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'U_ -• 1 _x'kos valdžia gavo neva nuo
norėjo tSprOVOKUOl VVa hingto .o vyriausybės, 
l/- w 1 *1 nėra vyriausybes ne
Karą su Meksika, sekta, kad Keiioggo

PASAULIS GARBINA 
BEETHOVENĄ.

___ — _ Kovo 26 dieną sukako 100. 
į metų, kai mirė garsusis vo-! 
I kiečių kompozitorius Beeth- 
; oven. Šitas jo mirties sukak- 
: tuves naminėje visas civili- 

ti. Aš norėčiau paklausti po- /uotas nasaulL ___ ’„’
ną Voldemarą, dėl ko pade- sostonėj* kur Beethoven pra

leido paskutinius savo gyve- 
__ j metus, tą dieną buvo

| surengtos didžiausias iškil- 
?i-

Austrijos

Lietuvos Fašistai Ilgai I 
Ant Durtuvų Nenusėdėsi
TAIP PASAKĖ SEIME 

DRG. KAIRYS.
Austrijos

Smurtininkai grumuoja so
cialdemokratams gyvybės 

atėmimu.
Kovo 3 dieną Lietuvos 

Seime buvo bendros diskusi- 
j’os dėl valdžios deklaraci
jos. Kalbant apie dabartinės 
valdžios politiką, liaudinin
kų atstovas Toliušis pavadi
no vidaus reikalų ministerį 
pulk. Musteikį “deržimor- 
da” ir “kontrabandininku,” 
delko Musteikis iššaukė To-j 
liušį dvikovom Bet kadangi 
Lietuvos įstatymai dvikovą 
draudžia, tai Toliušis žada 
traukti poną ministerį teis
man.

Po Toliušio kalbėjo social
demokratas St. Kairys. Jis 
pasakė Voldemarui, kad 
durtuvais valdžia gali pasi
remti, bet ilgai ant jų nega
lės nusėdėti, nes jie pradės 
jai pačiai durti.

Draugo Kairio kalbą pa
duoda ‘‘Socialdemokratas.” 
Nors ji cenzūros sudarkyta, 
bet paduosime nors tas jos 
dalis, kurios liko neišbrauk
tos.

Pono Voldemaro deklara
cija išaugo iš trijų žodžių į 
30 puslapių, sako drg. Kai
rys. Ir kuomet ponas Volde
maras tą deklaraciją skaitė, 
tai tą pačią dieną Kauno 
operoj buvo vaidinamos 
“Hofmano Pasakos?’ Sveti
mų valstybių atstovai todėl, 
ėmė juoktis, statydami klau
simą, kur yra daugiau kūry
bos ir fantazijos: ar “Hof
mano Pasakose,” ar pono 
Voldemaro deklaracijoj?

Pono Voldemaro deklara
cija pasibaigė melancholin
gais žodžiais, kad jo -vyriau
sybės sumanytasai darbas 
yra milžiniškas ir kad pats 
jis bus laimingas, jeigu jam 
Pasiseks padėti bent pama

ltas. Kad galima butų padėti 
bent pamatas sumanytiems 
darbams, reikalingos tam 
tikros sąlygos, reikalinga 
Įvertinti tas reales galimy
bes, kurios deklaracijoje už
brėžta programa teks vykin
ti. Kurios tos sąlygos?

Aš čia nekalbėsiu apie tai, 
kuriuo keliu p. Voldemaras 
su savo vyriausybe atsisėdo 
šitose kedėse. Apie tai ne 
tiktai Seimas, bet ir visas 
kraštas jau daugumoj pa
kankamai gerai orientuojasi. 
Ponas Voldemaras savo pa
siteisinimui yra ne kaitą pa- 

■ reiškęs, kad jis tik dėl to su
tikęs stoti vyriausybės prie- 

Sšaky ir paimti ant savo silp
nų pečių sunkią valstybės 
darbo naštą, kad Lietuva 
stovėjusi ant bedugnės kran- 

, to, ir kad reikėjo gelbėti pa
dėtis. Paliksim istorijai su- 

•inti Voldemarui už jo nuo- 
elnus musų tėvynei laurų 
ainiką. Šiandien mums, so- 
laldemokratams, ne tiek ru- 
i įvertinti įvykusi giuodžio 
7 d. perversmą, kiek išaiš- 
nti jo pasekmes musų kraš- 
i tiek dabarty, tiek arti
nusiai ateičiai.
'Ponas Voldemaras sakėsi, 
4 jis atėjęs Į. vyriausybę 

tikshi, kad gelbėtų padė-

tis reikėjo gelbėti.
(Čia apie- pusė špaltos iš- nfnio 

braukta cenzūros.) ;____  _ _________ ____
Ir “geriausi tėvynės su- įjės jo'įarbei. Iškilmėse of 

nųs” dabar pripažįsta, kad cialiai dalyvavo 
negalima dabartinę vyriau-Į valdžia ir visu svetimu vah 
sybę apginti nuo konkuren- tybiu atstovai Vokietijoje. ... ____ ’ai. Vokietijoje
ei jos į valdžią. V adinasi, jai šitos sukaktuvės apvaikščio- 
pasilieka tiktai viena gali-t^ visuose nuėstuose. Ameri

koje visą pereitą sąvaitę ra
dio stotys siuntė Beeth meno 
muzikos koncertus, o moky
klose vaikams buvo aiškina
ma to didžiojo kompozito
riaus gyvenimas ir darbai.

mybė: paėmus valdžią gink
lu, ginklu ją ir išlaikyti. Ka
ringo ūpo žmones, kurie mo
ka tik kirsti ir kapoti, ginklo 
argumentas labai vilioja. Jis 
patinka ir nesubrendusiai 
jaunuomenei, kuriai rodos, 
kad užtenka griežto pasiry
žimo, be jokio gilesnio daly
kų supratimo. Bet ponas Vol
demaras yra prityręs žmo
gus. Jis ir iš istorijos turėtų 
žinoti, kad valdžia gali kar
tais pasiremti durtuvais, bet 
negali ant jų ilgai sėdėti — 
pradurs.

Pagalios, p. Voldemaras 
gerai žino, kad ne kiekvie
nas priešas yra ginklu pasie
kiamas. Ir kaip tiktai patys 
svarbiausi priešai yra ginklu * 
neįveikiami. Tas svarbiau- 
sias priešas yra pats gyveni
mas ir tos sunkenybės, ku
rias gyvenimas sudaro kiek
vienai vyriausybei, taip pat 
ir p. Voldemaro vyriausy
bei. O gal p. Voldemaras yra 
gimęs marškinėliuose ir yra 
ypatingai laimingas, kad ši
tų sunkenybių neturi. Deja, 
gyvenimo sunkenybės atsi
stojo prieš Voldemarą dar 
griežtesnėj pozoj, negu prieš 
praėjusias vyriausybes.

Po drg. Kairio kalbėjo ir 
drg. Purėnienė. Ji faktais 
parodė, kaip Voldemaras 
pats sau prieštarauja. Septy
ni mėnesiai atgal tam pa
čiam Seime jisai reikalavo 
panaikinimo karo stovio ir 
įvedimo pilnos spaudos ir 
žodžio laisvės. O. šiandien, 
pats atsistojęs valdžios prie
šaky, palaiko karo stovį, slo
pina spaudą, naikina darbi
ninkų organizacijas, kemša 
žmones į kalėjimus.

Lietuvoje dabar siaučia 
tikras teroras, sako drg. Pu
rėnienė. Štai, “karininkų or
ganizacija kovai su komu
nistais” parašė socialdemo
kratų lyderiui Kairiui juod- 
rankišką laišką, grasindama 
ji užmušti, jeigu jisai nesi
liaus kovojęs už socializmą. 
Jo žmona taipgi gavo nuo tų 
pačių patriotų laišką, kur sa
koma, “jeigu nenori likti 
našle, tai pasakyk savo vy
rui, kad jis už socializmą 
nekovotų.” Panašių grąsini- 
mų gavę ir kiti socialdemo
kratų veikėjai. Ant draugo 
Vikonio buvo jau ir pasikėsi
nimas padarytas, o dr. Pleč-

o

nėra vyriausybės nota. Su- 
> ir kito 

valdininko parašai buvo pa
dirbti klastuotojų rankomis. 
Meksikos valdžia įsitikino, 
kad Jungtinės Valstijos čia 
visai nekaltos. Tuomet išėjo 

!| aikštę, kad taip pat netei
singa yra ir toji nota, kuri 

:buvo gauta Washingtone 
neva nuo Meksikos valdžios. 

Kol kas d a nei viena val
džia tų notų turinio viešai

ABIDVI VALDŽIOS GA
VO KURSTANČIŲ NOTŲ.

Provokatoriai da nesusekti, 
bet spėjama, kad tai katali

kų kunigų darbas.
Tarp Meksikos ir Jungti

nių Valstijų be mažko nekilo 
ikaras. Santikiai tarp, šitų 
dviejų valstybių buvo įtemp- nėra paskelbus, bet jau tiek 

’ ' " ,-fyra žinoma, kad šitų notų
_ Ir štai šiomis die-tikslas buvo supiudyti abidvi 

nomis Meksikos valdžia gau- valstybes ir išprovokuoti jei-

li jau per keliatą pastarųjų 
mėnesių. 7 **■••• • ’• yra žinoma, kad šitų notų

AUTOMOBILIAI AMERI
KOJ KAS DIENA UŽMU

ŠA 62 ŽMONES.
Pereitais metais automo

biliai Amerikoj užmušė 23,- 
000 žmonių, kas reiškia po 
62 žmones kiekvienai dienai. 
Sužeistų buvo 690,000. Taip i 
sako Aetna Life lnsurance teroras. 
Co. sekretorius Catiin.

AMERIKON V-ANGLŲ 
LAIVYNAI SUGRIOVĖ 

NANKINĄ.

na iš W ashingtorio aštrią no- gu jau ne tikrą karą, tai nors 
tą. po kuria pasirašo Valsty- santikių nutraukimą.

Šangchajaus mieste sušau
dyta komunistų “laikinoji 

valdžia.”
Kinuose pakilo didžiausis 

Kiniečių Įniršimas 
, ant krikščionių ir jjį misio
nierių neturi galo. .Kiniečių 

' alrimic
yra tie nenaudėliai, kurie su-

LENKIJOJ UŽDARYTA I akimis žiūrint, ntfsionieriai 
DVI ORGANIZACIJOS, yra tie nenaudėliai, kurie su- 
Lenkijos valdžios įsaky- sįsukę jų tarpe ^dus parub- 

mu, pereitą sąvaitę tapo už- dirvą knksęiomų kapita- 
darytos dvi politinės organi- batams ir jų durtuvams bei 
zacijos, gudų “Hromada” ir baro laivais su kanuolė- 
lenkų Nepriklausomoji Vals- .

itiečių Partija. Sakoma, kad.. Pereitą sąvaitę,~ kuomet 
i jų tikslas buvęs nuversti d a-, P?
bailinę Lenkijos valdžią. .....

bes Departamento sekreto
rius,Kellogg ir kitas šios ša
lies valdininkas. Notos turi-! 
nys esąs toks įžeidžiantis, 
kad ir prie geriausių santi
kių galėtų supiudyti Meksi
ką prieš Ameriką ir privesti 
prie karo. Ir kuomet Meksi- 

į kos valdžia stebėjosi tos no
tos akyplėšiškumu, tai Wa- 
shingtono valdžia gavo pa-' 
našią notą neva nuo Meksi
kos vyriausybės. Žinoma, 
VVashingtono valdžia taip 

.pat labai užsigavo. Ir Wash-j

Socialistas Gavo Milioną 
Dolerių Už Išradimą.

Pusę tų pinigų jisai skiria 
labdaringiems tikslams.
Visa Amerikos spauda šį 

panedėlį paskelbė stambio
mis raidėmis žinią, kad so
cialistas New Yorke gavo 
milioną dolerių už savo išra
dimą. Jis vadinasi Anatol 
Josopho. ir išrado toki apara
tą, į kurį įmetęs 25 centus,-----
žmogus įgauna ant syk gata- dėsiąs : 
vas 8 safo fotografijas. Apa- Meksikos 
ratas pavadinta fotomatonu Katalikų spaudoje pasirodė 
ir nupirkusi ji kompanija pranašaujančių žinių, kad 
taipgi bus žinoma Fotoma- neužilgo Meksikoj kilsianti 
tono v4rdu — Photomaton. nauja “----- i:..--;.. „ i..... .•
Ine. , __

Šiton korporacijon susidė- CaHeso valdžią, 
jo tokie žmonės, kaip Hemy 
Morgenthau, buvusis Ameri
kos ambasadorius Turkijoj; 
gen. J. G. Harbord, Radio 
Cprporation of America pir-

I Kas yra tie provokatoriai, 
Į kurie rašė tas “notas.” tuo 
tarpu da nežinia. Bet spėja
ma, kad tai bus katalikų ku
nigų darbas. Nes niekas taip 
nenori Meksikai pragaišties, 
kaip kunigai, kuriems dabar
tinė Meksikos valdžia atėmė 
d varus ir uždraudė kištis po
litikom

4 MONARCHISTAI NE
TEKS GALVŲ.

Berlino kriminalis teismas 
ingtone buvo jau pradėta at- pereitą sąvaitę nuteisė mi- 
virai kalbėti, kad santikiai riop 4 monarchistus. kurie 
su Meksika busią nutraukti, priklauso prie slaptos kari- 
sutartis dėl ginklų šmugelio ninku monarchistų organiza- 
panaikinta ir tuojaus prasi- j ei jbs». žino mos kaipo “Juodo- 

ginklų , gabenimasį jį Armija.” Jie yra visi ketu- 
maištininkame, ri karininkai ir vadinasi

|i

listams ir jų durtuvams bei

; spėkos urnai ėmė trauktis ir 
minios pradėjo plėšti sve
timšalių namus ir krautuves, 

> ir Anglijos karo 
laivai ėmė šaudyt Į miestą iš 
anuotų, sukeldami tenai di
džiausi pragarą. Sakoma, 
kad tūkstančiai kiniečių mo
tetų ir vaikų buvo išmušta ir 
pakeltas mieste gaisras nu
šlavęs šimtus namų.

Dėl šitos skerdynės, Ki-1 
nuošė pakilo da baisesnė pa-

nauja “revoliucija,” kuri 
nušluosianti “bedievišką”

Kaip Eina Darbai?
• lOlVOI

Tūlas laikas atgal buvo 
manoma, šįmet Amerikoje 
gali būt bedarbė, nes perei
tais metais darbai ėjo smar
kiai. Ir ištiesų, šių metų pra
džioje pramonė buvo pradė
jus šlubuoti. Plieno, automo
bilių ir audimų fabrikai buvo   _ ___
pradėję jau ljuosuoti nuo gieža krikščionims ir visiems 

baltveidžiams. Po visą šalį 
dabar platinami atsišauki
mai ir kiniečiai kurstomi 
mušti atėjūnus krikščionis ir 
keršyti jiems už sunaikini
mą Nankino, kur tie “kruvi
ni imperialistai išskerdę 
200,000 niekuo nekaltų ki-

darbo darbininkus.
Dabar tečiaus’ dalykai pra

dėjo krypti geron pusėn. 
Plieno pramonė žymiai pa
gerėjo ir dirba pilną laiką. 
Automobilių fabrikuose dar
bai eina gerai, išskyrus tik 

žę ji automobilium i laukus, ?lenA kūnam didelę —„--------- ------ -----------
- Visiems keturiems i konkurenciją daro General niečių.” Padėtis pasidarė to- 

1 Motore korporacija. Medvil- kia rusti, kad krikščionvs da
nės audinyčios irgi pradėjo bar bėga iš Kinu didžiausioj

vadinasi 
Fuhnnann, Klapproth, Um- 
hofe ir Schultz. Jie kaltina
mi tuo, kad 1923 metais pa
grobė seržantą Wilmsą, su
sekusi jų juodašimtiškus pla
nus prieš respubliką, ir išve

Bet provokacija nenusise
kė. Meksikoje tapo susekta, nužudė, 
kad toji nota, kurią Meksi- jiems bus nukirstos galvos.

su tuo išradimu jie padary s 
tokį biznį, kokį padarė 
Woolworthas steigdamas po 
visą Ameriką “dešimt-što- 
rius,” ir kokį Fordas padarė 
pigių automobilių srity.

Fonomatono išradėjas 
yra kilęs iš Rusijos. Jis gimė •_ m > • •

Detroito Biznieriai Apskelbė 
Fordui Boikotą.

:geriau judėti, o pietinėse vai-betvarkėj.
, Bei Nankino bombardavi-

Keršija, kam jis gadina 
jiems biznį, parduoda
mas savo krautuvėse 

prekes pigesnėmis 
kainomis.

“New York Times” kores- 
ir augo Tomsko mieste, Sibi-1 pondentas praneša iš Detroi- 
re. Jis išmoko fotografo j to, kad apie 4,500 mėsininkų 
amatą ir visuomet indomavo: ir groseminkų turėjo mitin- 
fotografija. Karo metu jis gą ir nutarė boikotuoti For- 
buvo paimtas rusų armijon 
ir pateko austro vengrų ne
laisvėn. Pasirašius rusams 
taikos sutartį su vokiečiais ir 
austrais, jisai vėl sugrįžo į 
Tomską. Iš tenai jis per Ki
nus dasigavo prie laivo ir 
per Japopiją atvyko Ameri-

vilnonės prastai ei- mo pakėlė didelį protestą ir 
J į Maskva. .“kviesti ja,” “Prav-

Namų statyba sjmet ma- da” ir kiti bolševikų laikraš- 
---------  žesnė, negu pernai šiuom lai- čiai pašventė šitam ivykiui 
! krautuvės negalėdavo nuo-ku buvo, tečiaus nuo vasario po tris puslapius ir piešia A- 

žmonių apsiginti. Taigi galų mėnesio ji eina aukštyn. |merikos ir Anglijos imperia-

vomis.
Bet kiniečiai nelabai myli 

ir bolševikus. Tas matyt iš to, 

čių armijosvadas Pai-Tsung- 
hsi liepė areštuoti visą ko
munistų “laikinąją valdžią” 
ir visi jos nariai tuojaus bu
vo sušaudyti. Išviso nužudy
ta 11 komunistų ir jų lyderis 
Hsu-Lang-hsi. šitą “laikiną
ją valdžią” komunistai buvo 
sudarę Šangchajuje pasi
traukus iš tenai šiauriečių 
armijai. Sekdami Rusijos 
komunistų pavyzdžiu, kinie- 

■ Čių komunistai buvo jau pri
steigę visokių komunų Šang
chajuje, bet visos jos tapo 
uždarytos ir vadai areštuoti. 
Tas parodo, kad kantonie- 
čių armijos vadovybė neketi
na su komunistais broliuotis.

gale Fordas sumanė atida- 
-ryti savo krautuvių duris vi
siems lygiai. Ir jis atidarė. 
Nuo to laiko smulkiems 
krautuvninkams biznis taip 
nusmuko, kad daugeliui jų 
gręsia jau bankrutas. Sako
ma, kad jie buvo nusiuntę 
net tam tikrą komisiją pas 
Fordą, kad ji patartų jam 
tas krautuves publikai užda
ryti. Fordas atsakęs: “Well, 
kaip jus nusibankrutysit, tai 
ateikit pas mane, r - - ’-----
duosiu darbo fabrike.”

do automobilius. Boikotas 
esąs labai piktas ir žadąs iš
siplėsti po visą Ameriką. 
Biznieriai keršiją Fordui 

! dėlto, kad jis gadina jiems 
biznį, parduodamas savo 
krautuvėse mėsą ir kitus val- 

r— ——-igomusdaiktus daug pigiau,
kon. Dabar jis yra 33 metų! negu jie gali parduc *i. 
amžiaus ir vos tik .3 metai1 j-- t? jIs pat pradžių Fordas ati

darė tas krautuves tiktai sa- sustreikavo lenkų katalikų 
vo darbininkams, kad priva- šv. Stanislovo bažnyčios pa- 
tiniai biznieriai jų neišnau-1 rapijonys. Pereitą nedėldie-i .. 
dotų. Mat, kaip tik Fordas ’ ’ "
anais metais paskelbė, kad 
kiekvienam darbininkui jo 
dirbtuvėse bus mokama

amžiaus ir vos tik 3 metai 
kaip atvyko New Yorkan.

Pusę miliono dolerių jisai 
žada paskirti labdaringiems 
tikslams, o iš likusiųjų suda
rysiąs fondą beturčiams išra
dėjams remti.

kailis negali ir Lietuvon su- KIEKVIENAS BUČKIS SU- $5.00 i diena, aplinkiniai 
“ ' -gyvena Rygoje, nes TRUMPINA TRIM MINU- biznieriai tuojaus pakėlė sa-grižti _ ___
fašistai vra nutarę jj užmuš
ti. i

KAUNE UŽDAROMA 
JUDŽIŲ MOKYKLA.

“Lietuva” praneša,' kad 
švietimo ministerija esanti 
nusistačiusi1 uždaryti Sinke
vičiūtės įkurtą judomų pa
veikslų filmų mokyklą. Mi
nisterijai nepatinkąs tos mo
kyklos vedimas.

TOM GYVENIMĄ.
Westem Statė kolegijoj 

Coloradoje psichologijos 
studentai priėjo prie Įsitiki
nimo, kad kiekvienas bučkis 
sutrumpina žmogaus gyveni
mą trim minutom. Bučiuo- 
janties širdies plakimas tiek 
padidėja, kad išeikvota jos 
dėl tos priežasties energija 
yra lygi trims minutėms gy
venimo.

*
f

Geriausia darbai eina šil
ko pramonėj. Šių laikų mote
rys kitokių drapanų beveik 
jau neperka, kaip šilkines. „ 
Todėl ir kainos ant šilkų lai- kadTšangchajuje "kantoni^ 
kosi aukštai. -•------- ” ’ ~ • —

Imant viską sykiu, dalykų 
žinovai yra tos nuomonės, 
kad bedarbės šįmet nebus. 
Republikonų valdžia ir Wall 
Streetas dirba iŠ vieno, kad 
palaikius šalies ūpą ir “ger
būvį,” nes tik tuo budu jie

o aš jums gali laimėti ateinančius pre-
izidento rinkimus. Taigi gali
ma tikėtis, kad ligi rinkimų 

PARAPIJONYS SUSTREI- darbai Amerikoj eis gerai. 
KAVO PRIEŠ KUNIGĄ.

Binghamton, N. Y. —čia 1928 met^ rudeni-
Prezidento rinkimai bus

GENEROLAS NUĖJO 
DEŠRŲ DARYT.

t _ __ _ _______Generolas Maomi Išimit-
susirinko pikietuoti bažny- su, buvęs kitąsyk šauniausiu 
čią, kad streiklaužiai neitų Japonijos karvedžiu, metė 
kun. Seiskalskio pamaldų savo karelą į šalį, o pasiėmė 
klausytis. Jie atsisakė mokė-:mėsininko peilį ir užsidėjo 
ti visas parapijos skolas.*ku- dešrų biznį. Kaip generolui, 
rių kunigas yra pridaręs; jie tai tinkamiausis užsiėmimas, 
liepė telefono kompanijai iš- ----------------
imti iš jo klebonijos telefo- RUGEVIČIENĖ UŽSINUO-

Ansonia. Conn. — Nese
nai čia buvo atrasta savo na
muose apsvaigusi nuo gazo 
Rugevičienė. Gazinis pečiu
kas buvo atsuktas ir pilnas 
kambarys buvo gazo. Polici- 

, tuo© ženklus skolin-’r ztuoiiių reikalavimų nepai-i ja spėja, T
;i sa-.f' bangams, Ir Fordo Įsu. norėjo -uyt sau galą.

nį apie 400 vyrų ir moterų

vo prekių kainas. Išgirdęs 
apie tai Fordas tuojaus ati
darė keliatą krautuvių, kur
valgomieji daiktai buvo par-!ną, gazo kompanijai patarė 
duodami daug pigiau, negu užsukti gazą ir vargoninin- 
l.„. ’’ . Visiems Fordo kui liepė rezignuoti, nes jie
darbininkams buvo duoti algos jam vistiek nemokėsią.

’ -- - “ * ’ 1 Jie reikalauja, kad vyskupas
pirktis turėdavo parodyt: kun. Seiskalskį prašalintų, 
bet neužd™ darbininkai bet vyskupas stoja už kunigą 
nradej<

IŠTEISINO DĖL KUNIGO 
NUPLAKlfciO.

Georgijos valstijoj teis
mas išteisino c kliuksus, ku
rie buvo pagrobę ir nuplakę 
metodistų Kunigą Jonės.

kur kitur. Visiems Fordo

ženklai, kuriuos jie eidami

KUNIGAS AREŠTUOTAS 
DĖL ŠMUGELIO.

Hartfordo miestelyj, Ver- 
monto valstijoj, federalės 
valdžios agentai suėmė vie
tos policijos viršininką Smi-

bangams, irFc-:

uuvu ruiici- pvuuijvs viuiiuiiAą onu-
kad Rugevičienė thą ir kunigą Lockę už vary- 

------- ’mą degtinės šmugelio.
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KIEK PRANAIČIUTĖ SU 
KUN. MILUKU IŠGĖRĖ?
Julė Pranaičiutė, kunigo 

Miluko organo vedėja, nu
siuntė Smetonai šitokį pa
sveikinimą:

‘ Gerbiamasis Pone,
“Netikėtą, nors labai links

mą naujieną paskelbė Ameri
kos ringių dienraščiai gruodžio 
17—18 datų. Iš karto nenorė
jome tikėti savo akims beskai
tydami papuoštų mus naujojo 
Prezidento taip gerai mums ži
nomu atvaizdu laikraščių ži
nias apie perversmą... Linksma 
buvo ruoštis artimai Kalėdų 
šventei ir šimteriopai linksmiau 
tą šventę praleidome beminėda
mi paskiausias musų tikrų pat
riotų karžygystes...

“Nors gyvename ‘sausos1 pro- 
hibicijos šalyje, tečiaus kie
čiausi blaivininkai, išsikasę iš 
jm> grindų ‘slapiųjų’ Įstatymų 
gadynės užmirštus likučius, 
siuntėme musų tėvynės -išgel
bėtojams kupinas širdis geriau
sių linkėjimų, puikiausios svei
katos,” ir tt.

Šitas pasveikinimas tilpo 
šių metu “Lietuvos” 49-tame 
numery. Ir po juo pasirašo 
Juiė Pranaičiutė, kun. Milu
ko leidžiamos “žvaigždės” 
redaktorė. Išsikasę iš po pa
grindų dar “slapiųjų” laikų 
likučių, ji sako, mes linksmi
nomės. Kas tie “mes?” Ži-į 
noma, viena jų turėjo būt 
pati p-lė Jule Pranaičiutė. • 
Kitas turėjo būt kun. Milu
kas. Nežiūrint, kad jis blai
vininkas, jis mėgsta išsigerti. 
Kiek jis su savo Jule išmau- 
Kė, ji nepasako, bet tai jaui 
galime palikti kiekvieno 
imaginacijai

1

ir visur mato pirmoje virti 
kunigus. Prieita nei pr:e 
kad visur, po visą Lietuvą m 
susi liaudis atvira: kali:, 
svarsto apie iškėlimą pogr 
kunigams. Ar šitas liai; 
ūpas bus galima upnuiL::.
tik viena ateitis galės par<«:: 
tt”

vs

ir pasidarę iš to išvadų, kad 
tokios derybos ištikrujų gal 
jau ir vedamos slapta.

Tautų Lygos organas, 
“Journal de Geneve,” tas de
rybas šitaip aiškina:

“Aštrus konfliktas tarp Len
kijos ir Lietuvos yra labai pa
vojingas. kadangi graso Euro
pos taikai. Lietuva laiko save 
karo stovyje su Lenkija, dėl to 
lengva butų kuriai valstybei 
norinčiai iššaukti visuotiną ka
rą, tenai uždegti gaisras.

“Jau kelinta diena kaip papli
to Europos spaudoje girdas, 
kad Anglijai tarpininkaujant 
ruošiamas Kauno suart i nimas į “- 
su Varšuva. Buvusios slaptos lyderis fcUn 
derybos Rygoje. Buvo rašyta1 nelabai sena i Seime pareiš- 
dargt apie sąlygas, matyti fan-.kė “Me> į^ėm savo prie 
raštiškas, kuriomis Lenkija pri- iu$, ir šaudysimi” 
pažinsianti Lietuvos teises Vii-,
niuje. o Lietuviai iš savo pusės, Na, 0 jeigu “doros moky- 
pripažinsią tenai Lenku okupa-^jai viešai skelbia, kad sa- 
ciją. |vo politinius priešus reikia

“Tokia sutartis nepanaši į( i** Šaudyt, tai kodėl
galimumą. Bet gi gali būti, kad! 
Anglija, šioje valandoje labai 
susirupinusi Rusų pavojumi, 
butų linkusi padaryti žygi pa
šalinti konfliktams, kurie Euro
pos rytuose lengvina Sovietų 
politiką. Ilgą metą nepaturėju
si Lenkijos. Britų politika nuo 
kurio laiko gyvai pradėjo jąja 
dėmėtis. žinoma. Angių prie
monės yra galingos tiek ekono
minėje tiek politinėje srityje, 
dėl to ir Vilniaus problema, ne
žiūrint jos didelio painumo, ne
viršija Anglijos pajėgų, jeigu ji 
tik. turėdama akvvaiždoje tos 
problemos sprendimą. pasinau-Į 
dos savo realia galia.”

Smetonos-Voldemaro lai- 
' kraštis kategoriškai atsako. 
1 kad nežiūrint visu kalbu ir

Ir mes nei kiek nesistebė
tume, jeigu išvesti iš Kantry
bės Lietuvos žmonės pradė
tų kunigus skersti. -Juk patys 
kunigai juos tokio teroro m< - 
kiną. Atvažiavęs anais me
tais Amerikon aukų naktį 
kun. Garmus viešai per sa\o 
prakalbas Soutb. Bostone pa
sigyrė, kad jis renkąs pini
gus kartuvėms statyt Lietu
voje, ant kurių bus kariami 
bedieviai. Vėliaus Lietuvon 
kunigai pradėjo mitingui»<• 
jau iš brauningų šaudyt, o jų 

. Krupavičius.

Jeigu Smetona pabus vai- spėliojimų, lietuviai'Vilniaus!
džioje kiek ilgiau, tai visa neissiza(1e?- Girdi: 
krikščionių blaivybė galės 
nueiti velniop.

UŽGINČIJA LIETUVIŲ 
DERYBAS SU LENKAIS.
Smetonos-Voldemaro or

ganas (“Lietuvis”) užginei-' 
ja visas žinias apie lietuvių- 
lenkų derybas dėl Vilniaus. 
Anot jo, paskalą apie tas de
rybas pirmutinis paleidęs 
“Berliner Tageblatt,” opas-1 
kui daugiau jį išpūtęs Tautui 
Lygos organas Ženevoje,; 
“Journal de Geneve.”

Pamato šitiems paskalams 
davusi naujos LietWFO5<vy- 
i ia usybes deklaraciją/ 
nu v o pasakyta, kad Lietuva 
sutiktų derėtis dėl Vilniaus, 
ir Basanavičiaus laidotuvės 
Vilniuje, kuriose lenkai ofi
cialiai dalyvavo ir parodė 
lietuviams nepaprastos už
jautos.

i “Lietuvis” rašo:
Lietuviu-Lenkų klausimas 

;apo dabar vėl gyvas. Apie jį
• suskato rašyti Vakarų Europos 
, spauda. Ryšyje sti Anglų pai- 
fniuoju žygiu Kynuose pasirodė 
; eilė straipsnių ir šiaip jau žinių 1
apie ketinamas ar jau tarytum 

: pradėtas Lietuvos derybas su iš Rygos ir Bėdino, visai nė- 
j Lenkija. Iš to, kad Anglija ra buvę.
; Stengiasi atsispirti Sovietų Ru- _ _ —-—-—■ ■ ■ 1 __
i sijos

nuošė Rytuose, laikraščiai ve
da, kad Londonas noris pa

rspausti Maskvą artimuose Eu- tas pranašauja Lietuvos kle- 
; ropos Rytuose, sudarydamas rui nemalonų galą. Nežiūrint 
į eia prieš Rusijos Sovietus visą 
? rinki mažųjų valstybių sąjun- 
■ gon su Lenkijos vadovybe. Bet 
i tame rinkyje trūkstą vienos 
i grandies, trūksta Lietuvos, ku
priai Vilniaus klausimas nelei
džia užmegsti normalių santy
kių su Lenkjia. .Jei ta spraga žmonės esą pasipiktinę kuni- 
pasisektų Anglų ir Francuzų gaiš. Štai korespondento Ž0- 
diplomatijai užtaisyti, tai ir džiai: 
pasidarytų tvirta barjiera tarp 
Rusijos ir Vokietijos.’’ -

: šitaip galvojanti visa Eu
ropos politinė publicistika. 
Taigi, kuomet Voldemaras 
nesenai perskaitė Seime 
n&ujos valdžios deklaraciją, 
kalbančią apie derybas dėl 
Vilmaus, tai tūli publicistai

* 
T 

I

"Europos laikraščių perdrą-’ 
sus spėliojimai iš tendencingai' 
nušviestų faktų ir faktelių apie 
Lietuvių-Lenkų klausimą ir į 
apie Vilnių rodo, kaip tas klau
simas šiandien yra opus. Gal 
būt. ir patys Lenkai nebesiken- 
čia savo nesutvarkytais santy
kiais su Lietuva. Noras gauti 
paskolą Amerikoje ar Anglijo
je verčia juos rodytis palan-1 
kiais deryboms su mumis.

“Lietuva supranta derybas 
su Lenkija kaipo derybas dėl 
Vilniaus. Vadinasi, norint Ang-; 
Ii jai paveikti i Lietuvą, neuž-; 
tenka jai nei ekonominės nei •

negalėtų to paties su liučios nepriklausomybės, o 
; - padaryt, kuomet taip pat kad Kinijos svečiai 

Pastaro jiems šventai klausytų kiniečių įs- 
palun.ciami. tatymų.

kiniečių nacionalis
tų 'NUSISTATYMAS.
• Eitos" pranešimu, per

STAUNAS RUOŠIASI 
PAS LENINĄ.

. r— Žinios iš Maskvos sako,
.ųa.'Kvų,. Berlyną ir Briuselį, kad dabartinis Rusijos dik-
; 1 anyžių atvyko kantonie-1 tatorius Stalinas sergąs neiš-

Ar Galimi Lietuvos 
miniai Santikiai 

su Lenkija?

ėiu i'.aeiunaliscų partijos de- 
t-č;’.as S’neo-La-Tse. Spau- 

č:o> atstovams, jis pareiškė, 
kad kantonieėiai esądrau- 
J: yai nusistatę francuzų at- ii 
žviigiu. Kantoniečiai esą 
:.! iesiniri imperializmui ir vi- 
>ai lireridžią francuzų turtų 
Ine -Kinijos francuzų kolo
na . :aip pat linkę susitai- 
ky: ir francuzų koncesijos 
reikalu. Tuo tarpu anglai 
• i .rai nusipelnę kantoniečių 
■r .ci' Sovietų Rusija esan- 
ti tikriausias kantoniečių

> :vas. Kantoniečių dok- 
santi demokratiškas* 

n: cn r.aiizmas ir politiniu ir j 
vi.n;.' .iniu atžvilgiais. Nie-: 
kas negalįs tikėtis numalšin
ti Kiniją pajėga. Kantonie
čiai nepakęstą jokios inter
vencijos ir reikalaują abso-

r

kydoma liga. Pakviestieji 
vokiečiai specialistai radę 
pas Staliną viduriuose veži. 
Stalino gyvenimo klausimas 
esąs kelių dienų klausimas.

Žiniomis iš Maskvos, vo
kiečiai gydytojai atsisakę 
darni Stalinui operaciją, nes 
nesą vilties jam pasveikti.

Maskvoj daug kalba apie 
diktatoriaus ligą, o komunis
tų partijoje jau einančios in
trigos, kas turės užimti jo 
vietą.

Lietuvių lenkų santikių 
užmezgimas yra lyg virtęs 
dienos klausimu užsieniuose, 
jei ne diplomatiniuose kabi
netuose, tai bent spaudoj. 
Plačiai ten rašoma ir apie 
priežastis, verčiančias vaka
rų Europą rimčiau susirū
pinti Lietuvos-Lenkijos su

laikymu. Todėl yra pravartu

$226,337,000 SVEIKATOS 
REIKALAMS.

M’ashingtono žiniomis, 
per 1926 metus Jungtinėse 
Valstijose buvo išleista 
$226,337,000 sveikatus rei
kalams. Tai reiškia $5.56 

1 kiekvienai galvai.

v
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panagrinėti, kokios yra gali
mybės kai dėl normalinių
santikių užsimezgimo tarp Į munu.... .

rodyta, ne miško plukdymu 
ir ne tranzitu pro demarkaci
jos liniją yra ištikrujų suin
teresuota. Kodėl Lenkija tu
rėtų favorizuoti tranzitą per 
Lietuvą, o skriaustų tranzi
tą Visla? Ekonominių santi
kių užmezgimas Lenkijai 
yra lik skraistė politiniams 
tikslams paslėpti. Tas aišku 
iš jų statomų reikalavimų 
kai dėl miško plukdymo Ne- 

. Lenkai nenori pasi
tenkinti tuo, kad jų interesus 
atstovautų Klaipėdoj kitų 
valstybių konsulatai, bet rei
kalauja įsisteigti savo konsu
latą. Kam? Sakykim, Lietu
vos vyriausybe su tuo sutiko. 
Nemunu nuplaukia keletas 
partijų sielių. O toliau pasi
rodo, kad plukdomojo miško 
nebesama. Bet įsteigtasai 
konsulatas pasilieka. Ką mes 
iš to laimėjome? Beveik nie
ko, negu lenkų konsulatą 
O pasauliui butų paskelbta, 
kad, štai, girdi, padarytas 
naujas žingsnis Lietuvos 
Lenkijos santikiams suregu
liuoti... užmegsti konsulari- 
niai santikiai. Iš to, esą ma
tyt, kad Vilniaus konfliktas 
baigtas, kad lietuvių lenkų 
konfliktas nesąs kaž kokia 
tarptautinė problema, bet tik 
lokalinis dviejų “broliškų” 
tautų mažas nesusipratimas 
ir tt.

Iš viso to yra gana aišku, 
kad ekonominiai santikiai ‘ 
su Lenkija, Vilniaus negrą
žinus, mus suinteresuoti ne
gali. (“Lietuva.”)

abiejų minėtų valstybių.
Klausimas turi.dvi dalis, 

politinę ir ekonominę. Politi
nė dalis liečia teritorialinius 
klausimus su Vilnium prieša- 

; kv. Lietuva juk lik dėlto ven
gia santikių su Lenkija, kad 
laiko Vilniaus klausimą ne
išspręstu ir reikalauja grą
žinti okupuotąją teritoriją, į 

įkuria ji turi visas teises, o 
Lenkija — jokių. Lenkija, 
atvirkščiai, daro pastangų 
išlegalįzuoti Želigovskio žv- 
gį, kad pagrobtas sritis pasi
laikius. Lenkijos interesas 
yra visokiais budais rūpintis, 
kad Vilniaus klausimas neiš
kiltų vėl tarptautiniam foru
me ir kad išgavus iš Lietu
vos dabartines padėties pri
pažinimą. Bet lenkai gerai 
žino, kad Lietuva neatsisa
kys nuo ?,avo teisių. Manyti 
apie politinių santikių už
mezgimą, be susitarimo Vil
niaus klausimu, yra svajonė, 
Varšuvai gerai suprantama. 
Tad jieškoma aplinkinių ke
lių, kurie netiesioginai išle- 

; galizuotų esamąją padėtį. 
Toksai kelias yra numato
mas ekonominių santikių už
mezgime.

Oficialieji Varšuvos poli
tikai nuolat pabrėžia savo 
taikingą nusistatymą Lietu
vos atžvilgiu ir pasiruoši
mą pradėti jei ne diplomati
nius, tai bent konsulatinius | 
santikius. Jei negalimas esąs; 
politinių santikių užmezgi-1 
mas, tai esą butų galima pa
sitenkinti pradžioj ekonomi
nių santikių atnaujinimu. O 
ekonominis susisiekimas, 
esą, yra bendras visiems da
lykas, neliečiąs politinių pro
blemų, ir butų labai naudin
gas Lietuvai. Lenkų pastan
gas atidalyti demarkacijos 
liniją ekonominiam judėji- 

į mui, matyt, remia ir sunite-

Bet ar tikrai Lietuva daug 
laimėtų, užmegzdama eko- 

Snominius santikius su Lenki- 
jja?
i Tenka atsakyti greičiau 
į neigiamai. Nauda problema- 
jtingą, politiniai gi nuosto
liai visai aiškus ir neabejoti
ni.

susisiekimo laisvę pro de
markacijos liniją, turima 
galvoj pirmiausia plukdymą 
Nemunu. Bet šitas klausimas • tęsia po biskį. Bet galų gale 
yra jausenai Lietuvos vy-i vis tiek mirtis laukia. Jau 
riausybės sureguliuotas, iš-į daug musų žmonių guli Bra- 
leidus oficiališkas taisykles zilijoš akmenyse, ir da daug 
miškui Nemunu plukdyti, jų atsiguls.
kuriomis gali kiekvienas 
naudotis, kas tik nori. Te- 
čiau lenkai, tiek šaukę apie 
miško plukdymo laisvę Ne-:

i

Laiškas iš Brazilijos.
Lietuviai kenčia baisų 

vargą.
Daug gerbiama.- tamsia 

redaktoriau!
Kreipiuosi i tamstą kaipo 

daug galintį žmogų, nes ne
turiu pas ką daugiau kreip
tis, kas galėtų atkreipti dė
mesio į musų vargingą padė
tį. Mes gyvename Brazilijoj, 
esame nelaimingi Lietuvos 
emigrantai, todėl musų var
gą tamsta turbut jau žinai. 
Darbai čia visiškai užsidarė, 
taip kad nėra kur net duonos 
ir drabužių užsidirbti, o jau 
apie grįžimą į tėviškę, tai ne
gali būt nei kalbos.

Keistas dalykas ir mes ne
galim to suprasti: kam jie 
vežė visus tuos žmones iš( 
Lietuvos į Braziliją, jeigu 
čia reikia iš bado ir nuo ligų 
mirti? (Emigrantai vilioja-, 
mi važiuoti į kitas šalis, kad: 
gelžkelių ir laivų kompani
jos galėtų pasipelnyti, Red.y

Tie žiaurus žmones prive-; 
žė Brazilijon galybę žmonių! 
ir neduoda jiems nei gyven

ai, nei greitai numirti, bet vis

f
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Kalbant apie ekonominio
«

priešingai politikai Toli- RUOŠIASI SKERST LIE-

munu ligšiol neparodė jotao Ibo5 j£škotJL As da Lie. 
n°\2 -n!'! tavoje būdama esu girdėju-
Delko. Dėlto, kad ai ba n^u- • ka(j šiaurės Amerikoje 
n ko plukdyti, arba ne miško , _ J.. . f * .... • vri donor 7mnmn cm apramis
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Saugumo dėlei, prauskitės 

muilu, kuris prašalina ir 

* mikrobus stt purvu - *

Tamstai gal keistai atro
dys, kad aš rašau .šį laišką i 

i Redakciją. Bet sunkios gy- 
, venimo aplinkybės verčia

paveikti ir i lietuvių psichologi
nę sritį, kad jie tikrai gaus at
gal Vilnių nežeminančiomis jų 
vardą sąlygomis. Kas mano, 
kad lietuviai šiokia ar tokia 
kaina atsižadės Vilniaus kraš-

TUVOS KUNIGUS.
‘‘Tėvynės” koresponden-

I J- Alekna,I 1632 Coiumbia.R<L sako:
I Kuomet vyras bu.ia v; ? -n._ ». ,‘

. | « *š darbo tw'vaz^; “JT "J??

Į Ltlfebuoy mjUu.

s?, ■ a

I ’r mmkg^, ė l C ' Ale>n<* I
I 1632 P.,!, 1
I .. S" ^'^n. Mass. f
I I, Ifar ttukui tuk ■

r rasuotos sferos užsięjūuose.

dabartinės valdžios tvirtini-į 
mų, buk Lietuvos žmones1 
dabartine padėtimi esą “pa-į 
tenkinti,” visam krašte jau- 
čiamas didziausis nerimas, j 
Net kariuomenėj prasidėjęs 
bruzdėjimas. Ir daugiausia ir šmotelio — rnžavai rando- 

sruiva grynu palme* vaisiam 
Lrvrr Br»t. C»., Cu^riOtf.

/' uūo«

___________ ’________ 1
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sykių jūsų rankos 
rizikavo šiandien?

riaustbes deklaraciją, kurioj. darį
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to. tas jų nepažįsta, nepermano! 
jų psichologijos. Už jokią kom
pensaciją lietuviai neišsižadės 
Vilniaus. Ji pamiršti neprivers 
lietuvių jokios pavojaus šmėk
los, joki galingųjų valstybių 
sumetimai ar baidymai.”

Taigi išrodo, kad tokių, 
derybų, kai buvo skelbiama'

• •■•■.• • I ■
"Jei apmalšinti kareivių 

bruzdėjimo neįstengs, tai dide
lis gaisras neišvengiamas, nes 
ir sodžius bruzda, ypač jauni
mas ir atsargos kareiviai gink
luojasi ir laukia pasavariP. So
džius ypač įniršęs ant dabarti
nės valdžios, nes visas jįyrem- 
mas kaip replėmis sofakintas,

t
F - :
S r

KIEKVIENĄ syki dąsikytėdami ką— 
jus rizikavote mikrobais šiandie.
Nes nematomi mikrobai lindi visur 

-r- negalite ją išvengti. Dasilytėję du
rą, diržų karuose, telefonų, pinigu di- 
voru. autuvo, knygų — visados sto
vite pavojuj kad mikrobai užlips ant 
rankų.

Nėra stebėtina tad. kad sveikatos žt 
novai sako rankos vra vyriausi skleidė 
jai ligų. Perskaitykite aukščiau. įdėtą 
sąrašą 27 mikrobinių ligų, kuntas ran
kos gaii perduoti.

Kad išvengus bereikalingo riziko 
kiekvienas narys jūsų šeimos — jaunas 
lygtai senas — turi visados praustis 
muilu, kuris netik purvą prašalina, bet 
ir mikrobus.

Puiku Odai
Milionai vyrų, moterų >r vaiku var

toja • Liiebuov rankoms, maudymui, 
prausimu! — visiems plovimosi tiks
lams.

Švelni oda ant jo tarpsta ir prašali
na visus kvapsnius’— visai drenai O 
geriausia — tai Lifebuoy pagelbsti ap
saugoti nuo ligų. Jo gryninančios pu
tos prašalina mikrobus. ir purvus.
Pastebėk Higienišką je Kvepėjimą

Lifebuoy tiek skirtingas nuo kitų 
muilu, kad net jo kvepėjimas kitoks. 
• Ne kvepylo. bet švarus, higieniškas 
kveoėįimas. kuris įrodo Liiebuov duo-

miroms f veidui * maudysei
- “ '—‘----

X n t didesnę apaugą- P’rm r*Su 
baigsite pirmą šmoteli, pamylėsite šį 
švariausi iš muilinių kvepėjimų, kuris 
greit išgaruoja po nuplovimo.

Lifebaoy Kainuoja Mažai
Be jo antiseptiko. Lifebuoy vistiek 

butų stebėtinas prausimui muilas — 
bet negautumėt jo apsaugos.

Kaip mihonai kitų, syki įpratęs var
toti Lifebuoy. jus stebėsitės kaip kitt 
muilai galėjo jus patenkinti.

Liiebuov nekamuoja daugiau—gal 
mažiau—už i ūsų dabar vartojamą 
muilą — taigi jo apsauga vra jums vi
sai dykai'

Galite gauti Lifebnov kur tik mui
lai parsiduoda Pažinsite iš raudonos 
dėžutės 
no. tai 
aliejų.

yra daug žmonių su geromis 
širdimis, pasiryžusių visuos 
met paduoti pagalbos ranką 
skęstančiam. Taigi norėčiau, 
kad atsirastų geradėjas, ku
ris išgelbėtų nors vieną musų

plukdymas ištikrujų rupi. 
Vilniaus kraštas nualintas ir 
eksportuoti negali. Iš centra- 
iinės gi Lenkijos artimiau
sias ir pigiausias kelias yra 
Visla su Dancigo ir Gdynės 
uostais. Yra nurodoma dar Į „ . .
Sovietu Rusi jos >■ ■ Bieloviežo. nan. Mes tunm
miškus. Bet tiek Sovietų Ru- d W Jėgų u-tuoj galėtumu 
sijos miškai, tiek Bieloviežo atidirbti gelbėtojui.
kuriuos pasiėmę eksploatuo- Jei kas norėtų daugiau ži
li anglų pirkliai, gali laisvai nių apie mus, tai aš galėčiau 
plaukti į Klaipėdą, einant parašyti. Musų antrašas 
paminėtomis musų vyriausy- toks: Brazil, Estado de Sao 

išleistomis taisyklėmis. Paulo, Salto-Utu Quadm Nt 
Lenkija, kaip jau buvo nu- 24. Anna Juškanys,
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kiame tai katalikų susirinki
me girdėjęs pačius katalikus 
kalbant, kad dabar esą ne
galima į Lietuvą pinigų sių
sti, nes tuos pinigus valdžia 
(konfiskuojanti (Neteisybė! 
Į—Red.). Bet čia pat apsisu- 
i kęs jis ėmė raginti susirinku- 

.. - 'sius žmones visur rinkti au-
• Ateities cnoj as,kas jf sjųgti jas Lietuvos dar

bininkams. Kaip gi siųsti, 
jeigu konfiskuoja? Bet man 
rodos, kad visas surinktas 
aukas komunistai patįs 

(“konfiskuoja” ir čia pat jas 
sunaudoja.

Ligšiol aš maniau, kad 
Misevičius yra teisingas ir 
pažangus žmogus. Bet dabar 
pasirodė kas kita. Baigda
mas savo kalbą, jis susuko: 
“Mes renkam aukas ir siun
čiam jas Lietuvos darbinin
kams. Socialistai irgi renka 
aukas, bet už jų pasiųstas 
aukas bus perkamos bombos 
darbininkams šaudyti!” 

šitaip gali kalbėti tiktai 
didžiausias niekšas, kuris iš 
savo žodžių neduoda savo 
sanžinei atskaitų. Jau se
niau girdėjau žmones kal
bant, jog lietuvių komunis
tų vadai yra didžiausi na- 
chalai ir begėdiški melagiai 
ir šmeižikai. Vienok aš tam 
netikėjau, kol gavau progos 
pati persitikrinti. Bemokslė.

DETRO1T, M1CH.
Kaip komunistai šmeižia 

socialdemokratus.
Kovo 13 d. abidvi komu

nistų frakcijos — darbiečiai 
ir apšvietiečiai — bendrai 
surengė “protesto prakalbas 
prieš Lietuvos valdžią.” Pir-• 
miausia 
sudainavo “Internacionalą”: 
ir porą kitų dainelių, kurios 
išėjo vidutiniškai. Paskui 
kalbėjo “Vilnies” redakto
rius Andriulis. Jis savo kal-i 
boję daugiau smerkė Lietu-, 
vos socialdemokratus ir liau
dininkus, negp fašistus ir 
klerikalus. Jis pareiškė: 
“Pakol buvo klerikalų val
džia, tai musų laikraščiai 
‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ buvo 

įleidžiami į Lietuvos knygy
nus, o prie socialdemokratų 
valdžios nebuvo Įleidžiami 
visai.” Beto, jis šaukė, kad 
prie socialdemokratų ir liau
dininkų valdžios buvo var
žoma komunistų laisvė. Tai 
yra aiškus melas. Ant kiek 
mums yra žinoma, prie koa
licines socialdemokratų ir 
liaudininkų valdžios komu
nistai turėjo tokią pat laisvę, 
kaip ir visi kiti Lietuvos pi
liečiai. Pagalios, kas amnes
tavo kelis šimtus Lietuvos 
komunistų, kurie klerikalų 
valdžios buvo sugrusti į ka
lėjimus, ar ne socialdemo
kratų ministeris drg. Požė
la? Kodėl šitų faktų p. And
riulis nepaskelbia savo pase
kėjams?

Toliau Andriulis smerkė 
socialdemokratų ir liaudi
ninkų valdžią, kam, girdi, ji 
leido fašistų suokalbiui pri
bręsti. Anot Andriulio, de
mokratinė valdžia turėjusi 
fašistus iššaudyti arba bent į' 
kalėjimus sukimšti. Bet ką 
tada reikėtų pasakyti apie 
komunistus, kurie irgi tykojo 
Lietuvos valdžią nuversti? 
Ar juos, sulyg p. Andriulio 
liogikos, irgi reikėjo sušau
dyti arba į kalėjimus su
kimšti? Kodėl p. Andriulis 
apie tai nepaaiškina? Juk 
fašistų ir komunistų tikslas 
buvo vienas ir tas pats: gin
klo jiega nuversti demokra
tinę valdžią. Ir komunis
tams šiandien pikta, kad fa
šistai jiems užbėgo už akių

CLEVELAND, OHIO. 
Petrausko koncertas.

Kovo 12 d., Lietuvių Sve
tainėje įvyko kompozito
riaus Miko Petrausko kon
certas. Programą išpildė: M. 
Petrauskas, J. Krasnickas ir 
S. Greičienė. Programas, ga
lima sakyt, buvo geras. Tie
sa, nebuvo geniališkų daino- 
rių, bet nebuvo ir darkyto
jų... Petrauskas muziką iš
pildo tinkamai, bet jo balsas 
jau kas kart darosi šiurkš
tesnis ir tas publiką nela
bai džiugino. Greičienė šiuo 
tarpu daug praščiau daina
vo. Gal ir tas “šaltis” pablo
gino, kaip kad ji pasisakė 
publikai, bet visgi galima 
buvo klausytis. J. Krasnic
kas, turbut neapsiriksiu pa
sakęs, geriausiai dainavo ir 
publiką daugiau patenkino, 
negu pirmieji du.

Duetas Greičienės su Kra-
ir smurtą, pravedė. Dabar, snicku labai gerai skambėjo.

f Faktai Apie^

nrkA
Mišinys turi savy
je keturias geriau
sias kavas, kokios 
tik auga. Kiekvie
na paeina iš skir
tingos šalies ir yra 
tos tautos pasidi
džiavimu.
Trįs šito mišinio 
kavų kainuoja 50$$ 
daugiau negu pa
prasta kava ir 25% 
daugiau negu Sao 
Paulo, prizinė ka
va Brazilijos. Vie
na tą kavp taip re- 

! ta, kad jos iš viso 
užauga tik 30,000 

l maišiukų per me- 
tus.

Ar jus esate
kavos kritikas?

-Jeigu taip, tai mes patartume paragaut La Touraine 
(Extra).
Tai yra ne viena kava, o mišinys keturių geriausių 
kavų, kokios tik auga. Maišymas padarytas sulyg 
garsios La Touraine Formulos.
šitas mišinys toks skanus, kad jis laimėjo pirmą 
vietą Naujoj Anglijoj. Geriausi vešbuėiai ir gar
siausi visoj šaly namai ją vartoja.
Paprašykit groserninko, kad jis duotų jums švara 
La Touraine (Extra) ir išbandvkit šitą skaniaussią 
kavą.

“Jums Patartina Pasirinkt Geriausia5 ’
55c. už svarą
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rengė paskaitą. Dr. Vitkus ir dokumentus. Ant galo pa- 
trumpais ruožais, be užgau- sakė, kad jeigu Smetona pas 
liojimų, išaiškino kelių rūšių juos ateitų, tai jie su juo ap- 
alkoholis yra ir kuris naudin-sidirbtų. Tai pasakęs liepė 
gas, o kuris blėdingas. Tū
liems ta paskaita nepatiko, 
žinoma, daugiausia tiems, 
kurie vartoja po burnelę kas 
dieną. Bet aš sakau, paskai
ta trumpa ir naudinga. Butų 
gerai, kad įvyktų ir daugiau 
paskaitų. Bet vargu bebus, 
ries šitose paskaitose publi
kos buvo tik 51 ypata.

Tuomi remiantis, išrodo, 
kad Clevelando publika 
“daug žino.”

Publikos nesilankymo 
priežastimi yra prasti “kal
bėtojai Mažeikai, Žeb
rauskai ir kitokie. Jie savo 
“spyčiais” atgrąsino publi
ką nuo prakalbų. V. J. Z.

Petrauskui neteko dainuot 
duetą su Greičiene iš prie
žasties “šalčio,” kuris užpuo
lė Greičienę.

Abelnai imant, koncertas 
dailės žvilgsniu geras, išsky
rus Krasnicko fraką... .<

Publikos buvo nedaug, nė- 
dasiekė nei iki 100.
ALDLD. 22 kp. vakarienė.

Kovo 13 d. Grdina Svetai
nėje įvyko minėtos kuopos 
vakarienė. Kaip visose vaka
rienėse, taip ir šitoje figūra
vo : balionės, kopūstai, duo
na ir kava su kėku. Progra
mas buvo, bet... tik vaikų 
choras padainavo.

Publikos buvo daugiau 
kai šimtas.

Pasirodo, kiek Mažeikų 
agitacija pritraukia publiką: 
praėjusiais metais tos pa
čios kuopos vakarienėj pub
likos buvo 300 su virš, o šį
met tik trečia dalis.

Jeigu ne būt buvę toj va- 
varienėj jaunimo, kurį SLA. 
14 kp. išjudino, tai vakarie
nę butų galima pavadinti 
šermenimis. Jaunimas visą 
gyvumą palaikė ir išjudino 
tuos, kurie turėjo kojose “r<>* 
matizmą,” nes tame parengi
me pradėjo šokt.

D-ro Vitkau* paskaita.
Kovo 15 d., Lietuvių Sve

tainėj Liet. Darb. Pašelp. 
Draugystė parengė paskai
tą sveikatos klausimu. Pre
legentu buvo Dr. T. Vitkus. 
Jo tema buvo, trumpai sa
kant, alkoholizmas. Mat mi- 
nėtoj draugystėj yra daug 1 f ♦ 1 >4 1* * • _ . _

visiems ploti rankomis.
Užsibaigus prakalboms, 

pirmininkas pašoko ir sako: 
“Mažu kas turite kokių klau
simų, tai galite klaust.” Ka
dangi komunistų kalbėtojai 
paprastai į klausimus atsako 
nerimtai, o koliodamiesi, tai 
aš pakilęs ir pastebiu pirmi
ninkui. kad jeigu kalbėtojas 
sutiks į klausimus atsakyti 
rimtai, tai aš duosiu pora 
klausimų. Pirmininkas užtik
rino, kad bus atsakyta rim
tai. Tada aš klausiu: “Kodėl 
Pruseika seniau kalbėdamas 
šioj vietoj užsiminus apie 
Lietuvą tik ranka numojo, o 
dabar visą vakarą kalbėjo 

i apie Lietuvą?” Vieton atsa- 
įkyti rimtai, "Pruseika pripra
ntu jam budu pradėjo kolio- 
■ tis ir ant galo pasakė: “Bu- 

T, , . • . vusi Lietuvos valdžia ne-
d* ™usų komunis-(kjausė mus t0(je] jr tapo nu

tįstos susaides parengė veixta ” 
prakalbas. Kadangi plaka-j statau jam antrą klausi- 
tuose buvo skelbiama, jog . ‘-Kokiame laikraštyje ir 

?enaVsias^J)n?un1^ i kolciame numeryje buvo ra- 
kalbetojas ir rašytojas L. ^a katf tautininkai siuntė 
P™seika, lr as nuėjau tųTrockiui pasveikinimą?” Ji- 
prakalbųpasiklausyti. atsako: “Nuvažiuok į

Pirmiausia buvo perstaty-'‘Vienybę,’ tai rasi.” Tai ma-

CLIFESIDE, N. J. 
L. Pruseikos “spyčius” ir 

mergos straksėjimas.

kuomet fašistai šaudo komu
nistus ir kemša juos Į kalėji
mus, tai komunistai gailisi 
demokratinės valdžios, prie 
kurios Jie turėjo tiek daug 
laisvės. Bet, daleiskime, kad 
komunistams butų pasisekę 
huversti valdžią, ar jie nebū
tų šaudę ir i kalėjimus kim- 
šę savo priešų? Ar mažai jie 
išžudė žmonių Rusijoj?

Mano supratimu, Lietu
vos socialdemokratai elgėsi 
labai teisingai. Jie ėjo Į liau
dį ne su kardu ir kartuvė- 
pffe, bet su mokslu ir organi
zacija. Jie nesutepė savo 
rankų žmonių krauju, kaip 
tai padarė bolševikai. Jeigu 
Lietuvos demokratinė val
džia neįsileido Amerikos 
komunistų laikraščių, tai ji 
tą darė dėl Lietuvos gyven
tojų ramybės, nes komunis
tai savo laikraščiuose ug
nim spiaudė ant Lietuvos de
mokratinės valdžios ir kurs
tė savo pasėkėjus tą valdžią 
nuversti. Lai p. Andriulis pa
aiškina, ar Rusijos bolševi
kai įsileidžia priešingus sau 

' laikraščius? Ne! Jie priešin
gų laikraščių neįsileidžia, 
nes ten žodžio ir spaudos 
laisvė paminta po purvinu 
bolševikų padu,' o politiniai 
kaliniai kankinami kalėji
muose... lygiai taip, kaip ir 
fašistinėj Lietuvoj.

Pabaigus Andriuliui kal
bėti “Aido” choras sudai
navo dar kelias daineles, 
kurios pavyko'labai gerai.

Potam kalbėjo A. Misevi
čius. Iš pradžių jis aiškino 
Lietuvos reikalus gana tei-tokių, kurie traukia minimą ^sveikinimo telegramą Leo- 
sirigai. Jis pasisakė, jog ko- skystimą, tai tokioj temoj ir nui Trockiui. Girdi, ve turiu

ta kalbėti merga, apie kurią 
plakatuose visai nebuvo mi
nėta. Sakoma, jog tai buvusi 
“panelė” Jeskevičiutė. Apie 
tos męrgos kalbą nerašysiu, 
nes ji.tik straksėjo, o nieko 
rimto nepasakė.

Pabaigus mergai kalbėti, j 
buvo perstatytas ir tasai' 
“gaisus kalbėtojas ir rašy-l 
tojas” Pruseika. Išeidamas 
kalbėti, jisai atsineša keletą

tot, koks jo atsakymas;. O 
kalbėdamas sakėsi turis do
kumentus.

Šitokie pliuškiai kalbėto
jai, kaip p. Pruseika, savo 
kelionėmis tik atgrąsina pu
bliką nuo prakalbų. J. A. K.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių laisvų kapinių 

reikalai.

*

CARNEGIE, PA, 
Kaip komunistai dergia vie

tos lietuvius.
Komunistų laikraščiuose 

“Laisvėj,” “Vilny” ir “Dar
bininkių Balse” tankiai ra
šoma apie Camegie lietu
vius, kaipo apie tamsius ir 
nesusipratusius žmones. Vie
noj “Laisvės” koresponden
cijoj, rodos 1919 m., buvo 
parašyta, jog vietos lietuviai 
yra tamsus, kaip Steel 
Works kaminai

Kitų kolonijų žmonės, ku
rie skaito komunistų laikraš
čius, gal ištikrujų mano, kad 
Camegie lietuviai yra tam
sesni ir už juodukus. Bet iš- 
tikro taip nėra.

Besibaladodamas po pla
čią Ameriką aš apsistojau 
Pittsburghe ir vieną dieną 
klausiu savo draugo, kur 
randasi ta “tamsioji” Car- 
negie kolonija. Mano drau
gas nusišypsojo ir atsakė: 
“Palauk, šeštadieny bus te
nai S. L. A. kuopos pasilink
sminimo vakaras, tai mudu 
nuvažiuosime.”

Štai atėjo laukiama die
na ir mudu su draugu nuva
žiavom i Camegie. Su atyda 
tėmyju i vietos lietuvius, ku- 
-■—“Laisvė” apskelbė 

jtamsunais, bet jokio skirtu-

Šiuo tarpu šioj ligoninėj 
džiova sergančių ligonių yra 
apie 1,000. Vien tik vaikų 
yra 250. Čia gydosi ir lietu
vių, bet tikro jų skaičiaus ne
teko sužinoti. P _ _______  __ __________
vių čia gydosi ir viena mano! nematau tarp Camegie ir 
pažįstama — Birutė Andriu-(kjtų kolonijų lietuvių: jie 
šiutė iš Hermeme, Pa. Ji yra tajp pat rėdosi ir elgiasi, 
duktė J. Andriušio, “Naujie- kaip ir k;tų miestu lietuviai. 
nų." skaitytojo, progresyvio Nueinam j svetainę. Ten ran- 
veikėjo ir kovotojo su tamsy- ^ame pusėtiną būrelį žmo- 
bės prietarais. Gaila, kad jo priėjęs prie vieno žila- 

• mylima dukrelė, pačioj jau- gaJvio genelio klausiu: 
i.„i. i— “£arn priklauso šita svetai

nė?” Senelis maloniai atsa
ko : “Tai yra musų pačių sve
tainė, priklauso Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių A- 
merikoje 3 kuopai. Mes sa
vo uždirbtus centus dejom į 
šią vietą, parėję iš darbo va
karais dirbom — ir šiandien 
mes džiaugiamės savo dar
bu.”

. Kaip vėliaus man teko pa
pilti, šios kolonijos lietuviai 
gyvena kultūriškai. Turi visą

Waterburyje. Minėtą pikni- į 
ką rengiant įvyko nesusi
pratimas tarpe sandariečių ir 
kapinių komiteto. Waterbu-: 
rio ir Naugatucko sandarie- 
čiai per daugelį metų laiky
davo piknikus 30 dieną ge
gužės, šv. Jurgio Draugystės 
parke, Naugatucke. Šitą par
ką jie visada randavodavo; 
virš metų laiko pirmiau. Ka
pinyno komitetas bandė per 
kelis metus gaut minėtoj die
noj šitą parką, bet niekad | 
nebuvo galima. Šiais metais nystėj, vos keli metai ištekė- 
draugija, būdama kapinių! jusi, apsirgo ta “baltaja plė- 
dalininkė, nutarė palaikyt; ga.” 
parką ant tos dienos dėl mi- y - - - -
neto apvaikščiojimo. Todėl riušiutė kuogreičiausia atsi- 
A. L. T. S. 57 kuopa, Nauga
tuck ir 11 kuopa Waterbury 
sumanė kapinynui užbėgt už 
akių ir surengt pikniką toj 
pačioj vietoj viena diena 
pirmiau, tai yra nedėlioj. 
Draugystė, norėdama laiky
tis nuošaliai, paliko tą rei
kalą savo atstovams Įnešt 
ant kapinių komiteto susirin
kimo, kad kaip nors susitai
kyt tarpe kapinyno ir sanda
riečių. Bet didžiuma narių 
išsireiškė, kad sandariečiai 
tą daro su tikslu užkenkt ka
pinyno parengimui. Kadangi 
buvo numatyta, kau sanda
riečiai rengdami savo pik
niką viena diena pirm kapi
nyno apvaikščiojimo, gali 
kapinyno a p v aik sčio j i mu i
pakenkti, tokiu budu kapi
nyno komitetas nutarė ir tą

i

Į 11C- ' flUOS
Be kitų lietu- tomsi

Linkiu, kad Birutė And-

kratytų džiovos ir pilnai pa
sveiktų. Pasaulio Vergas.

PHILADELPHIA, PA.
Padėka chicagiečiams.
Brangus chicagiečiai lie

tuviai !
Siunčiu jums širdingiausį 

padėkos žodį už tokią bran-_ 
gią man suteiktą dovaną, eilę savo organizacijų, skai- 
“C. G. Conn’o” Trumpėtą- to laikraščiūs, lanko visokius 
kornetą. Nemanau, kad aš parengimus — tai ko gi 
bučiau tikrai to užsitarnavus, daugiau nuo jų reikalauti?^ 
Jei kur grajirtau. tai savo tė- Bet komunistiškų laikraš- 
vų paliepta ar iš pripratimo, čių korespondentai visgi drį- 
Bet kad patarnauti savo mu- sta vietos lietuvius šmeižti, 
zika lietuviams — apie tai Už ką? Ogi už tai, kad vietos 
nedaug teturėjau supratimo, lietuviai nesiduoda komunis- 
Man rodydavos vis tiek, kam tams save perdaug išnaudoti 
aš negrajisiu, jei tik gerai ir vi nosių vedžioti;; Jeigūį 
sugrajisiu, tai ir bus gerai, peržvelgtume, kas paskuti- 
Bet kaip aplaikiau tą brangų niais laikais dėjosi A. P. L. 
ir gražu muzikos instrumen- A. 3 kuopoj, kiek intrigų čia

• . ...... , » ♦ »- v ji

ir graudu. Nežiūrint, kad reikalingų vaidų sukėlė, kiek
dieną paimt ir parengt ^ra- ta> man pasidarė ir linksma komunistai pridarė^ kiek be 

pamarginimais. Bet tai dar f|aUg kartų prisiėjo dalyvau- košės privirė, tai pamatytu- 
neviskas. Girdėjau, kad san- tj lietuviu parengimuose, bet mem, jog didžiausi storžie-

*
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lapelių, kuriuos padeda ant metai, kaip
stalo, iškelia rankas į viršų ir 
pradeda: “Kad nori ką pa
sakyt, tai turi žinot Lietuvos 
istoriją.” Na, manau sau, 
jeigu jis kalbės iš Lietuvos 
istorijos, tai reikia atydžiai 
klausytis. Toliaus jisai sako: 
“Draugai! Aš čia pasakysiu 
apie tris smertelnus buvusios 
valdžios griekus.” O tuos 
griekus jis aiškino šitaip: 
ožiai, ožkos, barabanščikai, 
velniai,Šleževičius neturi vy
riško nugarkaulio ir tt. Klau
sau aš tų žodžių ir mislinu 
pats sau: nejaugi tie visi žo
džiai yra iš Lietuvos istori
jos? Kalbėdamas toliau jis 
pradėjo minavoti Jėzų su 
Marija. Publikos buvo vos 
apie pora desėtkų, salė ma
ža, o Pruseika kad rėkia, tai 
rėkia, tartum jis kalbėtų po 
atviru dangum į tūkstantines 
minias, žiuri į tą komunistų 
klauną ir abejoti pradedi, ar 
“visi pas jį namie.”

Baigdamas kalbėti Prusei
ka pasakė, buk tautininkai 
bolševikus labai gerbią, nes 
191-8 metais jie pasiuntę pa-

Waterburio lietuviai įsistei
gė laisvas kapines,kurios ne
priguli nei jokiai parapijai, 
bei klebonijai. Tik bėda, kad 
pažangesni žmonės šitomis 
kapinėmis mažai interesuo
jasi, nors laisvę mylintiems 
žmonėms laisvos kapinės yra i 
gana svarbus daiktas. Nors 
Waterburvje veikimas yra 
gana didelis ir laikraščiuose 
žinių iš šios kolonijos mato
si gana tankiai, bet apie mi
nėtas kapines nei vienas ne
prisimena.

Kapinės randasi rytinėj 
daly miesto, gana gražioj

I

kalbas ir šokius su kitokiais 
pamarginimais.
i 
dariečiai rengiasi užbėgt ka
pinynui už akių ir surengt 
balių subatos vakare, tai yra 
vistiek viena diena pirm ka
pinyno. i-l JL>I<SU1£U» II g

Mano supratimu sandai ie- (»agro<5 lietuviai,
čiai klaidingai elgiasi, išei- mano r______
darni prieš minėtą kapinyną. žO(jį ačiu. O kaip sugrįšiu įi 
Šis kapinynas nėra jokia po- Chicagą, tai jums pagraji- 
litine organizacija, bet gUr- 'sju anj į0 paties brangaus 
nai visuomeniška ištaiga.'Trumpėto, kurj jųg man su_ 
Kiekvienas, kuris skaito sa-'teikėt. 
ve laisvu, turėtų kapinyną 
paremti, o ne boikotuoti.

Kap. Koresp. 2.

viai ir tamsunai Camegie lie-■ kur kas daugiau esu grajinus
L pas kitataučius. O betgi pa- tuvių tarpe yra ne kas kitas, 

garbos dovaną suteikė lietu- kaip tik tie patys “trobel- 
• •• •> 1_____ hži_____ —viai!

Brangus ir garbingi Chi-
meikeriai” komunistai. Jie 
juodina kitus, o patįs yra 

.. . priimkite munšainieriai ir skebų drau-
elgiasi. įsei- mano širdingiausį padėkos'gai. Svečia*.

... ... _____ jums pagraji-
litine organizacija, bet g^'siu ant to paties brangaus

teikėt.
Aldona J. Grušaitė.

f
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vietoj. Kapines užlaiko sep
tynios pašalpinės draugijos 
—šešios iš Waterburio ir vie
na iš Naugatuck. Kapinių 
reikalus veda draugijų iš
rinkti atstovai ir viskas gana 
tvarkiai eina. Ant minėtų 
kapinių yra palaidota jau 
daug žmonių, tarpe kurių 
yra keletas ir gana žymių vi
suomenės veikėjų.

Šių metų 30 dieną gegu
žės mėnesio yra rengiamas__ r
didelis piknikas, apvaikščio- jiuoja medžiai 

Įsteigimo laisvų kapinių kios gėlės.

HERR1N, ILL.
Protestas prieš Lietuvos 

smurtininkus.
Mes, lietuviai, gyvenantie

ji Herrino mieste, susirinkę 
kovo 13 d. į masinį susirinki
mą ir apsvarstę Lietuvos 
darbo žmonių sunkią padėtį,

NASHUA, N. H. 
Neteisingai parašė.

“Keleivyje” buvo idėta ži- pareiškiame protestą prieš 
. , _ _ ____ — — - • • 1 > 1 « ▼ • _ A________ A « >

korespondentas išgyrė šią valdžią, kuri smurto keliu 
kolonija visokiariopai. Bet nuvertė Lietuvos žmonių iš- 

!ištikrujų taip nėra. Nors lie-rinktą valdžią, keletą darin- 
. tuvių čia gyvena nemažas ninku vadų sušaudė, šimtus į 
i būrelis ir yra tris pašalpinės kalėjimus sukimšo, spaudą 
'draugijos, bet nieko gera ne- suvaržė, darbininkų organi- 
veikiama. Dirbtuvės irgi ne 
'taip jau gerai dirba, kaip 
korespondentas paraše. Yra 
'Jau# tokių dirbtuvių, kurio-

■ 1 • • • • • 1 •

CRESSON, PA. 
Džiovininkų sanatorija.
Šis miestelis randasi Cam- 

bria paviete, apie 99 mylios į 
lytus nuo Pittsburgho, prie 
Pennsylvania geležkelio. 
Cresson miestelis yra anglia- 
kasyklų apielinkėj. Tris my
lios į pietus nuo šio miestelio 
miškuose ant kalnelio ran
dasi džiovininkų sanatorija, 
kurioje gydosi ligoniai iš vi- 

?sų Pennsylvanijos dalių. „
šita sanatorija arba ligo- se darbai eina visai silpnai. 

Jninė randasi labai gražioj Darbininkų algos visai ma- 
vietoj ir oras čia tyras ir ma- žos. Iš tos priežasties ir biz- 
lonUs. Ypač gražu apie ligo- nieriai čia prastą biznį daro, 
ninę vasarą,

tutė iš Nashua, N. H., kurioj dabartinę Lietuvos fašistinę

kuomet suža-' Kokiu tikslu tasai kores- 
i miškuose ir pondentas taip išgyrė šią ko

zacijas uždarė. Prieš visus 
tuos netiesotus smurtininkų 
žygius mes protest lojame ir 
pareiškiame, jog nenurimsi- 
me tol, kol teisėtumas Lietu
voj bus atstatytas, šalin 
smurtininkai su savo inkvizi- 
cijomis. Šalin fašistai su sa
vo vadais Smetonomis ir 
Voldemarais?

iimui 2"> metų jubilėjaus nuo‘pražįsta prie ligoninės viso-Joniją — aš nesuprantu. Pirtn. F. K. Skužinska*.
3 laisvu kapiniu kios trėlės. Laisvamani*. * Sekr. W. Lenkuti*.Sekr. W. Lenkutis,

i
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mergą Ch(xlako\vską iršliu-

yr» įstatymais uždrausta iri
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čyt kaip ant delno.
į

'Juk ir jis galėjo rasti Lietu
voje savo tautos moterų, ar 
ne? Jis yra tavo plauko žmo
gus. taigi aš noriu, kad tu 
man paaiškintum, tėve, ko-

jisai pavadino pulkininką
Musteikį “deržimorda” ir tai z,nai- 
“kontrabanščiku.” Už toki 
uhiro įžeidimą jis dabar tu-

keleivi s

Basanavič aus Atmintis Petrauską ir Kvedarą, kad 
pnstiirieji nuėjo “pas buržu
aziją. .\pač keikė Kvedarą, 
kuomet jis buvo vargoninin
ku Chicagoje.

O “Laisvės” No. 272 
(1926 m.) Detroito geriau
sias “komunistas” Ed. She- 
putis rašo, kad Aido choras 

choro vedėjų. A. P. Kveda
ro. ’ * / '__
mo 9 metų Rusijos revolTuci- 

linksmino virš 3,500 
Detroito alginių vergų.”

\ aoinadi, kai Kvedaras 
mokino bažnytinį chorą, tai 
buvo “buržujus,” < * 
bar mokina Detroito Aido 
chorą, tai jau “proletaras.”

♦ * 3

"Laisvės” No. 48, š. m. til
po raštas kokio tai mokyto
jo. kuris pasirašo kaipo “Pu- 
siau-bolševikas.” Tame rašte 
“Pusiau-bolševikas” pataria 
“visoms darbininkiškoms or
ganizacijoms, pradedant vi
sokio plauko socialistais ir 
baigiant komunistais, nors

P. Žadeikis, Lietuvos kon
sulas Chicagoje. paskelbė 
laikraščiuose rinkliavą aukų 
pastatymui Dr. Jono Basana
vičiaus paminklo Vilniuje, 
prie kurio tai sumanymo ir 
aš prisidedu su pataisa.

Visi atmename kaip dar 
nesenai musų laikraščiuose 
tilpo musų TAUTOS TĖVO 
Dr. J. Basanavičiaus atsi
šaukimas AUKŲ- AUKŲ 
Vilniaus ir kitų vietų Vilni

os našlaičiams, kurių na- 
: us- p rieglaud as Lenkijos
aidžia keletą kanų atėmė, 
^mesdama našlaičius gat

eriais Dr. Basanavi- 
nosi. auklėjo.
. Basanavičius pats 

asistatė Paminklą Visų 
ewų Lietuvos vaikų širdy- 

kuris stovės tose širdyse 
lietuvių tauta gyvens, 

tatymu jam ųa- 
įklo iš akmens nėra jo- 

kios skuboe. bet \ ra kitas 
skubus darbas, tai Įkūrimas 
Basanavičiaus vaikų prie- 

iglaudos Vilniuje, kur naš
laičiai butų tinkamai' aprū
pinti. kuriuos Basanaričius 

• taip mylėjo ir dėl jų dirbo 
kiek galėjo.

Akmens paminklui aukos 
gulės ilgą laiką be naudos, o 
našlaičiams visko reikia 
šiandien ir rytoj. Ir todėl vi
si subruskime su skubiomis 
aukomis-duoklėmis Įkurt 
Vilniuje Basanavičiaus Vai-

No. 13. Kovo 30 d.. 1927.

ju pačiu sugalvotais “ble
fais.”

$ ♦ 3

“Laisvė" No. 5u š. m. ver
kia. kad Amerikos darbinim 
kai nieko nesako Jungtinių 
Valstijų valdžiai dėl jos ki-l

Sveikatos Kampelis.
ir pildo jo patarimus, daž
niausia pasveiksta ir liga

Aš jau žinau, kad čia vi- tie, kurie bando aptiekose ir 
* ' ” ............. ( ligą užsendi-

• na, giliau nuvaro, tai paskui 
°t,Į jau ir sumaniam gydytojui 

kad pameluotum biski, tai ją iškrapštyti sunku. Kartais 
butų kas kita. liga tęsiasi mėnesius ir me-

Žmonės turi baisiai žioplą. tus. Kartais ji sustoja grei- 
ir žalingą Įprotį — patys sa- tai, ir rodosi, kad ligonis yra

LYTIES LIGO3.

t!SL'S-NiCa,agU? gydyti. SXją.
“vedamas vięno iš gabiausių,

. kuris laike apvaikščioji-

jos... linksmino virš 3,500

ir Kinija. Girdi: up - ....
darbininkai?

Irikos darbo unijos. ......
ko. Iki šiol dar nė žodelio jos 

’ neišsitarė prieš Amerikos 
i imperialistų žygius Nicara- 
iguoj. Meksikoj ir Kinijoj.” 
| O kiek komunistai išsitarė 
! prieš Amerikos imperialistų

Rut L-o voilrk Arno»il-n< ° z.nmu. nau ^a » z- ue, KU1 IC UttlH.Bet ką \eikia A e o& isjems neįtiksiu. Ir kaip tu čia patys gvdvtis, 
, bo un^‘aOri X Žmo^ "siems i'iksi - tik- na.-ginii.-nuv 

tai. teisybę sakydamas, . Ot, I jau fcir sumani

fc' I J-'* xw A X4t»Ui illlZK? **•

o kai da- žygius? Štai kiek:
ve gydyti. Tai be galo keis- pilnai pasveikęs. Bet jeigu 
tas daiktas. Tiktai žiūrėkite: jis buvo nevedęs vyras, o da- 
Prakiuro batai, neša pas:bar apsivedė ir daugiau ly-- 
šiaučių taisyti. Susiraukšlėjo tiškų jėgų panaudojo, tai 
kelnės, neša pas kriaučių su-įžiūrėk tik. liga’ir vėl atgy ja.

Tokie vyrai tankiai savo jau- 
laikrodininką pa- i nas pačias apkaltina. Tik kai 
f kai ciicronrla la- I mrzlirforo,

biausiai paini ir delikatni raj vyrą išklausinėja ir, paty- 
mašina — žmogaus kūnas. res. kad iis pirmiau vra go-

“Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija pasiun
tė atvirą laišką Amerikos 

i Darbo Federacijos Pildoma- 
! jai Tarybai, kuriame klau
pia. kpdei taryba tyli šioje 
'valandoje.’.’

Matote, patįs komunistai 
nekovoja prieš Amerikos im
perialistus. bet rūpinasi, kad 
kiti kovotų.

♦ ♦ ♦

“Laisvė” pradėjo talpint 
laiškus Kaz. Giedrio, rašy
tus net 1920-23 metais. Ko- 
jdel tų laiškų netalpino, kai 
Giedrys buvo ^"vas? Atsa- 

įkymas: prie gyvo negalima 
skirtumai fabrikacijos daryt.

- - - * e * ♦

"Laisvės" No. 50 š. m. yra

f

kartą surasti bendrą kalbą 
ir iš vieno veikti.” “Laisvės”

—Na, o kam tau einasi, baudžiama. Uždrausta vra 
Maike? ‘ » ------

—Gerai, tėve.
—Nesigirk. Maike. ba ne

užilgo jums bedieviams rei
kės žėlabą nešioti.

—Kodėl?
—Ar tu nežinai, kad Lie

tuvos vidaus reikalų mirriste- 
ris pulkininkas Musteikis iš
šaukė jūsų lyderi Toliušį j 
dvikovą? Juk apie tai buvo. .. .. - . . ----- -
jau visose gazietose rašyta.prasižengimą :Paukštys verstinai 
Sakydamas Seime prakalbą ^etuvos įstatymą. ; Sirvydą skaityt
jisai pavadino pulkininką * .77P aPie numerius 9. 14. 17. kuriuose

_ ______ _____ __ Q jš kur aš vislia kita ži-i 
uhiro įžeidimą jis dabar tu- nau - U.,
rėš stoti su pulkininku Mus- - 7^*Ketai, Maike, jeigu 
teikiu ant šoblių arba šaudy-: tu yP;ras'.lai lsvirc®yj<
tis iš revolverių. Musteikis man’ kodėl daktaras G įn
yra vajaunas žmogus, tai ju-,rJiUS’ buvusis'Lietuvos prezi- 
su Toliušis prieš ji neatsilai- /lentas apsizenijo dabar su 
kyS “ ruske Orloviene ir ruskių

—Nesidžiauk, tėve, nes da cerkvėj šliubą ėmė? Argi 
nežinai, kuo tas skandalas Lmtuvoje nėra lietuviškų 
gali pasibaigti. ^moterų?-Jisyra jūsų partijos

—Aš, vaike, galiu bečyt išįzrnog.H;- įcdieyis. tai tu tan|Fonclo -atokaitos" anais me- 
dolerio, kad Musteikis‘To-!lsk!um°‘ 
liušį užmuš.

—O gal bus ir kitaip. Rei-

netik muštis, bet ir šaukti sa
vo priešininką į dvikovą. 
Taigi pulkininkas Musteikis, 
šaukdamas Toliušį driko-j kų Prieglaudą, 
von. sulaužė šalies istatvma. Jieva Mikolainienė.
kuri jis. kaipo vidaus reika-1 
lų ministeris, turėtų palaiky- i 
ti. Šito aky vaizdoj. Toliušis į 
gali netik atsisakyti pašauki-

redaktorius savo prieraše sa
ko. kad vienybė negalinti 
būti. Girdi: “Tarpe komuni
stų ii' socialdemokratų yra 
tokie pamatiniai i ’ ’ 
taktikos ir principų klausi
me. jog abiejų suvienijimas i 
vieną partiją yra negalimas tilpęs K. Giedrio laiškas, pa- 
daiktas.” ' ‘ ~ “

Aš irgi sakau, jog tarp so
cialistų ir komunistų takti
kos klausime yra didelis 
skirtumas: socialistai sako, 
kad revoliuciją negalima 
“sugalvot” ir maršuot gat
vėmis arba susirinkimus ar
du, o komunistai tatai daro 
ir pačioj Lietuvoj ir Ameri-

PASTABOS
________ i..

.. . , . “Laisvės” No. 27. š. m..
mą priimti, bet gali da pa- j Lietuvos Darbininku Remi- , _ .
traukti teisman poną Mustei-1 rao Komiteto sekretorius V. k°j. Kitaip sakant, socialis- 

verčia ta* vaduojasi Markso moks-
Laisvės" 1° pagrindais, o komunistai

I

rašytas po sušaudymo. Pati 
“Laisvės” redakcija tatai 
pasako: “Žemiau telpąs laiš- 

! kas, kuri parašė Lietuvos bu- 
jdėlių fašistų nužudytas drg. 
I Kazys Giedrys...”

Išleidus žodžius, kas Gie
dri nužudė, išeina: “Žemiau 
telpąs laiškas, kuri parašė 
nužudytas drg. Kazys Gied- « *rys.

Įsitėmykit: parašė nužu
dytas žmogus! V. J. Z.

esą pažymėta, kiek komūnjs-į 
tai pasiuntė pinigų Į Lietu-1 
vą.

Jeigu /Paukštys patartų! 
Sirvydui nueiti Į banką arba! 
i kitokią pinigų siuntimo Įs-j

! MEMORANDUMAS
t

t? V 1 1 ......—■

Gruodžio; 17 d. pervers-, kelių išeiti iš tos padėties: 
taigą pažiūrėt, kam. kur ir j mas sudarė Lietuvoje nepa- Seimui neleidžiama dirbti, 
kada išsiųsta pinigų, tai būt prastas valstybinio gyveni- jo pasitikėjimo nejieškoma. 
pamato komunistų atskai- mo sąlygas, kurios: (1) stu- Savo tauta nepasitikima, o 

mia šalį pražutin, (2) laiko manoma iš aukšto apdova- 
|uždarytus normališkus ke-.noti šalį laiminga tvarka.

’ III. Kokios gi priemonės

toms tikėt.
Juk ir Agitacijos ir Lietu

vos Darbininkų Gelbėjimo

tais tilpo “Laisvėje.” Tuo
met aš buvau to fondo sekre- 

i. Bet tikrenybėje iš—Gerai, tėve, o kodėl da- tnr;nrri ’ r •' • ’ ■-
kia žinoti, kad eidami driko- bart>nls Lietuvos preziden- netoli sg.oOO. tik tūkstantis 
von priešininkai visuomet jtas Smetona yra vedęs tenkę 
pasirenka po du draugu. se-,mel^ th«lako"ską irsliu- 
kundantais vadinamu kurie;'??,. L'fe .b.3??™“?.-
gali juos dvikovoj pavaduo
ti. Toliušis gi pasirinko vie
nu savo sekundantu pulki
ninką Zubrį, kuris per pusę 
mvlios užsimerkęs musę nu- ...... ... ,
šauna. Taigi, jei vietoj To de!,J1S31 P3s,nnko len’ 
liušio prieš Musteiki stos k^' , - 
Zubrys, tai veikiausia jums, 25"
vyčiams, prisieis “žėlabą- 
nešioti.

—O ar tu žinai. Maike. 
kad jeigu jūsų Toliušis ne
stos su Musteikiu į faitą. tai 
Musteikis gali susitikęs jį ant 
stryto duoti jam per ausį?

i

pasiųsta Į Bellshill, Scotland 
“Rankpelnio" palaikymui, o 
visi kiti buvo pasiųsti... iš 
vieno kišeniaus i kitą.

liūs geresnėn ateitin ir (:?) III. Kokios gi priemonės 
siūlo išėjimui iš šios pade- siūlomos iš tos padėties išei
ties tokias priemones, kurios ti?
gaji nuvesti mus tik prie ne- i Perversmo keliu pateko- 
priklausomybės praradimo. Ime šion padėtin, perversmo 

I. (a ) šalis Įmesta karo;keliu siūloma ir toliaus eiti, 
stovin. Neveikia įstatymai, .būtent: paleidus Seimą, de- 
kurie garantuoja žmoguii as-1kretais valdyti šalį, dekretu

kelnės, neša pas kriaučių su
prašyti. Suklero laikrodis, 
neša pas I
taisyti. Bet... kai sugenda la-1 ateina pas gydytoją, kurs ge- 

' i ir delikatni vyrą išklausinėja ir, paty- 
žmogaus kūnas, fęs, kad jis pirmiau yra gp- 

tada bile kas ją taiso. Žmo- norėja turėjęs, tai. gydyto- 
gus, kurs visiškai nieko apie jas įam jr pasako, kad iš fik
savo kūną nežino, nežino išį rujų čia jis pats kaltas. Tada 
ko jis susideda, kaip jisvei-• žmogus, nosį nuleidęs, tyli.

Ir, jeigu sąžiningas, gana 
įprastai jaučiasi, kad savo 
| jauną žmoną apkrėtė.

Kai liga giliai i lyties or
ganus įsigauna, tada gonorė
ją išgydyti nelengva. Tikri 
ir sąžiningi lyties ligų spe
cialistai sako, kad apie trys 
nuošimčiai iš šitų ligonių 

į niekados neišgyja. Tokiems, 
! esą. ir ženytis nereikėtų leis
ti. Suprantama, kad jeigu 
vyras turi neišgydomą ligą, 

I tai jis anksčiau ar vėliau vis 
tiek savo moterį apkrės, o 
jeigu ją turi moteris, tai sa- 

■ vo vyrą apkrės.
Tokiems ir toms, ką gono

rėją ilgai turėjo, ištikrujų, 
j sunku tikrai pasakyti, ar jie 
.pilnai pasveiko, ar ne.

Kai dėl leidimo ženytis, 
į tai nekurie autoritetai mano, 

tai žmonės, kurie dabar pyk-Į kad kaip jau ligonis pasveik
sta ant manęs, kam aš čia re-jsta ir po tam per kokius me

stus liga daugiau nepasirodo, 
į ir jos peių surasti nebegali
ma. tai tegu ženijasi. Kiti 
sako, kad trijų mėnesių už
tenka. Bet mano manymu, 
reikėtų palaukti metus.

Dr. Margeris.
P. S. Sekantis straipsnis 

bus apie sifilį, vieną baisiau
sių lyties ligų.

mens ir piliečio teises. Saly. keisti konstituciją, visos tau- 
veikia karo lauko teismai.!tos balsavimu rinkti prezi-

—Jeigu jis taip padalytų.; 
tai jis butų mušeika.

—Ne, Maike, to reikalau
ja šlėkeckas unaras. Senuo-i 
se laikuose Lietuvoj šlėktos' 
ir kitokie didžiūnai susipykę 
į sūdą neidavo, ale ant due- 
Jiaus vienas kitą šaukdavo. 
Iššauktasis visuomet turėda
vo arba stoti i f aitą, arba at
siprašyti Įžeistąją pusę. O 
jeigu jis Į faitą nestodavo^’ 
neatsiprašydavo, tai užgau- 

-• tasis visada turėdavo teisę 
drožtajam į žandą. Taigi ir 
Musteikis dabar gali taip pa
daryt. Aš. vaike, esu staršas 
vyčių generolas, tai tuos da
lykus gerai suprantu.

—Bet šiandien, tėve, jau 
netokie laikai, kad kiekvie
nas bajorpalaikis nešiotųsi 
prisikabinęs prie šono suū
dijusį kardą ir pasigėręs 
tuoj šauktų visus muštis.

nai gromatą ir paklausk jo 
paties.

—Taigi ir aš. tėve, galiu 
tau duoti toki pat atsakymą: 
jeigu nori žinoti, kodėl dak
taras Grinius paėmė kitos 
tautos moterį, tai parašyk 
jam laišką ir paklausk jo pa
ties.

—Maike, per gavėnią aš 
negėriau, tai mano razumas 
pasidarė silpnas ir aš jau ne
begaliu tavęs sukritikuot. 
Bet palauk, kaip aš po Vely
kų atsigausiu, tai tu prieš 
mane tada neatsilaikysi.

“Laisvės” No. 248 (perei
tų metų) tilpo šitokia žinia:

“New York. — Pulkin. 
George Harvey, buvusi? 
Amerikos ambasadorius An
glijoj, pardavė savo žurna
lą, The North American 
Revievr. Walteriui B. Maho- 
ney. Jis buvo to žurnalo re
daktorium net 28 metus."

Sulyg “Laisvės" parašymo 
išeina, kad George Hai-vey 
redagavo žurnalą “net 28 
metus." O kai suredagavo, 
tai pardavė Walteriui B. Ma- 
honey.

LJAl'DIES DAINA. 
Vanagėliui strioks užėjo— 
Varnos lizde kiausi dėjo. 
Tuokart varna paregėjo. 
Kokius taikus išperėjo? 
Visi juodi, viens gražesnis— 
Geltonkojis. balsganesnis. 
Išlėk varna jieškot maisto. 
Parlėkusi neb’rand vaiko. 
Varna sako; “Nieks nebuvo. 
Bet ponaitis viens pražuvo." 
Ir po dvieju, trijų dienų z 
!' iuodujų nėr nė vieno.

___  Ir ’cnnebė varną vaikas. 
Šiandien dvikova, kaipo bar- Ir ai.- “ varnai sprandą, 
barizmo liekana, Lietuvoje Varna irti •dama krioki 

{“Neduok, ln -aiRo tokio! 
t

3*3

“Lietuvos Žinių” No. 269 
rašoma: '

“Lapkričio mėn. 21 d. apie 
17 vai. iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo dirbtuvių iš
laukiant sieną pabėgo du ka
liniai: Alfonsas Šidlauskas, 
nuteistas už plėšimą 10 metų 
kalėjimo ir Vladas Geštau- 
tas, taip pat...”

Sulvg “Lietuvos Žinių” iš
eina, kad Šidlauskas nuteis
tas “už plėšimą 10 metų ka
lėjimo.” Kitaip sakant, plė
šė kalėjimą per dešimtį me
tų, už tai buvo nuteistas. Čia 
“L. Ž.” norėjo pasakyt: už 
plėšimą nuteistas 10 metų 
kalėjiman.

Rodos maža klaida ^et vi
są prasmę apverčia am. uvn 
kojom. ♦ « ♦

laiku1

kia. kaip jis sugenda ir kaip 
jį taisyti, — vis dėlto taiso!

štai kodėl via daug žmo
nių, kurie baisiai pyksta ir 
keikia gydytoją-rašytoją, 
jeigu jis neparašo, kaip rei
kia pačiam gydytis. Jie nori 
receptų, nurodymų, kad ga
lėtų patys-visokias ligas išsi
gydyti. Bet ištikrujų. jeigu 
butų taip lengva žmones gy
dyti, tai daktarui nereikėtų 
mažiausiai dvylikos metų 
mokslą e.'li. Matyt, kad nėra 
lengva. Ir reikia sakyti tiesą, 
kad tie, ką patys gydosi, 
dažniausiai tik savo ligą už- 
sendina ir daug blogesnę pa
daro. Mes. gydytojai, kas 
dieną tokius liūdnus faktus 
matome. Ištiesų. jeigu ir ne- 
gydytojarns tekiu matyti 
tuos baisius faktus, kokius! 
gydytojai kas dieną mato. |

į Net lojaliems, valstybiniai įdentą ir tt. Tos priemonės 
j nusistačiusiems piliečiams.;buvo išmėgintos ir pergyven- 
kurie tečiau tokiam šalies j tos Francuzijoj po 1851 m. 

priešingi, gruodžio 2 d. perversmo, 
draudžiama laisvai išsitarti: Kelių šimtų metų nusistovė- 
uždrausti susirinkimai, orga- jusi valstybė-Francuzija dėl 
nizuotos koncentracijos sto- tų priemonių neprarado savo 
vykios ir tt. Tokiomis sąlygo-j nepriklausomybės, bet poė
mis visada naudojasi tokie i 
elementai, kurie griauna 
valstybę iš pašaknų ir veikia 
slaptai. Taip gyvendami, su
silauksime neti-ukus vidaus 
suiručių, o šitos lems Lietu
vai jos nepriklausomybės 
praradimą.

(b) Dviejų metų nederlius 
sudarė sunkią ekonominę 
šalies padėtį. O dabar nepa
prastos politinės gyvenimo 
sąlygos tą ekonominę depre
siją žymiai didina: pirklys, 
pramonininkas, ūkininkas, 
amatninkas, kiekvienas pi
lietis, nematydamas užtikri
nimo vidaus ramybės atei
čiai, susilaiko nuo ekonomi
nės apyvartos: toks gi susi
laikymas veda kraštą prie 
ekonominės stagnacijos, kre
dito ir pasitikėjimo nustoji- 
mo. Sunkėjant ekonominėms 
piliečių gyvenimo sąlygoms, 
auga vidaus suįrucių pavo
jus.

(c) Sudarę nenormališkas 
politinio gyvenimo sąlygas 
ir ardydami savo šalies eko
nominį gyvenimą, mes sun
kiname Vilniaus kraštu ^tga-
Į\’ma.

atgali !. '’pnp-ia»Tia v»orrnališkųi

tvarkymui yra

ceptų ir kitokių galų nepri
kraunu, — butų labai dėkin
gi. kad aš negundau juos 
prie darbo, kurio jie dirbti 
nemoka, būtent: prie gydy- 
mo.

Tegu nueina gydytojas i 
fabriką ir pradeda dirbti 
darbą, kurio jis niekad nesi- 
mokino ir dirbti nesipratino, 
—matysite, kad tuoj visi 
darbininkai juoktis iš jo pra
dės. Bet kada medicinos ne- 
simokinęs žmogus pradeda 
save gydyt, tai jis nori, kad 
gydytojai jo darbą užgirtų ii 
da patarimų duotų.

Iš tiesų, vargiai koks nort 
dalykas pasaulyje yra taip 
keistai ir prastai žmonių su
prantamas, kaip ligų gydy
mas. Šiaip ar taip, bet daug 
metų ir darbo reikės, iki šito
je kryptyje žmonės teisybę 
supras ir Įvertins.

Tai -tiek šituo klausimu 
Dabar žodis apie tai, kas

jo prie Sedano nelaimių: o 
Lietuvai toki mėginimai bus 
mirtini nuodai. Graikijos ir 
Portugalijos šių dienų Įvy
kiai rodo, kad tokios priemo
nės neveda šalies prie tvar
kos.

Mums atrodo, kad šalis 
galėtų rasti kelią išeiti Į nor
malų gyvenimą šiuo budu: 
Vyriausybė ir Seimas susita
ria ir vykdo šiuos dėsnius:

I. Seimas išleidžia amnes- 
nijos Įstatymą, kuriuo am
nestuojami visi iki Įstatymo 
išleidimo padalyti politiški 
nusikaltimai, išskyrus tuos, 
kurie turėjo tikslo išduoti 
Lietuvą svetimai valstybei.

II. Karo stovis panaikina
mas.

III. Vyriausybė jieško bu
do bendradarbiauti su Sei
mu, o tik jo nesuradus, atsi
klausia šalies, konstitucijos 
nustatyta tvarka.

Originalą pasirašė: D-ras 
J. Šliupas, K. Šliupas, L. 
Vailionis, V. Krevė-Mickevi- 

i čius, P. Augustaitis, Mykolas 
Biržiška, Vacį. Biržiška, A. 
Janulaitis, P. Leonas ir R. 
Š’’una«

1

Apsunkinimas Įvažiuoti

Francuzijos nepaprastas 
pasiuntinys ir Įgaliotas mi- 
nisteris Lietuvai p. Paux pra
neša raštu ministeriui pir
mininkui ir užsienių reikalų 
ministeriui p. prof. A. Vol
demarui. kad norėdama ap
saugot savo krašto gyvento
jų sveikatą Francuzijos vy-

reikia daryti gonorėją pa-i riausvbė numačiusi imtis kai 
gailis? Atsakymas trumpas: kurilj papildomu atsargos 
eik pas tikrą ir sąžiningą »• priemonių vykstančiu Fran- 
dicmosgydytoją. Neik gydy- • euziion gyventi svetimšalių 
tis pas aptiekonų, nes jis i atžvilgiu 
apie gydymą tiek teišmano.; ® ‘
kaip ir tu pats. Neik pas toki- --- . - —

se skelbiasi, I 
cialistas visokių slaptų ligų, 
jau vien iš tokio skelbimo 
suprask, kad tai yra šarlata-

Nuo šiol visi Francuzijon -etimšaliai dV 
’ kad esąs “spe- *n,nk?! t“n d,,au?e 5U da/' 

™ slaX li«ni." da" 'Jl emlm? žudymu arba 
darbo kontraktu būtinai dar 
turėti vietos Francuzijos

liudymą. Tas liudymas turi
nas. kuriam tik neišnmnėiių “J0 
žmonių pinigai rupi. Sąži- L“ 
ningi daktarai laikraščiuose i, ® ' 1 ktai įs paties

-keikiasi, bet jie nesigi- koni,ul'> Paslnnkto
kad jie •vilkių ligų J'3 k^ .,^»,„k3dirgi skelbiasi, bet jie nesigi

ria, I J 
specialistais vra'.” Niekas ne- 
gali tiek mokslo ir patiiimo “*■P?g?«>auja- 
isigvti, kad galėjus visokių T//3'3 “Jas' ’^aa gy- 
iisTspecialistu bLi O kai 
vra specialistas ir sykiu są- • 
žiningas gydytojas, tas pa 
prastai laikraščiuose nesi- ,, u *skelbia, nes tikri specialistai t^d tatai b,anS’ai nekamuo- 
irtaip ligonių pakankamai t .
turi; jiems skelbtis ir žadėti: , 0 tarPu. pakanka turėti
tai, ko padaryti ne&alima, | ^dyrajojmdym^, 
visai nereikia.
Ar galima gonorėją pilnai 

išgydyti?
Tai yra sunkus klausimas. 

Kurie greitai pagelbos jieš
ko, eina pas tikrą gydytoją

Francuzijos valdžia tuo bu- 
du gautų visas pageidauja-

'-'J VV.. fSClkje,

kam bus reikalingas tas liu- 
dymas, o francuzų konsulas 
iš savo pusės pasistengsiąs

Tuo tarpu pakanka turėti

, butų pažymėta, kad liečia
masis asmuo yra skiepytas, 
neturi jokios apkrečiamos Ii- • 
gos, o taip pat neserga jokia 
proto liga ir kad jis pakan
kamai fiziškai stiprus dirbti 
iš jo reikalaujamą darbą.
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įvairios Žinios.
KOMUNISTŲ “BENDRA- 

SAI FRONTAS.”
Nesenai Berlyne įvyko pa

sitarimai metalo darbininkų 
internacionalo centro komi
teto atstovų su Rusijos meta
listų sąjungų atstovais dėliai 
pastarųjų priėmimo į meta
listų profesinį internaciona
lą. Komunistams buvo pasiū
lyta, kaipo būtina sąlyga, vi
suose4 kraštuose uždaryti ko
munistų organizuotas atski
ras prof. metalistų sąjungas. 
Šitų sąjungų nariai butų pri
imami i bendras sąjungas. 
Komunistai šį pasiūlymą ka- 
tegoringai atmetė. Tuo budru 
tolimesnės derybos visai nu
truko. Aišku, šitose derybo
se komunistams rūpėjo toli
mesnis metalistų skaldymas, 
bet ne profesinė vienybė.

TIKRAS MOTERŲ ROJUS
Turbut, niekur nėra taip 

laimingų moterų, kaip Su
matros saloj, Indijos vande- \ 
nyne. Ten visas šeimos tur
tas priklauso pačiai — ne į 

! vyrui, kuris tik vien savo pa
čios gerove rapinties priva
lo. Apie atsiskyrimus tenai 
niekas nežino, nes vyrai ne- 

: gali su savo žmonomis vie
name name drauge gyventi. 
Tik nakties laike tegali jis 
savo pačią aplankyti, jeigu 
ji įsileidžia. Vaikai pasilieka 
ligi 4 metų prie motinos, o 
paskui prie tėvo. Kada ko
kios moteriškės vyras nu
miršta, ji prie savo namo pa
stato ilgą lazdą, su vėliavėle 

' ir kol vėjas jos nesudrasko, 
negali už kito vyro tekėti. 
0 kadangi našlės 
vargingai gyventi 
jos vėliavėlei tokį 

į pasiskiria. kuris 
čiausiai suplyšta.

SUDEGĖ ELEKTROS 
|MONĖ.

Musų skaitytoja p-lė A. 
Zdažinskiutė prisiuntė iš St. 
Louiso iškarpą iš “Globe- 
Democrat,” kur plačiai apra
šomas gaisras, kuris sunaiki
no tenai Manhattan Electri- 
cal Supply Co. triobesį, pri
darydamas $350,000 nuosto
lių?

I

tą laiką 
turi, tai 

audimą 
kuogrei- 
Baltieji 

pirkliai tuo naudodamiesi, 
parduoda tam tikslui audi
mą. kurį jau ir visai silpnas 
vėjas greit suplėšo.

NEPAPRASTAS IŠRA
DIMAS.

Rusų inž. Kornėjevas nau
jai išrado prietaisą, kuriuo' 
galima žmogui vaikščioti
vandeniu. Pirmutinių ban- j 
dymų rezultatai jau davė tei
giamas pasekmes. Prietaisas! 
sveriąs maždaug apie 2 kilo- i 
gramu.

NUMARINO 1,000 SUNŲ.
Pittsburghe buvo sugau

dyta daugiau kaip 1,000 pa
laidų šunų. Visi jie buvo už
daryti Į tuščią triobą ir tenąi 
numarinti nuodingomis du
jomis.

NAUJA KARŪNACIJA.
“Gązeta Warszawska Po- 

ranna’’ rašo, jog Vilniaus ar
ei vyskupas Jalbrzykovskis, 
būdamas Romoj, įteikęs po
piežiui motyvuotą Vilniaus 
dvasiškijos ir tikinčiųjų pa
reiškimą, kuriuo prašoma 
leidimo iškilmingai karū
nuoti Aušros Vartų Motiną 
Švenčiausią. Popiežius į tą 

■ pai’eiškimą pažiūrėjęs ląbai 
palankiai ir spėjatna, kad 
artimiausioj ateity Vilniuje 
busianti gauta tuo reikalu 
popiežiaus bulla. Tai iškil
mei pasiruošti reikėsią ne
maža laiko ir ji galėsiantį 
įvykti tik birželio mėnesį. 
Tuo pat laiku Vilniuj įvyk- 
siąs metinis katalikų dvasiš
kijos suvažiavimas.

VOKIETIJOS ATŽAGA
REIVIŲ PARTIJOS 

SKYLA.
Vokietijos atžagareiviai 

nacionalistai rodo tendenci
jos skilti. Vieni jų stovi už j 
monarchiją, o antri už respu
bliką. Vadinasi, valstybės 
formos klausimu pradeda 
skirtis Vokietijos naciona
listai ■ -

Katalikų centras Cent
ram, kita atžagareiviu par
tija, irgi skyla. Buvęs Vokie
tijos kancleris, centro žmo
gus, d-ras Juozapas’ Wirth, 
tur būt sudalys katalikų de
mokratų partiją. Jis yra kar
štas respublikos šalininkas.

D-ras Wirth su socialde
mokratu Povyhi Lobe lei
džia sąvaitraštį “Deutche 
Respublik.”

Atskilus nuo katalikų cen
tro d-rui Wirth, centras pra
dėjo eiti į artimesnius santi- 
kius su katalikiška Bavarijos 
partija — Bayerische Volks- 
partei.

NUO SNIEGO ŽUVO 
5,000 GALVIJŲ.

Nuo sniego pūgų Colora- 
dos valstijoj šiomis dienomis 
žuvo apie 5,000 galvijų.

PRARIJO MERGINOS 
LAIKRODĖLI.

Tūlas John Dachtiano Chi
cagoje norėjo išbandyti, ar 
įdėjus Į bumą laikrodėlį ga
lima girdėti jo takšėjimą, ar 
ne. Kadangi savo laikrodėlio 
jis neturėjo, tai paėmė iš sa
vo merginos ir įsidėjęs jį 
bumon drūčiai užsimerkė. 
Mergina tuo tarpu juokais 
sudavė jam į kuprą, ir John 
jos laikrodėlį prarijo. Reikė
jo važiuoti ligonbutin ir per- 
gyVfenti daug nesmagumo, 
pakol daktarai tą laikrodėlį 
jam išėmė.

SENIS BRAUNINGAS AT
SISKYRĖ NUO JAUNOS 

“PYČĖS.”
New Yorko milionierius 

Browning, kuris būdamas 75 
metų amžiaus seniu apsivedė 
andai su 17 metų amžiaus 
“Pvče,” gavo per teismą at
siskyrimą nuo jos. Tuo tai-pu 
gi ji nėra nuo jo paliuosuoja- 
ma, negali už kito tekėti ir 
negali iš Bro\vningo pinigų 
sau reikalauti. O ji tikėjosi 
dabar atimti iš jo visus tur
tus. Nepavyko gudruolei.

IŠGULĖJO GARAŽE 15 
DIENŲ NEGYVAS.

Danielson, Conn. — Čia 
buvo atrastas garage negy
vas biznierius vardu Methe, 
kuris prapuolė iš namų 15 
dienų atgal. Jis, matyt, mirė 
nuo carbon monoxide gazo. 
kuris pasidaro iš sudegusio 
gazolino. Tai yra labai pavo
jingas gazas, nes jo negali-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gera proga atsitraukti savo gimi

nes iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijoa ir 
Rusijos jeigu tik jie sveiki ir 
skaityti nors vienoj kalboj. Ukiaiakq . 
pagelbininkai ir namų ruošoa darbi* 
ninąai turi pirminybę. Norint info^ 
macijų. rašykit musų agentui, kuria 
turi 2*1 metų patyrimu laivų kompani
jose. (-)

ALENANDER S. LEVIS
45 Vimtaor SU MontreaL CaM«a.

Santikių su Lietuva 
Komisija:

Pirmininkas, Dr. M. J. Vi- 
nikas, 8618 — 102-nd st. 
Richmond Hill, N. Y.

Sekretorius, P. Grigaitis, 
1739 S. Halsted st, Chicago.

Iždininkas, F. J. Bagočius, 
253 Broadtvay, Boston 27, 
Mass. •

Moksleivių Komisija:
Pirmininkas, K. Baronas, - - .

1739 S. Halsted st, Chicago. par.iduoda tik
Sekretorius, K. Liutkus, 25c’

101 S. Fremont avė., Balti- Jei norite daug žinoti, tai 
more, Md. tuojaus užsisakykit “Kelei-

>** Kalendorių 1927 me
tams. Tik vienas straipsnis 
“Ar turi žmogus dusią” ver
tas yra $5.00. O panašių

PiiTnininkas, Dr. G. J. Kli- fįuj^ telpa daugybė.
Phn A'legheny ave ’ PrUiuskit kvoteri «b.
Phdadelphta, Pa. .tamptfuž 2Sc. ir t/Kafcn-

Sekretorius, J. O. Širvj- <loriu tuojaus gausite.
das (rezignavo, į vietą nu-___ 7___ - ■»
skyriau) K. S. Karpavičius, A vvaa a t
6b20 Superior ave., Cleve-Į PAJIEŠKOJIMAI 
land, Ohio. _______

Iždininkas, fet. KodlS, 117^ Pajieškau savu sesers Onus Kirve- 
N. Dearbom St., Chicago, 111. iaičiutėc, po vyro Mazrimienės. Pir- 

miaus gyveno Plymouth, Pa. Dabar 
Imigracijos Komisija: . nežinau kur gyvena. Turiu svarbų reir

v,. . . - , v t kalą. Kas apie ją žino, malonėkite
r įrniininKaS. r. V. Jan- pranešti aiba pati teiksitės atsišaukti, 

jkauskas. 650 Palisade ave., K.l.RVELA’in*?1 ni
; Jer<ey Citv. N. J. ------------------ —------- -——

Sekretorius St. Kodis, 117 Pajieškau Kazimiero Mikolaiėio, 
t-ą i * r'V T'l ’ įfvveno Uaterburv. Conn. I-ai atsuau-

A. DearbOlU st.. Chicago, 1 1. tuojaus, nes aš išvažiuoju Lietu-
Iždininkas. N. Rastenis, ■ von. ______

700 W. Lombard st., Balti- 
more. Md.

Spaudos Komisija:
Pii-mininkas, J. O. Sirvy

das, 193 Grand st., Brook

AR JAU TURIT KALEN
DORIŲ 1927 METAMS?

“Keleivio” Kalendoriai 
visuomet buvo puikus, bet 
šių metų Kalendorius “byti- 
na” visus.

Pūkiai iliustruotas, dailiai 
atspausdintas, arti 100 pus
lapių skaitymo, ir “Keleivio”

Pajieškau apsivedimui merginus ar
ba našles kad ir su vienu vaiku. Norė- 

! čiau, kad mokėtų anglų kalbą ir galė
tų patarnaut kostumeriams. Turiu 
mažą Restoraną, vienam per sunku. 
Esu vaikinas, 40 metų amžiaus, pa
geidaučiau. kad mergina turėtų ke- 
lioliką dolerių. Malonės prisiųst pa
veikslą. Plačiau susižinosim per laiš
ką. F. A. G. (15)

1783 E. Manchester st..
Los Angeles, Calif.

I'aj'eškau ap-i’eiliniui merginos ar
ba našlės n jo 25 iki 38 metų amžiaus, 
gali turėti vieną kūdiki. Aš esu našlys 
10 metų ir turiu 3 metą mergaitę, tu
riu 5 šeimynų namą ir “IjMiėruimį.” 
Plačiau susižinosime p. r laišką. Su 

• pirmu laišku malonės prisiųst ir pa
veikslą, kurį parci .aBtvus grąžinsiu.

J. S <141
i 23 Bridge street. Brooklyn, N.- Y*.

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Lietuvą

Iždininkas, K. Augustina- vio’ 
vičius, 1739 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Eko^mųo, ,traip,mų iių metų Kelendo-

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA MERGINA ARBA 

NAŠLĖ, kurį mylėtų gyventi ant far- 
>m>s. n< sene nė kaip 35 metų am

žiaus. gražaus sudėjimo, pirmeivė. Aš 
esu vaikinas 45 metų, pasiturintis. 
Plačiau paaiš1 irsiu per laišką.

J. KONTZ 
\Voodland avė. Box 2.

Bloomfitld, Conn.,_ ___
REIKALINGA pusamžė moteris 

našlė prie namą darba. kai ir su vie
nu kūdikiu, maža šeimyna, pastovi 
vieta, genu, išlygos. Platesnių žinių 
suteiksiu per laišką. Rašykit tuojaus, 
neapleiskite geros vietos. Y'paė gera 
proga toms moteiyms, kurios negali 
dirbtuvėj dirbti. Rašvrit šiuo adresu: 

J. G. MALINSKY
P. O. Box 92, Wehrum, Pa.

CHlCAGIEČIAj TĖMYKIT
Išsiduoda kambary* švarus ir švie

sus, su visais parankamais, pas sma
gią gaspaiiinę, su valgiu ar.be valgio. 

MRS. DONWA JW
3534 S. Pararti avė.. Chicajp. IH.

ParJuodu laivakortes į Lietuvą ant 
geriausių laivų. Taipgi laivakort is ii 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių A- 
meriką ir Kanadą. Padarau dovie; nas- # 
tis, įgaliojimus, pardavimo ir pir inm

• _ _____ lt_. >ini-
. ____ _ - ki-
šalis. Užlaikau krautuvę visokių 
alingiausių dalykų. Iš toli ar aru

Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių

PERNAI ŽUVO 291 
LAIVAS.

Jūreivi jos Biuro Washing- 
tone žiniomis, pereitais 1926, 
metais ant jūrių, upių ir eže-) 
ra yra žuvę išviso 291 laivas’ 
ir 175 žmonės.

I

VLADAS AUKSELIS
70 Tudvr st, So. Boston. Mass.

aktus ir kitokius raštus. Siunčiu 
gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją ir 
tas lJL ---- - ■ - _t
reikalingiausių dalykų. Iš toli — 
visad kreipkitės: (-) •

JONAS SEKYS
177 Park sL, Hartford. C—■.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DĖL ATSI
TRAUKIMO SAVO GIMI

NIŲ Į KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines iŠ 

visų kraštų į Kanadą greitai ir gausi
me vietas dėl jų Kanadoj, jog kai|> 
atvažiuos neturės jokios bėdos. Jei 
tamstų giminės yra sveiki, moka skai
tyti ir rašyti savo kalboj, tai dau
ginus mes viską patįs parūpinsime, 
gausime dėl jų affidavitus, ant kurių 
pasirašys atsakomingi žmonės. Me^ 
jau per 10 metų daug žmonių esame | 
Kanada atitraukę, ir mes esame po 
kaucija (Bonded agentst, Visuose Ka
nados reikaluose kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškus prie musą. (.)

GEO KAUPAS &CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė.. Clevelaad. Ohio.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WALKEGAN. 1LL.
Valdvbos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS, 
730 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas J. A. BURSAS, 
102:) Jackson st.,

Xo. Chicago, III
3) Užrašu Sekr. A. SALUCKAS, 

810—8-th St.
41 Turtų Sekr. V. S. ELZBERGASj 

1045 Jackson St.
No. Chicago. III.

5) Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS 
726—8-th St.

61 Iždo globėjai:
P. WHITE, 

716—8-th SU
SUSANNA GABRIS.

730 McAllister Avė.
7) Knvgiai:
K. AMBRAZIUNAS,

845 Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS,

328 Liberty St.
8) Maršalkos: 
.A DELKUS.

738 Jackson St.
JONAS’ -JOKŪBAITIS,

712 So. Genesee St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniam* 

nedėldienyje kiekvieno mėnesio, 1 vai,’ 
po piet, Liuosybės Svetainėj, ant H4^Į

IDETROIT, MICH.
Išsirandavaja kambarys švct-us 

šviesus, su xvisais pąrank>ur.a:s. prie 
mažos šeimynos, netoli Ford Rouge 
Plant, arti Baker Karų.
2588 Casper are, Detroit. Mich.

ir

Pajieškau sunaus Antano^ Skinkio, 
.girdėjau, kad jis yra New YoAe. As 
lesu sunkiam padėjime ir prašau žinan- 
. čiu pranešt jo adresą.

—e vualiu ov. w.v-! ’ MRS. M. SKINKIS
j" ». ; 7 Burrill place, So. Boston, Mass.lyn. N. Y. ■ , j_____ L__:___ ..------------

Sekretorius, S. Michelso-į Pajieškau savo draugų Jokūbu Ra- 
,, j *„_;vinsko ir. Kazimiero Kananaviciaus.

nas. —ė)O Bl’Oadvay, Bostotl; Abudu gyveno Detruit. Mich. Paeina iš 
27, Ma'-?, ■ Sumeliškiu miesteliu: Trakų apskričio,

r - i- •' i i Kas apie juos žinote, malonėkite pra-Iž(iininka>, P. Grigaitis,J ne;tį arba patįs lai atsišaukia šiuo 
1739 S. Halsted st., Chicago. adresu:

i 46 Vine .-t. 
Jaunuomenės ir Sporto '.r—-------—-

Komisija:
Pirmininkas. V. Sirvydas,; 

193 Grand st., Brooklvn,! 
N. Y. x

Sekretorius* D. P. Pilka, • ___
373 Broafhvtįy, Boston 27, i« apie

» • rr • j------------------- 1

iMass. 4
i Iždininkas.--N> Rastenis,; 
1700 W. Lomtatrd st., -__

ti. Po Seimo buvo Tarybos iA,1U‘ 
sekretoriaus, p. D. P. Pilkos! Labdarybė* Komisija: 
spaudoje paskelbta kokias 
ypatas’ į kokias komisijas 
paskyrė. Taipgi tilpo spau
doje ir Tarygos rezoliucijos 
ir pareiškimai kas link Ta
rybos tikslų, ir jos atsineši- 
mas linkui dabartinės val
džios Lietuvoje.

Tarybos pirmininkas, adv. 
F. J. Bagočius, pavedė man 
laišku iš vasario 19 d., 1927, 
kaipo Tarybos pirmam vice
pirmininkui, tvarkyti įvai
rias komisijas, ir p. V. F. 
Jankauskui, antram vice
pirmininkui, vesti organiza
vimą įvairių organizacijų- 
draugijų bei vietinių tarybų 
darbą.

Eidamas man pavestas ir 
priklausančias pareigas, 
šiuomi darau komisijų urė
dų patvarkymą. Tarybos 
konferencijai tik paskyrus 
ypatas į komisijas, bet ne- 
paskyrus kokie žmonės ko
kias pareigas turi 7’ 
džiuma komisijų dar nėra.; 
kiek man žinoma, į 
nę kas ką turi veikti, ir pa-

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Reikalai.

(-------------—- X----------------, --------- —

Pajieškau savo draugų Jukub.i Ra-
< ■» lum IC n TAD VlėlU)

JUOZAS ARLAUSKAS
Brųckton. Mass. •

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BAR 

BERNĖ
3 krėslai, visi fikėeriai. nauji ir bal

ti. biznis išdirbtas per ilgus metus, 
lysas daugiau 3 metams. . Kaina ne
brangi. Priežastį pardavimo patirs it 
ant vietos (14)

3704 Deodor sU Indiana Harbor, ind.

Tolesnis Komisijų pa
tvarkymas.

Amerikos Lietuvių Penkto 
Visuotino Seimo nutarimu 
įkūnijus Amerikos Lietuvių 
Tarybą, ir Tarybai laikant 
savo Konferenciją Sausio 16 
d., 1927, Brooklyn, N. Y., li
ko patvarkyta eilė Komisijų o 
tam tikriems dalykams atlik-Į^.e’

Pajieškau savo dėdės Vinco Reoto 
kuris yra t.ilęs iš Raudėnų parapijos 
Švendrių kaimo. Prieš karą jis buvę 
išvykęs Amerikon ir apsigyvenęs Bos. 
tone. Po didžiojo karo audru jokio- ži 
nios nuo jo neturime. Aš. Jonas R'-o- 
tas. įdomaudamas dėdės gyvenimo li
kimu. prašau dėdę atsiliepti arba kas 

J’ “. meldžiu mar 
i pranešti. JONAS REOTAS
j Šiauliai. M. Ežero gatvė No. 8.

I.ith uania.

sU

r

l
i

NUŠOVĖ GIRTĄ SAVO 
VYRĄ.

Washingtono policijos 
nuovadon atėjo moteris var
du Annie Edwards ir pasila
kė nušovusi savo vyrą, kuris 
parėjęs namo giltas pradėj'o 
ją mušti. Policija vistiek ją 
sulaikė.

STUDENTAI GIRTUOK
LIAUJA.

Iš Illinojaus Universiteto 
pereitą sąvaitę prašalinu d a 
6 studentai dėl girtuokliavi
mo. Šitokių atsitikimų Ame
rikoje labai daug. Prohibici- 
ja taip ištvirkino jaunimą, 
kad naktimis keliamos orgi
jos, kur jaunos mergaitės ir 
vaikinai girtuokliauja ir vi-

B?.kl- Pajieškau sunaus Prano Strimil 
; Pirmiau gyveno West Virgiriia maino- 
tse.- Du metai atgal išvažiavo į Chic v 

> i gą ir nežinau ar jis gyvas ar miręs 
- . Norėčiau susižinot. turiu svarbų rei-

Pirmininkas, K. Liutkus,' kalą. Kas apie ji žinote malonėk.U 
101 Frpmnnt avp Rabi man pranešti. PRANAS STRUMILA ibi o. riemonu ate., uaia-į 319 Pine _t sher.«tady, n. y 
more. Md. Y į----------------------------- —- - -P M Raini- Prjieš’-U Vincento Kad.ši.-. I , paei- oChl tl )1IU. , r. M. įsaici na įj žaliusics kaimo. L.ūbavo n;.-r-_»H. 
koms. 1 ( ( Glenwood avė., įjos. Iš M ntelio išvažiavo 19?3 mC.ah 
Rinrrhomtrvn V V i’«■ dabar m< s apie ji nežinom. Turit
Dingnamion, n. I. ! prie jo labai svarbų reikalą Kas a-

Iždininkas, M. Kasparai-: ii «««. medžiu pranešti arba 
Tis. 1420 Hove avė., Racine,!pat6 ,ai
W1S. ’ | 35 Faxon st., Montullo, M s

Ši patvarkymą darau be i ““br^To’vin^ M. ckevi 
jokio rinkimo, vien tik imant čiaus. seniau gyveno Montrenl. Kana 

Iruin vruiHi -vardui Idoje. Kas anie ji žino malonės praneš Kdip ypdių _varPal ti arba nat- tai atsišaukia. <14)
JURGIS MOCKEVIČIUS

Clinton. Ind.

STEBĖTINA PROGA 
CHICAGOJ!

LIETUVIAI, pasinaudokit:
Parduodu puikų biznevą namą

bučerne ir groserne. Biznio daroma 
virš 1<K>O dol. į sąvaitę. Esu pasiren
gęs budavoti krutamu paveikslų teat- 
a pui' iausiame lietuvių distnkte, 

Chicagoje. arti Marųuet Parko, ant 
Main st. Turiu lotus nupirkęs dėl te- 
atVo Taipgi priimčiau teisingą žmo
ni į partnerius dėl teatro bizniu. 
Kreipkitės prie savininko ypatiškai 
’trb-i laišku, o aš plačiau paaiškinsiu 
dalyką.

A. SIRATAVKH
2553 W. 69-tb st- .... Chicago. Iii.

į j

i
t

i

i’-

iš eilės. 
Tarybos konferencijoje į ko
misijas T 
kurios komisijos jau pasi-j 
skirstė uredystes — gerai, i 
Jei kurios bus nepakakintos, 
nariai norės apsimainyti vie
tomis, — turi valią tai pada
lyti. Bet nepadarius jokios 
veikimo pradžios visi laukia 
kitų paraginimo, ir, kaip sa
kiau. tik kai kurios komisi
jos dar veikė.

Dabar, broliai, visi į dar-' .1 - - - - - * - eina

buvo surašyta. Jei J:._R..2'25oX 251.’
Aš. Ura Račkiutč, pajieškau savt 

brolio Jono Račkaus. Iš Lietuvos paei 
na Suvalkų rėdybos. Antanaves ap
skričio. I’ilviškiu parapijos, Purviniš- 
kių kaimo. Taipgi pajieškau dčdė> 
Račkaus, pirmiau abudu gyveno Ang 
lijoj. Liverpuly ir dirbo cukernėj. be 
dabar nežinau kur jie randasi. Tode 
jie pati.® Jai atsišaukia ar kas api< 
juos žino malonės man pranešti u 
ką busiu labai dėkingų. f 15)

Ona Raėkiutė-StPnki'vičienė
3176 Cedar st, Philadelphia, Pa.

tį patvarkymą:
Susišelpimo Draugijų 

Komisija:
Pirmininkas. K. S. Karpa

vičius, 6820 Superior avė., 
Cleveland, Ohio.

Sekretorius. M. J. Bučins
kas, 176 Glenuood avė., 
Binghampton, N. Y.

Iždininkas C. P. Jurgeliu- 
nas, 677'- N.Main st., Brock- 
ton, Mass.

Apšvietos Komisija:
. Pirmininkas, S. Michelso- 

čioja be darbo ir kenčia di- nas, 255 Broadsvav. Boston 
džiausį vargą. Aršiausia yra '27, Mass. 
Salonikų mieste, kur gyven
tojų skaičius pakilo 

;175,000 iki 500,000. Dabar 
plaukai "turi sąrysį su barz-'tenai yra daugiau kaip 10,- 
da (000 bedarbių.

ma nei užuosti, nei matyti ir mokiomis nedorybėmis užsi-
žmogus visai nejaučia, kaip jma
nuo jo užmiega ir numiršta. 

.Todėl prie uždarytų durų 
niekuomet nereikia leisti 
motoro.

--------------------------------1-----------------

IR MOTERIMS PRADĖS 
AUGTI BARZDOS.

Anglų gydytojas Sorlenas 
tvirtina, kad moterims ku
rios nešioja trampai kirptus 
plaukus “bubikop,” laikui 
bėgant pradės augti barzdos. 
Pasak jo, vyrai, kurie nešio
ja ilgus platikus, tiems barz
dos neauga. Jis tvirtina, kad

DIDELIS NEDARBAS 
GRAIKIJOJ.

Penkiais pastarais metais 
iš Turkijos atvažiavo Grai- 
kijon apie 1,000,000 graikų. 
Toks ūmus gyventojų skai
čiaus padidėjimas sudarė 
labai sunkią padėtį. Tūks
tančiai žmonių dabar vaikš- Į *1- *1 vr • y*

piti di-ib^- Amerikos lietuvių laukas 
j dirvonuoja; Lietuvoje dilgės 

pasidali- au£a- 
nę rvcvo rv<j vui i vcirvvi, u p<a- * "j” » ...
čių komisijų dar mažai kas Prades želti.
yra veikiama. Kad padarius* Tarybos Centralis Komi- 
tam pradžią, aš darau sekan- . tetas rūpinasi savo darbu; 
tį patvarkymą: '.Jaunuomenės ir Sporto Ko

misija turi veikti kartu su 
Seimo išrinktu Jaunimo Ko
mitetu : kitos visos komisijos 
privalo veikti atatinkamus i 
darbus.—Labor omnia vm- 
cit! Nada* Rastenis: 

Am. Liet. Tar. vicė-pirm. 
Kovo 17, 1927.

----- , Jei snausime, tai ir 
mums ant nosies samanos

Pajieškau brolio Juozo Monigio, pa- 
iš Žagarės parapijos. Šiaulių ap 

skričio. Meldžiu at-įšaukti ar kas apie 
jį žino malonėkite pranešti, nes turiu 
prie jo s vai b i reikalų iš Lietuvos.

Wm. MONJGIS (15)
Box 3, Royalton, III.

FARMOS
Geriausios farmos prie Lo'.ell ir 

Grand Rapids miestų, ant gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas mylit Įsigyti 
ouikią farmą. matvkit arba rašvkit 
nas: JOS STANTON (13)

Realtor Io>well, Mich.

UKĖŠIŽEMĖ! BARGENAI
Ne gi’-ti. bėt reikia teisybę pasa

kyti. kad šita lietuvių ūkininkų kolo- 
>iji via viena iš patogiausių apiehn- 
.ią. smarkiai auganti Ir nepamirški- 
e. 'ai *»š tariu 500 geriausių ūkių 

ant pardavimo, pigiausia kaina. Ne- 
nokekit • kas neverta, pirmiausia pa
siklaus' ite manęs, tai sutaupysite 
daug pinigų.

175 AKRAI, dvariški budinkai, pusė 
mailės į miestą, 45 galvijai, 20 avių. 
10 kiaulių, 4 arkliai, mašinos. Kaina 
■511 J mokėti reikia $6,000.

1'19 AKRAI, puikiausi budinkai, ge
ra žemė, gyvuliai, padargai. Kaina 
'8.500. J mokėti $5.000.

100 AKRU, gera žemė, geri budin
ai. gyvuliai, mašinos, pusė mailės į 
nies a. Kaina $8.500. Jmokėt $3,500.

12b AKRU, gera žemė, budinkai, 40 
ikru girios, upė. Kaina $2,100. įmo
kėti $1.100.

80 AKRU, gera žemė, geri budin
tai. arti miesto, didelis sodas. Kaina 
81.6»M). įmokėti $800.

160 AKRU, gera žemė ir budinkai. 
15 akrų sodo. 30 akrų girios, 2 mailės 
miestą Kairą *4.500. {mokėti $2.000 

P D. ANDREKUS (13)
107 AVĖ., PENTWATEP., MICH.

I

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St. Charles, III.

VALDYBOS ANTRASAI;
Pirmsėdis Juozapu Misevičiua, 

117 West Main St.,
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jur palis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičiua, 

193 West Statė St,
Turtą Rast. Mykolas Sabliekaa, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Norkaitis, 

80'2 'Vest Main St.,
Knygius Kazimieras Tamaaiunaa, 

42 West Walnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Martinas Bargavanskas, 
P. O. Box 243, 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St_, 

Boleslovas Alekna,
158 Monroe St, 

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West Illinois St, 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Jonas Tamašiunas,
P. O. Box 37.

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St, 

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Box 3X4,
Liudvikas Gruožiu, 

R. first, Box 10.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Sekretorius, K. Baronas, 
nuo 1739 S. Halsted st., Chicago.

Iždininkas, D. P. Pilka, 
373. Broadv. ay, Boston 27, 
Mass.

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Aš, Antanas Petrikas, pajieškau sa
vo sūnų Antano ir Jono Petrikų, ku
rie yfa Amerikoj. Antanas išvažiavo į 
Ameriką 1904 m. iš Scotland. Mother- 
vvell į Pittston, Pa. Jie patįs ar kas 
anuos pažįsta lai praneša šiuo antra
šu.

17 Patherson st.. Mothervvell,
1

ANTANAS PETRIKAS (16)

Scotland

APSIVEDIMA1
Pajieškau apsivedimui merginos šr- 

ba našlės, gali būti.70 metų, kad tik 
bagota. Aš esu 40 metų, alc labai bied- 
nas. K. T. M. T. (13)

288 Lafayette st., Nc-uark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 20 ir 30 metų. Aš esu 
vaikinas 29 metų, turiu kur gyventi ir 
moku medžio darbą. Meldžiu atsi
šaukti. Visoms duosiu atsakymu, f 14 > 

j A. R. YOSKA
1 P. 0. Box 83, Oak View, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, gali būti ir gyvanašle, tarpe 
35 ir 42 metų Aš esu farmerys, mažų 
vaikų neturiu. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą, kuri ant pa- 
reikalavimo sugrąžinsiu. Platesnių 
žit i'4 suteiksiu per la'š'.tą.

MATAUSHE --------
K.

ZIGMONT 
ei-ter, M ir.

(15)

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų ūkių, kur pustynė- 

se. Norintieji apsigyventi ant gerų že
miu ii- tarpe savo tautos žmonių, tai 
pirkit ūkę Didžiojoj Lietuvių Ūkinin
kų Kolonijoj, čia lietuviai-ūkininkai 
tu:i I draugijas. 2 nuosavas svetaines, 
kas reiškia tikrą lietuvių apsigyveni
mą. Jau 17 lietuviai yra pirkę ukes 
per mane. Todėl ir šįmet surinkau 
daugylį gražių ūkių ant pardavimo. 
Aš. kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės, galiu suteikti geresnį ir 
teisingesnį patarnavimą, negd miestų 
agentai. Dėl platesnių žinių rašykit:

JOHN A. ŽEMAITIS (11 ( 
R. I. Box 17, Fountain, Mich.*

I

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
APŽIl RfiSIT MUSŲ KOLIOMJA IR 
NEPAMATYSIT MUS!

Mes turime tokių farmu. kokių tik 
Jus reikalaujat ir užtikrinan tą. ką 
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių 
kolionija Amerikoje. Rašyk i ta, prisiu
sime kataliogą. (.>

PHILLIPS * M ATTIK
R. 2. Box 83. Scottvillę. Mich.

GERA PROGA
Kas norit pirkt žemės su mišku.1 

parduosiu už puąę kainos. 7 akrai že
mės, arti Brocktono, 10 minutų eit iki 
gatvekarių ir mokyklos. Klauskit pas 
Juozą Arlauską. 16 Vinc -rt.. Rrorkton. 
Mas.,

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pas i- i 
garsinimus, kaip tai: pajietkoji- : 
mus apsivedimų. įvairius praneši
mus'. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykK No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius aykniv 
skaitome 2c. už žodi už syk}.
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir uT 
pirmą sykį skaitome po 2c. až žo^į. 
Už pajieškojimus giminių ar*» 
draugų skaitome po 2c. u* žMį 
pirma sykį; norint tą patį paj':6- 
kojimą telpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį. .

•Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraitį, už 
pajieskojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po le. 
už žod).
Pajieškojimai su paveikslu p ri
kiuoja daug brangiau, nes padary- i 
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint pa/>eŠKO- 
jimą su paveikslu, reikia prisiųst 
fotografiją jr klaust kainos.

Siunčiant pa j ieško j :mą arba ap
garsinimą reikia prisiųst karta ir 
mokestį.

'KELEIVIS"
255 BROADVAY,

SO. BOSTON. MAM.
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Humoristika

savo

t i mano vyras atprato nuo 
rūkymo ir valgymo — tarė 
Sorė. Šnipšt.

Pasiekė tikslo...
Gyveno žydelis su 

Sore. Besikalbėdami jiedu 
priėjo prie išvedimo, Kad rū
kymas vra bereikalingas. 
Tad žydelis ir tarė savo my
limai Sorei, kad jisai dau
giau neberukysiąs. Sunkiau
sia vra pirmos dvi savaitės, 
sako žydelis, o toliaus tai jau 
atpranti.

—Matai, Sore, šitą kam
barį? Duok tu man porai sa
vaičių valgio ir aš eisiu i tą 
kambarį, o tu jį drūčiai užra
kink, ir noi*s aš šauksiu-rėk- 
siu, bet tu durų neatidaryk 
iki pasibaigs dvi sąvaiti, tuo
met tu mane išleisk, o aš tik
rai busiu atpratęs nuo rūky
mo.

—Gerai, lai bus ir taip, ta
rė Sorė, nes kitaip tu neiš- 
kentesi nerūkęs.

Uždaro Sorė savo vyrą į tą 
kambarį, duodama valgio ir 
gėrimo, o rūkymo nei pauos
tyti.

Vos užstojo trečia diena, 
žydelis kambary pradeda 
prašyti, kad Sorė duotų jam 
rūkyti. Sorė. sulyg sutarties, 
neduoda. Ketvirtoj dienoj 
žydelis smarkiau rėkia, pen
ktoj dar smarkiau, šaukia, 
trypia, sienas daužo, sako 
jau nedalaikys. jei neužsiru- 
kys. Bet, pagalios, apie vidu
rį antrosios savaitės žydelis 
aptyla, o ant galo ir visai nu
siramina.

Išleidžia ji Sorė iš to kam
bario ir žydelis pasisako, 
kad jau rūkyti nebenorįs. 
Šoka abudu susikibę ir 
džiaugusi, kad savo pasiry
žimu išraikė ir jau dabar ant 
rūkymo jinigų nebereikės iš
leisti.

Pagyvenę trumpą laiką, 
apsižiūri,. kad ant valgymo 
dar daugiau pinigų išleidžia
ma. Jau dabar žydeliui ilgai 
nereikėjo galvoti. Užteko 
prisiminti, kaip greitai*, at
prato nuo rūkymo, tai kodėl 
neatprasti nuo valgymo.

—Einu aš vėl į tą lai
mingąjį kambarį, tarė žyde
lis savo Sorei. Šį kartą atpra
siu nuo valgymo. Šauksiu ar 
rėksiu, tu taip daryk, kaip 
pirmą kartą darei — durų 
neatidaryk iki pasibaigs dvi 
savaites.

Kaip nutarta, taip ir pa
daryta.
' .Jau antroj dienoj žydelis 
pradėjo' stenėti, kad jam 
sunku būti be valgio. Toliaus 
vis labiau žydelis rėkia, aiš
kina Sorei, kad negalima at
prasti. Trankosi, daužosi, 
sienas drasko. Net gerklė už
kimo berėkiant. Bet Sorė vis- 
tiek durų neatidaro. Jai pri
simena, kad ir aną kartą taip 
buvo.

—Parėks, pasidaužys ir 
atpras. Bet paskui! Kiek pi
nigų liks, kaip greit turtingi 
tapsime. Prie to ir darbo ma
žiau, nes nei rūkymas, nei 
valgymas neberūpės.

Trankėsi, daužėsi, rėkė, 
dejavo, bet ant galo antro
sios sąvaitės visiškai nutilo. 
Sdrė dar priėjus prie durų 
pasiklausė, bet jau žydelio 
nei balso. Tikrai jau atprato 
nuo valgymo, tarė sau Sorė. 
Atidaro duris, o žydelis bar
zdą patiesęs guli — nebegv> 
vas.

__Niu, nors prieš pat smer-

I
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Apie gudrią mergą, kuri 
prigavo poną.

Syki važiavo ponas su sa
vo kučieriu. jiedu privažia
vo prie vieno buto, kur mer
ga audė drobes. Ponas pa- 
: iuntė kučieriu pas tą mergą, 
l.ad ji gerti atneštų.- Merga 
atėjusiam kuėeriui sako: 
"Ūsuotų (t. y. alaus) netu- 
i u, o iš tykaus tekėtą (t. y. 
vandens) rasi negers.”

Ponas tą gražią mįslę at
spėdamas jai pasakė: “Kad 
tu taip gudri, tai ir aš gudrus 
b usiu.” Jis pasakė jai šito

I

Laikas gulti.
Katriutė sėdi kambaryje 

su savo mylimuoju ---------
Abudu paskendę meilės sva
jonėse. Staiga iš 1-----------
rio pasigirsta motinos bal
sas:

—Katriute, ka tu ten vei
ki?

—I mėnuli žiūriu. mamy
te! . . |

—Pasakyk savo mėnuliui,! 
kad jis eitų namo, u tu eik, 
gult, nes jau dvylikta valan-l 
da.

KELEIVIS

Irgi pasikalbėjimas.
...L..... j j —Tai jau antru kartu mu-
Jonuku. *du susitinkame!

.......;;; .... —O kurgi mudu pirmą 
kilo kamba- kartą susitikome?

Nugi. nugi... Nojaus 
Arkoje!

O. dabar jau pamenu. 
Tu tenai asilu buvai.

i

Žino.
Mokytoja: — 

koks gyvūnas labiausia 
siriša prie žmogaus?

Vaikas:— Dėlė.

Pasakyk.
ori-

Si
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Sunkiausia išmokti.
Kas yra sunkiausia iš

mokti. kuomet nueini ant 
ūkės dirbti?

-Iš rvto nuo penkių atsi
kelti.

RIMBAS” FAŠISTUS 
GERIAUSIA N U PLA K A!

• ♦

kią mįslę:
“Kuomet tu ateisi pas ma

re nei nuoga, nei apsirė
džiusi, nei raita, * nei pėkš- 
cia, nei keliu nei taku, nei 
šalę kelio, nei žiemą, nei va
sarą — tuomet aš tave ve
siu.”

Kas daryti?
Nusirėdė merga nuoga, 

užsikabino tinklą, užsėdo 
ant ožio, viena vėže nujojo 
pas poną, Įėjo į pašiurę ir 
atsistojo čia — tarp rogių ir 
ratų.

Dabar ji tai ir buvo atėjusi 
nei nuoga, nei apsirėdžiusi, 
nei raita, nei pėkščia, nei ta
ku, nei šalia kelio, nei vasa
rą. nei žiemą.

Ponai yra žmonės netei
singi. Šis irgi neatsiliko nuo 
kitų. Norėdamas išsisukti, 
uždavė jai dar vieną darbą. 
Davė išvirtus kiaušinius ir 
liepė išperinti viščiukų.

Merga buvo gudri. Ji išvi
rė miežių, nusiuntė ponui 
ir liepė juos pasėti ir užau
ginti, kad ji turėtų kuo viš
čiukus paskui lesinti.

Ponas pamatė su kuo da
lyką turis. Nenorėdamas bū
ti paskutiniu melagiu — nu
tarė su ta merga apsivesti.

apsirė

Nevienodos pažiūros.
Tėvas:— Man linksma 

vra. kuomet aš dirbu, o tu 
tinginiauji.

Sūnūs:— Bet gi tėvas aną 
dieną sakei, jog žmogus su
tvertas ne vien tik linksmy
bėms.

1

Jis tik mieruoja.
■Tu ir vėl per tą durų 

skylę žiuri!
-Xe. nežiūriu, tik mieruo- 

yi,. ar <kylė tokio didumo, 
kaip mano akis.

Kas galėjo tenai būti?
i Mikas:—Jonai, vakar va- 
;kare aš mačiau per langą, 
kaip tu bučiavaisi su savo 
jauna pačia. Kitą syk neuž
miršk užtraukti langų už- 

Į dangas.
jonas:— Klysti, brolau.

_ ... . akar vakare tu negalėjai
kai prašei žmonos dali įsmo- manes matvt, nes nuo vakar ’ - *N * -
------ / . r

Šių metų pirmas ••Rim
bo” numeris (už du mėne
sius) yra labai didelis ir 
įdomus, nes puikiausiai 
numaskuoja fašistus. Taip 

i gi telpa daugy’oė paveikslų 
kurie atvaizdina fašistų 
generolus ir jų pakalikus, 
Tuoj dėk 10c. konvertan ii 
su savo antrašu nieko ne 
laukdamas siųsk išleistu 
|vei gavimui vieno nunie 
rio. Skubinkit, Kad nepri
truktų. Prenumerata me
tams $1. Užsirašyk tuojau;

“RIMBAS”
1 Batertian PI., So. Boston,

Mass.

MES STATOME
NAMUS, GARAD2IUS IR KRAUTUVES; 
PERKAM, PARDUODAM IR I§.M A1NOM 
NAMUS. UKES IR VISOKIUS BIZNIUS. 
KAIP TAI BUčEKNES, BEKERNES IK 
KESTORANTUS. INŠ1UR1NAME NAMUS 
NUO UGNII.S IR NELAIMIU. TAIP PAT 
KRAUTUVES IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM ANGLIS, KOKSUS IR MALKAS. 
UŽLAIKOME KAMARNINKĄ, ARKITEK- 
TA; PADAROME PLANUS DEL BUDAVO- 
TOJU; UŽLAIKOME NAMV TAISYTOJUS^

STOGDENGIUS, PLUMERILS IR ELEKTRIK1ER1US. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR ANTRO MORGID2IV. TAIPGI SU
TEIKIAM LEGAI.IŠKUS PATARIMUS PER SAVO ADVOKATU 
VISOKIUOSE REIKALUOSE KAIP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS l’AS: (-)

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

TEL.: SO. BOSTON 1«C2 — 1373 arta €441.

os

Reikės ilgai laukt.
Na. ką pasakė uošvio. į \

kėt?
—žadėjo išmokėt...
—Kaip greit?
—Sakė, kaip jam ant del

no plaukai išaugs, tada iš
mokės.

Teisme.
Teisėjas:— Ar supranti 

teismo nusprendimą?
Žydelis:— Niu, kaip gi 

nesuprasi? Labai supratau! 
Taip aiškiai ponas teisėjas 
viską perskaitei...

Teisėjas:— Taigi esi nu
teistas vienam mėnesiui ka- 
lėjiman ir užmokėti bylos iš
laidas.

Žydelis
tai aš nesupratau.

Ar šitaip?

o iš da nesu namie buvęs.

Pilnos ausys.
Sena moteris:— Aš nega

liu surasti to šunyčio.
Vaikiščias:— Tai ko taip į 

mane žiuri? Juk aš į šunytį 
nepanašus?

Sena moteris:— O, ne! 
Mano šunytis turi baltas au-

Kas yra meilė?
Meilė yra kaip obuolių pa

jus — kiek biskį paspaudus, 
tuoj pasirodo “apple souce.”

šito

Kada atiduos?
Vienas Lietuvos ūkininkas 

atėjo pas savo kaimyną atsi
imti skolos ir sako:

—Tegul bus pagai bintas 
Jėzus Kristus. Na, ar ilgai 
neatiduosi skolos?

—Per amžius. Amen.

Ne ten protas.
Motina:— Mušiau 

mušiu, kol tik aš tau proto 
• kiek neįdėsiu!

Vaikas:— Bet, mama, čia 
i protas nesilaiko, per kur tu 
įmanė muši...

4
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P. Trechokas ir Vaitaitis.

PARKIVAY 
AUTO SERU ICE

and FILLING STATION
STl DEBAKER K ARI AGENTI - 

RA IR TAISYMO STOTIS.
Jeigu norite, knd Jūsų automobilis 
ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas geras, 
kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 
gesolinų pas mus.

415 Otd Coionv Avė. 
SO. BOSTON. MASS
Telefonas: So. Eoston 3075-W.

S
Visokie Plumberiški Prietaisai

PAILSI DIODĄ TIESIAI JLV 
TIKRAI AUKŠTOS 
IR ŽEMIAUSIOMIS
MIS BOSTONE.
BOSTON PLl MB’NG

LIGHT1NG SUPPI.Y CO.
147 Portland Si.,Boston 

netoli North Station.

RŪŠIES 
KAINO.
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Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų tirų moterų ir vyrų, kraujo Ir odos Kalba lu
kiškai ir rusiškai. Telefonas HsVmarfcst J3W
1 ALLEN ST, Cor. Cha m bers St., BOSTON. MA 88.

ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU

' SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
taip originalis Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmų nuo pat už- 
tepimo.
Gauk oriųinalį franenziskų

BAUME BENGUE 
(ANALCLSlUUli

1 ■ 1 1 1 1 "■

Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų, 
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
sigavimų, Neuritis, žaizdų. Galvos 
Skaudėjimo, Išsinarinimų, Skaudančių 
Muskulų, šono, Krutinės ir Nugaros 
Skausmų, Nusideginimų, Mėšlungio. 
Neprileidžia užsinuodvt nuo išsidrėski- 
mų ir tt.
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
garas su juo.

ALBERT G. GROBLEWSKI A CO. Plymouth, Pa.
TRINKITE KUR SKAUDA."

*

—

Žematiškos sonderybos.
Prasėdėję linksmose? del

nas. Žeįma — geresnes ne- 
reek. Kels kap stals, važiouk 
er norėk. Aš tata, pasekin- 
keu bėroje į šlėdales, prise- 
rešau konkalą er temstant 
ešvaževau pas Braukloką 
Kazę.

Nuvaževau. Jau šes belau- 
kos> Gera-! Dėl drosos ešme- 
tėv po kėlės bomas valsty- 
benes er ešvazevov pas Pet
re kalę Zosę į sonderybas 
dąinioudamo:
Kor tos senas mergas dings, 
Kor tos senas mergas dings, 
Kor tos dings,
Kor tos d ings,— 
Aplink peklą pelvo slinks! 

i Petrekou aš bovau jaudei- 
' na pranešęs, kad pri ano Zo- 
|ses atvyksva so Braukloko 
! ketverga vakarą, ženoma. 
a nei žmonys pasetaisę jau 
lauke.

Tujau vedo prijeme, įse-i 
vede į geroje trobą er kapi

Nei: ponu būti.
Svečias klausia Vincuką:1 

—Klausyk, vaikuti, kuo tu 
norėtum būt užaugęs?

Vaikas:— Aš norėčiau 
būti ponu, kaip ir tamsta.

Svečias:— Kodėl?
Vaikas:— Nes mamytė 

sakė, jog ponas nieko nedir
bi, tik vaikštinėji pas pažįs
tamus, kad gerai pavalgius.

Tegul dega.
—Žiūrėk, vaikeli, teatras 

dega!
—A. tėvai, tegul sau dega, 

mes jau visą perstatymą ma
tėm !

VALET
AutoStrop 

Razor
IŠBtgelan- 
da pati.

SPECIALISTAS NERVE IR 
KRONIRKV LIGŲ PER" SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- 
Dl OI.ĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NOKI.

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau- 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visoriais reikalais kreipki
tės. (-)

TITUS P. GREVIS
»5 Broad»ay. So. BoCtoa. 

Tel.: So. Boston 2340.

Lietuvis Optemetristasii

Ikegzaminuoja akis, pnsainu 
akinius, kreivas akis atiūaateu 
ir amblyopišknve -akloso) aky
se gagražirc avies* rinkamo 
taiku.
J. L. PAŠAKARNIJ9 O. f».
447 Broadvray. So. Boatoa. Mase ;

Ar aktoriai eina j dangų.
Vaikas:— Ar judomų pa

veikslų aktoriai irgi eina Į 
dangų?

Motina:— O, taip, vaike
li. Jei būna geri, tai eina. __________

Vaikas:—O ar danguje fjk apvertusi kelnes pakra-

Charlie Chaplin?
nesijuoks, kuomet ten nueis tau ir pinigai patys išbyra. (* V* n vi y rv a rkl i tt ?

Ant farmos.
—Kas atsitiko su jūsų 

samdininku, kad jo nesima
to?

—Matote, jisai mieste šo
feriu buvo, tad ir ant far
mos, kuomet mulas sustoja 
traukęs, jisai lenda po apa
čia pažiūrėti, kas jam yra, 
kad neina.

□idžlansft sSndė
lis. GvanaBtuojam 
užsigaoėdftinių.
Pas mus g»ust»e 
tikras ebrbpiikSi 
plunktais ir pa
kus

Enropem Feather (X 
21 Lo*en Strese, Bestom, Mass.

Ofisas "Keleivio” name. 
?S1 Broadoy. tarpe C k D M.

SO. BOSTON. MA88.

Jos nekiša rankų.
—Aš niekuomet nekišu 

rankų į mano vyro kiše- 
nius. # ,

—Aš irgi nekišu rinkų,

t

DIDELIS PASISEKIMAS

Babies Lovele

✓t ■

t

ARMONIKAI
me visokių ru- 
šm rankomis 
dirbtas Itališ
kas Akordinas J 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. 
Musų kai
nos žeme
snės negu ______ _r___
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka
talogo, kuri prisiunėiam dykai.

Rl'ATTA SERENELLI * CO.
H14 Blue Mand •▼. Dpt M, CMol*

• *—• r ■ *

Nuo »l»ų pilvo Ir žara* asu* 
marumų, kuris paeina Bwo 
dantų augimo nieko feranUo 
Kūdikiam* ir vaikams nėra, 
kaip

je ■' 

V ‘v , 

*!•*

Eagle Erand išaugino dau- 
giau sveiką kūdikių-, negu 
visi kiti kūdikių maistai 

TSottl&nb
EAGLE BRAND

CONDf NSED MILK

kitų iidirbžjų. Dykai

(-)

Ha I

Dr.KILLORY
6fl SCOLAY SQUARE

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, I

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo ! 
9 iš ryto iki 7 vakare. j
ŠVENTADIENIAIS: rrad 10 iki : 
1 dieną.

i
»

Gerai atkirto.
Bosas:— Tu ir vėl pasivė

linai ! Tik pažiūrėk Į laikro
dį. kada tu pradedi dirbti!

Darbininkas:— Bet tams
ta sakei, kad nemyli tokio 

beregi rtaų'apsta?ėVe^k'e;<!a'-bi.ninko- kuris laiklwl! 
Deivo dovena. Mums so se-/‘aboja... 
nio Petreko ešmetos po bor- 
na atėję er Zose. Pasestraje- 
josi teepu nors i koplyčelę 
statyk. Ana atejos er pri sta
lo atsesedos. Kaze vėsos ož- . 
kaita. Raudons kap vėžatis 
pasedare. žodis po žode pra
dėjom kalbėte aplink veselę. 9
Zose paleida Į ašaras biške. Nes tu ()ie.

dūk, jau kojas ištiesei, o tė
vas sakė, kad kuomet diedu
kas kojas išties, tai mes busi
me turtingi.

Dabar jie bus turtingi.
Vaikutis (priėjęs prie tik 

ką atvykusio į svečius diedu
ko, kuris ištiesęs kojas ilsė- 

:— Dabar tai mes busi
me turtingi.

Diedukas:— Tai kodėl,

| Palaikymui puikių 
plaukų naudok

I
X-.

Malonus čiupti m i s, kuris 
palaiko pilvo reguiiarišku- 
mą. Vaikai myli jį.

15c. ir 25c.

taMMRtabMM 
feL So. Boston 8M-W 

DAKTARAM 
A.LKAPOOBS

UTUVIS DBNTI8TA8
VALANDOS: Nuo » iki 11 dienų

,«• 1 Uri 1 rakrtUV J 1« > TM 4
NED«LlOM18: J

Tel.: So. Boston 4154-M.
DOCTOR

R. CHERNIACK
Dentistas

Valant: frtio 9—12 ryte, nuo 
1—9 vakarei * .
Netfėliomis nuo10 iki 1 po pietų 
Išegzaminavimas ir patarimai 
dykai

392 BROVDWAY
(priešais rTalbot’s)

SO. BOSTON. MASS.

FUT
UŽMUŠA 

Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses ir 
kitus insektus.

PLUNKSNAS, Pakas, 
Patalus, Kaldrag ir vi 
jrėdmes, parduodam 
Kreipkitės ypstiškai a

Bet mon ožklausos ar etomi 
ož *Brdukloka — soteka. Ont 
tos laimes ešmovėm dar ap
link pora botelkų valstybe- 
nes er nomei ešbrazdėjov 
dainioudamo:

Čėrkelę gerdams dūmojau, 
Kor šen naktelę nakvosio.
Poldri, poldria, poMrilialia, 
Kor šen naktelę nakvosio. 
Sėsio ont bėra žergele,

Smetonai nėra vietos.
—Neužsimoka nuo jūsų 

pirkti pieno, nes va, žiūrėk į 
bonką, nei kiek nėra Smeto
nos ant viršaus!

—Matote, poniute, mes 
pripilam taip pilną bon- 

i ne-

PATN-EXPELLERT8
Ccriiusiu vai»tu noo paura- 
Mu persalimų. reumatiiaų 
' ptlenpnnimaa

tema ir raltaulMTM

Er nujosio pas mergele, pripilam taip pilną 1 
Poldrijpohiria, poldnlialia, ką pieno, kad Smetonai
Er nujosiu pas mergele. belieka nei vietos.
F
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Mm. WiMSLOvrų 
Strof
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Tiln-asH paiymi
Wal«baženk1<u

3R—va:«tinta»—7Ck1__ 
/. AD RICHTER * Cd.

Berry & So. irt, SU. 
Brooklyn. N. Y.
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bylą “nukentėjusį” Ipolitą 
Jakimovą Visockį nubaudė 
dvyliką metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tankiau

siai yra priežastimi badavimas dėl stokos vitaminų 
arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda dėl sto
kos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies.

I$ $
$

BALTIKO AMERIKOS LINIJA f
OFICIALĖ LINIJA Y

*
Lietuvos Vyčių Organizacijos *

PRANEŠA. KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA š| METĄ *X* 

—ĮVYKS— X
Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14 g

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

KAS VERČIASI PADE
GIMAIS.

Vasario 28 d. Kauno apy
gardos teismas savo posėdy
je nagrinėjo bylą pik Cesle
rio Joselio ir Komliausko Jo
no, kaltinamu dėl padegimo 
Ruklos dvaro plytinės (Jo
ji a vos vai., K a ano apskr.). 
Buvo taip. Pereitais metais 
rugsėjo mėn. nakti iš 21 į 22 
kilo gaisras Ruklos dvaro 
plytinėj. Plytinės sandė]>*s 
(šiopa) sudege visiškai, kili 
trobesiai nuo ugnies buvo 
apginti.

____ _____  Kriminalinė policija tyri- 
-Lj Sakalauskas nedarna šio gaisro priežastis, 

_______ Jiedu abu tai pa- ’š atrastų pėdsakų ir paliktų 
tvirtino. Račkauskas dar pri- daiktų konstatavo, kad ply- 
durė, kad pataisytą spyną sujrinę padege to pat dvaro sa- 
pritaikintu raktu pardavė! vininko Ceslerio Joselio ve- 

I žikas Knmliaoskas Jonas

bendrovės krautuvės už 
3,000 litų. Abiejų šių apvog
tų krautuvių durų užraktai 
buvo nusukti, ir vagies išei
nant durys buvo užrakintos 
senomis spynomis. Krimina
linė policija vesdama tyrinė
jimą atkreipė didžiausi dė
mes! i paliktas senas spynas, 
iš kurių viena jau buvo kelis 
sykius taisyta. Policija įsiti
kino, kad senos spynos yra 
pirktos Šiauliuose senos ge
ležies krautuvėse. Veikiai 
buvo nustatyta, kad taisyta 
spyna yra Račkausko Juozo 
ir kad ją taisė !___ 1_ 1._
Alfonsas. <

t

SU»rSEMULSiON
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Seott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer- 
gaitėms, namie ar mokyklėlė, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Seott’s Emulsion!
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-16

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
: (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

APIPLĖŠIMAS KAUNE. 
Vagiliai gavo po 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Vasario mėn. 1 d. Kauno 
Apygardos Teisme buvo na
grinėjama svirti byla. Teis
ta plėšikai Masaitis Anta
nas, kilęs iš Sližių kaimo, Ai- 
nogalos valse., ir Didžiagal
vis Kazys iš Degsnių kaimo, 
Svėdasų valse, kaltinamus 
apiplėšimu Chajos Kirkilai
tės, gyvenančios Kaune, 
Druskininkų gatvė No. 6. 

. Masaitis ir Didžiagalvis 
sužinoję iš nesenai atleistos 
buvusios Kirkilaitės tarnai
tės apie Kirkilaitės turtą ir 
visas apystovas, susitarė ją
apiplėšti. Norėdami darge-' 
riau susipažinti su apystovo- 
mis plėšikai dienos metu už
ėjo į Kirkilaitės butą neva 
kambario jieškodami, bet, 
gavę neigiamą atsakymą, iš
sinešdino. Po dvejeto dienų 
1926 m. vasario mėn. 25 d. 
apie 9 vai. vakaro, “kamba
rio nuomotojai ” vėl atvyko 
i Kirkilaitės butą, bet šį kar
tą ginkluoti ir maskuoti. 
Vienas turėjo peilį ir buvo 
prisilipinęs usus bei barzdą, 
o antrasis veidą buvo paslė
pęs po ruda iš kailio padirb
ta kauke ir turėjo revolverį. 
Atidarius tarnaitei duris, ne
prašyti svečiai jėga įsiveržė 
į butą. Didžiagalvis atsistojo 
sarn-vbon prie bute buvusių 
Kirkilaitės ir naujai pasam
dytos tarnaitės, o Masaitis 
šeimininkavo po butą, skal
dydamas čemodanus, spin
tas ir kita. Netikėtai pasibel- 
dus į duris Kirkilaitės kai
mynui, plėšikai paskubomis 
apleido butą, pagrobę apie 
2,000 lt. pinigais ir aukso 
laikrodį.

Tuo tarpu. Kirkilaitės tar
naite atsiminė, ’ kad iš ūgio 
ir iš išvaizdos abu plėšikai 
stebėtinai panašus į buvusius 
kambario jieškotojus .Ta ap
linkybė padėjo kriminalinei 
policijai susekti ir sulaikyti 
pačius plėšikus.

Vėliau paaiškėjo, kad Ma
saitis ir Didžiagalvis be Kir
kilaitės apiplėšimo, buvo da
lyvavę dar visoj eilėj kitų 
plėšimų. Pavyzdžiui, tų pat 
metų pavasarį, Panevėžio 
apskrityje juodu apiplėšė 
Antanaitienę, o vasaros me
tu bandė apiplėšti netoli 
Garliavos gyvenantį. Tiškų. 
P&starasis plėšimas.- nepavy
ko .tik ačiū šeimininko drąsu
mui. To plėšimo metu Di- 
įilžiagalviui Tiškus kirviu 
perskėlė galvą ir plėšikai, iš
sigandę, pabėgo. Buvo ir dar 
visa eilė numatytų- ir kėsin
tųsi, bet neįvykdytų-plėšimų 
ir Kaune ir provincijoje.

Piktadariai turėjo artimų 
mantikių su pagarsėjusiu Stu- 
tu ir kitais profesionalais 
plėšikais. Veikė daugiausia 
staigiais antpuoliais, vykda
mi i plėšimo vietas automo
biliais.
Apygardos Teismas, išna
grinėjęs bylą, abu plėšikus 
lygiai rado kaltus ir priteisė 
abiem po 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Įdomu dar tai, kad abudu 
plėšikai yra bausti po 2 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo 
už pabėgimą iš kariuomenės.

Šiaulių turgavietėj tik iš ma
tymo pažįstamam, senų dai
ktų prekiautojui Skesteniui 
Bernardui. Skestenis tuoj 
buvo suimtas ir tardomas iš
syk gynėsi, bet po kurio lai
ko įsitikinęs “sausas neišei
nąs.” prisipažino. Pasisakė, 
be to, kad dar 1924 m. apvo
gęs dvi krautuves. Panevėžy 
pil. Kurkulio Felikso, iš ku
rios išvogė įvairių prekių 
18,7000 litų sumai ir Šiau
liuose pil. Gurvičiaus Arono, 
iš kurios taip pat išvogė pre
kių 15,094 litų sumai. Kra
tos metu Skestenio namuose 
rastas sandėlis įvairių pre
kių, k. t.: revolverių, me
džioklės šautuvų, šovinių, 
čemodanų, manufaktūros 
prekių, laikrodžių ir tt., o 
pas jo tėvą irgi buvo rasta 
prekių už 1,000 litų. Rastos 
prekės grąžintos nukentėju
slėms, o Skestenis atsisėdo 
kalėjiman.

Apygardos teismas, išna
grinėjęs bylą, rado Skestenį 
kaltu ir nubaudė 4 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

I

NEVYKUSI GUDRYBĖ.
Pereitų metų liepos mėne

syje Puntako kaimo, Anykš
čių valsčiaus' gyventojas 
Ipolitas Jakimovas Visockis, 
parbėgo iš miško kruvina 
peršauta koja namo ir pra
nešė namiškiams, kad, jam 
beeinant su uošviu Simanu 
Kaštelianovu per mišką, iš
šoko iš kirtimų du ginkluoti 
revolveriais ir kaukėmis 
pridengtais veidais vyrai. 
Visockis su uošviu, būdami 
drąsus vyrai, nepabėgo ir ėjo

žikas Komliauskas Jonas. 
Sulaikytasis prisipažino pa
degęs ir pareiškė, kad jį 
samdė tam darbui jo šeimi
ninkas Cesleris ir prižadėjo 
už tai jam 100 litų. Jei pasi
sektų šis trobesys sudeginti, 
buvo numatyta padegti ir ki
ti dvaro trobesiai. Pats pade
gimas >vyko šiaip: Cesleris 
davė Komliauskui du litru 
žibalo ir liepė pasitaikius ge
ram vėjui ir pirmai progai 
naktį apipilti sienas žibalu ir 
padėjus šiaudų padegti. 
Pats Cesleris, ši darbą pave
dęs Komliauskui, išvyko į 
Alytaus apskritį, o Komliau-'

“bene jus mokėsit dirbti.” 
Tremtiniai inteligentai apsi
gyvena miesteliuose, kur turi 
mokėti nuo So—100 litų mė
nesiui už pragyvenimą. Jei 
neturi pinigų, tai imk sta
čiai ir prašykis į Varnius.

LUKŠIŲ SOCIALDEMO
KRATAI.

Dėl dabartinių aplinkybių 
Lukšių (šakių apskr.) so
cialdemokratai neparodo sa
vo veikimo, bet socialdemo
kratų ir jiems prijaučiančių 
yra gana daug. Lukšiškiai 
socialdemokratai padeda su- 
jieškoti politiniams tremti
niams butus.
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beskubėdami paliko maišą.
Duris užpuolikai atidarei^ 

patys. Vienas su kauke šio- £ 
vėjo duryse, 1 
ninkavo po vidų. Kalbėjo 
lenkiškai, bet gana silpnai, 
dėdamiesi esą iš už Nemuno.

<

£
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PLĖŠIMAS.
Riogliškiuose 2 d. kovo 

naktį tris plėšikai užpuolė 
gyventoją K. Kaletką surišo 
ir pareikalavo pinigų. Atė
mė iš jo 1,300 litų pinigais ir 
apie 100 litų daiktais. Patys

Laivo “LITUANIA” Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU kLAIPĖDON

artvn ginkluotų vvrų. Prisi- !r< 
artinus' VTeffar n^pažfštaffiTtPi!?*
jų stvėrė uošvį už gerklės ir 
pasakęs “dabar mes atsi- 
skaitysim,” nusitempė uošvį 
į krumus, o kada Visockis 
norėjęs bėgti; antras plėši
kas šovė į jį kelis sykius ir 
peršovė koją, o ką padarę su 
uošviu — nežinąs. Tuojaus 
susirinkę kaimynai, apsi- 
kinklavę lazdomis ir šakė
mis išvyko miškan gaudyti 
plėšikų. Bet jų nerado, rado 
tik Visockio uošvio lavoną 
peršautą dviem revolverio 
kulipkom per krutinę. Nors 
buvo apstotas iš visų pusių 
miškas, bet plėšikų nerado. 
Visockis buvo nugabentas li
goninėn, žaizda pasirodė vi
sai lengva. Policija atydžiai 
ištirinėjusi, smulkiausiai iš- 
čiupinėjusi nužudymo vietą, 
priėjo kitokias išvadas ir pa
siskubino tuojau suareštuoti 
patį “nukentėjusį.” Po dar 
smulkesnių apžiurėjjmų ir 
tardymo, paaiškėjo, kad Vi
sockis buvo vedęs Kaštelia- 
novo dukterį, gi pats senis 
Kaštelianovas dukteriai ne
davęs pasogos nei ukes neuž
rašęs, kuri turėjo tik po jo 
mirties tekti dukteriai. Žen-

LINKUVIEČIA1 DIRBA 
KOOPERACIJOJ.

________ r____ ;________ Vasario 6 d. čia įvyko Lin- 
skas porai dienų praslinkus kuvos pažangesniųjų darbi- 
pavestaji jam darbą tikrai ninku \ artotojų Bendrovės 
atliko. Viena nelaimė ta, kad visuotinas narių susirinki- 
padegimo vietoje kažkokiu mas. Visi nariai su pakilusiu 
budu paliko nuo bonkos ži- upu dalyvavo susirinkime.
balo popierinis kamštis su' Darbininkų B-vės nariai 
savo ispaudu “Jan Komlew- beveik visi yra socialdemp- 
ski,” ‘ kuris ir buvo didžiau- kratai, už ką gauna daug iš- 
sias kaltininko nurodytojas. girsti visokių šmeižtų iš vie- 
Cesleris tardomas šioje bylo- tmių federantų. Bet mes, 
je neprisipažino kaltas ir pa- Linkuvos proletarai, tų nie- 
reiškė, kad jis “su tokiais kuom nepamatuotų šmeižtų 
piemenimis negalėjęs turėti nenusigąstam ir žengiam 
jokių reikalų.” Liudininkų 
parodymais tečiau Ceslerio 
kaltė buvo pilnai įrodyta.

Apygardos teisme nei Ces
leris nei Komliauskas nepri
sipažino kalti. Komliauskas 
aiškinosi, kad jo prisipažini
mas policijoj ir pas teismo 
tardytoją esąs melagingas, 
nes kriminalinė policija jį 
įkalbėjusi duoti vienodus pa- iš tarnybos 3 darbininkai ne
rodymus, nes priešingai jis nurodant priežasčių. Tai 
busiąs daug skaudžiau nu-skaudus darbininkams smu- 
baustas. įgis pakelti šituo laiku su šei-

Teisme Ceslerį gynė pris. myna ir darbo nesant. Darbo 
adv. Zimanas. Jis visas prie- valandoj nĮeiĮoąkirto^ Dirba, 
mones naudodamas norėjo Jeaipįuoti^ jautis, nĮio5tam- 

leabtfisf sos lijri 9 dity|iiiimas
, toks menkas, kad vos galima 
{išgyventi. Malkos duoda
mos vieton sausų žabų. 

: Kambariai 7 metus nebaltin
ti, šlapi, šalti.

Žingsnis po žingsnio pirmyn, 
kad kuo greičiausią ir jus, 
nelaimingus eilinius fede- 
rantus.išgelgėjus nuo juodo
jo klerikalizmo ir fanatizmo.

KAUNO BOTANIKOS SO
DO DARBININKŲ 

VARGAI.
Sausio 31 d. buvo, atleista

ištikrujų esąs nekaltas ir 
toks rimtas žmogus, pirklys, 
negalėjęs su tokiais “snarg
liais” turėti reikalų ir pa
vesti net tokį atsakomingą 
darbą. Pačioje savo kalbos 
pradžioje Ceslerio advoka
tas ir valstybės gynėją išva
dino nesveiko proto žmo
gum, nes esą sveiko proto 
žmogus negalįs kaltinti dėl 
šio darbo Ceslerį.

kiti du šeimi- cvIt
IiL

PAVASARIS—TAI APSI-
VALYMO LAIKAS.

Jus džiaugiatės savo auto-,^ 
mobilium, kuomet pavasarį g 
jį gražiai apvalote ir sma- '' 
giai važiuojate saulėtoj die-

GRĮŽO POŽĖLA.
Buvęs vidaus reikalų mi

nisteris Požėla sugrįžo iš už
sienio ir tęsia prisiekusiojo 
advokato praktika. , x

_____ — J.. Is i

. VAŽIUOKIT ši PAVASARI I LIETUVĄ 
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU. 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS. TEN 
SMAGUMAS.

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS. PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ 
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107. 

Turistine trečia .. $117.
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Kainos į Klaipėdą ir algai: |

$196. j ♦-
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Trečia kliasa .... $181. Į 
Turistine ....

Revenue Tax ir Head Tax Atskirom.

Sekanti laivai išplauks tiesiai i Klaipėdą: 
LITUANIA May 3-čią, 
ESTONIA May 24-tą, 
LITUANIA June 14-tą, 
LITUANIA July 19-tą

1927.
1927.
1927.
1927.
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Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE 8—10 Bridge Street, N'ew York

KONDUKTORIAI ATLEI
DŽIAMI.

Kauno gelžkelių stoty tar-, 
navo jau keletą metų apie 10*. 
'padienių konduktorių. Da- į 
; bar jie atleisti ir į jų vietą, 
priimti praktikuotis savano- 

i riai, kuriems atlyginimo ne
mokama.

noj. Bęl kaip su jūsų pilvu? Jaučiaji labai į 
Neuzm.rsk.te, kad ,1. pava- ( dide|ių kenlėjiraų

I

• . • . •! 1 • ‘ įlietu UJUClių acilicjllliųsari taip-pat reikalauta gero
T * • V • > Per metus Mr. Emery B. Shank. iš-SValymo. 1 rinerio kartusis Harrisbarįr, Pa., buvo silpnas ir turė- 

Vynas yra geriausis prepara* jo menka sveikatą, turėjo slogas, buvo 
nervuotaa. negalėjo valdyti pusryčių kuris tinkamai išvalo pil- įr nt,.ur^jo jokios ambicijos, jis rašo: 

vą ir palaiko jį Švariai. Jis “Po vartojimo Nusra-Tone, aš jaučiau- 
ii '"Si labai srerai po šešių metų dideliųprašalina is vidurių nuodus, kcntėjimų i>abįr aš vaisau tris syk 

kurie yra priežastim įvairių : dienoje ir jau sveriu dauK daugiau.” 
Ilgu. Jis prašalina nuovargį’.. Xu”?-'r,!ne £?u tukstan-. j*. i». - iv. • ciams kenčiančių vyrų ir moterų, ku-
ĮF leidžia*jums džiaugtis pa- rie kentėjo nuo nevirškinimo, prasto 
vasario smagumais. “Centu- sras-1’. ''iduriu1°*- arba turėjo— . • v -a. didelj raugėjimą, galvos skaudėjimą,
Vy, W. V. ---- 1 rineriO &artu- t svaigulį, buvo silpnų nervų, negalėjo

------ - šius nemalonumus."O&ruMAtcįjąmą.
mas’ WVyttisyra-pUiki Ir pafHci^ .nusilpnėjimą ir pana-

■ • . , r i šius nemalonumus.
tina gyduole nuo prasto ape- . Nuę-a-Tene suteiks jums pilną užga- 
tito, Mrs. Louis BartoL” Par- ‘ ««diwmą arba jūsų pinigai bus grą- • ii • . . • . i narni. Nu^ipirk:t šiandien aptiekoje.
Suduoda Visose vaistinėse. Tik žiūrėkit, kad butų ?4uga-Ton<e. Pa- 
Sampalai gaunami pasiun- vaduotojos yrą be vertė...

PASIGĖRĖ IR SUŠALO.
Vasario mėn. 25 d. jau su- 

i lemus, Vilkaviškio apskr. ir 
valsčiaus, Mažučių kaimo 
laukuose rastas pil. Vaitule- 

, v---- - t. _ . [vičiaus Juliaus, 27 m. amž.
Komliauską gynė advoka- lavonas, gvv. Naujų Alksnė-

tas Goniondskis. nu kaime, Paežerių vai. Vai-
Teismas išnagrinėjęs šią tulevičius vasario 22 d. nuė-

bylą: Cesleri ir Komliauską jes j Vilkaviškį, susitiko se- 
pnpažino esant kaltais ir nu- nūs pažistamus Kerutį ir Vo- 
baudė: pirmąjį 2 metams ir syliy> įu kuriais užsuko i 
antrąjį 1 metams ir 6 mene- ;smuklę. T-_ _  2.
siams sunkiųjų darbų kalėji- įjo namo. Kadangi kalbamą 
IHO. rliona hirvn didelis, vpias ir

nūs pažįstamus Kerutį ir Vo- 
” i. su kuriais užsuko Į 

. Tenais prisigėrė ir

dieną buvo didelis vėjas ir 
šaltiį tai Vaitulevičius, ne- 
daėjęs pusantro kilometro 
iki namų, parvirto ir sušalo.

tus 15c. Joseph Triner Com- 
pany, 1333 S. Ashlanci Avė., 
Chicago, III. Nuo šalčių ir 
influenzos imkite Trinerio 
Tabletus nuo Šalčio (per 
paštą 35c.), nuo kosulio — 
Trinerio Sedativą nuo Kosu
lio (per paštą 35c. ir 60c.)

ŠAKIŲ APSKRITIS — 
LIETUVIŠKAS SIBIRAS.

Nuo 1920 metų iš Kauno j 
Šakių apskriti pradėta siun
tinėti tremtiniai. Kai kurie tų 
tremtinių apsigyveno Šakių 
apskrity visam laikui, nes 
panaikinus karo būklę atgal 
negrįžo. Po 17 d. gruodžio 
perversmo vėl Šakių apskri
tis susilaukė keliolikos naujų galvojo pasiskersti meitėli, 
politinių tremtinių, kurių Pasiskerdė, nusvilitfo, ir su

SVILINO MEITĖLI, SU
SVILINO TVARTUS.
Baruvka, Balninkų valse., 

Ukmergės apskr. Vasario 16 
d. šio vienkiemio savinin
kas šlėktelė nešvęsdamas ne
priklausomybes šventės, su-

SPYNA IŠDAVĖ.
Vasario mėn. 22 d. Pane

vėžio apygardos teismas na
grinėjo bylą garsaus vagies 
Skestenip Bernardo, kilusio 
iš Šiaulių miesto kaltinamo 
tuo, kad iš pil. Kurkulio Fe
likso, gyv. Panevėžy, krautu
vės išvogė įvairių prekių už j tas, nesulaukdamas uošvio 
18.700 litų. i mirties, sumanė pats jį nu-'trįs apsigyveno Lukšiu nuee- ėjo visi Į trobą. Žiuri netru-

1926 m. pavasarį šiauliuo-dobti. Išsivedęs jį į mišką'tely. Paprastų darbininkų kus: tvartai liepsnoja, kur 
se nežinomi piktadariai pa-'taip ir padarė. Kad paslėptų tremtinių padėtis nėra tokia netoliese buvo svilinamas 
darė iš eilės dvi stambias va-'nužudymo ' pėdsakus pats bloga, kaip inteligentų. Jie meitėlis. Tvartai, jautis 3-jų 
gystes: iš pil. Blocho Joselio persišovė koją, simuliuoda- įdirba pas ūkininkus ir taip metų, telyčia 2-jų metų ir 5 
krautuvės buvo pavogta įvai-mas apiplėšimą. Įgyvena. Kas kitas su tremti- avys sudegė. Kitas trobas sū
rių prekių už 6,090 litų ir isi Nesenai Panevėžio apy- niais inteligentais. Ukinin- bėgę kaimynai apsaugojo.. . o___ Ukinin-bėgę kaimynai apsaugojo
Šiaulių ekonominės karių gardos teismas išžiūrėjęs šią kai darban nepriima, sako: nuo ugnies.
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LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiausio 
Vokiečiu laivo

COLUMBUS
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS 

LAIVAIS
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kajutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitramiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Statė St.. Boston, Masu, 

arba pas vietos agentus

-■*<-

•r ae, X«
- *į

•z - , ■ *' * •/ *
Tel. Sbuth Boston 3520 

Residence University 1463-J. 

S. M.
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway. So. Boston, Mass. 

Rootn 2.

la IR I
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Vese & Sens Piane 
Cempany 

jau virš 29 net*.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, Uprijjht Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus palit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygoj* lengvos. 
Parašykit, o nusiųrim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

ISO Boyb>i«.n St„
{kurtas 1851 m.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus iri-šriubinių laivų 
NEW YORK (nrw) H AM Bl’RG 

IlEl TSCHLAND. 
ALBERT BALUN. 

RESOLUTE. RELIANCE.
ir ant populiariškų vienodais 
kambariais laivų Cleveland, 
VVestphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai ii New 
Yorko. Laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia į Bostonų. 
Personaliai dylimi j Europą ii- 
važiavimai.

’i New Yorko
Jįį Kauną ir atgal 

£111(1 (Pridėjo. S. V 
ie’KU Taksos.)

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informarij.1 klauskit pas vietoa 
agentus arba pas

Hamburg-Amerieafi Line
Unite.l American Lines, Ine. 

Gc»«eral Agente
2M Hraadway, New York

“Plaukite po Amerikos Vėliava' 
Planuokite dabar praleisti 

gražų pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kekonS 

trečia klesa į 
LUTUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

pAMIPt.VKITE avie rra’ias pavasario * 
di'Tia* j«ąu tėvynėje! žiema jau njksta, • 

pavasari* vz kelin *avai. iu čia.
Jei p:«m4k>jata keblyti i tai AfVM- 4

mokės patirti apie neprdyotatrtf' i‘at«>xu 
mu<—daug rr»tvu«t k am bar. Ai*, j
dTau® likusiai-—kuriu * rakite ant laivu \»l-j 

ir operuojamu S«viewyt*j “ahtijij > 
vaMšėou.
Išplaukimai United Statės Lines 

laivyno balandy yra: 
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Balandžio 6 
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 9 
laivas pasauly)

Balandžio 20 
PRESIDENT HARDIMG 

Balandžio 27 
S.S. REPUBLIC 

Balandžio 29 
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 30
Pas'rinkitę Nile vieną tų latvi ir otaiak- 

Mlr jU'ti tatit.fc i7i». o všm reikalai
krhcMir* ir bajfa/o • Ita' 

i’ilmj iuLoimcipi KU 
•gcntĄ arba rašykite pas

United 
Statės Lines 
p 75 Statė Strwt. Be—-n. q

i-

i

{didžiausias
3.S. GEORGE WASHINGTON

S.§.

pas

*
į

i
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Visokios Žinios.
RUBSIUVIŲ ATSIŠAUKI

MAS IŠ KALĖJIMO.

Smerkia komunistus ir vad.- 
na juos “purvinais ap

gavikais.”

Nev; Yorko kalėjime sėdi 
keliatas rubsiuvių. priklau
sančių Iniernational Ladies 
Garment Workers’ Unijai. 
Jų vardu komunistai pradė
jo rinkti aukas darbininkų 
tarpe ir aiškina, buk pinigai 
eisią kalinių gv nimui.

Pereitą sąvaitę Unija ga
vo iš kalėjimo laišką nuo sa
vo narių, kurie perapėja dar
bininkus, kad tie komunis
tams netikėtų ir pinigų jiems 
neduotų. Laiškas buvo pa
skelbtas Ne\v Yorko dien
raščiuose ir skamba taip:

"Mes. žemiaus pasirašiu
sieji. kalėjime sėdintis rub- 
siuviai. sužinojome, kad ko
munistai išleido atsišauki
mą. prašydami musų vardu 
pinigų. Mes šiuomi prane
šam visiems rubsiuviams ir 
visam darbininkų judėjimui, 
kad atsišaukimas, tai kita 
purvina komunistų apgavys
tė. Jie nori prisirinkti pinigų, 
kad galėtų toliaus varyti uni
jų ardymo darbą.

“Mes šiandien sėdim ka
lėjime dėlto, kad komunis
tai patarė mums prisipažinti 
kaltais esant. Jie davė mums 
toki patarimą, kad išgelbė
jus savo kaili. Mes nepripa- 
žįstam šitų nuverstųjų komu
nistiškų lyderių, kurie sunai
kino rubsiuvių uniją ir kri- 
minališkai prieš mus nusidė
jo. Mes pasitikim savo Uni
jai, kuri rūpinasi musų var
gais.
.“Mes pasmerkiam komu- NEMUNAS PAKILO, 

nistus ir ispėjam visus rub- Paskutinėmis dienomis la | 
siuvius: neduokit komuhjs- paRil0 Nemunas irKau ! 
tams nei vieno cento. ne bijomasi, kad nepasida j

Po šituo laišku pasirašo [rytų potvinis. Susirėmę leda 
Porensky, Lenz, Figovritz ir'ties Kaunu šaudomi išarmo pahnėti, 
Cohen. į tų.

SIRVYDAS IR KARPAVI
ČIUS EINA LAUK IŠ 

'SANDAROS.
“Vienybės” redaktorius : . 

J. O. Sirvydas jau išstojo i 
sandariečių oi ganizacijos. 
“Dirvos” redaktorių K. S. 
Karpavičių sandariečiai pa
tys išmetė laukan. Apie tai 
praneša šios savaitės "San
dara.”

Kajp jau buvo “Keleivy
je" rašyta. Sirvydas pasi
traukia iš Sandaros deltc 
kad po Lietuvos pervei'sm > 
sandariečiai pasiliko ištiki
mi demokratijos principam.-, 
o jisai pradėjo garbint faši.-- 
tiška diktatūrą. Karpavičius 
gi su Clevelando “Dirva" ta
po išmestas iš sandarieči 
partijos dėlto, kad “turave- 
io" širvvdui.•z »

I

jau rengiasi prie apvaikščic 
jimo Pirmosios Gegužės. 
Cambridge’aus lietuvi: 

socialistai jau rengiasi pri 
apvaikščiojimo tarptautinė- 
darbo žmonių šventės Pii 
mosios Gegužės. Tuo tiks, 
rengiamos prakalbos su mu
zikaliu programų nedėliok. 
1 d. gegužės. 2 vai. po pietų 
Cypius Hali. 40 Prospect > 

Kiekvienas susipratęs ua: 
bininkas privalo tą dieną pa 
švęsti savo reikalų apkalbė
jimui.
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RISTYNES
Įvyks šiame ketverge, 31 D. KOVO-MARCH, 1927 

Nuo 8 vai. vakare
v.KAND OPERA HOUSE, Wa»hington st., Boston.
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ROJAUS
GROŽYBES LAŠAI

(Paradise Beautifying Drops)

DU REL'AKTORIAI IŠ 
LIETUVOS.

Šiomis dienomis oi ie A- 
merikos lietuvių mikrašėi" 
atvyko iš Lietuvon du redak
toriai. Prie South Bostone 
“Sandaros"’ atvažiavo r 
Pronckus, buvusis “Lietuvo 
Žinių” redakt dius, o prie 
Chicagos “Draugo” atva
žiavo p. šimutis, buvusi 
Seime atstovas.

T 1

t
I

I

LIETUVOJE PLATINAS 
NELEGALĖ LITERA

TŪRA.
"Lietuva" praneša, kad 

pastaromis dienomis po Lie
tuvą pradėjo platintis nele
gali literatūra, daugiausia 
lapelių pavidale.' kuriuose 
žmonės kuratomi prieš da
bartine vvriausvbe. Po lape- 

K.
I

_ _ _

liais pasirašo L. R. 
5-tojo baro valdyba.

G.

I

Naujas veikalas Repertorv 
Teatre.

Nuo šio panedėlio Kepi i - 
toiy Teatre pradėta vaidint’ 
“The Monkey Talks.” šita' 
veikalas Europos teatruo> 
buvo didžiausia sensacija. 
Bostone jis pasirodo da pii 
mu kartu. Tai yra francuz 
veikalo “Le Singe ųui Karle 
angliškoji versija ir parodo 
Paryžiaus cirko gyvenimą. 
Publika čia mato keliatą ne
paprastų charakteristikų, tų 
tarpe linksmo budo klauną. 
kuris tyčiojasi iš aktorių, 
kaip jie turi mokintis kito 
žmogaus parašytus jiems žo
džius ir paskui vakaras iš 
vakaro atmintinai juos kai - 
toti, tanum jie neturėtų save 
proto.

Tūla Mrs. Rockhill ap
skundė D-rą Temple reika
laudama §25,000 užtai, kad 
io šunelis Įkandės ją Į lupą. 
Daktaras sako, nereikėjo šu
nį bučiuoti. tai nebūtų 
ikandęs.

East Bostono uoste ši pa-; 
nedėlĮ užsidegė du laivai, i 
Ugnį gesinant tapo užmušt 
du darbininkai.

SPORTAS

Vietines Žinios
Artistas St. Pilka atvažiavo čia visai nesimato. Nurodęs 

kaip komunistai klaidini 
darbininkus, jisai papasako 
jo. kaip dabar visame pašau 
lyje organizuoti darbininką 
veda su komunistais kovą 
Jis labai apgailestauja. ka< 
darbininkams prisieina savi 
tarpe kovoti ir patarė komu

•nistams prasišalinti iš visi 
organizacijų, kurios jiem 
nepatinka.

ŠĮ panedėli iš Chicagos at
vyko Į So. Bo?stoną artistas 
St. Pilka, kuris seniaus yra 
dirbęs su “dzimdziais.’’

Svečias buvo atsilankęs 
“Keleivio” redakcijon ir sa
kėsi organizuosiąs South 
Bostono lietuvių teatro mė
gėjus ir statysiąs koki nors 
veikalą.

Ponas Pilka yra geras ar
tistas, todėl musų scenos mė
gėjams bus gera proga prie 
jo pasimokyti scenos meno.

Šis paveikslėlis, tai viena 
vėliausių musų artisto foto
grafijų. Dedame ją sumaži
nę, nes maža turėjome vie
tos.

I
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Kisis iki gamtinos pergalės dabartinis lietuvių 
kpijonas KAROLIS SARPALIUS su buvusiu 

ėampijonu FRANU JUŠKA.
i' ?nėse ri?tynė?e Juška pralošė čanrpijonatą. nes, sakoma, bu, 

.?irengęs. Dabar jis jaučiasi pilnai prisirengęs ir tikisi atgau- 
ji.ionatą. Sarpalius gi sake, kad šiuo kartu jis Jušką nugaiė- 

- da;:g greičiau, negu pirmu kartu. Pamatysimo.
. vakarą r:?is dar vienas lietuvių smarkuolis J. GENTVILA 

- - ų čarnpijonu CHARL1E HANSEN ir žydų ėampijonas ABE 
R AP1.\N >u nauju italų ristiku TONY ROC'CO. 6
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NORWOODIEČIŲ 

AT YDAI!
Nepaprastas Išpardavimas

ČEVERYKAI
Juška yra pasirengęs 

laimėti.
Šiame ketA'erge Grane: 

Opera Housėj ir vėl bus ko
va už lietuvių čampijonata 
Juška iššaukė Sarpalių risti 
iš antro sykio ir dabar tiki>

, nes yra gerai prisi , 
rengęs. Sarpalius gi yra vi- ' 
suomet prisirengęs ir jis ne ' 

•mano -Juškai pasiduoti. Jisai: 
Įsako, jog dabar jis Jušką pa - • 
| guldysiąs greičiau negu pir- 
mu kartu. Visi žino, kad -Jus- > 
ikayra stipresnis. betužta:: 
Sarpalius gudresnis. Taigi! 

: laimėjimas priklauso nu' : 
“Maušiaus triliuko.” Kaip 

i vienas, taip ir antras nori lai - 
j mėti ypač todėl, kad laimė
tojas gaus progą surikibt 
'sekančiame ketverge su pa
garsėjusiu airiu čarnpijonu 
Pat McGill.

Šiame ketverge parodysi 
savo “binzus” dar vienas lie-1.,I"? K p,rmos.kle
turis smarkuolis J. Gentvi- ku 

:1a. -Jis risis su švedų čampi- ' ’
jjonu Charlie Hansen. Taip-, 
gi Abe Kaplan risis su Tony ■ 
Rocco iki galutinos pergalės.

BEVEIK

DYKAI

į Jieškome
Namų, Ūkių, Krautuvių ir tt 

ant pardavimo.
- Turime didėti skaičių žmonių norin
čių pirkt. Todėl, kurie norit parduv 

į namus, ūke?, krautuve? urna išmainyt 
-arba apdiaust nuo ugnies ar kitokių 
nelaimių, malonėkite atsikreipt: pas

Į mus Mes užgar.edin.sim kiekvieną sa
vo patarnavimu. (14)

A. P. RODIS
Real Estate. Insurance. Mortgages

395 BROAIHVAY. R<»om 4.
SOVTli BOSTON. MASS.

Tek: So Boston 31"7

I

Prakalbos su programų 
Stoughtone.

Pažangioji lietuvių visuc 
menė rengia žymias prakai 
bas su programų 10 d. balan 
džio, Lietuvių .Svetainėje į .
Kalbės žymesni kalbėtoja:. °‘^as bus atdaras iki 8:30, 
dalyvaus keletas daininink > vakarais, idant suteikus grei-
ir bus muztkalis programas. 

■ Plačiau apie tai bus pranešt, 
sekančiame “Keleivio” nv 
meryje. Stoughtoniečiai tu 
retų tuo parengimu suside 
mėti ir visi jame dalyvauti.

Bostono rubsiuvių mitingas 
prieš komunistus.

Fordo svetainėj aną vaka
rą buvo skaitlingas moteįiš- 
kų rūbų siuvėjų unijos mitin
gas prieš komunistus. Kalbė
jo Julius Hochman, Intema- 
tional Ladies' Garment 
Workers’ Unijos vice-pirmi- 
ninkas. Jisai nurodė, kad ko- 
munbtu pučiamas burbulas 
apie revoliuciją Amerik j» 
yra neisnrtiirtHiiĮ pasakos. 
Tokios revoliucija ženklų

Nori uždraust svetimšali 
kalbą viešose mokyklose.
Vienas mokyklų komitet 

narys, būtent Wi!liam G 
O’Hare, Įnešė sumanymą 
kad viešose mokyklose būt 
uždrausta svetimšalių kalb: 
Pirma ir lietuviai gaudavo 
viešose mokyklose vietos sa • 
vo kalbos pamokoms per va
sarą. Jeigu tas sumanymas 
bus priimtas, tai lietuviu 
kalbos vaikai negalės bu 
viešose mokyklose mokina
mi. Patriotai visi lygus.

I

PRANEŠIMAS AUTOMO
BILIŲ SAVININKAMS.

Nuo 1 d. Balandžio mano

200 PORŲ brangių čeve- 
rykų šią sąvaitę parsiduos po 
$1.00. Naudokitės proga.

Pirksit ar nepirksit, užei
kit pamatyti

J. TAURINSKAS 
UIS Washington St., 

Norvvood, Mass.

PARSIDUODA FORNIŠIAI
3 kamodės. 2 lovos, stalas ir 2 ma

žesni stalu k ai, 9 kresės. Parduosiu vi- 
sus sykiu arba po vieną atskirai. Gali
ma matyt nuo 5 ik i 8 vak. Parsiduo
da pigiai VINCAS GIŽIUS 115)

13 Beckier avė. prie K st,
SO. BOSTON.

Reikalavimai

Žmogaus Gražumas Priklauso nuo ROJAUS GROŽYBĖS LAŠU. 
Kadangi gamta ne visiem tą dovaną suteikia, taigi vartok ROJAUS 
GROŽYBĖS LAŠUS, o busi GRAŽUS ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI 
padaro veidą meilų širdžiai ir malonų akiai ROJAUS GROŽYBĖS 
LAŠAI yra visai nauja sudėtis, kuri iki šiol publikai nebuvo žinoma.

Rojaus Grožybės Lašus Vartoja Visi—Kaip Moterįs, 
Taip ir Vyrai ,

KOJAUS GROŽ) BĖS LAŠAI ne tik kad nekenkia veidui nors ir ilgai 
vartojant, bet dar gražesnę išžiūrą suteikia. ROJ \US t.ROŽYBĖS 
LAŠAI taipgi kiekvienam prieinami, kadangi bunka tik 1 DOLERIS. 
ROJAUS GRAŽYBĖS LAŠAI nėra jokis muilą-, paudeiis. maliava bei 
dažai, kurie naikina žmogaus gražumą. ROJAUS GROŽYBĖS LAŠA! 
suteikia ti' ra GAMTIŠKA GRAŽUMĄ. MALONIĄ IŠVAIZDA ir 
SKAISTU VEIDĄ. Taigi. KAD BUTUM GRAŽUS ir visų mylimas, 
įdėk tik Vieną Dolerį į paprastą laišką podraug ir savo gyvenamos 
vietos adresą, užrašydamas aiškiai, o mes aplaike nuo jų.? Orderi, 
tuojaus pasiųsime vieną bonkutę ROJAUS GROŽYBĖS LAŠŲ. Siųs
dami pinigus su savo adresu, užrašykite < 14)

J. J. STROSSELL
Distributor

122 South l-»t Street, Dept. C., Brooklyn, N. Y.
---------------------------------------ORDER BLANK------------------------------------------

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERJ. už kuri 
malonėsit man prisiųsti vieną bonkutę ROJAUS GROŽYBĖS LASŲ 
su visais nurodymais kaip vartoti.

Vardas
No. ...
Miestus

........ St. or Avė.
Statė ...................

JUS GALITE SUTAUPYT 
PINIGŲ PAS MUS

Nes me» žinome kaip pirkti rakandus žemiausia kaina. Pa
galios jums patartina pirkti rakandus pas mumis ir todėl, 
kad musu rakandą firma yra seniausia So. Bostone, todėl 
čia patikėtinas ir atsakantis patarnavimas.

THE JAMES ELL1S COMPANY
405 Broadway, South Boston, Mass.

tDYKAI SIUNČIAME 
dėl rūkančių prabą puikaus 
tabako. Kreipkitės pas mus.

(25) i
EUROPA BOOK CO.

57 Dey St., New York, N. Y.

PARSIDUODA GROSEKNĖ su 
kendėm ir ai.-krymu lietuvių apgyven- 
toj vietoj. b:zni< 
metu Kuri- n ri 
šaukite greitai, parduosiu pigiai- 

_ ______________ J. D. • 131 
_ • J5O M . 3-rd s'.. So. R>ston. Ma~?.

TeL: S. K 3-’?-R

3

URM CL\SS l'NDEKPRESSERS 
FIMSHERS TO WORK ON FINE 

MEX> COATS WANTED AT 
ROGERS-S\OW CO. 136 HARRISON 
\\ E.. BOSTON: NO LABOR

TROI BLE.

&

Sos undei'- 
f: r i šeriai prie geru vyris- 

b ipkitC? pas Rogers-Sno* 
'< ILirri««»n V e, Boston. Nesu- 

- darbii.inkais nėra.

K H.iNGAS HARCINiNK SS.
'.u važinėt ant mėsos .'iarke- 

n- ie mėsos.

R F
utis
u ir dn r ____
355 '\ashinsrlon st.. Somer-. :i!e.

DR. KARCERIS
Gydytoja* h Chirurgas

Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

II
išdiib-as (>er daue 4 ~
•tkio i. zr.eii >. |

! - - - • ■ - -

|

PARSIDUODA MĖSOS IR j 
GROSER1O KRAUTUVĖJ 
biznis geras. Gali matyt bile laiku. I
Lietuviško-' krautuvė? da nėra. 115) Į

A. J. MAKT 
1201 Chestnut st,

Ne«lon l'pper l-all . Mass. j

DR. J. MARCUS 
LlETUVlftKAS GYDYTOJAS 
Specialistai sekretnų.ir chroniš

kų vyrų ir moterį) ligų.
261 Hinover St, Boston, M»m.

Room 7
TeL: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų I

!

fI 
Į 

tą patarnavimą visiems auto
mobilių savininkams, kurie 
norės išsiimti inšiuriną. ir 

i naujus numerius dėl automo- 
biliaus. Inšiurinas bus piges-, 
nis ant ketvirtos dalies. Nu-! 
merius parvešiu visiems, ku-į 
rie reikalaus.

VINCENT B. AMBROSEĮ

Pereitą nedėldienį an; 
North Endo italai Mussolinio 
salinikai buvo Įtaisę fašisti
nę, demonstraciją, bet ji bu 
vo labai mizema.

Reikalingas Partneris.
Moka ,:i. daryt dešras ir < hrtten 

lovv .i.ėkit atsisaukt tuojaus. Pi
nigu >• ' aiinta mažai. Kreipkit- laiš
ku arba vpatiška-i.

FELIKSAS L1UTKEVIC! \
561 (a m bridže St,

E. Cambridge. M išė

The

Repertory
Theatre of Boston

Vedėjai:
Je’-vet! Repertory Theatre 

Fund. Ine.
I’er Dvi Sąvaites 

Pradedant 28 Kovo 
Bus Vaidinama

I TIKRI

EXTRA!
Dvi įlydė Parko. Readvillio ir 

Mattapano lietuvių.
Per.-ikėliau į naują vietą. Kerpame 

niauku? mažiems, dideliems pagal rei
kalavimą. Už darbą gvarOntuojame. 
Mandagus patarnavimas. Dabar musų

255 Broadway, So. Boston. Ibar” rn€’a' (ia l
61 FA1RMONT AVĖ.. HYDE PARK 

priešais bažnyčią. p-*)
Taipgi reikalingas pagelbininkas * 

vaikinas arba moteris, apsipažinę su . 
tuo amatu. K. S. Babinska*.

•

SKOLINU PINIGUS.
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ MORGUI 

MRS. AL STANAWHITE (->’ 
282—3rd St.. South Boston. Mass.

PRANEŠIMAS
"Tiesos” metiniai skaitytojai Kauna 

'j gražias atvirutes dėl Velykų. Kurie 
užsirašys “Tiesą" lig Velykų prisius 
darni $1.00 taipgi gausfte atviručiu 
dykai.

“TIESOS" REDAKC IJ A
233 N. Ckirion M-, Philadelphia. Pa.

J. ZŪPKAIJSKAS-ZUKAS
generalis KONTRAKTORIUS.
Taisau. Pentinu. Popieruoju ir Kal

bamuoju, taipgi dirbu abelną prie pa
taisymo Namų darbą.

Persikėliau naujon vieton, todėl rei
kale kreipkitės šiuo adresu: (14)

33 STORY ST.. SO. BOSTON.
Telefonas:- 4 4.S-M.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BAR- 

BERNĖ
Randasi lietuvių ir lenkų apiel’.nkej. 

Biznis išdirbtas. Paisiduoda visai pi
giai. J. S. 1

1 Ilurleigh St.. Cambridgc. .Mass.

GERAS BARGENAS
Hudson Sėdau 1924. geram stovj je, 

kaina tik $3I)'>.00; Nash atdaras. 1924. 
kaina 8275.(M‘; Haynes 7 sėdynių so
dan. kaina il.50.0d Vis: karai Keram 
stovyje. Matvt galintą tfle laiku. (JI) 

PETĮ ER PILVINIS
541 BROADW \Y. SO. BOSTON.
Telefonas: 1370.

“TheMonkeyTalks”
Didžiausia ir įdomiausia 

Shakespeare’o tragedija.
Matinees Ketvergais ir Su- 

batom 2:15 vai. po pietų
Vakarais prasideda 8:15 v.
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00
Ketvergais po pretu nupi

ginta 300 vietų po $1.
Taksų nėra.

*

Pahuosuojčjnuo
KOSULIG
SVVEP4Š

Pas savo apfiekoriu

Si
Į
f
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DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS. 

CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.
374 Dorchester St.. So. Boston, 

arti Andrew Square
TeL: So. Boston 2297.

DAKTARAS i
LANDAU I 

32 CHAMBERS ST., BOSTON. ■ 
Gydo ypatiškai ir pasekmingai I

Veneriškas Ligas. 3
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki H 
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. H 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 'ji

Telefoną* So. Boeton 23M.
LIETUVIS DENTISTAS

Df. StJ. GALVARISKI i
(GALINAUSKAS)

Ofiso valandos: Nao 10 ryte iki i 
5:30 dieną. Nuo 7—* vakaro, 
VedčKomis pagal autartiea.

414 BROADWAY,
SO. BOS1ON, MASS.

Į

S
*

A lfi |L| A j
DAKutnAl

1 GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR 
MALIAVŲ

į Šviesi, pilka maliava gal. Sl.l-
i Bronzinė žalia ir ruda . gal. 98c.
I DU PONTH T. & C. Halinė Balta 
, galionas ............................... S2.25
i $4.00 vertės Atlantic Floor \ arnisb 

galionas .............  S2.25
į Shellac Orandžinis arba Baitas .<2.75

LABAI ŽEMOS KAINOS 
VIŠTININKAMS DRATŲ 
2 colių mezginio Roly je po 

150 pėdų ilgio 
ilgio ...
ILGIO ... 
ILGIO .

tblkfonas m 
vRDK'lNUS DAKTABAS 
C. J. NlKOLAmS

Valandoa: a>o I 1U 4 R pirtlą, 
>M T iki I vakar*.

107 Summer St 
LAWRENCE, MASS.

Į

■

. .. rolis

... rolis
. . . reTis S5.00

36 colių
18 colių
60 c-olių

LANGAMS SIETAI RO- 
LIUOSE PO 100 PĖDŲ 

ILGIO
Juodi 2c. už keturkampf pėdą. 
Gahranizooti 2'jc. ir koperiniai 

centų už pėdą.

ŠIMTAI KITOKIŲ 
BARGENŲ 

Ateikite pamatyti. Atsi
minkite, kad mes visuomet 
sutaupome jums pinigų.
SOUTH END HARDWARE 

COMPANY 
1095 Washington st, prie 
Dover st Eleveito Stoties, 

. BOSTON.

$ 1.25

I

6!?
i

I
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i

Tolefonaa 6112-W. i

i Or. A. Gorman-6iniiaiiska$ į
I.IETL'VIS DENTISTAS

t VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—6 po pirtį) i 
Nuo 6—8 vakare ’ 

Nedėlw>mi« Nuo 10—12 diena ,i 
7«5 N. Main St. kam p. Breai 8L 

MONTELLO, MA8S

s

Lietiiviška’Aptieka!
Mes užlaikome visokių Vaistu

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėti"’- 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimai, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių ii Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus priaiunėiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STRE1T, 
BOSTON, MASS.
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