigas, tai atsi
trauk!" Bet kunigas pradėjo 
Kamandulį vilkti prie durų. 
Nors Kamanduiis mažiukas, 
o kunigas didelis, bet išmest 
Kamandulio per duris jis ne
įstengė. Nusikamavęs kuni
gas pradėjo šauktis parapi- 
jonus į pagelbą. Tuomet pri
bėgo Jozėnas ir Gotautas. 
Bet vietoj kunigui gelbėti, 
Jozenas movė kunigui kumš
čia i sprandą, o Gotautas 
smogė jegamasčiui “pončį” i 
aki. Akinių stiklai sulindo 
kunigui i akį. Kilo didžiausis 
sumišimas ii- muštynės tarpe 
susirinkusių. Vėliaus pribu
vo ir policija, kuri Gotautą 
areštavo, bet užsistačius 200 
dol. kaucijos jis buvo pa
leistas. Atvykęs Dr. Budrec- 
kis apžiurėjo kunigo akį ir 
pašaukė akių specialistą Dr. 
Callahan. Daktarai abejoja 
ar bus galima išgelbėti akį.

Dabar kįla klausimas: kas 
per vieni tie žmonės, kurie 
su kunigu kumščiuojasi? Tai 
yra karšti tikintieji parapijo
nai. Kamanduiis net savo sū
nų yra paaukavęs Chicagos 
Marijonams ir džiaugiasi, 
kad jo sūnūs bus tamsybės 
apaštalu. Pats kunigas Švag
ždys nėra perdaug didelis 
“kryžiokas.” Jis yra pusiau 
liberališkų pažiūrų, bet ne
moka prisitaikyt prie aplin
kybių. už tai ir prisidarė sau 
priešų. Montelietis.

Peabodės lietuvių vardą pa
telė aukščiau už kitas tau
tas. Visi kalba, kad lietuviai 
yra smarkiausi žmonės už vi
sas kitas tautas, kad jie galė
jo Peabodėj surengt tokį 
sportišką vakarą, kokio virš 
dešimties metų nesimatė.

M. Petkus.

Gėrėkitės Jos Retu Skoniu įį

kelsis arčiau prie 
ir jo namai gali 
Taigi aplink Ab- 
susidarė blokas.

statyt

PEABODY, MASS.
Ristynės iškėlė lietuvių 

vardą.
Kovo 30 d. Lietuvių Pilie

čių Kliubas buvo surengęs 
dideles ristynės, kuriose da
lyvavo garsus pasaulio risti- 
kai: .Juozas Komaras. Fra- 
nas Juška. J. J. Maloney. 
Ivan Ludlow ir trįs poros vie
tinių ristikų. Referee buvo 
Juozas Neviackas. Šitos ris
tynės labai sujudino Peabo
dės žmones, netik lietuvius, 
bet ir svetimtaučius, o ypač 
airišius. Komaras pasirodė 
pirmą kartą Peabodėj ir nu
galėjo airių milžiną J. J. Ma
loney į 25 minutes Taipgi ir 
Juška gerai pasirodė, nes nu
galėjo rusų narsų risti ką 
Ivan Ludlovv į 29 minutes.

Svetimtaučiai labai stebi
si, kaip Peabodės lietuviai 
galėjo surengt tokias risty- 
nes ir kaip jie galėjo pa- 
traukt Komarą ir Jušką i to
kį mažą miestuką.

Lietuviams buvo sunku j 
gaut leidimą ristvnėms. Po
licijos viršininkas pasakė: 
“Jus tik mulkinat žmones. 
Jus negausit Komaro, nei 
Juškos/’ Bet miesto gaspa- 
dorius leidimą davė. Kada 
lietuviai pagarsino, kad bus 
ristynės, kurias rengia Lietu
vių Piliečių Kliubas, tai airi- 
šiai tik juokėsi sakydami: 
“Tokia maža saujalė lietu
vių Peabodėj negalės gerų 
ristynių surengt.” Bet dabar 
visi kitaip kalba, kada pa
matė pasaulio dratuolius 
Peabodėj ritanties. Sako jei 
dar kartą tokios ristynės 
įvyktų, tai ant City Hali sė- 

i dynių butų permažai, reiktų 
imti Štrand Teatras.

Tą vakarą lietus labai lijo 
ir daug žmonių sulaikė nuo 
ristynių. Bet kurie buvo ir 
matė ristynės, tai papasako
jo savo draugams, koks buvo 
svarbumas matyt tokius gar
sius ristikus. Dabar kurie ne
buvo, tai gailisi.

Peabodės lietuviai labai 
dėkingi lietuvių atletams 
Juozui Komarui ir Franui

LAWRENCE, MASS. 
Iš socialistų darbuotės.

Kovo 25 d., 2 vai. po pietų 
L. S. S. 61 kuopa buvo suren
gus prakalbas. Žmonių atsi
lankė virš 200. Kalbėtojum 
buvo pakviestas drg. J. Ne
viackas, “Keleivio” redakto
rius. Kalbėjo dviejose temo
se : pirmoj temoj apie socia
lizmą ir bedarbę, o antroj 
—apie Lietuvos padėtį. Lai
ke prakalbų buvo rinktos au
kos. Aukavo šios ypatos: M. 
J. Vaitkunas 50c., M. Dva
reckas 50c., K. Grigaravičius 
50c. Smulkių aukų surinkta 
$5.35. Sykiu $6.85. Visiems 
aukautojams tariame ačiū.

L. S. Š. 61 kuopa, baigda
ma žiemos sezoną, rengiasi 
prie vasaros sezono. Praėju
siam kuopos susirinkime nu
tarta surengt pikniką. Tas 
darbas pavesta komisijai, 
kuri paėmė kempę ant 3 d. 
birželio, šiuomi meldžiame 
kitų organizacijų nepastot 
kelio L. S. S. 61 kuopai. Šis 
piknikas bus dėl naudos Lie
tuvos socialdemokratų.
' Musų kolonijoj lietuvių 
priskaitoma apie 5.000. Ka
dangi skaitlinė nemaža, tai 
ir visokių organizacijų yra. 
Pirmą vietąužima pašalpinės 
draugystės, kurios turi po ke
lis šimtus narių ir po kelis 
tūkstančius dolerių. Šiuo tar
pu draugystės susirūpino sa
vo likimu dėl to. kad naujų 
narių nepribuna. Šiomis die
nomis kilo klausimas, kad 
reikėtų visoms draugystėms 
susivienyt į vieną bendrą ry
šį. Man rodosi, kad iš šito su
manymo. bent tuo tarpu, nie
kas neišeis.

Socialistas.

Jums patartina pasirinkt geriausia

vio” No. 9 pažymėjo tą fak
tą, jog kuomet vienas iš pa- 
rapijonų paklausė susirink -i 
me, ką Federacija nuveikė! 
su musų pinigais, tai katali-; 
kų diktatoriai tą žmogų išva- 
dino šašu ir bažnyčios prie-Į 
šu.

Ponas Bičiūnas, nelygi
nant kokia tarškale bobelka. 
įkiša savo trigrašį ir Į ši rei
kalą. Jis sako, kad jis gaunąs 
atskaitas, o aš negaunu. Tai 
čia yra gryniausias melas. Aš 
mačiau atskaitas, nes jos bu
vo išlipytos po bažnyčia. Bet 
stebiuosi, kaip p. Bičiūnas 
galėjo matyti atskaitas: ant 
gatvių niekas atskaitų neli
pino. o po bažnyčia p. Bičiū
nas niekad nėra buvęs, žo
džiu sakant, šis reikalas p. 
Bičiūnui yra visiškai sveti
mas, vienok jis kiša savo 
snapą ir tiek.

Ant galo aš noriu pa
klausti p. Bičiūną: iš kur po
nas žinai, kad aš nesu apsi
mokėjęs bilų ir kas aš per 
vienas esu? Jeigu tą viską 
tikrai žinai, o ne spėlioji, tai 
buk toks geras, paskelbk ma
no vardą ir adresą, kad sko
lininkai žinotų, kur su bilo- 
mis kreiptis. Aš tamstą už-

NORWOOD, MASS. 
Atsakymas Bičiūnui.

Nemalonu yra užimti vietą • 
laikraštyje atsakinėjimui į 
bobiškus plepalus, bet ka
dangi tuos plepalus parašė 
ne koks nors paprastas, žmo
gelis, o taip vadinamas biz
nierius. tai reikia nurodyti, 
kame yra teisybė ir kame 
melas.

Man teko matyti visokios 
rųšies lietuvių biznierių — ir 
visi jie turi savo nusistaty
mą. savo idėjas, kurias jie gi
na. Norvvoodas irgi turi veik
lių lietuvių biznierių, kurie 
dirba kiekvienas savo parti
jai. o kartu ir visai lietuvių 
tautai. Tokių biznierių, kurie 
neturi jokio nusistatymo, ne
priguli jokiai partijai, neiš
pažįsta jokios religijos — 
pasitaiko lahai retai. Bet vis
gi jų yra. Iš tokių žmonių, 
anot tos lietuvių patarlės, 
“nei Dievui žvakė, nei vel
niui kačerga.” Tokiu biznie
rium pas mumis yra ponas 
Bičiūnas. Paklauskit pas jį 
kokį jis nusistatymą turi, ko
kiai partijai priklauso, ko
kius principus gina, kokią 
religiją išpažįsta? Kad bent 
jau tokis žmogus nesikištų į 
viešąjį lietuvių gyvenimą, o 
tylėtų, tai butų daug geriau 
jam pačiam ir kitiems.

štai “Keleivio" No. 12 ta
sai ponas bando kritikuoti 
Vieną iš Žinančių. Ir kas kei
sčiausia. kad jis bando kal
bėti netik pats už save, bet ir 
už kitus. O kalbėdamas už 
kitus ir kišdamas savo snapą 
į tuos reikalus, kurių jis visai 
nepažįsta, atsistoja žiople- 
lio rolėj.

Vienas iš Žinančių “Kelei-

rėm, kad kiti negalėjom nei Į 
atsikelt. Ant rytojaus kai 
kam net arbūzas skaudėjo.

Patartina Kliubui ir kitą 
tokį vakarėlį surengti.

* * *
Petruką Širvinską traukia 

teisman jo moterėlė už neuž- 
laikymą. Kaip žinoma, Pet
rukas turi valgyklą, kitus pa
valgydina ir pagirdo, bet jo 
“ši rd ūkė” alkana. Šita pore
lė per aštuonis metus “zga- 
doj” gyveno, o dabar jau 
“trubelių” atsirado. Seniau 
Petrukas savo “širdukę” prie 
senbernių gretindavo. Susi
pažinus su singeliais “širdu
kė” nuo Petruko atšalo. Kas 
kaltas? S. G. W.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvė komunistė suareš
tuota už pardavinėjimą 

svaigalų.
Vietos anglų laikraščiai 

praneša, kad čia tapo areš
tuota jauna lietuvė komunis- 

L. Šeralienė, kuri laiko

STOUGHTON, MASS. 
Smagus parengimas Lietu
vių Svetainės palaikymui.
Ar jau visi žinot, kas bus 

Stoughtone šioj subatoj, 14 
d. balandžio? Jeigu dar ne
žinote, tai patįs įsidėmėkite 
ir savo draugams pasakyki- tė, L? Šeralienė, kuri laiko 

; te. kad šioj subatoj Stough- saliuną po numeriu 183 First 
Itone bus didžiausios ristynės st. Ji kaltinama pardavinėji- 
1 ir smagiausi šokiai. Pirmu 1
kartu Stoughtone risis pasi
žymėjęs lietuv is drutuolis 
Juozas Komaras. Jo oponen
tu bus buvęs lietuvių čampi- 

{jonas Franas Juška. Katras 
katrą jiedu pergalės — teks 

i pamatyti, 
į smarkuolis Ivan Ludlovv

i

me svaiginamų gėrimų. Ją 
įskundė kita moteris, Stella 
Zigriskiene. Kuomet polici
ja padarė šeralienės saliune 
kratą, tai rado apie 10 gorčių 
munšaino ir keletą bonkų 
vyno.

i. Taipgi risis rusų Skundėja Zigriskiene pa
pasakojo teismui šitokią is-su

amerikiečiu Arthur J. Davis. tori ją:
Ristynės bus iki galutinos “Mano vyras maliavojo
pergalės. Po ristynių šokiai šeralienei kambarius, kurie 
prie linksmos muzikos. Pro- randasi viršuje saliuno. Kuo-
gramas prasidės tuoj po 7 
vai. vakare. Nesivėlinkit©! 
Visas pelnas nuo šio paren
gimo eis Lietuv ių Svetainės 
palaikymui. Rengėjai.

»

CHICAGO, ILL.
Stock Yarduose tikra 

vergija.
Laikas jau butų darbinin

kams susiprasti, kad jie ben
drai už savo reikalus kovotų 
ir vienas kito bosams neiš
davinėtų, Kaip tai šiandien 
yra Stock Yarduose. Jeigu 
kuris iš darbininkų, prasita
ria: "draugai, laikykimės 
vienybėj,” tai tuoj kiti bėga 
tokį darbininką bosui įskųs
ti. Įskųstasis būna tuojaus 
pavaromas iš darbo.

šiose skerdyklose dau
giausia dirba juodveidžių. 
Mat, juodukai buvo vergai ir 
vergiška dvasia pas juos pa
siliko. Apie darbininkų vie
nybę, apie oganizacijas 
jiems nei nekalbėk.

Bet kas keisčiausia, kad ir 
lietuvių tarpe yra daug to
kių, kurie savyje turi juodu
kų vergišką dvasią. Tokie 
vergai savo tautos žmonių 
nekenčia, o pataikauja juod- 
veidžiamš.

Gaila, kad Chicagoj nėra 
gero lietuvių vado, nei gero 
populeraus laikraščio. Jeigu 
visi lietuviai skaitytų “Kelei
vį,” tai jie nebūtų vergai 
dvasioje. Nebūtų tuomet nei 
parsidavėlių, nei pataikūnų, 
nei šnipų lietuvių tarpe. Bu
tų susipratimas, organizaci
ja ir vienybė. Skaitytojai.

PHILADĖLPHIA, PA. 
Sukaktuvės.

Šiais metais suėjo lygiai 
25 metai nuo to laiko, kaip 
tapo suorgahizuotas Lietu
vių Tautiškas Pasaipinis 
Kliubas. Paminėjimui to ju- " 
bilėjaus yra rengiamas iškil
mingas bankietas, kuris 
įvyks 15 d. balandžio, pra
džia 5 vai. vakare. Po ban- 
kietui bus šokiai iki 12 vai. 
nakties. Apart bankieto bus 
puikus programas. Visi geri 
musų prieteliai yra kviečia
mi dalyvauti. Tas viskas bus 
Kliubo locnoj Tautiškoj Sve
tainėj. J. Rutkauskas.

met jis pabaigė darbą, Šera
lienė užmokėjo jam 30 dol. 
ir užfundino pora drinksų. 
Nuo tų drinksų mano vyras 
apsvaigo ir paliko be sąmo
nės. Kuomet jis atgavo są
monę, tai pajuto, kad kairėji 
akis užmušta ir 30 dol. din
gę. Kuomet mano vyras su
grįžo namo ir man tą visą is
toriją papasakojo, tai aš la
bai perpykau. nuėjus pas Še- 

i.ralienę nupirkau už 50c. 
munšaino ir apie tai prane
šiau policijai.”

I Šeralienė paleista po 300 
dol. užstato. Jos byla bus na
grinėjama aukštesniame tei
sme.

Prie to visko turiu pridur
ti. kad tūlas laikas atgal Se
ralių vestuvėse vienai mergi
nai buvo pavogta 70 dol. 
Apie tai “Keleivyje” savo 
laiku buvo rašyta.

Žinių Rinkėjas.

I

LOWELL, MASS.
Vincas Baranauskas persi

pjovė sau gerklę ir nušoko 
nuo trečių lubų.

Nesenai tarpe vietos lietu- 
tikrinu, kad’aš”savo bilas virvių buvo baisus atsitikimas, 
suomet apmoku — ir apmo- ' incas Baranauskas, m ato
ku greičiau ir teisingiau, ne- 17131 pamišęs, persipioyė brit- 
gu tamsta, p. Bičiūne.

Nepavydėk, p. .. . -
kad aš geriu alų su kiauši- susižalojo, bet ant sykio gy-( 
niais. Dabar tokie laikai, kad vybės sau neatėmė Buvo nu- 
netik biznieriai, oirdarbi- vežtas įsv. Jono ligonbutį, 
ninkai gali pasmaguriauti, kiir tris savaites pasikanki- 
Jeigu man bobos duoda ger- nes numirė.
ti, o tamstai neduoda, tai ne ve^(inis Baranaus-
mano kaltė. Buk mandages-'^3* ^uvo karstas katalikas ir 
nis, o tuomet ir tamstą bobos; kun. Juro bažnytinis giesmi- 
“trvtys” su alum ir kiauši-lnink3s’ bet jam pamirus. visi 
niais. o ne su šluotomis.

Ta« Pats.

I

va sau gerklę ir nušoko nuo 
Bičiūne, trečių lubų. Nors ir sunkiai

LOWELL, MASS. 
Vytauto Kliubas auga.—Ko

munistai nyksta.
Lovvellio lietuviai neturi 

mieste nuosavos svetainės, 
todėl žiemos laiku su paren
gimais negalime pasigirti. 
Už tai vasaros laiku būna vi
sokių parengimų Vytauto 
Kliubo vasarnamy. Reikia 
pasakyti, kad Vytauto Kliu- 
bas užima pirmą vietą iš visų 
Lovvęllio draugijų. Prie Kliu
bo priklauso daug jaunuo
menės ir todėl Kliubas turi 
labai gerą ateitį.

Vietos komunistai galima 
sakyti jau visiškai susmuko. 
Vieni jų “nuprogresavo" pas 
kunigą Jurą, o kiti munšaine 
paskendo. Progresyviškesni 
žmonės dabar žada tverti so
cialistų kuopą.

Parapijonas.

I

j,jo išsižadėjo ir net vieni ki
biems bando jį primesti. Mu
sų kunigas šaukia, kad Bara
nauskas buvęs “cicilistas ir 
bedievis.” o komunistai sa
ko. kad Baranauskas buvęs 
sandarietis ir katalikas.

Kadangi aš velioni Bara-! 
nauską gerai pažinojau, tai !randa vjetos. Buvo prie 
ir pasakysiu, kuo jis buvo.pornunis^ Pavo “kiką, 
Pirmiau' jis buvo 'komunis- dabar gretinasi prie tautiniu- 

o paskui atsivertė prie kų» bet čia ją laukia tas pats 
“kikas.” Ji ir pati nebežino 

žmones. Vėliausiu už ko griebtis. Nesenai ji bu- 
“Darbinin- vo Pradėjus daryti vištoms

KENOSHA, WIS. 
Ramybės ardytoja.

Tarpe vietos lietuvių 
keista moterėle, kuriai nie
kas nepatinka ir niekur ji ne-

yra

ir pasakysiu, kuo jis buvo.Į^oPunistV. gavo ‘kiką,

P1TTSBURGH, PA.
Artistas S. Pilka atvažiuoja 

į Pittsburghą.
Visiems žinomas artistas 

S. Pilka šiomis dienomis at
važiuoja į Pittsburghą. Ba
landžio 22 d., L. M. D. Sve
tainėje yra rengiamas jam 
juokų ir nebūtų dalykų vaka-j, 
ras. įdomumo bus daug. Pa- i 
(artina visiems atsilankyti.
' SLA 40 kp. susirinkimas.

Balandžio 15 d., 2 vai. po 
pietų bus labai svarbus SLA. 
40 kuopos susirinkimas. Bus 
balsavimas Pildomosios Ta
rybos ir rinkimas delegatų į 
SLA. Seimą, kuris įvyks Bal- 
tomorėj birželio mėnesyje.

Juozas Virbickas.

tas.
katalikų iršmeiždavo pro
gresyvius : 
laiku jis skaitė 
ką" ir "Sandarą."

Lowellietis.

BINGHAMTON, N. Y. 
Naujiena visiems.

Lankanties po Amerikos 
lietuvių kolionijas gerbia
mam Lietuvos Valstybinės 
Operos artistui Antanui So
deikai. vietos dailės mylėto
jai pasirūpino, kad pasikvie
sti jį i Binghamtoną. Smagu 
pranešti, kad gerb. Sodeika 
sutiko atsilankyti pas mus ir 
nuskyrė dieną— trečiadienį, 
18 balandžio. Koncertas 
įvyks Lietuvių Svetainėje. 
315-17 Clinton si.

Apie gerb. dainininką So
deiką daug kalbėti neprisi- 
eina. Savo dainavimu p. So
deika Amerikos lietuviams n 
amerikonams parodo, kad 

v. Lietuvos Valstybinė Opera 
j, . . . . . ..... 21 nuri puikias jėgas, kuriu galiVikius jaunikaičius. Tu jų ,Lj j dj-

•;nes jie pas tamstą neina. Pa-' 
• tarčiau tamstai mažiau kal-

. o daugiau valgyti, tai

“kikas.” Ji ir pati nebežino

VVATERBURY, CONN. 
Kliubo vakarėlis.

Kovo 22 d. Lietuvių Pilie-įr- 
čių Kliubas I 
pasilinksminimo vakarėlį 
Šio vakarėlio tikslas 
ginti lietuvius 
įlies piliečiais. Vakarėlio ve
ldėjo buvo Stasys Vidžiūnas.

operacijas, bet tos operaci
jos buvo nepasekmingos ir 
į vištos pastipo. Geros širdies 
i moteris niekuomet nepiaus- 
i tys gyvų paukščių.

Klausiu, kur ji yra pąda- 
:rius gero visuomenei? Nie-

CLEVELAND, OHIO. 
Zbyszko nugalėjo Sa r palių.

Kovo 16 d. Public Hali bu
vo ristynės tarpe Wladek 
Zbyszko, lenko ir Karoliaus 
Sarpaliaus, lietuvio. Iš pirmo 
karto Zbyszko nugalėjo Sar- 
palių į 30 minutų. Iš antro sy
kio Sarpalius paguldė Zby
szko į 10 minutų. Trečiame 
susikirtime Sarpalius atrodė 
pailsęs ir Zbyszko ji nugalė
jo be didelio sunkumo į 15 
minutų. Viską Matęs.

buvo surengęs kam kjtam kajp tjk zVdams<
# • pas kuriuos ji eina kugelio 

- para- keptl- Beverkdama uz l>eni- 
tapti sies sa- no net akis sau pagadi

nai. viena akimi visai silpnai 
matai. Patarčiau tamstai už- 

nes 
. . .. į jau penki metai kaip po teistos buvo įteiktas ^^ties ^^g^^ 
metų pirmininkavimo pre-( Bereikalo tamsta šmeiži 
žentas. \ ienas is žymiausių' - - - ............... . — •
vakaro kalbėtojų buvo mies-, 
to teisėjas John F. McGrath.l - . _
.Jis pasakė labai įspūdingą . - - - -
prakalbą kaslink pilietybės.;^-;;, 
Taipei gerą prakalbą pasakė.hus •
lietuvis advokatas K. Luko
šius.

p<> prakalbų buvo užkan-^

Kalbėjo Tarnas Matas apie sjmokėti j M komišiną,

ir turtingu šalių operos.
Apart p. Sodeikos, pro- 

gramo išpildyme dalyvaus 
(gabiausis Amerikoje pianis
tas p. M. Yozavitas iš Chica
gos, dainininkė ponia F. Ga-Buvus Komunistė.

ril[.ian«,„u Nuo Redakcijos. Ypatiško'Iinis iš Scrantono ir viena*
dziai. na... ir nusiplaut. Taiptpobūdžio ginčų tame klausi- smuikininkas, 
skaniai privalgėm ir atsigė- me daugiau netalpinsime. Į

• 4

s. y. ’



4. KELEIVIS No. 15. Balandžio 11, 1928.

Vagis,ArNeVagi*?i^^.
mą ir kitus biaurius darbus. 

Kaip pavadinti tokį specia- Taigi kartoju: sutinku grįžti 
listą. kuris vagia knygas? 'į Lietuvą ir atsiduoti teismui.

bet ne dabartiniam smetoni- dėl Lietuvos nepriklausomy 
nių leitenantų teismui, o tuo- 

ogė iš kotelio Bibliją, kurią Limoje ko\ojanti
Jblininku drauriia buvo tp. Įgūdis sukui's kitokią t\aiką

listą. kuris vagia knygas?
Atsimenu, nelabai senai 

vienas geras krikščionis pa- 
v< 
biblininku draugija buvo te- . , . , . 
nai padėjus svečiams pasi- 11 kttokms teismus, 
skaityti. Po to laikraščiuose* 
ilgai buvo rišamas klausi- 

kas tą šventa knygą gą-

ŽODIS MASKVOS 
i BERNAMS.
I

Įstatymų, priešai- Ūžiamą su Kapsuko ii- Anga- 
.-S piliečių žudy- r^ėio palaiminimu “Bal-ą";

(Nr. 2-3. š. m.) prie kitokios 
išvados prieiti negali.

Kad komunistai nevokoja

PASARGA DARBININKAMS

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

—Sveikas gyvas, tėve! Ar 
linksmas Velykas turėjai?

—Nebuvo šįmet linksmy
bių. vaike, ba su Kristaus

I 
. Iniciatorius to incidento ir 

kritikos, kuri apėmė visų 
:srovių lietuvių spaudą Ame
rikoj, yra L. Pruseika. M aty- 

niekas ir neabejoja, (lamas, kad “Laisvės” štabui 
pasidarė per karšta, ir kad 
ateityje bus numaskuoti visi 
“Azevai” darbininkų tarpe, 
jis nusimazgojo rankas, pasi
rodydamas nekaltu avinėliu 
ir nieko bendra neturinčiu 

_su “Laisvės”'štabu. Tai štai 
Rusija užims, tai ir bus tada kokią “psalmę” 

” o - Vilnies” No. 54. 1928 m.:
ta<ai pats asmuo "Balse va-; "Jeigu pasiseks kada nors 
dina visas demokratines par- ištirti, kas per paukštis tas 
lijas nepriklausomybės "par- šmiias-Mickevičius. tai isto- 
davikais. Ar galima dar di- rija gal bus dar Įdomesnė, 
desnė demagogija?! (Kol kas dar nėra Įrodymų

Kad komunistų kalba apie tvirtinti, kad tas asmuo yra 
bendrą frontą fašizmui nu- provokatorius” ir tt. 
\ei>ti \ ra tušti plepalai, tą j £)ej palengvinimo darbo 
gyvenimo praktika įrodė. ,-Lai^ės" štabui ir L. Prti- 
Kien. buxo per lo mėnesių'seikaiT jje nesusirgtų
laikotarpi bandymų \ olde- -franeuziška reumatizmo” 
marui nu\ei>u. komunistai jjga berašydami istorija apie 
nei pre \ien<> nepns«dėjo.'mano ypa*tjj taj patspaduo- 
Man teho nesenai kalbėtis su (|u jos pradžią, kuri yra Įra- 

.koniunutų centro nariais, ir ^vta spaudoje čion pažvmė-,- 
,lie davė aiškiai suprasti, kad |tais laikais, ir kuria 
.jiems jokio tikslo nėra versti v^- štabas i ' 
Voldemaras, jei jo vietoje neišgriauš.'šta? ji? " ” 
negali atsisėsti Kapsukas.

Komunistams Voldemaro Socialdemokratvczna Parti' 
valdžia daug geriau, negu r 7* , f artI?

. & » ija Krulewst\va Polskiego i• pačių žmonių t *t T s
*"iirLietuvai specialiai skirian- rint-ra vyviancyha sn.'-1 '*Y ! en įjos

čiuose laikraščiuose jie viso- prantamų priežasčių dėlei, 
kiaušiais budais plusta vals- jiems šiandien Lietuvoje ru- 
tiečius liaudininkus ir sočiai- giapiulė.
demokratus, vadindami Lie- Netektų apie Maskvos pa- 
tuvos nepriklausomybės (stumdėlius i 
“griovėjais" ir kitais komu- nešauktų apie tai 
nistinės enciklopedijos žo- patys kovoja, j 
džiais. o patys save vadina'skambindami demagoginė- 
vienintėliais. kuriems ta ne- mis frazėmis netarnautų tam 
priklausomybė rupi. pačiam fašizmui 1 '-* ~ t

Komunistai daėjo net iki, prieš kurį jie žodžiais kvie- 
IU1" to. kad užsieny leidžiamoje .čia bendran frontan. i

. .literatūroje, kuri gabenama; Komunistai renka aukas 
1 Lietuvon, visus demokrati--su fašizmu kovoti. Jų dema- 

nių partijų žmones išvadino Jgoginėms kalboms kai kas 
dar amerikiečių lietuvių tar
pe tiki ir remia. Bet surinkti 
pinigai eina kovai ne su fa-! 
šistine Voldemaro valdžia.! 
bet su demokratinėmis Lie-i 
tuves partijomis.

Metas užkirsti kelią Mask
avos bernų tuštiems plepa
lams. nes jie gali duoti Lietu
vai tiek, kiek ir fašistinė Vol
demaro valdžia.

Agr. V. Mickus.

Taipgi neprošali bus pri
minti vieną (tik vieną dabar
tiniu laiku) atsitikimą iš da
bartinių "Laisvės” štabo na
rių, kas ir šiandien dar mig
loje stovi:

Užėjus reakcijai. Suvieny
tose Valstijose, karo laiku 
buvo išduoti areštų varantai 
ant "Kovos" redakcijos, L. 
S. S. sekretoriaus Stasiulevi
čiaus ir kokio ten “redakto- 

jis užgiedo- riaus” Vidiko. Kada atėjo 
detekti va i jų areštuoti, tai 
Vidikas supratęs kokiu tiks
iu jie atėjo, prasišalino per 
užpakalines duris i toiletą, iš 
kur, per "mažą” skylę “išlin
dęs”. po silkių bačka pasi
slėpė.

Tai tokia istorija yra žino
ma apie Vidiko išsisukimą 
nuo arešto. Ar tik ne per tą 
pačią skylę išlindo ir Vidi
kas. per kurią "išlindo” “Ko
vos" spaustuvės mašinos su 
visai.-* Sąjungos pinigais ir tt. 
ir išvažiavo i Chicaga, kur 
persikrikštijo” Į “Vilnį”? ’

Štai kita. Vidiko prasišali- 
nimo istorijos pusė:

Pratupėjęs, kaip zuikis, po 
tuščia silkių bačka, kol vis
kas apie "Kovos” spaustuvę 
apsiramino. Vidikas išlindęs 
pastojo "didvyriu” tarp savo 
draugų, pasakodamas pasa
kas lyg iš "Tūkstantis ir vie
na naktis” knygos, apie jo 
pasisekimus “pasprukt” iš 
valdžios rankų. Tie draugai, 
girdėdami tas Vidiko pasa
kas, sušuko: “Ot, čia tai yra 
mokslo vyras ir musų žvaigž
dė. prigavo net ir Suv. Valst. 
valdžia ir ištruko iš jos ran
kų.”

Kodėl Vidikas nepasakė 
tiems draugams, kur ir pas 
ką nakvojo "ištrukęs” iš val
džios rankų ir kokia "konfe
rencija” buvo laikyta, kad 
parodyt savo nekaltybę pri
sidengiant "franeuziška ka- 
moflaža"? štai kodėl:

Ūis (Vidikas) "bėgda
mas” nuo "vilkų” (polici
jos). pats nuėjo pas mešką ir 
kitą dieną, tos "meškos” ly
dimas, nuėjo i stoti ir paėmęs 
traukini nuvažiavo i mažą 
mainerių miesteli M..... Pa. ir 
ten prisidengęs nekaltybės 
kamoflaža. darkė nekalto 
žmogaus, seno darbininkų 
veikėjo vardą.

Kada aptilo reakcija. Vi
dikas išlindęs iŠ ten sušuko: 
"Darbininkai! mes tik vieni 
pripažinti per Komunistų 
Internacionalą ir Rusijos 
Kompartiją! Stokit su mu
mis, o mes padarysim jums 
rojų, nuversdami Suvienytų 
Valstijų valdžią.”

Ar tik nesmirda čia šešku?
Darbi n inka i. a į įsisaugokit 

tų rėksnių. Užėjus naujai re
akcijai. tūkstančiais jūsų bus 
deportuojami ir kišami i ka
lėjimus per tų “meškos” 
draugu pasidarbavimus.

Kitame savo straipsnyje 
nurodysiu darbininkams, 
kaip valdžios agentų galva 
Palmeris, su Fraino pagelba, 
sutvėrė Amerikos “Darbi
ninkų” Partiją ir dėl ko?

Čion dar turiu pridurt 
"Laisvės štabui: numazgo
ki savo purvinus veidus pir
ma. o paskui mėtykit purvus 
ant kitų.

J. Mickevičius.

bes. kad ji jiems visai ir ne
rupi. kiek tai neišeina tiesiai 
iš Maskvos valstybės intere
sų. tuo i ‘ ’
Pradėjus jiems daug sukauti 
apie Lietuvos nepriklauso
mybe. buvo paklaustas vie
nas iš lietuviškų komunistų 
vadų, ką jie darytų, jei Ru
sija paskelbtų Lietuvai ka
rą? Jis atsakė: “Jei Sovietų

Juozą* Paplauskas,
Buv. Lietuvos Respublikos 

mas k’’- ^5'^vifo Vr>ir,To .m Seimo atstotas. 
Įėjo pavogti. Bedievis. žino-! 
rna. nevogs. Biblija gali būt 
reikalinga liktai dievučiam* 
žmogui. Bet d ievuotas žmo
gus turėtų juk Dievo bijot 
vogti. 1< to kilo kitas klausi
mas: ar Bibliją pavogti yra 
nuodėmė, ar ne? Pačioj Bib- 
lij j žydų vadas Maižius ra
šo. kad vogti griekas. už ku
ri Dievas sunkiai baudžia. 
Bet jeigu žmogus vagia šven
tą knygą, tai jis turi būt labai 
prisirišęs prie Dievo. 0 Die
vas juk negali bausti žmogų 
užtai, kad žmogus įimvli.' 
Pati 1 ’ ’ ■' "
kiam žmogui Dievas užmoka 

'dangumi.
Žinoma, šventą klausimą 

išrišti sunku, nes “Darbinin
ko” redaktorius sako, kad ši
tokiuose dalykuose žmogui 
nevalia protauti.

Bet nelengva išaiškint ir 
(nešventų knygų vogimą. 
ISunku pasakyti, ar žmogus. 
I kuris vagia knygas, yra va-
cr ■• 

: kll

—Aš kalbu, tėve, taip kaip 
Kristaus mokslas mokina.

—Kur tu matei. Maike.
■ kad Kristustaip mokino?
I —Aš. tėve. Kristaus ne- 

.z.y, c-v. j mačiau, bet aš mačiau katali-
prisikėlimu ant žemės atėjo (kų šventrašty parašyta: "Jei- 

smutkas ir nepaka- gu tau duos kas per vieną
' žandą, tai tu atsuk jam ir an
trą." Kas tuos žodžius para
šė. aš. tėve, nežinau: bet ku
nigai sako, kad tai yra Kris
taus mokslas. Taigi, jei kuni
gas Švagždys i tą mokslą tik
rai tiki, tai jis būtinai turėtų 
duoti ir antrą savo akį iš
mušt.

—Tfu. Maike, aš nenoriu 
su tavim daugiau kalbėt. Tai 
yra api'orozijimas dvasiške- 
stono. Tai yra didžiausia ši- 
derstva ir išnevožvmas kata
likiškų jausmų.

—Nesikarščiuok. tėve, juk 
aš nieko bloga nepasakiau. 
Aš tik pakartojau, ką švent
raštis rašo. Jei tu geras kata
likas, tėve, tai girdėdamas 
tokius žodžius turėtum die
vobaimingai persižegnot i1 
pasakyt: Amen.

—Gana. Maike. Gudbai!

didelis 
jus.

—Na-na?
—-Jes. Maike. mes. vyčių 

vaiskas, turim žėlabą nešioti.
—Ar numirė kas?

. —Numirt, vaike, niekas 
nenumirė, ale Montellos kle
bonas kun. švagždys turi 
juodą akį.

—Ar tai dėl to pas jus toks 
didelis nusiminimas?

—Jes. vaike, dėl to. Ir prie 
to da aš užsitraukiau ant sa
vo dūšios dideli grieką pava
dindamas gerą kataliką be
dieviu. Mat. aš netikėjau, 
kad katalikas galėtų padaly
ti kunigui tokią svinstvą — 
išmušt aki. Užtai aš ir pasa
kiau tau pereitą syki, kad 
šliuptarnis Montellos klebo
nui akuliorius sudaužė. Ale 
kaip dabai' sužinojau, tai tas 
žmogus vi a da geresnis kata
likas ir už mane, ba aš tik 
vieną rąžančių nešioju, o jis 
du. Be to. aš Į spaviedni einu 
tik tris kartus ant metų, o jis 
kas mėnesi. Užtai, vaike, ir 
smutkas taip sunkiai mus 
prispaudė. Kad jau butų 
koks nedaverka kunigui akį 
išmušęs, na. tai sakytume — 
čiorts ji nematė! Iš bedievio 
nieko geresnio ir negalima 
tikėtis. Ale dabar — katali
kas! Tas tai jau. vaike, ne 
prieš gera. Jau bus ar sudna 
diena, ar šiaip kokia paviet
re užeis.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve. kad šitokio ivvkio niekas te te 
pasaulyje nepersimainys.

—Kad ir neatsitiks. Mai
ke, bet vistiek gaila kunigo. 
Netik ką skauda, ale ir žmo
nėms negražu pasirodyt. Vi
si rodo pirštais ir juokiasi.

—Bet ne jam vienam taip 
atsitiko. Po Velykų daugelis 
vaikščioja su juodomis aki
mis.

—Maike. tu negali dvasiš
ką asabą lyginti prie bomų.

—Kodėl, tėve? Ar "bo- 
mas" neturi dūšios? Juk 
prieš Dievą visi yra lygus — 
ir "bomai." ir "dvasiškos 
asabos.”

—Kunigas, vaike, yra Kri
staus nasliednikas. Jis ant to 
mokslą vra ėįę*.

—Užtai, 
džiaugtis, 
jam išmušė akį. i.< k»-ujų, tai 
jis turėtų pasišaukti tą žmo
gų ir paprašyti, kad jair ir 
kitą aki išmuštų.

—Ar tu pasiutai. Maike 
ar ką. kad tu taip kalbi?

Paprastai gyvenime, išti-.Lietuva nepriklausoma.
kus nelaimei, atsiranda ir ge
radarių. gelbėtojų, kurie vi
saip padeda iš duotosios ne
laimės juo greičiau išsikasti. 
Bet ne paslaptis, kad nuošir
džių geradarių tarpe pasitai- 

;ko ir asmenų, kurie po gerų 
tikslų priedanga, dirba kuo 
bjauriausi darbą.

ka.l žmogus ji mvli.:,,Tail> •'r? Lietuva Iš- 
Biblija .-ako. kad‘to- neIa™el '!.au'

i »bc žmonių, kūne is tikro
nori, kad užėjusi nelaimė 
butų juo greičiau pašalinta. 
Visa eilė žmonių visais bu
dais remia demokratines 
Lie^ivos partijas, kad tik jos 
'greičiau nušluotų fašistini 
režimą.

I* *

Bet komunistai iš ištiku
sios nelaimės nori tik pasi
pelnyti. Kaip Amerikai, taip demokratinė.

.•v . i.. T i ii* Lietuvai specialiai skirian- rinkta vvriausvbė. Visai su-,
l!_ /y P1.0.° jčiuose laikraščiuose jie viso- prantamų priežasčių dėlei.* 

: ..* i.^eg-* a apsue ą, o ne-i]*jausjajs |)U<]ajs plusta vals- jiems šiandien Lietuvoje ru-i turi pinigų? h j j

Bostono miesto knygynas 
<Public Library) šiomis die
nomis paskelbė, kad per pe
reitu.* 1927 metus iš jo pa
vogta 12.900 knygų.

Pasakykit, artai vagystė.
ar ne?

Tūli žmonės sako, kad va
gystė. nes knygynas 
klauso miestui.

Bet vienas pilietis 
"Heralde.” kad tame nėra

, ir kurią “Lais
vės štabas nei su dantimis

1901 m. esu Įstojęs i lenkų

_ s ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partija) po 
pseudonimu: Juzef Bialous: 
1905 m. vedžiau agitaciją 
tarp Rusijos kariuomenės, 
už ką ir palikau ištremtas i■• •• uz ną u paiih.au įsiremtas 

kalSibi,«- Eniseiskaja oblast; h-
k. v.,ia tėU Tbeo190? m- pabėgęs 8 ten' at- 

' • 1 , važiavau Į Suv. Valstijas ir
pristojau prie Lietuvių So- 

-■ ... . cialistu Sąjungos po pseudo-paciam fašizmui Lietuvoje.' • , ‘ T. & t > “ •1 nimu: Juozapas Lukoševi
čius: ir Pittsbtirgho apielin- 

Jkėje. su F. Bagočium. Marija

i ag) >tė& •!*•* *Kkil».,«įValevbos agentais.’’ Gi 
taip: -Knygyną, priklausė g,.etidįame laik,.až.

H>Kia. . mielas pi-;tvje_ pavardėmis išvardina 
As irgi esu pilietis. buvusius ?Japtus kovai 

su fašizmu komitetus, kokie 
tik jiems pasisekė užuosti.

Komunistai savo literatū
roje daug daugiau padeda 

negu 
kas nors kitas. Aš šiuo nei * I s 
perskaitęs Vokietijoj lei-

i miestui 
liečiama*. .-i? ugi ccu ymvnv. 
arba piliečio sūnūs, taigi da
lis tų knygų ir man prikišu 
so. 0 jeigu taip, tai kodėl gi 
aš negaliu parsinešti jų na-

; lietuviškai žvalgybai.ua> Kitaip galvoja. ka< nor. kkas/:A; _ 
Zmogu>, kuiis. vagia neperdedu. Kiekvienas

ti
■ mo?”

Bet kita.* kitaip galvoja. 
Girdi: 
iš knygyno knygas, yra ar
šesnis d a ir už vagi. Jis yra 
melagis. Nes paklaustas, ar 
nepavogė knygos, jis visuo
met atsako: ‘Aš visai tokios 
knygos nemačiau. Jus. tur
but. kam kitam ją paskoli
not. o ne man.''

S' na žmonių patarlė sako, 
kad "knyga negali būt nei 
pavogt;;, nei pamesta, o tik 

$5,389.000 n uosto- -jrerrinat iš vienų rankų i ki
tas." 

r Ta.* primena man tą opti
mistą. kuris l amino apvogtą 
žmogų. Kuoi.H'i žmogus pra
dėjo Pūstis, kad jo pinigai 
prapuolė, optimistas ramiai 
atsakė: "šiame pasauly ne
gali prapulti joks daiktas: jis 
tik kitoj vietoj būna.”

Prof. Gnaiba.

POTVINIS PADARĖ VER 
MONTO GELŽKELIAMS 
$5.389.000 NUOSTOLIŲ.

Buvęs andai potvinis Ver- 
monto valstijoj padarė 
keliams 
lių. Tiek buvo numušta gelž- 
kelių vertės mokant valdžiai 
taksas.

VAGYSTĖS KOMUNISTU 
TARPE.

Maskvos žiniomis. I)<«ii<» 
srity susekta labai dideli i 
vagysčių komunistų valdi
ninkų tarpe. Beveik visa ko
munistų "načalstva" tapo 
prašalinta ir bus turbut trau
kiama atsakomybėn.

VEŽA 418 PRASIKALTĖ
LIU ANT VELNIO SALOS.

Paryžiaus žiniomis. Fran- 
cuzijos valdžia pereitą sa
vaitę išgabeno ant Velnio 
Salos 418 prasikaltėlių, šita 
sala, tai Prancūzijos “Sibi
ras.” Išgabenti tenai pras;- 
kaltėliai beveik niekad jau 
negrįžta.

Aš Esu Vilniuje.

Niekas

rarnaitė gatvcvalvs veikėjas 
ir gasnadim kleksimas iš 

musu galime neruttomts nu
sikalsti.

Olita ir Verbliugevičium. ve- 
dėm agitaciją už L. S. S.

Kilus dideliam — istori
niam streikui McKees Rockš. 
Pa., 1909 m., kurį vedė Pa
saulio Pramonės Darbininkų 
unija (I. W. W.), už vado
vavimą to streiko buvau pa
statytas per Pressed Steel 
Gar Co. ant “black-list" 
(kenksmingu kompanijoms 
darbininku) ir priverstas bu
vau permainyti pseudonimą 
ant Joseph Schmidt.

1910 m., kada kilo Meksi
kos revoliucija prieš Profilio 
Diazą. nuvažiavęs i vakari
nes valstijas organizavau 
liuosnorių legionus tarp I. 
W. W. unijos narių po pse
udonimu: Josephi Fedro ir 
suorganizavęs 80 draugų iš 
miestų: Minneapolis ir Du- 
lut h. Minn., nuvažiavome Į 
Meksiką, kur po vadovyste 
garsaus Amerikos rašytojo. 
Jack London. kovojom už 
Meksikos žmonių laisvę. Bet 
po nužudymo Francisko Ma
deros per Meksikos reakci
ninkus. sugrįžau i Suvieny- 
|tas Valstijas, kur ir buvau 
i žinomas kaipo Šmitas iki 
i 1917 m., o paskiausiu laiku 
lesu žinomas kaipo Amerikos 
Darbininkų Apšvietos Drau

gijos atstovas J. Mickevi
čius.

j Dabar palieku pačiam L. 
įPruseikai pabaigti mano is- 
i tori ją nuo 1917 m. iki dabar, 
j nes jis yra jos iniciatorius.

Toliau L. Pruseika, virš- 
, minėtame "Vilnies" nume
ryje sako: 

I "Ir Šmitas tuojaus prisipa
žino, kad jisai yra kiauras 
melagius, kada mums nuė
mus nuo jo kaukę, jis tuoj 
šokosi bendradarbiauti fa
šistų /Vienybėje' ir kituose 
panašiuose laikraščiuose.”

Aš nebijau kreiptis i tau
tiškus ir kitų srovių laikraš
čius todėl, kad iki šiol nie
kas nėra jiems primetęs dar
bininkų išdavystę, dėl kurios 
jie butų išdeportuoti. Bet 
nuo "Laisvės” štabo dilų suotiną politinę konvenciją 
ypatų deportuotas drauda kad Įsteigus Amerikoje Fai 

i. erių-Darbininku Partiją 
Siiu judėjimą remia i. ^<<cia 
lietų 1 .utija.

Neprigaukite savęs

kūno atsidavimuš. m. sausio mėn. 3 d. Lie
tuvos spaudoje Įdėta tokia 
žvalgybos žinia: “Buvęs Sei
mo r.a rys Paplauskas pa
skelbtas oajieškomas." Ne
suprantu. Manęs Įieško, ži- 
ned’-mi. kur gyvenu. Na kam 
toji nnedija? Matomai, šis 
pajieškoiimas reikalingas 
daryti 
darba

!

i tik tam. kad už “pasi- 
’mą tėvynės labui“ 

paimti iŠ valstybės iždo ata
tinkamą sumą. Kam mane 

Klara VVinzer. beturčio jigško - tardymui, teismui, 
angliakasio pati Vokietijoj, ar. gal. jau tas viskas atlikta 
pagimdė jau penktą porą ir belieka tik sušaudyti?

tėve, jis turėtų dvynų. Vos penki metai kaip 
kad parapijonas vargšai apsivedė, o jau 10 

vaikų turi. Kaizeris, žinoma, 
už toki patriotizmą butų ap
dovanojęs tėvą medaliai.-, 
bet respublikos valdžia svai- 

kaip išmokini tamsius 
žno'.'0' gimdymo kontroles.

JAU PENKTA PORA 
DVYNU.

Viešai pareiškiu: gyvenu 
Rytų Lietuvos sostinėje, Vil
niuje. Sutinku grįžti į Kauną 
ir atsakyti už savo politinį 
veikimą. Bet dabar Lietuvo
je teismo nėra ibi ten viešpa
taus asmenys. kurie x atys tu
ri būt' daugel kartų teisdami

b

Saugokitės — vartodami šį gryninanti muilą t

YRA Klaida manyti, kad musu kū
nas neatsiduoda - vien dėlto kad 

mes to nepastebime.
Nekas nėra saugus nuo atsida

vimo. PrasikaL antis gali nepatėmy 
ti — b.t kiti -aslcbi. Mes kalti — 
o aahme to rtžmott'.

Kad gyventi turime prakaiiuotu
Net vėsiomis dienomis tnibor.ai o- 
dos duobelių nuolatos garuoja pra- 
kaitu — dažnai net iki kvortos į 
24 valandas

Lengva to išvengti
Sis nuo kūno drėgnumas mato

mas ar ne. turi kvapsnį. Pabėgt: ne 
galima' Neapsksaugant. kiekvienas 
iš musu — nuo tarnaitės iki pono 
— gali nusikalsti.

Be: kam rizikuoti nesmagumu, 
kada taip kngva to išvengti •’ Tik

rljukitcs malonui muilu kuriuo 
džiaugia-: — Lifebuov — 

ik kvapsnius neįkirte

i oi paCios švelnios ir apsčios pu 
tos kurios apsaugo sveikata naikin- 
damos mikrobus — prašalina at
sidavimą grynindamos duobs!.'

Išvaizdos rapgi buria šviežios 
ir aiškios su T ifėVabv. Miiron. i ,u 
džiaugiasi visiem. prausimi '••* 
iams.

Pastehėkit švaru kvėpė]/o/.<
Pramoksite mėgti ta malonu i it- 

buov šuiiru kvepėjimą suris -alo 
kad Lifebuov grynini tx' kuru 
greitai išgaruoja po nup Ainiui 
Vartokite Lifebuov sa.ait. ir s-r 
losite pcf gyvenimą Pirkite s. .ndie. 

LEVER RROS CO

LIFEBLOY

PLANUOJA FARMER1U 
IR DARBININKU 

PARTIJĄ.
Fai merių ir darbininkų 

gi upių atstovai iš kelių šiaur
vakarinių valstijų turėjo St. 
Paule konferenciją ir nutarė 
prisidėti prie kitų pažangių 
organizacijų, kurios žada 
liepos mėnesy sušaukti vi-

SUSTABDO KŪNO KVAPSNI

OtL VEIDO

APSAUGO SVtl.AATA

RANKU-IALDi^FS 
& iš Gary, Ind., kaip jau pn - 

miau minėjau, liepo apšilau 
got-

paiih.au
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nu< klausvti ' ^pilde ir komunistų nutan-l-K vK P: Butėnas - kul- m? panaikino.
bę, kad toks balsas, pasiekęs 
turingas, nenaudojus pigių 
efektų dainininkas, gerai 
mokąs naudotis savo gražaus 
balso medžiaga.

Į “Reikia tikėti, kad daini- 
_:_i— sugebės dar

Sicilijos laikraščiai “Sici- 
lia Nuova,” “L’Ora” ir Ro
mos dienraštis “11 Giornale 
dTtalia” J. Butėno sukurtą iš 
“Fausto” Valentiną mini, 
kaipo stebėt iniau.d vaidylą ir 
dainininką, kurį publika en
tuziastingai iššaukė scenon 
pasirodyti ir po spektaklio.

Veronos laikraščiai J. Bu- ninkas ateity_ _____________ ... _u
tėną palydėjo tokia nuošir- daugiau sustiprinti teigiama- bininkams pasisekė laiku pa- 
džia fraze: sias savo balso ir dainavimo bėgti.

savybes ir bus žymi musų vo- j ---------------
kališkojo meno pajėga. Lin-j SUDEGĖ 8 ŽMONĖS, 
ketinąs pasisekimas.” > • Guayaąuilo mieste, Ekva-

Pasirįžimas viską pergali.'(joro respublikoj, pietų Ame- 
Tą mums dar vieną kartą rtkoje, buvo didelis gaisras 
irodė Jonas Butėnas.

J. N

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

West Virginijos valstijoj, 
Keystone Coal & Coke kom
panijos kasykloj Nr. 2, šį pa- 
nedėlį įvyko sprogimas. Dar-

PAJ1ESKOJ1MAI
Uršulė Banienė, pajieškau broliu sū

naus Kazimiero Alažuolio. seniau jis 
gyveno So. Bostone, dabar nežinau 
kur; noriu sužinot a,r jis da gyvas. I-ai 
atsišaukia pats arba Vas apie jį žino, 
malonėkit pranešti.

MRS. URŠULĖ BANIENĖ
1 Tust st.. Pittsburjrh-: !’<1

i

Pajieškau draugo John Michun 
(Mičiunu). du melu atgal mudu gyve
nome 67 Salėm st., Bostone. Vėliaus 
jis išvažiavo j Nevv Y'orką Malonėkit 
atsišaukti, arba žinantieji pruneškit jo 
adresu, už ka busiu dėkingas. Aš norė
čiau jam pagelbėt, jeigu jisai yra bė
doj. l«evun Itanielson <1*>)

!*_• Endicott st.. Bo-ton, Mass.

Amerikos lietuviams dai
nininko Jono Butėno vardas 
yra gerai žinomas. Nėra tos 
iiėtuvių kolonijos, kur jis ne
būty dainavęs, nėra tos lietu
vių stubos, kur jo Įdainuoti 
rekordai neljnksmintų lietu
vių šeimynų.

Pastaraisiais keliais me
tais Jonas Butėnas mokinosi 
dainavimo Italijoj. Nuvažia
vo jis ten turėdamas mažai 
mokslo ir pinigų. Bet pas ji 
buvo kietas pasirižimas ir di
delis talentas, 
go. kankinosi.

Skurdo, var- 
kol iš papras

to angliakasio tapo operos
dainininku.

Dabar apie Butėną, kaipo 
talentingą operos daininin
ką, atsiliepia labai prielan
kiai netik lietuvių, o ir sve
timtaučių spauda.

Pereitais melais-Jonas Bu
tėnas jau dainavo italų ope
roj ir štai kaip apie jį atsi
liepė italų spauda.

Dienraštis “La voce d? 
Mantavo” šiaip rašo apie Bu
tėną : “Jonas Butėnas, moki
nys didžiojo Comm. Mario 
Sammarco. sunkioje ‘Rigo
letto* rolėje nustebino visus 
savo balso galia ir gracioziš- 
ka muzikos nuovoka.”

Tas pat dienraštis, vertin
damas operos “Traviata” 
vaidinimą, apie musų daini
ninką rašo: “J. Butėnas, ku
ris jau nebe pirmą kaitą 
triumfuoja musų scenoje, da
vė stebėtinai puikų Ger- 
mont’ą. Jis sugeba galingo 
balso privalumus sumegsti 
su puikiausios mimikos niu
ansais. Stebėtina todėl, kad 
publika sukėlė didžiausias 
jam ovacijas ir šaukė dar ir 
dar pasirodyti.”

Autoritetingas meno klau
simais laikraštis “L’Impero 
Artistico,” viename iš savo 
numerių rašo: “J. Butėnas 
Veronoje. Ristoj i teatre ope
roje ‘Kaukių Balius sukurė 
nepatekamą vaidybos tipą. 
Jo balsas, kuriame atspindi 
vyriškos galios pajėgumas, 
mokėjo nugalėti ir užviešpa
tauti rinktinę publiką, kuri 
nenustojo reikalavusi, pakol 
nebuvo pakartota sunkiau
sioji vieta — ‘Eritu...’ kurią 
. ainininkas pakartojo pui
ku. ūdai užakcentuodamas 
švehuiiasias vietas.“

džia fraze: i
, “Siųskime jam padrąsini-; 
mo žodi iš pačios širdies gel- ) 
mių ir linkėkime daug pasi- ] 
sekimų todėl, kad jis jų yra 

■ tikrai užsipelnęs.” 
] Su šitokia reputacija Jo
nas Butėnas atvažiavo Į Kau
ną ir 11 d. kovo debiutavo 
Lietuvos Valstybinėj Operoj 
“Rigoletto” partijoj. Ir štai 
kaip apie ji atsiliepia Lietu
vos laikraščiai.

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Vakar J. Butėną mes iš

girdome bei išvydome piimą ■ 
kartą operoje, ‘Rigoletto’ 
partijoje. — partijoje, kun 
ne be pagrindo laikoma vie
na iš sunkiausių operos par
tijų — tiek dainavimo, tiek 
lygiai ir vaidinimo atžvil
giais. Ir reikia pasakyti ne
dvejojant: J. Butėnas malo
niai nustebino publiką ne tik 
puikia partijos vokališkaja 
interpretacija, — jis parodė 
taip pat ir savo dramatiškuo
sius gabumus. Bendrai 
imant, J. Butėnas pasižymi 
labai gražios konsistencijos 
balsu, puikia balso fioritūra, 
niuansavimo bei spalvingųjų 
moduliacijų elastingumu, 
vokališkuoju sielos lirizmu, 
muzikališkosios šnekos lo
giškaisiais atspalviais, stip
riu alsavimu ir — kas itin 
svarbu — rimta bei nusisto
vėjusia mokykla, žodžiu, iš 
J. Butėno kratinės veržte 
veržiasi visi tie teigiamumai, 
kuine charakterizuoja aukš
tos vertės dainininką. Vaidy
boje — J. Butėnui teks nusi
kratyti vadinamos ‘itali- 
janščinos’ ir pasiduoti musų 
‘zokonams’ — muzikalinės 
dramos vaidybiškiems prin
cipams. 0 padalyti tai artis
tui pasiseks neabejotinai: 
kaip jau esu pasakęs — Die
vas ir gamta nepašykštėjo 
jam ir stiprių dramatiškojo 
artisto gabumų.

“Prie viso to tenka pridėti 
dar ir tai, kad debiutantas 
labai nervinosi (drebėjo 
kinkos’!) ir tam dėka, ži
noma. jau bent per trečdali 
sumažino debiuto meniškuo
sius rezultatus.

“J. Butėnas susilaukė 
triukšmingos publikos apro
bacijos ir gavo gėlių.”

Tai šitaip apie Butėną at
siliepia valdžios oficiozas. 
Dabar pasiklausykit, ką sa
ko “Lietuvos Žinios”:

“Sekmadieni musų opero
je debiutavo p. Butėnas — 
kukliai, be triukšmo, be ypa
tingo užsinešimo. Nelepino 
p. Butėno gyvenimas: mėtė Į 
inglių šaftas, Į požemių tu
nelius; teko keliolika metų 
sunkiai dirbti, kol pasiekė 
savo tikslo. Todėl tur būt, ir 
šavo tėviškės teatro scenon 
Įžengė nedrąsiai, atsargiai. 
Gyvenimas juk žiaurus, gali 
parblokšti.

“Tokiems žmonėms vie
nintelis kelias Į laimė jimus 
vra darbas ir pasirįžimas. 
Jei tai pasiseka nugalėti, 
daug ko atsiekiama. Taip ir 
su p. Butėnu.

“Darbu ir pasinžimu jis 
atsiekė to, kad sekmadieni 
publika nuoširdžiai jį pripa
žino ir karštai pasveikino. 
Butėnas tikrai to vertas.

“Balsiškai ir vaidybiškai 
nelengva ‘Rigoletto’ partija 
atlikta rimtai ir gražiai. Iš 
šio tik spektaklio neapsirin
kant galima pasakyti, kad 
taip gerai pastatyto balso, 
taip gerai išmiklinto barito- testo demonstraciją ir vaikš- 
no dainavimo mums neten- čiojo po miestą su plakatais, 
ka girdėti. Be to p. Butėno ant kurių parašyta: “7” 
balsas gerai, tiksliai, lengvai norim mirti be sakramentų, 
ir pilnai skamba visoje ska- Berlino majoras atsisakė į si-

X.® •

ir vienuose namuose sudegė 
8 žmonės. Į

i

REIKALINGAS BAR 
BERYS

I Turi mokėti savo amalą. 
Darbas ant visados geram 
barberiui. Valandos trum
pos.

PAUL LAPENAS 
771 Wa*hington St., 

Stoughton, Mus.
Tel. 285-W.

Mes. motinėlė ir tė' viis Marė ir An
tanas Novarskai. pajieškome savo my
limos dukrelės Malvinos Novarskai- 
tės. kuri mumis apleido 1926 m., liepos 
mėnesy. Brangi muš i dukrele, sugrįž- 
kie pas savo tėvelius, mes tave esam 
labai pasiilgę. Sugrįz.kie musu mylima, 
dukr-ie. tau bus visko pilna, ko tik tu 
norėsi, nes mes daugiau neturim duk
relių, kaip tik tave viena. Nebfjokie 
• lųkr- le. busi viskuom patenkinta. Ar
ba kas apie ją žinote, malonėkite 
mums pranešti žemiau paduotu antra
šu. Musų dukrelė yra geltonų plaukų, 
mčlvųių akių, aukšto ūgio, amžiaus 15 
metų. Kas pirmas praneš, tam ski
riami 50 dol dovanų. (18) I

ANTANAS NOVARSKAS
85 Bunkerhill st., I.awrence, Mass.

FARMOS
PARSIDUODA FARMA
50 akrų žemės, 30 mailių nuo Bosto

no, labai gražioj vietoj, 30 akrų gra- 
laukai ir 

ganykla. Daugiau kaip šimtas vaisi
nių medžių. 9 kambarių stuba. didelė 
bamė, vištininkai, ledaunė pilna leoo, 
geras pastovas padargams sudėti, te
lefonas. elektra yra netoli, galima 
įvesti, vienu žodžiu sakant, geriausia 
vieta farmeriauti. Priežastis pardavi
mo — turiu kitą biznį ir todėl negaliu 
apžiūrėti farmos. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės nėr laišką, duosiu visiems 
atsakymą. Mano antrašas: (15)

ANTANAš ABROMAVICIA
33 Taft st.. U pton, Mass.

I no, labai gražioj vietoj, 30 akrų gra- 

misko^ likusioji žente --
kaip šimtas vaisi-I’ajieškau savo tėvo Izidoriaus Va'i- 

nau »io. Ji? paeina iš Zacarčs, Kauno 
U>». Šiaulių apskr Aš i<» duktė 

Eiziiie a če.-nutienš. turiu labai svar
bų reikalą. Yra labai linksma naujie- 

■ a dvi tamstom, todėl meldžiu atsi
šaukti. miela- tėveli. Arba kas pažs- 

ni' hlžiu man pranešti, už kų Lusiu 
laba: dėki-i-ra. Mano antrašas:

E ' HESNTT1ENĖ
'7'1 . l.eonard st.. VVaterbury. Conn.

: KRUVINOS RIAUŠĖS 
INDIJOJ.

Iš Kalkutos pranešama 
kad gelžkelio dirbtuvėse te
nai tapo apskelbtas darbi- i 
ninkams lokautas. Tarp iš-1 
mestų darbininkų jr policijos , . ;: 1 ;

Spr:r.2-. N. Y. Jis pats lai 
j arba „a.- apie ji žinot, malv 
i

KYNUOSE NERAMU.
Amoy mieste kiniečiai ap

skelbė japonų prekėms boi--___ .
kotą ir kiniečių pikietai ne- kilo didelės riaušės. Policija 
norėjo įsileisti japonų garlai 
vio su tavorais. 
ninkai tuomet areštavo tuos'ti. 
kiniečius ir atidavė juos Kv- 
nų laivyno vyriausybei. Ki-I 
niečių muitininkai bandė su- 
;mti Amerikos kapitalistų 
laivą su aliejum už neužmo- 
kėjimą muito, bet tuojaus ‘‘įj _________
pečius” pribuvo keturi ka-'^'^^'^^’angiu karo 
riski Amerikos laivai. i orlaivis su bombomis ir

. įidviem lakūnais nukrito Ira-
SUSEKE $5,000,000 D~.G- ;ike, kur arabai dabar muša 

TINĘS SMUGELJ. rangius. Šitie du lakūnai irgi 
Chicagoje tapo areštuota j žuvo.

10 šmugelninkų, jų tarpe ke-j- ---------------
liatas stambių valdininkų/ 
kurie sudarę kompaniją, su- 
dėjo $5,000,000 ir nupnkoj j^aune nusišovė moterų/ 
uz tuos pinigus degtines. ' >-|cira„azijos 7.tos klasės mol 
sas C hięagos miestas irke- | Čiurlionytė, garsaus 
hos vakarines valstiją bnvoL i!injnko ciul'lionio brolio 
užlietos tų smugelnmkų <leg-(,ukt. blnnlsi melaneho.; 
t,ne- __________ pike.

ŽUVO 10 ŽVEJŲ LAIVŲ. „ . —“ T . .T* m i Bronius Jankauskas, kuris
Is .Murmansko prane^ma Ukmergėj žydą Jo

ję. tapo nuteistas kanume- 
nės teismo 15-kai metų ka-' 
torgos. O Jonas Romanas už! 
Brandzos užmušimą gavo Į 
tik 6 metus. •

i japonųgariai-.pradėjošaudyt ir 2 darbinin- 
is. Japonų juri-Įkai tapo užmušti, o 5 sužeis-

UŽSIMUŠĖ 4 ANGLU 
LAKŪNAI.

Pereitą panedėli Anglijoj 
įnukrito karo orlaivis su 
dviem lakūnais, ir abudu

t
i J

vi-
I.ičin ' č- 
Kai'sčs 

se n ’ a u

TRUMPOS ŽINIOS.

Pajiešsau pu-brolio Jono Jurkš^-čio 
ir jo sesers Marijonos, kilę iš N'au- 
mie-ci<>. šakių apskr.. taingi Augusti
no Jurkšaičio. Į'.’IP metais gyveno Cle- 
veland. Ohio. ir nuo to laiko nuo jų ne
sigirdi nieko. Jie patį- malonė- atsi
saukt arba žinantieji teiksis pranešti.

JUOZAS JL'RKŠAITIS
Sei.apilės gatvė 6. Kybartai.

l.rthuania.

Pa.’itškau savo dėdės Mykolo Šim
kaus. Tauragės ans.. Skaudvilės vals
čiaus. tuo laiku jisai ir jo tėvai gyveno 
Adikavos dvare už kalvį. Mykolas bu
vo labai garsus magikas toj apielinkėj. 
Kaip Amerikoj gyvena jau yra apie 
3S metai. Man labai butų žingeidu su
žinoti jo likimą: gyvas ar miręs yra. 
Taipgi man teko girdėti, kad buk jis 
gyvena St. Louis. Mo.,

4 
_____,___ , pv numeriui 

2100 N. Broadwav. bet su laiškais nė- • 
ra iralima susirašyti. Kas man praneš 
laiškučiu žinutę, tam suteiksiu dovanų 
"Keleix i” metams.____________ <18>

JOHN GRIGAMS
1'5 Stato St.. Hamnrand. Indiana

FARMOS
UETV1V KOLONIJOJ

Katrie manote pirkti farma, maty
kite mumis ir musų koloniją. Rašykite 
tuojaus.

l’HILI.IPS & M ATTIK
R. 2. Bis 83. Scottville. Mieh.

kad 10 norvegų laivų, kurie 
buvo išplaukę i Baltąją Jurą 
banginių (velioribų) me
džioti, žuvo šią žiemą nuo 
baisių audių. Keturis kitus 
laivus su 45 žvejais išgelbėjo 
tris rusų garlaiviai, kurie ga
beno žvejų laivynui maistą ir 
drapanas.

PRAPUOLĖ ANGLŲ 
LAIVAS.

Iš Londono pranešama, 
kad garlaivis “Sagua la 
Granda.” kuris 22 d. sausio 
išplaukė iš Philadelphijos į 
Halifasą, prapuolė be jokios 
žinios. Jis vežė 900 tonų ang
lies ir ant jo buvo 15 darbi
ninkų. Spėjama, kad jis bus 
nuskendęs.

PIETŲ AFRIKA NEKA
RIAUS UŽ ANGLIJĄ.
Pietų Afrikos Seimas vien

balsiai priėmė rezoliuciją, 
kuri sako, kad Pietų Afrika 
turi teisę būti neitralė, Ang
lija gali kariauti. Šitokia re-

P tJIEŠK.U MOTERIES
l’riž'urėiim ii namų (r vaikų, du • i i- 

•nns kamb'iys ir valgi ; mokestis -u 
lyg ,-ut:;i ,ie-. Ats'š 'ukit.

M PREIBJSt
14 Mrhide uve.. Noręv’’0'-L Mass.

L-<4-
PlJIEKOM ENEORMACtlV .‘I”*

Adelią Kokar.auvl as, ji vadindš'/oo-ir 
Lewis ir Cox. Vėliausia girdėjom.'kad 
jir.ai gyvena Lindėti. Nc.v Je-.sey. 
Žmonės, kurie žinote jos adresai r»ln 
ką nors apie ją. malonėkit tuojaus 
pranešti:

JOSEPH I. HOLLAND. Attnrhev
M AI.TH AM. M ASS.

Berlinas sakosi girdėjęs, 
kad sovietų užsienio reikalų i 
komisaras čičerinas nutaręs 
rezignuoti, nes visagalinti 
G PU. (žvalgyba) atmetėjo 
reikalavimą paleisti areštuo-Į 
tus vokiečių inžinierius.

Berlino. žiniomis, Ukrai-J 
noj sovietų valdžia sušaudė 
50 žmonių, kurie agitavo už 
atskilimą Ukrainos nuo So-; 
vietų Sąjungos. Tarp sušau
dytų esą socialistai Paternik; 
ir Surakova.

1 New Yorko 200 unijų pasi
sakė remsiančios socialistus 
kandidatus ateinančiais pre
zidento rinkimais.

o___________________ Varšuvoj laidojant tris
zoliucija negali Anglijai pa- darbininkus, kurie buvo už
tikti, nes pietų Afrika yra mušti triobai sugriuvus, ko- 
Anglijos užkariauta koloni- munistai įtaisė demonstraci
ja. ją prieš valdžią. Susirėmime

I

VOKIETIJA UŽMOKĖJO 
$35,700,000.

Pereitą panedėli Vokieti
jos valdžia užmokėjo aliantų 
agentui 150,000,000 aukso 
markių, kas reiškia $35,700,- 
000 Amerikos pinigais. Tai 
yra procentai, kuriuos Vo
kietija moka jau ketvirti me
tai už tas karo skolas, kurias 
aliantai ant jos yra užkrovę.

■-------------,

“NENORI MIRT BE 
SAKRAMENTŲ.”

Berlino priemiestį Neu 
Koeln valdo komunistai ir 
jie uždraudė tenai kunigams 
lankytis į ligonbučius sū sa
kramentais prie mirštančių 
ligonių. Katalikai aną nedėl
dienį surengė prieš tai pro- 

i 1 * • • • •« —

ją prieš valdžią. Susirėmime 
su policija keliatas komunis
tų buvo sužeista, tarp tų ir 
seimo atstovas Bitner.

Žinios iš Bukarešto sako, 
kad Rumunijos liberalų val
džia gali sugriūti bile valan
dą. Liberalų vietą žada už- 
mti valstiečių partija.

Nuo pereito rugsėjo mėne
sio iš Suvienytų Valstijų eks- 

.oortuota $237,963,340 ver- 
i ės aukso. Po karo auksas 
, plaukė Amerikon, o dabar 
i atgal.
I»

PARSIDUODA 24 AKRŲ 
FARMA

____ ___ _______ , Tik I mailės iš Lawrence. Yra ga- 
tarpe 30 ir 45 metų, katra nvkla su upeliu, namas Ir miesto van- 

- - '___ '.
ir telyčia. Yra elektriką arti namų. 25 
vaisių medžiai, aviečių Mokykla visai 
arti. Ežeras ir lenktynių trekes arti. 
Kaina 8«'.,Mio. J u.->e reiklu įnešti, o ki
ta pusė ant naorgičiaus. <15>

MK. B. BEDROSIAN 
Bos 199. SaK-m iMpot. N. H.

FARMA 
l’ARDAM.Ml I ANTGR'EiTl JV .
Jeigu jieškai bargenų, nepraleisk ši

tos progos. Nes.tuoj bus1 parduota pi
giai. Rasvk arba važiuok pa”: (17) 

JOSEI’H GERYBASj 
SCorrVH.LU 5I1C1I.

FARMOS b j FARMOS!
Btoliai daibini.ikar. jau "pavasaris 

atėjo, laikas įs'gvti nuosavybe arba 
ūke, būt ant savęs bosas, kad nereikė
tų kitiems save parsidįuot už mažą at
lyginimą dėl fabrikanto arba kasyklų 
savininkamtr vergaut. Mes esam sent 
fajnHrtai ir turim gerą patyiimą apie 
fimhai. tai <14. savo t,rolių lietuviu. >» 

j mielu noru pa'.arnausini. Katras misli- 
nat pi 1 t farmą. tai nepirkit kitur, kol 
nepamatysit mus. Mes turim visokių 
ūkių ant pardavimo už numažintą 
kain:: ir art lengvu išmokėjimų. Musų 
visos ūkės yra aplink didelius nues’us, 
kaip Graisl Rapids. Muskejron ir kitus. 
■” ■- ............................ U5)

JOS. STAN1ON and K YRI R.
R. F. I). S. LOWELL. Ml( H.

APSIVEDIMAI. I
I’ajieškau suaugusios merginos ar-'

ba našlės, t_ _______________ _______ ..._________ r______
mylėtų vesti gražų gyvenimą. Prašau duo. didelė barnė. vištinyėįa. 1 karvės 
su pirmu laišku prisiųsti ir paveikslą, 
ku>į ant pareikalavimo grąžinsiu :>t- 
gal. T. 51. (171

423 Sheridan st., McKevsport. Pa

Noriu susipažinti -u tokia mergit a. 
kuri sutiktų apsives'i. Merginos, ku
rios, tuotni interesuojate*, malonėkite 
at-įšaukti. (17)

P. O. Box 1576, Delroit, Mieh.

Reikalavimai
REIKALINGAS VYRIS DIRBT, 

ANT KARMOS . nešer.r-nis kaip 45 m.' 
R< ikajinga būt. kad mokėtų ir trakto
rių valdyt. Su pirmu laišku meldžiu 
paaiškint, kb < rei' alaus mokesties 
ant mėnesiu FETER ŠVILPA

R. p. 2. TAMAUI A. PA.

REIKALINGA SI AlGCSl MER
GINA ARBA NAŠLĖ be vaikų kuri 
galėtų dirbti stubos darbą ir apie na
mus. Gyvenimas ant vietos. .Meldžiu* 
atsišaukti. (16)

MKS. D. K ARITON
99 l*itqupMOck avė.. VVindsor. Conn.

FARMOS ANT PARDAVIMO ARBA 
DĖL MAINYMO ANT STUBŲ

F VRM \ 19 AK ERIŲ- Vi-a 
kaml>ar;u nauja stuba su vi<a 
ša’ta< van ojo, ma :dvrė- ii v: 
lio. P:

E A K M \ S3 . 
mė m š'-a ; ir < 
lė r.a: j -, sti b >. 
tono mie telio.

I VRM V 18 
r'ii m i >tuba
Įnešti reik

Nekarips -ias farmas "• 
šeimynų apie Bostono arba 
įsigyti bile vieną šitų fararj - i

Šiandien farmos "r< riau pirk'i 
fabrikuose kasdien maž.ėia ir «'i 
darko netruksit praleisti tą. I-a 
visados galėsit padaryti

žemė dirbama, jaunas sodnas, šešių 
« įtaisymais, elektros šviesa, šiltas ir 
i kili įtaisymai, nauja barnė. prie ke-

į „...Į. ......... ..------ I-.-.........
I Klauskit vpatiškai arba laišku pa
Į■
I
I
t
I
i

ubą - 
ma :dyrė 

s duoda b.bii pisriai.
\KERIU ŽEM

tr'.nvl.ios. d: i
. 'Za'; "vventi ’ • ’

>. narsi.Iuo<ia u"'
\k:::::U- vis žemė 

v*-; itji-ynia'. 'i-'in:'i!
a b:b- i mažai. Dvi .įylios :i

i- ;a mainyti 
D .r hoterio 

mažu k i pi Lalu, 
nejru . t -lies dėl

Ižinma luina 
-ntaup' t. Tuos 

au pragj venima.

A. K. Neviackas
1122 WASH1NGTON ST.. NORWOOD. MASS.

Tel. Norwood 1009

S 4i> a! erių dirbamos žemės, likusi že- 
’ - einas, dideli- tva-tas, sunbeads, dide-

r<>< < 4» šeimvnos Prie pat Stough- 
U.o.hi.ihi. Įnešti reikia labai mažai.

dirbama. sodnas, astuonių (8» 
Parsiduoda už 85.200.00 

!1> Wa!polio miestelio.
ai.t šlubi dviejų arba trijų 
apieliokes. Proga yra gera 

‘ ulu.
yvenimo. nes dalbai 

b ■ darini Būdami be 
pinigu.- sudėjus į ūkę

FARMOS MANO KOLO- 
NOJOJ.

Kurie norite į-dgyti farmą,
kreipkitės į mane. Mano kolionijoj yra 
I pieno faktorės. Daugiau infomn^i- 

' ju norint, klauskit laišku. 117)
W. MEŠKAUSKAS

R. E. Nn. I. CORRY. FA.

PARDUODU PIGIAI 
FARMĄ.

I0O AKERIU žemės, pusė diibamos, 
i kita pusė miško: mūrinis naujas na

mas, dvi barnės: visos mašinos ir pa
kinkai. Kaina $3. !<»• i. Įnešti kiek kas 
gali. Matvt gali bile laiku.

JOS. DURA
153 M illow s t.. (Jambridgc, M a-s.

GERIAUSIOS FARMOS!
New Jersev valstijoj, aplink didelius 

miestus, aš turiu visokių farmų, dide
liu ir mažu. Platesniu žinių klauskit 
pas: TON Y MARKINAS (17,

Bov 71. Sand Brook. N. J.

Budweiser
Tikros Rųšies Salyklos Syrupas■

Republikonų senatorius 
* Robinson sako, kad aliejaus 
į šmugelį pradėjo varyti Wil- 
į šono kabinetas. Reiškia, visi 
; aliejuoti.
i __________

Metodistų vyskupas Mc-
Mes ne- Connell Pittsburghe pasakė, manfo a_ ______ •'•'ikad Amerika yra pagoniška.' 

kraštas. Girdi: “Mes čia au-
Įėję. Lyrinis jo pobūdis ir tą reikalą kištis, bet Bran-Iginpm militarigmn ir tautinis 

^minkštumas sudaro tą savy- denburgo valstijos guberna- musų Dievas yra auksas.'••

. MOPFIAVOREC

, < Judll TCJ81
<ey Malt Syr^
sJ^EUSFp Bls< h i‘*<’ J

—Azotus m o t SĄ

Maisto vertę 
padidina 

Malto salyklos

v

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

A5HELSER-BUSCH, St. Louis
S. s PIFRCECf- 10. f

Riv*t r<>or»š im < L ug 8 M,..
co

PARSIDUODA FARMA
r.x> AKRŲ ŽEMĖS, 70 akrų drrl a- 

mus. lygios, apvalytos nuo akmenų ir 
derlingus, gaunama 70 tonų šieno. 
Puiki 10 kambarių “stoco” stulri. 2 
barnės ir 7 kitokie budinkai. 30 karvių 
ir veršiu, 3 arkliai, daugybė vištų, vi
sokios mašinos ir įrankiai, pieno 
parduodamą už l'*o dol. per sąvaitę. 
Tik 3 minutes eiti į miestuką ir gelež • 
kelio stotį Turi būt parduota tuojaus. 
Kaina tik sš.omi. Rašykite laiškus an
gliškai. (19)

MUS. H ASHKURN
Box 278, Saratoga Springs. N. Y.

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmą šitoj didžiausioj lietu' lų 

kolonijoj Amerikoje.
80 AKERIV ŪKĖ, geriausia žemė, 

nauja “Bungalmv" stuba, didelė btrnč 
ir kiti budinkai, visi geri • sodnas ir 
visokių uogų. 2 arkliai. 6 karvės, kiau
lės. vištos ir vi.-okios mašinos, ka.- t ik 
reikalinga prie tikės. 2 mailės nuo pre
sto. lietuvių susiedijoj. Kaina už viską 
tik §5,800, įmokė* $2,300, o kitus ant 
lengvu išmokėjimų.

KITA 40 AKERIŲ ŪKĖ. pusė <! 
I«mon žemės, kita pusė miško. Upelis 
teka per ūkę, sodnas maišyta.-, vist 
budinkai gerame stovyje, I mailės nuo 
miesto. Kana SI.500, tie. *1,000 įmo 
kėt. o kitu.- ant išmokėjime. Jeigu si 
tos dvi ūkės nėra pagal tamstų norą, 
aš turiu daug visokių ki > 
mis kainomis. Pa vi
pas:

lu-ai pigiu 
_ važiuot 

117»
U> \M SI. Y.MK.Yl KIS 

l’ropie Statė Hank
S( OI " I. 1.1 O lt 11

■'•i . n-r. tai neatbūtinai
10 .-varų viedriu. „

I 1' . i < rivJ

KICIU MHH.I5
' • • v

) r meo..
i p.

p.tgraž'n.- j.įsu kiemą. Tui .u keletą ant 
m<- oi ........................... ..

13 už J:; ii' Taipgi turiu karveliu ir 
.:<nkn. vuotii. (15»
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KURIŲ KULTI RA SENESNĖ PAGERINTOJI ALCHEMIJ A.

Redakcijos Atsakymai.
dvi rankos — tik neperdaug' 
trumpis, kad kišenius pasiektų, 
ir neperdaug ilgos, kad kišenių 
nepradurtų: ant lemens eina 
kaklas su skyle. Kai tas iau pa-

Humoristika
, Arba kaip pasidaro vyras, 

moteris ir vaikas.
Man teko skaityti "Padaužų 

Filozou.io.r vieno

muskulams*
Tik rasiri pažymėtas Inkaro

Vai<>aienk’iu.
35. —vaistinėse—70c.

F. AD. RIGHTEB & CO.
Eerry & So. 5: i Sts.

Brooklyn. N. Y.

Pasiremdamas vėliausiais mo-(pat kur prasideda, kad matytųsi 
kslo patyrimais, aš turiu pasaky- ' kaip ilgos pančekos

Jei ką praledau. tai gerbiamos : 
moterjs teiksis man dovanoti, 
nes aš da nekoks ekspertas.

Kai dėl vaiko sudarymo, tai 
aš su gerbiamu Alchemiku ne
siginčysiu. nes ir aš pats manau, 
kad vaiką padaro jaunystė ir 
durnystė. Phizikas.

ti. kad pono Alchemiko tėvą* bu
vo turbut kriaučius. nes kalbė
damas apie žmonių lyti, jis kalba 1 
daugiausia apie drapanas.

Sulyg marto biblijos, vyras 
pasidaro ve kaip:

Dvi kreivos ir apžėlusios kojos 
(jos turi būt pakankamai ilgos, 
kad siektų žemę) : ant kojų eina 

Alchemiko lėmuo kaip munšaino katilas, ir 
mokslinis straipsnis apie tai. ko- da šis-tas; prie lemens turi būt 
kiu budu pasidaro vyras, mote
ris. .aikas ir kitokie šio pasaulio 
rakandai. Apie vyrą jis aiškina 
taip:

“Paimama pora kamašų. pan-

$1.00

EKSTRA!
Per 30 dienų Dovana
tuzinai dailiausių laiškams 
popierų ................................

Naujas didysis Sapnininkas 
apdarytas ....................... ...

2 (taksai Trejankos ...............
\ iską imant ka> tu tiktai .... $3.0 > 
ir paveikslas iš karės lauku Lietu 

vuje visai už DYKĄ. Adresuokit: 11KJ
J YERU'SEVk H S

Bux 6>. I.awrenee. Mass.

PLAYER PIANAS
PAIN-EXPELLERIS

Graikas ginčijasi su žydu, kat
ros tautos kultiną senesnė.

—Graiku tauta.—sako graikas. 
—seniausia Kulturinguju tautu. 
Nesenai, bedarant įvairiose Grai
kijos vietose iškasinejimus. ras
ta viclo> galai O tai įrodo, kau 
senovės Graikijoj jau buvo vieli 
nis telegraras.

—Didelis čia daiktas. — alsa 
ko išdidžiai žydas. — Palestinoj i 
irgi buvo daromi nesenai kasinė
jimai. Ir tik pamanykite, jokiu 
vielų visai nebūto rasta. O tai 
daugiau Kaip aišku, kad senovės 
Judėjoj iau laivo bevielinis 
grafas.

tele

nak- 
atsi-

Kuo jie šluostosi?
V ienuose dailiuose gavo 

vyne tūlas pakeleivis. Rytą 
kėlė, kada kambaiy nebuvo nei
seimininko, nei šeimininkės. Bu
te buvo likęs tik vienas kokios 10 
metų vaikas.

Svečias nusiprausęs prašo vai
ką paduoti rankšluosti.

—Taip kaa mes neturime.
—Kaip neturite? O i ką 

sluostotės?
—Tėte į rankovę, mama i

durką. o aš ir taip nudžiustu — 
paaiškino x aikas.

pa-

Hasia ūkavimas.
Syki vienoje .saloje europie- 

tis. eidama.-- keliu, paupiu, pama
tė du meškeriotoju — juoduku 
(negru): seni ir berniuką, žuvis 
nekibo.

Berniukas žuvaudama.- užsnū
do ir Įkrito upėn. Senis mete 
meškerę ir šoko paskui ji i van
deni. Jis ištraukė berniūkšti, nu
tvėrė uz kojų, dvejetą kartų ap
suko ere. kad ji atsuptų ir paso
dino. sakydamas:

— Nubudai, tinginy! žiūrėk, 
daugiau nebeikrisk !...

. Europietis sustojo ir tarė:
— Bravo, seni! Tur būt. tai ta

vo sunus?
—Koks jis man sūnūs! — pik

tai atšovė senis: — Joks giminė 
lis map nėra, ir nebuvau jo gel
bėjęs. • iei nebeitu buvę jo kiše
nių i visi sliekai...

r

1

čekos. kelinės (gali būti ir gali- baigta, tada seka išlaukinė vyro 
f fe), švarkas, apykaklė su žaliu ’ ‘ • ...........
kaklaraiščiu, kepurė ant šalies 

•arba skribliukas ant pakaušio. O 
' svarbiausia, tai ūsai... Bet usu i 
; kartais gali ir nebūti...”

Moteries prigimtį mano mok
io draugas šitaip pasakoja:

■'Moteris pasidaro 
įprastai. Paimama bateliai 
paukštom kurkom. žmogaus kūno tus . 
i varsos pančekos beveik iki pa- 'rius.
Įžasčių (sijonas baigia eiti iš ma- Ant pat galo. t. y. ant kaklo 
dos). liuosa suknelė ligi paniekų, uždedama balta apykaklė. Beje, 
bubikopas ir skrybėlė vazono pa- kad apykaklė nenusmuktu, tai 
vidalo. Na. aai galima pridėt: ant kaklo paprastai uždedama 
auskarai, krepšelis rankoj.žiups-įdidoka galva. Jei žmogus yra 
nelis pudros. O į vidų niekas ne- paprastas, galva gali būt plau- 
žiuri, ten galėtų būti bile kas pri- :kuota. o jeigu inteligentas, tai be 

į kimšta.” įplaukų.
Vaiko formula taip pat esanti 

paprasta. Girdi:
"Truputis jaunystės, truputis 

durnystės, keletas palydėjimu, 
gilių atsidūsėjimų, keletą* tuzi- kojų statoma dailiai išriestas lė
nų žodžių apie meilę. Toliau tru-jmuo. tik neperstoras. kad smagu 
pūtis gamtos veiksmo 
prieglaudoje naujas 
atsiranda."

Nors iš prigimties
nemėgstu ir nuo to laiko, kaip (Plaukai turi būt nukirpti, veidas 
mama pasiuvo man pirmutines J pudruotas, lupos nudažytos, o 
kelinaites su vienu guziku. aš dantyse eiga retas. Blužė be ran- 
dar nesu su nieku susipešęs. bet kovių ir būtinai turi būt iš per- 
prieš poną Alchemiką turiu už-1 matomos materijos, kad matytu- 
protestuoti. nes jis iškraipo rim-1 d. jog apačioje marškinių nėra, 
tą mokslo šaką. ! Andarokas baigiasi paprastai ten

išvaizda. Ji turi būt šitokia: ant 
kojų pora kelinių, o kelinių už
pakaly pora gerų kišenių, kad 
galėtų tilpti bent dvi paintės; 

[aukščiau lėmuoapveikamas švar
ku. o i vršutini jo kišenių Įdeda
ma kokie penki-šeši Įvairiu spal- 

visai pa-h ų paišeliai, ir kokios tris-ketu- 
su Irios plunksnos, kad ištolo maty- 

jeg žmogus jau ne grino-

Tai taip pasidaro vyras.
Dabar apie moterį.
Visų pirma reikalingos dvi 

gos. dailiai nulipdytos kojos; ant

I 
i 
i

il-

K. S. Karpavičiui.— Tin
sta savo laiške “Keleivio” 
redaktoriui rašai: “Gavau, 
šiose dienose jūsų rašytą lai
šką, pasirašytą Komaro, ku
riame norite, kad ‘Dirva’ at
šauktų jūsų ‘šmugelninkais’ 
Įtarimą per ‘Dirvą.’ ” — Mes 
manome, kad tamsta, p. Kar
pavičiau. sapnuoji. Nes tam
stos “Dirvos” mes visai ne- 
skaitom. jos rašymais visai 
neindomatijam. ir jokių laiš
kų tamstai nesame rašę. Jei
gu tamsta gavai kokį laišką 
nuo Komaro, tai patartume 
kreiptis pas ji, o ne pas mus. 
“Keleivio” redakcija nieko 
su tamsta neturi.

Specialis pasiūlymas Vely
koms. Mes pristatysime jums ge
rą I’Iayer Pianą už $25.00. o liku
sius galėsit išmokėti pagal su
tarti.
ATUATER KENT KABIOS

M ODE L N r. 37............SS8.00.
Matykit ypatiškai arba rašy- 

(15) 
B. SlMONAVlčIUS 
Gardiner Piano Co.

122 Empire st.. Providence, R. 1

kit:

Geriausiu vaistu nuo papr>» 
pecšalunų. reumatiskii 

palengvinimas 
skaudamiems ir gebantiems

H -- —r -x—5 Į ~ - ** - I

------- ------------------------------------- -r ■ ---- — —* I 
ir žiūrėk, butų apkabinti, ir jo padailini-i 
pilietukas Intui dar pridedama šiokių-tokių 

.dekoracijų. Ant viršaus eina ka- 
aš ginčų klas su skyle, o paskui galva.

;i

Šis žmogus buvo visai silp
nas ir nervuotaa

Mr. G. AV. Alderson. iš Bazine. 
Kans.. turėnamas 75 metu> amžiaus 
buvo visai silpnas, r.ervuotas ir turėjo 
inkstų ir kepenų truhelius. Jis sako: 
“Aš jau esu išvartojąs daug visokiu 
gyduolių, bet gavau didžiausią pagal
bą nuo Nuga-Tone :a-gu iš kitų gvduo- 
lių. kurias buvau vartojęs." Nuga- 
Tone prašalino jo ligas, suteikė jam 
naują stipruma ir jėgą ir jis pasunkė
jo. Jis yra viena- i.- daugelio tūkstan
čių, kuriems Nuga-Tone pagelbėjo

Nuga-Tone taipgi yra geros nuo 
skilvio trubelių. prasto apetito, silpnų 
nervų, užkietėjimo, nusilpusių kitų or
ganų, praradimo svarumo arba nusilp
nėjimo. nerviškumo ir raumenų ne
veikimo. Garantuojama, kad pagelbės, 
arba jun.s nieko nekainuos. Nusipirkit 
butelį ir pabandykit ju didele verte. 
Apsisaugo-kit nuo pavaduotojų — re: 
kala uk it tikrų Nuga-Tone.

LABAI PATENKINTA
Mrs. K. Schaffner. iš,518 West 13dth 

Street. Nev York City. rašo:
"Meldžiu pri-iųsti, taip greit. kaip 

galima. dar du pakeliu Bulgariškų Žo
lių Arbatos, nes me- atradome, kae 
šita arbata yra labai pagelbinga ir 
mes esame ja labai patenkinti "

Bulgariška Arbata pagelbsti nuo 
Reumatizmo, užkietėjimo ir pataiso 
kraują. Bulgariškų Žoiių Arbata pra- 
- tlina šalčius labai greitai. Tik išgerk 
ja karšta prieš gulsiant. Parsiduoda 
visose aptiekose — po 75e. .r $1.25.

PASTABA — Jeigu jus norite dide
li penkių mėnesių šeimyniška Pakeli, 
pn.- ųskite Š1.Z5. Adresuokite man: 
Ii. H. Von Schlick. President. 100 Mar- 
vel Kuilding. Pittsburgh. Pa.

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

Į LIETUVĄ 
ir atgal

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

?NŠIURINU tik- Masoa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimes automo
bilius. forntšius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir-panašiai.

ŠEŠIŲ ŠEIMYN( namas su di
delių kiemu, elektra, tresas. skal- 
bynės.

TRUU ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-1-4 kambariai, -u įtaisymais.

NAI JAS DVIEJU ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJI ŠEIMYNŲ namas, -u 
vieta dėle; dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJį šEI.MYNĮ namas, ■’u 
įtaisymais, vištininkai. ir <lau^ 
žemės.

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.

a

RANDOLPH
AŠTUONIU KAMBARIU namas 
sv. visu fomišiumi, ir šeši skėriai 
žemės.

E. BRIDGEWATER
FARMA 50 AKERII žemės. 22 
karves. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba. yra visokių farmos 
mašinerijų

Or. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiška: ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3330
1 ALLEN ST.. Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

I

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduole 

KATRO-LEK
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkietė
jimą, skausmą ir svaiguli 
galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir budavoja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis ir inks
tus prie normalio darbo, 
prašalina mėšlungi, 
prašalina katarą nosies, 
galvos, pilvo ir žarnų.
Rekomenduoja gydytojai 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki

te aptiekose ir pas agentus, o 
jeigu jie neturėtų, tai neim- 

(kite kitokių gyduolių, o rašy- 
į kitę tiesiog pas išradėją, W. 
'Wojtasinski Drug Co., 114 
i Brighton st., Boston, Mass.

(-)

i

0

kad jus manytumėt jog skalbiniai buvo trinti per valandas

------------------- i 
NEMĖGSTAMAS DALYKAS. I _ _ _ _ _ _

1 šmirkina skalbinius taip baltai

Lietuvis Optenetnstas
i

< 
eIšegzaminuoju akis, priskiriu 

akinius, kreivas akis atirjesinu 
ir amblyopiskose (aklose/ aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAS AKARNIS. O. D.
447 Broadeay, So. Boston. Maso

i DR. MARGERK |
• Gydytojas ir Chirurgas

Ona: Aš girdėjau, tu paliuosa- 
vai tarnaitę?

Jonas: Taip, aš mailiau, kad ii' 
jiadori mergaitė, bet praeitą nak-{ 
tf aš radau kai ką aplink ją. ko aš 
nemėgstu.

Ona: Ka> gi tai buvo?
■ Jonas: Beniaus ranka.

Nauji lietuviu priežodžiai.
Bijo, kaip \ oldemara« Pleč

kaičio.
Meluoja, kaip kauniškė “Elta." 

•Durnas, kaip Musteikis.
Plepa, kafp Gustainis per radio.
Prikibo, kaip Aleksa prie vai-i 

džios.
^Teisingas, kaip Milčius.
'Juodas. kaip Plechavičiaus 

snukis.
Koliojasi. kaip Katino “Darbi

ninkas.”
Greitas, kaip Bistras.
Pataikauja, kaip Smetona 

nams.
"Surūgęs, kaip Smetona.
Suliesėjo, kaip krikdemų par

tija.

I
I
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dideli

w

•aižu
dauz mo-

Sako Mrs. Margaret Sudentas, 235 W. 54h St., So. Boston.
4

G U RINSO yra laliai kngva skalb- 
ti!" sako šita moteris, kuri, kaip 

ir daugelis kitų, vartoja Hinso šioje 
apielmkėje.

“Viskas, ką aš turiu" iiauaryt. tai tik 
išmirkyt skalbinius pe - naktį tirštose 
Rinso putose, paskui ryte uos per
plaunu. išgręžtu ir pakabinu džiūti— 
be jokio sunkaus tnnimo. Net virini
mas nereikalingas. Ir skalbiniai išsi
plauna stebėtinai baltai, jus netikėtu- 

J met. kad nebuvo brūžinami ar virina
mi per valandas.

“Rinso daugiau padaro, negu kito- 
kis muilas ir nepažeidžia mano rankų, 
.štai kodėl aš ji vartoja visam stubo 
apvalymui, puodams, grindims, sin 
kai ir medžiui!”

šitaip gera Skalbiniams
Rinso sekretas yra jo tirštose.pasto- 

viosje putose. Purvas, riebumas, idėvė
limas ir plėtmai išmirksta tuojaus— 
be šiuravimo. Net labiausia idėvėti 
kraštai ir rankovių galai išeina balti 
kaip sniegas be trinimo. Drabužiai 
laiko ilgiau, kuomet jie skalbiami ši
tokiu budu.

Net ir kiečiausiame vandenyj jums 
daugiau nieko nereikia, kaip tik Rin
so. Prie jo nereikia nei muilo šmotuo
se. nei pauderiuose. Tik išbandykite

šitą granuliuotą muilą justi skalbtuve 
arba, kubile bailesniam isskab imui. 
Jis yra saugus—nėra jame nieko, kas 
pažeistu audeklą.

Gaukite DIDELĮ pakeli Rinso nuo 
jūsų grosernirtko. Pažiūrėkit kaip 

sunkus jis yra. Jus gausite pilną pini
gu vertę, kuomet jus pirk s i te .šita 
granuliuotą rnuilą—jis taip geras. Ge
resnėms pasekmėms tėmykit nurody
mus ant pakelio.

Puikus pkalbtuvuose.
Baltesniam skalbimui ir saugumui, 

tūkstančiai moterų vartoja Rinso sa
vo skalbtuvuose. Pabandykit! Persi
tikrinkite. kodėl 32,000 skalbtuvų de
monstruotojų vartoja Rinso. Sužino
kite. kodėl 32 skalbtuvų išdirhystės 
ji rekomenduoja.,

X- • » r
Garantuotas išdirbinėtojo LL’N 
I^ver Pms. Co., Cambridcv. Mas*.

Tai granuliuotas muilas, kuris padarę skalbinius baltesniais

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniai? nuo 9 iki 12.

i
i 

Valandos: 10—2; •—• J 
Sekmadieniais: 10—3 •

3421 So. Halsted Street -p-----—--- j
Tei Boulevard 848S Į

CHICAGO, ILL
* Oš

DR. J. MARCUS
LIETI VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptu ir kroniškų li
gų moterų ir vyru, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St., Boston, Room 7. 
Tel.; Richmond 066S. Rox. 1894-.J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėidieniais iki 4 vai. po pietų.

>

PAGYDOMI, 
kuomet REM-

8PECIALISTAS NERVU 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 .METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARU- 
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

DrIILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG„ 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS no 
9 iš ryto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 U 
1 dieną.

-——   — -- - =
EMOLAi

aklieji, kri vivrejr, 
DŪRINIAI IR PLAUKINIAI 
IIEMOROIDAI ----------

Kam kentėt. . _ _____
OLA pagelbėjo ir išgydė kitos 
per 17 metų.

Paklauskit savo aptiekortų. 
Jis žino, kad RE.M-OLA iš^jMo 
hemoroidus (pilės). .
HENRY THAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

e e » v ♦ i ♦ ♦. e
♦: 
:<

LfETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

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

Nekėliomis pagal susitarimą. 
785 N. Main St. kam p. Brood St.

MONTELLO, MASS.

Tel Ba. Boaton Wš-W.
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisus “Keleivio” name 

251 Rma«iway, tarpe C It D St..
SO. BOSTON. MASS.

:

» i « i « v i »
e • i v v e e v i v i » »,

P.J.Akunevičras
Lietuvis Graborius

Suteikia geri a tįsį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
820 ir aukščiau^. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel.: So. Boston 4486.

Lietari&i Aptieki
N«a užlaikome viaokia Vaista 

ir Šaknų
Nao Reumatizmo, irasilpnijtmo 

strėnų, kraujo valymo, nuo alaptia- 
gų ligų, koaalio, patrakime, ete. 
Taipgi ožlaikom Dieltų H Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriamiiss. J vai
rios Šaknys, partrauktos ii Lieta- 
ves. Vaistų prėarančfsm Ir per 
paštą. Mošų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

ISO SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 8520
Recidenec Univertrty 1463-J.

S. H faUratt-SlitllM 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
366 Braadsav. So. Bastos. Moša 

Room 2.

Telefonas 81X94

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 

107 SUMMER STREET. 
LAffRENCE. M ASS.

. f
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1*0. IS, Balaudito ii, 

I' kaltėliams pakeitė mirties 
bausmę sunkiųjų darbų kalė
jimu iki gyvos galvos.

(Nuo musų korespondentų ir i* Lietuvos Laikraičių.) KARIUOMENĖS TEISMAS
- * a—«

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
MARIAMPOLĖJE.

Kariuomenės teismo sesija 
Mariampolėje, pirmininkau
jant pulk. Engleriui, kovo m. 
6—10 d. nagrinėjo visą eilę 
bylų. Iš jų A. Kalėdakės ir 
A. Matusevičaitės bylos už 
padegimą. .

A. Kalėdaitė kaltinama 
tuo. kad ji 1927 m. rugpiučio 
mėn. 22 d. Kalvarijos vaisė., 
Kumečių kaime, tyčiomis pa- 

j_________ __________________ degė Jono Bukevičiaus kluo-
nimosi Sąjunga šių metų lie- ną. nuo kurio greit užsidegė 
pos mėn. ruošia Kaune visų klėtis.Jvartai ir gyvenamoji; 
sporto šakų mngtynes — trioba.
Amerikos Lietuva—Lietuva' A. Kalėdaitė prisipažino, 
'ir kviečia visus i Lietuvą padegusi iš keršto, nes ji ii-j 
vykstančius 
sportininkus tose rugtynėse Bukevičium.
dalyvauti. • 

Dalyvauti 
giausiai.

NEPRALEISTINA PROGA blausiai suartins mus; paliks 
-jjgam neišdildomu at
siminimu ir jums ir mums. 
Ilgai Lietuvoje kalbės, kaip 
amerikiečiai lietuviai bėgo. 
šoko, mėtė ir žaidė beisbolą, 
basketbolą ir t. p.

Tai bus didelis darbas, ku
riam atlikt jums, amerikie
čiai, pasitaiko puiki proga.

Šiais sumetimais vadovau
jama Lietuvos Fizinio Lavi-

ŠĮMET LIETUVĄ 
APLANKYT.

Šie 10-ties metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių metai kiekvienam lietu
viui yra brangus ir neuž
mirštini metai. Tas. kas paži
no Lietuvą prieš didijj karą, 
turėtų pamatyti Lietuvą po 
10-ties metų neprigulmingo 
jos gyvenimo. Kam yra s\ ar- 
bi Lietuvos ateitis, pri\ alėtų 
jos dabartį pamauti. Jei ke
tinama kada nors aplankyti 
gimines, arba bizniu reika
lais atsilankyti lenai, berods, 
nėra geresnes progos tą pa
dalyti. kaip šįmet.

Gaunamomis iš Lietuvos 
žiniomis, 
voje Įvyks s 
meniško i 
budžiu, iškilmės, 
gyvai interesuojasi visa Lie- tautai darbą, 
tuvus, visuomenė.

1. Gegužės 15 dieną Kau
ne bus iškilmingas Lietuvos 
Respublikos 10 metų sukak
tuvių a p vaikščiojimas, daly
vaujant Lietuvos vyriausy
bei, svetimų valstybių atsto
vams. kariuomenei, visuome
nės organizacijoms ir Ame
rikos svečiams.

2. Lietuvos žemės ūkio u 
pramonės VlI-ji paroda 
Kaune. Atidarymas Įvyks 28 
d. birželio ir trauksis iki 3 d. 
liepos.

3. Antroji visos Lietuvos
“Dainų švente” Įvyks Kau
ne 2 d. liepos. Milžiniškas 
pasiruošimo darbas pradėtas 
jau senai. Lietuviškos dainos 
galingas aidas atsiskambės _ 
Gedimino pily. |las virsdamas pribloškė Pe-

4. Pramintu pernai metais j teraiti prie žemės. Nelaimin- 
keliu, Lietuvos Šaulių Sąjun- gasis su baisiomis kančio- 
ga ruošia ir šįmet “Amerikie- mis šiaip taip buvo ištrauk-

kuri Įvyksianti! tas iš po medžio ir parga
bentas namo. Skubiai buvo

amerikiečius

J. J. URBSZOS
DIDEDĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG | KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursiją lydės žinomas Lawrence ir apielinkes 
• veikėjas, buvę* Lawrence Lietuviu Ukėsu Kliubo 

Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS
Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą. 1928

Platesniu žinių suteiks ant užklausimu

J. J. URBSZO
101 OAK STREET, LAVrRENCE, MASS.

SPARČIOJI EKSKURSIJA Į

goką laiką draugavo su J.' — 
Šis žadėjęs ją!

vesti, vėliau pradėjo flirtuoti i - 
kuo skaitlin- su kitomis merginomis. Ji 

' nutarusi atkeršyti.
-i Kariuomenės teismas A.’ 

kuriomis! liksit <Ti<ieii ir naudingą visai j Ka ledai t ę rado kaltą ir nu-',
i teisė 12 metų sunkiųjų darbų

šią vasarą Lietu-! 
svarbios, visuo- „ 

bei kultūrinio po-l Nepamirškite, Kad Jus at-
I Hlroif i»- r •liirlinorn vricai

p 1\. Lt I I V /11112* | v

į Atminkit, kad sportininko!kalėjimo. Nuteistoji yra 26 
pareiga: visada darbas dirb-j metų amžiaus, kilusi iš Jurg- 
ti. Tat nioškitės prie to dide
lio darbo, kurs laukia jūsų 
Lietuvoje. LFLS.
Kaunas, 1928.

j Visais reikalais iš Jungti
nių Valstijų ir atvykę i Lie
tuvą kreipkitės: Majoras A. 
Ardickas, Kaunas. Kalnų 
gatve 3.

ĄŽUOLAS PRISPAUDĖ 
IR SUGLAMŽĖ.

Cigšiai. (Pagėgių apsk.). 
Nesenai čia atsitiko nelai
mingas Įvykis. Darbininkas 
Peteraitis ir ūkininkas Rau- 
ba važiavo iš Didž. Lietuvos 
parsivežti malkų. Bekertant 
jiems medžius vienas ąžuo-

keliu, Lietmos Šaulių Sąjun-'gasis su baisiomis kančio-
** • ** * A. š* * •! • 1 • *• • a • 1 ’*A, 1

čių Sątaitę,” 
3—9 d. rugsėjo.

Reikalingas informacijas, pakviestas gydytojas, kurs 
kaip tuose parengimuose da- rado be kita sunkių vidaus 
lvvauti kiekx ienas gali gauti sužeidimų ir tris šonkaulius 
Lietuvos konsulatuose užsie- Įlaužtus. Mažai tėra vilties, 
ny, pas ekskursijų palydovus kad jis pasveiktų. Peteraiti 
ete. ir pačioje Lietuvoje, vai- buvo stropus darbininkas, 
diškose ir kitokiose istaigo- ---------------
se. | PASILENKĖ IR MIRĖ.

Pranešdamas apie tai A-' r“ 
merikos lietuvių užinteresuo-'skričio). 
tai visuomenei, • ■ ’ ■ '
pridurti, kad Lietuvos Gene- šius i 
ralinis Konsulatas, New Yor- parsinešti mėsos. Įėjęs klėtin: 
ke. ir Lietuvos Konsulatas pasilenkė prie statinės, norė- 
Chicagoie darys Lietuvos damas išimti mėsos, bet stai- 
syečiams visus palengvini- \ ‘
mus pasų ir vizų gavimo rei- į

ežerių kaimo, Kalvarijos val
sčiaus.

Tą pat dieną teismas na
grinėjo kitą, pil. Matusevi- 
čaitės Anelės 26 metų am
žiaus, padegimo bylą.

1927 m. lapkričio m. 8 d. 
pavakary, temstant, Klebiš
kio valse., Mieldažiškių kai
me. pradėjo degti Paužos 
Motiejaus tvarto stogo kam
pas, iš kur ugnis greit apėmė 
esančią su tvartu po vienų 
stogu gyvenamąją triobą.

Įtarta to pat valsčiaus, 
i Naujasodžio gyv. Matusevi- 
čaitė Anelė, nes ji Paužai 
Povilui žadėjo keršyti. '>

A. Matusevičaitė prisipa
žino ir paaiškino, kad tai pa
dariusi iš keršto, nes P. Pau
ža žadėjęs vesti, bet suvilio
jęs ir pametęs nėščią. Ji pa
gimdžiusi kūdiki, o Pauža 
vedė kitą merginą.

Kariuomenės teismas iš
nagrinėjęs bylą, A. Matuse- 
vičaitę nubaudė 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

> i
Į
• teismas

Truikinai. (Kretingos ap-'apskrities policijos vado Ba-
Šio mėnesio 6 d.|i?ro,r kitų policijos valdi- 

, turiu garbės čionykštis ūkininkas Luko-in,nk^ kaltinamų suim- 
.........................." pietų laike ėjo j klėtį nuvagiu mušimu._Į V 51Ci — v

Malaškevičius ir
Meikutis

POLICIJA TEISME.
Kovo 23 d. apygardos 

svarstė Kaišiadorių

J*

■ -J,

įk
i

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytu Valstijų 
Valdžios •

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU PIDLAIVIU

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

SEREDOJ, GEGUŽĖS (MAY) 30 DIENĄ

. Pavasaris Lietuvoje!
Dabar galvokite atlankyti įu.-u ■ '.r.. ;et gražųjį Pavasario 

laiką, išplaukite t ni'cd Stato 1. :< » ai'... : ’ ii tnioje draugijoje
jūsų tautiečių.

Speciale ekskursija
' h:. ■ S S. Geotį.1 Washington. 
na . R Dyckes gerai žinomo

išplauks iš New Yorko ant i : k 
Balandžio 25-tą, asmeniškai ■. 
U. S. Lines Atstovo.

Mr. Dyckes išanksto priru ; \ 
ir jūsų bagažui nuvežimą ik: k r

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių ageri 

ir pasakys apie speciales kair... 
didžiau-iu pasauly laivu, arba -

Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbiu- 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas

p. PIJUS BUKŠNAITIS
Tiesinusiu ir Greičiausiu keliu i Kauną 

Be Persėdimo Iš l^ivo Į laivą

Juru Milžinas AQl'!TANIA perplaukia vandeny
ną i 5*/± dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

į traukini ir veža mi crelžktliu iki pat Kauno.
Vėlesni Išnlaukimai iš. New Yorko:

BERENGARIA..................... Birželio 6—27
MAURETANIA...................Birželio 13—30
AOUITANIA.......................Birželi© 20

suteiks jun:n pilnas informacija?* 
mos ekskursijos ir kaip plaukti 

kitę pas

United Statės Lines
7S Statė Street, Boetoe. Mees. 45 Broadway. New York City

i KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta-. 

mtm, kaip vynu, taip ir moteris ar į 
merginas iš Lietuvos Į Kanada. Mar.o 
patarnavimas yra sąžiningas, saugas, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metu tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingą patarnavima. Kaip mergi
noms, taip ir visiepu keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnis, negu kitų 
agentų. Dėki platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALEKANDEB S. LEVIS 
Tourist Agent

45 Viadsor St, Montreal,
P. Q- Canada.

(-)

i- ga krito aukštyninkas ant; teismo tardytojui, kad 
i- žemės. Pastebėję tai namiš-įjuos policija suėmus muse 

Kale, kiek tai reikalauja apy? kiai tuojaus Įnešė ji i kamba-i 11 kad dar vienas suimtasis, 
Stovus ir leidžiama Įstaty- H, kur jis už kelių sekundųi^H1^ buvo muštas, yra 

pasimirė. Nabašninkas turė-pa^J),T‘as policijos nuovado- 
jo apie 70 metų amžiaus. Pe- Tardytojas Daugirdas nu
spėjama. kad jam nuo pasi-į zykęs policijos nuoyadon ra- 
lenkimo bus trukęs galvos]f10 suimtąjį Bortkevičių, kuri 

kas ir buvo]su Rytoju apžiurėjus kon- • • * - L <■» 1 i ** *«
nurodė, kad juos mušė poli
cijos vadas Bajoras ir polici-

mais.
Patartina nei vienos die

nos negaišti ir pasirūpinti iš 
anksto reikalingus kelionei 
dokumentus, kaip tai Ameri
kos Saldžios leidimas sugrįž
ti (re-ėntary permit). gimi
mo bei vestuvių metrikus iš

kraujo indas, 1— ..------4 . -- ,. . .
priežastim tokios staigios; ? sunnisjmu^ kahniai
mirties.

IŠĖJO NAUJAS

URIMBAS”

Tiesiai i Dancigą LANCAŠTRIA 
(iegužėsM)

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Sn.ulkcsnių 
Informaci jų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite

Mums:

CUNARD LINE
33 ŠTATE ST.. BOSTON, MASS.

t

I

DIDE1.K. PILNAS PAVEIKSI.! . 
DAINĄ IK JUOKĄ.

Visai Kliokis negi* buvo pirmiau. 
Būtinai pamatykite. Prisiy-kiie H»c. 
ir savo antrašą, gausite ji.

“R I M B A V’
1 Baletnan PL, So. Boston. Mass.

VALIO!! VALIO!!

1928 RETAIS KETOINS EKSKURSUOS

JIS MUG KENTĖJO NUO 
VBDI1Ų1BHELW 

“Brooklyn. N. Y. vas. 28. — 
As dauir kentėjau nuo vidurių 

Suimtieji vagys Pranas trobelių, bet dabar pradėjęs var 
Bemasius toti Trinerio Kartąjį Vyną, jau 

pasiskundė vieti- Ąftičio inėnuo ir jokio trubelie 
neturėjau. Jūsų, Loigi Aversą.” 
Kas mėrtuA. rimtai ateina
su panašiais pareiškimais. Trine
rio Kartusis Vynas pildo paža
dus^ išvalo vidurius, gelbsti virš
kinimui, apetitui, sukietėjimui. 
Rašyki^ Jds. Trrner Čoi;. 133-', Sf 
Ashland Chicago. III. ir
gausi Sampeli dykai. Įdėk H»c. 
pašto lėšoms.

NEMOKAMO SAMPEI.IO 
KUPONAS.

Vardas
Gątvė .
Miestas

perdai <;
SKAUDĄ 

Šlapinimą 
seniem*

Palengvina
Santai Midy
Capstfles 

Parduodama 
visose 

vai sti nese

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

vvcauiiu mūvi intu' —— -------------- v - v-------- ----

Lretutos dėl gavimo Lietu- NEPAPRASTI REIŠKINIAI ninkai- Sakėsi, kad juosbe- 
vos paso, kas dar jo nęturi.' Katyčiai i Pap-ėtriu ans i mušant ir šautuvus sulaužę.ligų! tat bent syki pap»- JaS^ek'ueŽ 
sėjusi Amerikos hetUMĮJ ko- pakilus ir šilčiau sušvitus,lįuniu81!’'° faktas- .bet kad

--------- ----- -------- ..... tmėrw|vtisirpil.miejipava.|buvci šautuvai museikųsu-, --- ------------- ------ — 
sario pranašai. Jau matosi fauS't'r !N»« ItmrlMMi Ftmtatl-

* • strazdai, vyturiai ir pempės.L. 1 PjF’i • i i.v:|Lin
Inet. Gen. konsulas. Skersviečių kaime matytis plure'^ polimjos vadą Slt rtftCvMIl A*t A^VlIktO

Jonija pasirodo Lietuvoje sa
vo gale ir skaitliumi.

P. Žadeikis.
]

1928, kovo 29 d. i parlėkusi viena gandrų pora, 
tik, deja, vargšai yra labai

Bajorą nubaudė setyniomis 
ir policininką Naudžiuną'

tlv 1^*0 V dl V I d lQUGi •» •  • • ^r.
BROLIAI AMERIKIEČIAI apsivilę, nes neranda kuo Penkiomis paromis arešto.

maitintis ir taip atrodo, kad

E 2

SPORTININKAI.
Šią vasarą-jus aplankysit jie rengiasi grįžti atgal. Se- 

Lietuvą. Jus atplauksit iš to- i.......................................nieji ūkininkai sakb, buk tas
TRAGINGAI ŽUVO.

Raguva. šių metų vasario

Be Jokių Persėdimų

rmu HSKBBUA
Lietuvių Judamųjų

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

JONAS K. MILIUS

BALTIKO- AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais 

TIK AšTUOMAS 
DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai 
Klčsai—-Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Stato St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN 

LLOYD Z

10-ties Metų Lietuva Nępri- 
klausamybės Jubiliejau*

Apvaikičiojiniui. v I
''^.1

jurMminsuA
“VIENYBĖS” > 

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

«

KETVIRTA EBKUKIM
LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ĖSTON1A” 
Ekskursijai vadovam* 
Kazy* J. Viesule

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” AtstovasUežam

Jusu liežuvis yra niekas daugiau, 
kąjp tik vir$wtinč 4«lis jusų pilvo ir 
žarną. Tai yra pirmas daiktas. į ku
rį daktaras pirmiausia žiuri. Ir pa
žiūrėjęs j jį jis tuojaus pasako jūsų 
vidurių stovį — ir daktarai sako, kad 
W'r visų ligų prasideda iš netvarkos 

ir žarnose. ,
Apvilktas liežuvis yra pavojau-

limos Amerikos savo tėviš- ankstybas paukščių parke-’mėn, 14 d. čia Įvyko tragin-;^
, _ « v _•_____  _______ __________tt i

— ——--------- — ” j-- — j- * ą a — 'vJ'v vi ą • • * | iiVAtir rsi yi a

Lietuvos gražiausias vietas rą. šio sekmadienio vakarę.atnešė šaltkalviui B. pataisy- ženklu tų virškinimo netvarkuniu. ku- 
grišit Amerikon NLUoii buvo matvtic tnir. vadiname!- t i revolveri. Šaltkalviui bear.i.n< prideda prie daugelio pavojingu 

nieko nenuveikę?

sportininkai. Mes norim, kad nai Įvairius reginius ir laiko Panevėžin praslinkus parai 
iiis Lietuvoje narndvtumėt tai ženklu turėsiančiu \vkti mirė.

kėn. Po kiek laiko aplanke liavimas reiškiąs gerą vasa-,gas Įvykis. Vienas pilietis K.i
» . . r . . _ a-, .t______i- _____n________________________________ _______ *

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

X>palv<nnama« švaru *•« ir 
patarnavimas. vi«*se Mėsose. 
1‘er-onnliai lydimi į Europą 

išvaŽK»viW»ai.Nejau... buvo matytis taip vadinamo-ti revolveri. Šaltkalviui bear-jiisru- Tltt!
____ ________ r. ji šiaurės šviesa ir kai kurie dant, staiga iššovė irsaltkal- darnas jumis paiisma. kodei jus jau 

To nenorim mes Lietuvos tuojau Įsivaizdino matę te-'vį mirtinai sužeidė. Nuvežtas ^tumi^^.
. Apvilktas lįežuvu parado. ka<t ju»" 
j reikalingas Tanlut — gyduole, kuri 
. nagolbėjo tūkstančiams suirusių sv?'- 

——. katoj žmonių uan Titru — kun<-
PERŠOVĖ BERNĄ. ("bandė viską” ir nustojo viltie- 

Alsėdžiai! Užgavėniųdie-, vęktl.
ną Alsėdžių parapijoj Įvyko valų; jis p«darytaa ią Žievių, žiedu 
vestuvės. Vienas iš svečių, <UinV- bonką nuo jūsų aplies - - riail® aianJkn jūsų pinigai bu-: 'U-

*3^ - 'gelbės.

s Tanlac

jus Lietuvoje payodytumėt tai ženklu turėsiančiu \ykti 
mums ką jus galit, o mes — “svieto cudų." 
ką per 10 metų Lietuvos ne -----------------------------
priklausomybės esam nuvei-1 LENKU ŠNIPŲ BYLA, 
k ę. M es jūsų asmenyje nori m 
matyti aukštą 
sportininku kultūrą. ! 
uzniegsti su jumis artimiau
sių sportininkų ryšių. Norim 
rungtis su jumis.

Sporto rungtynės — la-.Vyr. Tribunolas abiem nusi- nėn.
* ■x ** t 4*’

203
iš New York j 
Kauna ir atgal 
(Pridėtas S. V. 
įeigų Taksus.)

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA. 
Kovb Ii) d. Vyriausi* Tri- 

Amerikos bundas nagrinėjo lenkų šni?__ ____  _____ . ■ , . ■
Norim pu A. Orlovo ir S. Sadausko ūkininkas, netyčia revolverio SntUjHc* 

bylą. jšuviu peršovė savo berną.’
Kariuomenės Teismas abu Dabar daroma kvota, o C- 

snipusbuvo pasmerkęs m irtu nis atgabentas Telšių ligoni
M MILIONA1 BONKV ItVABTOTA

Savaitiniai Išplaukimai.
Pinigu- per-ntnčiam greitai 

ir žemomis retomis.
Dėl .tigrižimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Hantag-AKiican line
United American IJseą, Ine- 

(oso-rat Agrars
131 Statė JU—t. B—m J

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo ?im*ajį kraštą. 

Kas metai vis daugaiu ir daugiau amerikiečių vtržiMja atlankyti sa
viškiui Lietuvoje arba taip sau I ietį tvoję pasisvečiuoti. L'etuv;ai de
da visas pastangas. ka<i tie svečiai butu gerai priim’i ir įsivežtų 
maloniu". įspūdžiu", iš i ietuvos. /

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Raltiko-Amerikos Linijos 
be jokiu persėdimu prie dabartiniu -plirkybių yra mahr-.s ir visiškai 
keleivėj nevargina.

Patartin»-vi..ienrs, kurie trokšta paro dyti tnmtajį k uš’a neati
dėti, l>et važiuoti pas savuosius > a vas: -a s>i viena i- vir-minčtų 
ekskursijų iš Ameriko ; tiesiog j Klaipėda.

Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę

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

Dėl ionrofl*. ir Uf* afcavMią

REAR RRAND SALVE (Groblew«kio)
Smrtabdo skaotmą ir nžrydo žaizia* M 
uit atjauto į 2 ar 3 dienu. Kaina 

GROBLEVSNI * CO, Plyamath, Pa. 
"GYDO k GYDO ir GYD0-4M mato tlaT



K. KELEIVIS I No. 15. Balandžio 11. 1928.

Shalerio šeimynoje < ani-| Į)|QYS|S PASAULIO KABAS STA1M,KAStntnoniij’os studijuoti. Šiais Shalerio šeimynoje ('am- 
metais jis savo mokslą bai- bridge’uje trijų metu vaikas 
gia ir vyks Lietuvon valsty- įlipo į vanią “ ■. ėi i'.L“ ’’”. 
bės universitete profeso- vandeniu ir taip apsišulino.' 
riauti. ika(j neužilgo mirė.

South Bostone paskaitos!
--------  r . . . skaityti ” L----- 
gu neduoti užpuolikui į snu-. Lietuviu Vaizbos Butas, 
kį?------------------------------------- I

Ir jeigu kunigas nepasitai
sys, arba nebus iškeltas ki
tur. tai tokių atsitikimų galės 
būti ir daugiau. J—.------ - .
ne gyvuliai. Jie negali būt iš
naudojami ir niekinami kaip 
kokie keturkojai. Musų dva
siškija turėtų atsiminti, kad 
šiandien iau ne tie laikai, 
kuomet •‘šventoji inkvizici-

Vietinės Žinios i 
j1 

skaityti jį buvo pakvietęs j
- . iCambridge’uje du plėšikai

7 \. 1 užpuolė Jenny gazolino sto-
Muštynės Kiiubo susi- tį ir atėmę iš patarnautojo 

rinkime. $99 pinigų pabėgo.
T , .■“=• _ j Pereitas L. P. Kiiubo susi- ------- -------
.Rir. jmone>| rinkimas apsiėjo be polici- Bostono Universitete šį- 

jjos. bet užtai įvyko mušty- met yra 13.306 studentai, 
įiiės. Vienas senas narys pri- 
, siuntė savo mėnesinę mokes
tį ir pridėjo laišką su patari
mu, kad susirinkimas praša- 
•lintų dabartinę valdybą ir 
’ pastatytų jos vieton socialis- 
i tus. nes kuomet socialistai 
1 anais metais valdė salę, tai 
visuomet buvo gera tvarka ir 
skolos buvo atmokamos. Dėl 
šito laiško kilo ginčai. Vieni 
jam pritarė ir pradėjo reika
lauti. kad dabartinė valdyba 
butų prašalinta, o kiti pradė
jo šaukti, kad valdyba gera. 
Argumentų tuojaus-pritruko 
ir buvo paleistos kumščios į na 
darbą. Faite dalyvavo 3 na- zas Komaras uusiąs pasaulio 
riai. jčampijonas. Dabar jį nugalė-

Išrodo, kad be policijos jo du geriausi pasaulio risti- 
lyg ir neatsargu eiti į piliečių kai — Edv. ard “Strangler 
susirinkimą. |Lewis ir -Joe Malceivicz, —

Beje, šitame susirinkime i bet nugalėjo tik su dideliu 
' š dviejų valan- 

tilpusios (1Ų laiko. Komaras į Bostoną 
‘ * 2 " ' daug sveikatos —

Kiiubo susirinkimų. Kai ku-.daugiau, negu bile vienas 
_ 1__  ’ t jam buvo 

‘ • žinojimo, 
pondencijų. bet Kliubas atsi-'Pei* paskutinius tris mėnesius 
sakė eikvoti pinigus byloms, 1 Bostone besirisdamas Koma- 

ir išmoko dau
giau “triksų.” negu per visą 
(savo gyvenimą. Ir dabar jis 
Įiitasi daug geriau, negu tris 
mėnesiai tam atgal. Jeigu ir 
toliau jis taip progresuos, tai 
už metų laiko taps pasaulio 
čampijonu.

Šiame ketverge Grand 
jOpera House Komaras risis 

iki galutinos pergalės su gar
siuoju farmeriu George Mc- 
I^od. 0 šioj -ubatoj jis ban
dys nugalėti Kraną Jušką 
Stougntone. Ar jam šios dve
jos ristynės ^įvyks — -unku 
įspėti.

I

su verdančiu

MONTELLO—GERA PA- ko mums daugiau daryti, jei- 
MOKA KUNIGAMS.

Dvasiškija turi suprasti, kad 
negalima niekinti žmonių

balso.
Musų visuomenė jau žino, 

kas atsitiko Montello’je. Ka
talikai čia sumušė savo kuni
gą, sudaužydami jam aki
nius ir suvalydami stiklus į 
akį. Jei kaip, kunigas gali 
kairės akies visai netekti. _

šitas incidentas turėtu bu- ją galėjo deginti nepaklus
niuosius ant laužo. Ir veltui 
South Bostono •‘Darbinin
kas” stengiasi mums įkalbė
ti. kad katalikai neprivalo 
turėt savo nuomonės. Mes 
gyvename 20-tame šimtme
ty. kada ir katalikai jau pra
deda protauti.

i žinoma, kunigai gali mus 
gąsdinti, kad už toki “bun- 
tą” jie neduos mums išriši
mo. Bet šitokio gąsdinimo 
gali nusigąsti tiktai nepro
taujančios davatkėlės. Kul- 
įturingesni katalikai žino,: 

Bet dabar dvasiškija ei- ^ąd jie j ra daug reikaiinges-Į 
giasi kitaip. Žmonėms ji ne- “ kunigui, negu kunigas; 
pripažįsta jokios teisės para- J^P5- nes kunigo katah-į 
pijos reikaluose. Mes, katali- kai gali gjventi. o Kunigas į 
kai. turim pastatyti savo kru- katalikų — ne. Todėl, jei- 
vinais centais bažnyčią: mes JĮ*mum5 ^risimo neduos, 
turim užlaikyti kunigą: mes tai -lls \,e 171115 nubaus, bet,sa- 
Lurim duoti jam kleboniją ir nuplaks jis neteks biz- 
gražią gaspadinę: mes turim Įni°- . ......
nuolatos aukauti “ant Dievo', Susipratę Katalikai žino, 
garbės,” kad vyskupai, kar- į kad JŲ reikala\ imai j i 
dinolai ir popiežius galėtų ’’ T“‘Pl npJ’p
gyventi puikiuose rūmuose, 
—bet mums nevalia reika
lauti atskaitų iš tų pinigu. .

Montellos katalikai auka
vo paskutinius savo dolerius 
ir nikelius bažnyčios pasta
tymui. Sudėję pinigus, žmo
nės norėjo*statyt bažnyčią 
tokioj vietoj, kur jiems pa
rankiau. Bet kunigas ir su 
tuo nesutiko. Jis norėjo sta
tyt ją tenai, kur jo fanaberi
jai geriau patiko. Negalėda
mas žmonių pergalėt, jisai 
visiškai atsisakė bažnyčią 
statyti. Žmonės tuo pasipik
tino. Viena katalikų organi
zacija pasitraukė net nuo pa
rapijos. Kilo nerimas. Kata
likai pradėjo reikalauti at
skaitų.

Bet kunigas nebūtų kuni
gas, jeigu jis elgtųsi kaip 
brolis. Jisai norėjo būt tikras 
oligarchas. Tokiems, kaip 
jus, aš atskaitų neduodu, jis 
atsakė. Aš daviau atskaitą 
vyskupui ar kardinolui. Jei 
norit, eikit pas jį atskaitos 
prašyti!

Bet jeigu paprastas kuni- 
gužis nenori su savo parapi- 
jonimis skaitytis, tai kaipgi 
su mumis skaitysis vyskupas 
ar kardinolas? Juk jų ragai 
da didesni, negu Montellos 
klebono!

Mes šitą supratom, ir mes 
nėjom pas kardinolą atskai
tų jieškoti. Vietoj to. mes pa- 
reikalavom, kad kardinolas 
išmestų iš parapijos neap
kenčiamą musų kunigą.

Bet kardinojas musų rei
kalavimą paniekino.

Kunigas pasijuto laimėjęs 
kovą. Jis pradėjo persekioti 
veiklesnius katalikus. Ka- 
mandulį jis užsispyrė išmesti 
iš visų katalikiškų oganizaci- 
jų. Ir kada Kamandulis atėjo 
aną vakarą į katalikų susi
rinkimą, kunigas liepė mar
šalkai jį išmesti. Maršalka 
atsisakė. Tuomet pats kuni
gas pasiėmė policmano dar
bą ir puolė tą žmogų mesti 
laukan. Kiti katalikai užpul
tąjį savo draugą užsistojo, ir 
Kunigasgaxo “juodą akį.“ 

Aš nesu muštynių šalinin
kas. Bet reikia pripažinti, 
Kad šitame atsitikime kito
kios išeities nebuvo. Pinigai 
iš mų> paimti, bažnyčia ne
statoma, 
šen* atskaitos, tai niuni> 
Kišta ŠĮ.yga ir ant galo da k’.i i jk studijavo maten.atiką •>• 
iiiga<> pradėjo tempti mu> uz. faif pat baigęs Kaui.o Ui.i 
apykakle.- iš susirinkimų versitetą. į Yale U niversitetą 
laukan Pa-akvkit, ka- gi Ii- yra atvažiavęs specialiai as-

ti pamoka visiems kunigams, 
kad negalima niekinti para- 
pijonų balso. Jeigu mes rei
kalaujam atskaitos iš parapi
jos įplaukų, tai kunigas pri
valo atskaitą duoti. Jeigu ku
nigas mums įsipyko ir mes jo 
daugiau nebenorim. tai jo 
pareiga yra pasitraukti. Jei
gu jis negali to padarvti be 
vyskupo ar kardinolo žinios, 
tai jo pareiga yra paaiškinti 
padėtį savo vyriausybei ir 
paprašyti, kad iškeltų jį ki
ton parapijom

I

i

i

ra tei-
_ . ir todėl ne jie savo 

dvasiškijai turi nusileisti, bet 
dvasiškija privalo jų balso 
klausyti. Juk lotinų ir prie
žodis sako, kad žmonių bal
sas—tai Dievo balsas!

Vienas kataliku.

MUZIKOS AKADEMIJAKORINAS PASAKOJA
Patariu žmonėms neturin

tiems gerų darbų fabrikuose, eiti 
BALANDŽIO 16, 18 ir 19 D. gyvent ant ūkių arčiausia miestų 

ir miestelių, kaip galima. Galima 
daug maisto pasigaminti namie. 
Turintiems gerai kapitalo su kuo 
pradėti galima gerą gyvenimą 
padaryti ir dar turto ant farmų 
susidėti. Aš sakiau ir rašiau ke
liolika metų atgal, kad spekulia
cija ant real estate pasibaigs su 
nuliudimu. Jau taip ir yra. Aš 
nepardaviau namų dėl invest- 
ment per keliolika metų ir da
bartės neparduodu. Bet su mielu 
noru gatavas patarnauti pirki
me farmų arba farmelių. Norin
tiems budavoti taipgi yra mano 
amatas. Viršminėtais reikalais 
rašykite arba atvažiuokite, visa
da gausite žmonišką patamavi- 

(16)

Bu-- rudoms

---------;-----------  LIETUVIU SVETAINĖJ.
Ant Washingtun streeto; Kampa* E ir Silver sis.. Su. tio-lone. 

i Pradžia h giai vai. vakare.
Rengia Lietuvių Ukėsų Draugija. 

RODYS i’VI SAI tu PAVEIKSLU 
IRAI RĖJAS. KARIŠKIS.

Paveikslų eiga dalimis sekanti: 1 i 
pribuvimas S. V. kariuomenės į Fran-^ 
. ;zi:;.. 2 i . auleiaiuias karinių stovyk
lų. :.i užėmimas is'ji -ijų karo lauke, 

• ii,.'ij.s atiJ.rymas ugnies. 5> 
. „mis susirėmbn?s su vokiečiais ar
ia mus;- liepsnoje. nugalėjimas 
»-.krėstų :r karo pabaiga. Taiogi, 
s’ekvii '.a vakarą bus rodoma po viena 
• ■ev;;." komedijos iš kariškių gyvmi- 

F ancuąiit.je
šie Pasaulinio Karo paveikslai yra 

brangų- ir svarbus pamatyt net'k 
•.ivnis. kurie yra daug skaitę apie jojo 
baiserry1 <s. bet ir tiems, kurie yra 
jame dalyvavę, nes pamatys netik 
t ",s mukius, kuriuose jie yra natys 
.r lyvavę. bet ir visą “frontą.” Šie nu
veik šiai yra nekokia reprodukcija, bet 
t - rieji karo lauko paveikslai ir jų nei 

, krame teatre (kinematografe) nieks 
i r-sali pamatyt. Taigi, seni, jauni ir 

: aži. visi ateikit ir namatykit visą 
j ? n u-ijį Didijj Pasaulinį Karą pa 

ve'l šiuose.
' Taipgi, pertraukose dalyvaus žy- 

... muzikantas p. Ma.ximas su p i ano- 
Į h armonika. įžanga 35e. Vaikams 
I 1- \ isus nuoširdžiai kviečia atsi

ryti. L. U. Draugija.

Duoda profesionales painokas 
ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tl.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui:

109 Broaduay. So. Boston. Mass 
Tel. S. Boston 1079

— ir — (-)
Kam p. Beacon ir Broadway. 
Cheteea. TeL Chelsėa 1841.

Repertory Teatre jau ant
ra sąvaitė vaidinama pagar
sėjusi Robertsono komedija 
“Šchool.”

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbani 
ir importuoja- 'f 
nie visokių ru- 

raiikomisįr

SPORTAS
KOMARAS BUSIĄS PA
SAULIO ČAMPIJONAS.-

Taip tvirtina ristynių 
ekspertai.

Ristynių ekspertai. t\irti- 
,, ’ad už metų laiko Juo-

mą. Jūsų pažįstamas, .
MICHAEL.CORAN 
1471 Turnpike St..

N. Stoughton, Mass.

• .•

šių 
dirbta.. 
Itališkas 
Akordinas 
treriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotus Musų kainos žemesnės, 
iru kitų išdirbėjo. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
:į prisiųnčiam dykai. (-)

Rl-ATT K SERENELL1 & CO.
101 * Blue Island av. Dpt. ŠO, Chicago

ne- 
pa- 
kū-

buvo svarstomos kai kurios vargu po suvn 
korespondencijos’ 1 a 
laikraščiuose dėl pirmesnių atsivežė daug

rie aiškino, kad Kliubas tu- ’ istikas.— bet 
retų eit i teismą dėl tų korės- ’-loka patyrimo ir

sakė eikvoti pinigus byloms, Į bostone bes; 
kurioms nėra jokio pamato. Jrąs Patyrė 
Bet susidarė kaip ir liuosno- 
rių komitetas, kad sužinojus, 
kas yra “Keleivio” kores
pondentas Kliubietis. o suži
nojus. pareikalauti iš jo pa
siaiškinimų. Ali right, sekan
čiame “Keleivio” numery, 
jei redakcija sutiks, aš duo
du tai komisijai paaiškini
mą. Kliubietis.

D-ras Slavėnas turėjo pa
skaitą apie astronomiją.
D-ras Slavėnas iš Yale 

Universiteto pereitą utarnin- 
ką turėjo paskaitą Lietuvių 
Salėj. Bendrais bruožais kal
bėtojas apibudino astrono-\ 
mijos tikslą ir praktišką jo Į dideli skandalą. Tardymas 
vertę, o paskui su paveikslų parodė, kad pereitais metais 
pagalba parodė keliatą žy- jisai labai užsisėdo ant vieno 
mesnių observatorijų, menu- —
lio ir kai kurių planetų ir bas pasiima poną prokurorą 
saulės fotografijų, o taipgi Į savo gynėjus. Prokuroras 
kai kurių žvaigždžių ir sau- gauna iš to kiiubo 525,000 ir 
lės spektrų. Spektras yra yie- tuojaus paskelbia spaudoje, 
nas įdomiausių astronomijoj kad tyrinėjimas parodęs, jog 
dalykų. Jis yra ta pati spalvų tas kliubas nėra įstatymams 
analyzė, kurią matome ora
rykštėj. Kuomet saulės švie
sa, įleista į tamsų kambarį, 
pereina per prizmą (trikam
pį stiklą), ji išsiskirsto į pa
matines spalvas ir duoda ly
giai tokį spalvų vaizdą, koks 
matosi orarykštėj. Tos spal
vos parodo iš kokių elemen
tų susideda degančioji saulės 
masė ir kaip toji masė yra 
karšta.

Kalbėtojas taipgi paaiški- kad tai darbininkas Edward 
no. kokiu budu astronomai Smith. Jis paliko našlaičiais 
matuoja žvaigždžių tolumą , tris vaikus, 
nuo žemės. Bet žmonėms, ----------------
kurie nėra mokinęsi geomet- Ant Barton^-treeto, West 
rijos, tas. žinoma, nelengva Ende. aną rytą buvo rastas 
suprasti. be sąmonės sumuštas ir api-

Astronomijos i 
šiandien jau tiek tobulas.} 
kad jau iš kalno gali pasakyt 
kada ivvks saulės ar menu-1 
lio užtemimas, ir niekuomet 
neapsirinka.

Paskaitai pasibaigus buvo1 
duota keliatas klausimų. 
Tarp kitko buvo paklausta, 
ar yra erdveje kur nors koks 
nors kraštas, kokia nors sie
na. už kurios galėtų būti 
dangaus karalystė ar koks 
nors kitas pasaulis? Kalbė
tojas atsakė, kad jokio kraš
to nei sienos astronomijos 
mokslas nėra pastebėjęs. 
Kiek dabar yra žinoma, erd
vė yra begalinė: kad ir mi- 
lionus metų per ją keliautu
me, niekur jokio galo neras-Į rengime visų dokumentų ke- 
tume. 'lionei i Lietuvą ir atgal

Valstybės gynėjas papuolė 
i pirtį.

?.I assack ūselis valstijos
prokuroras Reading papuolė

žymaus kiiubo. Tas kliu-

prasižengęs. Lietuviškai sa
kant. aiškus šmugelis.

Rodos, už šitokį darbą 
valstybės gynėjas turėtų būt 
netik prašalintas iš vietos, 
bet ir Į tinkamą vietą paso
dintas. Bet ar taip bus, tai 
lieka da pamatyti.

Charles upėj ties Water- 
townu rasta nuskendusio 
žmogaus lavonas. Pasirodė,

u;

REIKALINGI DARBI
NINKAI

Paprasti ir apsipažinę 
bent kiek su karpenterio dar
bu. atsišauki: tuojaus.

J. GABRIUKAS
53 Thomas Park, So. Boston.

25 METŲ PILVO KENTĖ
JIMĄ IŠGYDĖ

i KATR0-LEK
Gerbiamas Pone Aptieko- 

riau:
Pranešu apie didelį pasek- 

; ir. ngumą -KATRO-LEK.
.V ano pati kentėjo nuo pilvo 
li/ų per suvirs 25 metus: gy
duolės. kokias ji vartojo, su-. 

Įteikdavo jai tik laikiną pa- 
i l ibą. o paskui ir vėl tas': 
i p- ts. Dabar, kada ji pradėjo J 
p įloti KATRO-LEK, liga ‘ 

•p apuolė ir mano pati jau- j 
įciasi labai gerai. Tą patį sa-l 
i ko ir kiti, kuriems prirodi- 
! n KATRO-LEK. Jie yra į 
‘•'"kingi mums už prirodymą 
Įt< kios pagelbingos gyduolės: 
ri K ATRO-LEK vadina gy- 
! (Liolių karalium, kuriam tas
v. : das pilnai tinka.

Su pagarba,
\V. Dzick, 56 Summer st.., 

Adams, Mass.
Reikalaukite tos puikios' 

'gyduolės kiekvienoj aptie- 
k' arba rašvkite tiesiai iš
dirbėjai. W. VVOJTASINS- 
KI D R U G C O.. 114 Brighton 

... Boston. Mass.. prisiun- 
čii nt 2 doleriu už viena bon- 
ką arba $5.50 už tris bonkas.

SOUTH END HARDWARE 
COMPANY yra didžiausia 
geležinių daiktų ir maliavųl 
krautuvė visoj apielinkėj. Ši
tos kompani - didžiausios 
krautuvės ran iasi ant Wash- 
ington st.. kampas Dover st.. 
Bostone. Šitose krautuvėse 
galima rasti visko, kas tik 
jums yra reikalinga, prade
dant geležiniais daiktais, 
maliavomis ir baigiant elekt- 
rikiniais įtaisymais ir net vir
tuvės reikmenimis. Ir kas 
svarbiausia, kad čia viskas 
daug pigiau, negu kitur.

SOUTH END 
HARD WARE Co.

VISAS VAGONAS PIRMOS 
RŪŠIES STOGAMS ME

DŽIAGOS ŽEMOMIS 
KAINOMIS

1*01*1 ERA ROLIVOSE
Vidutinė
15 S v.

S 1.75

Sunki 
55 sv.
$1.65

mokslas plėštas italas Grossi. Policija 
!suėmė 3 nužiūrėtus asmenis., 
dėl jo sumušimo.IIt

I

C. SASNAUSKAS
Pentinu, P"p 

bas, dirbu viso, 
pataisau viską
363 Wind-or >1
Tel. Porter :

'joju. Baltinu Lu- 
Larper.terio Barbą ir 
r <. namo. < 16)

Cambridge. .Mass. 
!5-W.

PIRMAS “KANKLIŲ ORKESTRO

KONCERTAS
BUS NEDĖL1OJ, BALANDŽIO 15 D., 1928 M.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver St., South Boston, Mass.

Koncerte dalyvaus pilnas KANKLIŲ orkestras, vado
vaujamas p-lės Stellos Jasinskaitės. Programa parinkta iš 
klasiškų muzikos dalykų ir lietuviškų liaudies meliodijų. 
Tai bus pirmas Kanklių orkestro pasirodymas savo vardu. 
Pradžia koncerto 7:30 *al. vakaro. Kainos 75c. ir 50c.

Pattoris _

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

•J

O JUSU NAMAS ATRODYS KAIP N Kl JAS UŽ PENKlį METU-
Mes užlaik.itn popiera- visokiu -palvų dėl sienų karmabių ir varai- 

.sius dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kas tik rei
kalinga prie darbo daržų; dratus dėl tvorų ir sietus dėl langų.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir brušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H. SNAI’KAl SK AS. Savininkas

1147 Cambridge St., Cambridge, Mass.
Tel. Porter 0755.

GERA PROGA

IŠVAŽIUOJA DIDELIS 
BŪRYS LIETUVIŲ

Iš Bostono prieplaukos 
Commonwealth Pier nedė
lioję. June 9 dieną. 2 vai. po 
pietų, laivu REPUBLIC. be 
persėdimo iš Bostono tiesiai 
į Bremen. kur specialiu trau
kiniu važiuos į Kauną.

Kurie norite turėti links
mą ir draugišką kelionę į 
Lietuvą, keliaukite sykiu su 
visais lietuviais ir išanksto 
gaukite geriausius kamba
rius laive.

Gavime kambarių ir pri-
V VIVTV KAftlVAlVt£

lionei i Lietuvą ir atgal 
o kada mes papra-j Ponas Slavėnas yra baigęs kreipkitės ypatiškai arba 

pa Maskvos Universitetą, kur laiškais sekančiu adresu:
■ - - --------- _ j _ _   

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA

Kampinė rnu' 
rių ir krautuvė, 
tai ir gesa.-. K;.

T*

292 C Street.

: ė stuba, 15 kamba-
■ arštas vanduo, toile- 

S6,l>><*.
M. J FORD

S.>. Boston. .Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Skubiai par- ,. ..<ta šeimynų na

mas. geroje v.- je. Rendų (rauna į 
mėnesį SThi.mi. ['arduos už Sf>.5o<i iš 
priežasties Tikimo šeimynoje.
Kreipkite- i

K. Sll) \BR() OFIS )
875 Cambridge st., Cambridge. Mass. i 

Tel. I niversitj HLJS.

Lengva
S', oris .35 sv.
Kolis 98c.
Stalinis paviršius. $1.98 rolis

žalia arba raudona
J<»— ketvirtainių pėdų, supa

kuoti su vinimis ir cementu
Labai žemos kainos ant 

Ashpalto šingeiių
Schco Roof Coating. 98c. gal. 

5 gal. kenas S 1.25
C- Gile kokiam tekančiam stogui 

A-I>esto ii a-pliaito mišinys.

SPECIALĖ VERTĖ 
Požeminiai išmatų kubilai 

įtalpa apie
• 0 gal. $5.18 15 gal. $7.98
\ iskas sykiu su viduriniu kenu. 

Nebūna smarvės ir*švaru.
Queen Annc Maliava $2.25 gi.

16 spalvų ir [raita
VISKAS PRIE PLUMBINGŲ. 
MALIAVŲ IR GELEŽINIŲ 

DAIKTŲ 
VIETINIS PRISTATYMAS 

DYKAI
I ei. Ilancnck 6105 — 6106

1095 \Vashington st., Boston
arti l)ovcr st. EI. Stoties

Pasipirkti Jums reikalingus Fornišius 
Visai Žema Kaina

Mus^ naujas namas sreit bus sata'as. — Mes turim išparduoti vėsų 
lavorų už pu-ę rezaliarės kainos

ŽYMUS NUPIGINIMAS VISU 
PARODINIŲ SAMPALŲ.

šis didelis, tvirtas, visas springsų. prikrautas, aukštos rūšies parktr 
setas su liuosų springsų paduškaitėmis ir springsų galais

REGULIARĖ KAINA BUVO $139.50

$£A.5O
DABAR

K. SIDABRAS 
875 Cambridge St, 
Cambridge, M«m 

Tel. I nitPi-it}

ĮDOMI PASKAITA e Temoje
“LIAUDIES LAISVĖ;

IR VELNIO 0RGAM-! 
ZACIJA.“ Kalbės, bu-| 

vęs Lietuvoj pilgrimas J. Zavist. 
nedelioje. 15 balandžio-April. 3 
vai. po pietų, st. Omer Hali. 376 
W. Broadw.it. -o, Boston. I 
fžan?a lita.-.i

PLUNKSNAS. Pakas, Padaikaa, 
Patalus, Kaldras ir visokias torą 
įrėdrfles, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė

European Feather Co.
25 l>»«ell Street, Boston, Maso.

lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.

Pas mos gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

PARK FURNHURE CO.
927 WASH1NGTON STREET, BOSTON

UITI BKOAIin A V
ATDARA FANtDĖLIAIS, SEREDVMIS IR SULATO.MIs 1K1 9

Z
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