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Rumunijoj Susirinko 200,000 
Valstiečių Kongresas.

KRUVINA TRAGEDIJA 
| IŠTVIRKUSIŲ BURŽU

JŲ NAMUOSE.
Plattsmoutho miestely, ne

toli Bostono, buržujaus John 
Varados namuose Įvyko kru
vina tragedija. Policija rado 
valgomam kambary nušautą 
jauną motel i, du negyvu se
nu vyru ir pilną kambarį tuš
čių bonkų. Matoma, visi jau 
buvo girti, kada pradėjo 
muštis. Ant stalo buvo palik
tas namų savininko Varados 
laiškas, kur tarp kitako pasa
kyta: “Jiedu norėjo mane 
nudėti, bet aš juos.nudėjau 

' pirma...” Laiškas buvo daug 
... . x. .. |ilgesnis, bet policija jo viso

Šito milžiniško valstiečių turinio neskelbia. Parašęs tą 
partijos subruzdimo yadujajšką, matoma, namų savi- 
yra Maniu. Daugelis kaimie-|njnkas ir pats nusišovė, 
čių atėjo i šitą kongresą po, _______ _
kęJioHka mylių pėkščiomis.[DEMOKRATAI NORI NU-

REIKALAUJA VALDŽIOS 
PASITRAUKIMO.

Bijodama revoliucijos, 
valdžia sutraukė kariumenę 

su kulkasvaidžiais.
Nedideliame Albajulia 

miestelyje pereitą nedėldie- 
nį susirinko 200,000 Rumu
nijos kaimiečių kongresas. Iš 
visų Rumunijos kraštų, basi 
ir apdriskę, prisikrovę veži
mus maisto, puodų ir patali
niu. kaimiečiai važiavo po 
100 mylių ir daugiau, kad 
pareiškus savo protestą prieš 
dabartinę valdžią. kurios 
priešaky stovi jų nekenčia
mas premjeras Bratianu.

150,000 VALDŽIOS TARNAUTOJŲ REIKALAUJA DAUGIAU ALGOS.

Paveikslas parodo valdžios tarnautojų demonstraciją Washingtone. Daugiau kaip 
150,000 jų reikalauja pakėlimo algos. Nors pragyvenimas per karą labai pabrango ir 
iki šiol da nėra atpigęs, tečiaus valdžia savo tarnautojams algų nepakėlė. Daugelis jų 
šiandien gauna vos tik po $600 i metus, taip kad neišeina nei po $12 i sąvaitę, tuo tar
pu kai prezidentas gauna $100,000 Į metus. Taigi tarnautojai pradėjo prieš tokią ne
lygybę protestuoti. Ir šiomis dienomis Kongresan tapo Įneštas bilius. kuriuo siūloma 
pakelti valdžios tarnautojų algas po $100 ir iki $180 metams.

MASKVA NULENKĖ GALVĄ PRIEŠ KARALIŲ.

KYNUOSE PRASIDEDA 
DIDELIS KARAS.

didžiausiais rišuliais maisto 
ir drapanų ant savo pečių ne
šini. į nedidelį miestelį tokia 
minia negalėjo sutilpti, todėl 
tūkstančiai žmonių apsistojo 
laukuose ir pakelėse. Nakvo
jo jie beveik visi po atviru 
dangumi,’ nežiūrint kad pir
mutinę naktį smarkiai lyjo 
lietus ir žmonės nettlrėjo kuo 
užsikloti. Naminiai jų dra
bužiai peršlapo iki siūlo, ba
sos jų kojos buvo purvinos, 
plaukai jų susivėlę ir veidai 
neprausti, bet ūpas visų jų 
pakilęs ir visi laukia kažko 
naujo. Ugnis susikūrę jie 
verdasi sau valgyt trindami 
rankas šildosi ir diskusuoja 
kas iš to nepaprasto jų kong
reso išeis.

Eina paskalai, kad kong
resas Įkurs atskirą parlamen
tą ir apskelbs naują valdžią.

Priimtoj rezoliuciioi kai
miečiai pasisako, kad jie nė
ra priešingi monarchijai, 
bet šalies valdžia visgi turin
ti būt tokia, kokios reikalau
ja jos liaudis. Nes liaudis yra 
tikras savo šalies šeiminin
kas ir ji turi teisę savo val
džią visuomet pakeisti, kada 
tik toks pakeitimas yra jai 
pageidaujamas. Ir iškėlę 
aukštyn rankas šita kaimie
čių jura prisiekė: “Mes pri
siekiam didžiajam ir gera
jam Dievui teisingai kovoti 
prieš dabartinę valdžią, kuri 
yra musų kraštui nelaimė... 
Mes prisiekiam, kad bus su
tverta nauja Rumunija, kuri 
bus teisinga ir laisva visiems 
narsiems savo sunams.”

Toliaus buvo nutarta su
daryti tris valstiečių kolium- 
nas ir nusiųsti jas į sostinę 
Bukareštą, kad įteiktų val
džiai kongreso reikalavimą, 
kad ji tuojaus rezignuotų, ir 
tą reikalavimą įteikus lauktų 
atsakymo. Du tūkstančiai 
kaimiečių jau išėjo Bukareš
tan.

Valdžia nors leido valstie
čių kongresui susirinkti, te
čiaus bijodamos! revoliuci
jos. sutraukė apie 10,000 ka
reivių su kulkasvaidžiais ir 
orlaiviais, kurie yra sustatyti 
strateginėse vietose aplink tą 
ii mstelį, kur eina kongresas.

PRIGĖRĖ 18^MONIŲ.
šį pa *>dėlį New 

nuskendo .„'^žios 
prieplaukai giu... 
prigėrė 18 darbūiinkt.

• *

MUŠT $325.000,000 
TAKSŲ.

Demokratų politikieriai 
Kongrese. užsispyrė numuši 
$3*25,000.000 taksų žmonėms 
ii- korporacijoms. Bet. vai*-, 
džiasako, kad daugiau ne
galima numušti, kaip $200.'- 
000,000, nes kitaip iždui pri
truktų pinigų. Ir sakoma, 
jeigu demokratams pasisek
tų savo užsispyrimą pravesti, 
tai Coolidge tą bilių atmesiąs 
ir taksos pasiliks tokios kaip 
buvo.

1Z «1 w« • TTvKrikscionjs Uznuo- 
di jo Kynus.

Pereitą sąvaitę Maskvon' KONGRESAS UŽMOKĖJO 
atvyko Afganistano karalius-UŽ ANDAROKĄ $138.50. 
Amanullah. Bolševikų vai- Pasirodo, kad Amerikos 
džia surengė šitam despotui jurininkai nusiųsti Į Nikara- 
tėkį. ’ -Sškihningą priėmimą, j gyą “tvarkos daryti” kartais 
kokio jis,rięriiatė nei reakėi- pridaro ir nuostoliu. Vienas 
nė j Lenkijoj, nei monarchiš- tų karžygių sudraskė Nika- 
koj Anglijoj. Gatvės buvo;rauuos pilietei andaroka. 
papūstos .sovietų respųbli- Batono “Heraldas** dabar 
kos ir Afganistano despoti- praneša, kad Washingtone

•• •

POPIEŽIUS VĖL SUSIRĖ
MĖ SU FAŠISTAIS.

Tarp Italijos fašistų ir 
‘švento tėvo” Įvyko susikir
timas dėl merginų kūno gim
nastikos. Fašistai surengė 
merginoms atletiškas lenkty
nes. Popiežius tam pasiprie
šino. Jo išmanymu, tokie da
lykai. kaip ristynės, bėgimo

MANO, KAD LAIVAS NU
SKENDO SU 32 ŽMO

NĖMIS.
Keliatas dienų atgal Ka

nados pakrašty gauta radio 
žinia, kad ant jūrių skęsta 
olandų laivas su prekėmis. 
Vėliaus apie tą vietą rasta 
ant vandens plaukiojant vi
sokių daiktų ir vanduo išplo
vė į krantą vieną žmogaus 
lavoną. Manoma todėl, kad 
tas laivas bus jau nuskendęs. 
Ant jo buvo 32 žmonės.

TURKAI NUBAUDĖ AME
RIKOS MIS1JONIERKAS.

Turkijos teismas nuteisė 
kalėjiman 3 Amerikos mote
ris misionierkas už platini
mą religinės propagandos 
Turkijoj. Jos turi atsėdėti po 
3 dienas turkiškoj turmoj ir 
prie to da užsimokėti pabau
dos po 3 liras (turkiška lira 
lygi $4.40.).

----- — ——j-— —. . aijvca, įveik.* ckc'ii»v * i - _

jos vėliavomis ir visas kelias buvo ineštas Į Kongresą bi- lenktynės, merginoms visai

750,000 KAREIVIŲ EINA 
ANT PEKINO.

Japonai ruošiasi pulti Šantu- 
no provinciją. Jie jau išsker

dė 150 kiniečių.
Atėjus pavasariui, Kynų 

liaudies armija, žinoma kai
po kantoniečiai, pradėjo 
ofensyvą prieš šiaurės Kynų 
generolus, kuriuos remia 
Anglija ir kiti svetimi impe
rialistai. Kantoniečiai eina 
400 mylių frontu ir sakoma, 
kad jų ofensyve dalyvauja 
apie 750,000 kareivių. Šiau
rės armijos skubiai traukiasi 
atgal i šiaurę, plėsdamos kai
mus ir degindamos miestus, 
kad kantoniečiams liktų tik
tai pliki laukai.

Karas kantoniečiams prieš 
šiaurės reakcininkus sekasi 
gerai, tik paskutinėmis die
nomis japonai pradėjo daly
ti jiems šunybių. Kuomet 
kantoniečiai užėmė šantuno 
provincijoj Tsinano miestą, 
japonai staiga pradėjo į kan- 
toniečius šaudyt iš kulka- 
svaidžių ir užmušė apie 150 
kiniečių. Nenorėdama su ja
ponais karo, kantoniečių va
dovybė liepė savo karei
viams pasitraukti be pasi
priešinimo. Bet japonai vis- 
tiek tuo nepasitenkino ir įsi
veržė į Šantuno komisionie- 
riaus biurą, kur jie nupjaus
tė kantoniečių komisijonie- 
riui Tsai-Kung-Tsi nosį, au
sis. o paskui ir visai jį nušovė 
su visu jo štabu.

Kiniečiai pasiuntė japonų 
valdžiai protestą dėl šitų 
žvėriškumų. Bet japonų val
džia nekreipė Į tai domės, ir 
vėliausios žinios sako, kad 
japonai jau ruošiasi siųsti i 
Kynus daugiau armijos ir 
užimti visą Šantuno provin
ciją.

PITTSBURGHE UŽDARY
TA 20 SALIUNŲ.

Federalis teismas Pitts- 
burghe pereitą sąvaitę liepė 
uždaryt 20 saliunų, kliubų ir 
restoranų, kur buvo pardavi
nėjami svaiginami gėrimai. 
Sprendžiant iš savininkų pa
vardžių. beveik visi uždaryti 
saliunai priklausė lenkams, 
tik vienas išrodo lietuvio, tai 
Juozo Urbono, po Nr. 3325 
Penn avė.

nepritinka, nes jų kūno per
daug pasirodo, o popiežius 
moteriško kūno bijosi taip 
kaip žydas kiaulienos. Bet 
fašistai jo protestų nepaisė, 
ir lenktynės eina.

nuo stoties iki hotelio. buvo 
nustatytas kareiviais. Kelias
dešimtį tūkstančių žmonių 
išstovėjo kelias valandas, kol 
pasirodė karūnuotas Afgani
stano valdonas. Pagalios 
prasidėjo ilga automobilių 
procesija, ir ant galo pasiro
dė limuzinas, kuriame sėdėjo 
pasipūtęs karalius. Iš vienos 
jo pusės sėdėjo sovietų res
publikos prezidentas Kalini
nas, o iš kitos— karo komi-'begėdišką Amerikos karei-

liūs, reikalaujantis atlyginti 
nuskriaustai moteriškei už Į 
jos andaroka $38.50. Atsto-' 
vas La Guaidia iš Ne\v Yor
ko pridėjo pataisymą, kadi 
vietoj $38.50. tai moteriškei 
butų užmokėta $138.50J 
Kongresas su tuo sutiko. La Į 
Guardia da pridūrė, kad kar-Į 
tu su tais pinigais Suvienytų 
Valstijų valdžia nusiųstų tai 
moteriškei atsiprašymą už tą

LENKAI RUOŠIASI LĖKTI* 
ORU AMERIKON.

Lenkai nenori atsilikti or- 
laivininkystėj nuo kitų tautų. 
Du jų lakūnai ruošiasi lėkti 
orlaiviu per Azorų salas. 
Abudu lakūnai yra karinin
kai ir vienas jų vadinasi Ka- 

izimieras Kubala. o antras — 
Liudvikas Ižikovskis. Jų ke
lionė žada prasidėti iš Fran- 
cuzijos pakraščio.

KONGRESAS ŽADA IŠSI
SKIRSTYTI ŠJ MĖNESI.
Washingtono žiniomis. 

Kongresas žada išsiskirstyt 
vasaros atostogoms 26 gegu
žės. Dabartiniu laiku yra da 
tris svarbus biliai, kuriuos 
norima būtinai šioj Kongre
so sesijoj priimti, būtent:
(1) potvinių kontrolės bilius,
(2) farmų paramos bilius ir
(3) taksų sumažinimo bilius.

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS TURKIJOJ.
Turkijoj pereitą sąvaitę 

du kartu drebėjo žemė. Pir
mu kartu Anatolijoj tapo su
naikintas Daghardi kaimas, 
kur buvo užmušta 60 žmo
nių. Antru kartu žemė dre
bėjo apie Smirną, kur gyven
tojų tarpe kilo didelė panika.

7 JAPONAI UŽSIMUŠĖ 
ORLAIVIUI NUKRITUS.

_ Japonijos valdžia buvo 
pastačius didžiausi orlaivį 
žmonėms vežiot. Bet darant 
bandymus, šita mašina pe
reitą sąvaitę nukrito su 7 me
chanikais, ir visi jie užsimu
šė.

Prie Tautų Lygos yra ko
misija kovai su opiumu. Tos 
komisijos ekspertas, anglas 
Lyall. praneša, kad siaučian
tis dabar kruvinas karas Ky
nuose yra karas prieš krikš
čionių pasaulį. Pabudusi Ky- 
nų liaudis nori išvyti iš savo 
žemės neapkenčiamus balt- 
veidžius, kurie užnuodijo ki
niečių tautą opiumu ir morfi
nu. Kiekvienas jaunas kinie
tis dabar dega neapykanta 
prieš krikščioniškas tautas, 
o ypatingai prieš Angliją, 
nes jis yra Įsitikinęs, kad An
glija yra ta-piktadarė, kuri 
Įvedė Kynuosna opiumą, no
rėdama užnuodyt kiniečių 
tautą, kad galėjus ją leng
viau išnaudoti. Negana to, 
europiečiai su japonais įvedė 
Į Kynus da ir morfiną, ku
riuo dabar esanti užlieta visa 
šalis. Ir šiandien Japonijos 
pedlioriai valkiojasi po Ky
nus. pardavinėdami kinie
čiams morfiną. Kiniečiams 
sunku su tuo kovoti, nes per 
karus svetimšaliai įsteigė 
sau laisvos prekybos teises 
Kynuose. Kiniečio namuose 
šiandien šeimininkauja ne 
pats kinietis, bet europietis 
su japonu.

• '
ANGLIJOS AUDĖJAMS 
GRĘSIA LOKAUTAS.
MancKesteryje, Anglijos 

audimo pramonės centre, 
(darbininkams nuaušta 12 ir 
pusę nuošimčio mcK-slir.- 
Darbininkai užprotestavo ir 
atsisako «in Lt i. Fabrikantai 
dabar grąsina apskelbia io 
kauta ir i’i<ai • i-vi a rvti dirb
tuvei.

I

Y orke 
laivas 
Kaftu

sąrąs Vorošilovas. Jiems pra-iyių darbą.
važiuojant bolševikai kaip] __________
pasamdyti šaukė pilnom ger- j n •
klėm: “Lai gyvuoja!” DUVUS1S VaTO Gene-

Sakoma, kad seniaus Mas-
kva carui nenulenkdavo taip TOlBS AreStUOtSS.
žemai savo galvos, kaip da
bar ji nulenkė Afganistano 
monarchui.

DA VIENA BOMBA 
CHICAGOJ.

Šį panedėlį Chicagoje 
sprogo'dinamito bomba pa
dėta prie kabareto ir saldžių
jų gėrimų saliuno. Įėjimas 
buvo visai suardytas ir daug 
langų aplinkui išbirėjo nuo 
oro spaudimo. Sprogimas 
buvo toks smarkus, kad daug 
žmonių buvo išmesta iš lovų. 
Policija mano, jog bomba 
buvo padėta iš keršto, nes to 
saliuno savininkas atsisakė 
pirkti alų iš tūlos “gengės.”

Pereitą sąvaitę Ne\v Yorke i 
buvo areštuotas ir uždarytas 

; George 
D’Hedberg, uvusis Rusijos 
caro generolas. Ji areštavo 
užtai, kad jis išmušė krautu
vėj langą ir pavogė dvejus 
marškinius. Pastatytas prieš 
policijos teismą jisai pasisa
kė esąs baigęs Maskvos uni- 

Iversitetą ir turįs “Ph. D.” 
• i laipsni iš Sorbonos universi- !• I x-a • ir .

VAIKĖZAS IŠŠAUDĖ VI^I?„bf, dėjime
SĄ SAVO ŠEIMYNĄ.
Kansas valstijoj, netoli 

Busno. kelios dienos atgal 
buvo išžudyta visa farmerio 
Obersto šeimyna: tėvas, mo
tina ir penki vaikai. Liko tik 
vienas vaikėzas. Owen 
Oberst. Policija ji suėmė, ir 
kamantinėjamas jisai prisi . 
pažino, kad jisai šitą darbą 
atliko. Jisai supyko ant savo 
tėvo užtai, kad tas neleido 
jam pasiimti šeimynos auto-
mobilj. Į dvi valandas jisai [ Daisugalvojo šeimynai atkeršyt 
ir visus iššaudė, o paskui už-

teto Paryžiuje. Karo metu 
jisai turėjęs po savo vadovy
be 70,000 kareivių armiją.

“Aš daug kalbėti neno
riu,** jis pareiškė. “Aš esu la- 
—i nuvargęs. Jau perdu mė
nesiu aš maitinausi išmato-

degė narna, kad neliktų pėd- ’nis 1S bačkų. Aspayig
- ‘ r tuos marškinius,

i pardavus galėčiau nusipirkti 
{duonos savo žmonai ir trims 
mažiems kūdikiams.”

sakų. tuos marškinius, kad juos

SULANKSTOMA LOVA i 
PRIDARĖ BĖDOS.

Los Angeles mieste Bruce 
Carter su savo pačia pasi
samdė kambarį, kur buvo su
lankstoma lova. Vos tik jie
du atsigulė, lovos mechaniz-! Kanados duchoboru būrys 
mas pasiliuosayo, ji susilank- atvyko Į Nelsono miestelį 

(Britų Kolumbijoj) ir parei
škė, kad jų kolonija nutarė 
nemokėti valdžiai jokių mo
kesčių ir neleisti savo vaikų į 
valstybines mokyklas. Skolų 
jie taipgi niekam nemokės ą 
Jie yra rusų religine s 1 

i skaito s?ive < ...i.ąi—

DUCHOBORAI ATSISA
KO MOKĖTI MOKESČIUS 

_____________ _____ I VALDŽIAI, 
du atsigulė, lovos mechaniz-'

PANIKA NEW YORKO 
TUNELYJE.

New Yorko tunelyje, kuris 
eina po Harlem upe, pereitą 
sąvaitę iššoko iš bėgių mies
to traukinys susidedantis iš 
10 vagonų. Pasažierių tarpe 
kilo didžiausia panika. Su
kaudami ir klykdami 1,500 
žmonių pradėjo veržtis lau
kan ir jieškoti kelię išsigauti 
ant viršaus. Sumišimas pasi
darė da didesnis, kuomet pa
aiškėjo, kad traukinys ran
dasi po upe ir jokio išėjimo 
i viršų nėra. Daug moterų ir 
merginų apalpo.

stė ir atsistojo kojų galu auk
štyn. Vyras su moteriške iš
stovėjo ant galvų ištisą nak
tį, u ilk .O 1 J tu Žmonės juos 
paliuosavo. Dabar jiedu 
/Kiiudžia lo»os savininką rei- 
kaiauUdini ^4o,t/bb atlygiui 
mo už patirtą nesmagumą,

HAYWOODAS SERGA 
MASKVOJE.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad Kremliuje dabar sergąs 
Haywoodas, buvusis Ameri
kon aidoblistų vadas. Liga 
esanti labai sunki, bet ligonis 
jau piadpjęs truput’ taisytis.

NORI UŽDRAUST ŽINIAS 
APIE NUSIŽUDYMUS.
Iš Vengrijos pranešama, 

kad valdžia tenai ruošiasi 
uždraust laikraščiams skelb
ti žinias apie žmonių nusižu
dymus.

3,000 ŽMONIŲ FLORIDOJ 
BE PASTOGĖS.

Pietinėse valstijose pasi
darė baisus potviniai. Geor- 
gijoj ir Alabamoj šimtai ke
turkampių mylių laukų tapo 
apsemta vandeniu. Daug 
farmų triobų sunaikinta, ke
liai išplauti, tiltai išnešti. 
Šiaurinėj Floridos dalyje 
3,000 žmonių pasiliko be pa
stogės.

ŠOKIAI PASIBAIGĖ 
ŠAUDYMU.

Martin, Ky. — Pereitą ne- 
’dėldienį čia buvo šokiai. I 
pabaigą vyrai susipyko už 
mergas ir pradėjo šaudytis. 
Keturi žmonės buvo užmuš
ti, o keturi buvo sužeisti, iš 
kuriu du turės da mirti.

12 ŽMONIŲ ŽUVO LAIVŲ 
KOLIZIJOJ.

Anglijos pakrašty pereitą 
sąvaitę Įvyko didelė nelaimė 
ant jūrių. Anglų karo laivas 
“Bachus’ susi .arė su grai
kų garlaiviu ‘Igannis Fafa- 
lios” ir pasKandino pastarą
jį. Su graikų laivu prigėrė 12 
žmonių.

STATYS NAMUS NUSI
ŽUDĖLIAMS.

Vengrijos valdžia ruošia
si pastatyt visą eilę namų to
kiems žmonėms, kurie kėsi
nasi pasidaryt sau galą, bet 
tampa išgelbėti. Per pereitus 
metus Vengrijoj buvo 4,300 
nusižudymų ir daug žmonių 
bandžiusių nusižudyti buvo 
išr i.oeta.

0
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PONO VISUOMIO RECEP- f 

TAS AMERIKOS LIE
TUVIAMS.

“Visuomybės” išradėjas, 
p. Visuomis, patiekė Ameri
kos lietuviams receptą apie 
tai, kaip išlaikyti lietuvybę. 
Savo “atsišaukime į visuo
menę” jisai rašo:

“Išbuvęs 5 mėnesius trijose 
iidžiausiose kolonijose ir susi
pažinęs su Jūsų gyvenimu, ma
tau vieną didelę pavojingą ydą. 
outent: Jusu vaiku ir anuku nu-• * * 1 
la u tinimą, nebevart ujimą savos 
kalbos. Kaip pas kiekvieną tau
rą, pas Lietuvius savo kalba yra 
svarbia usis lietuvybės požy
mis.”

Ir toliau jis duoda visą ei
lę patarimų, kaip tą lietuvy
bės požymi išlaikyti. Tarp 
kitko tenai randame šitokių 
punktų:

“Dėvėti lietuvių tautiškus
rubus.

“Prenumeruoti kokį neparti
nį ar valstybinį laikraštį Lie
tuvoje.

“Namus statyti lietuvių siy- 
liuje.“

Šitie patarimai yra netik 
juokingi, bet ir neįvykinami. 
Nes kokie gi yra lietuvių tau
tiški rūbai?

Tokie, kokius Lietuvos 
Kaimiečiai nešioja. O ką jie 
nešioja?

Vasaros metu — naminiai 
trinyčiai, dryžos kelinės su 
vienu guziku ir basos kojos. 
Žiemos laiku — milinė ser
mėga, išvirkšti kailiniai ii 
naginės arba vyžos.

Amerikoje kad ir norė
tum, šitokių dalykų negausi. 
Bet jeigu ir galima butų gau
ti, kas drįstų juos dėvėti? 
Juk vaikai ir per gatvę ne
praleistų šitaip apsirengusio 
žmogaus. Taigi tautiškos 
drapanos nepakeltų lietuvys
tės Amerikoje, bet da dau
giau ją pažemintų.

Paimkime dabar antrą pa
tarimą: prenumeruoti kokį 
nepartinį ar valstybinį laik
raštį. Kur toks laikraštis 
yra? Ar p. Visuomis gali nu
rodyti Amerikoje ar Lietu
voje bent vieną laikraštį, ku
ris nebūtų kokios nors parti
jos kontroliuojamas? Valsty- vė” kaipo tikrą komunizmo 

laikraštis dabar yra evangeliją.
bet tai Nelabai senai da komunis- 

juk grymausis fašistų orga-įtai vadino socialistus “šo
nas. įcialpatriotais,” užtai kad šie

Trečias p. Visuomio pata-j pripažįsta savo šalies gyni-, 
siūlo Amerikos lietu-imą. Dabartgi komunistai pa- 

--------- tįs gina tėvynę, ir tai ne savo, 
bet fašistų valdomą tėvynę. 
Ar ne bus tik Kapsukas ir 
Angarietis padarę su Volde
maru “sojuzą?”

Fbndas esąs pavadintas 
.“Edvvard M. Chase Student 
Aid Foundation,” ir iš jo kas 
metai busią skiriama moks
leiviams S5,000.

“Lietuvos Aidas” sako, 
kad Lietuvos Universitete 
oficialiai dar negauta apie 
tai jokių žinių. Mes gyvena
me netoli nuo Nashua. N. H., 
bet apie tokį fondą nesame 
nieko girdėję. Nejaugi 
šitokia žinia galėjo atsirasti 
be jokio pamato?

Ar žino ka> nors iš Ameri
kos lietuvių apie tokį fondą?

i

KOMUNISTAI GINA FA
ŠISTINĘ LIETUVĄ

Kuomet Lietuvoje buvo 
demokratinė valdžia, tai ko
munistai buvo priešingi Lie
tuvos gynimui. Dabargi, kai 
Lietuvoje įsivyravo fašistai, 
tai komunistai pasidarė karš
čiausi Lietuvos patriotai.

Tik pasiklausykit, kaip 
patriotiškai dabar nupasa
koja Lietuvos kareiviams 
leidžiamoji komunistų “Ka
reivių Tiesa”: I 

“Kai kurie kareiviai sako ar-i 
ba bent galvoja: kokis jam rei-Į 
kalas gint Lietuvos nepriklau
somybę. jam Lietuva nieko ge
ro neduoda. Kam guldyt galvą 
už Lietuvą, kuri darbininkams 
ir valstiečiams neša vien vargą.

“Jei tik taip galvot, tai aiš
kus dalykas, kad Lietuvos ne
priklausomybės 
Tečiau nereikia 
ko: Lenkijai rupi pagrobt Lie
tuvą ne tam. kad palengvint 
darbininkų ir valstiečių gyveni
mą. o tam. kad dar didesnį jun
gą uždėt ant Lietuvos darbo 
žmonių sprando. Antras daly
kai: kas nenori guldyt savo 
galvą už Lietuvos nepriklauso
mybę nuo Lenkijos imperialis
tų. tas turi žinot, kad tuo neno
ru galvos guldyt jis galvos ne- 
išgelbės. Jei Lenkija pagrobs 
Lietuvą, tai tas priskubins im
perialistų karą prieš S. S. R. S., 
o I^enkija tuomet varys Lietu
vos kareivius guldyt savo gal
vas už Lenkijos dvarininkų ir į 
buržujų reikalus.”

Šitą ištrauką iš “Kareivių 
Tiesos” paduoda pati “Lais-

ninis
“Lietuvos Aidas,” bet tai

mmas i
riams statyti namus “lietu

vių styliuje.” O koks tas sty
gius? Apskritų sienojų ir 
šiaudiniu stogu bakūže, kur 
nėra nei gazo, nei elektros, 
nei vandens, nei išeinamos 
vietos, kur vienoj gličioj 
žmones ir valgyt verda, ir' 
valgo, ir dirba, ir miega, ir 
kur labai tankiai pulkas vištų 
kartu su žmonėmis gyvena. 
.Jeigu kas ir norėtų šitokį na
mą Amerikos mieste pastaty
ti, tai jis negalėtų, nes jam to 
neleistų nei ugnies departa
mentas, nei sveikatos komi
sija. Bet kas gi tokiam name 
norėtų čia gyventi?

Ponas Visuomis padarytų 
daug geriau, jeigu jis patar
tų Lietuvos žmonėms statyti 
Amerikos styliaus namus, o 
ne amerikiečiams sekti Lie
tuvos stylių. Pasaulis juk tu
ri progresuoti, o ne atgal 
grįžti.
į

KUR TAS AMERIKIEČIO 
FONDAS LIETUVOS STU

DENTAMS ŠELPTI?
Kaž-kas rašo iš Amerikos 

“Lietuvos Aidui,’’ buk Na- 
f^hua, N. H. miestelio laikraš
tis, “The Nashua Tele- 
graph ” paskelbęs žinią, kad 
tūlas Edward M. Chase iš 
/Manchester, .V. H., įsteigęs 
$5,000 fondą šelpimui pasi
žymėjusių studentų ir stu
denčių Lietuvoje.

i
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kurie kovoja prieš juos, tai esą
‘tėvynės priešai.’

“Šiandien ‘patriotizmu’ nere
tai dengiama net bjauriausios 
nedorybės. Paimkite tiktai tą 
garsųjį Teapot Dome skandalą: 
kada senato tyrinėjimo komisi
ja klausė buv. vidaus reikalų 
sekretoriaus, p. FalI, kodėl jisai 
savo derybas su Sinclair’u dėl 200 sužeista, 500 areštuota, 
laivyno aliejaus rezervuaru iš-

Kaip Buvo Apvaik
ščiojama Pirmoji 

Gegužės.
Varšuvoj 6 žmones užmušta,

Tarptautinė darbininkų
nuon.avimo vedė slapta:, tai ji- Varšuvoj pasibaigė
sai atsakė, kad jisai taip daręs 
‘iš patriotizmo’ — idant japo
nai nepatirtų Amerikos laivy
no paslaptis!

“ ‘Patriotizmu’, kaip žinoma, 
teisino savo Kriminali darbą u 
Vengrijos aristokratai, kurie 
buvo sugauti bevarant milžiniš
ką šmugeli sufalsifikuotais 
Francuzijos pinigais. ‘Patrio
tizmu’ rėmė savo nelabą smurto 
žygi Lietuvos karininkai, nu 
vertę teisėtą krašto 
‘Patriotizmu’ ban<1< 
nuo atsakomybės 
karo ministerijos 
sukišę į privatinį 
milionus markių 
iždo... ’

Patrioto vardas šiandien 
pasidarė jau tiek šlykštus, 
sako “Naujienos,” kad vie
nas laikraštis, būtent “The 
New York Student,” daro 
net šitokią pastabą, kad iš
girdus žmogų ganiai girian- 
ties savo patriotizmu, tuo
jau* norisi šaukti policmaną, 
kad jis tą paukštį areštuotų.

kraujo praliejimu: 6 žmonės 
tapo užmušti. 2(H) sužeista ir 
500 areštuota. Kaip visa tai 
atsitiko, tikrai da nežinom. 
Kapitalistų spauda smulk
menų nepaduoda. Telegra
mose tik trumpai buvo pasa
kyta, kad komunistai norėjo 
įsiveržti į socialistų demonst
raciją, ir iš to prasidėjo šau
dymas. Bet kas šaudė, nepa
sakyta. Tik pasakyta, kad iš 
200 sužeistų, daugiau kaip 
40 yra perša utų. Iš to reikia 
spręsti, kad į demonstruo
jančius darbininkus šaudė 
policija arba kariumenė.
Paryžiuje areštuota 84 dar

bininkai.
Kaip paprastai, artman- 

ties tarptautinei darbininkų 
šventei, Paryžiaus buržuazi
jai pradėjo drebėti kinkos. 
Ji iškalno jau apsistatę poli
cijos kordonais ir buvo pasi
ryžus pulti kiekvieną darbi
ninkų pasijudinimą. Todėl 
prieš piet jau 1 gegužės die
ną įvairiose dirbtuvėse buvo 
suimta 84 darbininkai, kurie 

VYSKUPAI YRA MILIO- įkalbino kitus savo draugus 
NIERIAI. įmesti darbą. Apie pusė dar-

Kunigai pradėjo agituoti,’bininkų nedirbo. Savo tarp- 
kad Amerikos lietuvių kata-į tautinei šventei pažymėti, jie

r 
kurios pasibaigė mitingais ir 
prakalbomis. Policija nesi- 
maišė, tai ir ramybės niekas 
nesudrumstė. Paskui buvo i

vakizią. 
išsu-alcti 

Vokietijos 
vaidininkai, 
filmų biznį 
iš valstybės

I

Kariumenės paroda tęsėsi iš
tisas dvi valandas, o kada 
kariumenė praėjo, tada pra- 

į dėjo marguoti tirštomis eilė
mis darbininkai, kurie nešė 

: daugy bę raudonų vėliavų ir 
plakatų su Išjuokiančiomis 
kapitalistus karikatūromis. 
Kadangi Pirmoji Gegužės 
sovietų Rusijoj yra valstybi
nė šventė, tai visos dirbtuvės 
tą dieną buvo uždarytos.

Skaitlingo* darbininkų de
monstracijos Japonijoj.
Nežiūrint žiaurios reakci

jos ir teroro iš valdžios pu
sės, Japonijos darbininkai 
visgi rado galimybės tarp
tautinę proletariato šventę 
pažymėti. Ir pažymėjo ją ga- j?■' * • i * • _ • o *

•v •Kas Dedasi Fašistų 
Valdomoj Lietuvoj. 

I— ■ 1 Žinios be cenzūros
Baimė turi dideles akis.
Nesena? tautininkų val

džia išsiuntinėjo žymesnie
siems perversmo dalyviams, 
aktingiesiems fašistams ir 
šiaip karininkams praneši
mą, kuriuo perspėja juos, 
kad ant jų busią daromi pa
sikėsinimai, ir nurodo, kad 
reikia pasisaugoti. Taigi, pa

ltis save gązdina ir, matyt, 
tuo pačiu nori įspėti karinin
kus, kad jie.butų fašizmo«ak- 
Jngi rėmėjai. Bet veltui ma- 
nievruoja fašizmo gudragal
viai, nes šitokiomis provoka
cijomis šalininkų neįsigys.
Vileišį nori pakeisti Smeto 

nienės broliuku.
Tautininkuose yra didelio 

inoro pašalinti Kauno bui- 
mistrą Vileišį. Dabar ypač 
eina didelė kampanija prieš

na reikšmingai. Sostinėj To
kio iš pat ryto buvo sušauk
tas masinis mitingas, o pas
kui susidarė iš 20.000 žmo
nių demonstracija, kuri per
ėjo svarbesnėmis miesto gat
vėmis dainuodama darbinin
kiškas dainas, šitokios de
monstracijos buvo Osakoj ir 
kituose pramonės miestuose. 
Policija visur darė trukdy- Vileiši po to. kaip jis išdrįso 
mų ir 36 darbininkai dėl tos vasario 16 d. paminėti, kad 
šventės Japonijoj buvo areš-;be Seimo negalima bus apsi
tūpti. įeiti. Ypač storavojasi Mus-

Belgijos plutokratai buvo kuriam jokie įstaty-
nusigandę mai nepakeliui. Girdėt, kad

Didelės baimės darbinin-i no™'’!. Vileišį pa-
j keisti Smetomenes broliuku.

Blizgučių garbintojai.
Dabartiniai Lietuvos vai-

kų šventė buvo įvarius dyka
duonių klasei Belgijoj. Mat, 
Bruselio mieste beveik visuo-

neverta gint, ’iikų Susivienijimas sudėtų ■Įtaisė keliatą demonstracijų, 
užmiršt štai i savo pinigus į vyskupų maš- 

ną. Gi kati Susivienijimo na
riai nesibijotų savo organi
zacijos turtą vyskupams 
“skolint,” South Bostono 
“Darbininkas” 35-tame nu
mery aiškina, jog visi katali
kų vyskupai-esą milionieriai. 
Jis sako:

“Rankai tankiai bankrutija. 
ypač mažesni, bet kuri vyskupi
ja yra subankrutijusi ? Veik vi
sos vyskupijos turi milijonų 
vertės nuosavybes ir už priim
tus pinigus atsako savo turtu. 
Be to dar vyskupas turi teisę, 
reikalui esant, apdėti visas pa
rapijas tam tikrais mokesčiais, 
jei parapija pati negali išsikal
ti iš skolų. Taip pav. yra pada
ręs Milvvaukee arkivyskupas, 
kuomet viena lenkų parapija 
pastačiusi perbrangią bažnyčią, 
nepajėgė išmokėti skolų.”

Kaip matote, pinigiškai 
vyskupas yra tvirtesnis da ir 
uz banką. .Jis yra tikras dole-

<e fabrikuose buvo apskelb-jdovai taiso aziatiškas polici- 
tas streikas ir komunistai ap- jninkams uniformas, galvoja 
lipino kazarmių sienas atsi- jordenus ir kala medalius. Sa- 
šaukimais į kareivius, kvies-j ko, gegužės 15-tos 
darni juos prisidėti prie strei- Į šventei gaminama 
kuojančių darbininkų ir Pa~ j medaliu, 
daryti taip, kaip Rusijos ka-; 
reiviai yra padarę — sukilti i 
ir nuversti karaliaus valdžią.' 
Buvo mobilizuota visa sosti-

smaugti mintį ir žodį.— štai 
ko siekia valdžios užgrobi- 
kai. Bet kad užsmaugti žodį 
ir mintį, reikėtų užmušti patį 
žmogų ir jo kūrybą, todėl ne
spėjo šis žiaurus fašizmo 
smūgis užgulti Lietuvos žmo
nes, kaip užsieniuose pradė
jo rodytis vienas po kitam 
nelegalus leidiniai. Gyvoji 
mintis nesidavė apsikalti re
težiais. Ji gyva buvo ir bus. 
—jokios jėgos jai tos gyvy
bės neatims.

Pasirodžiusieji laisvo ne
suvaržyto žodžio spausdiniai 
turėjo sukut ti ir kitą lietu
viams išspaudos draudimo 
laikų gerai žinomą elemen
tą, būtent: spaudos gabento
ms, platintoju^ — knygne
šius. Tai turime antros laidos 
knygnešius.

Smetona išparduoda Lie
tuvos miškus.

Iš įvairių Lietuvon vietų 
ateina žinios, kad iašistų 
valdžia bkuba išparduoti 
spekuliantams miškus. Mat 
su žmonėmis daugiau tąsy
mąsi, kiti neturi pinigų. Už 
tai miškų pirkliai gauna nu
pirkti didelius plotu> ir da
bar skubiai kerta. Zmone.- 
labai pasipiktinę. Ateina va
sara: naujakuriai, pagriuve- 
liai statytųsi, bet miško nėra

dienos Po jų nosimi kerta mišką, bet 
50,(HM) jiems medžių nėra.

: Valdžia laukia naujakurių 
bankroto.

Fašistų valdžia gyrėsi 
visiems paskolų. 

Tiems, ką daug turi 
ts mažai 

vo pasirengus skerdynei. Bet į tarė, priešingai, jis jį smerkė, turi — šimtą-kitą. Is žadėtų 
ii negavo progos savo “pat- Musų fašistai, šitam dide- vasario mėnesy paskolų, pra 
riotizmą” parodyt. Darbinin- liam ir tikram Lietuvos pat- šiušieji tūkstantį, gauna vie
kai turėjo 50 mitingų, ir visi riotui mirus, pradeda naudo- ną antrą šimtą. Daug nauja 
užsibaigė ramiai.

D-ro Basanavičiaus vardo 
naudojimas.

Kas pažinojo Dr- Basana- duosianti 
į nes policija ir sutraukta dau- vičių, tas gerai žino, kad da- Davė ti .... . . . ... i nes policija ir SUiraUKta liau- »1V1U, lag eriai ncu ua- uuvc.... litui?,

; paleisti ir tie. kūne prieš piet Į rajtejjy Bui-žuazija bu- bartiniam rėžimui jis nepri- davė tūkstančiais, ka: 
bUV O dil’btUVė.-e suimti. Į Rntltarž nridšinarai iic ii cmorlrZ turi --- šimta-kitu

i
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ti jo vardą savo šlykščiai po- kurių ir mažažemių tokios 
'litikai ir darbams pridengti, paskolos negavo. Laukia 

Berlino darbininkai turėjo {štai kuriama fašistinė moky- kad greičiau nusibankruty- 
tų.

Be duonos valia gyvent, c 
be paso

Lenkų pasienio gyvento 
jus piauja pasais. Senas ai 
jaunas turi nuolat turėti su 
savimi pasą. Kas paso neturi 
—baudžia. O pasą imant lu
pa iš eiles visi: ir kunigai, ir 
valsčius, ir fotografas. Bf 

j duonos kąsnio turi gyventi 
o be paso — uždrausta.
Žada parduot lenkams Vii 
nių už 10 milijonų dolerių.
Dabar žmonės kalbą,' 

Smetona Vilnių lenkams už 
10 milijonų dolerių parduo
da ar su lenkais susitaiko. Su 
lenkais kar& nebėra. Bet su 
Liętuvps žmonėmis Smetona 
nenori taikos. Lietuvos žmo
nėms Smetona paskelbė ka
rą: juos šaudo ir į kalėjimu^ 
kiša. < U P.

Raudonoji Viena. -
.... .--A- . t . į, _

Metinėj Vienos miesto 
(Austrijoj) socialdemokra
tų organizacijos konfereiich 
joj drg. Al bert Sever prane
šė, kad Partijos Vienos orga
nizacijos narių skaičius nuo 
1927 m. sausio 1 d. iki 1928 
m. kovo 31 d. padidėjo 57,- 
000 ir tuo bud u ■ Vienoj yri 
Patijos narių virš 400,0w; 
kūrių 264,000 vyrų ir 1&7.- 
000 moterų. O taip buržuazi
ja džiaugės, kad pernykščių 
metų liepos mėn. socialde
mokratiją sunaikinusi’ dl 
nuo liepos 15 iki galo mėtų 
narių skaičius padidėjo 28,- 
000! Verbavimas partijos 
narių ' “nuo moters ikPmo- 
ters” dar nėra pasibaigęs. Iš 
100 balsuojančių už social
demokratus 60 yra partijos 
nariai. Senesni 20 metų ką: 
trečias žmogus yra partija: 
narys. Kas antras vyras yra 
draugas ir kas penkta motei 
ris yra drauge. 17263 astr.o 
nįs rūpina partijos reikalui

skaitlingų demonstracijų ir 
mitingų, bet policija nelindo, 
ir viskas praėjo gražiausioj 
tvarkoj.

Bulgarijos sostinėj Sofijoj 
policija puolė socialistų ir 
komunistų mitingus, ir kelio
se vietose kilo riaušės.

Amerikoje demonstracijų 
su eisenomis nebuvo, čia so- 
cialistai ir jiems pritariantis 

;darbininkai apvaikščiojo sa
vo šventę mitingais ir pra 
kalbomis salėse. Tokių mi
tingų buvo visuose dides
niuose miestuose.

tojų sąjunga ir vadinama ji 
Dr. J. Basanavičiaus vardu. 
Ką bendrą Basanavičius tu
rėjo su žvalgybinio pobūdžio 
žmonėmis?

i Kiaulaganiai—“ekacėlenci- 
jos” ir “prakilnybės.” 

Prie kademų turėjome tik 
“ekscelencijas," o dabar jau 
kai kur vartojama “prakilny
bės.” žodžiu sakant, užėjo 
titulų, ordenų, tautos vadų, 
smurto, kyšių, valstybės lėšų 
vagių ir kitokių didvyrių ga
dynė. Nesenai susikūrė Lie
tuvos bajorų sąjunga ;,su ku
nigaikščiais, kunigafkštytė- 
mis ir jiems panašiais titu
lais, — viso, rodos, šeši ba
jorai atsirado, kurie Į tą są
jungą įsirašė. O Gedimino 
ordenas — ar tai niekai! Štai 
vasario 16 d. kiek tų ordenų 
prikabinėjo! Šalę valstybės 
vyro, apsukraus savo asmens 
reikalų tvarkytojo, tuo orde- 
nu pasipuošė ir Vėžys. tas, 
kurs prie visų katalikiškų- 
krikščioniškų rėžimų laužė 
suimtų politinių kalinių šon
kaulius. ir iki šiam laikui ne
patekęs kalėjiman, — gavo, 
virvės vietoj. Gedimino or- 
deną ant kaklu. Štai kokie 
dabar pas mus laikai! Buvu
sieji kiauleganiai šiandien 
į “ekscelencijas” ir “prakil
nybes” įžengė, orderiais ap
sikabinėjo, o tu, žmogeli, 
moki mokesčius ir skursti, 
kad tos “prakilnybės” galėtų 
tavo darbu ir prakaitu pirk
tais blizgučiais žaisti. Argi 
ilgai taip bus?
Antro* laidos knygnešiai.

Turime užsmaugtą mintį 
ir spaudą. Tuojaus po gruo
džio 17 d. perversmo fašistai 
uždėjo Lietuvos spaudai ge
ležinius retežius ir smaugia 
ją taip, kaip caras nesugebė
jo jos smaugti. Lietuvos 
žmonių mintis, ta didžiausia 
musų, kaipo žmonių, brange
nybė, šiandien yra suvaryta į 
urvus ir į patamsius. Už

i

i
ne.

500.000 socialistų demonst
racija Vienoje.

Austrijos sostinėje Vieno
je per Pirmaią Gegužėssu- 
stojo visi darbai. Socialistai 
suruošė demonstraciją, ku
rioj dalyvavo pusė miliono 
darbininkų. Nežiūrint lie
taus. šita milžiniška darbi
ninkų armija parodavo Vie
nos gatvėmis su raudonomis 
vėliavomis ir revoliucinėmis 
dainomis pavyzdingiausioj 
tvarkoj. Triukšmas buvo pa
sidaręs tiktai prie kalėjimo, 
kur sėdi uždarytas buvusis 
Vengrijos komunistų dikta
torius Belą Kun. Būrys ko
munistų puolė kalėjimą no
rėdami jį paliuosuoti, bet po
licija juos atrėmė ir kelis va-: 
dus areštavo. ... j 
f Milžiniškos demonstracijos VALDŽIA ATIMA FAS1S- 

Cekoslovakijoj. j TU PRIEŠAMS ŽEMES.
Čekoslovakijos socialistai, Nesenai žinios kad

apvaikščiojo Pirmos Gegu- jjetuvos valdžia konfiskavu- 
£ęs..^\en!; p1 rtidziausiomi* liaudininkų Pajaujo ir 
iškilmėmis. Respublikos sos- pornau žemes. Dabar laik- 
tinej Pragoj demonstracijoj 
dalyvavo daugiau kaip 100,- 
|OfM) darbininkų. Daugiau 
kaip 50 kapelijų griežė revo- 

I bucinius maršus. Ėmė dau
giau kaip 4 valandas praeiti 
parodoms pro vieną punktą. 
Demonstrantai nešė daugy- 

Ibę raudonų vėliavų ir iška
bų. kurių užrašai smerkė ka
pitalizmą ir reikalavo atski- 
rimo bažnyčios nuo v alsty- 
bes. Komunistai turėjo savo 
demonstraciją skyrium. Jie 
reikalavo, kad Austrijos val
džia paliuospotų Belą Kūną. 
Komunistai vedėsi su savin; 
kelis tūkstančius mokyklų 
vaikų. Diena praėjo ramiai, 
nes valdžia nekišo savo no
sies.
Didelės iškilmės Maskvoje.

Maskva šventė jau vie- ant aukšto rasta keli pūdai 
nuoliktą Pirmos Gegužės 
Šventę oficialiai. Iškilmėse 
dalyvavo raudonoji armija 
su visomis savo dalimis: ri
tosi sunkioji artilerija, dun
dėjo tankai, trypė kavalen- partijos pinigų. Sulaikytieji 

ikaro muzika, kareiviai šau
kė Tra,” o visam šitam triu-

; o tie. Yorką nuleistomis vuodego- kšmui pritardamos Kremlių- 
l"*wU —i-»» baubė didžiosios armotos.

rių maišas.
Ar ne tiesą gi socialistai 

sako, kad bažnyčia yra įstai
ga, kurios vyriausia tikslas 
yra ne Kristaus mokslo vyki- 
nimas. bet dolerių gaudy
mas? J •••KAIP PERSIKEITĖ PAT

RIOTO REIKŠMĖ.
“Naujienos” aiškina, kaip 

persikeitė patrioto reikšmė. 
Seniaus tas žodis reikšdavo 
idealistą, revoliucionierių, o 
šiandien 
sukčių, žmonių išnaudotoją.

Sako:
“Didžiosios Francuzijos revo

liucijos laiku ‘patriotais’ buvo 
vadinami tie žmonės, kurie sto
jo už liaudies laisvę, už respub
liką. už revoliucijos laimėjimų 
apgynimą. Patriotai agitavo ir 
švietė minias, ko' oio su kara
liškos valdžios šalininkais, liejo 
savo krau ją mūšiuose su Euro
pos monarchijų armijomis.

“Jie buvo tikri tėvynės mylė
tojai ir darbuotojai.

“Bet laikui bėgant patrioto 
vardas ėmė įgyti blogesnę pras
mę. Mat, tuo vardu ėmė vadin
tis ne tiktai tie. kurie geidė lai
svės ir gerovės žmonėms, bet ir kuris kaštavo $3.500,009mu- 
žmonių išnaudotojai. Kai iš-»Sų unijoms ir $30,000,000 
naudotojai paėmė viršų ant lai- darbininkų algoms. Šitie 
svės šalininkų, tai jie te vardą sumušti ir galutinai diskredi- 
net monopolizavo ir pradėjo tuoti darbininkų klaidintojai 
skelbti, kad tik jie vieni, sveti- su saV0 aklais pasekėjais tu
mu darbu mintantys lobimn-Į rės grįžti iš Bostono į New 
kai, esą tikri ‘patriotai’- -
kurie jų valiai nepasiduoda, mis.

šmugelninką,

SAKO, KOMUNISTŲ PO
LITIKA KAŠTAVO 

$33,500,000.
Šį panedėlį Bostone atsi

darė Intemational Ladies’ 
Garment Workers Unijos 
konvencija. Tuo pačiu laiku 
iš New Yorko ir Chicagos at
vyko apie 100 ir taip vadi
namų “kairiaspamių,” kurie 
buvo iš unijos prašalinti. Jie 
irgi žada toj konvencijoj da
lyvauti. Unijos prezidentas 
Morris Sigman sako, kad tie 
“kairiasparmai” yra gryno 
kraujo komunistai ir jie ban
dys užgriebti konvenciją į 
savo rankas. Bet jis tikisi, 
kad unijistai su jais lengvai 
apsidirbs. “Unijos nariai at
simena labai puikiai,” jis sa
ko, “kaip komunistai buvo 
įkinkę tūkstančius darbinin
kų į politini Maskvos jungą, 
kuris kaštavo $3,500,000 mu-

raščiai praneša, kad buvusio 
Seimo nario socialdemokra
to Paplausko sklypą* žemės 
irgi konfiskuotas.

.Juozas Paplauskas pri
siuntęs Alytaus Apskričio 
žemės reformos komisijai 
pareiškimą, kuriame protes
tuoja prieš atėmimą nuo jo 
žemės sklypo. Rašo jis, kad 
tikisi, Įvykus liaudies revo- 
iiucijai, jis turės galimybės 
grįžti ir ątkeršyti.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
MITINGĄ KAUNE.

Kauno policija 10 balan
džio naktį užklupo Daukan
to gatvėj po Nr. 1 slaptą 
Komunistų partijos konfe
renciją, kur iš visų kuopelių 
dalyvavo 9 atstovai. Ten pat

komunistinės literatūros: Le
nino raštų. Komintemo rezo- 
’iucijų, aplinkraščių, lozun
gų ir laikraščių. Pas suimtąjį 
Beverį rasta 2,000 dolerių

ia. skraidė orlaiviai, grieže daugumoje žydai batsiuviai
ir šiaip darbininkai. Iš lietu
vių minima tiktai Kazys 
Miksas ir Antanas Karčiau.— 
kas
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

Trumpos žinutės.
Jaunas vaikinas Lideikutis 

sumanė išvažiuoti iš Water- 
burio kitur pasi j ieškoti dar
bo. Pasiėmė traukinį, kuris 
veža be pinigų, tai yra tavo- 
rinį. Turbut norėjo nuo trau
kinio nušokt ir šokdamas už
simušė. Į penktą dieną tė
vams parvežė negyvą sūnų. 
Dėl šio nelaimingo įvykio tė
vai pasiliko didžiausiame 
nubudime.

* ♦ ♦

Vincas Lesunaitis, lenkda
mas kitą automobili, kirto 
anam į šoną ir apvertė. Tapo 
sunkiai sužeista viena mote
ris.

Lesunaitis jau nuo pat ry
to buvo n e rv uotas ir išvažia
vęs iš garadžiaus su automo- 
bilium pradėjo važinėti po 
■>aid vokus.

♦

Jonas Adomavičius gavo 
30 dienų kalėjimo uz neuž- 
laikymą savo šeimynos. Jis 
yra našlys ir tingi dirbt, o 
uliavot mvli.

Jonas Storasis arba John 
Stakes nuo Riverside st. ga
vo 6o dienų kalėjimo už ne- 
užlaikymą šeimynos. Sako
ma, kiek uždirbdavęs, tiek 
pragerdavęs, o šeimyną 
“dvasia šventa maitinda
vęs.” Dabar nors gerai išsi- 
blaivys.

.» * *

Lietuvių Piliečių Kliubas 
nutarė surengti metinę vaka
rienę. Išrinko komisiją ir 
darbas buvo \aromas pir
myn. Atspausdino tikietus ir 
gerą dali jų išpardavė. Bet... 
įsimaišė “kliuksai” ir viską 
sugadino.

Kliube yra šaika neramių 
gaivalų, kuriuos žmonės va
dina “kliuksais.” Šita šaika 
laiko savo slaptus posėdžius 
ir jeigu jiems kas nors nepa
tinka, tai jie stengiasi su
griauti. Šitą vakarienę jie su
griovė todėl, kad jiems nepa
tiko vakarienės komisija.

Kliubiečiai turėtų skaitlin
gai lankyti savo susirinkimus 
ir “kliuksus” iššluoti laukan 
iš savo tarpo, nes jiems rupi
ne Kliubo gerovė, o jų pačių pas-naudotl
y patiški. reikalai.

tikrųjų išdavikų rolese yra. no svečius. 1 
Štai pavyzdis iš 1919 metų įsikalbėjimo 
Lawrence’o audėjų streiko. 
Kas buvo to streiko lyde
riai? Ogi bolševikai! Vado
vaudami streikieriais jie pri
žadėjo atimt iš kapitalistų 
visas dirbtuves ir atiduot jas 
darbininkams. Žodžiu sa
kant, jie viską žadėjo dar
bininkams, kol dasigavo iki 
streikierių iždo. Na, dabar 
pasakykit jus, Oolševikeliai, 
kur dingo 1919 metų unijos 
iždas ir kiek jus prisipirkot 
fornišių uz streikierių pini
gus? Kas šiandien drasko 
angliakasių uniją, ar ne bol
ševikai? Jie sutvėrė “save- 
the-union” komitetą ir giliau
ja mainerių organizaciją iš 
vidaus. Jie tą “save-the- 
union” komitetą sutvėrė tik 
tam, kad varde streikierių 
prisipildyt sau kišenius ir 
paskui išduot darbininkus.

Jeigu jus. bolševikai, esa
te tokie teisingi, tai delko jus 
slapstotės ir savo pavardes 
mainote taip tankiai, kaip 
merginos pančekas. Kur pa
sislėpė jūsų Stilsonas, Vidi- 
kas ir kiti lyderiai? Ir kaip 
vadinasi tas sutvėrimas, ku
ris užgniaužė 6000 dol. Broo- 
klyno kriaučių pinigų ir kny
gas paskandino? Tas žmog
palaikis, rodosi, kada tai gy
veno musų mieste ir vadinosi 
V. Žilioniu, o paskui, sako
ma, persikrikštino į kokį tai 
Jankauską. Pagalios kam 
priklausė garsusis išdavikas- 
provokatorius Fraina? Juk 
jus esate jo išperos-vaikai.

Taigi ne jums, murziai, 
kalbėti apie socialistus. So
cialistai žmonių neapgaudi
nėja ir savo susirinkimuose 
bei prakalbose nesistengia 
žmonių kišenius apkraustyti, 
kaip jus esate pripratę dary
ti. Jus esate netik išdavikai, 
o ir apgavikai. Prisidengę 
labdariais, streikuojančių 
mainerių šelpėjais, jus tiki
tės apkraustyt visuomenę. 
Lawrence'uje jus irgi pasi- 
kvietėt sau talkon lietuvių 
organizacijas ir manote pra
vesti savo apgavingą planą, 
bet reikia tikėtis, kad drau- 

įgijų delegatai neduos jums

ristikai pasiža
dėjo dar kai tą Nonvoodo lie
tuviams patarnauti.

Rengėjai taria širdingą i 
ačiū lietuviams ristikams 
Juškai ir Komarui už jų pa
tarnavimą, taipgi ačiū ir J. 
Neviackui už tarpininkavi
mą. J. A. K.

nei viens

I

katalikams. Po karstų disku- , 
sijų nutarta siųsti kur blanka i 
rodo. Mano supratimu, kaip t 

i katalikai, taip ir komunistai 
,—visi valgyt nori, taigi visus Į 
lygiai reikia šelpti.

Tėvo Vaikas.

Diktatorių Sąjungą

Socialistas.

Balandžio 20 d. mirė Jo
nas Bakutis. Buvo geras ka
talikas ir kitados geras blai
vininkas, bet dabar mirė nuo 
gėrimo. Palaidotas su bažny
tinėm apeigom. Kas plačiau 
norėtų apie velioni sužinoti, 
lai kreipiasi šiuo adresu: 
Petras Valūnas, 812 Bank 
st.. VVaterburv. Conn.

G. S. W.

NORWOOD, MASS.
Ristynės Lietuvių Svetainės 

naudai.
Gegužės 2 d. čia įvyko di

delės ristynės Lietuvių Sve
tainės naudai. šiose rietynė
se dalyvavo du žymiausi lie
tuviai ristikai — Franas Juš
ka. ir Juozas Komaras, kurie 
už savo darbą neėmė jokio 
atlyginimo. Už tai Nonvoo- 
•do lietuviai reiškia jiems 
didelę padėką.

Pirmos dvi poros buvo ne
žymių vietinių ristikų, todėl 
apie juos neverta nei rašyti. 
Visų atyda buvo atkreipta į 
Juškos ristynės su Maloney 
ir į Komaro su Jacobsenu. 
Šitie keturi ristikai yra mil
žinai iš stuomens ir liemens. 
Franas Juška paguldė airių 
milžiną į 24 minutas. Koma
ras su Jacobsenu turėjo eiti 
iki galutinos pergalės, vie
nok Jacobsenas su tuo nesu
tiko, pasiaiškindamas, kad 
jis prie šių ristynių nėra pri
sirengęs. Po trumpų derybų 
su komitetu, nustatyta ristis 
30 minutų, Suprantama, Ko
maras perdėm ėmė viršų ant 
Jacobseno, bet į 30 minutų 
paguldyti nesuspėjo.

šios ristynės sutraukė pu
sėtinai publikos — buvo pil
na Lietuvių Svetainė. Risty
nių tarpininku (referee) bu
vo J. Neviackas.

Po ristynių visi ristikai ir 
svečiai buvo pakviesti pas 
So. Nonvoodo lietuvių “ma
jorą” p. P. Babilą ant vaka
rienės. Ponų Babilų didelis

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas “Laisvės” kores

pondentui.
Reikia pasakyti, kad li

pas mus pradėjo rodytis pa
vasario “žymės.” Saulutei 
ųžšildžius. atgijo gamta, bet 
kartu su ja atgijo ir visas 
bradas, štai vienas Lawren- 
ceo insektas jau pradėjo 
šliaužioti po Brooklvno 
“Mazgotės” špaltas. To 
šlamšto No. 101 jis rašo: 
“ ‘Keleivio’ 15-tam numery 
tūlas socialistas rašo kores
pondenciją iš Lavvrence, 
Mass., kurioje giriasi, kad 
vietiniai socialistai turėjo su
rengę prakalbas, kur kalbė
jęs J. Neviackas, ‘Keleivio’ 
redaktorius. Publikos turėję 
virš 200, o aukų surinkta tik 
$6.85. Tas aiškiai parodo, 
kiek tie susmukę menševikai 
teturi Įtekmės tarpe darbi
ninkų. Ir gerai. Lawrence’o 
lietuvius darbininkus galima 
pagirti už jų susipratimą, 
kad nors finansiniai neremia 
tu darbininku klasės išdavi
kų.”

Čia tasai bolševikiškas in
sektas socialistus vadina 
darbininkų klasės išdavikais, svetingumas netik kad pa- 
Bet mes pažiūrėkime, kas iš- tenkino, bet tiesiog nustebi-

BROOKLYN, N. Y. 
Protestas prieš fuieriavimą 
balsavimo ir laužymą SLA. į 

konstitucijos.
Balandžio 11d. buvo S. L. 

A. 38 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo balsavimas 
Pildomosios Tarybos ir rin
kimas delegatų į S. L. A. Sei
mą. Aš atėjau į susirinkimą 
pusė po septynių vakare. Už 
kelių minutų pirmininkas pa
skelbė balsavimą. Aš suskai
čiau susirinkime išviso 43 
ypatas. Pirmininkas paliepė 
išdalyti balotus. Tuojaus šir- 
vydiniai klapčiukai išdalino. 
Nešaukė narių vardais, kaip 
tai priderėjo daryti. Paskui 
skubotai surinko balotus ir 
už penkių minutų paskelbė 
balsavimo pasekmes: už Ge
gužį irJurgeliutę paduota 
226 balsai, o kiti tautininkų 
kandidatai po kelis balsus 
mažiau gavo. Tai matot, ko
kia fašistinė teisybė: 43 na
riai padavė 226 balsus! Jei
gu butų šaukę narius var
dais, tai butų buvę tik 43 bal
sai. o dabar pasirodė net 226 
balsai.

Pasirodo, kad musų fašis
tai išpildė balotus keliom 
dienom prieš susirinkimą ir 
juos atnešė čeverykų bakse į 
susirinkimą. Susirinkime su
rinktus balotus jie supylė į tą 
patį čeverykų baksą ir pas-i 
kui skaitė, skaitė... ir rado; 
net 226 balsus!

I
Toiiaus buvo rinkimas de-' 

legatų i Seimą. Nutarta rink
ti 9. Už tiek liepta ir balsuoti. 
Surinkus korteles prasidėjo 
skaitymas balsų. Suskaityta 
39 kortelės. Perskaičius bal
sus iš tu 39 korteliu viena 
kartą, ima skaityti iš tų pačių 
kortelių ir antrą kartą. J. 
Glaveckas pastebi: “J” 
darote? _ 
skaitote antru kartu!” 
mininkas atkerta: “Kamės North American Civic 
paisom. kad tu vienas nesu-1 League užduotim yra pagel- 
tinki!" bet ateiviams Įvertint šią ša-

Aš griežtai protestuoju i U naudotis jos gerovėmis 
prieš šitokį na’chališką fuše-Įsavo Baudai, kad tapus ge- 
,riavimą balsavimo ir laužy- resniais Suv. X aisti jų gyven
imą S. L. A. konstitucijos, tojais ir piliečiais, šią orga- 
Reikalauju, kad 38 kuopa nizaciją palaiko tūli filan- 
balsuotų už Pildomąją Tary- tropai ir organizacijos, tei- 
bą ir delegatus rinktų iš riau-i hiant fondus lėšų padengė
jo. Kitaip mes eisime teisy- Dėka jų duosnumui, vi- 
bės jieškoti.

38 kp. narys.

aidžiant — 
esame kiek- 
:sų. galime 
■? : : kaisti.

Kūno prakaitas...klausimas 
kuris prieš visus stoja

Dabar . . . lengvas badas apsisaugoti
kvape

O
Tik c
iu
Lifeb

I

KŪNO prakaito nepaslėpsi Ma
žiausias kvepėjimas mus išduo

da —j ir nustatė žmones prieš 
mus

Ju-. patvs žinote kaip blogai ma 
note apie tokius prasikaltėlius. Bet 
ar suprantate, kad nei vienas iš mu
sų nesaugus nuo kūno prakaito?

Kad grventi. turime prakaituoti. 
Net vėsiomis dienomis, milionai o 
dos duobelių leidžia nematoma drė
gnumą — dažnai iki kvortos į 24 
valandas.

.V eri pikuokite

Šis drėgnumas iš kūno, matoma, 
ar ne. visados atsiduoda. Ir išveng
ti to negalima Kiekvienas iš musu 
— darbininkas iki veikėjo — gali 
prasikalsti jei nepasisaugo.

Neigi pasakyti galime kada pra
sikalstame. Nes. sykį pripratus prie

d

u pajautimas atbunka, 

k nesunku to išvengti, 
p.-auskitės maloniu mni 

a milionai džiaugiasi 
— jis seupsrius ramina

s minkštos ir apsčios 
s putos kurios sveika- 
ik "damos mikrobus — 
'įkaito kvapsni grvnin- 
belcs Palaiko išvaizdą 
ir šviežia, taipgi Milio- 
:'t\ I -.febuov visokiemsna t Lr.k' 

tikslams.

Pastebėkite sveika 
kvepėjimą 

Pramoksite mėgti 1 ifebuoy malonu 
šicrų kvepėjimą, kuris sako, kad 
I įiebuov grynina, bet kuris greitai 
išgaruoja nuplovus Vartokite 
I ifebuoy savaite ir vartosite visą 
visa gyvenimą. Pirkite šiandie.
LF\ IR BROS. CO., CamhriJįf.

LIFEBUO Y
SUSTABDO K L'N O KVAPSNI

DĖL VEIDO RANKC-MALDINtS

' APSAUGO SVEIKATA

WORCESTER, MASS. 
Pagalba ateiviams.

Jau šešti metai, kaip Wor- 
cestery veikia North Ameri
can Civic League for Immi- 
grants raštinė, kurios tikslu 
yra pagelbėti ateiviams jų 
visuose reikaluose. Prie šios 
raštines veikia ir lietuvių 

[Skyrius, bet jis mažai žino
mas Worcesterio lietuviams, 
ir, jei mažai žinomas, mažai 
išnaudojamas. Lietuviai tu- 

Ką jus retų naudotis juo kuopla- 
Tuos pačius balsus čiausia, nes jis tik jiems yra 

Pir- užlaikomas.
Ką mes!

Šią orga-

įsas patarnavimas teikiamas 
; reikalaujantiems veltui.

Lietuviu skvrius mielu no- 
ru suteiks jums pagelbą bei 

ipatarimus. štai trumpas su- 
I rasas patarnavimų, kuriais

RACINE, WIS.
Lietuvių parengimai.

Balandžio 15 d. Turnersigalit pasinaudot dovanai*: 
J-T11 T LTnfn ! —
likų Kliubas buvo suruošę ing f tomuose’ 
programel). Lose Prieš ve- įstaigoje. į;

Žmon,M maza' daktarus, ar thle kitur. 
Legališki patarimai. 
Išgavimas pilietystės po-

Hali Lietuvių Jaunimo Kata-; Perkalbęjimas (interpret-
, valdiškose 

ligoninėse, pas

Sąryšy su Lenkijos užsie
nių reikalų ministerio p. Za
leskio kelione i Komą pas 
Mussolini, Europos spauda 
mini dabar diktatorių sąjun
gą. Spėjama, kad šią sąjun
gą sudarysią Mussolini, Ven
grijos premjeras grovas Bet- 
lenas, Bulgarijos premjeras 
—Liapčevas, Turkijos prezi
dentas Mustafa-Kemal, Len
kijos maršalas Pilsudskis ir 
Rumunijos premjeras Bra- 
tianu. Sąjungos priešaky at
sistosiąs Italijos diktatorius 
Mussolini.

Suprantama, kad kalbos 
apie tokią sąjungą yra pagrį - 
stos daugiau santvarkos vie
nodumu, negu realiais minė
tų valstybių interesais. Prieš 
karą Rusijoj per turgus vadi
namieji “bogomazai” greta 
šventųjų paveikslų žmonėms 
siūlydavo pirkti ir karalių at
vaizdus, dažniausiai suplak 
tus i vieną paveikslą. Toks 
paveikslas su 30 ar 40 kara
lių puikiausiai galėjo vaiz
duoti žmonėms “šventą ka
ralių sąjungą.” Nors tie ka
raliai beveik nuolat kariavo 
tarp savęs, bet tai nei kiek 
nekliudė suplakti visų jų pa
veikslus Į krūvą.

Panašų suplakimą reikia 
turėti galvoj ir tada, kai kal
bama apie diktatorių sąjun
gą. Čia irgi yra daugiau reik
šmės rėžimo, negu valstybės 
interesų bendrumo. Diktatū
ra, kaip idėja, tai pat siekia 
savo įgyvendinimo ir kovoja 
su stovinčiomis skersai kelio 
kliūtimis. O bendromis pajė
gomis ir čia lengviau yra pa
siekti geresnių vaisių.

Suprantama, kad “dikta
torių internacionalas” yra vi
sai savotiškas. Be to jis at
skleidžia uždangą ir nuo kai 
kurių modeminio naciona
lizmo ypatybių. Musų laikais 
nacionalizmą beveik prade
dama identifikuoti su fašiz
mu. Tuo tarpu lengva yra su
prasti. kad tai yra ne tik skir
tingi. bet net priešingi vienas 
antram dalykai.

Nacionalizmas pagrinde 
stato savo tautos reikalus, o 
ne svetimus. Fašizmas siekia 
toliau. Jis pretenduoja į vi
suotiną ekspanciją, į pasau
linę fašistinę revoliuciją..’ 
Šiuo atžvilgiu fašizmas yra‘; 
tolygus komunizmui. Ir kaip- 
komunizmas vardan galuti
no tikslo. — pasaulinės ko
munistinės revoliucijos, — 
aukoja tautinius interesus tų 
kraštų, kur jis įsigali, taip ir 
fašizmas kuria savo interna
cionalą. (“L. Ž”)

McADOO, PA. 
Komunistų šmugelis.

Balandžio 5 d. musų mies
telyje mainose tapo mirtinai 
sužeistas jaunas 20 metų vai
kinas Jonas Stalgaitis. Lai
dotuvės buvo 10 d. balan
džio. Kadangi velionis buvo 
geras ir visų mylimas vaiki
nas, tai prie jo karsto sudėjo 
net 18 gyvų gėlių.vainikų.

Matydami - tokią didelę 
žmonių simpatiją prie velio
nio, komunistai sumanė iš
reklamuoti savo kromelį. Jie 
tuojaus pradėjo rinkti aukas 
pasamdymui beno laike lai
dotuvių. Žmonės aukavo ne
sigailėdami ir benas buvo 
pasamdytas.

Po laidotuvių bolševikai 
pasigyrė per “Tėvynę” ir 
“Laisvę,” kad jų ALDLD. 
kuopa iš savo iždo užmokėjo 
už beną 126 dolerius. Tai yra 
didžiausia melagyste. Pa
samdymui beno aukavo 
daug tokių žmonių, kurie 
prie ALDLD. visai nepri
klauso. Jonas Staniulionis 
davė 10 dol., Juozaas Pagu- 
želckis 10 dol., Vincas Labu
tis 10 dol., Juozas Paulavi
čius 5 dol., Antanas Paleliu- 
nas 5 dol. Šitie žmonės ir 
daugelis kitų, kurie aukavo, 
prie ALDLD. visai nepri
klauso.

Vyrai, su melais toli nenu
eisite ir vieton garbės, tik 
sarmatą apturėsite.

Dračiaus Sūnūs.
šas: North American Civic 
League for Immigrants, 137 
Front st. (ant 3 aukšto), 
Worcester, Mass. Telefonas: 
Park 1916.

N. A. C. L. Liet. Skyrius.

atsilankė.
Balandžio 12 d. vakare

12-th Street Hali Lietuvių pi^į^rtu."£Ykitu Jio- 
Misrus Choras pirmu sykiu kumentu
pasirodė su koncertu. Pro-, Paten=mai imigradw tei- 
granų išpildė taip silpnai ir!sėw (kai atitra*ktj gimines 
nevykusiai, kad prasčiau nei|g Lietuvis).

I

Patarimai imigracijos tei-

nereikia. Negana, kad dai
nos nevykusiai dainuota, bet 
ir tvarkas nebuvo laike kon
certo.

Velytina šitam chorui bu
joti. bet kitokioje kryptyje ir 
tvarkoje.

SLA. 100 kuopos lietuvių 
kalbos vaikų mokyklai dykai 
kambarį teikia ponai Ciapai. 
Ačiū jums, geraširdžiai. Pa
mokos būna šeštadieniais 
nuo 1:30 vai. po pietų iki 
4:30 vai. po pietų. Mokiniai 
davė mažą programėlj SLA. 
100 kuopos susirinkime, ku
ris įvyko gegužės 6 d.,Ž vai. 
po pietų, 12-th St. Hali.

Išgavimas miesto pagelbo- 
neturtingiems.

Paaiškinimas šalies teisių. 
Atgavimas darbo.
Ir daugely kitų reikalų, 

jeigu biurui yra galimybės 
patarnauti.

Organizacija yra visai be
šališka, rūpinasi vjen atei
viais, todėl ir lietuviams ver
ta pasinaudot jos patarnavi
mais. Už atliktą darbą ne
imama jokio atlyginimo. 
_ Worcesterio lietuviai kvie
čiami užeit į raštinę siomis 
valandomis: nuo 10 iki 12 i; 
ryto, nuo 1 iki 3 po pietų, ar
ba antradienio (utarninko) 

M. Kasparaitis. vakarais nuo 6 iki 8. Antra-

DUQUESNE, PA. 
Iš lietuvių judėjimo.

Jau tūlas laikas “Keleivy
je" nesimato jokių žinučių iš 
šios kolonijos, tartum kad 
čia lietuvių visai nebūtų. Vie
nok šioje kolonijoje priskai- 
toma apie 90 šeimynų lietu
vių. čia gyvuoja Lietuvių 
Neprigulmingas Pašalpinis 
Kliubas ir S. L. A. 172 kuo
pa. Yra ir kitokių draugys
čių. Lietuviai gyvena išsi
skirstę po visą miesteli. Lie
tuviškos inteligentijos visai 
nėra. Yra tik keletas lietuviš
kų biznierių, kurie daro gerą 
pragyvenimą.

Dabar keli žodžiai apie čia 
gyvuojantį Kliubą. Šitas 
Kliubas gyvuoja jau nuo 
1906 metų. Prie jo priklauso 
visokių srovių žmonės. Vie
šame veikime Kliubas yra 
jau ne kartą pasirodęs—jis 
aukavo streikuojančių mai- 

j nerių sušelpimui suvirš du 
[šimtu dolerių. Pinigiškai 
‘Kliubas viršija beveik visas 
[čia gyvuojančias draugijas 
bei kuopas.

Balandžio 29 d. buvo L. N. 
L. P. Kliubo susirinkimas. 
Vienos komisijos narys pri
davė blanką su 823.50, ku
kiuos jisai surinko streikuo- 
jjantiems angliakasiams. Ši
tas narys pareiškė, kad vie
noj vietoj jį grasino areštuo
ti už aukų rinkimą, o kitoj 
\ etoj tūlas biznierius vagim 
■-vadino. Tai matot, kaip tu

pi žmonės atjaučia vargingą 
; igliakasių padėtį. Atmin
ki, gerbiamieji, jeigu ang
liakasiai savo kovą pralai- 
i ės, tai ir mes, plieno darbi- 

nkai, pralaimėsime dabar- 
pinę mokestį. Todėl remkime 

igliakasius kiek kas išgali
me.

Dar keli žodžiai apie aukų 
untimą. Laike susirinkimo 

Urvo pakeltas klausimas, kur 
tas aukas siųsti. Vieni išsi- 
fiškė. kad nesiųsti komunis
tams, o kiti — kad nesiųsti

i

jis

CLEVELAND, OH1O. 
Sodeikos koncertas.

Balandžio 24 d. Lietuvių 
Svetainėje atsibuvo Lietuvos 
Valstybinės Operos daini
ninko A. Sodeikos koncer
tas. Pirmiausia M. Yozavitas 
labai gražiai paskambino ant 
piano. Paskui Sodeika sudai
navo apie desėtką dainelių, 
kurios publikai taip patiko, 
kad gausiu delnų plojimu ji 
privertė dainininką pakarto
ti kiekvieną dainą.

Po to ponia S. Grečienė 
sudainavo pora dainų. Ji irgi 
buvo iššaukta gausiu delnų 
plojimu. Ant galo sudainavo 
pora dainų M. Čižauskienė. 
Nors jai publika ne tiek daug 
plojo, bet ji savo draugų bu
vo apdovanota gėlėmis.

Patartina Clevelando lie
tuviams pradėti savo paren
gimus ant laiko, kad nerei
kėtų publikai taip ilgai lauk
ti. Viską Matęs.

NEW HAVEN, CONN. 
Iš užmiršto lietuvių 

kampelio.
Skaitant laikraščius, pa

matai visokių pranešimų iš 
jvairių lietuviais apgyventų 
vietų, bet iš musu miesto ne- 
simato jokios žinutės. Šiuo 
kartu noriu pastebėti, kad 
pas mus yra pusėtinas būrys 
lietuvių, ir yra veikiama ga
na energingai. Štai kiek 
daug nuveikti yra pasibriežę 
musų lietuviai į trumpą lai
ką:

13 d. gegužės perstatys di
džiulį veikalą “Nihilistai,” 
nužudymas caro Aleksandro 
Antrojo; prasidės 2 vai. po 
pietų, Pulaski Salėje. 607 
Statė st.. New Haven. įžan
ga 50c. ir. 25c.

Gegužės 19 d. toj pačioj 
salėj bus perstatoma gražus 
veikalas “Vienas iš musų tur 
apsivesti.”

Gegužės 27 d., didžiausioj 
salėj, Revoli Teatre, 2 valan
dą po pietų, “Aido’’ Choras 
iš New Yorko vaidins gra
žiausią operetę “Grifutis.”

Visi lietuviai atsilankyki! 
į šiuos parengimus, o turėsit 
daug smagumo. Pet. K.

Redakcijos Atsakymai.

Muzikos Mokiniui, Det- 
roit, Mich. —Jūsų korespon
dencija atėjo pervelai. Nesu
spėjome patalpinti.

Visą Mačiusiam, Pitts- 
burgh, Pa. — Patalpinome 
anksčiau gautą korespon
denciją.

Jaunikaitį iš s tu bos išme
tusiai, Kenosha, Wis.—Ypa- 
tiško pobūdžio ginčų dau
giau netalpinsime nei iš vie
nos, nei iš antros puses. Jei
gu norite bartis, tai barkite^ • 
ypatiškai, o ne per laikraštį.

M. Strižauskienei, Chas. 
Krasnickui ir M. Prekuckie- 
nei. — Tamstų prisiųstąjį 
“Viešą pakvietimą p. Bajo
ro i debatus angliakasių 
klausime” sugrąžinom tams
toms atgal pereitą savaite 
su paaiškinimu.

SZ •

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Atydai.

KATRO-LEK galima nu
sipirkti p. J. J. Urbszo ofise, 
101 Oak street, Lavrence, 

Mass. (19) .
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Iš Darbininkų®^!
Judėjimo.

<

ros. Bet jeigu Aus- 
žia nesutiktų jį iš

duoti. tuomet suokalbininkų 
esą nutarta nužudyti jį Vie
nos kalėjime.
Sako, kasyklų kompanija fi

nansuojanti komunistu*.
Pittsburgho laikraščio 

“Labor World” redaktorius 
Louis McGrew pasakė Sena
to Komisijai Washingtone, 
kad Meliono kontroliuoja
ma Pittsburgh Coal Compa- 
nv, kuri sunaikino savo ka
syklose uniją, dabar finan
suoja komunistų agitaciją 
mainerių tarpe, kad visiškai 
suardžius angliakasių orga
nizaciją.

Pittsburgh Coal Co. advo
katas Don Rose šitą McGrevv 
pranešimą užginčijo ir taip 
juodviejų kilo aštrus ginčai. 
“Aš nemanau, kad p. Grev. 
tiki savo žodžiams.” pareiš
kė kompanijos agentas.

“Klausyk. Don,” sušuko 
redaktorius. “Jus užsiimat 
da bjauresniais darbais, ne
gu tas.”

“Aš-čia nesu teisiamas.” 
užprotestavo kompanijos 
advokatas.

“Bet aš galiu tave atiduo
ti teismui.” šaukė toliaus re
daktorius. “Jeigu aš čia pa
sakyčiau viską, ką aš apie

iš Lietuvos Dirvonų
Ir 

j labai gražu, ir labai baisu. 
—Kol gyvas busiu. — gal-i Anksčiau niekuomet taip ne-

Lietuvoj gavėnios metu .čiupinės Musteikio aniuolai .darni. kas čia tokio bus. 
Įvyko kas tai panašaus į ste-lsargai. ’

Illinojau* anglių kasyklos 
į pasiduoda darbininkam^

Iš Springfieldo praneša
ma. kad Illinojaus valstijoj 
atsidarė tris didelės kasyk
los. sutikdamos mokėti mai- 
neriams Jacksonvillės alga. 
Dvi tų kasyklų priklausochi- 
cagiškei Peabody Coal kom
panijai. kuri esanti viena iš 
didžiausių kasyklų kompani
jų toj valstijoj. Šitos dvi jos 
kasyklos randasi prie Kin- 
caid. III., ir žinomos kaipo 
kasyklos No. 5 ir No. 8. Te
nai dirbs ar jau dirba 1.500 
mainerių.

Trečia didelė kasykla, ku
ri sutiko mokėti darbinin
kams Jacksonvillės mokestį, 
priklauso Mason Courily 
Coal kompanijai ir randasi 
prie Dactur. III.

Be to d a žadėjo atsidaryti, 
o gal jau ir atsidarė trįs ma
žesnės kasyklos, būtent: 
Coasgrove-Meehan kasykla 
netoli Paulton, III.. Hander- 

'son and Wallace kasykla ne
toli Marion. III., ir Carbon 
Fuel Co. kasykla tarp Mario- 
no ir Herrino.
Fall River audėjai reikalauja 

daugiau algos.
Amerikos audėjų organi

zacija. žinoma kaipo United 
Textile Workers of America. 
nusiuntė savo organizatorių 
Horace A. Riviere į Fall Ri
ver. Mass.. kad priruošus te
nai audinyčių darbininkus 
prie streiko. Fall River mies
te nesenai buvo numuštos 
audėjams algos, ir jie sutiko 
dirbti už numažintą mokestį. 
Bet dabar, kuomet New Bed- 
fordo audėjai dėl tokio algų 
apkapojimo išėjo į streiką,

I

astronomijoj ir vadinasi toj: 
tuštuma, kurios galo niekur 
nėra.

—Na, o kur vra pekla, vai
ke?

—Tokios vietos irgi nėra.
—Tai kur tada yra Liuci- 

periaus karalystė?
—Nėra ir tokios karalys

tės.
—Tai kur tuomet piktos 

dvasios gyvena?
—Kad ir tokių dvasių nė-

—Tegul bus pagarbintas.
Maike!...

—Sveikas, tėve.
—Sei, Maike. aš noriu, 

kad tu man išklumočytum 
vieną klausimą.

—O kame dalykas?
—Aš turėjau su zakristijo

nu dideli sporą valuk to, kur 
yra ilgesnė kelionė nuo že
mės: ar Į dangaus karalystę, 
ar i peklą?

—Su šitokiu klausimu, tė
ve. tau butų geriau nuėjus ra. 
pas kun. Tarškuną. i —Ką tu man šneki. 1

—Kodėl? nėra! Aš ir pereitą naktį sap-i
—Todėl, kad jis yra šitos navau biesą.

srities specialistas. Į —0 aš. tėve. - sapnavau
—O ką tai reiškia, vaike, arklį su devyniom gaivom, 

spicilistas? Ar tu manai, kad toks arklys
—Tai reiškia, tėve, kad jis yra?

ant to stovi. Jis sako pamoks- —Nausa.
lūs apie dangti ir pragarą, jis —Taigi nėra ir velnio, ku- 
rašo apie tai laikrašty ir. pa- ri tu sapnavai, tėve.
galios, jisai parduoda laiva- —Kaip aš žiuriu. Maike. 
kortes Į dangų. Tai jis turėtų tai iš tavo paaiškinimo man 
žinoti ir kaip tas dangus toli, nebus jokio pažitko. Aš no-

—O tu. Maike. ar nežinai? rėjau žinoti, kas yra nuo mų< 
—Galiu ir a 

bet tu nebusi ii 
tas. tėve.

—Nagi patrajyk. Maike. 
gal man ir patiks tavo atsa
kymas. O jei nežinai davad- 
lyvai. tai pažiūrėk Į savo 
knygą — gal tenai yra para
šyta. Juk rodos, kad čia “Vi
sų Šventų Živatas,” ar ne?

—Ne, tėve, čia astronomi
ja.

—O kas tai yra ta ostra- 
monija. apie ka ji rašo, vai
ke?

—Apie dangaus rumus.
—Na. matai, kaip tik Į sy

ki ! Pažiūrėk, kaip toli i tuos 
rumus?

—Tu. tėve, ir dabar esi 
dangaus rūmuose.

—Juokų, vaike, neprovyk. 
Aš noriu rimtai apie tai pa
kalbėti. ba ėjau su zakristijo
nu laižybų ir noriu žinot, ka
tras mudviejų išgrajino.

—Aš, tėve, nejuokauju.
—Kaip gi tai ne? Juk tu 

sakai, kad aš dabar danguje 
esu.

—Taip. tėve. Dangus, tai 
begalinė tuštuma, kurioj su
kasi milionai žvaigždžių ir 
planetų. Žemė, ant kurios 
mes gyvename, irgi toj pa
čioj tuštumoj skrenda. Mes 
esame ja apsupti iš visų pu
sių. nelyginant žaip žuvis jū
rėse yra apsupta vandeniu iš 
visų pusių.

—Bet aš, vaike, kalbu ne 
apie tuštumą, o apie tą dan
gų, kur gyvena pats Dievas 
ir visi šventieji. .

—Tokios vietos, tėve, nie
kur nėra.

—Nagi, pažiūrėk. Maike. 
Į savo knygą. Tu sakei, kad ji 
rašo apie dangaus rumus.

—Dangaus rūmais, tevt,

buklą. Diktatorius Voldema
ras, kurį prof. kun. Bučys ne 
vieną kartą apšaukė masonu 
ir bedieviu, — 
metu “pasidarė 

j kataliku už musų kunigus, 
j Įnirtęs, kad katalikiški krikš- 
Įčionių veikėjai, prisizoposti- 
ję lašinių savo viešpatavimo 

i metais, nesilaiko pasninkų 
gavėnioj — jis ėmė ir nubau
dė juos susodindamas į sun
kiųjų darbų kalėjimą. kaipo 
kriminalistus.

Daugelis kunigų pabūgę, 
kad ir jiems už lašinių valgy
mą gavėnios metu gali tekti 
papasninkaut sunkiųjų dar
bų kalėjime. — pradėjo siųs
ti savo nusipelniusiems laši
nių šmugely veikėjams grau
džias užuojautas, tuo lyg ir 
pareikšdami. kad šmugeliuo- 
tus lašinius visi valgę. Gi ka
talikiškas “Rytas,” kuliam 
matomai daugiausia teko la
šinių — pasiremdamas visais 
bažnyčios autoritetais, per 
kelis numerius pradėjo įrodi
nėti. kad už antspaudų skuti
mą nuo lašinių, už lašinių 

tave žinau, tai šitos lubos nu- vogimą ir valgymą gavėnioj 
griūtų. Ir už dviejų savaičių tegalįs bausti tik pats Auks
as čia atvažiuosiu ir padary- čiausias Dievas.
siu tai. Tu esi papirkėjas nuo Keista. Ką gi tas nekaltas 
to laiko, kaip likai Pitts- Dievas turi bendro su ameri- 
burgh Coal kompanijos ad- konišku lašiniu šmugeliu? 
vokatu.”

Ir Mcurew pasakė, kad ši- stebuklingu keliu davęs ka
ta kompanija per savo agen- talikiškiems Lietuvos pelkė
tus paperka netik komunistų jams leidimą vogti lašinius.

e ♦ ♦

Eina Kauno Laisvės Alėja ... . ,g

I

1

tus paperka netik komunistų 
agitatorius, kad jie keltų 
mainerių unijoj triukšmą, 
bet ji paperka ir teisėjus.

—Ką tu man šneki, kad taj norima ir Fall Rivero dar-
• A »l-r

paaiškinti, toliau, dangus ar pekla, o tu 
to patenkin- sakai, kad tokių pleisų ant 

svieto visai nėra. Zakristijo
nas dabar sakys, kad betas 
jo išgrajitas. ir aš turėsiu 
kvortą ruginės jam užfun- 
dyt.

NEPR1IMS MOTERŲ I 
DAKTARUS.

Londono Universitetas 
penki su juo sujungti iigon- 
bučiai nutarė nebepriimti 
daugiau moterų medicinos 
mokintis, nes praktika paro
do. kad daugiau kaip pusė 
jų išteka ir visas mokslas nu
eina niekais. Tas esą labai 
ne ekonomiška.

ir

FRANCUZAI NEMOKĖS 
AMERIKAI SKOLŲ-
Buvusis Francuzijos prem

jeras CIemenceau pasakė 
vieno laikraščio atstovui, 
kad Francuzija niekuomet 
nesumokėsianti Amerikai 
skolų, nes tai esąs negalimas mi dėl 
daiktas.

ei. jaunime:
Ei. jaunime. >ian i buri.
Rasim vis pirmyn!
Prieš tamsuma susibūrę.
Skrisim ateityn!
Juk mus tamsa sužavėjo.
Liepia mums miegot!
Musų tikslas. l>et aiškėja.
Todėl stot—kovot!
Juk jau švieė’ i. antai .šviečia 
laisvės spindulys!
Nors da tamsu, bet jau skiečia?
Burtų debesys!
Ei. jaunime, šian į būrį.
Eisim vis pirmyn!
Prieš tamsumą susibūrę

‘ Skrisim ateitin!
SI. K— hllS:

bininkus išvesti Į streiką. Vi- 
sų pirma unija čia pareika
laus algų pakėlimo. Jeigu 
kompanijos šito reikalavimo 
neišpildys. bus apskelbtas 
streikas. Viena nedidelė šil
ko audiny čia jau sustreika
vo.

Neprašyti agitatoriai New 
Bedforde ardo darbininkų 

vienybę.
Kaip žinia. New Bedforde 

streikuoja apie 30.000 audė
jų. Darbininkus į streiką iš
vedė ir jiems vadovauja vie
tinės unijos prezidentas Wil- 
liam E. G. Batty. Bet kaip tik 
streikas prasidėjo, tuojaus 
atvažiavo neprašyti agitato
riai ir stengiasi paimti vado
vybę j savo rankas. Vienas tų 
agitatorių vadinasi Mur- 
doch. kitas Beal iš Latvren- 
ce. Mass. Jie šaukia atskiras 
streikierių mitingus, sako 
prakalbas ir nori organizuoti 
naują uniją. Tas. žinoma, ar
do darbininkų vienybę, kuri 
yra taip reikalinga streiko 
metu, todėl senoji unija 
tiems agitatoriams priešina
si. Pereitą savaitę tarp uni
jos pirmininko Batty ir vieno 
tų agitatorių (Beal) priėjo 
net prie muštynių.

East Warren’o audėjai 
laimėjo streiką.

East Warren, R. I. — čia 
buvo sustreikavę Parker 
Mills audėjai, protestuoda- 
...1 ,'.J algų apkapojimo.
Streikas buvo laimėtas ir 
darbininkai sugrįžo darban 
senomis algomis.
Madžarų suokalbis nužudyti 

Belą Kūną.
“Slovenski Denik” Čeko

slovakijoj paskelbė žinią, 
kad Vengrijos juodašimčiai 
padarę suokalbį nužudyti 
Belą Kūną, kuris buvo bolše- 

iviky diktatorium Vengrijoj 
i tuo jaus po karo. Tuo tikslu 
■ būrys madžiarų (vengrų) tu
pėjo nuvykti Vienon, kur Be- 
jla Kun dabar randasi užda
rytas kalėjime, ir reikalauti, 
kad Austrijos valdžia išduo
tų kalinį jiems išsivežti Ven- 

igrijon už papildytus jo prasi- 
I žengi mus tenai laike bolševi-

pastaruoju 
uolesniu

Nejaugi jis butų kokiu nors

sus i kaupęs pilietis. Gal ji:
Ir idomus dalvkas. kad po galvojo apie busiantį derlių, 

šito pareiškimo,’ Senato Ko- 'gal apie paskolą Žemės Ban- 
misija. kuri tyrinėjo kasyklų ,ke. o gal apie linksmą vaka- 
reikalus. ant rytojaus nutarė rykštę panelę. — kas gal su- 
tyrinėjimą nutraukti, lyg ir prasti šių dienų ^Lietuvos 
norėdama kad išeitų i aikštę, i biurgerio mintis. ~ 
kad pono Meliono kompani- .daug. \ iešumon 
ja finansuoja komunistų agi
tatorius.

Kasyklų kompanijos turi 
ginklų sandėliu*.

Tyrinėjant Senato Komi
sijai minkštųjų anglių pra
monę, kompanijų agentas R. 
L. Ireland smarkiai atakavo 
mainerių uniją. Kada jis pa
baigė savo juodašimtiškus 
argumentus, tai mainerių 
unijos prezidentas Levis pa- ne 
klausė jo. prieš ką jo atsto
vaujamos kasyklų kompani
jos ginkluojasi.

Ireland atsakė:
“Taip, mes turim kulka- 

svaidžių. 
malšint.
bombų
Mes laikom tuos ginklus po riausybę. Policininke, eikš 
užraktu, kad reikalui esant šen. Vesk ši begėdį į nuova- 
turėtume kuo ginti savo tur- 'dą.
tą.”

norėdama kad išeitų Į aikštę, j biurgerio mintis. Paslapčių 
------■*' ” — --------- - •'»«•« josdabar 

inerodomos. Tik štai netikė
tai kas tai čiupt jam už 
sprando:

—Tu kaip — už vienybę?
—Aš... aš... aš. — mikčio

ja nusigandęs žmogelis, — 
taip, aš už vienybę. Aš dide
lis vienybės šalininkas. Vie
nybėje galybė.

—Durniau! — šaukia sto
ras balsas. — Tu sakyk man 
stačiai, pritari fašistams, ar 

j —Pone Dieve, saugok! — 
keturiomis ginasi pilietis. — 
Nepažįstu ir pažinti nenoriu.

Pykšt, pokšt i marmuzą.
—Ak taip!... Tai tu komu

nistas. Palauk begėdi, aš tau 
kaip agituoti 

musų valstybę ir vv-

šautuvų riaušėms 
karabinų, gazinių parodysiu, 
ir bombasvaidžių. į prieš

---- ’ S—z 

vojo nabagas. — daugiau aš 
kojos i Kauną nebekeisiu. 
Velnias galėjo žinoti apie at
siradusius Kaune fašistus.

e ♦ ♦

Kaimo moterėlė, prisikro
vusi Į vežimą sūrių, sviesto ir 
kiaušinių, priedą prikabinu
si dveigę telyčią ir važiuoja i 
miestelį su žydais ir davat
komis pasibarti ir pasiderėti. 
Namie darbo daug, bet ką 
žmogus padarysi. Kaziukas 
jau trečią gromatą iš Kauno 
rašo. Sako, “versiteto" moks
las pabrango, batai prakiuro, 
ragana šeimininkė iš buto 
varo. Prisiųsk, mamyte, nors 
penkis desėtkus litų, nes il
giau nebeiškęsiu.

—O kur tuos penkis desėt
kus paimsi. — galvoja susi
rūpinusi moteriškė. Valsčiui 
mokėk, siųsk Kaunui už že
mę. ponas nuovadas Įvai
riems “kamitetams” reika
lauja. kunigas klebonas dėl 
dūšių čysčiuj kentančių pra
šo paaukoti bent penklitį, o 
pinigų — kaip nėra, taip nė
ra. Gaila butų telyčios... Va
sarą jau galima butų ir prie 
buliaus leisti, butų pienučio 
ir sviesto. Bet dar labiau — 
gaila Kazelio. Net baisu pa
galvoti. Tokiam šalty vaikas 
vaikšto mieste be batų. Tuš
čia jų. bile Kazeliui butų ge
rai. Ir skubina ji Į miesteli 
liesos kumelaitės šonus bot
kočiu raižydama.

Į miestelį Įvažiavus, apspi
to žydai. “Niu, kiek prašai 
už jam. Fiu, tavo telyčia vi
sai kuda. Negausi už ją ir 
penkiolika litų. Veislė pras
ta. Dabar Lietuvoj holandiš- 
kos ir belgiškos karvės, o ta
vo. matvt, bus biržiška, pras
ta?

š būdavo.
Toli... ties beržynėliu pasi

rodė dulkių kamuoliai. Su
švilpė, suspiegė. Ir kas tai 
greitai, greitai pradėjo rie
dėti prie kaimo.

Važiuoja, važiuoja, va
žiuoja ! — prašneko balsiau 
minia. Susijaudinęs polici
ninkas atstatė krutinę ir stū
mė viršaitį priešakin. Tas 
dairosi atgal, nenori eiti, bet 
policininkas jį pagavęs už 
skverno tempia ir tiek. Jau
nimas jau gieda "Lietuva, tė
vyne musų”... Pradeda verk
ti vaikai. Girdisi motinų ba
rimas. o baisusis makabilis— 
vis artyn ir artyn.

Sustojo. Iššoko du vyrai. 
Vienas su ūsais, o kitas taip 
sau jauniklis, be tisų ir barz
dos.

Nedrąsiai, užkimusiu bal
su viršaitis pradeda kalbėti: 
—“Jūsų kaskelencija, mums 
garbė ir šlovė...

—Palauk. — tempia jį už 
skverno policininkas, — tai 
dar ne tas, palauk. — stabdo 
nusigandusi vii-šaitį, o auto
mobiliu atpyškėjusieji nosis 
užrietę aukštyn, priėjo prie 
kaimiečių ir paklausė:

—O pas jus kaip, viskas 
tvarkoj ?

—Taip, ponuli, taip,— pa
sigirdo moterų balsai.—Norė
jom sūrio ir sviesto atnešti, 
bet ponas nuovadas sako, 
kad miestiški svečiai kaimiš
kai nemėgsta valgyti.

O viena žingeidi moterėlė 
klausia:

—Ponuliai pasakykit, o 
kaip ponui prezidentui į ran
ką bučiuoja'?

Vienas iš atvykusių atker
ta :

• .—O tamsta manai, kad 
—Bijokit Dievo. — susi- kur kitur.

graudino moterėlė, girdėda- Kai kas nusi juokė, 
ma tiek komplimentų savo 
telyčiai. — Ji nezagranična. automobilių 
tai teisybė, bet jos motina Policininkas 
buvo labai pieninga. Per va- aniuolai sargai tvarką daro, 
sąrą kelias puodynes sviesto Vaikus stumia į užpakalį, 
pridėdavau. Smetoną —nors jaunimą rikiuoja kairėj, o 

viršaitį pastato prie stalo ir 
įsako jam kalbėti ne “kaske- 
lenciją.” bet į "ekscelenci
ją." Žmogelis krapšto pa
kaušį. bando liulką uždegti, 
bet jam nebeleidžia.

Atvažiavo. Pradėjo lipti iš 
automobilių visokie ponai. 
Ūsuoti, barzdoti, su žiban
čiais guzikais. šaivuoti ir vi
siškai be šarvų. Viršaitis 
sveikina. Iš “ekscelencijos” 
pas jį belieka tik “celencija” 
ir ta staiga nutrūksta. Sve
čiai geria degtinę, ragauja 
alų. duoną laužia, dažo ją į 
druską ir. pažadėję daug vi
sokių ūkininkams laimių, va
žiuoja toliau. Žmonėsjskirs- 
tosi. Vienas kitam sak6: 

1 —Tris dienas gaišome,
laimingoji smetona užpaka- vartus statėme, medžių šakas 
ly. nuslinko prie nuovados. 1

rieškučiomis semk.
—Ką? Smetoną? Kur 

Smetona? —'klausia priėjęs 
policininkas.

—Ponuli, pats pažiūrėk, 
ar iš tos telyčios negali but: 

I geros p.

i

Griežtai protestuojanti
Bet tegul darbininkų uni- prieš fašistus, kubistus. futu- 

ja pradėtų taisytis šitokius ristus ir prieš Įvairius kito- 
ginklų arsenalus prieš kapi- kius pučistus, nabagą biur- 
talistus — Į 
koks baisus kiltų triukšmas!

pamatytumėt,'gėrį veda i Miškų gatvę, kur 
jo dūšią ir kūną “švelniai”

Matote baltesni skalbiniai!
Niekas nebuvo trinama ar virinama

TIKRAI, manau, kai tai 
yra puiku, kaip Rinso iš- 

mirkina purvą. Man buvo di
delis nusistebėjimas, kuomet 
aš pamačiau, kaip purvinos 
apykaklės ir rankovės išmir
ko j-ražiai be trinimo.

Net ir plčtmai išsiplauna 
Rinso putose. Gerai išmi riti
nus jie prapuola patrynus 
rankomis.

Aš nevarginu save virini-
__________ -Rinso

mu skalbinių, nes Rinso iš- 
mirkina juos baltai Dabar 
mano skalbimo diena taip 
lengva, kaip pajus, vaiku žo
džiais tariant. Ir leiskite man 
pasakyt jums, kad Rinso tik
rai atlieka rankų darbą.

K<hI<-1 jus neišbandot jo? 
Nusipirk i t didelį 
jūsų zrosernės.

Garantuotas 
LUX -Lever

< Išmirkina skalbi
nius balčiau.

pakelį iš

isflirlKjų 
Bros. Co.

Bekalbant. vėl pasigirsta 
sirenų balsai, 
ir du atvykę

> Smetonos ir sviesto. 
Žiūrėk, dar ji nepieninga, o 
tešmuo — kaip viedras.

—Kur čia tau viedras? 
kur smetona? — telyčios 
uodegą pakėlusi piktai šai
posi kreivoji davatka Mari
jona.

—Tylėkit rup... — sušuko 
tvarkos dabotojas.—Aš jum 
parodysiu Smetoną. Bjaury
bės. nesigėdi načalstvos vie
šai kolioti. Į nuovadą, bobos!

Ir visa procesija su davat
ka Marijona priešaky, o ne-

laužėme, o jie atvažiavo, iš-IIMCIOIIVV IV Ii » c<v< k/O. v

Kas nuovadoj buvo, — Ii- maukė degtinę, vyną ir nu- 
ko paslaptis. Bet Kazelis ii- P.vskėjo •<au toliau. Vargu iš 

■ ’ ‘ ’ Į. P.gai turės palaukti, kol gaus Pe^ Lūs grudų 
iš mamytės taip jam reika
lingą penkdešimkę.

Turėtų Lietuva mažiau 
jsmetonos. butų lengviau ir, 
jos žmonėms.

» a < «

Tai buvo vasarą. ateinančiais metais priimti ir
Kaimo gale, prie papuoštų lotinų abėcėlę. Dabar turkai 

pinavijais, rūtomis ir medžių vartoja arabišką raštą. I^iik 
šakomis garbės vartų susi
rinko kaimo jaunimas, vy
resnieji ir vaikai. Balta dy- 
mais austa staltiese prideng
tas stalelis. Ant jo gabalas 
duonos, degtinės bonka, vy
no keli kaušai ir druska, 
įraukia didelio svečio atva
žiuojant.

Jaunieji balsus mėgina, o 
vyresnieji atskiru būreliu ITALIJOJ YRA 41,532,800 
kalbasi ir tariasi savais ukiš- j GYVENTOJŲ,
kais reikalais. Vaikai prie' Vėliausiu apskaitliavimu. 
motinų sijonų prikibę, ar už Italija šiandien turi 4J 532- 
tvoros kur sulindę, bailiai 8<*o gyventojų. Tai 20 kartų 
dairosi aplinkui, nesupras'daužau, negu Lietuva.

TURKAI ĮVEDA LOTI- 
DISKAS RAIDES.

Turkijos parlamentas nu
tarė tuojau* Įvesti Vakarų 
tautų vartojamus skaičius, o

raščiai bus spausdinami per 
pus arabiškomis, ir per pus 
lotiniškomis raidėmis. Visi 
valdžios raštai bus rašomi lo
tiniškomis raidėmis. Penkio
lika metų bus duota žmo
nėms priprasti prie naujo 
rasto. Paskui arabiškos rai
dės bus visai panaikintos.
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Visokios Žinios.
Kruvina Tragedija Kau 

no Pašto įstaigoj

MILIJONAI BADAUJAN
ČIŲ INDIJOJ.

Sugrįžę iš Indijos Anglijos 
profesinių sąjungų vadai 
Purcelis ir Hallsuorthas ir 
Nepriklausomos* Darbininkų 
Partijos sekretorius Brock- 
way pranešė spaudai savo įs
pūdžius. Darbininkų būklė 
Indijoj tokia baisi, kad toli-

vinęs ir šiurkštokas santy
kiuose su kitais. Dažnai dėl 
to būdavo incidentų su tar
nautojais ir šiaip žmonėmis.

Bieliauskas tuoj mirė. Jis
šovė iš valdiškų revolverių, mesnė tokia padėtis gręsia 
kuriuos nešiodavo pildant 
tarnybos pareigas.

Budweiser
Rūšies
Syrupas

Tikros

Salyklų

“Keleivyje” buvo jau 
trumpai rašyta, kad Kauno 
gelžkelio stoties pašto įstai
goje Įvyko baisi tragedija — 
pašto valdininkas K. Bie
liauskas 6 syk šovė i stoties 
pašto \iisininko padėjėją J. teismo tardvtojas irgvdvto- badavimas. Ir nusikra- 
Tauzą ir pats nusišovė. jaj * • ’ ” * -1 ’----------

Dabar "Lietuvos Aido” j ----------------
korespondentas paduoda to NUSIŽUDĖ ŽYMUS RUSŲ 
Įvykio smulkmenas.

•Jis rašo:
Nuėjus i tos įstaigos rū

mus ir tik atidarius priešaki
nes duris. ‘ prieš akis stojo 
baisus reginys.

Užversto Įvairiais tarny
bos siuntiniais kambario vi
dutyje, po ilgo stalo, kraujo 
klane, ant šono gulėjo vidu
tinio amžiaus \yras, apsirė
dęs prastu pilku paltu. Kiek1 
toliau prie jo kojų gulėjo du 
didelio kalibro revolveriai. 
Jo burnoj ir pakaušy buvo 
didelės žaizdos. Išsiliejusia- 
me iš žaizdų kraujuje plau
kiojo smegenų gabalai. Arit 
stalo buvo padėta pašto val
dininko uniformos kepurė, o 
greta jos gulėjo valdiška 
knyga, kurios lapai buvo vi
siškai aplieti krauju.

įvairiose vietose ant grin
dų gulėjo 5—6 iššauti revol
verio šoviniai. Ant sienų bu
vo kulkų žymės, o vienoje 
vietoje siena buvo aptaškyta 
krauju.

Įvykio liudininkai, šios įs
taigos tarnautojai, papasa
kojo šios kruvinos tragedijos 
smulkmenas.

Antrą Velykų dieną K. 
Bieliauskas, kaip ir papras
tai, atvyko Į stoties pašto įs
taigą pasiimti atvežtą trauki
niais korespondenciją. Jis 
kreipėsi i vyriausiąjį valdi
ninką stoties pašto įstaigos 
viršininko padėjėją Joną 
Tauzą ir čia tarp jų dviejų 
kilo ginčas.

Tauza Bieliauskui pasakė 
kelius šiurkščius žodžius, gi 
Bieliauskas pagrasino atker
šysiąs už Įžeidimą.

Įvykio dieną, trečiadieni 
apie 12 valandą dienos, Bie
liauskas vėl atvyko atsiimti 
korespondenciją. Jis buvo 
labai susijaudinęs.

Tauza sėdėjo už stalo ir 
Bieliausko kreipimąsi sutiko 
gan šiurkščiai.

“Ko tu taip žiuri Į mane?”
—paklausė.

Bieliauskas ištraukė iš ki
šenės revolverį ir pradėjo 
šaudyti i Tauzą. Iš viso Bie
liauskas paleido i Tauzą 5—6 
šovinius, tečiaus jau po pir-, 
mujų šūvių Tauza nusirito 
žemėn.

’■ Manydamas, kad Tauza 
jąu negyvas ir. matyti, bijo
damas atsakomybės už gal- 
važudystę. Bieliauskas nuta
rė nusišauti. Įsistatęs revol
veri i burną jis paspaudė gai
delį. tečiau šūvio nebuvo. 
Matyt, revolvery jau nebuvo 
šovinių. Tuomet Bieliauskas 
ištraukė iš kišenio kitą revol
veri ir šuviu i burną atėmė 
sau gyvybę. Jis instinktyviai 
padarė du žingsnius ir krito 
po stalu.
\ Visa tatai atsitiko taip 
greit, jog buvę šiame ir greti
majame kambaryje tarnau
tojai nespėjo griebtis prie
monių ir sustabdyti tragedi- 
ią pačioje pradžioje.

Tauza buvo sužeistas tik 
vrena kulka per šlaunį. Jis 
tuojaus buvo nugabentas Į 
geležinkelių ambulatoriją. 
Pavojaus jo gyvybei nėra.

Nusišovęs Bieliauskas bu
vo 38-40 metų amžiaus žmo
gus. vedęs, paliko sūnų ir 
dukterį. Jo sužeistasai Tau
za tokio pat amžiaus ir ve
dęs.

Bendradarbių žodžiais,
Tauza buvo nuolat suriner- sužeisti.

visai civilizacijai. Beveik
___ 300 milijonų iš 325 milijonų 

Į Įvykio vietą tuoj atsilan- Indijos gyventojų yra anal-
kė geležinkelių ir kriminali
nės policijos valdininkai.

fabetai. Indijos politinių ne
ramumų priežastis gyven-

PIEŠĖJAS.
Žinios iš Maskvos . sako, 

ikad tenai nusižudė su savo 
žmona Levas Lozovskis. gar
sus rusų artistas piešėjas. Po
ra dienų prieš tai užsimušė 
juodviejų 6 metų amžiaus 
dukraitė Marija, kuri nukri
to nuo viršutinio namų aukš
to. Palaidoję jos kūną, tėvai 
sugrįžo namo ir abudu pasi
korė. Paliktame laiške Lo
zovskis prašo savo draugų, 
kad jo ir jo žmonos lavonai 
butų sudeginti krematorijoj. 
taip kaip buvo sudegintas jų 
dukraitės kūnas, ir kad visų 
trijų pelenai butų sumaišyti 
Į vieną daiktą.

i
1

I

čius Anglijos globos masių 
padėtis nepagerės, kol nebus 
Įvesta žemės reforma ir pa
keisti pramonės santikiai. 
Tiktai profesinių sąjūdžiu 
atsirėmęs politinis darbinin
kų judėjimas ir valstiečių su- 
siorganizavimas tegali su
teikti Indijos milijonams po
litinę ir ekonominę laisvę.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
“LENINO SĄJUNGĄ.”
Mes buvom jau rašę, kad 

Vokietijoj įsikūrė nauja ko
munistų partija, pasivadinu
si "Lenino Sąjunga." Komu
nistų Internacionalas dabar 
apskelbė šitos sąjungos žmo
nes "komunizmo išdavi
kais." nes jie stoja prieš Sta
lino buržuazėjančią politiką.

I POLICIJA UŽDRAUDĖ 
i ČIUPINĖTI DUONĄ.

Paryžiaus policija išleido 
visiems duonos kepėjams ir 
pardavėjams, kad neleisti

Mes esame papratę Angli- pirkėjams patiems duoną 
ją suprasti, kaipo vieną vals- rinktis, nes čiupinėdami ją 
tybę. Bet iš tikro taip nėra, nešvariomis rankomis žmo- 
Tai, ką mes vadiname žedžiu nės gali užkrėsti ją visokių 
“Anglija,” yra net 50 valsty- ligų mikrobais, 
bių Sąjunga, kuri oficialiai ------ ---------
vadinasi “Britų Imperija.” MEKSIKOJ KILO RAUPŲ 

Šita imperija susideda iš EPIDEMIJA.
50 mažiau ar daugiau sava-' Iš Meksikos pranešama, 
rankiškų valstybių. Visos ši- kad kariumenės tarpe tenai 
tos valstybės drauge turi 450 kilusi raupų epidemija. Sa- 
milijonų gyventojų ir 35 mi- koma, kad į dvi dienas Los 
lijonus kvadratinių kilomet-’Altos apielinkėj mirė 650 
rų plotą. Kiekvienai valsty- kareivių.

SUSPROGDĖ SAVO 
ŠEIMYNĄ.

Netoli Vancouvero, Kana- 
. . A . idoj, farmerys vardu Albertnm kilome^ >r ant jos giTe-Seįd Rirvju

na. .J (86 milijonai izrnonių. žmoną ir 4 metu vaiką, o pas
tai įsema. kad butų imperija kuj £ lė

mus ir pats žuvo. Turbut iš 
' proto buvo išėjęs.

bei, vidutiniškai, tektų 700.-. 
000 kvadr. kilometių ploto 
ir apie 9 milijonai gyventojų. ‘ 
Kadangi visos sausumosantj 
žemės yra 131 mil. kvadrati-j

na 1786 milijonai žmonių

sudaro net truputi daugiau 
kaip ketvirtą dali viso pasau
lio sausumos ir žmonių. Šita 
milžiniška imperija yra iš
mėtyta po visą pasauli. Kiek
viena iš sudarančių ją valsty
bių valdosi savarankiai. An
glų valdžia pilnai valdo tik 
vieną Angliją, tai yra saią • 
vadinarną Didžioji Britanija. 462,

KIEK RUSIJOJ BE
MOKSLIŲ?

Rusijoj mokančių skaityti 
ir rašyti buvo: Iš 1000 vyrų 

tai vra <ala 1897 metais 326,1920 metais 
“ , 1926 metais 567. Iš 

Bendri visu valstybių vra šie ^900 motetų 1897 — 136,
dalykai: karalius, kuris ištik- 1920 —248, 1926 — 336. 
ro valdžios beveik visai ne- • 
turi, o tik skaitosi visos im
perijos galva: kariuomenė ir. 
laivynas. Net ir užsienio rei- į 
kalus, kai kurios valstybės 
(Kanados, pietų Afrikos ir. 
kit.) apsirūpina pačios. Šiaip . . A x- --i.-
jau visa kita: valdžią, iždą, planuojama pastatyti zibm- 
mokesčius. ‘įstatymus ir tt..tu':« S3"1? Domingo uoste.

. * * , . . « A mmn Lriomu Iq Lninae Ituri kiekviena valstybe skv- 
rium.

Jeigu anglai pradeda ka
rą. tai kitos šios sąjungos 
valstybės gali eiti jiems pa
dėti, bet gali ir fteiti. Taigi 
kalbant apie Angliją, reikia 
visuomet skirti: Angliją, kai
po vieną iš 50 sudarančių są
jungą valstybių, ir Britų im
periją. Anglų karalius yra 
tos imperijos galva ir anglai 
jai vadovaują, bet jie gyven
tojų skaičiumi sudaro vos 
vienuoliktą, o plotu vos 151 
imperijos dalį.

Kur Kolumbas 
Palaidotas?

Kolumbo atminčiai

jškepti su
Biidu eiser S a I y k lu 

rupu, duona, kei- 
'■a;. sausainiai yra 
nardesni ir maistin- 
gesni.

| REIKALAUJU DARBO
Galiu dirbt krautuvėje ar aut 

ūkės, galiu valdyt Automobilių. 
' Troką. Traktvrių ir
Kam toks
ga
l‘. L. Y.. I’. O. liox 124.

1
2 RITMINGI KAMBARIAI paran

kų.' vyrams, kurie dilba Fordo dirbtu
vėje Reneriu.', ne- yra labai arti. Vy
rui negali būt girtuokliai % (20) 

K. T. VESRKO
5 i 16 H iiiiani'on aytų Ford»on, Midi. 

Tel. (’edar 7249-R.. ■

Traktorių ir Vežimą, 
vyras butu reikaiin- 

reikalaukit šiuo adresu:
C19) 

\VALTHAM, MASS.

PARSIDUODA FARMA
lw AKRŲ ŽEMĖS, 7w akrų dirbi

ntos. lygios, apvalytos nuo akmenų ir'- 
derlingos, gaunama 70 tonų šieno? 
Puiki Jo kambarių “.-luco” -tūba. 2 
bamės ir 7 kitokie budintai, 3t» karvių 
ir veršių, 3 arkliai, daugybe vištų vi
sokios mašinos ir įrankiai, pieno 
parduodama už l"o dol. per sa\aitę. 
Tik 3 minutos eiti į miestuką ir geiei-. 
kelio stotį Turi būt parduota tuoj aus J 
Kama tik $8,ooo. Rašykite laiškus an-< 
gliškai. J19)

MUS. VVASHBERN
Bos 278. Saratoga Springs. X. Y. .

PARDAVIMAI $

Visas pasaulis myli

.. Pergalėtoją
ANHEUSER-BUSCH, St.Louis

Parduoda Pardavėjai ir Groserninkai
S. S. PIERCE CO. .. ...............

RIVAL FOODS. INC . CambrHee p
J. N. SEGAL CO. Bo»ton,

BM-82

NAUDOKITĖS
■ FlI llrZA*

i
i
1

Gera proga pirkti “Moving 
Picture Theatre’’ Norwoode. 
Biznis gerai išdirbtas, bet sa
vininkas nusenęs ir nori par

aduoti. Parsiduoda už $19,- 
1000.00, reikalauja Įnešti tik 
; $9,000.00. Likusi suma bus 
. kaipo pirmas mortgičius.

Gasoline Station ant šteito 
kelio Norwoode. šešių ruimų 
stuba su visais. įtaisymais.

PARSIDUODA PUIKI 
VIETA.

•10 akerių žemės, tarpe dviejų ežerų,, 
akeriai prie pat ežero, auga gražus:

medeliai, labai puiki vieta. 11 niailių- 
tiuu miesto, eina didelis Smalinis- ke-; 
iias. Parduosiu labai pigiai, tik už' 
$4,501). Aš mieravau lotais pagal eže
rą. išeina 28 lotai, po .50 pėdų pločiu ir 
po 165 pėdas ilgio. Man duoda uz lut4| 
po 300 dol. Aš nenoi iu lotais parduot,' 
bet noriu viską sykiu išleist. JJepiar 
leiskite šio gero bargeno. i 19)'-

LEON STANKEVICIA 
H1AWATHA, MICH. .

PARSIDUODA FARMA
40 AKRŲ, gera žemė. 4'į akėfci (sė

ta rugiais; 10 akrų dobilais. Budnikai, 
gyvuliai, padargai, rakandai ir auto-, 
mobilius. KARI. MARKES C2O> 

Bax 75. I'uuntain. Ylich. ;

Parsiduoda labai pigiai.
sale jo garsaus .sunaus. Die
go. Čia buvo fjam tinkam- nė 
vieta, nes Sevillėj lankiai ap
sistodavo Ispanijos karmiu> 
Ferdinandas su savo Izabe
le. kuri Kolumbui didžiai pa
gelbėjo : be to. iSeviilės mie
stą Kolumbas sugrįžo iš A- 
merikos, atradęs šią šalį.

Bet Kolumbo kaulai buvo; 
lygiai neramus, kaip ir jo. 
kūnas. 1540 metais jo lavo
nas buvo pergabentas per 
.Atlantiką beveik tuo pačiu 
•keliu, kuriuo jis atrado Ame
riką 1492 m. Jis ne syki buvo 
pareiškęs norą būti palaido
tu Santo Domingo mieste, ir 
tenai jis buvo nuvežtas su 
savo sunaus Diego lavonu, 
kuris gyvas būdamas valdė 
tą pirmą naujo pasaulio mie
stą. ‘ .

Per dvejus ir pusę šimtme
čius, Kolumbiąs ramiai ilsėjo
si : bet 1795 jp. Ispanija turė
jo pavesti Santo Domingą 
Fi •ancijai.Vienok prieš pave- j 
dimą Santo Domingo Fran
ci jai. Ispanijos valdininkai 
iškasė, kaip jie tikėjo. Ko
lumbo ir jo sunaus lavonus ir 
juos perkėlė ,į Havanos Ka
tedrą, Kuboj.“ Tenai pakilo 
revoliucija ii- karas. Kuomet 
po Amerikos-Ispanijos karo 
Kuba tapo nepriklausoma. 
Kolumbo ir jo sunaus lavo
nai vėl buvo pergabenti sker
sai Atlantiką. ii- palaidoti 
Sevilijos Katedroj.

Dominikonai tečiaus neti-: 
ki, kad Kolumbo lavonas bu-i 
vo nors syki išgabentas iš jo 
pirmos palaidojimo vietos. 
Jie tiki, kad tie žmonės, ku
rie išėmė lavoną, padarė 
klaidą — vieton Kolumbo 
lavono, buvo iškastas lavo
nas jo brolio ar kokio kito 
žmogaus. F. L. I. S.

PAJ1EŠK0JIMAI
Stanislova.' Milkaiti> pajieškau. Pet

ro Panko, pirm 22 metų gyveno J-on- 
d> r v. Ang'ijoj. Malonės at-’š-iu ti ar
ba žirą’ ti-Įi kur ji' landas' nu»L»nės 
■ rar.ešti; jis mano draugas ir kūmas. 

STAN. MII.HAITIS
573 City avė.. Columbus. O’ii >.

Pajieš’ au savo kaimynų Juozapo ir ■ 
Antano Kriščiūnų. Antanas pirmlaus j 
gyveno ( hieagoj, o dabar nežinau -ur 
gyvei.a. Paeina iš Jurbarko aps' r.. 
Gaurė* parapijos. Pajikojų kaimo 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinoti, malonėkite man pranešt', už 
tai busiu dėkinga. - ■42>>)

MARĖ BAKA1TĖ-KOREST
<>2ž i S >. McVickers ave.,.C'h,cago, 111.

Pajieškau Barboros Balvoėiukės. 
prieš 10— 15 metų atgal <■ vv- n’-' O- 
Maspeth’e. L. L ir Brooklyne, N, Y. 
(ji turi švogerį Bakanauskį B.uokly
ne t. Ir pajieškau Juozapo Petraičio, 
ženoto su Rozalka Budvičiute, g.ive- 
.ančio Ci'.icagoje Jie patįs, arba kas 

apie juos gerai žino, malonės ma-: per 
laišką pranešti, už. ką panagrad s,u. 
Adomas .1. Porembskis. Adie-ioti: 

M R. AUjACPOR (20)
27 Eftstman avė.. Mrnneapo! s. A: nn.

yra

Amerikiečių lakūnas Lind- 
berghas. būdamas nesenai 
Santa Domingoje. padėjo 
gėlių bukietą ant Kolumbo 
kapo.

Bet iš National Geo- 
graphic Draugystės Wash- 
ingtone ateina sekantis pra
nešimas: “Jeigu pulk. Lind- 
berghas aplankytų visas vie
tas šiame pasaulyje, kur pa
sakojama Kolumbą esant 
palaidotą, tai jis turėtų ke
liauti daugiau mylių, negu 
jis padarė savo garsioj kelio
nėj iš Ne\v Yorko į Paryžių. 
.Jei tikėti padavimams, tai 
Kolumbo kūnas buvo palai
dotas net penkis sykius, ir 
šiandien Ispanija ir Santa 
Domingo tvirtina, kad Ko
lumbas esąs palaidotas jų 
žemėse.

Kolumbas mirė beturtis ir

8 ŽMONES UŽMUŠTI NE
LAIMĖSE SU ORLAIVIAIS

Užpereitą nedėldieni A- 
metikoje buvo keturios or
laivių katastrofos, kuriose 
žuvo 8 žmonės. Trjs tapo už
mušti Coloradoj, 3 Califor- labai nelaiminga* Valladolid 
nijoj ir du Ohio valstijoj, mieste, Ispanijoj, 1506 me- 
New Yorko valstijoj vienas tuose, ir tenai buvo palaido- 
lakunas ir 2 pasažieriai buvo tas. Vėliaus jo lavonas buvo 

perkelta* j Sevilles miestą,

A. K. NEVIACKAS 
1122 VVashington Street, 

Norwood, MassachusetU. 
Telephone Nonvood 1009.

GERIAUSIOS FARMOS!
Ne\v Jersey valstijoj/aplink didelius, 

miestu*. aš turiu visokių farnių. dide
liu ir mažu. Platesnių žinių klauskit 
pa >: TONI .MARKI N AS 121)

Bov 71. Sand Brunk. X. J.

Į 
| 
i

MEDŽIŲ ČIEPA1 VISOKIŲ
RŪŠIŲ.

VISI ČIEPVI DV1EJV
SENIMO.

j OP.ELIS <>•>.. (.RUSIA
1 \ A 7.H .. VYŠNIA sl.im. 
GREIPSAS ::oc.. AVIEC1I.
-'."i už Pm. ASI’ARAGUS 42.2-5 už l'*’, 
ERšKIEčIAI si, n- $in Uz 1<H>. 
ROŽĖS •;<» ir 75c.. PI.N’A\ I-JOS rū
šių po 25c. viena. EGLAITĖS nuo 25c. 
iki s5.(.‘<i. OR.NA MENTALI Al .ME
DŽIAI visokių rūšių, apie 20 gatunkų. 
po 80c. viena.'. Atsilankykite pamatyt, 
uz. ką jus mokate pinigus. Sugaištas 
laikas apsimokės. (20)
Horace W. Mann Nursery

r

M ET V

Ralph H. Mann. Mrg. 
H»S ! MASHINGTON ST.

STOIGHTON. MASS. 
TeL 137-W.

FARMOS

APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos arba naš e« b" 

vaikų, kuri, mylėtu gyventi ant ūkės; 
oageidaniama kad moterį- butu la:-va. 
mylėtų šeimynišką gyvenimą ir re<e- 
nesnė 4-z metų. A s esu našlys be v-ikų. 
4fi metų. S ■ pirmu laišku mal nėkit 
nrisiust paveikslą.

SAM HOPER
R< l». L Box 59 Hamplon. N. L

PARSIDUODA 147 AKRŲ 
FARMA.

Ant vieškelio netoli miesto, arti di
delio ligonbuėio Žemė gera, 9 kam
barių namas ir kiti 3 bud inkai, 7 kar
vės, 1 arklys, vištos. įrankiai, maši
nerija, vežimai. Kaina $3.000. (nešti 
-šl.iHlO. Priežastis pardavimo—senas 
amžius. Rašykit angliškai. < 19)

MRS. LEF( OVVINS
Box 184. Saratoga Springs. X. Y

PARSIDUODA MANO '■ 
FARMA.

'JU-akrų iaimi derlingu.', lygios že-. 
mč-r, i*nt'-kurio.' auga viekas, gera 12 
kambarių stuba, didelė barnė. višti- 
ninkai. 5 melžiamu.' karvės. p*ra ark
lių. Imt vištų, visokios mašinos, 1 
tono trokas. žodžiu sakant, viskas, karf 
ant farmos reikalinga. Aš parduosiu 
su dideliais nuostoliais. Atsilankykite, 
apžiūrėkite fa: mą ir duokite man pa
siūlymą Farma geriausioj apielinkėj.; 
Priežastis pardavimo y— aš negaliu 
dirbti. ' ' i 1

MRS. (.ESTĄ WEl.<SLEk 
R. F; I). Hox t7t, j . ,

. LX< ASVtlJLE. ėOXX.

AT YDA! ATYDA!
Kuriat turite lotus Voungstovne, 

Newton kalis. Lorain, baleni. Ohiu at 
Starun. Pa..,afba cTevelarąt, Ohio —- 
meS gahm afit jusi) loto pistatj-t na
mą., Dftrbfis gvaradtęotas) Statyk na
mą, turėsi nauiia. Tujčias lotas neduo- 
rirf nau<M4: Jėi neniori itamį -tatyt. ga
li savo lotą n>ai;ijti ant musų gatavo 
pa-tątyto namo. A tai y k iftas- arba ra
šyk. gausi platesnei žiitias'i

BALT1C BLIMI. CO.
! 6712 M adė Park ave_ Cleveland. Ohio

t

gyvanašle.-, b • ski 
ir su po-'-i vaikų. ’ 
me*u. Su nirm i 

’sti i“ ,eav<»i' s!a 
U. ( H ALEN 
-t i Ibi N j’ 'e—■ •

Broo' lyn. N. Y'.

u?x> 

iškv 
; tio.

i Pajieškau apsivcdi:.»ui m<- — 
J tarpe 17 ir 2-’’ m< tu. Amerikai g: 
. sius. Aš e-u dailu- vaikira* 2< r 
į gerai uždirbu. Katra "wn«t • a - 
• ti. prisiųskit kartu su !<iiš' v. :r 
. paveiksią Atsakymą <h>-»s'j ki°' 
į ant rimto laiško. P. CHARCM’T" 
| 532 Monroe st.. Brooklyn. N. Y

KANADOS SEIMAS NEĮSI
LEIDŽIA MOTERŲ

Kanados vyriausi? teismas 
nusprendė, kad moteris ne
gali būt skiriamos i Kanados 
senatą, nes yra tam tikras įs
tatymas. kuris to neleidžia.

- ’.’O
'ai 

RE

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

Parsiduoda labili pigiai 4<> akerių 
zenės su visai.- gyvuliais. įrankiais ir 

skandais 
ūkė su gyvenamu namu ir vis- 
--------- ..... —,— Farma yra 

-a aptveita; 10 raguočių. 2 ge- 
■i ir 2 arki.ai jodinėjimui; 2 ir 

mailės nu> miesto. Savininkas tu
ri išvažiuot su svarbiu reikalu. (22)

JI <)Z.\PAS GAL BIS
Box 511. PHELPS, MIS.

na nu raka
įrengta t-l-7 . _ ...... ..^
kas I as randasi ant ūkės, 
gera.
ri ark
pus-- r

abelnai visa pilnai Į

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečia
mi apsistoti

“Ryto" Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—19, 

KLAIPĖDA.
Tai Vienintelis geriausi s Lie
tuviu Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambariu ir valgiy kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIOR1US, 
šeimininkas.

9

Pajieškau merginos, kuri norėtn lai
mingo šeimyniško gyvenimo. n-'o 2-5 
m. kad ir senesnė: aš esu 33 me‘n. 5 
pėdų 9 colių, esu 15 metų farmzris) 
Kentucky kalnuose. Mergin >s. kurios . 
norėtų arčiau susipažint, malonėk t at- | 
rašyt laišką, prisiųst paveiksią i: pa- , 
aiškinimą. Bereikalingai nerašinėkit. 
Gerai memenai btu malonus namas.

ALEK PANELES *23)
P. O. Box 212. Van Lear. Ky.

Farmer
Atvesti. I
mergina 
Irent.

188 G-eenleaf avė..
W. Netv Brighton. S. L. N. Y.

ris vaikinas nori skubota ap- 
N n retu arčiau siisinažir.ti su 

arl>a našle Malones atsi-
A. BL'RKE (20)

Didelis Laimėjimas Kas Pirks.
Lietuviškas Dvaras, Meadoudand Farma.
akerių žemes, dirbamos 175 akeriai. ganyklos 10 akelių, miš- 

J5 akeriai; 3 šeimynų namas. 14 kambarių, visi įtaisymai, šiluma, 
as ir šilta> vanduo, elektrikos šviesa. Barnė. tvartai 175 pėdų il- 

niašinos karvėms melžti 
_ . . . Miestas Put-
mailės tolumo; antras miestas Pomfret 2 

apgyventas turtuolių ir vienas iš gražiau- 
nuo VVorcester. 35 mailės 

50 mailių nuo Harttord

FORDAS APSKŲSTAS.
Inžinierius Colby iš lyvvos 

valstijos apskundė F"ido 
automobilių kompaniją rei
kalaudamas $1.000.0"" ly
ginimo užtai, kad Fordas 
vartojo savo automobiliams 
jo išradimą.

“KELEIVIO” KALENDO
RIUS DAR GAUNAMAS.
“Keleivio” Kalendoriuje 

telpa daug pamokinančių 
straipsnių, eilių ir juokų, ir 
dau" ęraž’ų paveiksiu.

Kalendorius reikalingas 
kiekvienam, o ypatingai jis 
naudingas tuomi, kad jame 
telpa daug gerų pasiskaity
mų. “Keleivio” ptenumera- 
toriauis tik Z5c Pasiskubin- 
kit užsisakyti.

Pajieškau merginos apsivedimui. 
tarp 30 ir 12 metu, katra- tinkama j 
bizni. As noriu susirasti mergina ir 
užsidėt biznį. E-u geras vyras. Katra 
mane gaus, ta bus laiminga. E't> lo 
metų, gerai atrodau. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir paveikslą. I' kitų ■ 
valstijų meldžiu nerašinėti. Antrašas;

l RBAN. E. Pauly. 1211
197 Wilson avė. Nesvark. N. J.

į
i Reikalavimai

REIKIA AGENTŲ
Parduoti tisai Nauja Leidinį 

LIETUVIŠKA SIEXIXJ KALENDO
RIŲ 1929 METAMS.

Kalėndoriųs Mano Paties laidos. 
Visiškai Kitoks Negu Kada Lietuviš
kų Kalendorių Butą. Piešinis Paga
mintas Lietuvoje. Litografuotas irgi 
Europoje.

Agentai kaip pardavinėjimui biznie
riams. taip fr pardavimui pavieniais, 
atsišaukite dėl informacijų pas mane: 

JON AS KERIMI JI S
W>3 Fourth Street. So. Boston. Mass.

PAJIEŠKAU DARBO 
MAINOSE,

kur dirba gerai ir nestreikuo;a i'- gali
ma butu gaut darbą greitai. Lietuviai, 
kurie žinote tokį darbą, malonėkite 
pranešti, taipgi pažymėkit kiek uždir
ba ir kaip aukšta ae-’b Aš aps’im- 
čiau dirbt ii ant farmes jeigu kam yra 
reikalingas, no:.- ant faii io- nesu dir
bęs. Mano adii-as: M. P. Z.

131 NaaUcvkc st., M ilkeu Barrc, l’a.

ko 
ša 
gurno. 10 pėdų pločio, ir 3 grindų aukščio,
New Yorko kelias eina pro galų lauko, tarpe 2 miestų 
nam 2'»,'XHi gyventojų 1’.-į 
mailė-. Pomfret miestelis 
siu v • tų Connecticut valstijoj. 20 mailių 
nuo Sr.mgfield, 30 mailių nuo Providence.
ir 50 mailių nuo Bostono. Lietuvių farmerių gyvena ne mažas skai
čius apie 5 mailės nuo tos vietos. Minėtoj vietoj pirmiaus nebuvo gali- . 
ma nupirkti netik lietuviams. l>et ir amerikonams. Priežastis parda
vimo, už mortgage vertę. Pirkėjas turi turėti tarpe $5.imki ar SB.obb. 
(nešti apie $3.000. Kreipkitės pas P. Vaičiūną, niorgičiaus savininką

PETRAS VAIČIŪNAS (21)
Montelio Coal Co.

50 Ames Street, Montelio, Ma»».

LIETUVIŠKI CIGARAI
Lietuvių padaryti, Lietuviai Savininkai

STOUGHTON SMOKER
. TIKRAI GERAS CIGARAS

PARINKTAS GERIAUSIAS HAVANOS 
TABAKAS. SUMATRA jVYNIOTOJAS.

Ranka padalyti

STOUGHTON CIGAR MF(, C0.
813 WASHINGTON ST., STOUGHTmN, MASS 

REIKALAI JAME AGENTŲ.
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SVEIKATOS KAMPELIS.
I
t

PAPRASTOS SVEIKATOS
TAISYKLĖS YRA
SVARBIAUSIOS.

Užlaikymas paprastų ge- 
neralio švarumo taisyklių 
daug prisideda prie aprišau-1 
gojimo nuo ligų. Kad nors i 
mes genaus žinome, bet 
daug sykių neužlaikome pa
prasčiausių sveikatos taisyk-' 
lių, ypatingai spiaudymo. 
kosėjimo ir išsimaudymo.

Spiaudymas yra baisiai 
nešvarm- ir net pavojingas- 
pripratimas. Ypatingai jauni.kvapo. . 
vaikai besibovydami gatvele kitų, lengva per burną ikvėp-įnai išeitų.

i Kas serga pilvo išpūtimu, 
tas turi žinoti, kad dujos sa
vyje laikyti nėra sveika: jei

j 4. Nevartok nešvarius vie
šus gėrimo ir valgymo daik
tus. abrusus.
plaukams šukas, gėrimo p;a-

valgiai kelia viduriųkurie
išpūtimą, tų valgių ir nerei- 

skepetaites, kia valgyti.
Rūgęs pienas dažniausiai

dukus. pypkes, ir it. Per pe-ine tik kad nekelia vidurių iš
rėkus kelius metus tiek daug 
kalbėta apie šituos viešai 
vartojamus daiktus, kad be
veik visi supranta pavojų. 
Nelabai seniai Amerikoj pa
prasti gėrimo puodukai buvo;
visuose traukiniuose varto
jami.

5. Saugokis nuo tų. kurie dieną 
kosti ir čiaudo. Neikvėpk jų'imti vaistu

pūtimo, bet dar mažina jj. 
Dėl to. jei jis nekenkia, pa
tartina valgyti daugiau rū
gusio pieno, kefiro. laktoba- 
cilino ir panašių valgių.

Dažnai Įvyksta pilvo išpū
timas kartu su vidurių užkie
tėjimu. Jei tik žmogus kurią 

neišėjo lauk, jis turi 
į ar kitų priemo- 

Arti nesiartink priejnių. kad sekančią dieną būti- 
Iv v v 1 I - v • i • • *

labai lengvai gali užsikrėsti ti visokius užkrėtimus, 
ligomis nuo padžiūvusių sei
lių. Nuo 7 iki 10 nuošimčių.

f F. L. I. S.

seilių išegzaminuotų viena- VALGYK KUOMET JAU- dums kitaip neišeina, reikia
me mieste turėjo džiovos 
perų. Vaikai gali taipgi užsi
krėsti infiuenza. plaučių už
degimu, šalčiu ir tymais besi- 
bovydami gatvėse. Jie savo 
daiktus visur mėtinėja, ran
komis čiupinėja ir tas pačias 
rankas detįa i bumą. Vienas 
gydytojas sako, kad laike 
kūdikystės (nuo 4 iki 7 me
tų) beveik pusė džiovos užsi
krėtimų apsireiškia. Tai yra 
laikas, kuomet vaikai bėgi
nėja lauke ir greičiausia čiu
pinėja seilėmis apterštus 
daiktus.

Suv. Valstijose kiekvienas 
žmogus privalo maudytis. 
Kaikuriose Europos dalyse 
yra labai sunku išsimaudyti. 
Tenai nėra gerų vandens sis
temų Įvestų, arba kad nors 
vandens butų, spaudimas 
toks menkas, kad negalima 
Įvesti aukščiau pirmo aukšto. 
Ir todėl tenai laikomos tan- 
kos ant namų stogų. Kaiku- 
rie miestai Europoj taupo 
vandeni. Apart angliškai 
kalbančių šalių, nei \iena ki
ta šalis nekreipia tiek atydos 
Į išsimaudymą, kiek Suvie
nytos Valstijos-. Nekurtose 
šalyse dar ii šiandien mau
dymasis skaitomas blėdingu 
sveikatai. Nėra ko stebėtis, 
kuomet atsimename, kad 
prieš 75 metus ir šioj šaly 
daugumas valstijų nepritarė 
maudynėms. Maudynės buvo 
taksuojamos. Vienas Naujos 
Anglijos miestas Įvedė Įsta
tymą draudžianti vaitojimą 
maudynių (ceberių) be gy
dytojo patarimo.

Maudymosi budai maino
si .Įvairiose šalyse. I 
Amerika vartoja taip vadi
namus “shovver bathš." Ang
lai patenkinti maudynėmis 
ceberiuo^e. Prancūzijoj ir 
Belgijoj tik beveik 6 nuošim
tis namų turi maudynes. Ja- 
ponijoj svetimi ceberiai var
tojami' viešbučiuose, bet ja- 
ponietis getiaus patenkintas

TIESI LINKSMU.
Niekad nevalgyk, jeigu 

pavargęs. Ta yra sveikatos 
svarbiausia taisyklė. Šian
dien mes viską labai greitai 
ir skubiai atliekame ir po 
tam pasididžiuojame tuo 
faktu. Bet tas pats skubėji
mas kenkia sveikatai.

Kad palaikius vaiką svei
ku. jis turi linksn ai gyventi: į 
neturime priveisti valgyti 
kuomet jis nenori v algyti: ir 
neturi valgyli kuomet pa
vargęs, reikia palaukti pako! 
pasilsės. Vaikai labai neri
mauja. Gyvendami prigrūs
tose vietose, nuolat turi save 
saugoti nuo daugelio dalykų, 
nuo gatvekarių. automobilių, 
traukinių ir tt. Jie nuolat ko 
nors bijosi, tas neduoda 
jiems tinkamai sukramtyti 
valgi. Jie krūvose bovinasi li
tas veda prie barnių ir viso
kiu peštynių, kas vėl >ulaiko 
norą valgyti.

Važinėti automobiiium 
tuoj po valgio nėra taip gera. 
Daugelis žmonių tiki, kad 
jeigu gerai ir lengvai važiuo-

Įstatui gumini vamzdeli i iš
einamąją žarną, kad dujos 
nesusilaikytų.

Yra ir vaistų nuo pilvo iš
pūtimo. bet juos galima var
toti tik tada, kada aukščiau 
minėtosios priemonės nepa
deda ir kiekvienu atveju tik 
su gydytojo nurodymu.

Dr. J. Žemgulys.

K1RMĖLĖS.
Kai kur žmonėse yra ma

noma, kad kiekvienas žmo
gus turi turėti kirmėlių, kad 
nėra žmonių, kurie kirmėlių 
neturėtų: vidurių kurkimas 
pareinąs nuo kirmėlių stau
gimo.

Taip mano nešvarus žmo
nės. gyveną su kiaulėmis, 
kur pilna visokio puivo. Te

ičiau yra švarių žmonių ir 
švarių kraštų, kur kirmėlės 
labai retai kuriam iš netyčių 
pasitaiko.

Kirmėlių yra kelios rųsys. 
Yra mažyčių plonų kirmėlai
čių, kaip spaliai: jos dau
giausia pasitaiko vaikams. 
Yra ilgesnių kirmėlių, ap-

»

milijonų kiaušinių. Dėl to. 
kas turi žarnose kirmėlių, tai 
to mėšle pilna yra kirmėlių 
kiaušinėlių. Todėl gydytojai 
iš mažo mėšlo gabalėlio 
lengvai sužino, ar žmogus 
turi kirmėlių ir kokių.

Didžiosiomis kirmėlėmis 
žmogus užsikrečia, valgyda
mas žalią kiaulių, raguočių ir 
žuvų, sirgusių tomis kirmėlė
mis, mėsą. Dėl to labai pavo
jinga yra valgyti žalią kiau
lieną, jautieną ar žuvį, gy vu- 
liŲ gydytojo neištirtą, nes ta 
mėsa gali būti nesveika (vi
ri uotą);

‘ Magesniosioms kirmėlai
tėmis galima užsikrėsti ir 
tiesiog, jei tik tų kirmėlių 
kiaušinėliai per nešvaiumą 
pateks i burną. Dėl to, tomis 
kirmėlėmis daugiausia serga 
nešvarus žmonės ir asloje 
rėpliojantieji vaikai. Norinti 
apsisaugoti nuo tų kirmėlių, 
reikia žiūrėti, kad puštai ne
būtų kišami i burną, ir kad 
rankos prieš valgi butų gerai 
mazgojamos ir panagės ge
rai iškrapštomos.

ja. nejaučia blogų pasekmių, skritų, panašių i sliekus, apie
bet gydytojai turi daug ser
gančių, kurie per tankiai va
žinėjosi. , F. L. I. S.

PILVO IŠPŪTIMAS.
Pilvo išpūtimas pasitaiko 

ir visai sveikiems kitais at
žvilgiais žmonėms. Išpūti
mas gali sukelti pilve skaus
mų, bet gali ir nesukelti, 
šiaip ar taip, jis nėra sma
gus, kadangi tenka atsagsty
ti apdarus ir dažnai bėgioti i 

Lotyii# išeinamąją vietą dujų išleis- 
“ ti.

Pilvo išpūtimas pareina 
nuo to, kad žarnose susiren
ka daug dujų, kurios atsiran
da nuo nesuvirškinto valgio 
rūgimo. Kiekviena žmogaus 
viduriai nevienodai Įstengia 
kiekvieną valgi suvirškinti: 
vienos rūšies.valgi virškina 

viešomis maudymosi vieto- geriau, kitos rūšies blogiau, 
mfe. Paprastas chinietis var- Nesuvirškintas valgis ima 
toja molinius ceberius, ku- rūgti ir iš jo‘keliasi dujos. 
riuos > vadina “soochow.” 
kuomet-Javoj ir Siame varto- valgi virškinti ir ji toliau va
jam! tam tikslui šuliniai. tyli, reikia laikui pilvą apri- 
■ Yrą penkios sanitariško.* šus šiltai vilnone juosta ar 
iarsyklės. ir nors mes jas la- vata, nuo krutinės iki pilvo 
bai gerai žinome, neprošalį apačios, iš visų pusių. Apriš- 
čionai jas paminėti: ti reikia sausai. Nereikia

1. švariai užlaikyk kūną, laukti kol labai pilvą išpus: 
vartojant pakankamai gero pajutus nors mažiausią puti- 
muilo ir vandens. Jeigu kiek- mą, reikia tuojaus apsivynio- 
vienas stengtųsi švariai už- ti. Jei aplinkybės leidžia, ge- 
iaikyti kūną, tai daug ma- rai yra atsigulti i šiltą vonią 
žiau ligų atsirastų, švarumas ir joje pasišildyti apie pusę 
yra ligų aršiausias priešas.

2. Labai tankiai prausk 
rankas, ypatingai prieš kiek-, 
vieną valgi. Kad nors šita 
taisykle yra viena iš svar
biausių, ne visi ją užlaiko. 
Per žmogaus bumą leng
viausia ligos Įeina i kūną ir 
žmogaus ranka greičiausia 
su visukuom susineša. Žmo
gaus ranka viską deda i bur
ną, jeigu ranka ligų perais! 
Užkrėsta, tai ir valgomi daik
tai užkrečiami. Iš to galima 
supranti, kaip svarbu yra 
rankas švariai užlaikyti.

3. Neciupinėk nešvarius 
daiktus; laikyk juos toli nuo 
burnos, nosies, akių ir ausų.

Kad padėtume viduriams

į KANADĄ
Atitrauksiu Jašą gimines, pažįsta

mus. kaip vyru?, taip ir moteris ar 
! merginas is Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakąrčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mano atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi
nom-. taip ir visiems keleiviams pa-' 
rūpinu geras ap»ist«jimai vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
vi>ad kreipkitės pas mane šiuo adresa

ALENAN’DER S. LEVIS 
Tourist Agent (-)

45 Vindsor St., Montreal,
P. O-. CanaMa.
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DAUGIAU BARGENU 
(ĮVARANTI OTA GOODYEAR 

DARŽUI ŠMIRKŠTYNĖ
50 pėdų ilgumo

L colio—$4.1 p. \ colio—SI.S9 
Sunkaus Brasio šmirkštynės 

Dūdelė

f

i

.19c.

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė 

KATRO-LEK
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalFna užkietė
jimą, skausmą ir svaiguli 
gaivos, 
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 mėšlungj, 
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
kite tiesiog pas išradėją, W. 
VVojtasinski Drug Co., 114 
Brighton st-, Boston, Mass.

(-)

Valgyk Viską Be 
Baimės Nematinio

i 
I

12 Mesh 2':c. ketv. pėda 
12 Mesh 2be. ketv. pėda
14 Mesh c. ketv. pėda 
14 Mesh 5l«cC ketv. pėda

Vienintele Muzikale Krautuve
Pas mus galit gauti visus Lietuviškus kubus Pianams ir 

Rekordus Gramofonams. Parduodam Pianus, Gramofonus 
visų kompanijų. Victor. ir su Radio prie ViHrolos. ( oium- 
bra. Okeh-Odeon. ir 11.

Smuikas. Gitaras, Mandeiinas. Armonikas. Saxofonus. 
Kometas. Bubnus ir visus kitokius Instrumentus; l'kuleles 
ir Notas. Parduodam Wh’>lesaie kaina už Cash ir ant iš
mokėjimo. Prisiunčiame i namus kad ir toliausiai.

Taisom ir Tuninam Pianus ir tt. (21)

JONAS B. AMBROZAITIS, Savininkas.
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas Pusininkas. Tclephone Stagg 9912.

HEMOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR Išl.Al KINIAI HEMO- 

ROtDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekor.ų. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo henio- 
roidus (pilės i.

Rašykit iaiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.

HENRY THAYER & CO.. INU. 
CAMBRIDGE. MASS.

Lietuviška Aptieki
Me» užlaikome visokią Vaiat* 

ir šahaq
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligą, kosulio. patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dietų iš Lietavaa. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rina Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistą prtsianėiam ir per 
paštą. Musą A plieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1V0 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.
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P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia perianti paskutinį 
patarnavimą Už pilna paprabą 
paiima apsieiti sa $80 ir aukš
čiau už didelius, o uz vaikus nuo 
$20 ir aukšėiaus. Pipiai ir gra
žiai. Ofiso ir pyver.imo adresas:

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

Tel.: So. BoHton 4480.

Skausmas iš 
Pūslės 

Truoelių 
Greitai Praša

linama su

Saitai Miay
Capssiles 

Parduodama 
visose 

vaistinėse
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ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
ma visokią ru- > 
šią rankomis 
dirbta-;
Itališkas
Akordinas 
geriausias 
pasaulvje.
Ant 10 
metu gva- - 
rantuoto 
gu kitų i 
mokinimus

-■

t

ne
pa
iki

Mu«j kainos žemesnes, 
dirbėjų. Dykai -ateik i am 

Reikalaukit katalogo, 
rį prišiųnčiatr. dykai. (-)

Rl ATT \ S1.RENELL1 & CO. 
1914 iliue Isiand ar. Dpt. 80. Chicago

sprindi ilgumo. Jų Lietu
voje yra labai daug ir pas , 
vaikus ir pas suaugusius. Ga- 
iop. yra dar ilgesnių kirmė
lių. iki astuonių metim ilgu
mo. paplokščių, panašių į 
siaurą ilgą kaspiną. Tos ilgo
sios kirmėlės gana ilgai gy
vena: kiaulėse’— iki šešių 
metų ir paskui dar žmoguje 
iki 15 metų.

Kartais žmogus, turėda
mas kirmėlių, nieko nejau
čia. ypač mažųjų kirmėlių. 
Bet dažniausiai kirmėlės nai
kina žmogaus sveikatą: 
žmogus išblykšta, sublogsta. 
kirmėlių turintieji vaikai 
blogai auga, naktimis kly-Į 
kia. krapšto nosį ir tt. Kar-| 
tais užeina aštrus priepuo
liai : viduriavimai, vėmimai, 
pilvo skaudėjimai, sąnarių 
tampymai, karštis. Yra ir pa
vojingų gyvybei atsitikimų, 
kada kirmėlės užkemša žar
nas. sulenda i kepenis ar i ki
tas svarbias kūno vietas. Ta
da žmogus gali ir numirti.

Ilgų kirmėlių išvalymas 
yra nelegvas daiktas: tai gali 
atlikti gydytojas. Mažesnią
sias kirmėles gali pamėginti 

‘išvalyti ir pats ligonis. Rei
kia paimti išdžiovintų lisnv- 
kų (citvaro) žiedų, smulkiai 
juos sutrinti, vieną šaukštą 
tų sutrintų žiedų sumaišyti 
su medum ir suvalgyti. Po 
.4eiių valandų priimti porą 
šaukštų ricinos, kad išsivaly
tų viduriai. Tada turi išeiti 
ir kirmėlės. Nuo pačių ma
žiausių kirmėlių dažnai pa
deda česnako kiistj’riai: reik 
paimti vieną česnaką, atvi- 
rinti ji dviejose stiklinėse 
saldaus pieno, ataušinti ir 
tam tikru prietaisu suleisti 
skystimą i išeinamąją žarną. 
Taip reik daryti vieną kartą 
per dieną, tris dienas paei
liui.

Kirmėlės veisiasi kiauši
niais, kurių jos deda nepa-

KITAS DIDELIS PIRKINYS
ATLANTU LI.NSEED OI L 

MALIAVA
$3.59 vertės—5 skirt, spalvose 
Tamsiai Pilka, št iesiai Ruda.

Kast artine................S 1.75 gal.
Dn Ponts Pore VVhite I.ead.

100 svarų................... $11.19
Da Ponts Vidui (,!<>ss Baltas

Penta*................ $2.9$ gal.
SCREEN MIRĖ roliuose. 100 p. 
Juodas
Gal v.'
Galv.
Copper
Pl’IKI VASARINĖ PREKĖ! 

$16.00 Bali Bearmg L AM N 
MOWBRS....................... $9.98

1S colių ilgumo. 1 nulenkiamos 
plieną gelažt ė<

10 coKą aukštume ratai.
Regutiarė kaitra .......... $16.00

Specialia pirkinys mums leidžia 
jums parduot taip žema kaina. 
Kiti stytfari ir mieros nuo $5.50 
iki ši5.00.

Tūkstančiai kitu bargėnų ant 
Pento ir Geležies.

Vietinis Pristatymas Dykai
Telephone Hancock 6105—6106.

Ar daug yra maistų, kurių jus nega
lite valey: — dėl baimės trazų ir skau
smų pilve ir žarnose?

Ar jus turite atsisakyti nuo skanių 
vaisių, kuriais kiti džiaugiasi?

Tai yra ženklas, kad jums reikalin- , 
j jras Tanlac! Per daužiau karą 10 me-i 
’ tų Tanlac sugrąžino gerą syeikatą 1 
I tūkstančiams žmonių, kurie irgi netra- j 
'ėjo valgyt skanių valgių.

Mr. tViliiam Marteli, 15 Harriet st.. • 
, Pa’vtucket. R. I sak„: "Mano virški
nimas buvo taip silpnas, kad aš ture-! 

Jau gyvent ant tosto ir kiaušinių per, 
sešis mėnesius. Tanlac suteikė man J 
nuolatine pagelbą. aš pradėjau viską 
valgyt ir užaugau 22 svaro."

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, 
guzų, svaigulio, galvos skaudėjimo, 
vidurių užkietėjimo arba kepenų ne
tvarkomo—duokite progą Tanlac’ui 
pagelbėti jums! Pirma bonka tankiai 
suteikia reikalingą pagelbą.

Tanlac yra gera, tyra gyduolė, pa- Į 
daryta iš šaknų, žieviy ir žiedų ir pri
pažinta Suvienytų Valstijų Farma
ceutų. Gaukite bonka nuo jūsų aptie- 
koriaus šiandien. Josų pinigai ląis su
grąžinti, jeigu negelbės

Telefonas SI234

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Vt.andoe: nno 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

Tel. So. Boston aO5-M.
DAKTARAS

SOUTH END 
HARDWARECo.

1095 Mashington St.. arti 
Dover St. EI. Stoties, Boston.

valandos.
Kiekvienas žmogus turi 

pažinti pats save, savo vidu
rius; turi žinoti, kurių valgių 
jo viduriai nepajiegia suvirš
kinti ir reiškia, kurių jis turi 
nevalgyt i.

Vidurių išpūtimą dažniau
siai sukelia šie valgiai: rugš- 
įtųs kopūstai, burokai, agur
kai. juoda duona, saldus pie
nas. taukai, obuoliai, seni 
kiaušiniai, alus, zelteris ir tt. 
Kiekvienas, kas serga vidu
rių išpūtimu, turi nevalgyti 
po vieną sąvaitę vieno iš mi-1 
nėtujų valgių, kad sužinotų prastai daug: pavyzd., viena 
tuo bud u. kurio valgio jo vi-nedidelė kirmėlaitė slieko 
duriai nepakelia. Nustačius, pavidalo gali padėti apie 60

i

Tanlac
52 MIMONAI BONhU IšVARTOTA

Nuga-Tone prašalino jo* 
skilvio trobelių*

i štai yra raportas ponios J. M. Blnir. 
. Okluvvaha. Ela.. kurį kiekvienas turėtų 
! pe>-kaityti. Por.ia Blair yra t>4 metų 

"amžiaus ir prieš vartojimų Nusra-Tone 
jo- skilvy* vis buvę suieęs, .ką tik ji 
nr valzydavo, jai kenkdavo. Dabat jį 
-'.ii valjoti bile ką ir skilvys visai

, lerzvai suvirškina. Tai .yrą. pnikLžinia 
ž'ivviėrns. kurie turi prastą skilvį, pra- 
s a apetitą, jie tufėtu šias gera-t srjf- 

jduoles pabandyti.
; Nujra-Tone taipgi pagelbsti nusiipū- 
Į <.'■:>,« inkstams, pūslei. nea*eilciąhčjk>ms 
IkejsT.ims arba kitiems svarbiems or- 
Į va' ams. pataiso prastą uretrą, užkie- 
ts'iimą, tralvos skaudėjimą, svaisrulį. 
siionus nervus, skaudama* raumenis ir 
panašius nemalonumus. Jei jus turite 
prasta sveikatą arba yra sujredę ko
ko- svarbus oreanai. tikrai vartokit 
Nnera-Tone ir pastebėkit puikų savo 
pasitaisymą, kuris apsireikš i keletą 
<Lenu. Jus tralit šauti Nutra-Tohe kur 
2-yduolės yra pardavinėjamos. Jei jūsų 
vertelga neturi jų savo sandėly, rei
kalaukit. kad jis užsakytų jums iš ol- 
seiio vaistines. I “ I

Į 
i i

Buk Linksmas!
I įsirašyk mėnesini Juoku Laik

rašti R 1 MILĄ. visada busi links
mas' Prenumerata metams Ameri
koje ar Lietuvon tik $i.oo. Užra
šyk savo giminėm Lietuvoje arba 
kur kipir, iie tau bus labai dėkingi. 
“Rimbas' pilnas paveikslų, dainų 
ir juokų. I’risiųsk ioc. gausi ii pa
matu mtii ir persitikrinsi.

“RIMBAS”
1 BATEMAN PLACR 
Sonth Borto*, Mmb.

f

A.L.KAP0C1US
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

•Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDSTJOMIS- 
iki 1 v. po pietą

Setedomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadtray. tarpe C ir D SU
SO. BOSTON. M ASS.

DR. MARGERIS Į
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; >—•
Sekmadieniai*-. 10—>

Į
I

_ _______ j
3421 So. Halsted Street į

ntn<ą*rri tt i *
i

.1
CHICAGO, ELL. 

TeL Boulevard 848*

Lietam Oatmaeinstis

priskiriu 
atitiesinu

Išeyzaminuoju akia, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose < aklose i aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAAAKARNIS. O. D.
447 Bruadvray, So. Boaton. Maaa

Tel. South Boston 8320 
Residence University 1463-J. 

S. N. Pinfatė-SIiHne 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE
364 Br*»adway, So. Boaton, Mm*.

Room 2.

DR. LANDAU
32 CHA M BERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneciška* Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

Ąš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Aeute arua Muskulą Reumatiz- 
r.;o. Strėnų Skau
dėj ln-o Lumba
go ', Padasrros 
(Gont). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonka išban

dymui 'mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš t orj0. prašalinti Reinr.atiz- 
ma r-uo kenč*d»čij savo iėšomisjųs 
pamaty-ite. ką stirti,padaryt Kuhn’s 
Rh-urr atic Remedy. «Yš esu tikras, 
ka-i 1 ;;s treros pa-ekmėn ir jus patįs 
į tai į.'i'ikiT.site pirma, reeu duosi
te maif.'ber.t vieną centą. Nębandy- 

' Wt prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oriu* su pae-e’.ba plarterią ar 
kitokiu darkttf. Nebandykit išvilioti 
i: su Linime.ntąĮs, elektra ar maą- 
netizmu. Xeb.'»ndykit'išvyt jį su už- 
kalbėjirbu, Ikt jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vytį ji laukan .

Ir a - ikiu. ta darbą atliks Kuhn’s 
sCbe’inatic R''medy. Reumatizmas 

turi išeit. Jei jus na-iHuosaosit nuo 
skaustu;- ir kentėjimo. M a no-gyduo
lės par.aikina -kaudžius dieglius, 
mu-kua: jrėlimą, gerk'ės sutinimą! 
ir sąnariu sustingimą. ' 5 .. '•

AS NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. A? 
galiu daug primdyt į vieną sąvaitf 
ir paprašysite mano kompanijos pa. 
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės irutei ;uka gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot. Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolr.t. ' jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit nrasą pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
jų two- 
jaas.’

I 4
$1.00 Butelis už 25 centus.

Išbandykite jus Kuhn’s Snb- 
Aeute aria Rheumatie Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitą, 
jog Renrr.atizmas gali bnt prašalin
tas, ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykite tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant te ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertis, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per- 

. siuntimą. Todėl jąs privalot primą*. 
' t i 25c. persiuntimo ir supakaviaM 

išlaidoms, o tuojau* aplaikypite 
Vieno Dolerio Vertes Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDT CO, 
Dept. B.

1855 Miloaukee Ars., CMeafa, DL
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikrašėių.) 1

BROLIS PERŠOVĖ SESERĮ Į 105 LITAI UŽ “PAS1-
Lieporių kaime, Šiaulių BOVYMĄ.”

valsčiaus, ūkininkas Abro
mavičius išvažiavo su savo 
žmona malkų parsivežti, pa
likdamas namuose 8 metų 
sūnų ir d vi dukteris 5 ir 6 m. 
amžiaus. Vaikai žaidė paga
liukais. Radę tėvo revolverį 
lovoj po pagalve, nutarė juo 
žaisti. Mergaitės t sulipo lo
von, o berniukas nutarė neva 
į jas taikyti, bet į lubas šauti. 
Bet vieton į lubas, pataikė į 
jaunesniąją mergaitę, kuriai 
peršovė vidurius. Apie įvykį 
niekam nesakė peršautąją 
paguldė lovon, gerai apklojo 
ir pats išbėgo mokyklon. Mo
kytoja pastebėjusi nubudusį 
beminką, sužinojo apie ne
laimę Nuvykusi pas Abra- 
mavičius, rado mažai gyvą

Kauno pilietis K. užkabi
no Laisvės Alėjoj prie “Lon
dono” viešbučio Z. Malinau
skaitę, 18 metų amžiaus pa
nelę, ir pradėjo kviesti ją eiti 
su juo į viešbutį. Jis pasiūlė 
jai 8 litus užtai ir išsiėmė pi
niginę mokėti. Mergina pa
griebė iš jo visus pinigus, iš
viso 105 litus, ir įbėgo vieš- 
butin. Ponui K. prisiėjo šau
ktis policijos pagalbos, kad 
atėmus iš merginos pinigus, 
nes, anot jo, 105 litai už “pa- 
sibovymą,” tai- perdaug.

į AREŠTAI — VARNIAI.
Taujėnai, Ukmergės apsk. 

i šių metų kovo 20 d. Taujė
nus ir jo apylinkę apėmė lyg 
kokia užkrečiama liga — 
areštavimo manija. Minimą 
dieną ir vėliau surinkta 15 
Taujėnų apylinkės gyvento
jų ir patalpinta Ukmergės 
arešto namuose. Po ilgo tar
dymo, bene kovo 29 dieną, iš 
arešto namų paleista 13 žmo
nių, o kiti du, Kazys Čeponis 
ir Jonas Martinonis, buvo 
pasmerkti visam karo būklės 
laikui į Varnius. ' Pasmerk
tieji etapu išgabenti į Var
nius.

AREŠTAVb SOCIALDE
MOKRATŲ KNYGNEŠĮ.

Šiaulių žvalgyba nesenai
- . 1*1 T 1 •areštavo l 

Sperskį už gabenimą iš Lat
vijos uždraustos literatūros. Velvka" 
Sperskis bu^> “žiežirbinin- nuši>k0‘ 
kų” kuopelės pirmininkas.

NUŠOKO NUO TILTO 
lupę.

Kalvarijos geležinkelio
gelžkelietį Julių stoties jiešmininkas pil. Pi- 
orahpnima įsl.at- r--___jus Arminas 43 m. amžiaus, 

praleidęs Kaune, 
nuo geležinkelio 

(Žaliojo i tilto į Nemuną ir 
paskendo. Nusižudymo prie
žastys tuo tarpu neišaiškin-

PASVALIO KRONIKA.
Pasvalis. Levenos upė bu

vo labai pakilusi, tai-pais iš 
krantų išsiliejo: vietomis 

i upės kraštuose trobesiai tapo. , .. . . I upes Al u uuu.Mdi
meigaitę aptekusią ki aujais. nemažai nuostolių
Nelaimingąją tuoj nugabeno vra pa(jar^a; ypač vandens 
siaubų ligoninėn, bet esą ^1^3^ ant Levenos upės 

giries, kad ji Pa_,padalyta nemaži nuostoliai. 
>veik*s- __________ į Tvenkiniai Pasvalio, Balsių

ir Toliunų malūnams žymiai 
sugadinti einant ledams.

MOTINOS PAMETA 
SAVO KŪDIKIUS.

Kauno gatvėse labai tan
kiai randama pamestų nau
jagimių. Per Velykas Ožeš
kienės gatvėj rasta pamestas 
moteriškos gimties kūdikis, 
o Uosto Kranto gatvėj rasta 
vyriškos gimties kūdikį. 
Abudu “velykaičiai” atiduo
ti kūdikių prieglaudom

NUDURĖ SESERĮ.
Tryškių valse., Maldėnų tos. bet girdėti, kad nusižu 

d v. P. Plonis susiginčijęs dėl ' - — -
darbo su savo seserim Ona. 
42 metų amžiaus, ir iš pykčio 
šake ją nudurė. Jie tarnavo 
dvaro skerdžiais, žmogžu
dys nugabentas į kalėjimą.

SULAIKYTI KOMUNISTI
NĖS LITERATŪROS 

PLATINTOJAI.
Radvilišky sulaikyti ko

munistinės literatūros platin
tojai pil. Kaimas Jankelis ir 
Sligytė Sora.

dymas Įvykęs dėl šeimyniš
kų nesusipratimų. Arminas 
buvo vedęs ir turėjo 2 kūdi
kiu. Paskutiniuoju laiku jis 
savavaliai buvo palikęs tar
nybą ir smarkiai girtuoklia
vo.

SUIMTI LAŠINIŲ VAGYS. ____
Naumiestis (Tauragės ap- Pumpėnų gatves gale ties pr. 

skričio). Kovo menesio pa mokvkladaugybėledųpali- 
baigoje šiame miestelyje vie- ko ant kelio, kurie trukdo 
ną naktį išvogė vietinio kle- susisiekimą, 
bono, jo ūkio vedėjo R. ir gy- Bendrai ‘ pavasaris malo- 
ventojaus M. lašinius. Prane- nus? pašalas baigia iššilti; 
sus apie tai policijai, šį pada- šiltas saulėtas oras džiovina 
rė pas įtariamą A-žių kratą 
ir rado jo daržinėje pakabtą 
dėžę su 12 palčių lašinių. 
A-žis tuojau tapo areštuotas 
drauge su Įtariama M-ne, ku
li taijFgi buvo įtariama toje 
vagystėje. Antrą dieną poli
cija dar syki padarė ten pat 
kratą ir rado dar dvi dėžes 
lašinių, pakastas toje pačioje 
daržinėje, iš ko spėjama, 
kad minėti vagys bus iš visų 
trijų vietų pavogę lašinius. 
Be to, pas minėtą A. rasta 
Jenai urato bei anodijos slap
ta parduotuvė.

LEDAI SUGRIOVĖ PA
NEMUNĖS TILTĄ.

Sujudus Nemunui ledų 
banga 1 d. balandžio išlaužė 
Panemunes tilto ledlaužą, 
po ko nuplovė vienoj vietoj 
tilto paramsčius ir tiltas vie
nu galu įkrito Nemunan.

Laike katastrofos tilto lū
žimo vietoj buvo du artileri
jos kareiviai, kurie išsigel
bėjo.

Susisiekimas su Panemune 
nutra ūktas, 
f Kauno pusėj liko tik Hii 
siaurojo geležkelio tjatikinė- 
liai. Tokiu budu ir čia susi
siekimas i)ei#or>tališkas. Ki
ti traukiiSlkii liko Panemu- 
nėje.t y'V '

' i ' A . -----------------------------

.SUŽALOTAS NEMUNĖ- 
U f LIO TILTAS.t J

žemę, vietomis ant kalnelių 
prasideda laukų arimas.

Šią vasarą Pasvalyje bus 
statomas per Svalios upę 
naujas betoninis tiltas ap
skrities valdybos lėšomis.

Pasvaly manoma šįmet 
pradėti statyti dideli į-umai, 
kuriuose tilps visa aukštes
nioji mokykla ir 4 komplektų 
pradžios mokykla. Dedamos 
pastangos, kad ant gegužės 
mėn. 15 dienos butų pašven
tintas kertinis rūmams ak
muo.

PERPIOVĖ GERKLĘ IR 
NORĖJO SUDEGINTI.
Alytaus apskr., Nemunai

čio vai., Kalnėnų k. Kovo 12 
d. pil. Aleksandravičiui Sta
tutai grižus namo įsigėru
siam, žmona neįleido butan, 
tuomet jis nutarė pernakvoti 
kluone. Bemiegant nežino
mas piktadaris perpiovė jam 
gerklę ir padegė kluoną, bet 
jam pasisekė išsigelbėti iš 
ugnies. Kaimynų rūpesčiais 
tapo nugabentas Alytaus ap
skrities ligoninėn. Eina gan* 
dai, buk tą piktadarybę pa
dariusi jo žmona.

NETA1P NUTARĖ, KAIP 
PONAS NAČALNIKAS 

NORĖJO.
“Lietuvos Žinios” 

ša, kad Kauno apskrities vir
šininkas užprotestavo Kauno 
miesto tarybos nutarimą, ku
ilio buvo išreikštas burmist

rui Vileišiui pasitikėjimas.
Vadinasi, tayyba netaip 

nutarė, kaip “Jevo Mogu- 
čestvo” načalninkas norėjo.

prane-

NEMUNE PRIGĖRĖ
3 ŽMONĖS.

Šeštadienį, 8 vi. vakare, iš 
Panemunės laiveliu kėlėsi 
per Nemuną 5 asmenys. Va
žiavo pagal tiltą. Ties ta vie
ta. kur tiltas įgriuvęs, van
duo labai banguota. Smar
kiai banga metė laiveli, kuris 
apvirto ir 2 važiav usių nu
skendo. o trečias išsigelbėjo. 
Nemuno ir Kanto gatvių 
kampe nukrito nuo suolelio 
Nemunan ten sėdėjęs girtas 
pilietis ir nuskendo. Lavonas 
j ieškomas.

KUR PASIDĖTI?
Kuliai. (Kretingos aps.). 

Kovo 28 d. Mardosų k. gy
ventojas M. atsivežė į Kulius 
mirusį vaiką ir paprašęs baž
nyčios tanių, kad paskam
bintų jo vėlei, pats gi nuėjo 
pas vietinį kleboną prašyti, 
kad leistų Kulių kapinėse pa
laidoti jo vaiką. Bet klebo
nas ne tik nepriėmė į savo 
kapines, girdi, kadangi ne jo 
parapijos, bet dar išbarė špi- 
tolninkus už paskambinimą. 
M. gavo grįžti namo su kūdi
kio lavonu ir nežinia kur jį 
bepalaidojo. Jis senai gyve
na su svetima žmona, dėlto 
ir jo kūdikio kunigai nepri-

SUDEGĖ MOKYKLA.
Skriaudžiai (Mariampo-

lės apskr.) Balandžio iriėn. j savo ^apjnes
5 dieną, 21 valandą sudegė 
p. Paskevičięnės gyvenamas 
namas. Vienas galas namo 
buvo išnuomuotaš pradžios 
mokyklai. Ugnis prasidėjo 
nuo aukšto, todėl vėlai buvo 
pastebėtas. Gaisro priežasti
mi spėjama netinkamas 
dūmtraukio prižiūrėjimas. 
Esant dideliam vėjui, ugnis 
taip smarkiai siautė, kąd su
bėgusieji nieko iš mokyklos 
buto ir mokytojos kambario 
išnešti negalėjo.

Visas mokyklos invento- 
:-"i ir mokytojos daiktai 

sudegė.
1 Mokyklai ir namo savinin
kei gaisras padarė paviršuti
niai apskaičius, apie 14,000 
litų nuostolio. Namas nuo 
ugnies buvo neapdraustas.

Germaniškis. .Nemunėlio 
(Lietuvos-Latvijos pasienio 
upė) ledams einant, vanduo 
pakildavo iki 3, 8 mtr. Kran
tai kur žemesni, buvo apneš
ti lytimis ir vandeniui atslug- 
stant, lytys likosi ant krantų. 
Esantis per Nemunėlį tiltas 
ties Germaniškiu-Skaistkal- 
ne Lietuvos pusėje beveik 
nenukentėjo, kadangi lytlau- 
žiai ir tilto atramos apkalti 
storoka skarda, gi Latvijai . 
priklausanti tilto pusė kur. 
nei lytlaužiai nei tilto ątra- ‘ *
mos nebuvo apkaltos — ne
mažai nukentėjo, ypač vie
nas lytlaužis kurio viena pu
sė likosi visai išgriauta ir vos 
išlaikė stiprų ledų spaudimą.. - 
Ledams einant buvo matoma • . t rivtkiikivi rnešamos tvoros, malkos, kru- 5 000 2YDV ŪKININKŲ, 
moksliai... Vienam Latvijos? 2y<?U ūkininkų Lietuvoje 
miškų pirkliui liko nunešta yra virš 5 tūkstančių. Žydų 
apie 80 sienojų ir sparame- [an'C(^e_ dabar yra apie 50. 
džio apie 120 kub. metrų. ‘ “ *...................
1,. ——.-------------
MYKOLAITYTĖ PALEIS

TA 18 KALĖJIMO.
“Lietuvos Žinios” prane-

GYDYTAS EUROPOS 
DAKTARŲ IR AMERI
KOJE BE PASEKMIŲ, 

ATGAVO SVEIKATĄ 
PO VARTOJIMO 

KATRO-LEK
Gerbimas Pone Aptieko- 

nau.
Priverstas esu Gerbiamam

Kovo mėn. 26 d. Šakių ap.. Ponui pasiųsti nors raštišką 
Sintautų valse., Skaidutiškių padėką 
<aimo
Antanas 
vei-šovė Dvilytę Marcelę ir 
pats mirtinai persišovė. Prie
žastis — nelaiminga meilė.

J. J. URBSZOS
DIDEDĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursiją lydės žinomas Lawrence ir apielinkės 
veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “UTUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

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

NUŠOVĖ IR PATS 
PERSIŠOVĖ.

- - - - - ' i
- - - - -■ ; uz katro-lek, Į

gyventojas Šipaila kuri nuo jūsų apturėjau. Po j 
revolverio šūviais išvartojimui tik vienos bon-1 

kos pajutau tokias pasekmes, 
kokių nesitikėjau. Eidavau 
pas daktarus čia ir Europoj, 
gyvenau ant tyro oro ir vis-! 
kas buvo per niek. Šiandien j 
man nei blogas oras neken- į 
kia ir su kiekviena diena jau-; 
čiuosi sveikesniu ir jaunes-' 
niu, tartum naujai atgimęs, j 
Ir nesiliausiu šių gyduolių 
vartojęs, kol visiškai nepa-J 
-veiksiu. Dar sykį dėkavoju į 
Gerbiamam Ponui už pas-Į 

i langas surasti tokius pilvo 
.vaistus, kokiais yra KATRO- 
LEK. nes tiktai KATRO- 
LEK yra tikru pilvo daktaru.

Su pagarba 
John Lašėk

314 Prospect Avė.,' 
Brooklyn, N. Y. 

Reikalaukite šių puikių 
gyduolių savo aptiekoj arba ■ 
•ašvkite tiesiai pas išradėją,1 
\V.‘WOJTASINSKI DRUG 
CO., 114 Brighton st., Bos
ton. Mass., prisiunčiant $2 
už viena bonką arba už ti is 
bonkas S5.50.

Planuok Dabar Keliauti 
Šią Vasarą

PASTOJO KELIĄ.
Rokiškis. Kovo 7 d. ant 

Rokiškio-Kamajų vieškelio, 
už Skrebiškio, miške plėšikai 
buvo pastoję pil. D. kelią, 
□et pamatę atvažiuojančius 
žmones, pabėgo į mišką.

STATYS PAMINKLĄ 
D. BUKANTUI.

Žinomam tautos veikėjui 
D. Bukantui ruošiasi pastaty
si Ežerėnuose paminklą.

susirgimai dėmėtąją 
ŠILTINE.

Dotnuvos valse., Šeponių 
kaime susirgo šiltine pil. 
Kuiskįo Balio ir Žuko šeimy
nos, viso 11 asmenų.

NEMUNAS IŠPLOVĖ 
LAVONĄ.

Lekėčių valse., Alšėniškių [ 
kaime išplautas ant Nemuno; 
kranto nežinomos moteriš
kės lavonas.

i
I

IŠ VISOS ŠALIES 
KAMPŲ

KAUNE PLINTA NELE- 
GALĖ LITERATŪRA 
“Socialdemokratas” pra

neša, kad šiomis dienomis 
Kaune buvę paskleista labai 
daug “priešvalstybinės”, lite
ratūros. Ji einanti ne iš Vieno 
šaltinio, nes viena jos dalis 
esanti labai “krikščioniško 
turinio.” taigi turbut krikš
čionių ir išleista. Joje labai' 
esą šmeižiami aukšti val
džios vyrai. Po kitais atsi
šaukimais pasirašiusi kaž ko
kia “Karininkų savanorių 
grupė.”

Daug laiškų ateina kiekvieną dieną 
•ir visi išreiškia didž.iausį pasitenkini
mą. “Balandžio 2. Cleveland, Ohto. 
Trinerio Kartusis Vynas yra puikiau
sia gyduolė VVm. Stacey. — Balandžio 
1, Wauwatosa, Wis. -Jūsų skelbimai 
apie Trinerio Kartųjį Vyną yra teisin- 
•ri. Edw. I.ieber. — Balandžio •’>. En> 
pire. I.a. Trinerio Kartusis Vynas pa
darė man daug gera. Joljn Hihur. — 
Baiandžio'K.-Fėrnfe. Can. Yra
lai puiki gyduolė. .John Gajeivski. — 
'.Balandžio lft. San Arttonio. Tex. -Jo 
rpasėkmės yra puikios. L. G. Monte- 
Įmayer.” Tikrai, tai yra geriausia gv- 
:duolė dėl prasto apetito, užkietėjimo 
ir kitų pilvo trul-elių. Rašykite pa
jos Triner Co. 1333 S. Ashiand Avė. 
f'hicago. III. reikalaujant VELTU! 
S.AMPALO, tik įdėkite į laišką l"v. 
nadenginmi persiuntin o lėšų.

VELTUI SAMPAI.O KUPONĄ*
Vardas................... .. .........................

Gatvė.................................. . ...............
Miestas................  - E 2.

. ______________ 1______ L___-L,______

I

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Dabar jau pavasaris, tai yra ot

riausias laikas <fel atsitraukimo savo 
giminių į Kanadą. Aš atitrauksiu ju.-ų ■■ 
gimines ir pažįstamus, kaip vyrus, 
merginas ir moteris iš Europos į Ka
nadą. .Jei jusu imigrantai Vra sveiki, 
moka skaityti ir rašyti. Dėl platesnių 
informacijų visuose Kanados reika- 
’uose kreipkitės ypatiškai srrha p« r 
laiškus prie manės. <-)

GEO. KAITAS 
Laivakorčių Agentą*

P. O. Bos 47, VValkerville, Ont,
(anada.

REKOLEKCIJOS SU 
KEIKSMAIS.

Šeduvoj vienas kunigėlis 
per rekolekcijas iškoliojo vi
sus, kas ne pavasarininkai, 
ne tautininkai. Jaunimiečius 
pavadino “venerikais.” kurie 
norį pasigauti pavasarinin- 
kes ir jas užkrėsti savo ligo
mis.

PLUNKSNAS. Putam, Pasakas. 
Patalas, KaHras ir viaokian lovų 
jrtthnes, parduodam piffiaosiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didtiaaah aand'-

Eoropean Featber Co. 
» Levai) Street, Boston, Mare

’r 
ha žemės. Viso Lietuvoje žy
dų yra virš 53,OUO asmenų.

PRIGĖRĖ IŠSIGĖRĘS.
Girininkai (Veiverių Vi.), 

ša, kad studente Mykolaity- Prieš keletą dienų eidamas,
te, siicialdemokratė. kuri an- namo įkaušęs pil. Navickas Įžengimus 58 asmenis ir šū
dai buvo areštuota, dabar nukrito nuolieptoJ upelįirstatyiap’rotokolailoOasme- 

Į jau paleista iš kalėjimo. prigėrė.
• r

PER VELYKAS KAUNE 
AREŠTUOTA 58 ŽMONĖS.

Velykų švenčių metu poli
cija nulaikė už įvairius prasi-

*)

-T

, nims. 
V

♦ •'

'5 .
S

t

» p,c i ' t • ’

lia. Gvarantųojam 
uisiganėdinima.
Paa mos gausite 
tikraa etrropiškas 
plunksna* ir pu
ltui.

Dėl Inireočių, žaiidų ir Mt* «kwdBlt* . 

BEAK BRAND SALVE (Groblewskio)
SustaM* ak*m»mą ir ožgydo žaizda* b* 
nkati-mo į, 2 ar'3 diena*. Kaina SSe 

qroR1XWMK1 A 00.. Plymoat*. Pa. 
"GIDO ir GYDO ir GYDO—b*C mafealaP’ ,

Į LIETUVĄ
S. S. LEVIATHAN ‘

(Per Cherbourg) 
IŠPLAUKS iŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 26 D.
Su ekskursija personaliai vedama J. -11 RCK. l/uiied Statės Li
nijos Reprezentatoriaus.

Ponas Turck paims pilną atsakomybę jūsų keliones ir jūsų ba
gažo. žodžiu sakant, aprūpins jūsų keliony iki vietai.

KITI IjU’I.Al KIMAI J EUROPĄ YRA:
S.
S.
s.
s.
s.
s.
s.

AMERICA..................
HARDING .................
REPU BLIU ..............
PRES. ROOSEVEI.T 
LEVIATHAN ..........
geo. mashington 
AMERICA .................

... Birželi* 2 
... Birželi* «> 
.. . Birželi* S

. Birželio 13
Birželio 14» 

.. Birželio IJ» 

.. Btraelio 3w

s.
s.
s.
s.s.s.
s.

Visi laivai, išskiriant Leviathan, plaukia per Bremena.
Dėl pilnų informacijų kreipkitės prie savo vietinio agento ar

ba rašykit tiesiai į

VALIO!

Be Jokių Persėdimų

ETVffll EKSIDISUA
LIETUVOS VYČIŲ 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu "ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazy* J. Viesulą

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

N

V *

10-ties Metų Lietuko* Nepri
klausomybė* Jubiliejaus 

Apvaikšciojimuu 'N

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ .

KLAIPĖDĄ'

TRECIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Lami “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” At*tova*

15 IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitai* šios Linijos 
laivais

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Efesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba

DR Statė St.. Bosto*. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

LIETUVĄ
l’F.R HAMBURGĄ

Art musu populiarių laivų

Nepalyginama* švarumas ir 
patarnavimas visose klesnse 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

OAA išNewYorkį 
J Kauną ir atgal 

Ulftl 'Pndėjns S. V.
V jeigu Taksus.)

Sąvaitiniai Išplaukimai. 
Pinigas persiančiam greitai 

ir žemomis rotomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą 
informacijų klauskit pas vie
tos atentua arba pas

MurgJiKiteffl line
United Americati Lincą, Ine- 

Grnrral .l<e*t*

!

fCUNARD LINIJA LIETUVON
'Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko i 
Southampton kas Seretla vienu iš milžinų ekspresinių Laivų

BERENGAR1A AQUITANIA MAURETANIA
Iš BOSTONO: LACONIA Gegužės 13. SCYTHIA Gegužė* 27. 

CALIEORNIA Birželio 3.
o paskui sausžemių į Kauną _ 
Pamatykite Londoną pakely, ii ‘ 
Taipgi tiesini į Ix>ndor.ą kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- , 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

cvaiiD line

New York j Kauną $203 ir bran
giai. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bite 
Cunard agento, arba račykit paa,

33 Statė Street, 
Boston, Maso.

I

VALIO!

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplanku savo gim

tąjį kraštu. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie 
svečiai butu gerai priimti ir išsivežtu malonius įspūdžius is 
Lietuvos. ‘ . . . <

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Ameri
kos Linijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti, bet važiuoti'pas savuosius šią vasarą su \iena 
iš viršminėtu ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žiniom Kreipkitės i Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALT1C AMERICA LINE

8 Bridge Street. New York, N. Y.

(
X



Vietinės Žinios
pi patirti, ar lik Bostono 
"tvarkdariai” nebuvo sudarę 
konspiracijos prieš šalies 
prohibicija.

1 --------------  -
Pirmo* Gegužės Šventė buvo 

tinkamai pažymėta.
Pereitą nedėldienį LSS.

ATSIDARĖ SIUVĖJŲ
• SUVAŽIAVIMAS.

Komunistai bandė paimti 
konvenciją į savo rankas, 

bet nepavyko.
šį panedėlį Bostone prasi

dėjo International Ladies’ 
Garment 
konvencija, 
vadinamų ____________
arba komunistų bandė paini-'bėjo“ Keleivio

\\orkers unijos.50 kuopa apvaikščiojo Pir-
• ‘^je. taiPĮmos Gegužės Šventę South 

"kairiasparnių 1 Bostono Lietuviu Salėj. Kai-' 
., U.-JA _redaktorius!

ti suvažiavimą Į savo rankas, s. Michelsonas. advokatas] 
bet negalėjo, nes tvarkai da- y. j. Bagočius ir amerikietis! 
boti buvo pašaukta policija. Į^rg. Croivford. Tarpais buvo' 
Tuomet komunistai susirin- Įmuzjkos ir deklamacijų. P-lė • 
ko kitoj vietoj ir išrinko ko- p. Klimavičiūtė iš Cambrid- 
mitetą iš 10 narių, kuris ban-*ge-aus dailiai pagriežė smui- 
dys suruošti konferenciją su ku, o p-lė P. A. Kairaičiutė 
konvencijos viršininkais ir akomponavo jai pianu. Jau-! 
išrišti nesutikimus, kurie se-'nutė m. Ajiestaitė pasakė ke-' 
nai jau ema tarp dviejų um- ]įata deklamacijų. Žmonių 
jos frakcijų. Dėl tų nesutiki- buvo apypilnė salė ir ūpas 
mų suirusi darbininkų vieny- buvo geras. Badaujantiems 
be ir negalima pravesti savo Lietuvos vaikams ir mote- 
reikalavimų dirbtuvėse. Taip lrjmSi kurių vyrai ir tėvai sėdi 
aiškina komunistai. Įyž laisvę kalėjimuose arba

Bet konvencijos viršinin- ištremti iš savo krašto, buvo 
kai sako, kad šitos komunis- renkamos aukos. Publika stj- 
tų pasakos yra tik akių du- metė iš viso $30.00. Aukavo: 

komunistai kalba a(jv Bagočius ir Michelso- 
ap?e darbininkų vienybę tik- nas po y. Aniesta $1.50, ,muviIW __ 
tai tada, kada netun »a\o ^,į Manelis. Dr. A. Kapočius.-h tečiaus jis bus įvestas tur- 
rankose vadovybės. Bet kur j. P. Raulinaitis. P. Ketvirtis. '
tik jie paima viršų, tenai kai- į K. Sasnauskas. P. Adomai- 
bos apie V!enybę ir brolybę j. Abdulskis, P. Brazai- 
pasibaigia. Tenai jie tuojaus tis ir Nežinomas — po $1.00. 
pėda savo diktatūrą ir tuo&ĮLikusieji pinigai sumesti

..........  ’* ~ smulkesniais.
Už salę ir kitas apvaikš- 

čiojimo išlaidas apmokėjo iš 
savo iždo pati LSS. kuopa, 
taip kad surinkti $30.00 visi 
bus pasiųsti į Lietuvą.

Visiems aukavusiems, o 
taipgi kalbėtojams ir toms 
jajinoms draugėms, kurios 
prisidėjo prie šios šventės 
pąmarginimu savo muzika 
bei deklamacijomis, LSS. 60 
kuopa taria širdingą ačiū.

mimas.

1

is ir Michelso-

.. L. . 71 •■ \ .. ''V . 11S. J. .A0(lUl>hl.'
pasibaigia. Tenai jie tuojaus 'tis ir Nežinomas 
į . _________ L _________
kurie su jais nesutinka, šiuo-1 
ja laukan. Ir šiton konvenci- ’ 
jon jie važiavo ne vienybės 
tikslais, bet smurto keliu pa
imti ją į savo rankas. Ir tik 
dabar.
smurtu nieko nepadarys, jie 
pradėjo kalbėti apie bendrą 
konferenciją ir vienybės su- 
darymą. Šitokių konferenci-1 
jų su komunistais yra tečiaus 
buvę jau ne viena, ir visos 
jos pasibaigė niekais, nes 
komunistai jieško ne susita
rimo, o vien tik progos, kur 
galėtų padeklamuoti apie sa
vo komunizmą ir iškolioti ki
tokių pažiūrų žmones. Taip 
sako unijos vadai.

Daug komunistų yra atva
žiavusių iš New Yorko ir net 
iš Chicagos. Kelionė kašta
vo daug, ir išrodo, kad visos 
išlaidos bus pakeltos be rei
kalo.

kai pamatė, kad

Bostono policijoj kįla baisus 
šmugelio skandalas.

Bostono policijoj pradeda 
rūgti didelis skandalas. Lai
kraščiai, kurie visuomet yra 
atsargus, kad neužgavus val
džios unaro, dabar staiga 
viešai pradėjo rėkti, kad Bo
stono policijoj darosi kaž kas 
negera. Tūli jos skyriai, sa
koma, proteguoja degtinės 
šmugelį. Pabriežiama fak
tas. kad daug buvo užvesta 
bylų prieš stambius butlege- 
rius, bet kiekvieną sykį jos 
buvo numarintos neva dėl 
stokos faktų. Laikraščiai sa
ko, kad tos bylos buvo numa
rinamos paprastai dėlto, kad 
butlegeriai paplukdavo poli
cijos viršininkus. Daug buvo 
atsitikimų, kuomet teismas 
davė varantus kratoms dary
ti. bet nespėjo tie varantai iš 
teismo išeiti, o butlegeriai 
jau žinojo, kad pas juos bus 
daromos kratos. Tas reiškia, 
kad yra net teisme žmonių, 
kurie iš vien su butlegeriais 
varo šmugelio darbą.

Tūlas laikas atgal distriet 
attomey Foley pradėjo slap
ta šituos dalykus tyrinėti. 
Apie šitą tyrinėjimą žinojo 
tiktai vienas policijos cent
ras, o visgi ir iš tenai paslap
tis "ištekėjo.” Kalbėdami 
apie šitą skandalą, laikraš
čiai mini policijos komisio- 
nieriaus Wilsono vardą, kurį 
gubernatorius Fulleris yra 
paskyręs priešais susidėjusią 
opiniją, kad prie VVilsono ir 
seaiaus jau buvo žinomas 
giara- policijoj, lodei da 
Kartiniu skandalu susii upine 
•r g unematorius Įsikišo jau 
’r ^aidžia kuriai ru-

LAKŪNAS L1NDBERGHAS GAUNA MEDALI* PARDAVIMAI SIENŲ POPIERA
BARGENA1

RO.VBURY. parsiduoda Bučerue lat 
vių apgyventame distrikte Gera proga 
mokančiam latviškai.

CA.MBRIlHiE't JE parsiduoda 'tu-
• ba su 5 garadžiais. už $6,<aa>. Jeigu

“eash” kostumeris, tai ir pigiau.' gali- ] 
ma nupirkti. Rendų neša 87 dol. į mė- ■ 
nesį. ,

Ii ARLINGTONE. vienos famiiijos I 
stuba parsiduoda už $5»4<W. Pirmo I orEUl ALE MALI A VA 
morgiėiaus yra $4.000.

Taipgi turiu didelį li.'tų Arlingtone ,
2 familijų stubų Kas užipteresuoti su 
Arlingtotiu. kreipkitės pas mane.

f. N. RAMANAUSK AS
107 Mindsor •,(.. Cambridge. Mass.
Tel. L’oiversity 10624.

PARSIDUODA
l CEVERYKU TAISYMO DIRBTU- ,
■ VKLĖ geroj vietoj, su United Masine- ,spalvuotos*—$2.00 UZ galion.
rija. Išlygos lengvos - tik reikės mo- _ . ...

: keti p<> $5.<M) į savaitę.
1 647 Main sL. Cambridge. Mass.
■ _______ —-----------------------------------

PUSE KAINOS
14c. popiera—7c. 
30c. popiera—I5c. 
40c. popiera—20c.

Puikios patrinos dėl kiek
vieno kambario jūsų siūboj.

5 svarų eut Shellac—$2.75 
už galioną

40—40—20—$2.65 už gal.
Spar Varnišis, waterproof, 

$2.65 už galioną.
Gatavos maliavos, baltos ir

DORCHESTERY
ARTI P E A BO D Y NO_ ant g r 

stryto parsiduiaia trijų šeimynų. p<> 6 
kambarius, koloniah styliaus. trijų me
tu senumo medinis namas, su vėliau-, 
siais įtaisymais, atskirai apšildomas. 
Y'ra žemės de) garadžiu. Kainavo 
$16,500: parsiduoda už $13X00. Pirmo 
morgičiaus $10.000. Matvkite.

MART1N ZUNARIS
10 Mellin st, Dorchestėr. Mase. 
Tel. Talbot 5339.

Pristatymas dykai. 
B & D WALLPAPER CO. 

2150 Wa*hington St., Boston 
Netoli l'udiey St.

Tel. HIGHLANDS 4321.
• »

DR. J. MARCUS

Reikės mokėti 2c. taksų ant 
galiono gazolino.

Massachusetts legislatura 
priėmė bilių. kuriuo uždeda
ma 2 centai taksų ant kiek
vieno galiono gazolino, kun 
automobilistai pirks. Guber
natorius žada bilių pasirašy-

!

būt tik nuo ateinančių naujų 
metų, kuomet automobilių 
registracijos kaina bus gy
miai sumažinta.

Dabar keliai taisomi iš tų 
pinigų, kurie surenkami už 
registracijas. Bet toks kelių 
lėšų padalinimas buvo netei
singas. nes vieni automobi
listai naudojo kelius kas die
na. o kiti tik retkarčiais, bet 
už registraciją turėjo inokėti 
risi lygiai. Dabai* gi kas dau
giau važiuos, tas turės dau
giau ir sumokėti.

Pavogė $200,000 vertė* 
brangmenų.

Vienoj Bostono stoty buvo 
apvogtas New Yurko aukso 
vompanijos agentas. IŠ jo 
javogta dėžė su deimantinė
mis brangmenomis. kuinų 
vertė apskaitoma Į §200,000. 
Pereitą panedėlį darbininkai 
rado keliatą deimantinių 
daiktų pamesta prie South 
Bostono prieplaukos. Dei
mantinės bransolietos ir bro- 
škos buvo sumintos į purvą. 
Vienas jų bandė tokį branso- 
lietą parduoti už 25 centus, 
bet niekas nepirko. Paskui 
jasirodė, kad to bransolieto 
Kaina yra §2,000. Policija 
mano, kad tuos daiktus vagįs 
išbarstė paskubom dalinda
miesi grobiu.

Policmanas rastas kaltu 
žmogžudystėj.

Prisaikintujų suolas rado 
Dorchesterio policmaną 
Harringtoną kaltu žmogaus 
nušovimu, šita tragedija įvy
ko pereitą vasarą. Policma
nas gynėsi, kad nakties laiku 
pareinant namo jis buvęs už
pultas, paraustas ir apiplėš
tas, ir kad jisai šovęs gulėda
mas ant žemės, ir pataikęs 
bomui vardu McDonald. ku
rį ir užmušęs. Bet užmuštojo 
liudininkai parodė, kad buvo 
visai kitaip. * Policmanas tu- 711 Main St., CAMBRIDGE. 
-ėjęs ant McDonaldo piktu
mą. ir šovęs kuomet McDo
nald stovėjęs ramiai ant 
kampo ir kalbėjęsis su savo 
sėbrais.

Suvienytų \ alstijų Kongresas nutarė duoti lakūnui Lindberghui medalį. Paveiks 
las parodo, kaip Kulidžius jam tą medalį prisega.

rr . ■ 1 y j

IŠSIRANDAVOJA.i
3 kambariai ant pirmų lubų, ant 22 1 

\ewman street. Yra gesas ir toiletai. 
3 kambariai ant pirmo ir 4 kambariai 
ant antro ant 24 Newman street, 
South Boston. Kenda į mėnesi ant pir
mų Ijgbų $10.00; ant antrų $13.00

Kreipkitės: M iliam Johansen
8 Arthur Street. Somervilie. Mass.

TeL: Somerset 1698.

PASIRANDAVOJA
Trįs kambariai po No. 317 —■ 4-tli 

:t., randa $11 ant mėnesio.
Savininko telefonas: l'albot 5339.

DIDŽIAUSIAS DORCHES- 
TERYJE BARGENAS.

Dubeltas narna.- susidedantis is 16 
ruimų, po 8 ruimus abiem pusėm, dvi 
maudynės, du fumaces. Randasi labai ‘ 
geroj Dorchesterio sekcijoj, dvi minu- ; 
tės paeiti iki naujo Skavvmut Braneh i 
tunelio. Speciališkai prirengta dėl 
dviejų giminingu šeimynų. Kaina 
$7,500.00. Įnešti reikia kiti ant
tinkamu pirkėjui išlygų- Kreipkitės:

REALTY INVEŠTMENT CO.
275 Kashington S t. Boston. Mass. 

TeL: Hubbard 3511. ,

CAMBRIDGE, MASS.
Siuomi pranešu visiems lietuviams, 

kad aš perkeliu savo BARBĖK.NU 
NAUJON VIETON, po num.

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas slaptų ir kruniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover Stw Boston. Room 7. 
Tel.: Kiehmond 0668, Rox. 1894-J., 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

---------------------------------------------------- I 
PARSIDUODA KONCERTINA Pea l’l 
(įueen De Lux. tribalsė, .-u 102 raktais. | 
visai mažai vartota. Kainavo $300. J 
Dabar parsidu>«la už $80. Kam reika- • 
linga, greit atsišaukite po antrašu:----- Į !

LONGJN BUINIS (20, ‘ i
120 Vebster Avė.. Cambridge. .Mass. «

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dien*
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedaliomis parai tusi tarimų.
TS3 N. Mala St. kam p. Broad St.

MONTELLO, MASS.

------------------ ___

Peticija dėl žmogžudžio 
Romano.

Mums teko girdėti, kad tū
li žmonės South Bostone ren
ka parašus po peticija, kuri 
bus nusiųsta Lietuvos val
džiai kaipo Amerikos lietu
vių prašymas, kad ji paliuo- 
suotų buvusi Amerikoje šni
pą Romaną, kuris dabar sėdi , 
Kauno kalėjime už žmogaus 
užmušimą.

Mes norėtume paklausti tų 
geraširdžių, kodėl jie neatsi
mena. kad Lietuvos kalėji
muose dabar sėdi šimtai 
žmonių už demokratinę Lie
tuvos respubliką? Tų tarpe 
yra Dr. Pajaujis, buvusis Sei
mo atstovas Tornau ir dau
gybė kitų. Kodėl gi tie gera
širdžiai south l>ostoniečiai 
užmiršta idealistus, o gina 
žmogžudį?

Ugnagesių trokas įvažiavo į 
automobilių eilę.

Ant Centrai skvero Cam- 
bridge'uje pereito panedėlio 
vakarą stovėjo prieš trafiko 
signalą ilga automobilių eilė

Gegužės 6 d. įvyko vestu
vės P. L. Paulausko iš Lowell 
su p-le Gižiute iš Bostono. 
Jaunavedžiai <usituokė civi
liu šliubu.

Iš priešingos pusės atlėkė 
ignagesių trokas ir visu 
imarkumu davė Į priešakinį 
automobilių. Trįs automobi
liai buvo suvaryti viens į ki
tą ir 5 žmonės tapo sunkiai 
sužeisti. Ir. kaip vėliaus pa
aiškėjo. ugnagesiai buvo iš
šaukti visai be reikalo. Vai
kas buvo numetęs degtuką į 
palietą ant gatvės gazoliną, 
o praeivis tuojaus paskambi
no į ugnagesių stotį alarmą. 
Kuomet gaisrininkai atvyko, 
gazolinas jau buvo sudegęs.

Šį panedėlį Bostone atsi
darė dentistų suvažiavimas. 
Dalyvauja apie 5.000 
profesijos žmonių.

tos

SPORTAS

Vaikai rado žmogau* 
kaulus girioj.

Vaikščiodami po girią ne
toli Newtono vaikai rado ne
žinomo žmogaus kaulus, ant 
kurių dar laikėsi supuvusios 
drapanos. Ten pat gulėjo jau 
supuvusi virvė ir nulužusi 
medžio šaka. Spėjama todėl, 
kad t
* V 
gulėjo, malimai 
mėnesių

N. GENDROLIAUS 
EKSKURSIJA.

Gegužės 6 d. U. S. Lines laivu 
"Republic" per N. Gendroliaus 
Agentūrą iškeliavo Lietuvon 
kanti ekskursantai:

Petras Kasperaitis, 
Jonas Maksvjtis. 
Jurgis Alasevičius. 
Elzbieta Alasevičienė. 
Monika Samonskienė. 
Alenutė Samonskaitė, 
Teofilė Šiaulienė. ■ 
Vincelė Karpavičienė. 
Liudvikas šiauliškis, 
Julius Germonaitis, 
Katrė Kaulenaitė, 
Adelė Moneikienė, 
Petras Feldmanas, 
Jonas Petrikas. 
Adolfas Vigorneckis. 
Daugelis iš minėtų ekskursan-

se-

. as Žniogu-. bir o pasika-.tų turi jau ir leidimus parsivežti
Aut žemės jo lavonas 13- ’š Lietuvos po meilužę. Sekančiu 

ia<J daug ekskursijų dalvvius pagar»insim
Reportet u. jvėliau

Comaras nugalėjo Sarpalių.
Tumamentas dėl lietuvių 

ristikų čampijonato jau pra
sidėjo. Praėjusį keivergą 
Grand Opera Housėj ritosi 
luozas Komaras su Dr. Ka- 
oliu Sarpalium. Abudu ris- 

dkai prie šių ristyriių buvo 
gerai prisirengę. Kiek teko 
patirti. Komaras tą vakarą 
turėjo didelę slogą ir todėl 
jis buvo labai nushylęs. Bet 
visgi jis laimėjo. Pirmame 
■>usikirtime Komaras pagul
dė Sarpalių i 13 minutų. Ant
rame sutikirtime Sarpalius 
nutrenkė Komarą į 5 minu
sas. Paskutiniame susikirti
me Komaras nutrenkė Sar- 
>alių į 4 minutas.

Dabar Komarui dar prisi
us persiimti su Juška ir Gan
omi. Jeigu jam pasiseks ir 
iuos du smarkuoliu nugalė- 
i, tuomet jis bus paskelbtas 
ietuvių ristikų sunkaus svo
rio čampijonu.

Šiame ketverge Bostono 
Arenoj risis didysis Munn su 
smarkiuoju Sonnenberg. .Jie
du abu yra buvę gai*sųs Ame
rikos universitetų futboli
ninkai. Šiose ristynėse daly
vaus ir Juozas Komaras.

Guodotina Visuomenė 
Tėmykite!

BANKIETAS.
13 gegužės įvyks puikiausia 

VAKARIENE irgražiausisj 
KONCERTAS, kurį išpildys ’ 
Kanklių orkestrą, vadovaujant 
p-lei Jasinskiutei. Taipgi dąly-. 
vaus solistai, dainininkai, pianis
tai, smuikininkai. Yra užkviesti 
yfši lietuviai sportininkai ir pri
sižadėjo dalyvauti. Kurie daly
vaus Siame Bankiete. visi turės 
progą susipažint su pasižymėju
sias svečiais. Lietuvių Ukėsų 
KDubas tam tikslui ši Bankietą 
ir rengia. Visi lietuvių biznieriai 
pasižadėjo tą Bankietą paremti, 
kad butų vienas iš žymiausių. 
Visi malonėkite dalyvauti Lietu- 
vią Svetainėje, ateinančioj nedė- 
lioj. L. U. K. Komitetas.

KARPENTERIŠ
i Taisau namus uždedu asbesto' -to 
i ,us, dauba- geras, žema kainu < r*, 
I T«i*!’h"ni C«>lntwM<» *1.'*'

Naujoje vietoje įrengiu visk* gra
žiausiai ir patarnavima, geriausis. 
Todėl, gerbiamieji, vieton eit pas sve
timtaučius. kur turit mokėt brangiau 
ir nebur.at patenkinti, kviečiu didelius j 
ir .mažus lankytis pas' uius. kur pilnai i 
busit patenkinti

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
mokintis už Barberj. Norintis tų ama
tų gerai išmokt, atsiliepkit greitai. Aš 
apsiimu išmokyt’ ir djtrbas ant visa
da -. Daug jaunimo priauga ir jaunieji 
nori, kad barbens butų jaunas. Todėl 
proga jaunam vvrui gera. • IV) *

L. ŠILKINIS
M ’.IN ST.. CAV.BR1DE, M ASS. Į

MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda profesionales pamokas 

ai.t visokiu instrumentų, kaip vei 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instiiimentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.
199 Broad vay.'So. Boston. Mass 

Tel. S. Boston 1079
— ir — * (-)

Kamp. Beacon ir Broadway. 
Chelsea. Tel. Chelsea 1841.

r
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SOUfl I9M1 
HARDWAI£ CO.

AGENTSFOR

Bttalac
The eoederful new ųtadčdrying 

ENAMEL
'STule our suppiy latts «rc are gm.ng 
ooe of these very useful and actracme 

apraus with svety purchase of

LACQUERLIK£ 
ENAMEL

Tbere is nothing as stylish or u atu »:• 
the SS daintily painted furniture 

and intenoes
VITH

■

Ha ao dhagreeaHe tane, nrads no
•pečiai thtnutr.

THIS ENAMEL hm th« rirtuct of 
lacquer, būt i» *afe aad ampic to u»e.

ASK FOR AN APRON"

Be to da užlaikome ir visų kitų 
dalykų prie namų pataisyme. 
Viskų pristatėm į namus dykai.

J. KLIMAS
(Navininkas)

379 Broad way, 
So. Boston, Mm*.

't el. So. Boston 0122.

f
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I

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalta Ga
ldikai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3300
1 ALLEN ST.. Cor. Chsmbers St-. BOSTOJi, MASS.

AJ.KUPST1S
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampini.' na
mas ir krautuvė ju įtaisymais.

I LIETUVĄ 
ir atgal

į

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

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.

NAUJAS DVIEJU ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj 'ietoj. ant Marine 
Road.

MEDFORDE
IRIEJI ŠEIMYNŲ
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

narna-, -u

READVILLE
DVIEJU šEIMY N V rainas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug 
žemės.

RANDOLPH
AMUONTŲ KA.MBARIl narna' 
su visu fornišiumi, ir šeši akeriai 
žemės.

E. BR1DGEWATER
FARMA 50 AKERIU žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
mašinerijų

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INŠIUR1NU tik Mam* 
chusett* valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fomišius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

PARDUODAME ANG
LIS IR MALKAS.

Pristatome netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

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

GALIMA KREIPTIS 
A patiškai, laišku arba per 
telefoną.

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

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIU 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pattoris

O JŪSŲ NAMAS ATRODiN KAIP NALJAS UŽ PENK't .METU.
Mes ožlaikom popiera* visokių spalvų dėl sienų karmabių ir varni- 

siu« dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kas tik rei
kalinga prie darbo daržų: dratus dėl tvorų ir sietas dėl langų.

SPEC1AL: Kvorta varniiio ir brušis už 95^.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H. SN'APKAUSKAS. Jurininkas

1147 Cambridge St, Cambridge, Mast.
TeL Porter *755.




