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Mykolas Zujus Pasikorė 
Waterbūrio Kalėjime.

BUVO AREŠTUOTAS UŽ 
GIRTYBĘ.

i

PROF. BIRŽIŠKA NU
SIŲSTAS VARŠUVON.
Lietuvos Universiteto pro

fesorius M. Biržiška tapo nu
siųstas Varšuvon kaipo Lie
tuvos spaudos atstovas, kad 
sutvarkytų spaudos žinių ap
sikeitimą su Lenkijos spau
dos agentūra. Varšuvos Uni
versiteto profesoriai iškėlė 
Biržiškai pietus, kuriuose 
dalyvavo daug mokslinių ir 
šiaip žymių lenkų visuome
nės vyrų.

Prof. Biržiška yra buvęs 
socialdemokratas, bet pasi
šventęs mokslo reikalams 
pasitraukė iš politikos ir da
bar jokiai politinei partijai 
nepriguli.

PRANAŠAUJA BOLŠE
VIZMO ŽLUGIMĄ.

Rusijos bolševizmas žlugs. 
Žlugs taip pat Italijos fašiz
mas, Ispanijos kariškas des
potizmas ir kitos diktatūros.

Taip pranašauja savo kny
goj vokiečių socialistų rašy
tojas ir teoretikas Karolis 
Kautskis, apie kurį rašo 
“Lietuvos Žinios.”

Kautskis mano, kad dikta
torius nuvers žmonės per re
voliuciją. Bet revoliucija turi 
būt visuotina. Atskirų grupių 
suokalbiai ir sukilimai nenu- 
vers nei bolševikų, nei fašis
tų. Tokie sukilimai tiktai su
stiprina d ikt atorius.

gas žmogus. Kulturingumas' 
nereiškia mokytumą, nereiš-j 
kia Įgytą universitete laipsni. į 
Žmogus gali baigti kelis uni- ■ 
versitetus ir būti nekuiturin-; 
gas. Kultūringas žmogus yra 
tas, kuris mato gyvenimą to-. 
kioj š* :“~-- 
rajų yra. o ne tokioj, kokioj i 
jį piešia visokie įstatymai, į 

idogmos ir konvencijos. Tik 
| toks yra tikras viršžmogis, 
■tik toks gali naudotis neapri- 
‘bota gyvenimo laisve.

Anglių Kasyklose Siaučia 
Tikras Karas.

I

Sakoma, kad gyvenimą jam 
suardęs “meilužių lizdas.”

Pereitą sąvaitę Waterbu- 
rio policijos nuovadoj pasi
korė Mykolas Zujus, 50 metų 
amžiaus lietuvis, kuris gyve
no po numeriu 125 Congress 
avė.

Zujus buvo areštuotas 
minkštųjų gėrimų krautuvė
lėj, kurią jo pati Katrė užlai
ko po numeriu 20 North Leo- 
naid avė.

Sakoma, kad Zujus atėjęs 
savo pačios biznio vieton gir
tas ir tuojaus pakėlęs ginčą 
su ja. Jis norėjęs ją mušti, 
bet už ją užsistojęs J. Žu
kauskas. kuris šalia jos laiko 
bučernę.

Žukauskui už Zujaus žmo- Į 
ną užsistojus, Zujus pasiutęs 
ir pradėjęs vartyti rakandus 
ir viską daužyti ir laužyt. Žu
kauskas ir kiti buvusieji te
nai žmonės išbėgę į gatvę. 
Zujienė taip pat pabėgo.

Kada pribuvo policija, 
Zujus stovėjo krautuvėlėj 
vienas pats. Cigaru keisas 
buvo apverstas ir visi daik
tai iš jo išbarstyti po aslą. 
Kėdės ir stalai taipgi buvo 
išvartyti ir daug jų sulaužy
ta. Skrynes su tuščiomis bon- 
komis, kurios buvo sukrau
tos viena ant kitos, Zujus 
taipgi nuvertė ir tuo budu 
sudaužė daug bonkų. Vienok 
policijai jis nesipriešino ir 
vedamas nuovadon visu ke
liu šaipėsi. Bet policijos nuo
vadoj jo ūpas greit persimai
nė.

Apie pusė po 12 jisai buvo 
uždarytas už geležinių grotų, 
o apie 2 valandą po pietų bu
vo rastas jau pasikoręs. Jisai 
pasikorė ant diržo, kuriuo 
turėjo kelines susijuosęs. 
Vienas diržo galas buvo pri
rištas prie toileto, o antras 
užnertas ant kaklo. Toile- 
tas pritaisytas žemai ir ore 
pakibti nuo jo negalima, tai 
Zujus atsisėdo po juo ant že
mės ir susilenkė, kad kilpa 
užsiveržtų. Ir taip sėdint 
nuovados sargas rado jį ne
begyvą. Diržas tuojaus buvo 
nupiautas ir bandyta Zujų 
atgaivinti, bet negalėta.

Žmonės, kurie pažinojo 
Zujų. sako, kad blaivas bū
damas jis niekad apie nusi
žudymą nekalbėdavęs, bet 
kai tik pasigerdavęs. tai tan
kiai sakydavęs, kad pasida
rysiąs sau galą.

Po jo paliko žmona Katri- 
na ir penki vaikai.

Musų korespondentas, ku
ris prisiuntė šitą žinią, pri
duria nuo savęs, kad Zujus 
buvęs katalikas, ir sako, kad 
jo gyvenimą suardęs “meilu
žių lizdas.” Girdi: “Water- 
burio lietusiai dabar kalba, 
jog Zujus buvo kvailas, kad 
dalydamas sau galą pirma 
neišardė to meilužių lizdo, 
kuris jam gyvenimą sugrio- -ve.

Sušaudė 250
Komunistų.

Žinios iš Kantono sako, 
kad iš 2.000 areštuotų tenai 
kiniečių, šiomis dienomis 
250 sušaudyta. Jie buvo kal
enami prigulėjime prie ko
munistų. Komunistų žudy
mas prasidėjo tenai apie 6 
sąvaitės atgal, kuomet buvo 
nuversta Kantono komunistų 
diktatūra, gyvavusi iš viso 
tik dvi ar tris dienas. Laike 
to perversmo buvo labai 
smarkių mušiu ir krito iš 
abiejų pusių nemažiau kaip 
5,000 žmonių. Užtai komu
nistus dabar ir šaudo.

KUNIGAS PUOLĖ PO 
GATVEGARIU.

Nonvich. Conn. — Meto
distų kunigas Graham čia 
išbėgo iš savo bažnyčios ir 
metėsi po gatvekariu. kuris 
tuo tarpu bėgo pro šalį. Mo- 
tormanas spėjo gatvekarį 
sustabdyti ir kunigužis išliko 
gyvas. Manoma, kad jis “su- 
kreizavojo.”

DIEVO TARNAS UŽMUŠĖ 
MOTERĮ IR DU VAIKU.

Farmindale, N. Y. — Pe
reitą sąvaitę kun. Claude H. 
Priddy čia kirviu užmušė 
moterį, su kuria jis ilgą laiką 
gyveno, ir užkapojo du jos 
vaiku, vieną 10, o kitą 13 
metų amžiaus. Jis užmušė 
juos miegant. Policija ji are
štavo ir jis nuo savo darbo 
nesigina. .Jis sakosi nužudęs 
juos dėlto, kad danguje 
jiems busią geriau.

IŠDEGĖ FALL RIVER 
MIESTAS.

Pereitą sąvaitę ugnis nu
šlavė Fall River miestą Mas- 
sachusetts valstijoj. Išdegė 
visas centras. Nuostoliai ap
skaitomi į $15,000,000. Spė
jama, kad ugnis buvo tyčia 
pakišta.

AUTOMOBILIUS NUKRI
TO UPĖN.

Noruich, Conn. — Pereitą 
s«j aitę čia nukrito nuo tilto 
aut > mobilius su 7 žmonėmis 
i Shetueketo upę. Visi žuvo.

Nekaltų Merginų i 
Dabar Visai Nesą.
Grafas Keyserling, kuris 

Europoje yra skaitomas di
džiausiu proto galiūnu, šio
mis dienomis buvo pakvies
tas į Bostoną, ir Community 
Church surengė jam paskai
tą Coplev Plaza Hotely. Jis 
gvildeno klausimą: “Ar Lai
svesnė Dora Padarys Turtin
gesnį Gyvenimą?”. Kalima čia
eina, žinoma, ne apie pinigi-j 
nį gyvenimo turtingumą, bet ’ 
apie dvasinį. .

Tiesiog atsakyti 'į šį klau
simą negalima, sako kalbėto
jas. nes kiekvienam žmogui 
turi būt taikomais kitoks do
ros mąstąs. Viskas priklauso 
nuo žmogaus išsilavinimo, 

buvo rasta 100 Jeigu žmogus yra tiek inteli
gentiškas, kad jis stovi visa 
galva aukščiau kitų, tai jam 
negali būt jokių įstatymų nei 
konvencijų; jis tada gyvena 
virš jų: bet jeigu asmuo nėra 
taip aukštai pakilęs, tai jis 
negali tiek daug laisvės turė-

PERSIJOJ SUŠALO 100 
ŽMONIŲ..

Iš Teherano pranešama, 
kad Ardebilio apielinkėj, 
Persijoj, T 
žmonių mirtinai sušalusių. 
Paskutiniais laikais Persijoj 
buvo nepaprastai dideli šal
čiai.

LIETUVIAI PATEKO 
KALĖJIMAN UŽ EMI
GRANTŲ ŠMUGELIA- 

VIMĄ.
Iš Berlino pranešama, kad 

tenai tapo du lietuviai užda- 
nti kalėjiman užtai, kad 
padirbtais Vokietijos pas- 
portais šmugeliavo lenkus 
emigrantus į Ameriką. Vie
nas gavęs pusantrų metų ka
lėjimo ir 1,600 markių pa
baudos, o antras — 8 mėne
sius kalėjimo.

RAITI KAZOKAI MIN
DŽIOJA MOTERIS.

Ginkluoti kompanijų skebai 
šaudo į mokyklą. Pašovė 

du kazoku.
Pittsburgho apielinkėj už

virė atkakli kova tarp strei
kuojančių angliakasių ir kru
vinų kapitalo šunų. Šį pane- 
dėlį buiys streikierių su savo 
moterimis ir vaikais nuėjo 
ant pikietų prie Crescent ka
syklos netoli Phillipsburgo. 
Jie norėjo atkalbėti nuo dar
bo skebus.

Bet kompanija pašaukė 
valstijos raitus kazokus, ku
rie atpyškėję nuo kitos ka
syklos puolė į minią ir pradė
jo mindžiot streikierius ark
liais. Viena moteris buvo 
parmušta ant žemės ir kazo
kas trempdamas ją kaustyto
mis arklio kanopomis nulau
žė jai koją.

Tuo pačiu Ij^ku kompani
jos ginkluoti >kebai pradėjo 
nuo kasyklos šaudyt į tą pu- 

įsę, kur kazokai mindžiojo 
!• ' streikierius arkliais. Skebai 

taikė savo šuvius streikie- 
V. Budavas nušovė *avo pa- jriams. bet pataikė dviem ka
ičią ir pats nusižudė, palikda- zokam.
i mas 4 vaikus našlaičiais. Kompanijos skebai jau 
No. Braddock, Pa. — Šiomis nepirmu kartu šaudo. Kelios 

. ,, . dienomis Badavų šeimynoj dienos atgal jie pradėjo šau- 
Pa^elbe, čia jvyko baisi tragedija. dJ1 > miestelio pusę, turbut 
valstijoj pragėręssavo protą, Vilimas (norėdami pagąsdinti strei- 

Budavas parėjo namo keik- kierius. Jų kulipkos pradėjo 
damas visą pasauli. Kada-^aP°^ ne^ mokyklos sieną, 
pati pradėjo jį barti, jis išsi- kur buvo keliasdešimts mažų 
traukė naują revolverį, prie vaikų. Mokytojos paskui at- 
kurio da krautuvės korčiukė sisakė eit mokyti, tai kelias 
kabojo, ir pradėjo į savo mo- ’ dienas mokykla stovėjo už- 
teri šaudyt. Peršauta trim šu- daryta. Paskui prie mokyk- 
viais, moteris krito ir tuoj los tapo pastat.vrti ^du valsti- 
mirė. Nusigandęs savo kru
vino darbo, girtuoklis vyras 
paleido ketvirtą šūvį Į savo 
galvą ir krito ant vietos ne
gyvas. Ant antrų lubų gulėjo 
keturi Budavų vaikai. Išgir
dę šaudymą jie nubėgo že
myn ir rado savo tėvą ir mo
tiną nebegyvu. Liko keturi 
nelaimingi našlaičiai, kurių 
vyriausia mergaitė yra 12 
metų amžiaus, o jauniausia 
—5 metų.

Pats Budavas buvo latras, 
girtuoklis ir tinginys. Buda- 
vienė turėdavo eiti keturias 
dienas dirbti, kad galėjus iš
maitinti .4 vaikus ir tinginį 
vyrą, kuris tik girtuokliavo ir 
kėlė muštynes namie. Iš sun
kaus savo darbo ji buvo nu
sipirkus namelį ir stengėsi 
atmokėti morgičius.

JAUNOMS MOTERIMS 
NE VIETA KLIUBUOSE.

Moteris, kurios mėgsta vi
sokius kliubus, turėtų pasi
klausyti. ką sako Mrs. C’har- 
les Sumner Bird, buvusi 
Massachusetts Motera Re- 
publikonių Kliubo preziden
tė. Kalbėdama mėnesiniame 
to kliubo susirinkime Bosto
ne ji pareiškė:

“Jaunos moteris turi sėdė
ti namie. Jų vieta yra namai 
ir prie savo vaikų. Nes tik 
namie ir prie vaikų jos ge
riausia supras gyvenimą ir 
Įgys reikalingo sau patirimo.

“Po 4<» metų amžiaus, kuo
met jau pradės žilti plaukai, 
moteris bus atlikus savo pa
reigas namie, bus pusėtinai 
pažinus gyvenimą ir susipa
žinus su politika. Tuomet 
moteris gali ir prie kliubo 
prisidėti."

!
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gyvatės užplūdo
MIESTĄ.

Iš Rio de Janeiro praneša- ti. v . . •
ma. kad San Benito miestą Tūli žmonės mano, kad 
(Brazilijoj) užplūdo gyva- dora, tai toks daiktas, kuris 
tės. Jų pasirodė tenai tokia niekad nesikeičia. Tai yra 
daugybė, kad nusigandę didelė klaida, sako Keyser- 

ling. Kaip politiniam gyve- 
n i m e nuolatos vyksta re vo- 
liueijos, griaudąmos -senas- 
tvarkas, taip jos Vyksta ir do
ros srityje, nuolMes keisda
mos visuomenės supratimą 
apie tai. kas žmogui, valia 
daryt, o kas ne. Mirusių dog
mų yra labai daug. Rašytų 
Įstatymų ir konvencijų žmo
nės niekad nesilaikė ir nesi- 

Smetonos laiko. Pavyzdžiui, dabarti- 
apskelbė nė* konvencijos (papročiai)

YYI -» •11*1* • v

daugybė, kad i
žmonės turėjo uždaryti kai 
kuriuos biznius. Daug žmo
nių esą sugilta.

Kur Voldemaro 
Dokumentai?

i

t

MEKSIKOJ NUDĖTA 40 
MAIŠTININKŲ.

Meksikos karo ministerija 
pereitą sąvaitę

;kad Michaocano 
valdžios kariumenė užklupo 
buri kunigų vadovaujamų 
maištininkų ir 4U jų užmušė.

Jis apskelbė J. Plečkaitį bu
vus žvalgybininku.

Voldemaro ir 
organas “Lietuvis 
riešai, buk Jeronimas Bleč- reikalauja, kad merginos už- 
kaitis, žinomas socialdemo- laikytų nekaltybę. O ištikra- 
kratas, būdamas Seimo na- jų nekalta mergina galėjo 
riu tarnavęs žvalgyboj kaipo būt tiktai karalienės Viktori- 
šnipas. Plačiau apie tai yra jos laikuose, bet ne šiandien,! 
šio “Keleivio” numerio ap- sako prelegentas, 
žvalgoj. Mes esam tos nuo-! Jispaaiškina ir ką reiškia U. r....
monės, kad Lietuvos šatra- tikras inteligentas, kulturin-18 savo sėbru užmuštu, 
pai apie Plečkaitį meluoja. 1 _ ____ ’

t ” 3 ** s t 1 'k s“BELORUSKAJA HROMADA”. 
tas. 3-cias to laikraščio nu-

Lu[™avome šią Aru i«ip b.ito.diūri^r 
ja prieš Lenldją.

Lenkijoj yra 28,000,000 
gyventojų, iš jų daugiau 
kaip 40 nuošimčių kitatau
čių : 6,000,000 ukrainiečių,

KRITO 18 MEKSIKOS 
BANDITŲ.

Būrys Meksikos banditų 
puolė Salamancos miestelį. 
Juos pasitiko karsta ugnimi 
kareiviai ir policija. Bandi
tai turėjo bėgti, palikdami

sąvaitę, sako: .
“Mums jau nekartą teko 

patirti, kaip oficiozai, nore-' 
darni diskredituoti musų 
Partiją ar jos atskiras na
rius, leido visuomenėn pra- 
manytų ar tiesiai melagingų virš 3,000,000 gudų. Lenkija 
žinių... Ir todėl, kol ‘Lietu- x_

vis’ neiškeis tikra dokumen
talių įrodymų prieš J. Pleč- .
kaitį, mes skaitysime, kad įs gūdy žemes ir atiduoda 
‘Lietuvis’ skleidžia apie jį jas lenkų kolonistams. Jau 
melagingas žinias tuo pačiu virš milijono dešimtinių yra 
tikslu.” . išdalyta lenkams. Didžiau-

Bet “Lietuvis” tyli. Taigi sius plotus generolai pasi-
»

Gudai' moka 
mokesnius tris syk dides
nius, kaip lenkai. Gudams 

DOROS MOKYTOJAS • neleidžiama Lenkijos uni- A. ___ A A .

mažumas spaudžia. Geras to 
pavyzdys — Vakarinė Gudi
ja. Lenkų vyriausybė atima I

išrodo, kad jokių dokumentų ėmė patys sau itaip pat ir 
Smetonos-Voldemaro orga- Pilsudskis), 
nas neturi. mokesnius

APSIVOGĖ. versitetuose studijuoti, gudų
Evanston, III. — Policija pradžios mokyklos uždari-

TRIJOSE UPĖSE KRIKŠ
TYTAS VAIKAS.

Šiomis dienomis Belgrade 
buvo nepaprastos krikšty
nos. Jugoslavijos karaliukas 
Aleksandras su savo pačia 
Mare krikštijo savo vaiką. 
Kad toms krikštynoms pri
davus kaž-kokios nepapras-'panedėlį užsidarė 3 bankai* 
tos reikšmės, buvo paimta iš Tai vis atbalsis tos pašėlu- 
trijų upių vandens ir vaikas į sios spekuliacijos žemėmis, 
tą vandeni buvo tris-syk kuri ėjo tenai keliatas metų 
'Įmerktas. i atgal. ,

U’UUOvVllj A VUVlja i

čia suėmė pryčeiĮ vardu Uhl, nėjamos. Per visą lenkų val- 
kuris įsilaužęs į Northvvest- dymo laiką uždaryta 514 gu- 
ero Universitetą pavogė du dų mokyklų.
taipraiteriu, 20 laikrodėlių ir 
daug kitokių dalykų. Jis yra 
šventraščio žinovas ir mo
kindavo žmones doros.

UŽSIDARĖ 3 BANKAI.
Miami mieste, Floridoj, šį

Kaipo to viso pasėka 1925 
m. susiorganizavo partija, 
pasivadinusi “Beloruskaja 
Hromada” (Gudijos susivie
nijimas). Jon įeina kaip dar
bininkai, taip ir ūkininkai. Ji 
vadovaujama valstiečių: Ta
raškevičiaus, Rak—Minaj- 
lovskio, Valošin M jatla ir ki
tų. Tikslas šio susivienijimo 
—kovoti prieš lenkų spaudi
mą ir atiminėjimą žemių.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ LIE
TUVIŲ KOMPANIJOS 

SEKRETORIŲ.
Mums pranešama, kad 

Clevelande plėšikai užpuolė 
lietuvių “Savings and Loan” 
kompanijos ofisą ir nušovė 
jos kasierių Steponą S. Za- 
borskį. Pagrobę iš ofiso 
$800 pinigų, banditai pabė
go-

I

Baisi Tragedija | 
Lietuvių Šeimynoj

dienos atgal jie pradėjo šau-

I kur buvo keliasdešimts mažų

“Hromada” smarkiai au
go. Jau 1927 m. sausio mėn. 
joj buvo 100.000 narių, susi
organizavusių i 1820 kuopų 
miestuose ir kaimuose. Len
kų vyriausybė spaudžia 
“Hromadą”. Tik 1925 m. bu
vo “Hromados” nariams virš 
515 bylų. Buvo teisiami 3,- 
903 dartSunkai ir valstie
čiai ir visi bendrai pasmerk
ti 7.369 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. 1927 m. pra
džioj Vladimir — Volvnsko 
teisme 118 valstiečių pa
smerkta 1.000 metų sunkių
jų darbų kalėjimo.

Bet Lenkijai to negana. 
Pilsudskis nori visai likvi
duoti “Hromadą." Buvo 
duotas leidimas "Hroma
dos” konferencijai. Kai at
stovai susirinko, tai būrys 
policistų (300) užpuolė kon
ferenciją. Virš 100 valstiečių 
sužeista, vedėjai areštuoti, 
gudų bankai uždaryti ir pi
nigai konfiskuoti. Buvo areš
tuota virš l.Ooo žmonių. Pro
testuodami prieš tai gudai 
surengė manifestacijas.

Areštuotiems greit bus tei
smas. Kad užsienių laikraš
čiai ne taip daug apie šį teis
mą rašytų, byla padalyta i 4 
dalis. Tei <mai tuo būdu 
įvyks 4 atskirose \ ietose.

jos kazokai ir šerifas, o mo
kytojos dabar ateina ir išei
na ginkluotų sargų palydi
mos.

Taigi padėtis tikrai kaip 
karo lauke, ir tai vis dėlto, 
kad kruvinas kapitalas vra 
užsispyręs sulaužyti anglia
kasių uniją. Ir šitoj žiaurioj 
kovoj valdžia eina su kapi
talu prieš darbininkus. Jeigu 
streikieriai pradėtų šitaip 
šaudyt iš karabinų, kaip šau
do kompanijų skebai, tai ka
ri umenė tuojaus ateitų su ar- 
motomis ir nuodingais ga- 
zais žmones žudytų. Bet kai 
šaudo skebai, gindami kapi
talo reikalus, tai valdžia jų 
visai nekliudo, ir da pati 
arkliais mindžioja begink
lius žmones.

UŽDARĖ 150 KOMUNIS
TINIŲ UNIJŲ.

Kantono valdžia Kinuose 
uždarė 150 visokių organi
zacijų. daugiausia darbinin
kų unijų, kurias buvo sutve
rę arba kontroliavo komuni
stai. Kantono mieste uždrau-į 
sti visokie susirinkimai, nes[

3 MOTERIS PRIGĖRĖ 
PER LEDĄ.

Oakland. Me. — Pereitą 
nedėldienį ant Messalonskee 
ežero įlūžo per ledą didelis 
sedanas, kuriuo važiavo 3 
moteris su šoferiu iš Water- 
villės. Automobolius nusken
do 18 pėdų gilume ir visos 
tris moterįs prigėrė, bet veži-

bijomasi, kad susirinkę Į kas po vandeniu išlindo iš
krūvą komunistai nesukeltų uždaryto automobiliaus ir iš- 
riaušių. ‘ plaukė viršun. J’ ’’ "J

---------------- 'žmonės, kurie važiavo pas- 
TRAUKINYS NUKRITO kui jį kitam automobiliuje.

iaušių. Jį išgelbėjo 
kurie važiavo pas-

NUO TILTO.
Burmoje (Indo-Kinų pu- 

siausaly) pereitą sąvaitę nu
krito nuo tilto traukinys su 
žmonėmis. 22 žmonės katas
trofoj buvo užmušti ir daug 
sužeista.

SUDEGĖ 11 KARVIŲ.
West Brookfield, Mass.

Šio panedėlio naktį netoli 
nuo čia sudegė farmerio Mc- 
Hugh tvartai ir ugny žuvo 11 

•karvių.
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KOMUNISTAI GINA FA
ŠISTŲ VALDŽIĄ.

Vilniaus socialdemokratų 
“Pirmyn” šių metų pirmame 
numery rašo:

“Mes savo laikrašty senai at
sisakėm vesti biie kokius gin
čus su komunistais arba juos 
kolioti. Nes tai butu bergždžias 
darbas ir daugiau nieko. Vesti 
idėjinę kovą su žmonėmis. ku
rie, išskiriant demagogiją, 
šmeižtus, melą, nepripažįsta ki
lų priemonių — yra perdaug 
žemas dalykas. Bet štai pasku
tiniu laiku tie ponai išleido atsi
šaukimą T Lietuvos emigran
tus Vokietijoj, Rusijoj ir kitose 
valstybėse.’ žinoma. p> atsi
šaukimu nedrįso pasirašyti sa
vo tikro vardo, bet Įvairiai plūs
tami socialdemokratus, eserą 
Saltoną ir kitus — jie priėjo iš
vadas, kad būtinai reikalinga 
sušaukti emigrantu kongresą ir 
pasmerkti Rygoj buvusi kong
resą. Nes penai komunistai, ly
giai taip pat. kain ir ponai fa
šistai, apšaukė Rygos kongresą 
lenkų agentų kongresu, iškolio- 
jo ‘gražiausiais’ komunistinei 
dorovei pritinkančiais žodžiais 
jo dalyvius ir tt. Ir pareiškė: 
‘Mes turime pasmerkti Lenki
jos agentų sušauktą Rygoj su
važiavimą ir Lenkijos agentų, 
prisidengusių emigrantų vardu, 
priimtus nutarimus.’ ”

Kaip žinia, vienas svar
biausių Rygos kongreso nu
tarimų buvo priimtoji vidaus 
politikos klausimu rezoliuci
ja, kurioje Lietuvos liaudis 
kviečiama sukilti su ginklais 
rankose ir nušluoti fašistų 
diktatūrą. Komunistai gi no
ri šaukti kitą emigrantų kon
gresą, kad tą rezoliuciją pa
smerkus. Ar gali būt geresnis 
patarnavimas Smetonos- 
Voldemaro - Plechavičiaus 
kompanijai?

"Tik mums labai gaila varg
šų komunistų.” — sako “Pir
myn,” — kūne* ne savo noru ir 
pasiryžimu, bet Maskvos komi
sarų spiriami, rengiasi šaukti 
emigrantų kongresą ir išlieti 
savo ‘patriotinius’ jausmus. 
Bet mes manome, kad jau jie 
smarkiau nepasmerks dalyva
vusių Rygos kongrese emigran
tų. kaip pasmerkė fašistai ir 
todėl linkime jiems didžiausio 
pasisekimo.”

Ot, Į koki šlykštų purvyną
nutūpė Maskvos pastumdė- EMIGRANTAI PRIEŠINGI 
■ RFNT KOKIAI INTFR.

i) APŽVALGA B
eilę kitų didesnių ir mažesnių 
judošių.”

Jeigu taip butų, kaip “Lie-į 
tuvis" rašo, tai butų netik; 
sensacija, o šlykštus skanda
las. Bet fašistų laikraščiui 
negalima tikėti. Žmonės, ku
rie gyvena smurtu ir sukty
bėmis, teisybės nežiūri ir su 
žodžiais nesiskaito. Štai, šio
mis dienomis Berlyne buvo 
bendra Europos siaurės rytų 
socialistinių partijų konfe
rencija. kurią buvo sušaukęs 
Darbininkų Socialistinio In
ternacionalo Biuras. Konfe
rencijoj dalyvavo Rusijos, 
Suomijos, Švedijos, Norvegi
jos, Latvijos ir kitų šiaurės 
Europos valstybių socialistų 
atstovai, o Lietuvos fašisti
nės valdžios organas "Lietu
va” paskelbė, kad Berline 
buvusi tiktai "lietuvių-lenkų 
socialistų konferencija." kur 
Lietuvos socialdemokratų 
partiją atstovavęs Plečkaitis.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas 
užprotestavęs prieš tą melą 
ir pareikalavo, kad "Lietu
va" ji atšauktų, nes Berlyno 
konferencija buxone\ienų 
lietuvių ir lenkų, bet visos 
šiaurės rytų Europos, ir Lie
tuvos socialdemokratus toj 
konferencijoj atstovavo ne 
Plečkaitis, bet inz. St. Kai
rys ir L. Epšteinas, apie ką ir 
fašistų valdžia labai gerai 
žino. O tečiaus “Lietuva” 
savo melo neatšaukė, ir dar 
tyčia toliau ji kartoja.

Kuomet fašistiniai bandi
tai šitaip kraipo faktus ir per 
akis meluoja apie tarptauti
nę socialistų konferenciją, 
tai kaip jiems galima tikėti, 
ką jie rašo apie Plečkaiti?

Žinoma, nei viena valdžia 
neapsieina be šnipų. Mes vi
sai neabejojame, kad ir Lie
tuvos valdžia turi žvalgybi
ninkų socialdemokratų orga
nizacijose. Bet tokius judo- 
šius valdžia paprastai slepia.

Tiesa. “Lietuvis" sako, 
kad Plečkaitis tarnavęs žval
gyboj 1922 ir 1923 metais, 
prie krikščionių valdžios. 
Bet jeigu jis butų buvęs žval
gybos agentas tada, tai jis 
negalėtų būti tikras socialde
mokratas ir dabar. Kokiais 
gi sumetimais fašistai galėtų 
dabar ji demaskuoti?

Į

vdiucmės kovos žodžiu tik gali Voldemaro gaidai įsigalėti! 
ir padeda darbo liaudžiai pa- Lietuvoje. Pats “Draugas” 
siekti savo tikslų. -giedojo mišias ir dėkojo Die-

Pertai mes. jausdami ta Vuj, fcaf|a smurtininkai ’ nu- 
liaudies troškimą, jos augančią vertė demokratinę žmonių 
revoliucinę jėgą ir eidami su ja valdžia 
žingsnis žingsuin auakios ko-' ‘___________

BEPARTYViŠKAl SAVE 
IŠPĖRĖ.

Brooklyno “Vienybė” vi
suomet giriasi, kad tik ji vie
na politikos dalykuose ne-

vos keliu — oėj<wie, dedame ir 
dėsime visas jėgas tam. kad 
priartinti tą valandą, kurioj iš
silies kovojančios liaudies jėgą 
galinga revoliucine vilnimi aik
štėn ir nušluos tą grupę kruvi
nųjų budelių, kurie laikinai pa
stojo jai, o kartu ir Lietuvos 
Respublikai kelią į šviesų bei 
kultūringą rytojų. Tokiu budu. 
kovodami kartu su darbo liau
dimi, mes principiniai esame 
nusistatę prieš visokias gink
luotas pagalbas iš svetimųjų 
pusės ir kovojame ne prieš lie
tuvių tautą, kaip mums užme
ta. bet prieš tą neskaitlingą 
Įvairių fašistinių niekšų bandą, 
kuri prisidengusi kilniais pat
riotizmo obalsiais, grobonišku 
buržuazijos ir buožijos interesų 
vedama, žudo ir terorizuoja 
lietuvių tautos kūrybinį bran
duolį — darbininkus ir darbo 
valstiečius.”

Girdint šitokią emigrantų 
kalbą, tiktai didžiausis begė
dis gali sakyti, kad jie nori 
lenkų intervencijos.

Ragina Balsuoti su Ginklu Rankose.
Koks bustas referendu- narchine, carine tvarka. Jos 

mas, niekam ne paslaptis. Jis siekia 
bus toks, kokia buvo Smeto- kad tai naudinga žmonėms,

Lietuvių emigrantų laik
raštis “Pirmyn” rašo:

Paskutiniu laiku, .politi
niuose fašistų sluoksniuose 
vėl patylomis pradėta kalbė
ti apie referendumą. Tauti
ninkų galvos, kurios buvo 
lyg ir nustojusios zaunyti 
apie konstitucijos keitimą, 
dabar nejučiomis žadančios 
paskelbti referendumą ir 
kaip nors pravesti jiems rei
kiamas reformas. Tuo jie 
ypatingai susirūpino po di
delių Voldemaro “laimėji
mų” Ženevoje. Dabar jų ma
nymu žmonės aprimo ir tas 
biznis pasiseks padalyti. No
rėdami Įgyti reikiamų žmo
nių simpatijų, jie davė 17 
gruodžio neva amnestiją ir 
paleido keliasdešimt žmonių 
iš Varnių, kad parodyti savo 
“geraširdingumą.” Bet ta 
"amnestija” yra eilinis fašis
tų politikos provokacinis 
gestas, už kurio slepiasi jų 
planai.

Ar bus referendumas 
(žmonių atsiklausimas) ir ar 
greit jis bus, o gal ir visai jo 
nebus, bet prie jo privalote 
būti pasiruošę. Nėra jokios 
abejonės, kad Smetona-Vol- 

■ demaras-Plechavičius ir visa 
ta pasturlakų gauja, padarę 
perversmą, bandys tą, ką lai
mėjo perversmu, Įteisinti, t. 

i y., taip pakeisti Įstatymus, 
i konstituciją, kad ji jiems už
tikrintų ilgesniems laikams 
šiltą ir sočią buitį. Kad Įtei
sinti savo padėtį, jiems būti
nai reikės, bent dėl žmonių 
! akių, pakeisti visus tuos Įsta
tymus, kuriais buvo tvarko
mas politinis Lietuvos gyve
nimas. Todėl, kaip tik visa ta 
šarlatanų šaika pasijus bent 
kiek stipresnė, tuoj eis prie 
konstitucijos pakeitimo refe
rendumo keliu. Iki šiol prie 
didžiausių norų jie to nega- 

x : įėjo Įvykinti, nes visa visuo-
jei viename seime jų nesiranda. rnenė prieš vidujines smeto- 
maž atsiras Kitame. nininkų reformas buvo nusi-

Smetona ir šaukia,

liaudžiai. Gi iš tikrųjų visa 
.ai naudinga turčiams, dva- 
ininkams, klebonams, kapi

talistams ir visiems stora- 
cakliams, kurie papratę mis- 
,i žmonių prakaitu, nenori 
eisti patiems žmonėms tvar
kyti savo reikalų.

c) Prezidentas leisdekre- 
:us! Ką tai reiškia? 0 gi tai 
’-eiškia* kad Smetona su j>avo 
hnonele leis Įstatymus, kurie 
visiems bus privalomi. V isi 
tino, jei kas Įstatymų ne- 
kląuso, tam riestai einasi. 
Suprantama, kad Smetona, 
kaipo buržuazijos ir d v ari- 
įinkijos pakalikas, leis to
kius Įstatymus, kokie bus 
naudingi turčiams. 0 darbo 
žmones apkraus Įvairiais 
mokesčiais, duoklėmis ir už
sodins buržuaziją ant jų 
sprandų. Taip buvo caro lai
kais, ir Smetona vėl nori grą
žinti caro laikus Į Lietuvą. 
Bet ar mes galime prie to pri
leisti, kad butų atgal grąžinti 
ie žiaurieji cariškos žandar

merijos laikai, kurių nuver
timas Lietuvos liaudžiai ir 
visos buvusios Rusijos mo
narchijos darbininkų klasei 
kainavo daugeli brangių au
kų? Niekuomet! Viso pasau
lio liaudis kovoja už tokią 
santvarką, kurioj savo reika
lus tvarkytų patys žmonės: 
per seimus, parlamentus ir 
kitokias Įstaigas. Nuo kovo
jančios pasaulio liaudies ne
galime nei valandėliai atsi
likti ir mes, lietuviai, darbo 
žmonės! Musų pareiga prieš 
ruošiamas liaudžiai per viso
kius referendumus pinkles, 
—pakelti griežtą kovos gin
klą ir juo greičiau atsistoti 
patiems savo reikalų sargy
boje!

Mes negalime daleisti, 
kad fašistai prieitų prie to
kios t v arkos. kur prezidentas 
butų renkamas 7 metams ir 
ministeriai butų skiriami, at
leidžiami ir at&akomingi tik 
prieš prezidentą, o pats pre
zidentas leistų visokius dar
bo žmonėms varžančius dek
retus. Jei prie to daleis Lietu
vos liaudis, — tuomet pas 
mus bus taip, kari kruvinasis 
Smetona viešpataus ir leis 
visus Įstatymus, pasikvies
damas sau pagalbon liaudies 
budelius:' Voldemarą, Ple
chavičių. Musteikį, Daukan
tą, Merki ir jiems panašius. 
Tuomet Lietuvoj bus pik
čiausia monarchija ir kruvi
noji satrapija, kurioj liau
džiai teks vilkti baudžiavos 
ir vergijos jungas.

Kas gi daryli, kuomet per 
akis norima apgauti Lietu
vos liaudis ir uždėti jai jun
gas ant pečių? V ienintele iš
eitis, — stoti visiems aktin- 
kai Į kovą. Atėjus referendu
mui, visiems išvystyti aktin- 
giausi boikotą, t. yų nebal
suoti patiems ir kitiems ne
leisti balsuoti. Bet drąsiai, 
organizuotai sukilti visieifts 
su ginklu rankose, kol dai- 
nėra Įsigalėjęs fašizmas, ir 
duoti tiems visiems apgau
lingiems budeliams paskuti
ni patepimą. Jau bėgy pas
kutinių metų, per kuriuos 
Smetona - Voldemaras - Ple
chavičius sušaudė virš 100 
nekaltų žmonių, prigrūdo 
pilnus kalėjimus, užgniaužė 
spaudos laisvę, Įvede visoj 
Lietuvoj žiauriausi karo sto
vį ir tuomi sustabdė musų 
krašto ekonominę bei kultū
rinę pažangą, — mes be dve
jonių privalome bent kartą 

i galutinai nušluoti tas kruvi
nas dėmes ir purvus, kuriais 
viso pasaulio akyse tie bude
liai apdrabstė musų gimtąjį 
kraštą. Todėl, seni ir jauni, 

> organizuokimės, ruoškimės 
rinktus atstovus, buvo caro ir juo greičiau stokime į gin- 
Rusijoj, kaizerio Vokietijoj, kluotą kovą, jei norime ma 
tokia tvarka vadinasi mo- tyti laisvą Darbo Lietuvą,

nos priesaika. Savo priešai- i 
ka Smetona apgavo katali
kiškąjį Dievą, gi referendu
mu tie išgamos nori apgauti 
visą lietuvių tautą, visus Lie
tuvos gyventojus. Referen
dumas, jeigu jis bus, tai bus 
prie užčiauptų piliečiams 
bumų (spaudos, žodžio, su
sirinkimų laisves nėra); bal
savimų komisijos susidės ne 
:š savivaldybių atstovų, bet 
iš skirtų valdžios valdininkų, 
policininkų ir leitenantų, 
žodžiu, fašistų referendu
mas — žmonių apgavystė.

Jei Smetona, būdamas ka
taliku, gali apgauti patį Die
vą, — tai kodėl jam neme- 
uoti žmonėms stačiai i r.kis. 
Štai, kad xjr tos knygelės 
‘Kame išganymas” ir “Kaip 
:aisoma konstitucija,” kurias 
žmonėms per policiją prie
varta bruka skaityti, — kiek
viename puslapyje meluoja 
’r stengiasi suklaidinti arba 
stačiai apgauti žmones ir Įti
kinti, kad jie manytų: kas 
naudinga fašistams, kad tas 
r visam musų kraštui turi 
būti naudinga. Tik paskaitę 
?erai pagalvokite ir pamaty
site, jog iš tiesų yra taip, o ne 
kitaip.

1) Smetonos šaika bijo 
žmonib balso, todėl referen- 
lumo balsavimuose bus lei
džiama balsuoti tik tiems, 
<urie turės pilnus 24 metus 
amžiaus. Reiškia jauniau
siems ir energingiausiems 
krašto piliečiams, kurie turi 
21, 22, 23 ir eina 24 metus, 
atimama balsavimo teisė. 
Tuo budu visoj Lietuvoj ati
mama virš 250,000 žmonių 
balsavimo teise ir tikinama, 
kad tai žmonėms eina i svei
katą. Koks begėdiškas me
las. Juk visi tie kareiviai, 
kurie guldė galvas už Lietu
vos nepriklausomybę ir ku
rie šiandien vargsta kariuo
menėj, turi nedaugiau 21-22 
metų amžiaus. Vadinasi, 
mirti už Lietuvos nepriklau
somybę 21-22 metų amžiaus 
galima ir privaloma, o bal
suoti, rinkti Seimas, aktingai 
dalyvauti krašto tvarkyme, 
pasak fašistų, negalima. Ko
lei negalima? Gi todėl, kad 
kareiviai, patyrę gyvenimo 
skurdą ir neteisybes, visuo
met atiduoda savo balsus už 
^cialistines partijas, kovo- 
iančias už geresni ^’venimą. 
Tas fašistams nenaudinga ir 
todėl jaunuomenei balsuoti 
negalima.

Kai ateis referendumo 
diena, mes raginame visą 
Lietuvos kariuomenę ateiti į 
balsavimus su ginklu ranko
se savo teisių apginti ir paro
dyti fašistams, kurie speku
liuoja kariuomenės vardu 
savo bizniui, — koks turi bū
ti tikras referendumas.

2) Fašistams, o ypač jų 
vadui Smetonai, naudinga, 
kad prezidentas butų renka
mas 7 metams, kad tik prezi
dentas skirtų ir atleistų mi- 
nisterius, kad prezidentas 
galėtų leisti dekretus ir tt. 
Ką tai reiškia? Štai ką;.^

a) Pats Smetona, kruvina
sis, nori žūt būt būti kuoil- 
giausiai prezidentu, todėl jis 
ir rėkia per savo bernus, kad 
prezidentas reikia 7 metams 
rinkti.

b) Veik visose kultūringo
se ir demokratiškose valsty
bėse ministeriai privalo būti 
atsakomingi prieš Seimą. O 
fašistai, priešaky su Smeto
na, sako priešingai: ministe
riai privalo atsakyti tik prieš 
prezidentą, -vadinasi prieš 
Smetoną.

Tokia tvarka, kur ministe
riai atsako prieš vieną žmo
gų, o ne prieš visos tautos

klysta, nes ji "bepartyviš- 
ka.” Visi gina savo partijas, 
o “Vienybė" žiūrinti tiktai 
teisybės.

Bet bedu su “bepartyviš- 
ku” laikraščiu tame, kad jis 
nežino kur teisybė, o kur ne. 
Nuo to laiko, kai Lietuvoje 
susidarė fašistų diktatūra. 
“Vienybė” prie kiekvienos 
progos niekino demokratijos 
idėją, o gyrė diktatūrą. Bet 
štai, dabar ji perskaitė Lon
dono socialistų “Daily He- 
ralde” diktatūros kritiką ir 
pati pradėjo diktatūrą peik
ti. Tik pasiklausyki!, kaip ji 
rašo 13-tame šių metų nume
ry:

“Kiekvieną diktatūrą ėda ne
pagydomas vėžys: jam vardas 
—bevaisingumas. Diktatoriai, 
paprastai, neišauklėja sau Įpė
dinių. Jie tokie mandrųs ir gud
rus žmones, kad visi, tylomis ar 
nenoromis palieka viską jų ran
kose ir nesirūpina iškelti žmo
nių. kurie paimtų vadeles, dik
tatoriui mirus.”
Ir padavusi keliatą pavyz

džių iš bolševikų ir fašistų

SAKO, VOLDEMARAS 
PARDAVĖ LIETUVĄ 

VOKIEČIAMS.
Telegramos sako, kad Lie

tuvos fašistų spauda šūkau
ja apie didelius Voldemaro 
laimėjimus 
Chicagos kunigų “Draugas” 
tiesiog sako, kad nuvažiavęs 
Vokietijon Voldemaras par
davė Lietuvą vokiečių vergi- 
jon. Jis rašo 27-tame nume
ry:* i

"Vokiečiai, matomai, taip 
kaip ir lenkai, naudojasi keblia 
Lietuvos vidaus politika ir p. 
.Voldemaro silpnybėmis, todėl 
dabar su Lietuva daro įvairias 
sutartis.

“Arbitracijos sutartimi jie 
neri ‘savo brolių’ interesus 
Klaipėdos krašte apginti. O tie 
interesai — tai intensyvus vo
kiečių darbas Klaipėdos kraštą Į 
prie Vokietijos grąžinti.

“O vienok p. Voldemaras bu
vo toks geras politikas, kad Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
teriui dr. Stresemannui pareiš
kė. kad Lietuva peržengė savo 
teises santikiuose su vokiečiais 
Klaipėdos krašte.

“Beto jis pažadėjo prižiūrėti, 
kad nebūtų vokiečių persekioji
mo Klaipėdos krašte ir mokėti 
buvusiems Vokietijos pavaldi
niams (turbut valdininkams ir 
seniems^ pensijas. -- — *

“Už tokius negirdėtus pasau
ly nusileidimus ir tokius nepro
tingus ir Lietuvai kenksmingus 
pažadėjimus, vokiečiai žadą 
duoti Lietuvai $20,000,000 do
lerių paskolą. Vokiečių banki
ninkai sutikę tuo reikalu Lietu
vos ekonoipinę padėti pastudi
juoti.

“Kadangi jau pasirašytoje 
prekybos sutartyje duota vo
kiečiams koncesijos ir preky
boje privilegijos, netenka abe
joti, kad ir žadamoji paskola 
butų pačių vokiečių operuoja
ma tam tikromis bankinėmis 
agentūromis ir, žinoma, vokie
čių ir Vokietijos, o ne Lietuvos 
naudai. -

“Vadinasi, per taip trumpą 
laiką p. Voldemaras politiniai 
Lietuvą gynimosi pozicijon pa
statė, o dabar ekonominę Lietu
vai vergiją rengia.

“Tokių Vokietijos malonių 
butų gavę ir krikščionių demo
kratų ir net socialistų valdžia. 
Bet neėmė, nes jos Lietuvai ne 
tik nėra naudingos, bet begaio 
kenksmingos.

“Dabar imama ir daroma vis
kas. kas pirmiau būdavo atmes
ta. Ir kuo toliau, tuo į didesnes 
balas valstybė7 yra klampina
ma. Rimtos tautos atstovybės 
nėra, o leitenantų ir Voldemaro 
politika nei žodžiu nei raštu ne- į 
duoda rimtesniems politikams! 
. * išsitarti.”

Bet reikia pasakyti, kad 
.tokie žmonės, kaip “Drau- 

šistine propaganda ir laisvu re-'go” redaktoriai, ir padėjo

Vokietijoj. O diktatūrų Rusijoj ir Italijoj

I

I

“Vienybė” sako:
“Tas viskas verčia prie išva

dos. kad demokratinė sistema, 
kur valdžia pavedama piliečių 
rinktiems delegatams-atsto- 
vams. yra geresnė, ilgainiui, ne 
gu diktatūros, šios pablizga. 
kol jų priešaky stovi įžymus ir 
gabus žmogus. Demokratija gi 
tvįla netaip žėrinčiai, bet patva
riau. Pozicijai nėra reikalo iieš- 
koti Sibiro tyrlaukių, ar negy
venamų salų opozicijai: užten
ka nubalsavimo seime. Nereikia 
Sei nuogąstauti dėl Įpėdinių:

I

maž atsiras kitame.”
Taigi, iš didelio “beparty- stačiusi ir tie budeliai nedrį- 

viškumo" "Vienybė rimtai o eiti i žmones su referen- 
išpėrė sau kailį. Vargas žmo-durnu, bijodami gauti per 
nėms be nugarkaulio. kepurę.

NEJAUGI TAIP BUTU?
Lietuvos smurtininkų or

ganas “Lietuvis,” skelbęs vi
są laiką, kad Plečkaitis yra 
socialdemokratų vadas ir su 
lenkų pagalba ruošiasi eit 
versti Smetonos valdžią, da
bar pareiškė naują sensaci
ją. būtent, kad Plečkaitis nė
ra socialdemokratas. bet 
žvalgybos agentas, o prie so
cialdemokratų prisidėjęs tik 
tam, kad galėtų sekti jų dar
buotę ir raportuoti žvalgy
bai.

Šitokį dalyką “Lietuvis” 
paskelbė viešai 4-tame šių 
•notų numeryje. “Naujienos” 
i tai atsiliepdamos sako:

“Tai jau yra sensacija, ko
kios dar iki šiol Lietuva neturė
jo.

“Jeigu Plečkaitis už atlygini
mą tarnavo žvalgybai (tai buvo 
krikščioniu valdžios laikais) ir 
kartu buvo veidmainingai apsi
metęs socialdemokratu, tai jisai 
yra provokatorius. Tautininkų 
laikraštis, numaskuodamas to
ki gaivalą, turėtų be atidėlioji
mo paskelbti dokumentus, kad 
visuomenė žinotų, kaip j ji žiū
rėti.

“Valdžios partijos organas, 
skelbdamas tokį didelį apkalti
nimą prieš žmogų, turi turėt 
aiškius Įrodymus. Visuomenė 
nekantriai jų lauks.

“PasuVirtinus ‘L.’ žodžiams, 
bos galima pasakyti, kad Lietu- 

a ‘neatsilieka’ nuo rusų, ku- 
rie turėjo Azefą, Malinovskį ir

BENT KOKIAI INTER-
- VENCIJAI. ’ 4

"Keleivis" nuo pat pra
džių nenorėjo tikėti fašistų 
paleistam paskalui. buk 
Plečkaitis ir kiti socialdemo
kratinio nusistatymo politi
niai Lietuvos emigrantai or
ganizuoja Lietuvoje revoliu
ciją su lenkų pagalba. Tar
dami šituo klausimu pirmuti
ni žodi mes pasakėme, jog 
mums išrodo, kad šitas pas
kalas yra niekas daugiau, 
kaip tik šmeižtas. Ir dabar 
paaiškėjo, kad mes neklydo- 
me. Per savo laikrašti “Pir
myn” emigrantai aiškiai pa
sisakė, kad jie yra priešingi j 
ber.t kokiai intervencijai iš 
šalies, ir jeigu Lenkija ban
dytų veržtis Į Lietuvą, jie 
pirmutiniai pakeltų prieš tai 
protestą ir pasitrauktų is 
Lenkijos. Lietuvos paliuosa- 
vimąs nuo fašistų diktatūros 
turi būt pačių Lietuvos žmo
nių darbas; emigrantai gali 
tiktai padėti Lietuvos liau
džiai. Šitokią minti “Pir
myn” yra pareiškęs jau ne- 
sykį, ir pirmame šių metų nu
mery vėl rašo:

“Pasiliuosuoti iš dabartinio 
kruvinojo rėžimo sąlygų, iško
voti laisvas žmonėms pridera
mas gyvenimo sąlygas ir pa
tiems tvarkyti savo reikalus — 
yra visos Lietuvos darbo liau
dies karščiausias noras ir troš
kimas. Politiniai emigrantai, 
turėdami laisvas organizuotam 
veikimui sąlygas, savo priešfa-

I

Nei vienas

K
v •

Veikėjas darbininkas, ar pa- 
siuntinis — nežiūrint kas rr.es 
— kiekvienas aalt nejučiomis 

nusikalsi:.

nėra saugus!

Nepasirenka ką pamėgta
Vartokite šį gryninantį muilą - busite švieži

ĮDOMI.'Š VEIDAS, stebėtina šypsą 
—; pritrauk -nas. malonumas. Ir tas 
viskas soma viena neišteisina
ma V io kurios nei vienas ne
išbėga — no prakaitas.

Net asiose dienose niekas ne
gali b< rgns. nes odos duobelės 
r. uolato-. aoja — dažnai po kvor 
tą atmat - u 24 valandas.

kam rizikuoti?
A- matyti os atmatos ar ne — jos 
visad.- 'uodą Ir niekas to neiš
vengia \ apsisaugo jus — brle kas 
gaii prašo sti.

Ant ne mės. mes tuoj susekame 
kvapu p • utą. mes negalime pasa
kyti kada nes kalti.

O vien K *tra reikalo būti kaltu.

Tik nusiplaukite dažnu so I ifcbnoy 
nuvalančiu muilu.

To-; pačios minkštos, antiseptiš- 
kets putos, kurios gelbsti sveikatai 
prašalindamos tmkrdbus — išnaiki
na kimo prakai’a išvalydarr.os duo
bele. l abai puikus išvaizdai taipgi— 
palaiko šviežumą, skaistumu, svei
katingumą.
Tėmy kitę jo švaru kvepėjimą 
Pramoksite mylėti Lifcbuoy Svaru 
kvepėjimą, kuris iredo. kad Lifebuo.- 
grynina, bet kuris greit nugaruoja 
nusiplovus.

Pavartokite 
vartosite visa 
šiandie
LEVF.R BROS.

MANKU-MAUPIHES

APSAUGO SVEIKATA

U

I

j

Lifebuoy savaitę »r 
gyvenimą. Gaukite

CO.. C&tbfijfc Mcss.

I
I
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Kas nieko nereikia, 
To niekas nepeikia.

PITTSBUftGH, PA. 
Mainerių vargai.

Sausio 14 d. būrelis streik- 
’laužių, kurie dirba Pitts- 
burgh Coal Co. kasyklose, 
ėjo i streikierių kempes 
Broughton, Pa. Juos lydėjo 
pustuzinis kazokų, vadina
mų Coal & Iron Police. Pul
kelis streikierių vaikų, pa
matęs tuos budelius besiarti
nant, pradėjo rėkti. Vienas 
streiklaužis tuojaus paleido 
du šuviu i pulkelį vaikų, ku
rie buvo vos kelių desėtkų 
pėdų atstume.

V ieno streikierio žmona, 
Clarissa Englert, išgirdus šū
vius išsigando ir bėgo jieško- 
ti savo dviejų vaikučių. O 
jos vaikučiai buvo tame pul
kelyje, į kuri streiklaužis šo
vė. Pamačiusi vaikučius bė
gant nuo razbaininkų, susi
nervavusi motina leidosi 
bėgti, kad apsaugojus savo 
vaikučius ir nejučiomis už
bėgo ant razbaininkų. Tie 
beširdžiai sutvėrimai tuo
jaus sučiupo moteriškę, už
dėjo jai ant rankų geležinius 
pančius ir tempė ją Į polici
jos headųuarteri. Moteris 
verkdama šaukia: ‘‘Aš esu 
nėščia, tuoj busiu trečio kū
dikio motina, netąsykit ir ne- 
stumdykit jus manęs”... Bet 
pas beširdžius budelius nėra 
žmoniškumo jausmo.

Šiandien ta moteris randa
si prie mirties. Ją betąsant, 
jos kūdikis tapo užmuštas 
dar negimęs. Moteriškės ran
kos sudraskytos ir krauju 
pasisiuvusios nuo geležinių 
pančių.

Tokie tragingi vaizdai 
kartojasi ir Coverdale apie- 
linkėje.

Visoj Pittsburg’ho apielin- 
kųi valstijos kazokai muša 
mainerius ir žiauriausiais 
budais juos persekioja. 
Vargšai maineriai turi kęsti 
badą, salti ir žiaurius perse
kiojimus. Kuomi šita maine
rių kankyne pasibaigs — 
sunku pasakyti.

Pittsburghe darbai nei 
kiek nepagerėjo. Nors ang
liški laikraščiai ir skelbia, 
kad darbai pradeda eiti ge
ryn, bet to gerumo nesimato.

J. V. Kiaušas.

Išviso dėl peržengimo blai-i 
vybės Įstatymo pereitais me
tais buvo 1,475 kaltinimų.

Sausio 25 d, 8 vai. vakare, 
Parapijos Svetainėje buvo 
surengtas operos daininin
kui J. Babravičiui koncertas. 
Nors publikos buvo mažai, 
nes buvo paprastas vakaras, 
bet gerb. artistas išpildė pro
gramą labai gerai. Jis pats 
vienas sudainavo apie pora 
desėtkų dainų. Publika ne
galėjo atsigėrėti jo dainavi
mu. Waterburiečiai linki 
musų dainos žvaigždei ge
riausių pasekmių.

Sausio 26, po numeriu 48 
Green st.,buvo surengta Wa- 
terburio demokratų.vakarie
nė. Buvo daug valgyti, bet 
gert dar daugiau. V isi miesto 
valdonai ant tiek “prisilinks- 
mino,” kad vargu ir paeit ga
lėjo. Šios vakarienės tikslas 
buvo supažindint lietuvius 
su demokratų "platforma,” 
kad ateinančiuose miesto 
majoro rinkimuose visi lie
tuviai balsuotų už demokra
tą Jesse Devain.

Sausio 29 d. Povilas Balis- 
kas, gyvenęs po numeriu 787 
Bank st., rastas negyvas. Sa
koma turėjęs širdies ligą.

Waterburio draugijos vie
nijasi, kad užkirtus kelią 
tiems gaivalams, kurie, bū
dami visai svetimi, įsiperša 
mirusių musų narių turto ad
ministratoriais ir didelę to 
turto dalį išeikvoja, tuo bu
du nuskriausdami mirusių 
narių šeimynas. Tuo reikalu 
yra šaukiamas draugijų at
stovi! susirinkimas ant 27 d. 
vasario, 7:30 vai. vakare, 
senoj parapijos svetainėj, 
ant Congress Avė. Geistina, 
kad visos lietuvių draugijos 
prisiųstų savo atstovus.

S. G. W.

Smagumas Kiekviename Puodelyje

aiouraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

i Sausio 15 d. S. L. R. K. A.
’ v ____ 1____________

statė veikalą “Saliamono 
Sapnas.” Lošimą išpildė vie
tinė Sandaros 32 kp. Loši
mas išėjo gerai, ką liudijo 
publikos delnų plojimas.

Sausio 20 d. mumis aplan
kė Vanagaitis su Jozavitu. 
Jie čia davė šaunų koncertą 
su juokais. Vanagas tiek pri
juokino publiką su savo juo
kais, kad žmonės dar ir da-' 
bar atsiminę juokiasi.

Vasario 12 d. Sandaros 32 
kuopa statys scenoje kome
diją “Žemės Rojus.” Kadan- 
gi tą veikalą mokina p. J. P. 

.v. Lukas, tai reikia tikėtis, kad 
būt nereikia aiškinti, nes kur 
tik jie atsilankė, visur paten-; " 
kino publiką.

Pereitą vasarą mes, pitts- į 
burghiečiai, i 
kaip reikiant gerb. artistų, 
tai yra nebuvom pripildę nei 
Mokslo Draugijos Svetainės. Savings and Loan Co. įėjo 
Tai buvo iš musų pusės apsi
leidimas. Bet pereitą vasarą 
tasai koncertas nebuvo tin
kamai išgarsintas. Ir aš esu 
gavęs vėjo nuo savo gerų 
draugų, kad neparašiau į lai
kraščius apie Vanagaičio- 
Babravičiaus-Jozavito kon-

PITTSBURGH, PA. Į Sausio 15 d. S. L. R. K. A. 
Pittsburghiečiai laukia kom- apskritis su vietine, kuopa 

pozitoriaus Vanagaičio ir
pianisto Jozavito.

Teko sužinoti, kad Xrana- 
gaitis su savo naujausiais 
šposais ir garsus pianistas 
Jozavitas atlankys musų se
nąjį Pittsburghą vasario 19 
d. Jų koncertas bus L. M. D. 
Svetainėje, 142 Orr st. Kon
certo rengime vadovauja pa
ti L. M. Draugija, prigelbs- 
tint Pittsburgho ir apielinkės 
dailės mėgėjams. Manoma 
šiuo kartu turėti tikras muzi- i 
kos ir Vanagaičio šposų iš
kilmes.

Apie minėtus artistus tur-^ukas,tai renčia tikėtis, kaa 

įstatymas bus Lietuvių Sve
tainėj*. New Britainietis. 

nepas'itikom j CLEVELAND OH1O.
Plėšikai nušovė lietuvį.
Sausio 31 d. į Lithuanian

gi iš viso iki šiol Hartfordo i 
Draugijų Komitetas ant ran-' 
kų turi Dr. Basanavičiaus 
Paminklo Fonde $79.80. ži
noma, tai nepaskutinės au
kos: komitetas tęs savo dar
bus, kad padarius nors nuo 
Hartfordo lietuvių apie pora 
šimtų dolerių.

Komitetas širdingai dėko
ja kaip kalbėtojams, taip ir 
publikai skaitlingai atsilan
kiusiai į prakalbas. Ypač 
reiškiame pagarbos musų 
dvasiškiams, kurie pagelbė
jo išgarsinti šias prakalbas ir 
jose dalyvauti.

Komiteto pirmininkas,
T. Yelenevskis. 

Sekr. P. Labanauskas.
I Ižd. Bronis Vedeikis.
Į

DUQUESNE, PA.
Šis-tas iš Lietuvių Neprigul- 

mingo Literatūros Patalpi
nio Kliubo.

Šis Kliubas yra sutvertas 
keli metai atgal. į Kliubą 
priimami vien tik lietuviai, 
kurie gyvena Duąuesne ir 
dvylikos mylių apielinkėj. 
Kliubas moka 7 dol. į sąvai
tę pašalpos ligos ir 200 dol. 
pomirtinės. Prie 200 dol. po
mirtinės dar sudeda po 1 
dol. visi nariai. Narių šiuo 
tarpu Kliubas turi 82.

Vasario 12 d. Kliubas tu
rės savo balių. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Kliu
bas turi nuosavą namą su 
gražia svetaine. Prie to turi 

- - - • - banke kelis tūkstančius do-
A.L DL D?kuopa?*1iurios ^ų gatavų pinigų.

Choras garsina, tą ir duoda. 
Po koncerto bus amerikoniš
ki ir lietuviški šokiai.

Darbai šiuo tarpu eina 
silpnai. Tūkstančiai alkanų 
bedarbių vaikščioja nuo vie
nos dirbtuvės i kitą ir niekur 
darbo negauna.

Darbininkas.

LOŠT CREEK, PA. 
Baliai su munšainu.

Pas mus Įėjo madon ba
liai. Nors maineriai ir nedir
ba, bet balių rengimas nepa
siliauja. Ir tuose baliuose vis 
cinkuojama munšainas.

K1NGSTON, PA. 
Iš parapijos pastogės.

Nesenai šv. Marijos lietu
vių parapijos choras pai engė 
vakarėlį. Programas susidė
jo iš dainų ir dialogų. Vaka
ro vedėju buvo pats klebo
nas. Jis pirmiausia padėKa- 
vojo savo parapijonams, kad 
dikčiai jų atsilankė; taipgi 
nepamiršo ir pašalimų žmo
nių, pareikšdamas, kad tie, 
kurie nepriklauso parapijai, 
tegul sau dūksta.
. Šv. Marijos choras sudai
navo Lietuvos himną, kuris 
išėjo neblogiausia. Potam 
dainavo solo tūlas V. K. Jo 
balselis kaip seno puodo. F. 
Dapkevičiutė sudainavo solo 
gana gerai. Taipgi ir kitas 
solistas dainavo neblogai. O 
kiti solistai nedainavo, o tik 
mykė.

Pasibaigus vienam prc- 
gramui, prasidėjo kitas. An
trą programą vedė parapi- 
jonkos-butlegerkos. Jos to
kius šposus krėtė ir taip 
biauriai pliauškė, kad šlykš
tu buvo ir klausytis. Klebo
nas visa tai matė ir girdėjo, 
bet savo parapijonkų nesu- 
draudė. M. M. Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN. 
Visko po biskį.

; Nesenai “Keleivyje” buvo 
rašyta apie Waterburio lie
tuvių girtuokliavimą. Dabar 
ąs parašysiu apie bravorus, 
kur munšainas gaminamas.

Sausio 9 d. ant Highland 
avė. pas tūlą bolševiką bar- 
nėj ekspliodavo didelis mun
šaino boileris. Kaip dabar 
sužinota, minėto bravoro sa
vininkai pirkdavo medinį al
koholį ir iš jo darydavo mun- 
šainą. Likusį nuo ekspliozi- 
jos “štofą” išegzaminavo 
daktarai ir atrado, kad tai 
yra didžiausi nuodai. Dakta
rų manymu, užtektų šito 
“štofo” dviejų ar trijų stik
liukų, kad nusiuntus žmogų 
pas Abraomą.

Minėtos barnės savininkas 
neprisipažįsta prie kaltės ir 
sako, kad su minėtu bravoru 
jis neturėjęs nieko bendra. 
■Girdi, aš parandavojau bar- 
nę tūliems italams, ir ką jie 
ten darę, aš nežinau.

Sausio 24 d. valstijos blai
vybės agentai darė kratą pas 
Joną Gilį ir rado 500 gorčių 
įtalpos “keną.” šitas drau- 
gutis pastatytas po $15,000 
kaucijbs. Teismas bus šiame 
mėnesyje, New Haven’e.

Justinas Stankevičius, gy
venantis po numeriu 76 Leo- 
nard st. tapo sugautas daran 
munšainą. Pas jį rado 700 
gorčių brogos ir 7 gorčius 
gatavo munšaino. Jis pasta
tytas po 1,500 dol. kaucijos.

Miesto statistikos rodo, 
kad 1927 m. Waterburyje 
buvo areštuota 70 žmonių “Keleivio” redaktorius, 
daugiau, negu 1926 metais Reporteri*.

HAVERHILL MASS.
Batsiuviai laimėjo streiką.

Kaip jau buvo “Keleivy
je” rašyta, 28 d. sausio visi 
batsiuvių unijos lokalai vien
balsiai nutarė atmesti “pilie
čių kotniteto" pasiūlymą. Ši
toks vieningas darbininkų 
sutarimas išmušė pamatą iš
po kojų visiems mulkinto- ’certą. Bet pereitą kartą nei 
jams ir išnaudotojams. [aš iš kalno nežinojau, kada

S. W. P. U. generalis pre-ibus tas koncertas, todėl ne- 
zidentas .John D. Nolan ir įgalėjau nei parašyti. O šį 
veikiantis lokalų komitetas kartą turėjau laimės iškalno 
nuo unijos, o Fred L. Cooper sužinoti apie busiantį Vana- 
ir kiti kompanijų atstovai ‘gaičio-Jozavito dafnų-muzi- 
nuo fabrikantų sąjungos iš-įkos ir juokų vakarą, todėl ir 
sėdėjo konferencijoj visą;skelbiu, kad minėtas vakaras 
naktį iš subatos Į nedėldienį į arba koncertas tikrai bus va- 
ir 4 valandą iš ryto fabrikam.sarto 19 d 
tų atstovai pasirašė, kad iš
pildo darbininkų reikalavi
mus.

Nedėlioję visuose teatruo
se buvo skelbiama, kad dar
bininkai laimėjo 1927 metų 
mokestį ir panedėlį jau gali 
grįžti darban. Taigi panedė- 
1Į visi ir sugrįžo dirbt.

Kadangi nuo 1 sausio bu
vo dirbama “on account,” 
tai dabar kompanijos turės 
užmokėti darbininkams už
dirbtus per tą laiką pinigus 
pagal naują sutartį. Sutartis 
pasirašyta iki 31 gruodžio, 
1928 metų.

Visus nesusipratimus tarp 
darbininkų ir darbdavių da
bar riš bendras komitetas, 
kurin įneis 3 žmonės nuo 
unijos ir 3 nuo fabrikantų. 
Pirma tokius dalykus spręs
davo vienas arbitratorius.

Reporteris.

HAVERHILL MASS. 
Organizuoja SLA. kuopę.
Pažangesni Haverhillio 

lietuviai sumanė suorgani
zuoti SLA. kuopą. Tuo tikslu 
yra rengiamos prakalbos, 
kurios įvyks šį nedėldienį, 
12 d. vasario, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, 324 Ri- 
ver st. Kalbės senas SLA. 
darbuotojas drg. Neviackas,

M 7:30 vai. vakare,
L. M. D. Svetainėje, 142 Orr 
st., Pittsburgh. Pa.

Dabar, manau, nebusiu 
skolingas laikraščių skaity
tojams. kaipo koresponden
tas, už neparašymą apie bu
siantį Vanagaičio-Jozavito 
koncertą.

Tik noriu patarti koncertų 
lankytojams, kad pasirūpin
tų įsigyti tikietus iš kalno, 
nes kartais gali pritrukti ti- 
kietų.

0 tikietus galima gauti iš 
kalno, kiek man žinoma, Jo
no Kazlausko . Real Estate 
Ofise 4 Brady sto pas J. Vir
bicką, 124 Moultrie st. ir L.
M. D. Name, 142 Orr street. 
North Sidėje pas Joną Ma- 
žiukną krautuvėje ir pas ki
tus pittsburghiečius dailės 
mėgėjus.

Pasimatysime Vanagaičio- 
Jozavito koncerte.

Jūsų korespondentas,
S. Bakenas.

du apsiginklavę banditai, 
vienas apie 30 metų, antras 
apie 17 metų amžiaus. Jiedu 
paliepė klerkui Urbaičiui, 
kad atidarytų duris, kur sė
dėjo kasierius Zabarskis. Ir 
kaip tik jie ten suėjo, tai pa
liepė abiem eiti į skiepą ir at
gal nežiūrėti. Paėjus iki pu
sei stepsų Zabarskis atsisu
kęs pažiurėjo. Tuoj vienas 
iš banditų šovė ir kulka per
ėjo Zabarskiui per galvą. 
Zabarskis tuoj mirė, o ban
ditai, pagrobę apie $800.00 
pabėgo. Policijos viršininkas 
mano, kad jie tuoj bus suim
ti.

S. Zabarskis buvo nevedęs 
ir turi vieną brolį Clevelan- 
de. Jis buvo labai tykus žmo
gus, niekam jokio blogo ne
padarė, todėl Clevelando lie
tuviai labai apgailestauja. 
Kaip girdėti, turto paliko 
apie 30.000 dolerių.

Viską Matęs.

tikslas yra apšvietą skleisti, 
ir ta rengia balius su munšai
nu. Tai sarmata. Pas darbi
ninkus ir taip stoka pinigų, 
na o munšainas ištraukia pa
skutinius centus ir tuomet 
šeimynai prisieina badas kę- 

isti. Kol nebuvo tiek daug tų 
i partijų, tol ir baliai buvo 
švaresni. O dabar, kai privi
so visokių partijų — tiesių, 
kairių, kreivų — tai ir nešva
rus pasilinksminimai prasi
dėjo. Bepartyvis. •

—
HARTFORD, CONN. 

Dr. Basanavičiaus Paminklo 
Fondas.

Kokia pora mėnesių atgal 
iš vietinių draugijų susitvėrė 
komitetas, kuris rūpinasi pri
sidėti prie pastatymo pamin
klo Dr. Basanavičiui Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Į ši 
komitetą Įėjo šios draugijos: 
1) D. L. K. Vytauto, 2) Šv. 
Jono Evangelisto, 3) Šv., 
Juozapo. 4) Lietuvių Ukėsų į 
Nepr. Kliubas. 5) SLA. 124!

I

Kliubo susirinkimas Įvyko 
29 d. sausio. Nutarta suma
žinti Įstojimo mokesti. Se
nesni bus priimami už 15 
dol. Įstojimo, o jaunuoliai, 
tarpe 18 ir 25 metų, už 5 dol. 
Tas nupiginimas Įstojimo 
bus galėję tik per 3 mėne
sius.

Sušelpiami streikuojančių 
mainerių aukavo šie drau
gai: Po 1 dol. — T. Gudma- 
nas, J. Ramanauskas, R. Be- 
niušis, S. Kvietinskas, O. 
Musneskis, T. Meškauskas, 
W. Paulauskas, J. Ričkaus- 
kas, J. Meškauskas, J. K-s, 
R. Kušleika. M. Butkus, S. 
Mileikis, M. Greičius ir E. 
Kundrotą. Smulkių aukų su
rinkta 3 dol. 75c. L. N. L. P. 
Kliubas iš savo iždo paauka
vo 25 dol. Viso sykiu pasida
rė 43 dol. 75c.

Aukautojams ačiū.
Jurgis Ričkauskas,

Kliubo sekr.

Į

NEW BRITAIN, CONN. 
Lietuvių perengimai.

Šiais metais New Britaino 
lietuviai subruzdo veikti dai
lės srityje. Štai visa eilė pa
rengimų Į visai trumpą laiką.

Sausio l d. čia buvo apsi
lankęs operos- dainininkas J. 
Babravičius. Jis davė puikų 
koncertą. Tik gaila, kad pu
blikos mažai atsilankė.

RAC1NE, WIS. 
Svarbus pranešimas.

X'ietos lietuviai sandarie- 
čiai išvien su katalikais ruo
šiasi prie iškilmingo paminė
jimo Lietuvos Nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuvių. 
Vasario 16 d., 7:30 vai. va
kare, Dzendzeleto Svetainėj 
yra ruošiama didelės pra
kalbos. Apart prakalbų bus 
ir programas pritaikintas tai 
šventei. Minėsime tuo pačiu 
sykiu ir Dr. J. Basanavičiaus 
vienų metų mirties sukaktu
ves. M. Kasparaitis.

MAYNARD, MASS. 
Šiokios-tokios naujienėlės.
Lietuvių čia gyvena mažas 

būrelis. Yra viena lietuvių 
draugystė. Kadangi nėra lie
tuvio kunigo, tai visi lietu
viai gyvena sutikime.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
silpnai ir is kitur pribuvu
siam sunku darbas gauti. Jo
kių kitokių dirbtuvių nėra, 
kaip tik viena vilnų audiny- 
čia.

Lenkai čia turi savo kuni
gą, bet bažnyčios neįstengia 
pastatyti. Tuo tarpu jie sam
do airių bažnyčią.

Čia nesenai po ilgos ligos 
mirė vienas lenkas.. Kadangi 
jis mirė be išpažinties ir ne
paliko pinigų, tai lenkų ku
nigas pasakė, kad jam baž
nyčios durys bus uždarytos. 
Bet kuomet žmonės pradėjo 
kolektuoti pinigus jo palai
dojimui, tai kunigas jau ki
taip pradėjo kalbėti ir paga
lios sutiko priimti i bažnyčią 
ir palaidoti su mišiom, žino
ma, už gerą atlyginimą.

Šitas atsitikimas dar kartą 
parodė žmonėms, kad kuni
gams, nepaisant kokios tau
tos jie nebūtų, rupi doleris, o 
ne dusios išganymas.

Skaitytojas.

'S

CRYSTAL FALLS, MICH. 
Naujienos iš užmiršto 

kampelio.
Šios apielinkės lietuviai 

yra labai nusiminę, 
ma sunki, šalčiai 

zuojant šį komitetą draugi- malkų sunku gaut, anglis gi 
jos sudėjo aukų $43.40. Sau- labai brangios, reikia mokė- 
sio 15 d. buvo surengtos pra- ti $12.50 už toną minkštų 
kalbos.

kp., 6) ALTS. 46 kp., 7) 
SLRKA. 89 kp.. 8) Šv. Elz
bietos. 9) Moterų Sąjungos.
17 kp.. 10) Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąj. 6 kp. Organi-

nes žie- 
dideli, o

DETROIT, MICH.
Iš draugijų parengimų.
Sausio 22 d. I. A. S. Sve

tainėj įvyko Liet. Pilietinimo 
Kliubo metinis parengi
mas. Buvo perstatytas veika
las “Inteligentai.” Lošimas 
išėjo vidutiniškai. Žmonių 
buvo nemažai ir Kliubui liks 
pelno. Taipgi tą vakarą prie 
Kliubo prisirašė keliolika 
naujų narių.

Vasario 12 d. Lietuvių 
Svetainėj įvyks vienas is di
džiausių koncertų, kurį ren
gia Ateities Choras, šiame 
koncerte dainuos geri daini
ninkai solistai, kaip tai: Jo
nas Valiukas, tenoras, Sofi
ja Žukauskaitė, soprano, 
Andrius Zinkevičius, barito
nas, Mrs. ir Miss Boyd, ku
rios savo dainomis jau ne 
sykį žavėjo Detroito lietu
vius. Taipgi bus kvartetų, 
duetų ir paH. Ateities Cho
ras dainuos gražiausias dai
nas. Nėra abejonės, kad kon-__________
vertas bus puikus, nes kiek kų surinkta $37.40: pirmiau 
man teko patirti, ką Ateities iš draugijų gauta $43.40, tai-

< i

ti $12.50 už toną minkštų 
kuriose kalbėjo 1) anglių. Nuo mainų žmones 

V. M. Čekanauskas, 2) kun. atleido, 3 mainos visai nedir- 
J. Bakšys ir 3) kun. J. Am- ba. 
botas. Visi kalbėtojai nurodė 
amžinos atminties daktaro j keistų naujienų. Vienas lie- 
Jono Basanavičiaus darbus tuvis, Juozas Matikas, pasi- 
ir veikimus d ei Lietuvių Tau- sakė važiuosiąs pas farmerį 
tos ir jos Nepriklausomybės, nusipirkt avižų. Nusipirkęs 
Buvo plačiai nupasakota Dr. prisikrovė pilnas šlajas (ro- 
Basanavičiaus gyvenimo’ges), išviso net 16 maišų ir 
dienos nuo pat jo gimimo ikiI ramiai grįžo namo. Perva- 
mirties.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos. Kleb. kun. J. 
Ambotas davė 5 dol. Po 1 
dol. aukojo: M. Rūkas. Xolt. 
Dikša, Petras Adomaitis, 
Stasys Pikturna. Antanas 
Mašiotas, A. .Markūnas, J. 
Kackus, L. X asaitis, T. Jeli- 
rtevskis, kun. J. Bakšys, J. 
Petraitis, J. Petronis, M. Ži
linskas. J. Januškevičius 
Jurgis Kundrotas, Ant. Mak- 
šinskas, V. Petrukevičienė, 
Jonas Mančiunas, Juozas 
Balutis ir Mot. Kripas. Smul
kiu surinkta $12.40. Viso au-

Pas mus kartais būna ir

jžiavęs miestelį Aipa, Mich., 
kokių dviejų mylių atstume 
nuo Crystal Falls, ant kelio 
jis pasitiko sniego valytoją. 
Jo arklys pasibaidė, metėsi 
į šoną ir išvertė šlajas. Mai
šai su “avižom” sudužo ir 
pavirto Į molines šukes, iš 
kurių bėgo sriaunus upeliai 
munšaino. Pasirodo, kad vie
ton avižų jis. buvo prisipirkęs 
munšaino, kurį maišuose ve
žė. Didelė utrota, bet ką pa
darysi. Žmogelis palikęs vi- 

> są štofą skubinosi namo, kad 
' neužtiktų valdžios “trape
ris.” Sakoma, tą štofą jis ve
žėsi Mariukės vestuvėms.

A. Vargomatis.

NEW BRITAIN, CONN.
Apvaikščiojimas Lietuvos 

Nepriklausomybes.
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šįmet visos New Bri
taino draugijos bendrai ren
gia apvaikščiojimą 10 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
su didžiuliu programų: bus 
prakalbos, dainos, muzikale 
dalis. Kalbėtojai yra pakvie
sti : adv. Nadas Rastenis iš 
Baltimore, Md., miesto ma
joras Gardner C. Weld ir 
miesto advokatas J. J. 
Woods, taipgi dalyvaus L. 
U. Varpo Choras vadovau
jant p. P. Buižauskui ir vi - 
suomenės orkestrą. Apvaikš
čiojimas įvyks vasario 19 d., 
2-rą vai. po pietų Lietuvių 
Svetainėje, 354 Park st. Pro
gramą turėsime puikų.

P. Pilipauskas,



I

k KELEIVIS No. 6. Vasario 8 d., 1928.

C/ictamc &il0rinvnc kovu sukėlė Vilhelmui nepa- dOSiaiUb sugriuvus sitenkinimo. Vilhelmo su-

ir Dinastijoms
Išsiblaškius.

Į10 MĖTĮ Lietuvos nepriklausomybes

—Maike, Saubostone cu- 
dai pasidarė.

—Girdėjau ir aš, tėve. Po
licmanas areštavo girtą da
vatką. kuri su kitu svietu 
kalbėjo.

—Ne apie tai aš kalbu.

nūs, sosto Įpėdinis (Kron- 
prinzi ūkininkauja savo 
dvaruose Vokietijoj. Jo bro
lis Eitelis Fridrichas ilgi ___r_____________ __ ___ ____ _
ūkininkauja ir yra užsirašęs jo melu sukaktuves musų sa- ginanti — apart lenkų agen- fašistu kuopa ir gėdisi išlysti 
paprastu ūkininku. Prasijos viu, gyvenimo po 600 metų tų ir fašistų, kurie, paslepi-' * ..... ’■ ” ”

----------- princo Heinricho sūnūs Si-vel-gUvės! Ir dėja, daugelyje mui savo veidmainystės, va- 
vadi namas “Gotų Al- gizmundas, kuris išvažiavęs vietų bus švenčiama šioji di- dinasi “tautininkais.” 

buvo pa-aeiė* šventė — prLrikėlimas; Ir kas liūdniausia, Ui kad
• - ta. ----------- . 1S kaPO’ . kuriame (iaiis gyvenančiu Amerikoje

,4e,tuva.buvo Palaidota Per.lietuvių, džiaugdamiesi lais- 
Ive ir demokratybe, pritaria 

Dar maloniau butų švęsti ir remia Lietuvoje katalikų 
. šią Lietuvos Prisikėlimo'---------i -i.--- -- _

- - * šventę, mums, visiems lietu
viams. be išimties, kaipo 
_..ams, kaipo nariams vie
nos šeimvnos.

Vokietijnj kas metas išei
na aristokratijos kalendo
rius 1 ,
manachu” Šitas kalendorius 1 Ameriką, buvo pa- (jeiį* r
kadaise turejo didelės reiks-'Prastas valdininkas Guate- Lietuvos 
mės. nes jame buvo rupestin-Į h**10 j-,, dabar i—\ -
giausiai registruojami visi’pkBteajas Kostarikoj. Prin- 600 melų, 
karališkų, ciecoriškų irkito-Jca6. Bernhardas saksen — paf

Kaip butų malonu švęsti niaukusi ir nei vieno nedžiu- sparnu perisi “tautininkų” 
apart lenku agen- fašistu kuopa ir gėdisi išlysti

mes. nes jame buvo rupestin- jntaloj. dabar

kių titulų valdančiųjų dinas
tijų ir aukštosios aristokrati
jos nariai. Aukštųjų luomų 
akyse lik tas buvo žmogus, 
kas turėjo .savo eilutę “Gotų 
Almanacho.” Buvo uoliai 
pažymimos visos permainos 
aukštumenės šeimynos gyve
nime ir tarnybos eigoj. “Al
manachas" leidžiamas Gotos 
mieste nuo 1762 metų.

Bet dabar viskas pasikei
tė. Daugumoj Europos vals
tybių Įsikūrė respublikos, 
daugelis dinastijų žlugo ir 
kraujo aristokratijos rietą 
užėmė proto aristokratija, 
kuriai genealoginės painia- 

Vokietijoj irgi Įsikūrė res
publika ir visos skaitlingo
sios ciesorių. karalių, kuni
gaikščių. hercogų ir kitaip 
tituluotos šeimos nuėjo nuo

!

Meiningen ūkininkauja bu- -j 
vusiose vokiečių kolonijose į 
Pietų Afrikoj, jo brolis Jur
gis juristas. ; ’ - - * " ‘
Meiningene.

Austro-Vengrijos 1 labs- 
burgų šeima visai 
Eksciesorienė Cit; 
Ispanijoj. Jos su m 
Juozą Vengrijos r 
štai nori paskelbti Vengrijos 
karaliumi. Erchercogas Leo
poldas vedė dvarininkę Pod- 
rinską ir persikėlė gyventi Į 
filmų miestą Hollywoodą. 
Erchercogas Vilhelmas Įt
rauktas} “Lotu Almanachą”

advokatauja broliaI

viešumon - paskelbti savo 
vardus.

Katalikai, pastalę Smeto
ną prie Lietuvos valstybės 
vairu, tuoj nusikreipė Į Ro
mą. ir dėlto jau turime kon
kordatą — naują naštą ne
reikalingiems mokesniams 
—jėzuitų mokykloms, vie
nuolynams. Katalikai yra už- 
silindę už Smetonos-Volde
maro nugarų, veidmainiškai 
nuduodami nepatenkintais.iš 
savo klapčiukų vahlynn*. 
Kunigų planai visur vykina
mi: uždaryta “Kultūros”
bendrovė, pašalinti mokyto
jai. kurie nesiėmė mokyklo
se vaikus poterių mokinti, iš
mestas Ylakių vidurinės mo- 
kyklos direktorius dėl neceri- 

tapo nustumti Į ras neseka savo išsitarimų liežuvavimo paskaitos mokyk- 
....... — i j > kryžiokus, kamė

— karjeristai stėje. Ikun. Kuodys Įmatė priešti-
' Kaip Voldemaras, taip ir kybinę agitaciją ir apskundė 
Karpavičius. “Dirvos” re- direktorių švietimo ministe- 

’daktorius. moka gana leisiu- riui.
gai nukalbėti, bet netaip pa- Taigi Lietuva yra tikra po- 
sielgti. Karpavičius “Dirvos” piežiaus provincija, 
num. 4, 1928 m. šitaip pasa
kė:

“Nesigėrėkit tokiais žmo
nėmis, kurie, pabuvę viena
me abazėlyj, iš to pasmunka 
Į kitą ir paskui visaip teršia 
ir niekina savo pirmesni liz
dą. Ar taip daiytų koks ten 
Kupreišis, ar koks kitas, jis 
pasitikėjimo niekur vertas 
būti negali kaip žmogus gy
venantis ne savo protu. Jis 
kur nors prisibloškęs, už 
kiek laiko prisiplaks kitur, ir 
ten terš antrą savo lizdą, 
kaip kad padarė su pirmu.” 

Pasakyta tikra teisybė. 
Ant kiek aš pažįstu poną 

Karpavičių, tai jis pats iau 
trečiame lizde betupįs. Pir
masis lizdas buvo Socialistų džiasi už lietuviškai-lenkiš- 
Sąjunga. iš kurios jis vėliaus ką uniją, kaip senovėje, o 
peitupė i demokratų-laisva- Lietuvos vyskupai, prisiekę 
manių partiją, iš šios i fašis- Smetonai ištikimybę pagal 
tų-tautininkų (smetonlaižiųi konkordatą, irgi meldžiasi 
partiją. Karpavičiaus kole- už Lietuvos atskiruma, kas 
ga, J. O. Sirvydas, “Vieny- yra daroma apmuilinimui 
bės" redaktorius, jau betų- akių lengvatikiams. Maldos 
pis ketvirtame ar penktame tekiuose reikaluose neturi 
lizde. Paskutinis Sirvydo tu- jokios prasmės, kur reikia 
pėjimas — valstiečių liaudi- armotų apgynimui savo tei- 
ninkų lizdas — dabar likosi siu ir nesulaužomos ta utis- 
jam tik teršimo vieta.

Sirvydas-“Vienybės” num.
11, 1928 m. redakcijos strai
psnyje tiksliai ; 
jiegdamas orientuotis supro
vokavo valstiečius liaudinin- simo 
kus susidėjime su klerikalais Lenkijos 1 
dėl Įgyvendinimo konkorda- “Te Dėtim laudamus. 
to, nors visiems yra žinoma, laimėjimo. Voldemaras suti

ko ant “taikos” be Vilniaus, 
nes taip jam jau buvo įsaky
ta nuo Tautų Sąjungos vie
šuose ir slaptuose posėdžiuo
se.

Referendumas, tai mirtis 
dabartį niems diktatoriams 
ir dėlto atidėdamas neribo
tam laikui — tai kaimas bal
suoti nenori, tai šalta. Sumy- 
nimas žmogaus teisių iki 24 
metų labai sustiprino Lietu
vos piliečių demokratinį nu
sistatymą, ir nepaisant viso-

smurto keliu i vesta diktatūra f *
ir despotizmą.

šiandien visi geros valios 
lietuviai turi suburti visas sa- 

(vo jėgas išliuosavimui Lietu- 
rirmieji. antrieji ir tretie-;vos iš dabartinio despotiz- 
metai. tiesa, buvo švenčia-, nio. nes anot Voldemaro, ku-

” i namų įkurtuvėse, 
sulyg jiegų. Bet paskiau pra-’ Kaune, sausio 6 d., 1928 m., 
sidėjo skirtingumas — atša-pasakė: “Kas nori laisvės, 
limas, kilo pretenzijos-prie-Įtas turi dieną ir naktį kovoti, 
kabės “aš,” “aš prikėliau-nes be kovos nėra laisvės." 
Lietuvą.” ir tikrieji Lietuvos 1 Tiktai gaila, kad Voldema- 
prikėlėjai I 
sali ir net apmesti purvais, o pasidrūtina savo veidmainy-'loję apie 
pretendentai — karjeristai stėje. Įkun. Kuody

į Įsispraudė priekin, kurie Lie
tuvos Prisikėlimo šventę pa
vertė Į gedulą.

Taip yra dabar.
Dešimts metų atgal turėjo-

nunyko, jj ,
gyvena j mj j; vieno ir gana sutartinai ris šaulių

vos neturi reikšmės. Pačioj- kaipo ukrainiečių pulkinin
kas Vasilij Višivanyj. Ir dau
gybė kitų kunigaikščių ir ka

rė ir pats jos prezidentu bu- scenos, Sugriuvo Habsburgų
' . monarchija ir baisi tragedija 

išblaškė Rusijos galinguo- 
tavu sius Romanovus^ Bet “Gotų 

Almanacho” akyse padėtis 
kitokia. Jei sklaidysi jį, ro
dos. nieko nėra persimainę ir 
visur tebeviešpatauja “Jų 
Didenybės.” “Jų Šviesybės,” 
“Dievo pateptieji.” Tečiau 
naujenybių neišvengė ir tas 
senasis*monarchinių tradici
jų saugotojas. Jau greta su 
dinastijų nariais paduodama 
žinių ir apie respublikos at
stovus. Y'patingai tai žymu 
šių metų kalendoriuj. -Bet už* 
tenka ir žinių apie buvusius 
valdovus. ' 1 ’.

Pradėsime Romanovais, 
kurie juk kadaise valdė ir 

vinciją. Jų likimas sunkiau
sias. Daugelis žuvo revoliu
cijos metais su pačiu Nikalo- 
ju II ir jo šeima priešaky. Iš 
gyvųjų Romanovų pirmoj 
vietoj minimas didysis kuni
gaikštis Nikolai Nikoiajevič. 
buvęs vyriausias rusų armi
jos vadas. Liūdnas jo liki
mas. "... ...
na Francuzijoj, pily šuanju. 
kuri ištikro tėra paprastas 
namas. -Jau 71 metų sulaukęs 
didkunigaikštis gyvena ne
turtingai.

Daug geriau

ralaieiu šudetnokralėjo apsi-ime * džiaugtis, nes bu-
, - . .. . , , - ivome laimėję kultūrinę irvedę su artis em.s, o karatai-lp„litinę kw«atsiži’rė. 

tės virto pirklių ir ūkininkų j praejtį jr žiūrint i da- 
žmonomis... Taip praeina šio bailinę Lietuvos būklę, Lie- 
pasaulio garbėįtuvos ateitis yra labai apsi

vo. Bet ka tas turi su meda- 
likais?
' —Taigi, tėve, tas 
“potporučikas” Romanas ir 
nupirko tuos medalikus. Jis

.--- ---- -------- ..nupirko juos Lietuvoje ir pri-
Maike. Aš noriu tau pasaky-į siuntė visą baksą i South 
ti. ką aš pats savo griešnomis Bostoną minėtajai. Lašinių 
akimis gavau pamatyti. : Bendrovei, kad ši išparduo- 

—O kas gi tai buvo? į tų juos čia davatkoms ir pa-
—Tik klausyk. Maike. o darytų pelno.

vieryt nenorėsi. Aš pats ne- —Ar tik nemeluoji. Mai- 
norėjau vieryt kaip pama- ke. Kaip Romanas galėjo 
čiau; mislinau. kad sapnuo- tuos medalikus pirkti ir siųs- 
ju: Į pirštą Įkandau, kad ne- ti. kad jis dabar sėdi Kauno 
butų jokios abejonės. -ia-i,.;

—Bet kas gi tai buvo?
—Palauk.

siu nuo pradžios, kad viską 
galėtum suprasti, ba čia ne 
baikos. Kaip žinai, mano fi
nansai dabar prastai stovi: 
jau kelinta subata už burdą 
nemokėta ir gaspadinė neda
ro daugiau valgyt. Taigi iš
ėjau aną dieną ant dumpų 
živnasties sau pasijieškoti. 
Radau pusę stiklo muštardos 
ir pradėjau žiūrinėti, ar ne
rasiu kokio galo šolderio. 
Žiuriu. ir savo akims neno
riu vieryt — didžiausia kliū
va medalikų! Jes. vaike, reg- 
li šventi medalikai. su Že
maičių katedros altorium, 
jubiliušavi.' nuo paties šven
to tėvo, su zupelnais atlai
dais ir dagi ant abiejų pusių 
lietuviškom litarom parašy- koms buvo pasakyta, kad tų 
ta. Medalikai gražus, nauji, i 
blizga kaip caro rubliai, o tam tikrus medalikus. 
lengvučiai, kaip bankrutka.

—Tai paprastas dalykas, 
tėve.

—Ne, vaike, čia tikri cu- 
dai. Kad taip kur mieste, 
prie bažnyčios, tai gal ir bu
tų paprastas dalykas. O da
bar tokioj prastoj vietoj, ant 
dumpų...

—Vieta nieko nereiškia.
—Mes. vaike, vieta daug zėlius 

reiškia. Dievas puikių vietų daro Austrijos žydeliai. Vei- 
nemyli. Juk ir Dievo sūnūs klausia ir Romanas juos te- 
gimė farmerio banėj, prie nai nupirko, 
galvijų. Valuk to. Maike.t —Orait, Maike, jeigu Ro- 
eudai visada prastose vieto- manas juos nupirko ir pri- 
se pasirodo. [siuntė Lašinių Bendrovei, tai

—Palauk, tėve, as tau pa- kodėl šita bendrovė jų neiš
aiškinsiu. kaip tie medaliai pardavė? Kokiu spasabu jie 

.atsirado ant dumpų.
—Tai atsitiko ve kaip, tė

ve. Kuomet medalikai atėjo 
aš viską žinau, pernai i South Bostoną. Laši

nių Bendrovės vedėjas padė
jo juos i šąli ir užmiršo. Ap
sižiūrėta tik dabar, kada 
‘“šventi metai” jau praėję ir likimas ne toks 
tokių medalikų nėra kur dė- Buvęs kaizeris ---- ------- ■
ti. Taigi vedėjas išmetė juos gyvena Doome, Holandijoj, mados, o kitos mados, kurios

džėloj uždaryta
—Jis nupirko juos 1927

Maike. prade- metų pradžioje, kuomet jis 
buvo da Kuosas.

—Bet išvirozyk tu man.____  ______
kaip Lašinių Bendrovė gale- Lietuvą, kaipo Rusijos pro
tų iš švento tavoro bizni da- “ ........... »-•—
ryti? Juk jubiliušavi medali- 
kai. tai ne kiaulės lašiniai.

—O kaip tau rodos, tėve, 
kokiam tikslui tie medalikai 
buvo padalyti?

—Jie buvo padalyti ant 
atminties, kad žmonės atsi
mintų. jog 1927 metai buvo 
popiežiaus apskelbti kaipo 
Šventi Metai.

—Taip. tėve, bet visa tai 
buvo daroma biznio tikslais. 
Romos katalikų dvasiškija 
užsimanė pasipinigauti, to
dėl popiežius apskelbė 
“šventus Metus” ir davat-

metu atminimui reikia pirkti
. Vadi

nasi. medalikai buvo pada
lyti vien biznio tikslais. O 
jeigu taip, tai kodėl Lašinių 
Bendrovė negalėtų jų parda
vinėti?

— Ne. vaike, šventas tėvas 
ant to nesutiktų.

—Kad niekas jo sutikimo 
neprašė, tėve. Kaip medali- 
kus. taip maldaknyges, abro- 

; ir visokius dievukus

>ulyg

DABARTINES MADOS IR 
ATEITIES VEDYBOS.

tenai atsirado.
—O iš kur tu apie juos ži

nai, Maike?
—O kaip ; ' 

tėve? Kaip aš žinau, kad tu 
blaivininkų susirinkime muš
ti gavai?

—Na, gerai. Maike, bet 
kokiu spasabu šventi meda
likai galėjo ant dumpų atsi
rasti ?

—Aš tau pasakysiu, tėve. 
Ar tu žinai, kad South Bos
tone yra Lašinių Bendrovė?

—Šiur. Maike, juk mano 
vyčių ’vaiskn patparucikas 
Romanas tą bendrovę šutvė-

I

lt onkordato.
Dabar Lenkija.
Sekant lenkų spaudą A- 

merikoje, yra matoma visa 
Lietuvos struktūra ir armija, 
kas parodo, kad lenkai Lie
tuvoje yra viską apžvalgę ir 
viešai publikuoja Lietuvos 
silpnybę. Lenkai dvarinin
kai laukia savo dvarų atga
vimo Lietuvoje. Užsieniuose 
prarasta visi draugai. Tautų 
Sąjunga dėl akių neva atvė
rė Vilnijos klausimą, apie 
kuri nieks nekalba nei rašo, 
o patys lenkai Vilniaus klau
simą baigtu laiko ir laukia 
momento priglaust Lietuvą 
pne Lėni •jos. Lenkijosi ka
talikiški kunigai jau mel-

i 
| 
I

Dabartinės mados 
ties vedybos — tai 
kurios rupi musų dienų mo-' virto 
demiškam žmogui. ?r . ’________,_______
tais klausimais tilpo Įdomus; dar nėra buvusios taip atvi- 
vienos žymios austrų dar- ros. kaip dabar. Visi šanai 
buotoios rašinys laikraštvį nukrito. Visa.’kas šimtme- 
“N. W iener Journal,” kuri niais buvo uoliai slepiama, 
trumpai atpasakoja “Lietu- kad perdaug negundytų vy- 
vos Žinios.” iu. dabar atvirai rodoma vi

siems.

Kojų laisvė reiškia bendrą 
moteriško apdaro laisvę ir 

’ dabar moteris atidaro dau-. 
giau. negu kada nors, o kiek
vienos moters atvirumo au
gimas turi tiktai vieną tikslą 
—uždegti vyriškio aistrą. 
Dabarties mada kursto aist
rą tiek, kiek nei viena mada 
nėra drįsusi — ne tik duoda 
didžiausią laisvę kur.ui, ne 
įtik rodo viską, ką moteris 
norėtų rodyti, bet ir jokių 

į kliūčių nestato vyriškių ak- 
!tingumui. Jei anksčiau mote- 
risbudavo dvasiniai užka
riauta, likdavo dar rūbų šar
vas. kuris sudarydavo nema- 

jžą kliūti. Dabarties mada 
tėra tiktai šydas ir labai len
gvas šydas. Merginos užka
riavimas jau jokio sunkumo 

: nesudaro, kaip tat buvo mu- 
Įsų tėvų, net musų pačių jau
nystės metais. “Aš drįstu sa
kyti,” rašo austrė, “kad mer
ginos absoliutinė neliečia
mybė musų laikais yra Bete
kusi savo vertės, o seniau tai 
buvo vienintelis merginos 
aktyvas.” Dabar moteris at
sistojo greta vyriškio ir vie
ną gražią dieną moteries ne
liečiamybė neturės didesnės 
vertės, negu vyriškio nekal
tybė, nes moters neliečiamy
bė yra vyrų savimeilės išra
dimas, o ne gamtos Įstaty
mas.

Juk tad moteries teisių ly
gybės yra tik pereinamas 
momentas ir moteriškė ilgai 
.uo nepasitenkins — vieną

ir atei-j mados, dar nesenai kėlusios 
temos, j pasipiktinimo, šiandien jau i 

** — —morališkomis tnarfo-j 
demiškam žmogui. Nesenai, mis. Tikrumoj niekad mados

Visiems žinoma, kad gj- 
vunų tarpe margus ir gražius 
rubus nešioja “stiprioji ly
tis” — patinai, o “silpnoji ly
tis” savo orutine išvaizda 
nieko viliojančio neturi. Pa
tinėliai savo margais rūbais 
pritraukia patelių susidomė
jimą ir jas vilioja—visoj gy
vūnijoj patrinkimo teisė

” ’ _ ‘ . Patelės
renkasi sau patinus, kurie 
savo tarpe rungiasi dėl jų ir 
vienas prieš kitą orutinės iš
vaizdos prašmatnumu di
džiuojasi. Matyt, tik žmonės! 
yra tą tvarką iškreipę, nes j 
šis pasirinkimas priklauso' 

'ne moterims.^vyrams ir dėl-' 
j to ne vyrai, bet moterys sten- 
Įgiasi nešioti inargesnnis. I 
[prašmatnesnius rubus, o vy- 
irai papra.'čiausius. Gam- 
ita yra davusi vyrams kitos] 
i rųšies pirnn nybes —narsu-i 
mą. proto gabumus, iškalbu-} 
mą. aktingumą ir sulyg tų į 
ypatybių moteris galėtų rin
ktis sau vyrą.Teciau priimta, 

i vyrai turi teisės 
rinktis, nors, einant gamtos 
Įstatymais, matriarchatas — 
moters rinkimosi teisė—dau
giau pagrindo turėtų, negu 

; moterystė -u vyro pirmeny- 
' be. Ir kas žino, gal artimes

nėj ar tolimesnėj ateity ta 
■ tradicija pakitęs ir moteris 

grąžins sau teisę, kurią jai 
atėmė kultūros eiga. Gal ir 
musų mada prisiartins prie 

1 gyvūnų mados?
Mada, meilė ir moralė turi 

artimo tarpusavio ryšio. Yra 
madų, kui iosapsunkina vyro 
prisiartinimą, yra mados, 
kurios tai paskatina, yra ma
dos, kurių uždavinys yra vi
lioti. Taigi vienos — flirto

s. Visų apleistas jis gyve-l priklauso patelėms.

kos vienybės.
Tautų Sąjunga nu lošė Lie

tuvai tragediją. Įsakydama 
ar jau nepa- jai susitaikyti su Lenkija, nei

neminėdama opiausio klau- 
grąžinimo Vilniaus, 

kunigai giedojo 
’ ' dėl

Daug geriau materialiai 
gvvena Fabrono pdy. Breta
nėj. didysis kunigaikštis Ki
ni Vladimirevič. kurs yra 
pasiskelbęs “Rusijos cieso
rium” ir pasivadino Kirilu L 
Tas “ciesorius" ivsugyvena 
genioiu su Nikolaj Nikolaje- 
viėiu. kadangi ir tasyra kan
didatu i Rusijos sostą, kurio 
laukę Romanovai vis tik ne
siliauja.

Visa eilė kitų Romanovų ka(j tiktai
gyvena išsisklaidę po visą 
pasauli. Nesenai 80 metų su
laukusioji NikalojausII mo
tina Marija Feodorovna gy
vena pas giminaitį Danijos 
karalių Kopenhagoj. Ten pat 
gvvena ir jos duktė Olga Ni- 
kolajevna, ištekėjusi už vie
no rusų pulkininko. Daug 
Rom, novų gyvena Paryžiuje 
ir Rivjeroj. Geriausiai seka
si kunigaikštytei Ksenijai 
nužudytojo Georgijo Mi- 
chailovičio dukrai, kuri ište
kėjo už amerikonų pramoni
ninko Lido.

Hoher.colernų dinastijos 
tragingas. 
Vilhelmas

į bačką, dženitorius užpylė netoli Vokietijos pienos, be palaiko moralj griežtumą, 
ant viršaus pelenų ir paskui j„kio rūpesčio. Gerai sugy- ' '""‘los.pripažįstančios
viskas buvo išvežta ir išvers- jaunaja žmona ,lekolt<’ b'“*0

-Tfu. kįd t.> kur.Mimk-f Jos sunais. Tik nesenai jvy-
tum. Einu pas zakristijoną kusios Vilhelmo sėt v. įvestu nibai — yramoralybęskel- 
mi j’a'.’no išsigert. vės su rusu emigrantu Zub Mant'>nada. lai's'r'*‘snėsM

vena su savo jaunaja žmona kurną, yra viliojančios rųšies 
mados: griežtieji vienuolių

kad valstiečiai liaudininkai 
niekad konkordatui neprita
rė. Apart kitų “prirodymų,” 
Sirvydas šitaip pabrėžia: 
“Jeigu jie (lai yra valstie
čiai liaudininkai) butų nusi
dėję talkon su klerikalais, 
konkordato nebūtų.”

Sirvydas, teisdamas vals- 
tiečius liaudininkus, ir pats 
bjauriai apsiteršė.

Dabartinius Lietuvos “vie
špačius,” diktatorius-despo- 
tus valdžion Įkėlė musų krik- - ....... .............
ščionys demokratai — kata- kių varžymų diktatoi iai-deš- 
likai, pralaimėję visokį pasi- putai referendume mato sa- 
tikėjimą liaudyje, kurią jie vo galą.
valdė per 6 metus. Katalikai-! Lietuvos armija, Lietuvos’ 
fašistai, su lenkų pagelba,}viltis dabar palaiko ir veda 
padarė 17 gruodžio pervers-’apgulos stovi, karo teismus, 
mą; arci-vyskupas Skvirec- —-......

įkas iškilmingai pašventino- 
|Smetoną Seime, o patvirtini- 
mui tokio Lietuvai negarbin-j-į.
go akto visi katalikai Seime šimts metų nepriklaušomy 1 
ysą valandą staugė is j^s sukaktuvėmis, nes kiek- 
dziaugsmo. Lai Simutis su vienam reikia susirūpinti 
Šmulkščiu aprašo to staugi-(kai a -nli Lietuva nuu na 
mo eigą. Amerikos katalikų >nini ir ižoHniu Uu\)bkaHb 

Aš nesidžiaugiu, as verkfu 
Visokie Darijai gyrėsi ',ric minančios Lietuvos.. 

.............. ... Smetona!____________ P M.koh.n,,, 
Brookl.™:tU^i_________________UŽMUSt

( sparnu pradėjo KASiiuą. • •*
baigsis ateities'’edybų pr< 'rėtis fašistų kuopa ii net| VVashingtonc gai e. aiJk 
blemos išsiplatioimu, kurs šoblę ketinu nupirkti Giu-užmušė John sj encer Ba^ 
turi grąžinti moteriškei tei- vvackiui ar Plechawicznii. sett« žinomą Amerikon 
se> >ramto>; įai <uteikla> No! dabar pc Vienybėm mokslininką h rašytoją

»

karo cenzūrą.
Akyva izdoje tiek daug. 

..kanų Lietuvos padangėje' 
nėra galima džiaugtis tie.-

.uo nepasitenkins — vieną 
gražią dieną ji vėl pradės 
kovą dėl motinystės teisių. Ir j 
tada mes matysime, kiek jrėjo ribų savo džiaugsmui iš-1 
dirbtina tėra vyriškio pirme- lieti. , rk—--’-1 —= ‘
nybė moterystėje, kokia ji Lietuvą išgelbėję, 
negamtiška. Dabartinės ma- likosi viršiausiu 
los duoda moteriškei jude- gelbėtoju, 
šio laisvę. Ta judesio laisvė, “Garso"



=====

I Įdomios Žinios.
KELEIVIS

LIETUVIŠKAS “BlLllS” KOMARAS RITASI SI TIKRU AMERIKONIŠKU BULIUM.

No. 6. Vasario 8 d.t 1928.

'dusu drutuolis Komaras, kuri amerikoniški laikra čiai vadina ‘ Lietuvos Bulium.’’ buvo aną dieną pakviestas į 
B/ightono skerdyklas persiimti su pasmerktu mirtin amerikonišku bulium. N'crs kova buvo sunki ir atkakli, nes 
amerikoniško buliaus {erzinimui buto parodyt.: boLeviki-ka vėliava, liet visgi musu bulius Komaras amerikonišką 

bulių nugalėjo. Kova tęsėsi apie dešimts minučių.

TAUTA. KUR£MAITINA- meteorą, kuris nesenai nu- 
.......... krito Jeniseisko apielinkėj, 

J j i Arnhemo Sibire. “Anksti 30 liepos ty
kini iki'šiai dienai balt- tą/’ jis sako, “žmonės gvve-

SI GYVATĖMIS.
Australijoj vra 

s-ia. i :______________ .
A’cidžiui žmogui nedaug tėra nantįs tame plote, kuris inei- 
ž noma. Olandų mokslinin
kai pirmu kartu buvo nuvykę 
jos tyrinėti 1618 metais. Jie 
ir dabartini vardą jai davė. 
P<> to ią tyrinėjo Francis Bū
ties. kuris per keliūtą metų 
» nkeliavo apie 300.000 my
lių plota tos keistos ir neži
lo mos salos, .los pelkėse gy
vena keisti gyvūnai, ir taip 
pat keisti žmonės. Jie tebėra 
da visai laukiniai, vaikščioja 
nuogi, nežino geležies nei 
kitokių metalų, ir visus savo 
įrankius 
Ginklų 
nežino, 
smailiai 
skeveldros 
pat akmens 
d<»s galo 
ries odos. Maitinasi šita lau
kinė tautelė viskuo, kas tik 
papuola, bet kadangi ant tos 
sales daugiausia yra milži
niškų gyvačių, tai daugiau
sia tomis gyvatėmis ji ir gy
vena. Primušę kirmėlių šitie 
laukiniai numauja joms 
o<las, galvas numeta šalin, 
nes jos nuodingos, o likusią 
dali suderoja kaipo didžiau
si skanskonį. Jie da nieko 
nežino nei apie velnią, nei 
apie Dievą. Tas parodo, kad 
buvo laikas, kuomet visi 
žmonės taip gyveno. Pasa
kas apie dangų ir visokias 
dvasias žmogus sugalvojo 
vėliau, kada jis pradėjo pla
čiau keliauti ir įvairių sapnų 
sapnuoti.

darosi iš akmens, 
kitokių jie neturi ir 
kaip tik durklas iš 
atskeltos akmens 

ir kū jis iš tokio 
. pririšto prie laz- 
šikšnomis iš žvė-

na tarp Lenos ir Jenisėiaus 
upių, matė apjakinančiai ug
ningą kūną krintant iš dan
gaus. po ko sekė perkūniška.- 
trenksmas, girdėtas per tūk
stanti mylių i pietus. Tas taip 
sujudino orą. kad per 400 
mylių apl^kui žmonės ir gy
vuliai buvo nublokšti nuo 
kojų, o iš upių ir ežerų buvo 
ištėkštas vanduo. L’ž 25 my
lių žmonės buvo išnešti i orą 
kaitų su savo gričiomis ir 
galvijais. Irkutske, už 800 
mylių i pietus, seismografas 
rodė žemės drebėjimą. Ir 
krisdamas žaibo greitumu, 
tas meteoras paskleidė ore 
tiek karščio, kad pas žmones 
susidarė Įspūdis, kad drapa
nos ant jų užsidegė. Didžiau
si plotą miško tuojaus apėmė 
gaisras, kuriame žuvo tūks
tančiai elnių ir prapuolė 
daug vietos gyventojų.”

KAIP NAŠLĖ PASIRUPI- 
i NO SAU VAIKĄ, 
šiomis dienomis New Yor

ke buvo nepaprastas atsitiki
mas. Turtinga ir jau nebe
jauna našlė, Grace Mailhou- 
se Bumham vardu, kurios 
vyras buvo muilo fabrikan
tas ir mirdamas paliko jai 
$500.000, nuvažiavo gimdy
mo ligoninėn ir po nekurio 
laiko sugrįžo iš tenai su kū
dikiu. Žmonės, kurie taip 
mėgsta kišti savo nosi i sveti
mus reikalus, tuojaus pradė
jo teirautis, kada Mrs. Bum
ham ištekėjo? Kas yra jos 
kūdikio tėvas? Reporteriai, 
senmergės ir visokie “doros 
sargai” pradėjo listi Į jos 
apartamentą ir klausinėti. 
Bet Mrs. Burnham visiems 
atsakė: “Ne jūsų biznis.” 
Tuomet tas visas “vyžų paš
tas” nubėgo i City Hali pa
žiūrėti. kaip to kūdikio tėvas 
užrašytas gimimų knygose. 
Jir rado, kad tenai užrašy
tas tūlas Kari Grahani, advo
katas. kurio adresas paduo
tas po No. 76 Riverside Dri- 
ve. Nubėgo jie tenai. Pasiro
dė, kad tokio asmens tenai 
nėra. Toliaus pasirodė, kad 
visam Ne\v Yorke nėra advo
kato tokiu vardu. O Jėzau, 
koks triukšmas pasidarė. 
Senmergių, kunigų, reforma
torių ir kitokių “doros sar
gų” liežuviai neturi pasilsio. 
Jiems dabar aišku, kad Mrs. 
Burnham vyro neturi. Ji te
bėra da našlė. Ir būdama 
našle pasirūpino sau kūdikį! 
Nebūtų taip baisu, jei ji butų 
paprasta moteris. O dabai 
turi pusę miliono dolerių, 
fabrikanto našlė, “aukštos” 
draugijos narė, rimta 41 me
tų amžiaus leidė, ir taip tu 
man pasielk! Ar gali būt bai
sesnis skandalas? Ir liežu
vi* • plaka, net seilės tiška! O 
Mrs. Burnham vis sako: “Ne 
jūsų biznis. Norėjau vaiko, 
tai ir pasirūpinau. Tėvą pasi
rinkau toki, koks man ge
riausia patiko. Tai yra mano 
privatinis dalykas.’

PO MIRTIES NUODAI IR 
LAVONO SUNAIKINIMAS

Šiomis dienomis Birming- 
hame. Anglijoj, mirė žalva
rio fabrikantas James Mott. 
“The London Post” paduo
da jo palikto testamento tu
rini. “Aš labai trokštu ir bū
tinai reikalauju.” sako jis ta
me testamente, “kad man 
mirus du medicinos tyrai, 
arba chirurgai, išbandytų vi
sas galimas priemones persi
tikrinimui, jog aš esu tikrai 
miręs ir mano gyvastis visai 
užgesus. Vienas daktarų turi 
Įpilti mano burnon stiprią 
dožą prūsinės rukšties (nuo
dų), o kitas antrojo akyvaiz- 
doje turi nupiauti man gal
vą. ir abudu turi paliudyt, 
kad taip tikrai buvo padaly
ta. Kitaip tariant, aš reika
lauju, kad man mirus mano 
lavonas butu supiaustvtas i 
dalis.”

Toliaus p. Mott savo testa
mente reikalauja, kad šitaip 
supiaustvtas jo lavonas butų 
užsiūtas i maišą ar kitokį 
audeklą, kuris turi būt kaip 
galima rečiausias, ir taip už
siūtas lavonas turi būt Įmes
tas Į jūres. Jokios skrynios, 
nei medinės, nei metalinės, 
nevalia vaitoti, nes Mott no
rėjo, kad jo lavonas kuogrei- 
žiausia susijungtų su jūrių 
vandeniu. Bet jeigu dėl ko
kių nors priežasčių jūrėse 
laidot butų neparanku, tai 
testamentas Įsako tuojaus 
lavoną krematorijoj sude
ginti ir jo pelenus išbarstyti 
int visu keturių vėjų.

Ar taip buvo padaryta, 
kaip testamentas reikalavo. 
‘London Post” nepasako.

I

11
•>

>

i Aš. Klemensas Radavičius, pa Jie 
l.au **v.> tikrų dviejų brolių Jono L-* 
Mikolo Radavičių. Visa laika gyveni’ 
Philadelphia, Pu., prie* karų ir pq ka- 
k<». 1921 metais paskutinį la’škiiįgv 
vau. po to nei jokios žinios netaria. 
•Jeigu kas žino meldžiu širdingai du<ki 
žinoti arba jie paris lai atsišaukia.

Klemensas Kada'iriu*
Tilžė*. zaL 167. šuauliai. Lithuania.

Pajieškau Tamošiaus Pažėros.
gavau laišku iš Lietuvos nuo tavoj ca-“ 

■ šers dukters Onos BartašiuniiUėi. ii 
klausia apie tave Malonėk atkišau* u* 
arba žinantieji praneškite. Girdėjau, 
gvvena Indianoj. (ttj t

JUOZAS buzas -
P’. O. Box 31, l»over-Koxcr<*ft, Mei >

Pajieškau savo mylimos pussetervi 
Agotos Usiutės. Malonės manu myli
ma sese atsiliepti arba, žinantieji pra
neškite, už ka busiu dėkingas. (6) 

KRANK MIKALOP
Bux 11, Medway, Mass.

URŠULĖ VARANĄVIpKNĖ. pa- 
jieškau savo vyro Antano VAgąnavi 

t ciaus, daug metų jis mane paliko su 
'dviem mergaitėm Lietuvoje, Peliju* 
i kaime, Šimonių vaisė., Kupiškiu paš- 
1 tas. Seniau jis gyveno 2718 E. 35-lh 
i st.. Cleveland; Ohio.', bet dabar ji* r.ie- 
: ko nerašo. Kas apie jį žino malonėj 
pranešti, arti a pats lai atsišauki;.,;

■ mano adresu į Lietuvą arba pas man-j 
i seserį Amerikoje, šiuo adresu: (o)

MUS. M. NAVIKAS i ‘i
277 Metropolitan av., Bruoldyr., NA*.

■t------------ - —I . . £
Pajieškau draugo Pijušo Vitkauske.

i paeina iš Mariampulės parapijų-', 
Nurto kaimo, pirmiau gyveno Shc- 
n;iii<lpahK Pa., v dabar nežinau ku=- 
Meldžiu atsiliepti arba ka* apie Jį-Ži
no malonėkite ;>ran"šti šiuo adrc*U:»* 

JUOZAS DAUGĖLA (t>)
5 Beanbien Kast, • ••

Moiitreal,* Canada. ••
i • I • i \Marcelė Masaiėiutė-Fetraitiarė, pa-, 

jieš'tau sesers Veronikos Masaiciutčų, 
paeina iš Jurbarko miesto* Rascipių 
apskr.. Kauno gulz., 38 metų, pina 
apie JO metų gyveno Chiėagoję, o d*- 

I bz.r išvažiavusi su kokiu vyru už Ch?- 
(cago*. Ji pati lai atsišaukia arba kas 
apie jų žino malonėkit pranešti i 61 

MRS MARCELĖ PETKAITIENĖ ; 
P. O. Bok ••5, VVa-hington Depot, Ct.----------------------------- ---------- , j-' •»
Pajieškau V.erųnįLos Rušmaitės. Vi- 

žantų ka’mo. llal ių parapijos. Gn<U^ 
jau atvažiavo- j Cambridgų, Mass. J lei
džiu atsišaukti arba ka* žmote pra
neškite šiuo adresu: (d)

KAZIMIERAS STRIPiNIS
Colonial st., P. C Box 374,

Oaksville, Gojui, .
---------------------- -< - •' , • **r---- L
Pajieškau draugo Juozo <k*Iinšk^ 

paeina iš Vilniaus rėdybos.Pra ša ^at
siliepti greitai, turiu svarbi) reikalų.

MATT. SHUDKIN • *(7i
.Port JLuųlow,.Wu*h

T?
APSIVEDiMAJ.

- / ,<1 ’ 1:1 t > ' '.
Pajieš au apsivedimui ’mėrgiribš *r* 

ba našlės nu<> iki 45 metų amžiau*.-. 
Esu našlys 40 melų-amžiaus; turiu di- 
«!ely giažių ūkę. 3 • vail.ačius:' 17, !u, 
9 metų. Viskas ko truksiu, tai namu 
šeimininkės. Pareikalavus prisiųsiu 
savo paveikslų.

KAZYS LUŽTN’AS
į R. K. I>. -1, Amsterdam, N. Y.

» .

PAJIE3KOJIMAI(Italijoj) vaikus, visai mažutis, sirgo 
nagrinėti ir kankinosi kelias sąvaites. 
daugiau. Mergaites tėvas vežiojo abu 

kartu po valančią laiko, pa
kildamas po 10.000 pėdų

ša. kad Neapolio 
teismas pradėjo 
bylą, kuri tęsiasi 
kaip 1,000 metų.

Tais laikais žmonės laukė 
pasaulio pabaigos. Iš baimės nuo žemės.

toks moteriškės pasiaukavi- 
mas skaitomas labai šventu 
daiktu.

Moteriškė ūečiaus negalė
jo iškentėti skausmų ir skau
džiai apdegusi nusirito nuo 
laužo 
Paleistas vyro lavonas nusi-(šarvo turtus vienuolynams i 
rito į upę ir vanduo jį nune- Taip 999 metų gruodžio m.) 
šė. Tuo tarpu pribuvo dau- vieno žemės ploto, turtingo 
giau policijos ir ji degantį miškais ir ganyklomis, esan- 
laužą išdraskė. Apdegusi čio tarp Salerno ir Neapolio 
našlė tečiaus atsisakė nuo tos (savininkai padovanojo savo

i

I
su savo vyru glėby..žmonės dažnai atiduodavo 

vienuolynams.

laužą išdraskė. Apdegusi jčio tarp Salerruo ir Neapolio

vietos eiti ir gulėjo tenai per:turtą Santo Trifono vienuo- 
ištisas dvi paras. Tukstan- lynui.
čiai initlų ėjo jos lankyti ir ‘
visi prie jos meldėsi, nes jų savininkai apsigalvojo ir na- 
akyse j^tapo jau šventa. Ga- reiškė, kad savo dovaną atsi- 
lų gale policijai pasisekė fa- ima. Vienuoliai, žinoma, 
natikų minią iškrikdyti.ir tą gautos dovanos sugrąžinti 
moterį nuvežti ligoninėn, (nepanorėjo. Savininkai pa- 
Trįs šito ritualo vadai buvo davė skundą teismui. Byla 
areštuoti, nes Įstatymai to- tečiaus dėl ivairių priežasčių 
kias apeigas dabar draudžia vis buvo atidėliojama ir taip 
kaipo sauvžudystę. pasiliko neišspręsta ligi šių

dienų. Dabar Lettere ir Ra- 
velle bendruomenės vėl iškė
lė bylą, pareikšdamos į mi
nėtą žemės plotą savo teises.

ESKIMOSAI MANO, KAD 
BALTVEIDŽIU VEIDAI 

NULUPTI.
“The Nevv York Times" i 

paduoda šitokią Grenlandi-; 
jos eskimosų legendą:

Du eskimosų medžiotoju Į 
kartą išsiįrė savo kajakuose 
pasižvalgyti ir naujų vietų 
medžioklei pajieškoti. Jie 
įrėši gana ilgai. Vieną dien?

Po keletos metų vienok

Vienuoliai,

skundą teismui. Byla

Pajieškau Simeono Kvietkausko, 
gyveno Montneal. Kanadoje Malonės 
atsisaukt arba žinantieji teiksis pra
nešti. S

V1NCAS DERMAVIčIA 
2540 St. Clair avė.. Cleveland, Ohio.

NE ŠAUDYS, O KARS.
Lenkijos prezidentas Mos- 

cickis pasirašė dekretą, ku
riuo atmainomas šaudymas, 
kaipo aukščiausia bausmė už 
kriminalius ir politinius nu
sikaltimus. Ateity šaudomai 
bus tik pagal karo teismo 
sprendimus. Civiliniams teis
mams išnešus mirties snr n- 
dimą — nuteisti mirti busią 
kariami.

Paheškau savo brolio .Juozo Sku- 
; rausko. amžiaus 3K metu. Kauno rė- 
’ dybos. Panevėžio apskričio."Linkuvos 
valsčiaus. Gertukio kaimo. Nuo jo lai- 

į škų nebejaunu nuo 1922 m. ir nežinau 
i kur jis cyvena. Malonėkit ųtsišaukti 
arba kas žinote meldžiu pranešti, už 
ka bus'iu dėkingas. Dabar aš gyvenu 
Argentinoj Mano antrašas;

PETRASSKURAUSfcAS
Th»- Kirst National Bank <1f Boston. 
Kloriiia 99. Buenos Aires, Argentina.

Papoška" brolio J-to Patkausko iš 
Lietuvos Kauno rįdvl»s. Biržb val<- 
čtaus ir a >s’ ričib. Žodeliu kaimo. 
Amerikon atv-1 o 1906 r»ri: š
karų irj’veno Chieaę’oj. Meldžiu bro
lau atsišaukti. •,«•« turiu -v ar b i reika
lu arb i ž:n"n< ir ji anie ji ma'onėkite 
man pranešti. u> ka b.-siu labai dč-

Pajieškau merginus arba našlės ap
sivedimui. nuo 35 iki 45 metų; dora 
našlė irai i būt kad ir su pora vaikų. 
Aš esu našlys bevaikis. Arčiau ga’čs 
susipažint per laišką. Su laišku malo
nės pnsiąst ir nave'ksla.

IG. SIN-ČIA
268 Athens st.. So. Kosto’/, Ma.-s.

ORU VAROMAS LAIK
RODIS.

Šveica rijoj i nžinier 1 us
Tean Reuter padarė tokį lai
krodi. kurį varo spėka, gau
nama oro spaudimui besikei
čiant. Laikrodis eina jau ke
lis mėnesius be sustojimo. 
Inžinieriai šituo išradimu la
bai domisi, nes jis lyg ir pa
rodo. kad galima padaryti 
“amžino judėjimo” mašiną, 
kas iki šiol fizikoj buvo skai

doma negalimu daiktu.

Kingas.
JOKŪBAS PATK VUSKaS

Bes 12'1. Ti-»mirs. Cunada.

ŽVĖRYS MATYDAMI SA- 
VO PAVEIKSLUS, IL

GIAU GYVENA.
Laukiniai gyvuliai laiko

mi nelaisvėj, cirkuose, mu
ziejuose, neilgai gyvena. Zo

ologai mano, kad to silpnu- 
iie pastebėjo atsiiriam pfieg.nio pi iez-astimi yra nemaiy- 

i ........................................... "■

P i š' ;>u Juozo Stan’ aus. paeina 
is L i r r.. Mos’edžio vai..
K<>1 l-a'"to. Pirmiau 'r»'veno Mont- 
realj Canada naskvtirn* laiku dirtx> 
•’nrlfi ka '!•)-■<'» Tariu svarbu reida
is. .Jano »--•a toksai.

5 JI STIN BEI NORS
5-1 • E.st 155 st . Harvey, III.

<• a ši-n’ iti'ė-Hofftn-in. pajieškau 
bro' o Vbino Šimkaus. 15 m«'tų neži
nau. k r i <-vvnr.a. Seniau dirbo mai- 

<■ : nii l.ittl< t"n. III. Kas apie jį ži- 
n>- ’onėkit pranešti arba pats teik- 
at i-aust.

MRS. A IlOt KM * N
8«5 llancock st., Brooklyn, N. T.

nn*nnsis

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos, našlės ar gyvanašlės, tarpe .25 
ir 38 metų amžiaus. Aš esu 33 metų 
amžiaus, gražus vyras, kaip Su savo 

I akimis pažiūr u į veidrodi. Rašydamos 
laiškų meldžiu idėti ir paveikslų, taip
gi uždėti aiškiei *avo antrašų. Aš pla
tesnes žinias apie save suteiksiu pef 
laiškų. Vvrų meldžiu nerasi ne ti. :(’7) 

G. P. ANTHONY
53--10 Grcenpomt avė., 

Long Island City, N Y.

Pajieškau ąpsivedimui merrinuj 
nuo 18 lig 25 metų, kuri butų linksrnp 
bo<i<>. graži unt pažiuro*, mylėtų mu
ziką ir turėtų balsą dainavimui; gali 
būt čia gimusi. Aš esu 26 metų, b pė
dų. 10 colių aukščio, moku amatą, b 
vakarais grajinu šokiuose, uždirbu 
$12 į dienų. 'I uriu 2 namus Califortii- 
joj. vienų čia Wa*h. ir automobilių. 
Mergina norinti arčiau susipažint ma 
lonės prisiųst savo paveikslą. Arčiau 
susipažinsim per laišką. <8)

ADAM MASSEY. •
P. O. Rox II, Puyallup, Masi,.

Redakcijos
Atsakymai.

Pajieškau Mikolo Grimaliaus. Krei- 
v i-v > •>•-*<>. Tauragės apskr.. Kauno 
2ub.. girdėjau gyvena Chicagoje. Tu- 
i as a-i- ji žino, malonėti pranešti, 
riu s'.z'b'i -ei'-a'". lai atsišaukia arba 

VRX\ \S PALUKAS
P. O. Box 20. I.awrence, Pa.

juos valtį sūdriem \yrau. 
Išpradžių jie manė, kad tai 
bus kurios nors salos gyven
tojai, jų kaimynai. Bet prisi- 
įrus arčiau eskimošai baisiai 
nustebo, nes pamate, kad 
tiedu vyrai valtyje yra nu
luptais veidais. Buvo nulupti 
netik jų veidai, betirran-į 
kos. Jie visai neišrodė kaip 
žmonės: jie buvo balti. Eski- 
mosai bandė į juos kalbėti, 
bet pasirodė, kad tų žmonių’ 
ir kalba persimainius. Jie 
kalbėjo ne kaip žmonės, bet 
kaž-kaip rėkavo, ir eskimo- 
sai visai negalėjo jų supras
ti.

Eskimosai labai nusigan
do ir tuos nepažįstamus žmo
nes savo harpūnais nudurė ir 
jų lavonus įmetė į jūres.

Tai taip eskimosai pasiel-t 
gę su pii mutiniais baltvei- 
džiais. kurie buvo nuvykę 
Grenlandijos tyrinėti.

i 
i

Vienam Londono zoologi-į 
jos sodne sumanyta aplinkui 

■ išstatyti tų gyvulių piešiniai, 
atvaizduoti žalumynuose. 
Dvėsiinas gyvulių naujose 
aplinkybėse žymiai sumažė
jo, vpač gyvačių ir krokodi- 
liu.'

Visiems. Kurių korespon
dencijos ir kitokie raštai rlel 

' vietos stokos netilpo šiame 
(numeryje, tilps sekančiuose.

Šiaudiniui, Waterbury, 
Conn. —Tusų koresponden
cija nesvarbi — netilps.

J. L. Senuliui, Pittsburgh, 
pa. — Jūsų korespondencija 
tilps prie* pirmos progos, 
kaip tik pasidarys liuosos 
vietos laikraštyje.

Rajauskienei, Pittsburgh, 
Pa. — Ačiū už koresponden
ciją. nors sunaudoti jos ne
galėjome. Patalpinome J. 
Virbicko korespondenciją, 
kurioje plačiau tasai koncer
tas aprašytas.

S. Žebrauskui, So. Boston, 
Mass. — Ačiū už prisiųstas 
eilutes, bet sunaudoti nega
lėsime.

J. Ž., Racine, Wis. — Mes 
žinome, kad yra daug tokių 
prietaringų ūkininkų, kurie 
varles ir rupūžes naikina. 
Tuo tikslu “Keleivio” No. 3 

ir minėta straipsni iš-

Paji'-A-aii nažėtamų. gyvenančių 
Kan-i'loi ir Amerikoj. Meldžiu jūsų 
atsiliepti ii"« nnt-ašv;

JONAS KLIAUGA
Ind. L ikt- I.h“. Co. Camp 2,

Osaiiuon. Ont., Canada.

KAIP FANATIKE NORĖ
JO SUDEGTI ANT LAUŽO

Londono “Dftily Mail” pa
duoda iš Indijos šitokią ži
nią. Netoli nuo Alachabado 
miestelio mirė vienas indas. 
Einant senuoju sutėnų pa- 
oročiu, jo pati"nutarė sudeg
ti kartu su vyro lavonu ant 
’aužo, nes senovėj Indijoj 
buvo toks paprotys, kad vy
nu* mirus, jo pati butų palai
dota kartu su juo.

Taigi, sužinoję apie šitos 
našlės pasiryžimą paaukoti 
iavo gyvastį apie 5,000 indų 
susirinko ant Gangos upės 
kranto, kur turėjo Įvykti šer
menis. Tam tikslui buvo su
krautas laužas, o ant jo pa
guldytas mirusio vyro lavo
nas. Užkurus apačioje ugnį, 
moteris užlipo ant laužo, at
sigulė prie mirusio savo vy- 
o ir apsikabino jį savo ran

komis. Kada liepsnos pakilo 
r moteris pradėjo nuo skau
smu

LENKAI UŽSIGAVO, KAD 
PILSUDSKIS PRISIPAŽI

NO ESĄS LIETUVIS.
Lenkų dešinioji spauda 

nepatenkinta, kad Pilsuds- 
(kis Ženevoje pasisakė esąs 
j lietuvis. Politiniuose lenkų 
į sluoksniuose šis prisipažini- 
‘mas sukėlė neramumo ir nu- 
: sivylimo, kad Lenkiją anks- 
‘ žiau valdė ir dabar tebeval- 
io lietuviai.

Dar sxki pajieškau Jurgio J. Ken- 
de vio broliu ir seserų. Girdėjau, paei
na nn<> Parevėžio. Brolis Jurgis J 
Vend<”-'s tapo užmuštas tavi driver 
New Hs’-en. f'onn. vasario 13 d.. 1927 
m. Me'dži'; atsišaukti šiuo antrašu:

R. MAKAUSKAS (7i
23 Edu-ard st.. N e iv Haven. Conn.

Pajieškau brolio Antano Petraičio, 
paeina is Kauno rėdybos. Tauragės 
apskr.. Graužų kaimo. Jis gyvena 
A merikoj jau keletas metų, bet aš anie 
jį nieko nežinau. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie ji žinote, malonėkite 
man pranešti šiuo adresu- (7)

KAZIMIERAS PETRAITIS
1111 E. 68th st.. Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų nuo 25 iki 3o me
tų; esu pasiturintis vyras, norėčiau 
gaut švarių moterį už žmoną. Arčiau 
susipažinsim per laišką arba ypatis- 
kai. Su laišku malonės prisių^t ir pa
veikslą. (g,

M. ALEKNAVIČIUS
42 Alfried st.. W. Everett, Mas,.

I■

SVARBUS PATARIMAS.
Artinantis pavasariui, daug ks ■» 

mano kviestis j Kanadą savo gimine.-, 
ar pažįstamus, is Lietuvos ar iš kitų 
Europos dalių. Norintieji gauti tikrų 
žinių apie atkvietimų, rašykite laiš' ų 
šiuo adresu: ft

i J. ČEKANAUSKAS
• 142 Red*ood are., Winnipe*. t aaaaa

PRAŠAU INFORMACIJŲ
Teisingi lietuviai, kurie permatoU, 

kad ju<ų mieste galima padaryt pn. 
gyvenma iš TAISYMO CEVERYKt . 
malonėkite nurodyti. Jeigu kas tu i 
šapukę taisymui ceverykų paroa' ,- 
mui, t»rb« reikalauja pusininko art .L 
darbininko, praneškite. Girdėjau, kai 
VTorve’tery reikalauja tokio darbi
ninko. bet nežinau jo adreso. Moteris 
iš Waterbury, Conn. kuri bu'o at.-i- 
šuukusi. aš pamečiau jos adresu r. ... 
lcnės priduvt savo adresų.

A. GULBEN
West Hanover. Mass.

Aš. Kazys Kalinauskas. Marianų>u- 
lės apskr.. Grabams kaimo, pajieškau 
pusbrolių ir pusseserių Jenauskų. 
stnelčiaus vaikų, įgyvenančių Ameri
koj. Malonės atsišaukti šiuo adresu: 

KAZYS KALINAUSKAS
1349 Herkimer st., Baltimorc. M<l.

ORLAIVIS GYDO
kriokulį.

Vokiečių laikraščiai rašo, 
<ad vienas lakūnas Šarloten- 
ourge išlėkė orlaiviu su 
Iviem savo mergaitėm, ku- 
-ios labai sunkiai sirgo krio
kuliu (kokliušu). Sugrįžus, 
Mergaičių kosulys taip su
mažėjo. kad daktaras patarė 

. ėvui d a syki jas išvežti oran, 
i Ir po to mergaitės visai pa- ! -i ... .___  l._: a_ *•

BYLA UŽSITĘSUS 1,000
METŲ.

; Dažnai tenka girdėti musų
(piliečius nusiskundžiant dėl 

~ų raitytis, minia ėmė bylų vilkinimo teismuose, 
spiegti ir šaukti iš džiaugs-'Sako, štai jau treji metai by-: 

profesorius Leo-Įmo. Pribuvusi policija nore- Jo juosi, o bylos galo vis dari
Kulik pasakoja įdo-’jo na terį nuo laužo nutrauk-nematyti. Ir po to mergaitės visai pa-(mes i

mlykųapie milžinišką tl, bei i-inia neleido, nes Bet štai laikraščiai prane-lsveiko, tu*? tarnu kai trečias spausdimm

BAISUS METEORAS.
M askvos 

nki ♦k 
mių

Mes. vaikai, paj'ieškom savo tėvo 
Juozapo Miknevičiaus ir tėvo brolio 
arba musų dėdės Karolio MiKnevi- 
čiaus. Mes esame keturi: sūnūs įrauk 
ir dukteris Annie. Josie ir Antosė. 
Mes. tėveli, jūsų pašalpos nereikalau
tam. tik norim žinoti ar gyvas esi. 
Taipgi turim svarbų reikalą prie dė
dės. Norėtum tėveli ir dėdę dar gyvus 
pamatyti. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

MRS. ANNA McNAVY
_U25 a„, Chit;^.., tU

MATYK KAS ČIA!
Už si.ųo drukuvt. ... .<» ..r 

koncertai. ir i.'. lasu*
ma plunksią Velte. „i.vv. gau
rate U7 *1.oo. Adresuokite: <8'

ITK'JVS K4.L> Ua ij A
-’»! > 12 . 1L UŪ Jphia, P*.
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KAS YR \ DEMOKRATAS.

T
KELEIVIS

HOW IT WAS DONE

Humoristika
MEILĖ PRAKTIKOJE. Patarimai šeimininkėms.

Jei šeimynos rūbuose įsiveisė 
utėlių ar blakių, tai šunimis piu- 
dyti jų neverta. .Jokio šunies šie j 
sutvėrimai nebijo taip labai kaip; 
paprasto muilo ir vandens.

Prūsokų į kopūstus nemaišyti. |
Nuo girtų vyrų visokius vai-; 

gomus daiktus, kuolus, kirvepen- 
tes ir kitokius skaudinančius 
daiktus slėpti kuo giliausiai. Ko- 
:ėlą kur nors dėl visa ko galima 
įasilikti savo žinioje, kaipo zo- 
postą.

Barščių virti tik tiek, kiek rei
kia šeimynai, šunų ir paršų šita 
atrova nešeriama. nes Jie pas
ali visas gaspadinių misiis žino.

Sąšlavos, nors ir labai mielas 
raktamentas. bet arti prie šir- 
iies, ypač trobos kampe laikyti 
nepatariama, nes sąšlavų krūvo
je kartais gyvatės pradeda

f

Motina: Matai, dukrele, demo
kratas yra toks žmogus, kuris, 
kad ir ponu būdamas, myli savo 

:tarną ir skaito jį sau lygiu.
Mergaitė: Tai ir mano pape 

yra demokratas, nes jis bučiuoja 
musų tarnaitę.

\eis

švaros darbas.
tam-Teisėjas:—Kokiu įrankiu 

ta parbloškei savo kaimyną že- 
r.ėn?

Kaltinamasis:— Jokio įrankio 
įevartojau. T,.! buvo švarus ran-. 
;-i darbas.

Vaikinui rupi merginos širdis, 
o merginai — vaikino kišenius.

DOROS SARGAI.

KUR DINGO JŲ 
SMEGENYS?

Loving Wifę—Kow that you are 
ruined, Henry, I wlll dicclose my 
secret. p-.,r yeara I have Deen saviac 1 
up. and now (pouring a shoner of , 
<<»ins Into his hat) thls may tble ynu 
iiver. ~ i _

Husband—Oh. my darllny. how dbl|tula lTlOteris pagimdė kudi- 
yoa man.ngę to do it?

Wife—Easlly enough. Erery t!me
you snid an unkind thfnz to me 1 .
a shiiiing into a box.

Nelabai senai Chicagoje

Sumanus berniukas.
Mokytojas: Andriuk. dabar 

štai tu is priešakio turi šiaurę, iš 
dešinės — rytai, iš kairės — va
karai. Pasakyk, ką tu turi iš už
pakalio ?

Andriukas: I»()ą ant kelinių. 
Aš tamstai tuoj galiu ir parodyt.

Kampininkas.
Teisėjas sako i valkatą: 
—Kur tu gyveni?
—Niekur.
Kreipiasi i kitą valkatą: 
—O kur tu gyveni? 
—Aš pas jį ant ’ourdo.

GERAS ŽENKL AS.

No. 6. V^ario 8 d., 1928

f

i:iue ki, kuris buvo visai be sme- i 
į pur genų. Tokis atsitikimas, su

lyg gydytojų pasakymo, yra 
pirmas musų atmintyje irga- 

fna keistas. Jie sako: “Gamta! 
w* šiame atsitikime padarė klai

dą ir. kad davus gamtai pro-'

Ar Kūdikis Tarpsta?
Kūdikiams reikia gero maistinei 

maisto ir užtektinai būtinų vitaminų, 
' kad užtikrinus normali augimą ir stipru

mą ir gerai subudavotų kaulų.

SCOTTS
Nothing More

“ReaUy," suid Cbarley Cashgo to 
talior, “I fęel that I <vrę yon—”

"You do.” interrupted the tailor. _ _
-An apoiouy for having kept yon ta klaidą atitaisyti, reikia 

waiiing for your money so I""- ’ *■ - — .... .e -
I thought I vroulil drop rcund and . .
you—”

“Thmiks."
“And pay you the apoiogy. Goe«I

day.”

GOT LEFT IN THE HVSH

NETURĖJO PROGOS.

iStorulienė: O tai nedori liežu
viai tų bobų!

Smilgienė: O ką gi. kumute. ar 
tave iškoliojo?

Storulienė: Neturėjo pragos, 
nes aš viena sukirtau jas tr. .

Vagiu pasikalbėjimas.
Sėdi kalėjime du vagis. Vienas 
už laikrodžio, o kitas už kar- 

s pavogimą. Antrasis, norėda
mas pajuokti pirmąjį, klausia:

—Ei. Jonai, kelinta valanda?
—O. ką? Ar manai, kad jau 

laikas karvę melžti? — atsiliepė 
Jonas.

REIKALAUJA PRIRODYMO.

I

Pirmas: Tėmyk. koks trum
pas tos merginos andarokas.

Antras: Bet aš pas ją andaro- 
<<> visai nematau.

butų 
vyrai 
pagal 

atskirti

suteikia vitaminus, kurių pienas ir kitas maistas neužtek - 
tinai turi reikalaujamo daugumo.

»

Jauna Pati: Aš manau, 
geras daiktas, jeigu vedę 
dėvėtų koki-nors ženklą. 
Jriri butų galima juos 
nua nevedusių.

- Jaunas Vyras: Užtenka nosi- 
. vylimo ženklo, kuris matosi ant 
kiek' ieno vedusio vyro veido.

Keli datyksi reikalingi krikštui.
Kunigas, aplankęs mokyklą, 

klausia mažo vaiko:
—Pasakyk man. vaikeli, keli 

dalykai reikalingi krikštui?
—Tris, kunigėli — drąsiai at

šovė vaikas.
—E, nemoki katekizmo! Krik

štui reikalingi tik du dalykai: 
vanduo ir Die'o žodis.

—Juk reikalingas ir kūdikis’... 
—atsake vaikas.

APSIGAVO.

tamsta

žai i mas 
receptus

Kostumeris- Vakar 
padarei didelę klaidą.

Aptiekorius: Ar tai 
daiktas. Mes visuomet
išpildom su didžiausia atyda.

Kestumeris: Bet tamsta va
kar man davei gvr<> snapso. < 
paskaitė! už munšainą.

■TRAUKOS Iš TESTAMENTO
(Satyra.)

Kai numirsiu, mano ponios 
Ir panelės, kur mylėjau. 
Paminėkit objektyviai. 
Kiek dėl jūsų aš kentėjau. 
Kaip jus čiulpet mano syvus 
Egoistiškai, be saiko.
Reikėt, varžėties ir dukot... 
Nors dabar paskelbkit taiką! 
Paskutinę mano valią - • ‘
Štai išdėstau jums ant lapo: 
Netroškinkite granitu. 
Nei stovylom mano kapo. 
Nesagstykite tos vietos 
Skarmalais, gėlių nesėkit.
Ir tampydamos palupi 
Prie to kapo nesėdėkit. 
Lig pradėsiu šaukdams leipti 
Ir nustosiu gero tono. 
Pajieskojusios Petrauską 
Užtaisvkit patefoną.
Jokios pompos! Ir saliutais 
Nebauginkit mano vėlės. 
Te po taurę musų vyno 
Paragauja jus lupelės.
O užlyginusios duobę 
!>žek batukais sumindžiokit.
Ir pagrįžusios namoliai 
Bent sąvaitę nemedžiokit... 
Mano kapo kietą plutą 
Nors devintinei nušluokit. 
Kvepalų drėgme pagerbkit 
Ir fokstrotą pasišokit. 
Jei kam ūpas patarnautų. 
Atminimui literato. 
Referuokite, kaip veikia 
Salio šemerio “Granata.” 
Kai dėl pudros, preparatų... 
Jus atrasit kitą voką. 
Patikėkit: jus palikti 
Man ir gaila ir liūdnoka... 
Komplimentų nerašysiu: 
Jus gerai viens kitą žinot. 
Tik nors mirštant prispazinsiu. 
Kad mane jus sugadinot!

S. I.aučius.

Biskis Scott’s Emulsion, duodamo reguliariai, 
kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi beveik magiš
ko efekto dėl kūdikių ir jaunų vaikų.

- Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 27-39 ’ ■ ~ =
'■ 9 ■ 11 ---------------------------------------------------------------

t™* jwharn kūdikiui leisti numirti.” 
į žinoma, jie tą ir padarė. 
Kūdikį numarino ir gamtos 
padarytą klaidą atitaisė.

I
Ar tekis be smegenų, kūdi
kis galėjo augti ir kas per 
“filosofas" jis butų buvęs, 
jeigu butų užaugęs, daktarai 

nepasako.
Bet kur dingo smegenys 

tūlų suaugusių žmonių ir kas 
su tekiais reikia daryti? štai 
nesenai viename Kanados • 
mieste gaisras sunaikino nas- Į 
laiėių prieglaudą, kuri pri- • 
klausė šv. Kazimiero vienuo- į 
lynui. Kilus gaisrui namo! 
užveizda ir tūli kunigai kar-! 
žygiškai lindo i ugnį gelbėti 
gibsinių ir molinių stovylų 
savo “šventųjų,” o apie esan- ‘ 

‘čius prieglaudoje našlaičius, 
vaikučius jie visai pamiršo.: 
Ir -35 vaikučiai suspirgėjo į 

'liepsnose.
Dabar lai skaitytojai išri- 

' ša ši klausimą: ar tie stovylų i 
'garbintojai ir jų gelbėtojai 
Į turėjo smegenis, ar ne? Jei
gu neturėjo, tai kur jų sme- 
genysdingo ir kas už jų-pa- 
darytą klaidą — suspirgini- 
mą 35 vaikučių — turėtų at
sakyti? A. J. Viznis.

■ ■ be inareiec.
> 1 intesi<le<! to

ir. yselt •vrlięn

The Lay of the Lemd
markrd :he ndoiiR>(rd!7

i • . • • . ”>e thar. £out:
\Vh#-n I don .;•»• t “ fhem. you

They jro .-.rd į.ty r e out.”

It'

:«e

. Pretty Tough
Van Jay—Z:g-'-l>y aini bis wife 

a misernble time ..n ’.ieir m«>l»r 
Ja-t Sunday.

Van Puff—H,«w w
Van Jay—oh. i

take her nrfrror an-1 l.e forąų to 
bis

had 
trip

•hat?
iri fe for jot tr.

take
ppe. FARMOS

Intentions Uneeitain
Marica—VVeis- r yo embairassec'. 

when young I>o <«r .’ones asked yon 
for your bnnd?

Mande—Indeed
know trherher be 
or my pulse.— s

. I

TOO SLOW

I was. I dfdn’t 
ited to take 
Stories.

The Wily Waiter
“If you’ve «por d the man 

stole yonr car. -a' - don't yon i<*t 
ba<-k ?■*

“I’m wa::inz for hltn tę put on 
new sėt of t iręs.”

i /

d

every

She— I/o vot: be .ere ln falries?
He—Too slow— nse the flylzg ma- 

eiline ln crosrinę the tlver 
momlng.

Or-utė: Joneli, ar tu mane my- 
•> » •
-Jonelis: Taip. Onute, myliu, 

abai myliu.
Onutė: Ar gali tai prirodyt?
Jonelis: Galiu.
Onutė: Tai eikime pas taikos 

■eisėją. tegul jis duos mudviem 
šliubą.

GERAS PATARIMAS.

Aš tau patarčiau nesi-

čigonas ir blusa.
Keliu jojo čigonas, pagavo ant 

kaklo blusą ir ją mesdamas že- 
; mėn sako:
I —O. biaurybė. nenorėjai raita 
joti, tai dabar eik sau pėsčia...

Dėdė:
<envt su ta peteliške.

.Jonas: Kodėl?
Dėdė: Nes po vestuvių pete- 

’iškė pavirstai kandį.

.Milionai Giria 
didelę vertę

Santai M i d y
koris

Palengvins.
Nereguliarį 
šlapinimasi
Seniems

Parsiduoda vi
sose Vairinėse 11I

.1

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas slaptų ir kroniškų li-
I gu moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St.. Boston. Room 7. 
TėL: Rkbmond 0668, Rox. 1894-.J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

I

Lietnvitka Aptieks
Mea užlaikome visokią Vaistą 

ir šaknų
Nno Reu matizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų l’gų. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistą prisranrism ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

l«0 SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS.

i

Tel. So. Boston 506-W.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki ! v. po pietų

Serecomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleirio" name. 
Broadu av. tarpę C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

Telefonas oi 12.

t

ANT PARDAVIMO 
FARMA

360 akerių, 160 akeriu 
dirbtos žemės, budinkai 
ri. miškai dideli. 2 mylios 
iki miestelio Sena vieta dėl 
gyvenimo arba dei biznio, 
nes rudis randasi po žeme, o 
dar giliau žemėj rodosi ali- 
va. 16-81

J. ZIM ANCfl S
4624 So. M'estem are.. Chicago, Iii.a

i
iš
rė

» 
i 
i
♦ 
i

♦

i

Words and Mooio
We see, a, y-->-s slip on thalr 

A chane- n ag «nd ftorT.
The šoną ■> — -1y Jara todwy—

So is the ore;ory. < •

According to the Ritoal
Francas — F thinj went along 

at the I-’Json dimt antll the rctn- 
ister aske-1 de to o&ey her hue-
hand.

Krank—And en rhat?
France-— > -dd: “Do you.think 

[ m erazy* ' -lie grootr. ansvered: 
“T do.”

One Wish in Reoerve
Marle—If -oa coold

aishes i:
Viola—W*i
Mari1
Viola—Ar n I’d tave the other 

untii T savr : -w -te torned out.

KLEBONIJOJ
Kmw Wh* lt Meont

Gibbs—My I Bfret
everythfng. t

Dibbs—Har. yoą M sąiuk— 
your m?

Dušytė ir jos ganytojas

twocoold have
' id they be? 

i vrlsh for a hasband.
■That'- me.

For Grontod
The dear ola lady teta at

chnrch, an<5 ęr.»r»d U th» nuli eon- 
gregation w.«s rirfnt to Ziftg.

"Pleare,” zhe aaid wtth • nreet 
»m(le, "don’t r i* M H •eem'."

on

•f

FARMA PARSIDUODA
Prie cementinio kelio, arti trijų mie

stelių; 210 akru žemės, apie šimtas 
akru lysrios dirbamoji, o reštas-miškas 
ir ganykla: parsiduoda su gyvuliais ir 
ūkio įrankiais ir trokas; trobesiai apv- 
nauji. Priežastis pardavimo — savi
ninkas prarado ranką ir koją. Korin
is daugiau informacijų klauskit pas:

F. NAVIKAS (7)
R. F. D. 4a. Broeklyn. Conn.

Nepraleiskit šios Progos!
Kam nusibodo pas svetimus ver- 

ląnut. naudokitės! Man reikalingas pu
sininkas ant farmos, kuris Įneštų 
bent S1.560. Būt gerinus nevedęs ai ba 
su maža šeimyna. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. (6)

J. DERMEIT1S
2252 — 24-th «t.. Detroit. Mich.

l

Jei Patrakęs 
Bandyk Tą

UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 
VIETOS. SENOS AR N AI JOS. DI
DELĖS ar mažos, ir jęs busite 
ANT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TŪKSTANČIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas W. S. Rice. 131 H Main st.. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ja ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir two- 
ret diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išnokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo" Daugybė vyrų ir 
■noterą nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kasi tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodas pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go I. Padagros 
iGoutl. parašyti 
man laišką, pade-

, dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės B*wką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių "savo lėšomis.Jus 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatie Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai Įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plasteriu ar 
kitokiu daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Lmimentais, elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatie Remedy. Reumatizmas 
tori išeit, jei jus nasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
les panaikina skaudžius dierlius. 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AS NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. As nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit airaų. pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite

$1.00 B«tdW už 25 centu*.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rhetrmatic Remedy, kad 
žinotumėt jų» ir tūkstančiai kitų. 
,iog Reumatizmas gali bot prašalin
tas. ir mes Muarita uždirbt aut iš- 
bandvm®. Lšbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeiro jąs atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite dhūgiau. kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai- ant to ir 
užsibaigs. Mes nosiunčiame mažą 
buteliuką, kuris netari vertės, bet 
riaačiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dMeri. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jąs privalot prisius, 
ti 25e. prrsnmtimo ir sopnkarimo 
išlaidoms, o tuojaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertėj Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

RlJffN REMEDY €0,
Dept. B. W.,

1835 Miltraukee Are., Chieago, IR.

1 J
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Or. L EormaB-Gumauskas į

LIETUVIS DENTISTAS ‘
VALANDOS: '

Nuo 10—12 dieną Į
Nuo 2 -5 po pietų ’
Nuo 6—8 vakare {

Nedėliomis ragai susitarimą. t
7o5 N. Main St. kam p. Broad St. į 

MONTELLO. MASS. ‘

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- 
PUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS K IEK VIEN Ar LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
K AS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQU4RE -

BOSTON.
CLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš.rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTAIHENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena.
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L J. AKŪHEfiClUS
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausj paskutinį 
patarnavimą Už pilrą pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už. didelius, o už vaikus nuo 

ir aukščiau?. Pigiai ir gra
žiai. Otiso ir gyvenimo adresas:

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

Tel.:ššo. Boston 4486.

Tel. South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. lt FuiJhitė-SliaflM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Braadway, So. Boston, Maaa.

Room 2.

■* 
« 
♦
♦ 
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t

!
» 
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DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą* •[

Valandoj; 10—2į 6—•
Sekmadieniais: 10—1

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483
—............................... .......

0r. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Speeialntao Slaptų ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len 
kiškai ir rusiškai. TeMonn Haymarket 339d
1 ALLEN 8T., Cw. Cham BOSTON. MASS.

Valstija

■

Adresas

e

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT R PtATlN- 

KIT “KELEIVI”

Dykai nuo patrūkimo
W S. Rice, Ine.

1".1 H Main st.. .Adams, N. Y.
Malonėkit man prisiųsti visiškai 

dykai jusu stimuliuojančią aplika
ciją nuo patrūkimo.
Vardas.....................

Dėl ianvottą, žaizdų ir kitų rkauduHų 
BEAK BRAND SALVE (GroMevrskio)

Sustabdo nkaaamą ir ožąyda žaizdas 
nkaonmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 35e.

GROBLEWSK1 ft CO, Flymonth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nao musų korespondentų ir U Lietuves Laikraščių.) I

■■ ■ ■■ r - ■ ■■—.==11I
Prasidėjo baisi kova tarp 

šių dviejų moteriškių, kas 
yra tikroji motina.

Viena sako: aš pagim
džiau, kita sako — aš pa
krikštijau.

Kūdikis tuo tarpu buvo 
pas sargienę.

Priėjo iki teismo, kurs pri
teisė kūdiki grąžinti moti
nai.

Tragiška scena įvyko, 
kuomet motina atvyko pas 
sargienę su teismo atstoliu ir 
policija kūdikio atsiimti.

Kiekviena bijojo, kad kita 
kūdikio nenužudytų.

Atėmė motina kūdikį ir 
atidavė jį žydei auklėti.

Bet pasirodė, kad šia bylr 
susidomėjo ir kiti asmens 

. padavė . apeliaciją ir gruo- 
įdžiom. pabaigoj šis Salia- 
' mzmn tai<rr,os x-Sl naeilz-orirk. 
jo pas antros nuovados tai
kos teisėją. Šį kartą jau už
daromis durimis. Čia jau iš
ėjo visai kitoks sprendimas. 
Nutarta kūdikį perduoti tai, 
kuri jį pakrikštijo.

Ir baisi buvo scena, kada 
kūdikis buvo jėga atimtas 
nuo motinos, jį pagimdžiu
sios.

KAIP LIETUVOS ŪKININ
KAI PAŽįSTA BIZN|.
Keliaudamas, aplinkybių 

prispirtas, turėjau apsinak
voti viename kaime pas ūki
ninką Tauragės apskrityje. 
Pakliuvau į gana malonią 
šeimyną. Pats šeimininkas 
labai linksmas, šnekus žmo
gus. Visas atviras, ir neklau
sinėjamas viską išsipasako
jo. Lž nakvynę ir maistą pi
nigus imti atsisakė.

Po pusryčių pasisakiau, 
kad turiu būtinai nuvykti į T. 
miestą. Klausiu šeimininką, 
ai negalėtų čia kas mane tą 
14 kilometrų nuvežti ir kiek 
ca,-, “malonumas” atsieis. Iš 
pat pirmo karto pasisiūlė 
pats šeimininkas. “Be galo 
malonus,” negalėjau juo at
sigerėti. Bet vis dėlto pa
klausiau, kiek man atsieis tas} mono teismas vėl pasikarto- 
nuvežimas, šeimininkas ir 
sako: “Vakar buvau mieste
ly su malkomis, o šiandien 
turgaus nei a, su malkomis 
važiuoti negaliu, todėl norė
čiau prasyti iš tamstos už tą 
kelionę 35 litus.” Turėjau 
sau pripažinti, kad tai labai 
didelis atlyginimas gem ke
liu. Ką čia padarius?! Mo
kėti 35 litus butų menknie
kis, jeigu jie butų. Klausiu 
savo ūkininką:

—O kiek gi už malkų ve
žimą moka miestely?

—Tai, žinai tamsta, da
bar, kai keliai geresni pasi
darė, vos 12 litų už vežimuką 
gauni.

—šitaip.
Sugalvojau “biznį.” Vėl 

klausiu mano malonųjį šei
mininką, ar sutiktų važiuoti 
šiandien į miestelį, jeigu aš 
užmokėčiau iš anksto 15 lt. 
už tokį malkų vežimuką kaip 
turgaus dienomis. Mano šei
mininkas net aukštyn pašo
ko, kad gali nelaukdamas 
turgaus namie už malkas 
gauti brangiau nei miestely.

Tai kas gi išėjo iš mane 
“biznio”? O tai labai sveikas 
dalykas. Užsisėdau ant mal
kų vežimo ir su “savomis” 
malkomis nuvykau į mieste
lį. Už malkas sumokėjau 15 
litų, o už nuvežimą nieko.

Malkas turėjau parduoti 
pora litų pigiau, ne kaip pat
sai mokėjau.

Tai. kaip matot, užuot mo
kėjęs už kelionę 35 litus, at
važiavau ne. iš malonės tik už 
2 litu. ! • Biznierius.

i

i

LIETUVOS SKOLOS.
Kaunas. Finansų departa

mento pranešimu, 1928 rrf. 
Lietuva iš v»so įkartu su. 
nuošimčiais) turi sumokėti 
užsieniui 3,660,738 litų sko
los. Iš tos sumos šiomis die- 
‘ ’s jau pasiųsta 1,500,000 
litu Anglijai, kuriai bendrai 
Lietuva iki 1932 metų turi iš
mokėti 7,500,000 litų skolų.

Praeitais metais liepos m 
1 d. Amerikai sumokėta sko
los amortazacijų 320,000 li-

IŠ MEILĖS BANDĖ NU- | 
SIŽUDYT1.

f Rokiškis. Sausio 6 d. po i 
traukiniu metėsi jaunas vai-! 
kinas S., kuris gyvena stoty-1 
je. Bet mašinistai pamatę.

!sulaikė garvežį ir S. padavė, 
stoties žandarui. Bandymas į 
nusižudyti — nepavykusi i 
meilė.

DIRBTI PINIGAI.
Katyčiai. Vienas Didžio

sios Lietuvos pilietis, atke-
tu ir nuošimčiu 896,900 litu {liavęs sausio 5 d. į Katyčius,* *• , ,, . , Ii TT -__ a-_ _ 1 •

Amerikai Lietuva yra skolin
ga 61,625,900 lt. ir tai stam
biausia Lietuvos skola. Išmo
kėjimo terminas baigiasi 
1986 metais.

Be to, už amerikiečių 
“Laisvosios paskolos” bonus 
18,463,500 litų sumai iš 5 
nuoš. už praėjusius metus su
mokėta 900,000 litų. Bet ka
dangi beveik pusė tų bonų 
;ra Lietuvoje, tai užsieniui 
ereikia sumokėti apie 450,- 
)00 litų.

NARSI MERGINA IR NU
BAUSTAS NIEKŠAS.

Ne taip senai Varkališkių 
kaime nežinomas vyriškis 
užpuolė 15 metų merginą ir 
Įą išžagino. Kiek vėliau tas 
pats niekšas, šautuvu gink
luotas tuo pat tikslu užpuolė 
kitą merginą. Bet šios butą 
narsios ir ji pasipriešino. Iš
traukusi iš rankų šautuvą ji 
smogė piktadariui per galvą i 
ir ii smarkiai sužeidė. Vėliau! 
policija jį suėmė.

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA, 
/ienas nuteistas mirti, kitas 
—iki gyvos galvos kalėjime 

ir trečias — 15 metų 
kalėjimo.

Kariuomenės 
'a. sausio 12-14 
*ėje nagrinėjo 
aip jų ii- kelių 
^yi?-

Kariuomenės 
įagrinėjęs kaitinamąją me-

teismo sesi- 
dd. Ukmer- 
keletą bylų, 
lenkų šnipu.

teismas iš-

I

lJJALIAMONO TEISMAS 
LIETUVOJE.

ik
f;. Mergina R. S-aitė, Kaune 
žydų šeimos duktė, jau 8 me
tai kaip metė savo šeimą, tė
vus ir nuėjo į prostitučių na
mus.

Kaip ir kitos tos laisvos 
profesijos merginos ji butų 
paskendusi ant “dugno” nie- 
keno nežinoma, visų užmirš
ta. Bet štai likimas norėjo ją 
išstumti aikštėn ir rimtai su
įdominti visuomenę jos isto
rija.

Atsitiko taip, kad ši jau 
nuo 8 metų prostitutė pagim
dė kūdikį, mergaitę.

Ir štai — ten, kur viskas, 
kas gražu, kas pądoru, kas 
šventa — kojomis mindžio
jama, toj tamsybėj staiga 
pabudo jausmas, galingas 
motinos meilės jausmas. Ne
panorėjo prostitutė, kad jos 
duktė augtų su ja, kad maty
tų jos gyvenimą.

Ir atidavė ji savo kūdikį 
vienai sargo žmonai lenkei 
auklėti. Kas savaitė sargienė 
ateidavo pas motiną atsiimti 
paskirtą jai atlyginimą.

Bet per kurį laiką sargie
nė nustojo vaikščiojusi. atly
ginimo prašyti. Motina nuė
jo pažiūrėti kas su kūdikiu. 
O čia pasirodė, kad sargienė 
pati pamilo tą gražų kūdikį, 
atsisakė grąžinti ji motinai ir 
pranešė, kad net ir pakrikš
tys jį.

pirko pas pirklį Horstygalį 
nekuriu dalykų ir bandė iš
duoti netikrą šimtlitinę. Vie
nok prie kasos banknotą.- 
buvo rastas netikras. Neat
sargus pirklys liko atiduotas 
policijai, kuri dabar veda ty
rinėjimus, iš kur jis minėtą 
netikrą banknotą bus gavęs.

VAGIŲ PORTRETAI.
Kriminale policija yra iš

siuntinėjus! visoms nuova- 
J i joms atkalėjusių žymes
niųjų recidivistų — vagių fo
tografijas. Fotografijos bus 
policijos nuovadose mato
moj vietoj iškabintos, kad 
piliečiai turėtų galimybės 
juos pažinti ir jų pasisaugo
tų.

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ.
1‘atiar jau netoli pavasaris, tai yra 

geriausias laikas dėl atsitraukimo sa- 
vo giminių į Kanadą. Aš atitrauksiu 
jusu "įminė i,- pažįstamus, kaip vy
rus. merginas ir moteris iš Europos į 
Kanadą. Jei jūsų imigrantai yra svei
ki, m.ma skaityti ir rašyti. Dėl plates
niu informacijų visuose Kanados rei
kaluose kre.pkitės ypatiškai arba per 
laišku- prie manęs.

GEO. KAUPAS 
Laivakorčių Agentas

I*. O. Box 47. Walkervilte, Ont.
Canada.

Draska Labai Tinka į 
Skaudantiem Inkstam

Naujas Stiprumas dėl 
Senyvų Žmonių.

Kada senyvi žmonės arba tie vidu- 
-inio amžiaus, kurie pajunta, kad jų

■ sveikata ir stiprumas nyksta ir jų vi
dujinė jėga juos apleidžia, jie privalo

■imti Nuga-Tone per keletą dienų ir 
oajus stebėtinas permainas. Nuga
lime duoda naują stiprumą ir ištver
mę nervams ir muskulams ir jėgą ir 

■-r.ergiją gyvybės organams. Jis pra- 
blaivina mintį ir duoua kunti gaivi
nantį jausmą ir stiprumą.

Kadangi jis yra tikras sveikatos ir 
-trprumo budavotojas Nuga-Tone ne
turi sau lygaus nuo generalio nupuo- 
_imo. blogos padėties sukeliančio pilvo 
nevirškinimo bėdas, suerzinimo inks- 

ą ar tulžies, gležnų kepenų, prasto 
apetito, pražudymo svorio ar stipru- 

skaudėjimo galvos, užkietėjimo ir 
■■Atokių ligų. Gauk bonkutę Nuga-'lone 
ir išbandyk jo vertę pats ant savęs. 
•Jis yra garantuojamas, kad jums pa
gelbės ar jūsų pinigai bus sugrąžinti.

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA.

Miliūnai vartoja šią arbatą praša):-
• imui šalčių; jie ima ją karštą prieš

■ gulsiant. .Ji prašalina užkietėjimą, su-j 
i stiprina pilvą ir inkstus ir sudrutina I

.raują Klauskite savo aptiekoje arba • 
; pasiusime jums apdraustame pakely

je per pasta, 1 didelis šeimyniškas
• akelis šl.2.1. arba 3 už $3.15. arba C 
-ž ^5.25.

Adresuokite H. H. Von Schlick. 
1‘res., loo Marvel Building, Pitts- 
burgh. Pa

Ižiagą, kurioj pakankamai Kuomet Jums Nugarą Skaudą
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate V idurius
buvo Įrodyta lenkų šnipų ža
lingas veikimas Lietuvos vai-' 
stybei, nuteisė šnipą Juozą 
Domeiką, (kuris dangstėsi 
Pancerka slapyvarde) mir
ties bausmę sušaudant, šni
pą Vilkevičių — sunkiųjų 
darbų kalėjiman iki gyvos nugarą, gelia inkstų vietą, 
galvos įr Antaną Suchockį—skauda galvą, suka reuma- 

115 metų sunkiųjų darbų ka-'tizmas, valgk nesivirškina, į 
'įėjimo. viduriai žmogus ne-

Didžiuma pamiršta, kad 
inkstai, kaip viduriai, kai ka
da užsikemša ir reikalingi iš
plovimo, o jei ne. tai skausta

LIETUVIAI!
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“LITUANIA" —29 Gegužės
"Naujienų” Ekskursija

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
.. v,< i.uur.ė ir pirmutinė Linija, ku- 

aivai plaukė STAČIAI Į KLAI-
J>Ą 1926 ir 1927 metais su būriais 
skursantų.

i ėn . kit stų 1928 metų ekskursijas 
TIESIOG i KLAIPĖDĄ ir prie jų pri- 
stuėkit. Iš ank to 
linges po; ieia .
“LITUANIA17

I ie.uvių judamų

pasirūpinkit reika-

Balandžio- April 
Paveikslų Korp. 

ekskursija.
“ES/OMĄ”—2 Gegužės Mąj 

“V ienybės” ekskursija.
“ESTONIA"—16 Birželio-June

Lietuvos Vyčių ekskursijaNukreipk Ligas
Į Per Apsaugą.

Visur — ?at vakariuose, teatruose, 
r.iitinjtuose — jus esate apsupti žmo
gių, turinčių .-altį ir kosulį, kurie yra 
užkrečiauii. Žmogaus kūnas su užkie- 
.■•jusiais viduriais neguli apsigint nuo 
šitų ligų, todėl vartokite Trinerio kar- 
tjjį 'yną. kaipo tikrą apsaugotoje. 
Jis išvalo žarnas, sustiprina kraujų ir 
sudrutir.a visą sistemą Parsiduoda vi
sose aptiekose. Arba rašykite pas Jos 
Triner Co.. 1333 S. Ashland Avė., E. 1, 

hieagu, Iii. reikalaudami ŠAMPALO 
DYKAI, taipgi Įdėkite į konveitų 10c. 
oadengimui persiuntimo lėšų

VELTU SAMPALO KUPONAS
Vardas ..
Gatvė .. .

3liestas ...

» 
I

I

KAINOS LAIVAKORČIŲ I
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa .................... $107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.00

Turistinė III klesa . . . $122.00
Ten ir atgal tiktai . . $203.50 

Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Estonia” 
“Lituania” 
“Estonia”

Vasario 21
Kovo 13
Kovo 30

Žiniom kreipkitės j vietos agentą ar į bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE

8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

miegi ir pripuola kitokios bė
dos pūslei.

Būtinai reikia inkstus lai
kui veikliais ir švariais. Pa
jutęs skausmą toje srity pra
dėk geiti apsčiai vandens. 
Prie to gauk keturias unci
jas Jad Salts druskos iš geros 

Klaipėdą iš kelionės aplink' aptiekos ir paimk po arbati- 
pasaulį Jurgis Vai i ūks, kuris I nĮ šaukštel i su vandeniu 
prieš pusantrų metų, būtent, j pb m pusryčių per keletą die- 
1926 m. liepos mėnesį pės-i nų. Inkstai pradės veikti kuo 
čias iškeliavo aplink pašau-puikiausia, ši garsi druska 
lį. Jis perėjo Klaipėdos kraš-Padaryta iš rūgščių vynuo- 
tą, Vokietiją, Čekoslovakiją, jgių. citrinų i Jj-" 
Austriją, Italiją, Francuziją, lithia. <” 
iš ten persikėlė į Afriką ir rūgštis ir palengvina pūslė; 

. peržygiavo Alžeriją, Tunisą. 
Tripolį ir praeitų metų sau- 

uan.vvyvĮ§io mėn, pasiekė Sudana.
<itur, nesį§ękė4aip greiti*VIėnok apln&ybrą ■'Verčia- -I Ta v, I r . •••v. • v . • 1mas turėjo is ten • grįžti, ką 

vienų metų bėgyje ir atliko

KALĖJIMAS UŽSIDEGĖ, 
0 SARGAS KAŽKUR 

MIEGOJO.
Katyčiai. Katyčių dabok

lė (kalėjimas) talpinasi ant- 
ame vienų privatinių namų 

lukšte. Praeito ketvirtadie
nio naktį tų namų gyventojai 
buvo prikelti iš miego ne
žmonišku klyksmu vieno ten 
buvusio areštuoto. Užbėgus 
aukštyn paklausti, kame da
lykas, pasirodė, jog kamba- 
■yje, kuriame buvo areštuo- 
:as, atsirado ugnis. Kadangi 
prižiūrėtojas, užrakinęs ant 
nakties kalinį, pats nakvojo

Kaltinamieji: Bukėnas;
Dailidėnas, Šazevičius Ra

ižys, Šazevičius Pranas ir 
: Kamsiukas išteisinti.
!

_________________________

SUGRĮŽO KELIAUNIN
KAS APLINK PASAULI.

Šiomis dienomis grįžo į

i ir sumaišyta su 
Ji suvaldo šlapumo

!S

E 1.

STABDO ŠALČIUS
Lmm

V iduriai

Sol.iko S„ikriM 
bistetnę

Stabdo

I

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko į 

Southamptor. kas Scr< ia vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA
IŠ BOSTONO: ANDAN1A Sausio

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. A ' 
Taipgi tiesiai į Londoną kas į 1 '/ 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- .4 
mi laivai. Trečios klesos ' b 
laivakortės j abu galu iš

CUNARD LINE-I

AQUITANIA MAURETANIA
8. CARONIA Vasario 19.

New York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit nas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

daryti duris. Kaž kas suma
nesnis išmušė langą, kad iš- _________ ____  _
eitų durnai ir nelaimingasis; tuo pačiu budu’—pėsčias, 
galėtų šiek tiek atsikvėpti. 
Pagaliau pavyko atplėšti du- 
is ir išnešti "beveik visai už
dususį areštantą: jo plaukai 
r drabužiai buvo gerokai 
įpsvilę. Ugnis atsirado dėl 
paties areštuotojo kaltės. Jis 
atsigulė su degančiu papiro
su, nuo kurio jam užmigus 
Įsidegė jo patalinė.

NAUJA POLICIJAI UNI
FORMA.

Pranešama, kad Lietuvos! 
policijai įvedama nauja uni-‘ 
forma, t. y. ji aprengiama ki-1 
tokiais drabužiais. Nauja' 
ūniforma gaminama karo in-l 
validų dirbtuvėse ir žadama! 
ivesti nuo vasario 16 dienos.

negaliavimus.
Jad Sįalts druskos Rebra^r 

gios. \ 
eis lith ia vandeninisgėrimas, 
kurį kiekvienas laikas nuo 
laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasa
koja, jis parduoda daug Jad 
Salts druskų žmonėms, kurie 
nori suvaldyti inkstų bėdas, 

j kol jos dar nėra bėdoje.

• .j . į,b- f>_— —s jų pasjdaro putojan- - M r

STRĖNDIEGLIS IR
MIZERIJA

GREITAI PAŠAUNAMA

Nuveja Gripą—Flu
Nes atlieka keturios darbus vienu 

kiu. H1I.L S Cascara Bromiac-Quinine 
p., r muša šalti : dieną Pora HILE S tab- 
;c ą iš vakaro reiškia retoj šalčio jau nė- 

Saugumas reikalauja HILL S.
_________ mmiUi IfĄlOa^
Bakiti tikri, kad perkate HIU-’S roodoooj 

dėsėj at pavaikai^. Aptiekos* aOc.

sy-
“KELEIVIS” RAŠO TIK TEISYBĘ. SKAITYKIT IR 
PLATINKIT JĮ TARPE SAVO DRAUGŲ.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumomą

1

Matote baltesni skalbiniai!
Niekas nebuvo trinama ar virinama

mu skalbinių, nes Rinno iš
mirkina juos baltai Dabar 
mano skalbimo diena ta; > 
lengva, kaip pajus, vaikų žo
džiais tariant. Ir leiskite man 
pasak.vt jums, kad Rinso tik
rai atlieka rankų darbą.

Kodi! jus neišbandot jo? 
Nusipirkit dideli pake'; is 
jūsų grosemės.

Gvarantuotas išdirbę jų 
I.CX -Li-ver Bros. Co.

TIKRAI, aš manati. kad tai 
yra puiku, kaip Rinso iš-

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

Net ir plėtmai išsiplauna 
Rinso putose. Gerai išmirki- 
nus jie prapuola patrynus 
rankomis.

Aš nevarginu save virini-

Tai Granuliuotas 
MULAS Rinso Išmirkina skalbi

nius balčiau.
rnuiTn f

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia tarsi Magiškai

Jus galite beveik urnai pašalint ašt
rius skausmus ir r.usipusius dieglius 

Strėndieglio, Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo nriepuolių su Johnson’.š 
Rod Cross Kidney Plaster. Nuo mo
li' r. to. kuomet ši.- nuostabus, senas 
gelbstantis plasteris yra panaudoja
ma- prie skaudamų vietų, jis teikia— 
.'■limą, švelnina ir ramina sujaudintus 
nervus ir paša'ira skausmą ir mizeri
ja tarsi magiškai. Jus gaunat patvarią 
pagalbą da ir d-i to. kad gyduolės Red 
Cross Kidney Plasterio nuolat sunkiasi 
po;- oda į apimtas vietas taip ilgai, 
kol plasteris laikomas prie kūno. Buk 
i ikras pareikalaut didelio Red Cross 
Kianey Plasterin su raudona flanele 
užpakaly. Visose vaistinėse.

Ar Jis Nerviška,
Sonenkęs, Silpiu?

Kad igyjus “pep" ir ambiciją, taipgi 
isnašumų prie sunkaus dienos darbo, 
ir kad jaustumėtės “kaip dviejų metų" 
takčia. jus privalote gerai pavalgyt 
u is sykius i dieną ir žiūrėti, kad tas , 
i.aistas butų tinkamai viduriuose su
virškintas. Jeigu jus negalite valgyt.' 
negalite miegot, negalite dirbt, tik pa- ! 
■inkite arbatinį šaukštuką Tanlac tris , 
sykius į dieną prieš valgius.

Mrs. Emma Vockeil. 41 Buckinąham 
s;.., Hartford, Conn.. sako: “Pradėjus 
vartot Tanlac aš galiu valgyt bile ką. 
užaugau svarus ir miegu gerai. Ne
turiu daugiau svaigulio ir galvos 
skaudėjimo — atsikėlus iš ryto aš i 
jaučiuosi gerai!”

Tanlac yra puikus dėl virškinimo .ir 
jn-ašalinimo vidurių užkietėjimo, gesų, 
skausmų, diegliu, siftigulio ir galvos 
skaudėjimo. .Jis sugrąžinu prapuolus) 
apetitą, pageli st. suvirškinti jūsų 
maistą, suteikiu sveikatą ir .-.varumą 
Jame nėra m.neraliskų svaigintojų; 
jis padary tas is šaknų, žievių ir žie- 
dii, pačios gamtos gyduolių sergan
tiems. Kainuoja mažiau kaip 2c. doza, 
įsigyk bonką iš jūsų aptiekos ir iš
bandyk. Jūsų pinigai bus sugrąžinti, 
JeTg-u nepagelbė

'Pastovus kosulys ir -'.-iltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juo« sustabdyt dabar su 
Creomulsion. siršvcinin tas kreozo
tas. kuris yra priimna- vartoti. Creo- 
niulsion yra nauja medikališkas 
išradimas ir jis veikia pad• igr.bi itu- 
greitumu: jis pai ngVina ir gydo 
liga apimta odą ii sulaiko genialų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą • 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausiu vaistų gy 
dvmui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą p: ve ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jC 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomtdsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pas: .aus ko- 
Stilib. šalčio, ir visokiu gerklės ligų 
kitokiose formose. .irinėi’i bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis vra labai 
giras dėl sutvirtinimo vi os siste
mos po blogo šalčio ar "f’a." Pi
nigu sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepai ngvin:;; vartojant 
ji taip, katu nurodyta. Klauskit pas 
just) aptiekorių. Creomul-iun Com- 
pany, Atlanta. Ga (apg)

PER HAMBURGĄ
Ant musų populiarių laivų

LIETUVĄ

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimžs visose klesose. 
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

I

L

203 iš New York į 
h auna ir ai Kai 
(Pridėjus S. V. 
friKV taksus.)

Savaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiančiam greitai 

ir žemomis ratomi®.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Ik
United American Lines, Ine- 

Ceaeral A<«*nt«
131

r.

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta- 

i mus. kaįp vyru.', taip ir moteris ar 
'merginas iš Lietuvos i Kanadą. Mano 
i patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
' greita.-. Man<. patyrimas laivakorčių 
■ biz.nyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
i tie, kurie jau per mane atsitraukė sa- 
' v > gimines yra mar. dėkingi už mano 
1 rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 

ms. taip ir visiems keleiviams pa- 
' rupinu geras apsistojimui vietas Ka- 
; .-laidoje. Mano patarnavimas ir kainos 
į laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Dėlei platesnių informacijų 

Į visad kreipkitės pas mane šiuo adresu
ALESANDER S- L£W|8 

Tourist Ageat 
Wind»or St.. Montreal,45 (•)

P- ‘L Canada.

Tanlac iiREĮfrOĮA
52 MILIONU iĮj£^rlUw
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Mes išdirbam 
ir importuojam 
Itališkas 
Armonikas

Geriausias 
pasauly.

Musų kainos že
mesnės už kitų. Pamokas duodam dy
kai. Klauskit musu kataliogo.

■RC.<TTA SERENELLI & co. 
1*14 Blue Island Avė.. Dept. 86 

Chicago, lllinois.

AKLIEJI. KRUVINIEJI. VI
DURINIAI IR Išl.AI KINIAI 
HEMOROIDAI PAGYDOMI.

Kam kentėt., kuomet REM- 
OLA pagelbėjo i>- išgydė kitus 
per 17 metų.

Paklauskit savo aptiekor-ų. 
Jis žino, kad RE.M-OL.A i.-gyd<» 
hemoroidus (pilės).
HĘNRY THAYER & CO.. INC. 

CAMBRIDGE. MASS.

-» 
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LIETUVĄ

PER BREMENA 
ant didžiauMio Vokiečių laivo

COLUMBUS
arba kitais šios Linijos laivais 

TIK ASTUONIAS DIENAS 
Puikios kajutes Trečiai Elenai— 

Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
65 Stato SU, Boston, Moso. 

arba pas vietos agentus



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
DAR LIETUVIŲ SALĖS Broadvvav ir pakvietė pasi- 

REIKALA1S. važinėti. Jos sutiko. Nepažįs-
’tami vyrai nusivežė jas į 

Piliečių Kliubas tikisi turėti brangų restoraną ant vaka- 
triukšmingą sekantį susirin- rienės. o paskui išvažiavo už 
kimą.—$10.00 mokesties miesto “ant šviežio oro” pa

yra opus klausimas.
Pereitame “Keleivio” 

meiy jau buvo rač..-------- ,
tūli politikieriai nori atimti reikalavimų. Merginos neno- 
Lietuvių Salę ič Piliečių1^ x Tn *’Hzpn-
Kliubo. Triukšmingas perei- telmanų 
tas susirinkimas šito reikalo prievartą. Ir merginoms pil
dą neužbaigė. Visi I-------
Bostono lietuviai dabar dis- 
kusuoja. ar Kliubas atsilai-

miesto “ant šviežio oro” pa- 
sivažinėt. Buvo jau po dvy

nu.: liktos ir tie vyrai pradėjo 
rašyta, kad’^ątyt merginoms nedorų

Lietuvių Salę iš Piliečiu l‘ėj° sutikti. Vienas tų "džen- 
pradėjo vartoti

South siėjo šokti iš automobiliaus 
laukan.

- —„ -_____________ Tai yra gera pamoka, kad
kvs prieš šitas atakas, ar san- nepažįstamais \yrais_nie- 
daneciai jį sugriaus.

Kliubiečiai mano, kad se
kantis susirinkimas, kuris 
Įvyks, rodos. 17 vasario, vėl 
bus triukšmingas, nes perei
tame susirinkime uždėta 
kožnam nariui $10.00 mo
kestis esanti niekas daugiau. | 
kaip tik tam tikra politikie
rių sąmoka Kliubą nusilp
ninti. Nariai, kurie priešinsis 
tam mokesčiui, busią brau
kiami iš Kliubo laukan.

Jeigu Piliečių Kliubas turi 
apie 200 narių, tai paėmus 
nuo kožno po $10.00, susi- 
dans $2.000.00. Bet svetai
nės skolų esą tik $500 ar 
$800. Taigi išrodo, kad lupti 
nuo kiekvieno nario po 
$10.00 ištikrųjų yra kaip ir 
koks ' suokalbis išvaikyti iš 
Kliubo narius. Daug kliubie- 
čiu taip ir mano.

Eina kalbos, kad ir tos 
skolos ant salės buvo sudary
tos neteisingai. Nes už salės 
numalevojimą užmokėta ne
svietiškai aukšta kaina. Tai
gi sakoma, kad salės bose
liai'$U maliorium pinigais 
pasidąlyję. Visa tai buvę da
roma tuo tikslu, kad salę suK 
bankrutijus ir paskui paė
mus ją į savo rankas už dy
ką.

Man rodos, kad sekančia
me susirinkime reikėtų pra
šalinti iš valdybos visus par- 
tyviškus narius, o išrinkti to
kius. kuriems tik Kliubo la
bas rupi. Nei vyčiai, nei san
dariečiai neturėtų į viršinin
kus įneiti. Salės palaikymui 
sudaryti atskirą iždą, o salės 
valdymui turėtų būt išrink
tas atskiras komitetas iš tri
jų visai nepartinių žmonių. 
Svetainės išlaidas galima bu
tų žymiai sumažinti ir ji tuo
met apsimokėtu pati savai- 
n.i.

Teko girdeli, kad per pe
reitą sąvaitę apie desėtkas 
žmonių išpildė blankas no
rėdami įstoti i Piliečių Kliu
bą naujais nariais.

KHubietis.
(Gerb. KHubietis teiksis 

atleisti, kad dėl vietos stokos 
šitą jo straipsni turėjome su
trumpinti.—Red.L

Reikalauja įvesti kalinių l 
plakimą.

Bo< t o nu advokatas Ralph 
Wardlaw Gluck įnešė Massa 
uhusetts legislaturon bilių, 
kurs reikalauja, kad krimi
naliems prasikaltėliams butų 
Įvestas nkštėmis plakimas! 
Už plėšimą, reikalavimą pi
nigų grasinimais ir užpuoli
mą ant moterų bilius siūlo 
iki 50 smugiųg neskaitant 
paprastos kalėjimo bausmės. 
Amerikos kolonizacijos lai
kais kalinių plakimas čia bu
vo labai madoj, ir kai kurio
je valstijose jis yra užsilikęs 
ki šiai dienai, bet nesinori 
ikėt. kad Massachusetts val
stijoj toks barbariškumas 
labar rastų daug šalininkų. ,

Teatro lubo»> nukrito.
Strand Teatre, kuris rauda 
si prie Scollay skvero, šį pa 
nedėlį nukrito lubų plasteris. 
Žmonių buvo teatre su vir
šum šimtas ir 11 jų buvo 
žeista.

South Bostonu policija ; 
gavo du banditu, kurie buvo 
apiplėšę gazolino stotį ant 
kampo 61d Colony. avė. ir 
Preble st. Jiedu privažiavo 
automobilium ir pareikalavo 
gazolino. Kada savininkas 
oradėjo pilti jiems gazoliną, 
vienas jų Įšoko oflsun ir pa
griebė iš kasus visus pinigus.

SPORTAS.

kuomet nereikia susidėti.

I 
i

Lietuvių koncertas ant radio.
Pereito ketvergo vakarą iš 

vienos radio stoties Bostone 
dainavo lietuviškai p. Jan- 
kau>kas-Ienkins ir p-lė Met- 
rikaitė. P-lė Rauktytė jiems 
akomponavo. Atidarant šitą 
koncertą radio stoties vedė
jas paprašė p. -Jankausko- 
Jenkinso. kad jis pasakytų 
per radio nors trumpą pra
kalbą apie Lietuvą, paaiš
kindamas radio klausyto
jams iš kur lietuvių dainos 
pareina, ką p. Jankauskas ir 
padarė. Tai buvo tokia rek
lamą lietuviams, kokią retai 
kada galima tarp amerikie
čių padaryti. Lietuvių visuo
menės vardu mes tariame 
dainininkams užtai didelį 
ačiū.

R e per tory Teatre vaidinama 
“Gyvenimo Šokis?*

šią sąvaitę Repertory Te- 
įtre yra vaidinama anglų ra- 
ytojo James Barrie’o veika- 
as "Gyvenimo Šokis” (“The 
Aance of Life”l. kuris porą 
netų atgal buvo statomas 
Londone, o dabar franeuzų 
vertūne turi didžiausio pasi
sekimo didžiausiame Pary
žiaus teatre. Pirmutinis vei
kalo aktas prasideda vieno 
anglo namuose, paskui per
sikelia į mišką ir išsivysto į 
gražiausią fantaziją.

Kcmaras nugalėjo kitą 
lenkų milžiną.

Pereitą ketvergą musų 
“bulius” Komaras nugalėjo 
dar vieną lenkų milžiną J. 
Rcgacki iš Nevv A orxo. Ris
tynės buvo kruvinos. Abudu 

’rbtikai buvo įupiudę Krau
juose. Po J5 miliutų lenkas 
ori vargo ir Komaras jį pri
spaudė. šiame ketverge Ko
maras risis >u čampijonu 
\Ialcewiczium.

South Bostono bažnyčios 
dega.

South Bostone pradėjo

Žada atleisti 600 darbininkių
Cambridgeaus miestas 

ketina paleisti nuo darbo 
600 darbininkų kovo mėne
sy. kuomet pasibaigs pelenų 
vežimas ii- sniego valymas. 
Nors darbininkai butų reika
lingi ir per vasarą palaiky
mui mieste švaros, bet mies
to iždas esąs tuščias ir nėra 
iš ko jiems algų mokėti.

degti bažnyčios. 1 kelias pas- Uždarė savininką j ledaunę
kutiftes dienas užsidegė pen- 
kfotšbažnyčios: dvi protestd- 
nų ir trįs katalikų, šio pane- 
dėlio vakare gaisrai kilo arti 
syk dviejose bažnyčiose, bū
tent katalikų bažnyčioj Gate 
of Heaven ir Phillipso kong- 
regacionalistų bažnyčioj. 
Gate of Heaven vra didžiau-* • 
šia ir brangiausia airių kata-j i 
likų bažnyčia visame Bosto
ne. Valdžia spėja, kad baž-} 
nyčias kas nors tyčia degina. 
Jieškomi padegėjai.

Juozas Šimkus — pasaulio 
čampijenas.

Plačiai žinomas 
ristikas Juoza> s mkt 
i’iien skaitomas 
kaus svorio ;
jonu, 
mieste, Texas 
nugalėjo pu> 
svorio čarnpijor.ą 
Eklund.

Juozas šimku>

lietuvių
u.' šian- 

pusiau sun- 
aulio čampi- 

Sausio 2 i d. Dalias 
valstijoj jis 
;.u sunkaus 

Clarence

vi a svoge- 
ris žinomo \Vorcesterio biz
nieriaus A.m.. J. Katkaus- 
ko. Smagu yra pabrėžti dar 
>r tai. kad Šimkus visur ir vi
suomet vadina.-’ lietuviu.

No. 6. Vasario 8 d., 1928.
■ ■ ■ —- —  ---------- -T

ir apiplėšė krautuvę.
Vieną gražų iytą pereitą 

sąvaitę du vyrai įnėjo Weiss- 
mano krautuvėn Somervil- 
lėj, Įstūmė savininką ledau- 
nėn. paskui iškrėtė redžisterį 
ir pasiėmę 815 prasišalino. 
Vienas plėšikų buvo gink
luotas ir grasino Weissma- 
nui revolveriu.

Rado užmuštą namų 
savininką.

Tūlas laikas atgal 
Back Bay buvo rastas skiepe 

i negyvas didelio apartmenti- 
‘niobildingo savininkas Da- 
•'vid Goodman. Išpradžių bu- 
ivo manyta, kad jis pats nu-

PARDA’/iMAL
ŽIEMOS BARGENAS

Žmogų- \ a i sta
duoti 1 š« nv mą.
g aži. Rosi? da > ’i a v: 
-s dnas, vištrni: - 
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Gabijos koncertas.
Pereitos nedėlios vakarą

Lietuvių Svetainėj įvyko 14- 
tas metinis Gabijos Choro. - . . _ .
koncertas. Koncertą vadova- j ^rito nuo laiptų ir užsimušė.

— T rv: i:~ t __ 1 nokini ivj ai čir o in tcurl ils

Merginoms pamoka.
Apie 2 valandą nakties 

prokuroras Foley sėdėjo sa
vo name ir skaitė. Staiga 
lauke pasigirdo žviegiantis 
moteriškas balsas. Priėjęs 
prie lango, Foley pamatė 
greitai dumiantį pro jo na
mus automobilį, iš kurio iš
šoko moteriškė ir sukrito ne
toli šaligatvio. Prokuroras 
išbėgo laukan. Tuo tarpu 
pasigirdo kitas moteriškas 
balsas iš bėgančio automobi
liaus, ir iš jo iššoko kita mo
teriške. Automobilis nudū
mė tolyn.

Prokuroras paėmė pirmu
tinę moteriškę j glėbį. Įnešė 

* ją į savo namą ir pašaukė 
pbliciją. Pasirodė, kad tai 
buvo Helena Malone, 20 me
tų amžiaus mergina iš South 
Bostono. Antroji mergina 
buvo jos drauge, Delia Nor- 
con. 22 metų amžiau.", taip 
i-at iš South Bostono.

At ų eikėiusi Helena Ma 
ione paaiškino, kad du jauni 
yrai su labai gražiu auto-

vo p. J. Dirvelis. Artistišku 
atžvilgiu koncertas, galima 
sakyti, visai gerai pavyko.

Šitą sykį Gabijos Choro 
koncertas buvo gana įvairus 
ir turtingas dainomis. Pro
gramas buvo sudalytas net iš 
14 skirtingų kompozitorių ir 
da su priedais.

Reikia pasakyti, kad Ga-< 
bijos Choro vedėjas p. J. 
Dirvelis turi neišsemiamą 
energiją ir didelius gabu
mus. Reporteris.

_______________ f

Cambridge’aus lietuviai ren
gia Lietuvos Nepriklausomy

bės paminėjimą.
Vasario 19 d., 2 vai. po 

pietų. Y. M. C. A. Salėje, 
įvyks prakalbos su dainomis 
ir muzikos programų. Kal
bės adv. F. J. Bagočius ir kiti 
žymus žmonės. Rengia LSS. 
ir Sandaros kuopos, ir kvie
čia visus atsilankyti, kad tin
kamai paminėti 10 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuves

Bet paskui paaiškėjo, kad jis 
buvo užmuštas. Jis buvo se
noviškas žydas ir visuomet 
nešiodavosi su savim kelis 
tūkstančius dolerių, nes į 
bankus bijodavo dėt. kad tie 
nesuba n kratytų. Kiek jis tu
rėjo prie savęs šį kartą, nie
kas nežino. Jo užmušėjas 
jau suimtas.

PARSIDUODA AR ANT 
MAINO.

TITCHBI RG. 
m-.'. 4 cyv«-:in 
Gmseme. biz: 
zyver.imu. po '• k 
kambarius Ai,; • 
krautmč. - i • 
p:-r'i<lu<>.ia </. >' 
nyti ant \V«>r, 
Biznieriai. ' eora

JONU
16 Lafajette s’.

Valdžia atėmė vaikus 
iš motinos.

Lynr.o teismas liepė poli
cijai atimti iš Mrs. Currie 
Barton keturias mergaites ir

i atiduoti jas labdaringai prie- 
iglaudai, nes pereitą subatą 
motina sugrįžus iš miesto 
pradėjo jas bausti ir dviejų 
vyresnių mergaičių rankutes 
prispaudė prie karšto pe
čiaus. Vyriausia mergaitė 
yra penkių metų amžiaus, o 
antroji 4 metų: kitos dvi yra 
dvynukės, 3 metų amžiaus. 
Vyresniųjų rankutės buvo 
skaudžiai apdegintos. Jų tė
vas sėdi kalėjime už munšai- 
no darymą.

Ar jau turite tikietus Dor
chesterio lietuvių piliečių 

vakarienei?
Jeigu dar ne, tai tuojaus 

įsigykite. Kaip jau buvo 
skelbta, Dorchesterio betu
riu piliečių vakarienė įvyks 
Užgavėnių vakarą, 
rio. Tikietus 
“Keleivio” ir “ 
dakcijose ir pas 
įką 
tef

.dili 
nnhiliiin na<itjko ias »nr bit

, 21 vasa- 
galima gaut 
Sandaros” re-

J. Taurins- 
”2 Sumnei t O-rtvhf- 

Svetaines auresas yra 
cikietu P<> rakanenei 

šokiai. pusią

>1 ’,SS. Medinis r,a- 
-u storu, Bučerne ir 

-as. Namas turi 2 
i barius, o vienas I 
tai kambariai ir 
<>s į metus st> 16, o 

sutinku ir inai- 
-terio nuo.-avybės. 
skite prog<>~. 16) 

J< ».\ITAS
Worcester. Mass.

i

t Dorchestery ant Clayton 
[streeto trokas suvažinėjo 5 
j metų vaiką. Troko draiveris 
'suimtas.

Iš Lyd La Pinkliam vaistų 
dbbtuvės Lynne pavogta 
500 galionų gero ruginio špi
li’-). Pereitą vasarą tai kom- 
p; m jai pavogta ldMIO galio
nų tokio pat spirito. Policija 
mi no, kad tai yra “savųjų” 
darbas.

----- ----------------------------------------

Po. Nr. 15 Claremont Park | 
j- u'tveidė vardu Florencej 
Dcp ivell nudurė peiliu savo I 
vyrą. Ji padarė tai karštai; 
su.-ipykus. o dabar reikės 
si nkiai užmokėti.

BARGENAI!
Į 

“ |
BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduo'ia 5 šeimynų na

mas ir didelė bučerne ir ga- 
radžius už iiž ai pigią kainą. 
Viskas naujai ištaisyti!, su 
visais Įtai-y nais. Rašykite 
greitai pas savininką. i 

•I. SHIŠMETA 
109 Arthur St.,

MONTELLO, MASS.

$2.25

$3.00
(irm-

i

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio ,ir švaraus maisto

BLCE RIBBON MARKET
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuvių Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERIUS PR1STATOM
I NAMUS 

skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyveni.-

Atsilankykit ir persitikrinkit. 
BLUE RIBBON MARkET 

J. STRIGl’NAS. Savininkas. 
62—62a PLE.ASANT S T.. 
I)OR( HESTER. M ASS. 
Telefonas ( olumbia I23O.

be

i

Telefonas 31234

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NIKOLAJUS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety.

nuo 7 iki x vakare
107 SVMMER STREET, 

LAMRENCE. MASS.

lietuvis Cptometnstis

Išegzanimuoju priskiriu
akinius. kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklosei aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J I.. PASAK ARNIS. O- O.
417 Broad* ay. So. Boston. Mana

(-)

P \RSIDI OD \
Kriaučių I, 

daug dari. . 
galėtu natij . 
tu Masino- 
geri. Hofr ■ 
senumo. Va 
galima l> - 
Storas ?.'• 
40 dol., lysas 
dėlę mokykla 
Ringelis, 
draugės.
P. O. I» .

i»K M-KU NERIS.
eina gerai, is senu 

- kitiems duodu. Kas 
t. daug orderiu gau
jos ir visi įtaisymai 
ašira dvieju mėnesiu 

ateina pats, prosyt 
mio. nauja- modelis 
3 kambariai. Rendos 

.“ metu, priešais di- 
Mair gatvės. Aš esu 

-iu* i pietuc jieškot
I H<>M K \NDROT <7) 

Manville. N. J.

Moteriškės riksmas nubaidė 
užpuoliką.

Cambridge’aus gyventoja 
Agnės Watt aną naktį išgir
do per miegą, kad per langą 
kaž-kas lenda į jos miega
mąjį kambarį. Ji pabudo ir 
pamatė lange kaž-kokį vyrą. 
Ji pradėjo rėkti visa gerkle, 
ir banditas nusigandęs pasi
traukė atgal, bet pasitrauk
damas pagrūmojo jai revol 
venų. Pribuvusi vėliau poli
cija rado moteri pusiau anai

»

ŠOKIAI!
Rengia J lininio Kliuha.s

11 Vasario-Fekniry, 1928
Prasidės- 7:30 vakare.

ODD IEI.LOWS SALĖJE
536 Ma». \ve.. (’ambridge.
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.
Lietuvi,, Jaunimas toki paren

gimą .crmigia tik vieną kartą 
metuose. -,?i palaikius artimes-

I

QUEEN ANNE MALIAVA 
gal.

1C spalvų ir balta. Tikra 
vertė........... .. ..............

DI PONT Masterpainter’s
du v h raišis, galionas . . $2.50

M<W.\I)E Grindų Vamišis 
galionas........................   $1.58

SHELLAU. Oranire ar Baltas. 
galionas1’...................  $2.75

ArgPška Etatinė Balta Maliava 
galionas ....................... $1.95

Marron ir Tamsiai Geltona
Grindų Maliava, galionas $1.75

LENGVOS GALVANIZUOTOS 
PELENŲ BAČKOS 98c.

Sunkios galvanizuotos 6 Tripple 
Rihhed Pelenų Bačkos .... $1.98 
PELENAMS VEŽTI TROKAI. 
DIDELI RATUKAI .......... $3.19
SEHCO ROOF COATING,, 

galionas ......................... 98c.
5 galionų kenas.............. $4.25
PAMATYKIT MUSŲ BARGE- 

NŲ BASEMENTĄ
Bargenai virtuvės reikmenų 
Vietinis pristatymas dykai.

SouthEnd HardwareCo.
1095 Washington St., Boston
Prie Dover st. Eldveito Stoties. 
Telefonai Hancock 6105—1606.;

I

t

nius ryšif- čia augusiu jauni-| 
mu ir iu mtakunais. Jaunimui 
šokiai : u- linksmus ir kiekvie
nas gali gražiai pasibovyt.

Todėl - , mi kviečiame lietu
vių visuomenę atsilankyt ir sma- 
f iai ,;s j-«isilinksmint.

Rengė imi

32 ( H AM BERS ST-. BOSTON. 
Gydo Vengriški* Liga*.

Vnhnrlo-:— Kasdien nuo 8 iki 
IU. nuo I im 3 ir nuo •» iki 8.
Neoėldieniai- nuo <» iki 12.

DR. LANDAU

Pradėkite Gyventi Dėl Savęs
Įsigykite Savo Nuosavybę

SOUTH BOSTONE
KAMPINIS NAMA" -u kinutli vi- >ivi ~: u: j k>-’unu' kaicS.i

Gu.'. V ra elektra, eazas ir kiekvienai šeii.iynai. S6/r'W».
ŠEŠIV ŠEIMYN'V medini.'1 narna.-, netoli IMrchestor Street. «ejmy- 

noms p<> tris kambariu- ir 3 -cimynoms po šešius kambarius. Rendu 
atneša S8I5.ŲO į metu-. šI.-Vhi Lenjnomis islyjromis.

TRJ-iy ŠEIMYNŲ MEDINĖ stuba ant W. Sixth Street. 3-1-1 kamba
riai 'U Įtaisymai.-, š:).?'"*. Ixn?vomi- išlyiromi.*.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ medinė .-tūba -u penkių automobiliu iraradžium. 
City Point. ant East S ~.th St . a to'i I Street. Keturi kaml-aru.i 
ant pirmo aukšto ir penki a,rt antro M j<Jyni.-, šilta- vanuuo, elektra, 
priešakiniai piazai. Kaina .<-i,So<).

Puikiausioj vietoj Sooth Ko-tone. . > t Marii:- Koad. dvieju šeimynų 
naujas namas. Pirmam aukšte 5 kamlraiia’ su saulės kambariu ir pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kambariai ir taipjri saulės kambarys. 
Yra piazai. Kiekviena šeirnymr turi savo atskirą šilto vandens šiluma. 
Visi naujausios mados įtaisymai. Vieta dėlei f;;,adžių.

ROSLINDALE
Netoli Wa.-h mtrton Street. " šeimynų med:nė stuba. s,t 

mais. priešakiniai ir užpakaliniai piazai, trįs štymo pečiai

EAST BR1DGEWATER FARMA
5V akerių žemės. 10 kambarių stuba, yra elektra, vanduo, silun.a, iŠ 

karvių ir visokių farmos mašinerijų. 512,000.
/ Pas mus yra daug namų, krau’uvių ir farmų ant pardasimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

INŠUR1NAM:—
Automobilius, fornišius. sryvastį ir namus nuo ugnies ir nelaimių. 

Parduodame anglis ir malkas.

PARDUODAM LAIVAKORTES I VISAS 
PASAULIO DALIS.

Reikale kreipkitės pas:

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

Tel. So. Boiton 1662 — 1373

si 4,500.

i

i;




