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200,000 Žmonių New 
Yorke Neturi Darbo.

» __________________ j

PRIE TO DA 30,000 SU
STREIKAVO. I 

I

Didelis nedarbas taipgi Chi- 
cagoje ir kituose didmies

čiuose.
Kapitalistų spaudos melas 

apie “gerus laikus" Ameri
koje išeina aikštėn. Mulki
nus visą laiką žmones apie 
Kulidžiaus “prosperity,” ga
tvinė kapitalistų spauda ga
lų gale pati praneša, kad 
Ne\v Yorke dabartiniu laiku 
yra 200,000 darbininkų be 
darbo. O jeigu jau ji paduo
da tokį skaičių, tai tikreny
bė ie bedarbių New Yorke 
turi būt daug daugiau. Be to 
da ši panedėlį tenai sustrei
kavo 30.000 smulkių siuvi
mo ir dažymo įmonių darbi
ninkų. Streikas apima 27,- 
0< »<» mažų siuvyklų ir 125 rū
bų valymo dirbtuvėles.

Chicagoje bedarbių skai
toma į 100,000. Kasyklų lau
kuose apie 85,000 angliaka
sių nedirba jau nuo pereito 
balandžio mėnesio. Audimo, 
pramonėj Naujoj Anglijoj 
dirba tik apie pusė darbinin
kų. ir algos jiems tapo taip 
apkapotos, kad sunku jau 
pragyventi.

Tai ve, kaip išrodo tikre
nybėj pono Kulidžio “pros
perity."

Tokio daikto, kaip “pros
perity" (gerbūvis) darbinin
kai niekad neturėjo. Kuomet 
darbai eina geriau, tai darbi
ninkai tik šiek-tiek žmoniš
kesnį pragyvenimą pasidaro. 
Ir koks gali būt gerbūvis, 
kuomet ir gerai darbams ei
nant. kaip pereitais metais, 
apskrita darbininko alga Su
vienytose Valstijose buvo 
apie $18 sąvaitei?

Plutokratų spauda triubi- 
ja apie “prosperity” dėlto, 
kad ateinančiais rinkimais 
žmonės vėl balsuotų už re
publikonų partiją. Republi
konų partija, tai stambių ka
pitalistų partija. Jai viešpa
taujant? Wall Streeto vagys 
daro sau milionus. Jai vieš
pataujant, tveriasi visokie 
trustai ir ardomos darbinin
kų unijos. Taigi plutokratai 
nori, kad ta partija ir toliaus 
pasiliktų valdžioj. Tuo tiks
lu jie ir dumia žmonėms 
akis, pasakodami, kad prie 
republikonų valdžios visi tu
ri “prosperity."

Tai yra didžiausia begė
dystė *ir pasityčiojimas iš 
žmonių. Darbininkai turėtų 
susiprasti ir ateinančiais pre
zidento rinkimais neduoti 
republikonų partijai nei vie
no balso. Kiekvienas darbi
ninkas turėtų balsuoti už 
Socialistų Partiją.

$12,790,000 PROHIBICIJAI 
VYKINTI.

Žemesnysis Kongreso bu
tas užgyrė $12,790,000 pro
hibicijai vykinti, arba, ki
taip pasakius, kovai su tais 
piliečiais, kurie tam įstaty
mui priešingi. Be to da užgir- 
ta $28.640.000 pakraščių 
sargybai, kuri taip pat tar
nauja prohibicijai, gaudyda
ma ant jūrių laivus su degti
nės šmugeliu.

NORI PANAIKINTI PAS- 
PORTŲ VIZAS.

Europoje prasidėjo smar
kus judėjimas prieš pasportų 
vizas. Čekoslovakija dabar 
veda su Amerikos atstovu 
pasitarimą, kad žmonėms, 
kurie važinėja tarp šitų dvie
jų šalių apsilankymo tiks
lais, bptų panaikinta mokes
tis už pasportų vizas. Tuo 
budu norima palengvinti tu
ristams kelionė. Bet papras
tiems emigrantams vizos mo
kestis paliekama. Ta mokes
tis yra $10.

lio už pažastų, įmetė į auto-
•mi is ten pat stovė-Dar Vienas Skandalas ■ mobilių^ kuri

iu . i • i- , • fjo. ir nuvažiavo. Mergaitės
jVatCrolBIO L’etBVIVOSe moteka Radvilienė įsidėmėk

Pašakinskas Krito Negyvas.

26 TAUTŲ ATSTOVAI 
ATSISĖDO PRIE TAI- 

KOS STALO.
šį panedėlį Ženevoje susi

rinko Tautų Lygos paskirtas 
apsaugos ir taikos komitetas, 
susidedantis iš 26 tautų at- 
stovų, kurių tikslas yra iš
dirbti planą palaikymui tai
kos pasaulyje. Šitas planas 
paskui bus įteiktas pilnai 
Tautų Lyges komisijai, kuri 
susirinks 15 kovo.

Rusai šito komiteto dar
buose oficialiai nedalyvauja, 
tečiaus atsiuntė savo atstovą 
iš šalies tėmyt. Maskvos at
stovas, Beris Štein, įteikė ko
mitetui savo planą taikai pa
laikyti. Šitas planas remiasi 
tuo pasiulymu, kurį Litvino- kritikavo valdžią, buvo pa- 
vas buvo padavęs ruošimo leistas pereitą mėnesį. Pa
komisijai pereito j konferen- šant šią žinią, rinkimų davi- 
cijoj. Kaip tuomet, taip ir 
dabai- nišų planas siūlo tau
toms visai nusiginkluoti, nes 
tik tuomet gali būt taika už
tikrinta. kuomet pasauly ne- 

■ bus ginkluotų armijų ir lai- 
i vynų. Žinoma, buržuazinės 
valstybės su tuo niekuomet 
nesutiks. Jos kad ir kalba 
apie nusiginklavimą, tai pa
čios nusiginkluoti nenori.

12,000,000 JAPONŲ DA
LYVAVO RINKIMUOSE.

Šį panedėli Japonijoj bu
vo renkami atstovai į naują 
parlamentą, ir šitie linkimai 
buvo laikomi jau sulyg nau
jo įstatymo, kuriuo rinkėjų 
skaičius buvo pakeltas nuo 
3,000,000 iki 12,000.000. Se
nas parlamentas, kuris labai

niai da nėra žinomi.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
PORTUGALIJOJ?

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj policija suėmė daug 
komunistų, kuriuos ji įtaria 
ruošus maišią. Pas vieną bal
nių rasta daug dinamito ir 
kitokios medžiagos bom
boms. T *

GEN. MONCADA NOMI
NUOTAS Į NICARAGUOS 

PREZIDENTUS.
Nicaraguos liberalų suva

žiavimas nominavo gen. 
Moncada savo kandidatu 
ateinantiems prezidento rin
kimams. Gen. Moncada bu
vo armijos vadas pastaroj 
revoliucijoj prieš Wall 
Streeto berną prezidentą 
Diazą.

■jo automobiliaus numerį ir 
pranešė apie tai policijai. 
Policija tuojaus susekė, kad 
šitokį automobilių tą dieną 
buvo pasisamdęs iš garažo 
tūlas John Stekes. ir tuojaus 
jį areštavo. Suimtas Stokesj 
palakė, kad su juo buvęs iri, . .. , ..-
Calšs flinau'kas, .labarimb^31^.^.'^ 
Emilijos Radviliutės motinos' 
vyras. T 
kad pavogtoji mergaitė buvo! 
nuvežta pas tikrąją savo mo-'

Nors tame nėra nieko

Į

Antanui Radvilui tapo 
pavogta duktė.

Waterburio angliški laik
raščiai vėl pilni sensacingų 
žinių apie lietuvius. Pereitą 
sąvaitę Jonui Radvilui tenai 
tapo pavogta 9 metų am
žiaus duktė Emilija. Vienas 
žmogus dėl šito skandalo jau 
areštuotas ir suėmimų gali 
būt da daugiau.

Pasakius ilgą pasaką trum- liną.
pai, buvo taip. Apie trįs me- baisaus, bet kadangi tas lau- 
tai atgal. Emilijos Radviliu- žo teismo nuosprendį, tai 
tės tėvai persiskyrė. Duoda-(kaltininkai gali būt areštuo- 
mas “divorsą," teismas nu
sprendė. kad duktė pasiliktų 
prie tėvo. Radvilienė tuojaus 
ištekėjo už kito vyro, o Rad
vilas vedė kitą moterį. Emili- 
ia Radviliutė tuo budu gavo 
močeką. Pereitą sąvaitę mo- 
čeką išlipo išstrytkario ir pa
matė mažają Emiliją parei
nant Green strytu iš mokyk
los. Ji šūkterėjo mergaitei ir 
pamojo ranka, kad ji kartu nijoj. Jie bus 
namo pareitų. Bet tuo tarpu Watereburį

FAN AMERIKOS KONGRESAS 
PASIBAIGĖ

Delegatai posėdžiavo Hava
noj daugiau kaip mėnesi.
šį panedėli užsidarė šešta

sis Pan-Amerikos kongresas, 
kuris buvo susirinkęs Kubos 
sostinėje Havanoje 18 sausio 
ir posėdžiavo daugiau kaip 
mėnesį. Kadangi Kuba yra 
Suvienytų Valstijų imperia
lizmo lizdas, tai ir visą kong
reso mašineriją suko to im
perializmo inžinieriai. Vy- 
riausis jų buvo ponas

YALE UNIVERSITETAS 
YRA VERTAS $47,000,000.

Yale Universiteto pa
skelbta turto atskaita paro
do. kad šita amerikiečių Hughes, kuris ir pirmininka- 
mokslo įstaiga yra verta vo kongresui. 
$47,202,689. Iš tos sumos 
$34,000,000 yra sudėti į viso
kių kompanijų šėrus ir bo
nus. kurie neša gerus procen
tus.

“Šiaurės Milžinui," kaip 
pietų respublikos vadina Su
vienytas Valstijas, buvo laT 
bai daug opozicijos, bet ji 
buvo vis slopinama. Kelis 
kartus kongrese buvo kilusi

Mainerių Uniioi audra del intenencijos Ni-1 lainerių viujuj karaguoj bet pirmjnįnkas 

Saudosi.

PATRIOTAS KALTINA
MAS VALSTYBĖS 

IŠDAVIMU.
Vienos laikraštis 

Freie Presse" praneša, kad
šiomis dienomis tenai buvo 
atiduotas teismui Austrijos

“Neue

itas pulkininkas Gustavas
Taigi, policija spėia.|W?“-“‘‘namas 
r.c'triii niorcraitč buvo , J. , is<la\ imu. Sakoma.
- -- “ į kad jis buvo padaręs suokal

bi su Vengrijos reakcinin
kais nuversti dabartinę Aus- 

j trijos respublikos valdžią ir 
atsteigti Austro-Vengrijos 

t j {monarchiją su vienu kara-
P. S. Leidžiant “Keleivį” P*um* __________

spaudon atėjo iš \\ ^^‘^^ nFTRniTAę pi aniioia žinių. Kad pavogtoji Radvilo! ,TRWT^^ PLANUOJA 
mergaitė ištikrujų randasi 
prie tikros savo motinos, ku
ri dabar yra ištekėjusi už

MIRTIS PALIUOSAVO 
LIETUVĮ NUO ELEKTROS 

KĖDĖS.

Ji* buvo nuteistas miriop už 
nužudymą Morkaus netoli 

Gardnerio*
Liudvikui Pašakinskiui 

jau nereikės sėsti elektros 
kėdėn. Mirtis jį paliuosavo 
nuo tos baisios bausmės. Pe
reitą nedėldienį jis buvo iš
leistas Worcesteiy pasivaik
ščioti kalėjimo kieme, ir stai
ga krito tenai negyvas. Dak
taras pripažino, kad jis mirė 
nuo širdies ligos.

Pašakinskis buvo vos tik 
20 metų amžiaus čia augęs 
lietuvis. Tarp Amerikos bo- 
mų ištvirkęs ir pasileidęs, 28 
lapkričio jisai užmušė Juozą 
Morkų iš Gardnerio. Morkus 
turėjo automobilių ir uždar
biavo su juo. Pašakinskis 
pasisamdė Morkų nuvažiuot 
į kitą miestelį, ir įvažiavus į 
Templetono mišką nušovė jį, 
Šitą žmogžudystę matė tik
tai Nelė Geniutė, 6 metų am
žiaus mergaitė, ir ji teismui 
pasakė, kaip Pašakinskis

AMŽINĄ PARODĄ" 
Detroito miestas planuoja

________ ž įtaisyti parodos ramus, kur 
Uiinausko? Policijasurado visokie turistai ir miesto lan- 
Ulinauskienę su jos vyru iri Rytojai per apskritus metus 
pavogtaia mergaitę net Rea- R«lėtų matyti suglaustoj for- 
dingo m’iestelvje, Pennsylva- to miesto organizaciją ir 

E. atgabenti į jo pramonę. Tam tikslui pa- 
____ r------- - ---------------r_ T.’____L_.į ii- kaltinami už;^111^3. Arena Gardens, 
mergaitę pasivijo kaž-koks mergaitės pavogimą (kidna-j*ur bus įtaisyta 119 pavilio- 
vvras, pagriebė ja iš užpaka- ping).____________________ ,nV visokiems parodos sky-

* riams. Be to da bus rodomi
judomuose paveiksluose De-i\. . . x . .
troito automobiliu fabrikai. nuz.u<lDe-_ Byla tęsėsi
bus skaitomos paskaitos jr|t™<lie>»«>r Pasakmskis bu- 

(gries muzika.
: ____ ____________________

i užmūryta rupužė t?utY b?Hn!IŽU,!^s^l’
IŠGYVENO 30 METŲ.
Eastland. Tex. — Trisde- jimo sargo, kad išleistų jį pa

Ulinauskienę

-PAVOGTOJI EMILIJA RADVII.IUTĖ. 
i Paveikslėlis K V.'aterburv Republican •

Hughes neleido šito klausi
mo diskusuoti, aiškindamas,

Wilkes Barre’iuose pęrei-(kad tai esąs politiškas kiau
tą sąvaitę tapo nušautas ang- jsimas, o Pan-Amerikos kon- 
liakasių unijos organizato-'gresas negalįs į politiką kiš- 
rius Frank Agatti. Jis buvo{tis: jis galįs kalbėt tik apie 
užpultas unijos bute, kuris {ekonominius reikalus. Bet 
randasi Mainerių Banko bil-jkada Argentinos atstovas 
dinge ant 12-tų lubų. Jį nu
šovęs kito unijos lokalo pre
zidentas.

Kelioms dienoms praslin
kus, netoli Pittstono tapo 
peršautas ir mirtinai sužeis
tas Pittstono unijos vadas 
Grecio, kuomet jis grįžo su 
savo pačia namo. Jis dabar 
guli ligonbutyje ir pasveikti 
jam nėra vilties. Manoma, 
kad jis buvo peršautas už nu
žudymą Franko Agatti.

Apie trįs sąvaitės atgal;produktų, nors pati savo ta- socialdemokratų, 
tenai buvo nužudytas unijosį vorus mėgsta pietų Amerikoj vieni patįs socialdemokratai

*vo pripažintas pirmo laips- 
jnio žmogžudžiu. Neužilgo jis

ros kėdėj. Bet pereitą nedėl- 
' dieni po pietų paprašė kalė-Į

L .. . —------------
:simts metų atgal čia buvo sivaikščiot. Išleistas jis ėmė■ A _ a. __ - a • • •• - - - _ -statomas teismui namas ir į

• kertinį jo akmenį buvo už-
• muiyta gyva rupužė. Šiomis mo daktaras rado jį jau ne- 

dienomsi tas namas tapo nu-' begyvą.
griautas ir toji rupužė atras- Į 
ta dar gyva. Be to da į tą ak-1 
meni buvo įdėta keliatas tų 
laikų laikraščių, pinigų ir ki
tokių dalykų. Viskas rasta 
čielybėj. Texas valstijos far- 
meriai tiki, kad rupužė gali 
gyventi be maisto ir vandens 
100 metų. Šitas atsitikimas 
tokią nuomonę žymiai susti
prina.

smarkiai žingsniuoti ir stai
ga sudribo. Pašauktas kalėji-

Maskvai Gręsia 
Naujas Badas.

HAMBURGO RINKIMUO
SE ATŽAGAREIVIAI 

SUMUŠTI.
Hamburgo miestas yra au

tonominė respublika Vokie
tijos valstybėj. Pereitą ne
dėldienį tenai buvo renka
mas naujas miesto pąrta; 
mehtas. Rinkimų daviniai 
tokie:

Socialdemokratų 
jos kalba apie brolišką Ame- 60.

Nacionalistų 22. 
Liaudies partijos 20. 
Demokratų 20.
Taigi daugiausia išrinkta 

Tečiaus

: jis galįs kalbėt tik apie 
ekonominius reikalus. Bet

Pueyrredon įnešė sumany
mą, kad Pan-Amerikos kon
gresas nustatytų muitų sie
nas tarp visų Amerikos vals
tybių, tai Suvienytų Valstijų 
delegacija ir tam pasiprieši
no. Argentinos atstovas nu
rodė, kad Suvienytos Valsti-

rikos valstybių sugyvenimą,' 
bet tuo tarpu turi apsitvėrę 
nepereinamą muitų sieną ir 

i neįsileidžia pietų Amerikos

lyderis Thomas Lillis.
Ar šitas šaudymas eina 

tarp unijos lyderių už vado
vavimą unijoj, ar jis daro
mas kapitalistų provokato
rių, kol kas da nėra aišku.

išrinkta

nespardavinėti. Kilo smarkių valdžios turbūt neims, 
ginčų, ir jau rodėsi, kad Pan- jie vistiek nesudaro al> Hu- 
Amerikoskongresas iširote- čios didžiumos, kadangi yra 
čiaus Washingtono delegaci- keliatas fašistų ir komunistų, 
ja nenusileido, ir viskas pali- kurie su buržuazija balnotų 
ko po senovės. prieš juos.

MOTERIS IŠPĖRĖ SKE- 
BAMS KAILĮ.

Čekoslovakijoj, netoli Bri- 
kso. dabar streikuoja anglia
kasiai. Jų vieton kasyklų sa
vininkai prisisamdė streik
laužių arba skebų. Pereitą 
sąvaitę streikuojančių ang
liakasių moteris apsiginkla
vo bizūnais ir lazdomis, pa
stojo skebams kelią ir taip 
jiems davė į kaili, kad neku
rtuos —v —-
gonbutin. Paskui moterįs 
triumfuodamos numaršavo 
prie kasyklos ir norėjo išvai
kyti siurblių darbininkus, 
kurie saugoja kasyklą nuo 
patvinimo. Bet čia buvo pa
šaukta žandarmerija ir mo
terįs buvo nuginkluotos ir 
nuvarytos policijos nuova- 
dou.

Ūkininkai neparduoda bol
ševikams javų.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tenai pasidarė didelis 
trukumas miltų, sviesto, 
kiaušinių, muilo ir audeklų. 
Valdžios kooperatyvai šitų 
reikmenų jau nebeturi. Pri
vatinėse krautuvėse dar ga
lima esą šį-tą gauti, bet rei
kią baisiai brangiai mokėti. 
Mieste pasidarė labiau nera
mu. Atsimindami didijį anų 
metų badą, žmonės parduo
da mažiau reikalingus daik
tus už pusdykį, o nori prisi
pirkti maisto. Prie krautuvių 
stovi ilgiausios eilės ištiso
mis valandomis, ir tankiai 
prisiplakus prie bufeto krau-

PILSUDSKIO PRIEŠININ
KAS ESĄS AMERIKOJ.
Pereitais metais Lenkijoj 

nežinia kur prapuolė genero
las Zagorskis. Kadangi jis 
buvo atkaklus Pilsudskio 
priešininkas ir sėdėjo užda
rytas kalėjime, tai jo drau
gai pradėjo kalbėti, kad Pil- 

Įsudskis slapta jį nužudęs ir 
įlavoną paslėpęs. Bet šiomis 
dienomis gen. Zagorskio šei
myna išvažiavo iš įlenki jos į 
Ameriką, todėl laikraščiai 
spėja, kad ir pats Zagorskis 
galįs būt Amerikoje.

MIRĖ ANGLIJOS LIBE
RALŲ VADAS.

Pereitą savaitę Anglijos 
liberalų vadas Asęuith. kuris 
nuo 1908 iki 1926 metų išbu
vo Anglijos premjeru. Dabar 
jis buvo jau 75 metų am
žiaus.

BELGIJOS SOCIALISTAI 
SIŪLO PANAIKINTI 

ARMIJĄ.
Belgijos socialistai parla

mente įnešė sumanymą, kad 
šalies armija butų visai pa
naikinta, o jos vieton įvesta 
nedidelė milicija.

iu reikėjo gabenti ii- ‘uvninkas pasako žmogui.
< * _ ’7 . . . ka/l 1911 vickoc icnoivhmtokad jau viskas išparduota.

Dėl šitos padėties rezigna
vo žemdirbystės komisaras 
Aleksandras Smirnovas, nes 
jam nepavyko pripilti val
džios magazinus javų. Ne
žiūrint, kad derlius pereitą 
vasarą buvo geresnis, val
džiai šiandien trūkstą 2,000.- 
00<i ♦ hiu javų. Ūkininkai jų 

^neparduoda.

SMUGEL1UOJAMI JAPO- 
NIEČIAI UŽTROŠKO.
Iš Tokio pranešama, kad 

šeši japoniečiai, kurie norė
jo slapta įvažiuoti Amerikon 
ir tuo tikslu pasislėpė japonų 
laivo “Yahiko Maru” dugne, 
buvo rasti užtroškę. Tai vis 
biednu darbininku likimas. 
Turtingiems japonams nerei
kia slan lytis.



3 te keleivis No. 8. Vasario 22 d., 1928.
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BUDELIŲ JUBILĖJUS. 
šitokiu antgalviu “Naujie

nose” tilpo rusų rašytojo 
Piotro Gavri straipsnis apie 
tą jubilėjų, kurį nesenai bol
ševikai šv.entė dešimties me
tų diktatūros gyvavimui pa
žymėti. Apie tą jubilėjų 
straipsnio autorius sako:

“Rusijoje vėl pakvipo krau
ju... Paskui dešimties metų bol-’ 
,-evikų diktatūros jubilėjų nese
nai sekė taip pat dešimties me
tų jubilėjus čekos-GPl’. kuris 
buvo apvaikščiotas didžiausio
mis iškilmėmis.

“Bjauru ir šlykštu imti i ran
kas bolševikų laikraščius, kurie 
yra pašvęsti tam budeiių jubi- 
lejui. Rodosi, kad tie laikraščiai 
yra persisiurbę krauju, šiltu 
žmonių krauju. Neapykanta ir 
piktais pasityčiojimais, bėgė-j 
disku paprasciausiujų teisės ir 
dorovės Įstatymų paniekinimu j 
yra užnuodinti budelių garbiu- Į 
tojų raštai ir kalbos. I.-torikai j 
ir poetai, liaudies komisarai ir 
čekistų viršytos ler.ktyniuoja.. 
teisindami ir keldami i padan-į 
ges kruviniausią'i visų gadynių 
terorą. Drąsiai visam pasau
liui jie skelbia savo kruvinuo-.
- balsi ■’./ .... .
teroras i Tegyvuoja ‘ čeka- 
gput •

Ir s’raĄ sr. 
kiną.
džia 
savu kruvinu* - - 
Jis Sari

"Tas 
ties merų 
mo

i

! turto — jeigu nebūtų užsiėmęs 
‘butlegeriavimu’ — kiek tasai 

neva proletariato tarnas.’
“Stalinas, mėgindamas dis

kredituoti savo oponentą, nu
plėšia kaukę visam bolševiz
mui.”

I

prasmėj. Vargiai iiėjo toks ‘K.’ komunistų kompanijoj, nes 
numeris, kuris nebūtų buvęs komunistų “specialistai” i
papuoštas lemono raštais. Iš ša- Brooklynę netik čekius, bet 
Nes žiūrint atrodė, kad Zabulio- Suvienytų Valstijų pinigus 
nis yra ‘Keleivio’ antruoju re- bandė klastuoti. Kodėl “Lai- 
daktorium. svė” apie tai nieko nepara-

“Ret dabar lemonas atsidūrė so/ Kodėl ji neparašo ‘apie 
už grotų už suklastavimą čekių. [_ai» ^aiP ' eikėjaijtela-
Grumoja jam ilgų metų kalėji
mas. Tai kur dabar dings musų 
brolis Michelsonas. netekęs sa
vo ištikimiausio bendradar
bio

MUSŲ JAUNIMAS 
AMERIKOJ TVIRKSTA=====«=- 

skui kiekvieną vyriausybę; 
žmonės, kuriems maža kas arba 
ir visai nieko nėra šventa ir 
brangu: žmones, kuriems visur 
gera, bei tik jų žemi apetitai 
butu patenkinti, bet tik jų am
bicijos outų paglostytos ir jų 
bespalve ir žema asmenybė bu
tų siek tiek patenkinu. Toji ak
tingoj kiekvieno rėžimo ‘ištiki
mų’ sekėjų masė yra labai pik
ta. labai marga ir moraliai kuo 
biauriausia. Ją sudaro: tie. ku
rie vakar buvo ‘tikriausi’ liau
dininkai. užvakar ‘geriausi 
krikščionys, šiandien, jei jiems 
yi*a išskaičiavimo (o jų išskai
čiavimas orientuojasi sulig tuo. 
kuri partija yra valdžioje), 
šiandien jie gali būti ištiki
miausiais tautininkais ar ko
kiais kitais. Į tą lezimo sekėjų 
buri priklauso taip pat tie. ku
rie užvakar tarnavo \ range- 
liui. Denikinui. Kolčakui. net 
Bermontui ar Pilsudskiui, ku
rie ‘zdies laikinai pasilieka tik 
todėl, kad ‘zdies našemu bratu 
gerai.’

“Bendrai paėmus, tai yra to
ji žiurkių viešpatija, žiurkių.; 
bandos, kurias gražiai aprašė 
rusų poetas Žukovskis savo le- * 
gendoje apie vyskupą Gatoną.'tūkstančiais. 
Tą vargšą vyskupą, vandens 
apsemtoje klėtyje, gyvą suėdė 
užpuolusios žiurkės. Stebint 
musų skurdą ir vargingą gyve
nimą. žiūrint i tas baisias ko
vas. kurios vyksta tikrųjų lie
tuvių taipe. mums nesvkį prisi
minė ta Žukovskio legenda ir 
mes su dideliu sopuliu jautėme
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NEMOKAMA REKLAMA.
SLA. prezidentas p. St. 

Gegužis peržiurėjo vieną 
“Laisvės” numeri ir, neradęs 
tenai nieko apie save para
šyta. tarė “Tėvynės” redak
toriui : , .

“Nejaugi Gegužio ir Vitaičio r - .
Šerai bolševikų pastogėj nupuo-^lL1dną Zabulionio likimą. O 
le! šiame numerv nei vienu žo- tUo tarpu faktas yra toks,

Tai yra gryna nesąmonė. 
Girdi. “Keleivis,” “Naujie
nos” ir “Tėvynė” apverkia

bai senai buvo areštuoti 
Great Necke už įsilaužimą į 
svetimus namus?

Pagalios, kodėl “Laisvje” 
iki šiol da nieko nėra para
šiusi apie Jono Perkūno pi
nigus?

WATERBURIO SKAN
DALAI.

t

le! Šiame numery nei vienu žo- tUo tarpu faktas yra toks, 
dėlių negarsinama S. L. A. Pre- kad apie Zabulionio suėmi- 
zidentas ir redaktorius. Butų 
bloga, brolyti, jei prisieitu bol- girdėjęs.
šėriku organams apmokėti už tvti jokių “verksmų” apie tai 
skelbimus musų vardu.” nei “Naujienose,” nei “Tėvy-

_ nėję.” Kur gi tuomet sakyti,
Bet “Tėvynės redakto- kad tie laikraščiai “apver- 

nus tuojaus nuramino jį sa- kia” Zabulionio likimą? 
Rydamas:

"\VeM, kai kada nubosta ir!
tam keturkojui bežiūrint į mė-i 
nuli loti. Bet pasilsėjęs ir vėl) 
pradeda. Nenusimink, ponas 
Prezidente, taip bus ir su bolše
vikų organais.”

Jes. savo priešininkus bol
ševikai reklamuoja už dyką. 
Tiktai už Sacco ir Vanzetti 
vardų paminėjimą jie lupo

mą “Keleivis” da nebuvo 
Neteko mums ma

li autorius išais- 
kodel bolšev ikų vai-, 

taip begėdiškai giria 
čekistus.

’■ a- I
faKta-'. kžic po desim-Į 

.rų bolševikų viešpatavi-j 
jiems tenka -istoriškai’ iri .

‘teoretiškai’ įrodinėt; terore gus. kuris nelabai senai, po 
reikalingumą n neapsieinamu- 1 * gruodžio smurto, klykė iš j 
mą. aiškiausia: liudija apie vi- džiaugsmo il‘ sveikino tas 
dujini diktatūros silpnumą. Ne,"žiurkes. kurių dabar jis( 
be reikalo čekos jubilėjus buvo pats nusigando.
si kartą apvaikščiojamas su to-j Jeigu tos "žiurkės" suės 
kiu begėdišku iškilmingumu - kraštą, tai kaltas bus lygiai ir 
Rusijos diktatorius Staliną.-..••Ryto” redaktorius, nes jis' 
nugalėjęs partijos opoziciją su;daugiausia prisidėjo prie to.1 
čekos pagalba, norėjo, mat. tai kad tas brudas apnyko Lie-j 
pasibaisėtinai žudymo įstaigai į tuvos Respublikos kūną, 
viešai atsidėkoti. Kaip tik da-: 
dar. kuomet opozicijos pa.-tan-, 
gomis diktatūros pagrindai' 
ėmė svyruoti, valdančiajai Sta-' 
lino klikai yra labai svarbu.! 
kad nuožmusis čekos paveiks-' 
las stovėtų prieš nerimstančiu-1 
jų liaudies masių akis.”

Bolševikai teisinasi, buk 
:ų teroras esąs tik apsigyni
nt priemone. Jis esąs varto

jamas tiktai prieš baltagvar 
diečius, buržuaziją ir dvari- 
ninkiją. Bet tai yra mielas, 
sako Biotr Gar vi, nes—

“...bolševikų diktatūra pasi
keitė buržuaziniai-bonapartiš- 
ko.ie linkmėje, ir kartu su tuo 
žymiai pakitėjo ir Čekos veiki
mo kryptis. Teroro ginklas yra 
vartojamas prieš darbininkus, 
prieš socialistus vis labiau, o 
pastaruoju laiku jau ir prieš 
opozicinius komunistus.”

Tai kruvinas bolševikų 
diktatūros kirvis, kuris iš 
oradžių buvo pakeltas prieš 
Kontrevoliucionierius. dabar 
tapo atkreiptas prieš kai
riausius revoliucionierius.
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žiurkių pavojų musų kraštui.’’ I 
Taip šiandien kalba žmo-j

ŽIURKĖS” GALI SUĖSTI 
LIETUVĄ.

fJetuvos klerikališkojoį 
“Rytu” redaktorius E. Tu
rauskas rašo savo laikrašty
je, kad Lietuvai gręsia dide
lis pavojus. Ją gali suėsti 
“žiurkės.” Šitokiu vardu ji
sai vadina ne paprastas žiur
kes. bet dabartinius Lietuvos 
valdonus, kurie tarnavo 
Vrangeliui, Denikinui, Kol
čakui ir net Pilsudskiui, o 
dabar dedasi dideliais Lietu
vos “patriotais” ir smaugia 
kraštą.

Štai, pasiklausykit jo žo
džių ;

“Labiausia aktingas musų 
politiškame gyvenime elemen- 

,tas yra kaip tik lie žmonės, ku- 
įp. kaip godi minia, velkasi pa- 

f »
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Jaunas lietuvis vaikinas nu
teistas už paleistuvystę. 
“Waterbury Republican” 

11 vasario numery paduoda 
utokią žinią: Renis Stanke
vičius, 19 metų amžiaus lie- ■ 
uvis vaikinas, Kuris gyveno 

po numeriu 819 Bank street, 
nuvyko į Oak\ iilę pas Kristi
ną Fiore, 1£ metų amžiaus 
mergaitę, kuri gyvena tenai 
ant French streeto, ir užsida
ręs su ja į kiaulių tvartą gale 
jos namų, išbūvu tenai su ja 
ištisą seredos naktį.

Ketverge rytą merginos 
molina pranešė policijai, 
kad jos duktė prapuolė ii 
kad tuo pačiu laiku kaz-kas 
užrakino kiaulininką. Senė 
Fiore buvo labai susirupinus 
nes manė, kad jos duktė bu
vo nužudyta ir jos lavonas 
įmestas į kiaulių tvartą. Ka
da policija pribuvo, apie 
Fiore namus buvo jau susi
rinkęs būrys žmonių. Polici
ja Kiaulininko duris išlaužė 
ir Kristina buvo atrasta tvar
te su Beniu. Abudu buvo 
areštuoti ir uždaryti Water- 
burvje iki teismo, kuris įvy
ko 10 vasario. Benis Stanke- 

, vičius turėjo užsimokėti $25 
i pabaudos uz valkatystę (va- 
įgrancy) ir nuteistas 60 dienų 
kalėjimai! uz paleistuvystę 
ir kekšavimą i laviscius car- 
riage and fornication). Mer- 

!gina gavo 30 dienų Kalėjimo 
už valkatystę i» nepataiso- 

I mumą.
Dabar pasiklausykit trečiu 

atsitikimo.
Antanas Orantukas sugautas 

plėšiant krautuvę.
“Waterbury American ’ 

14 vasario numery sako: Va
kar vakare polic'manas Jo-^ 
seph Bendler (lietuvis! areš
tavo Antaną Grantą, 18 me
tų amžiaus vaikezą, kuris 22 
vasario įsilaužė į Jono Meš- 
kaus krautuvę po No. 682 
North Riverside st. Jį suė
mus. policija dabar mano tu
rinti rankose žmog-ų, kuris 
yra kaltas daugeliu plėšimų 
ir kitokių prasižengimų, pa
pildytų paskutiniais laikais 
šitoj apielinkėj.

i Meškus atėjęs policijos 
nuovadon tuojaus pažino su
imtą Orantuką. kad tai tas 
pats asmuo, kuris buvo įsi
laužęs jo krautuven vieno 
nedėldienio naktį. Orantu- 
kas buvo Įlindęs , Meškaus 
krautuvėn per priešakį, iš
mušęs durų stiklą. Męškus 
gyvena netoli nuo krautuvėj 
ir atėjo jier užpakalines <tu4 
ris pažiūrėti, kas tenai daro
si. Atsukus Meškui elektros 
žiburius, Orantuka> pabėgo, 
nusinešdamas kiek cigarų ir 
cigaretų, bet Meškus spėjo jį 
pamatyti ir pažino.

Waterburk> policija dabar 
planuoja suvesti ir daugiau 
žmonių, kurie pastaruoju lai
ku buvo apiplėšti bei užpul
ti ir sumušti.

Tai ve. kas išeina iš au
gančių Amerikoje lietuvių 
vaikų. Daugiausia, žinoma, 
čia yra kaltos sąlygos, kurio
se beturčių vaikai auga: bet; 
nemaža atsakomybės krinta 
ir ant tėvų, kurie paleidžia 
vaikus ant gatvių ir nežiūri, 
kur jie per naktis būna ir ką 
daro. Kiekviena motina turė
tų žiūrėti, kad kaip devynios 
vakare visi jos vaikai butų 
jau lovose. Tuomet jie bus ir 
sveikesni, ir neturės tiek 
daug progos išmokti blogų 
papročių gatvėse.

Areštuota 11 padaužų, jų 
terpe dvi jauno* lietuvaitės.

Amerikos jaunimo ištvir
kimas veda iš kelio ir lietu
vių vaikus. Musų tautietės 
Teresės Daugeliutės šampa
no maudynė vyrų kompani
joj New Yorke tapo tarptau
tinė sensacija. .Mažesni skan
dalai atsikartoja beveik kas 
diena.

Štai, šiomis dienomis Wa- 
terburyje buvo areštuota 11 
padaužų už kėlimą girtų or- 
gijų svetimuose vasarna- 

\ eikimo Komiteto atskaita <miuose prie Hitchcock ežero, 
uunktų Sacco-V anzetti Vasarnamių savininkai pa-

KAIP KOMUNISTAI SU
DOROJO SACCO-VAN- 

ZETTI AUKAS.
Šiomis dienomis mums 

teko mauti pereitų metu 
303-čią numerį “Laisvės,” 
kur yra paskelbta New Yor- 

i ko komunistų “Nepaprasto I -- - —-

Ar Zabulionis yra suimtas, j 
ar ne, tai mes da ir šiandien■ 
nežinome. Bet jeigu jis yra1 
suimtas, tai ne “Keleiviui" ir 
Micheisonui reikia “verkti,” i 
bet "Laisvei” ir jos pisorė- 
liams. Nes Michelsonas kaip 
gyvas nėra Zabulionio savo 
akimis matęs ir jokių reikalų 
su juo nėra turėjęs, o “laisvi- 
ninkai” su juo gėrė, valgė ir 
miegojo. Jis buvo jų partijos 

, veikėjas, ir jie buvo išrinkę 
' jį vieno savo fondų kasie- 
rium. “Laisvė” supyko ant 
Zabulionio tiktai tada, kai iš 

Lietuviškų bolševikėlių; vieno fondo tapo pavogta 
"Laisvė” 16 vasario numery *’ 
rašo:

“Liūdną likimą garsiojo le
mono (V. J. Zabulionies) gai
liai apverkia ne tik ‘Naujienos 
ir ‘Tėvynė.’ bet ir smalavirių 
‘Keleivis’... Zabulionis su savo 
purvinais straipsniais švaistėsi 
Keleivyje’ bėgyje pastarųjų 

kelių metų. ....----- .
jam pilną, neribotą laisvę šmei- Jeigu Zabulionis ištikrujų 
žti ir dergti komunistų darbuo- dabar pateko bėdon už čekių 
tojus taip, kaip jis išmano. Jisai įklastavimą, tai jis, matoma, 
naudojosi ta laisve pilnoj žodžio išmoko šito amato būdamas

“LAISVĖ” APIE ŽABU 
LIONį.

is Sl _ _ _____
bjląinukų. Suglaudus, at-sstebėjo, kad nežinomi žmo- 
skaitos daviniai tokie: :nes atvažiuoja vakaraissu

Aukų tas New \orxo ko- j moterimis i jų katedžius ir 
imunistų komitetas surinko išlauže spynas per ištisas 
[$2,387.14. ‘ ‘ -

Iš tos sumos Sacco ir Vau- Brangus kaurai sulieti gėri- 
izetti gynimo komitetui Bos- mais, apibarstyti tabako pe- 
’tone komunistai prisiuntė .lenais ir šokant purvinomis 
$300. ■ *

Už 
į pasilaikė 
, "publikaciją 
kusius paskaitė 
monstracijas,” 

j “telegramas” i 
“patarnavimus.”

naktis tenai eina galvomis.

, kojomis biauriai suminti, 
“spaudos darbus” jie Daug rakandų bedukstant 

sau $989.95, už\sulaužyta, lovos suterštos, 
” $125.00, o Ii- stiklai ir kitokie indabišdau- 

sau už “de-'žyti. Taigi savininkai pradė- 
“keliones,” 

ir 1

$1,500 ir Zabulionis iškėlė ] 
šitą komunistų vagystę aikš- ; 
ten. Kada “Laisvė” pradėjo > 
jį po to šmeižti ir nedavė 
jam balso šmeižtų atremti. *• 
tai Zabulionis parašė į “Ke- 

Šleivi,” iškeldamas da dau- 
jigiau komunistų vagysčių. 
, Tai viskas, ką mes esame su 

, Michelsonas davė -’uo turėję.

jo savo vasarnamius saugot 
kitokius ir šiomis dienomis tapo areš

tuoti 8 vaikėzai su 3 jaunom 
* Tai vra tiesiog skandalas, merginom, kurių dvi pasiro- 

kad iš $2,387.14, surinktų'tjkros hetuvaitės, būtent, 
kalinių gynimui, tiems kali-!^e^ Stikliutė, 21 metų alti
niams teko vos tik $300! žiaus’ir Ona Šumauskiutė, 

Daugiau kaip $1,000 ko- 19 - am?iaJJ?- Trečia
munisui pasiėmė už “publi- J?e^na .Pavadino Rute 
kacija” ir “spaudos darbus.” Kelias nors jos tautybe tik- 
IšrodS. kad už kiekvieną pa- ^noma bet spren- 
minėjimą savo laikraščiuose dziant is pavai des, ji irgi ga-( 
Sacco-Vanzetti vardo, jie į būt lietuvaite. Suimti val
ėme sau riebu atlyginimą. KezaL amenkonai. Apie tai

Tai ve, kodėl tie meklenai — - - .............
taip mėgsta rinkti aukas vi- ■ 
šokių kalinių “gynimui”!: 
Tomis aukomis jie maitinasi, bar pasiklausykit kito.

“Waterbury Republican.”
Tai vienas skandalas. Da-

TROCKIS VAŽIUOJA 
KAIP ANGLIJOS 

LORDAS.
‘■Naujienos” sako:
“Telegramos iš Maskvos pra-' 

neša, kad Trockio atvykimas i 
savo trėmimo vietą tolimam Si
bire iššaukė dideli nusistebėji
mą tos vietos gyventojuose. .Ji-, 
sai atkeliavo tenai puikiai ištai
sytame saloniniame vagone ii 
atsivežė keletą tarnų, septy-i 
nias dešimts skrynių bagažo ir' 
dvejetą medžiojamų šunų.; 
žmonės manė, kad tai koks: 
nors didelis Anglijos lordas ar
ba Amerikos milionierius.

“Suprantama, kodėl Stalino 
cenzūra leidžia iš Maskvos šito-1 
kias žinias apie bolševikų opo
zicijos vadą: valdžia nori paro
dyti. kad Trockis, nežiūrint sa
vo karštų ‘revoliucinių’ dekla
macijų. jau esąs pavirtęs tikru 
‘buržujum.’ Bet platesniajai 
publikai, skaitant apie tą kuni
gaikštišką buvusiojo komisaro' 
kelionę gali kilti visai kitokios 
rūšies klausimai. Kuriuo budu 
Trockis, pabuvęs apie devyne
rius metus valdžioje, kuri sako
si Įvykinusi visoje Rusijoje 
"proletarišką lygybę.’ galėjo 
taip pralobti, kad jisai šiandien 
vežiojasi su savim burius tar
nų, vagonus rakandų ir rubu. 
kurtus ir tt.?

“Kažin po kiek tarnų ir skry-j 
nių bagažo turi dabar Rusijoje! 
tie darbininkai, kurie savo gal-' 
vas guldė uz sovietų tvarkos is-' 
teigimą ir kurių vardu bolševi-J 
kai diktatonauja Rusijoje?

“Matome, kad pasaka apie 
tai. buk Rusijoje komisarai 
gyveną, kaip paprasti rank
pelniai, ir gauną ne didesnį už i 
juos atlyginimą, yra gryna.-' 
humbugas. Ne tik Rusijoje, kur 
dar nesenai žmonės mirė badu, 
bet nei turtingoje Amerikoje, 
joks darbininkas bėgiu devynę- 
rių metų nebūtų įsigijęs tiek

Jei jus rūkote
dėl malonumo

2~ >x *? X <
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kit Gamei.
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ikit i frontą kur tas 

malonumas yra. Paim

Tikras tikslas rūkymo 

yra kad gavus malo-

numą

f 4!mels vadovauja kiliomis ir via nuolat

VOKIEČIŲ ARMIJOJ UŽ
DRAUSTA POLITIKA.
Vokiečių apsaugos minis- 

teris gen. Groener pareiškė, 
kad pakol jisai bus kariume- 
nės ministeriu, Vokietijos 
kariumenėj nebus jokios po
litikos. Armija tiktai saugos, 
valstybę ir žiūrės, kad val
džios niekas nenuverstų.
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Ku įkaito ir ražo, 
Ta* duonos nspraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS « ĮL Km nieko neveikia,

r To nieko nepeikia.

Po didžiojo karo ir šventųjų 
paveikslai persimainė.
Vasario 10 d. atsibuvo Šv. 

Vincento Draugystės susirin
kimas. Atidarius susirinki
mą, pirmininkas pranešė, 
kad yra atvažiavęs žmogus, 
kuriam buvo pasiūlyta pada
lyti daugiau kukardų su Šv. 
Vincento paveikslu. Mat, ne
turint visiems nariams ku
kardų, negalima atskirti na
rius nuo nenarių. O atskirti 
reikia, nes maršuojant na
riams ant mišių šventų, į mu
sų buri gali įsimaišyti koks 
“nedaverka” ir nuėjęs baž
nyčion gautų atlaidus, visai 
nevertu jų būdamas.

Pirmininkas paprašė ku
kardų dirbėją paaiškinti su
sirinkimui, kas po karo atsi
tiko su šventųjų paveikslais. 
Taigi kukardų dirbėjas 
graudžiu balsu prabilo: 
“Broliai ir seseris! Aš jums 
turiu pranešti nemalonią ži
nią apie musų šventųjų pa
veikslus. Per du tūkstančiu 
metų musų šventųjų pa\ eiks- 
lai buvo gražus, o dabar ve 
žiūrėkite į šituos du paveiks
lu — vienas jų prieš karą da
rytas, o antras po karo — ir 
abudu paveikslai to paties 
švento Vincento.”

Mudu su Jonu net nutir
pome, nebegalime nusėdėti 
iš nerimasčio. Manome sau, 
kas gi tokio atsitiko su musų 
šventaisiais. Pirmininkui pa
liepus, tie du paveikslai buvo 
pernešti per svetainę ir paro
dyti nariams. Mudu su Jonu 
irgi gavome progą pamatyti. 
Oi tu, Dievulėliau, koks bai
sus skirtumas. Prieš karą šv. 
Vincentas atrodė jaunas, 
gražus, raudonais skruostais, 
o po karo — paliko tamsus, 
nuvargęs, atrodo tikras se
nis. Net nesinori tikėti, kad 
tai butų tasai pats musų pat
ronas šv. Vincentas. Begali
niai nustebęs aš klausiu Jo
ną: “Kas gi pasidarė su mu
sų šventaisiais, kad jie taip 
persimainė?” Jonas, kaipo 
buvolnas ir viską žinantis 
vyras, sako: “Kibą tu supra
timo neturi ir nežinai, kad 
laike karo musų šventieji 
danguje turėjo labai daug 
darbo. Laike karo milijonai 
žmonių buvo užmušta ir visi 
jie keliavo į dangų. Užplū
dus šitokiai didelei imigra
cijai, šventieji turėjo labai 
daug darbo, kol visus imi
grantus sutvarkė. Taigi sun
kiai bedirbdami suvargo ir 

/paseno.”
• Toliau kukardų dirbėjas 
mums paaiškino, kad prieš 
karą šventųjų paveikslus iš
dirbdavo Belgijoj. Bet kuo-;

i ir turi setuvą ant pečių, sv. 
Petras turi dangaus raktus ir 
taip toliau.”

Kukardų dirbėjui pareiš
kus, kad pokariniai šventų
jų paveikslai yra brangesni 
už prieškarinius, mes pasiun- 
tėm savo pirmininką su juo 
derėtis. Tuo gi tarpu susirin
kimą pradėjo vesti pirminin
ko pagelbininkas. Buvo per
skaitytas laiškas nuo Brigh- 
tono Labdaringo Kliubo, ku
ris nesenai susitvėrė palai
kymui Lietuvių Tautiško 
Namo. Laiške buvo prašoma, 
kad Šv. Vincento Draugystė 
prisidėtų prie palaikymb 
Tautiško Namo su 5 dol. įs
tojimo ir su 1 dol. metinės 
mokesties. Kliubo delegatui ‘ 
paaiškinus smulkmeniškai! 
visą reikalą, atsistoja mano 
kaimynas Jonas ir kad pra
dės viską maišyti su dumb
lais, kad pradės niekinti 
Labdaringą Kliubą, tai net 
mane šaltas prakaitas apipy-| 
lė. C ' - - -
mano Jonas! Jonui pabaigusi 
kalbėti, Kliubo laiškas palik-Į 
ta be pasekmių. Padaviau) 
Jonui savo dešinę ir spaus
damas ją sakau: “Garbė mu
sų tautai turėti tokius išmin
tingus vyrus, kurie pažįsta 
netik dangiškus, o ir žemiš
kus reikalus.” Po mano “vin- 
čavonės” Jonas jautėsi kaip 
pamuilintas.

Brightono Parapijonas.

Nepalyginamas Skonis Prieinama Kaina

a įourame

Jums patartina pasirinkt geriausia

-----------r--------------- r.„ | WORCESTER, MASS.
^U’ Čivimko bankrutini- krautuvninkas

mo pasekmes.
Vincas čivinskas buvo 

vienas iš seniausių Worces- 
terio lietuvių biznierių. Jis 
per ilgus metus laikė rakan
dų krautuvę po numeriu 363

vestis pas kapitoną. Bet 
s atsisakė eiti 

—na, ir prasidėjo ristynės. 
I Policmanas parsimetė krau- 
tuvninką ant grindų, bet! 
krautuvninkas tuojaus iš 
apačios išsirito ir užsisėdo 
policmanui ant sprando. Bet 
policmanas tuoj ir vėl ji pasi-

I

I

Millbuiy st. Jeigu jis nebūtų gupjg apačion. Ir taip po ke- 
f lis kartus tai vienas buvo ant

----  —----- ’ viršaus, tai antras. Kadangi 
nes biznis jam ėjo pOijcmanas padėjo elgtis 

,T. j per daug žiauriai, tai krau- • 
geros ar blogos valios,_ ^in-įtUVninko moteris, kuri buvo

jęs didžiausius turtus susi
krauti, i 
gerai. Pastaruoju laiku, iš

viršaus, tai antras. Kadangi

į per daug žiauriai, tai krau-
I
I|cas čmnskas paskelbė savo ..ref,. ištraukė lic. 

| firmos bankrutą. Jo bankru- mano palką ir a(lėjo )olic. 
šventinti, išsyk per 

v.,. c.auge.’.o .io.u’.’IU’ p rankas, o paskui ir per gal-‘
viską pavardė yra Martinas; Civmskui buvo paskolinę pi-.XTO ««
Meškauskas, 6 d. vasario at- i nigų, daugiausia ant privati- - - ’ -- - - -
rastas negyvas lovoj. Jis tu-' nių notų, 
rėjo minkštų gėrimų krautu-' !' 
vėlę po numeriu 53 St. Mary • kuriems Čivinskas skolin- įr laukia ^teismo, 
st. Užpakaly krautuvės turė- gas: j ■_____
jo kambarį, kur jis ir gyve- ! A. J. Katkauskui §2,300.00 bandymą 
no. Kaip jis mirė ir nuo ko, J. J. Zalanskui “ “
niekas nežino. Velionis buvo A. Dalinevičiui 
37 metų, paėjo iš Kaišedorių į>. Miliauskui 
m., Vilniaus rėdybos. Liko 
daug turto, o jc giminių nie
kas nežino. Jeigu kur nors 
yra jo giminių, lai tuojaus 
atsišaukia.* * * j

Lietuvių Yonkerse yra tik 
keli tuzinai. Pirmiaus jie čia 
turėjo kelias pašalpines 
draugijas, o dabar sutvėrė ir 
parapiją, prie kurios pri
klauso apie 15 parapijonų. 
Kunigrui biznis eina prastai, 
todėl jis eina pas slavus už
darbiauti. Kunigo pavardė 
Cybelis. Kur jis buvo pir
miau ir kuomi jis pasižymė
jo, mes nežinome. Butų geis
tina. kad apie jį parašytų į 
“Keleivį” tie. kurie ką-nors 
žino.

Streikierių susišaudymai su 
streiklaužiais.

Šalę Pittsburgho randasi 
du mainerių kaimai — Bru- 
ceton ir Broughton, Pa. Va
sario 1 ir 2 dienomis šiuose 
kaimuose buvo smarkus susi
šaudymas streikierių su 
streiklaužiais. Susišaudymas 
tęsėsi ištisas 24 valandas, 
šaudymą pradėjo streiklau
žiai. Iš priežasties šaudymo- 
si Broughtone užsidarė mo
kykla, nes kulkos iš streik
laužių pusės švilpė pro mo
kyklos sienas. 360 vaikučių 
paleistas iš mokyklos, nes jų 
gyvybė nėra apsaugota nuo 
streiklaužių.

Mokyklų Tarybos prezi
dentas Ralph Halzhauser 
pasiuntė telegramą guberna
toriui Fisher, prašydamas jį 
apsaugoti vaikų gyvastis.

Šitą šaudymą pradėjo ne- 
unijistas negras, kuris pri
klauso Pittsburgh Terminai 
Coal Co. Unijistai streikie- 
riai apleido savo šantes, kad 
apsaugojus savo šeimynų 
gyvastis. Šančių langai iš
daužyti, sienos kulkų su
varstytos.

Pittsburgho apskričio pro
kuroras tuojaus pasiuntė Į 
šaudymo vietą savo atstovus 
ištirti šaudymosi priežastį. 
Kaltė yra streiklaužių, nes 
jie pradėjo šaudyt streikie
rius. Suprantama, streikie- 
riai irgi atsišaudė, gindami 
savo ir savo šeimynų gyvas
tis.

Pribuvęs šerifas Brovvn 
tuojaus padarė kratą streik
laužių namuose, kur atrado 
daug visokių ginklų ir amu
nicijos.

V anagaičio-Jozavitc 
koncertas.

Vasario 3 d. A. Vanagai
čio dzimdziškas koncertas 
puikiai pavyko. Vanagaitis 
daug sykių lošė su dzim- 
dziais Montelloj, bet tie loši
mai buvo Katalikų parapijos 
svetainėje. Daug žmonių nu
sistatę neiti į katalikų paren
gimus, taip lygiai, kaip ir 
katalikai neina į laisvama
nių parengimus, nežiūrint 
kas ten nebūtų rengiama. 
Bet šį syki savo koncertą 
Vanagaitis surengė L. T. N. 
Svetainėje ir publikos atsi
lankė į pustrečio šimto.

Kurie nebuvo girdėję 
dzinmdziško koncerto, prisi
juokė iki sočiai. Abelnai 
imant, visi atsilankiusieji 
šiuo koncertu buvo paten
kinti. Apart artisto Vanagai
čio, pijanistas Jozavitas pui
kiai paskambino pijaną. Ne 
nuo vienos Montello pijanis- 
tės teko girdėti: “Oh! Kad 
aš galėčiau taip skambinti.”

P-lė M. Grybaitė iš Bosto
no taipgi virsminėtoje sve
tainėje pirmą sykį pasirodė 
ir jos sudainuotos dainelės 
buvo publikos karštai priim
tos.

Tarp žmonių yra kalbama, 
kad jeigu Vanagaitis atva
žiuotų į Montello antru sy
kiu, tai tikrai žiopsotojų su
sirinktų du sykiu tiek.

Montelietis.

CHICAGO, ILL.
Darbininkai šaudosi už 

darbus.
Vasario 9 d., apie 6:45 

lyte, kada darbininkai ėjo Į 
darbą, prie skerdyklos, kuri 
randasi ant 24-tos ir So. Hal- 
sted gatvių, prasidėjo šaudy
mas. Vienas juodveidis, išsi-

, traukęs revolverį, šovė į kitą 
juodveidį, užmušdamas jį 
ant vietos. Kuomet šovikas 
leidosi bėgti, kitas skerdyk
los darbininkas bandė jį su
laikyti. Įniršęs juodveidis šo
vė ir šitą darbininką, mirti
nai jį sužeisdamas. Toliaus 
bėgdamas šovikas pasitiko 
baltveidį darbininką, kurį 
taipgi nušovė.

Pribuvus policijai ir iš-

YONKERS, N. Y.
Rado negyvą lietuvį.

Martin Miiler, kurio lietu- ’ ant daugelio lietuvių, kurie ! lankas/o'p^kui ir per gal
vą. Ir taip boba sušveitė po- 
Jicmaną, kad šis dabar guli 

. digonbutyje, o krautuvninkas
^tai suraš?s’ su pačia pastatyti po kaucija

skolin- įr laukia teismo. Bet ir po- 
! licmanas bus teisiamas už 

j areštuoti' žmogų 
2,000.00 be “warranto” ir už įspyri- 

mą nėščios krautųvninko 
moters.

Tą-pat dieną Bostone ap
vogė vieną Peabodės lietuvį, 
M. Sinkevičių. Jis atvažiavo Edvvard T. Murphv irEuge-. 
pasižiūrėti Komaro-Malcevi- ne Reegan, nusiskubino po - *
čiaus ristvnių, ir laike dide- nurodytu adresu ir pabarški- do!-.l sąvaitę, kad jie šau
lio susignidimo. beperkant no į duris. Pasirodė, kad šo- įyty 1 streikierių barakus 
jam tikietą, kišenvagiai is- 
traukė jam 150 dolerių. Lie
tuviai, bukite atsargesni!

Raulinaitis.

I firmos bankrutą. Jo bankru-

1,500.00
1.550.00

500.00
500.00
500.00
500.00 

- 500.00
500.00
500.00

J. Rainikiui 
V. Gražuliui
J. Botiriui
J. Gražuliui
A. Brazdaičiui
J. Žolinui
J. Baubliui
K. Lukas(Latvienei)500.00 
M. Pauliukoniui
S. Bakanauskui
A. Kuliui
A. Valinskui
J. Černiui

100.00
197.50
197.50
117.50
117.50

klausinė jus visus tuos, kurie . n i u.-matė šaudymo sceną, pasiro- P^burgh Press kalima 
dė. kad Šocikas esąs tūlas coa* į ,'ron P?llcl«.’ kun ne' 
RossElliot, kuris tūlas laikas!sustabf,e raudymos! ,r ne?P-
atgal dirbo šioj skerdykloj ir: 
buvo iš darbo pavarytas. Ten • 

i pat sužinota, kad sovikas gy
vena po numeriu 131 E. 35th 
St. Du policmanai, būtent

nusiskubino po

saugojo gyventojų gyvasčių.
Du negrai buvo suimti už 

šaudymą i streikierius. Vie
nas jų, būtent Hamton Ma- 
thews, prisipažino prieš tei
sėją, kad coal & iron polici
ja moka jam ir jo draugui po

CAMBRIDGE, MASS.
Iš musų kūmučių veikimo.
Pas mus priviso ilgaliežu

vių kūmučių, kurios tik na- 
minėlę maukia ir pletkus ne
šioja. Nebūtų didelės bėdos, 
jeigu jos pletkus varinėtų tik 
tarp savęs ir nekliudytų dorų 
žmonių, bet jos aploja ir mu
sų veikėjus, štai “Keleivio” 
num. 7, tūla J. J. iš Cambrid- 
ge’aus puola nekurią P. A., 
buk ši norėjusi muštis ir len
danti prie vedusių vyrų. Jei
gu jau tikrai mergina taip 
elgtųsi, tad kodėl nepasakyt 
viešai pilno jos vardo ir pra
vardės? Bet kaip įvardysi 
žmogų, jeigu nieko panašaus 
nėra? Žmonės žino, kad šva
riai merginai yra užtektinai 
nevedusių ir protingų vyrų.

Man yra gerai žinoma, ko
kiais norais toks priekaištas; 
daromas. Mat, kalbamoji kū
mutė, visą savo amželį išsen- 
mergavusi, pasikorė ant ne
laimingo našlio sprando. 
Našlys, matomai tokios išti- 
žėlės negal patenkint ekono
miniai. Dirbtuvėje toji mie- 
Įaširdingoji nori prisiplakt 
prie svetimtaučių, bet pasta
rieji iš jos sau juokus krečia. 
Švaresnės merginos tai ma
tydamos perspėjo, todėl ir 
neriasi ji iš kailio ir bando 
įtart švarias merginas, ku
rios, jos manymu, yra jai 
“konkurentėmis” ir ‘-‘spoili- 
na” visą biznį. Dėl šios prie
žasties matomai sumanyta 
išliet savo pagiežą viešai.

Tikrenybėje į tokius plet
kus nevertėtų kreipt domės, 
bet kadangi buvo padarytų 
rimtų užmetimų, kurie gali 
įtart vieną arba kitą ypatų, o 
tikrenybėje nieko panašaus 
nėra, tad ir reikėjo tą Įtari
mą paaiškint, o ilgaliežuves 
kūmutes perspėt, kad jos su
sivaldytų. Jos turi atsimint, 
kad tokios iš pupų neišlindu- 
sios, kurioms d a neataugo 
plaukai nuo to laiko, kaip jas 
už panašius pletkus žmonės 
iš dirbtuvės išvilko laukan, 
gali atsitikt da blogiau.

P. A. mergina yra švari ir 
padori, pletkininkių liežu
viai jai neprilips, lygiai ne- 
prilips nei kitoms, kurias jus 
bandot kandžioti pašaliais. 
Bet jums kada nors tie plet- 
kai atsilieps skaudžiai.

Teisybė* Mylėtoja*,

viko butą namie, bet jis nu- Brucetone.
tarė nepasiduoti ir pravėręs' Mokyklų Taiybos prezi- 
duris ėmė šaudyti į policma- dentas sako, kad mokyklų jis 
nūs. Abudu policmanai nuo neatidarysiąs patol, kol ne- 
šuvių krito. Vienas policma- prisiųsta stipri apsauga, 
nu, nors ir mirtinai pašautas, atrado mokyklos sieno- 
dar spėjo iššauti į žmogžudį privaryta kulkų, kurios su- 
ir kulipka jį pervėrė. Išviso lindę apie 3 colius į medį, 
laike šio šaudymosi 5 žmo- Vaikai tuo šaudymu labai 
nės tapo užmušti ir 3 sužeis- jbaugmti.
ti.

Po šio šaudymo vietiniai 
kapitalistų laikraščiai šovi- 
ką pavadino bepročiu. Vie- f 
nok Įšsmjs^inus^o ti agingo ]įaus prasidėjęs šaudymas.

1 Kada kompanijos, susi-

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Argentinos policija pradėjo 
sekti komunistus.

Ant kiek teko patirti iš 
Itam tikrų politinių šaltinių, 

skolos neša j niuoju laiku pradėjo stropiai

§12,080.00Viso
Kitataučių firmoms ir pa

vieniams asmenims Vincas 
Čivinskas yra skolingas

Į

» >*-^*>**k J ‘ I tani LJI\I U puniilliU ?ČUU111U,

§38,587.13. Taigi išviso Vin-; Argentinos policija paskuti-
co čivinskd 
§50,667.13.

Pastaruoju laiku Čivins
kas skolino pinigus iš visų

j Suprantama, kompanijos 
viršininkai ir policija verčia 
bėdą ant streikierių. Girdi, 
šie užpuolę ir sumušę tūlą 
negrą streiklaužį, todėl vė-sekti visų komunistinių gru

pių skaičių ir jų veikimą. 
Teko sužinoti, kad slaptojoj 
policijoj tarnauja apie pora 
lietuvių. Draugužiai-lietu- 
viai, jums nepatartina atliki
nėti judošišką darbą!

Daugiausia sekami atei- 
viai-komunistai: kiekvienas 
jų žodis bei žingsnis daboja
mas; su pagalba tam tikrų 
automatiškų aparatų, slap
tieji policijos agentai, visiš
kai nepatėmijamai, nufoto
grafuoja visus komunistinius 
parengimus bei susirinki
mus. Šie darbai visu smarku
mu vedami Buenos Aires, 
Rosarijoj, Berisse ir kituose 
miestuose.

Sąryšy su šiais persėki 
mais, manoma, kad tikdiai 
sužinojus komunistų ar 
jiems prijaučiančių asmenų 
vartus, pavardes, tautybę 
bei surinkus smulkias ži
nias apie jų veikimą ir. jei 
pasirodysią, kad tokie as
menys yra pa vo j i ngi ga va
lai valstybei, ardantieji ra
mumą gyventojų-piliečiu ar 
pe, tai tokie ateiviai-kom ni- 
stai busią deportuojami i to- 

..... a -- Jimas respublikos provinci-
uz tai baisiai supyko ir nu-, jas ar kur kitur

SLA. Nary*. , čiupęs krautuvninką norėjo ‘ J. Gerpstas.

* ♦ *

, . Darbai šiuo tarpu čia eina

dingo (gal į dangų nu?imu‘ apkap<>įa darbininkams al-į 
fino) Torlel dabar visus as ir pajIgina valandas.: 
šventųjų paveikslus išdirba.Karpetaunė pa(iidjntą m0 
Amerikoj. Ir nemanykite, > kestį viršlaikius panaiki- 
sako kukardų dirbėjas, kadi n0 Kadangi darbininkai vra .... ,.
tįk sv. Vincentas persimame, [neorganizuoti, tai darbda- morgiciu^ o skolininkams b- 
Taip atsitiko su visais sven-Įvja, ;ajg kajp norj. ko vien tik rakan.dai. Skoli-

gauti, o savo biznio bilų ne
apmokėjo. Kur jis tuos pini
gus dėjo, tai tikra misterija.

__ w i Jo na'mai 3 d. vasario bu-
sako kukardų dirbėjas; kad į „o? Sadaiigi darbkiinkafyra vo parduoti «?t Hcitacijos už

taisiais.
Tai išgirdęs, aš ir vėl bak

stelėjau Jonui Į šoną ir klau
siu: “Jeigu visi šventieji taip 
atsimainė, tai kaip mes juos 
pažinsime?” Jonas nusišyp
sojo ir sako: “Prastas iš ta
vęs katalikas, kad nežinai, 
kaip pažinti. Ot, pavyzdžiui, 
pamatei moteriškę su šune
liu jojant ant asilo — ir ži
nai, kad tai yra panelė šven
čiausia, nes kitos šventosios 
vaikų neturėjo. Arba pama
tai moteriškę pririštą prie 
rato — ir žinai, kad yra Šv. 
Kotrina, nes kitos švento
sios prie rato nebuvo pririš
tos.” — “Tu kalbi apie mo
teris, bet kaip su vyrais šven
taisiais?" — pertraukiau aš 
Joną. — “Ir vyrus tokiu-pat 
budu galima pažinti” — sa
ko Jonas. — “Štai šv. Izido
rius yra apsiavęs su vyžomis

Lietuviai irgi tarp savęs ne
susitaiko. S. B.

ninkai, ypač lietuviai, verkia 
ir gailisi, kad pasitikėjo sa
vo tautiečiu.

Skolininkas.HAVERHILL, MASS.
Susitvėrė SLA. kuopa 

iš 40 narių.
Vasario 12 d. Kliubo Sve

tainėje įvyko prakalbos tiks
lu suorganizuoti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje kuo- tuvėj, po numeriu 142 Wa«h- 
pą. Kalbėti buvo pakviestas ington st., įvyko nepaprastos 
“Keleivio” redaktorius J. ristynės. Krautuvėn įėjo po- 
Neviackas. Kalbėtojas tin- licmanas, jieskodamgs kokio 
karnai išdėstė SLA. nuopel- ' " ’ —
nūs ir karštai ragino haver- 
hilliečįus suorganizuot SLA. 
kuopą. Po prakalbai susior
ganizavo SLA. kuopa net iš 
40 narių.

SLA. kuopai čia yra gera 
dirva ir tikimasi, kad šita 
kuopa į trumpą laiką gaus 
pora šimtų narių.

I

PEABODY, MASS. 
Policmano ristynės su krau

tuvo inkų. Boba buvo 
“referee,”

Vasario 9 d. Morozo krau-

tai prasikaltėliu Tuo tarpu 
Morozas rankoje laikė pantę 
munšaino. Policmanas, pa
matęs munšainą, puolėsi prie 
Morozo kaip vilkas, norėda
mas munšainą atimti. Bet 
Morozas metė bonką į žemę 
ir sudaužė — “nei tau, nei 
man” — sako. Policmanas

Įvykio aplinkybėms, pasiro
dė visai kas kita. Minėtas
juodveidis dirbo 'skerdykloj ^tuva^'^ud^ 

L x ,1'' neroim k.vklas- tai aukštesnioji vai-

I

I

bo 5 d. spalio, pereitų metų. 
Nuo to laiko jis niekur nega
lėjo gauti darbo. Neturėda
mas iš ko gyventi, bedarbis 
juodveidis nutarė atkeršyti 
savo skundikui, dėl kurio 
priežasties jis neteko darbo 
skerdykloj. Ir savo kerštą jis 
Įvykdė 9 d. vasario. Bet nu
šovęs skundiką, jis šaudė vi
sus, kas tik jam po ranka pa
simaišė. Manoma, kad rū
pesčiai ir skurdas privedė ji * . i -i • ihviu»iu jau iruKia-'i rvjiauuprie visiško nervų pakriki- į Lietuvą pavasaryje aplankymui savo

Chicagos mieste tokių be
darbių, kurie negali gauti 
darbo, yra virš 25,000. Ir jei
gu kapitalistai nepasirūpins 
šituos bedarbius aprūpinti 
darbu, tai gali trumpoj atei
ty atsirasti daug tokių “be
pročių,” kokiu tapo minė
tas juodveidis.

Tai šitokius “gerus lai-

džia suglaudus ausis tyli.
Lai šios streikierių kan

čios būna pamokinimu dar
bininkų klesai, kad laike 
rinkimų už kapitalistinių 
klesų kandidatus balsuoti 
neverta.

J. V. Kiaušas.

kus” turime Amerikoj. Ar ne

Ekskursijos
r>aii" ]iletuviu jau rengiasi keliauti

> 
giminių. Kurie yra jau Amerikos pi
liečiais, tie gaus amerikoniškus pasus 

, ir baigta.
Bet daugelis pilnujų-antrujų popie

ty dar neturi, ir tokiems visiems buti- 
, nai reikia gauti nuo Amerikos valdžios 

leidimą — Permit to Re-enter the 
> United Statės — sugrįžt atgal, o gavi

mui leidimo sugrįžti būtinai reikia ži
noti paduoti savo tikrą atkeliavimo 
Amerikon laiką ir laivo vardą, be ko 

. negaunama Termitas.
Nepiliečiai, neturinti Termito, nega

li sugrįžti Amerikon.
Mano Agentūra sujieško tikrą atke

liavimo laiką ir suranda laivų vardus 
. keleiviams Lietuvon, kaipo ir iman-

laikas butų darbininkams 
susiprasti ir padalyti per
mainą šios salies administra
cijoj? S. M.

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkit 
2c. stampa, rašydami tuojaus štuomi 
adresu: (10)

P. MIKOLA1N1S AGENCY
188-190 Sanda sL, Brooklyn, N. Y.

f
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Ūžia Jura...
U* a ura... bangos ritas. 
SufKi Krantą pamaži.
Gęsta žvaigždės. Aušta rytas. 
Ei. prašvis diena graži!... 
Kurgi laivas, baltos burės? 
Duokit irklus į rankas! 
Pasileisiu aš Į jūres.
Į putojančia- bangas! 
J r iš-lydo laivas mano... 
Kur gi plaukti — • nežinia? 
Kur gi bangos okeano 
Nuplukdys. nuneš mane? 
Per audras baisias, pavojus 
Į nežinomas šalis. 
Ten kur .-iapstosi rytojus. 
Ten. kur dangstosi dalis. 
—Ei. sesute, eikš i luotą! 
Dviese plaukti bus smagu. 
Per bekraštį mariu plotą. 
Tarp nerimstančiu bangu. 
Ūžia jura... bangos ritas. 
Supa krantą pamaži. 
Mums saulingas teka rytas. 
Mums išauš diena graži.

Ramūnas.

v

KELEIVIS No. 8. Vasario 22 d., 1928.

AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI.
ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS.

N*

SUKANKA 80 METŲ 
NUO SOCIALIZMO 

GIMIMO.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike... Ko tu taip žiuri Į 
mane?

—Žiuriu, tėve, kad tavo 
nosis išrodo patinusi. Ar ne
gavai tik mušti?

—Jes, vaike, truputi 
vau.

—Už ką?
—Už lietuvišką tautą.
—O kaip tai atsitiko?
—Matai, vaike, aš esu pa-

ku panosėn, 
saidvoko atsisėdau.

—Ar tai tuo ir užsibaigė?
—Ne. Maike. tuo da neuž

sibaigė. Mano nosis taip išti
no. kad per tris dienas nega
lėjau ir ant stiyto išeiti. Tai
gi dabar aš noriu, kad tu. 

! Maike. iš knygų man išviro- 
zytum. kokią tiesą tas šun
snukis turėjo mane mušti?

—Jis turėjo teisę tave mu- 
triotas ir myliu savo tautą šti dėlto, tėve, kad tu nuėjęs 

akyse, jo pastogėn pradėjai ji ko- 
Chicagoj dabar buvo didelis liot ir ant galo <ia ginklą išsi- 
faitas už musų didvyri Kas- traukei. Žmogus turi pilną 
ciušką. Škulių načalstva te- teisę savo namuose gintis, 
nai išleido tokią knygą, kur kada ji kas užpuola, 
yra isdrukavOtĄ. kad gene- — O kam jis 
rolas Kasciuška buvo palio- obuolių pridėjo?
kas. Mano vyčių vaiskas ir sakiau, kad jis man duotų 
kitos lietuviškos susaidės už- gražių obuolių.ba aš lietuvis, 
protestavo prieš tai. Mes pa- —Bet tau nereikėjo savo 
rodėm. kad Kasciuška buvo tautybe girtis, tėve. Italui ne
tikras dzūkas. Ir mums pri- svarbu, ar tu lietuvis, ai- tar
tare visos angelckos gazie- kas. taip kaip tau visai ne- 
tos. taip kad dabar visas svarbu, kokios jis yra tautos, 
svietas žino, kad Kasciuška Veikiausia jis tuo tikslu tau 
buvo lietuvis. ir pridėjo supuvusių obuolių.

—Bet už ką tu gavai i no- kad parodžius, jog tavo lie
si, tėve? įtuvybė jam nieko nereiškia.

—Palauk, 
išaiškinsiu, 
peiperiai pripažino, kad Ka
sciuška buvo lietuvi 
pamislinau. kad dabar musų ko nereiškia? 
tautos vardas labai pakils ir dyką Chicagoj faituojamės 
man bus didelis unaras pasi- už Kasciuškos lietuvybę? 
vadinti prieš svetimtaučius —O ar tu manai, tėve, kad 
lietuviu. Taigi nuėjau aną jums kas nors užtai atlygins?

kelti svetimtaučių

ga-

Didelio judėjimo atsiradi
mas pasaulyje nėra taip len
gva nustatyt, kaip gimimas 
žmogaus, nes jo pradžia tan- 

i kiai būna surišta su kitais ju
dėjimais ir todėl jo atsiradi- 
i’.no laikas būna ilgokas. O vis, 
;dėlto neprasilenksime daug! 
' su teisybe pasakydami, kad' 
šią sąvaitę apvaikščiosime 
Įaštuonesdešimtas naujojo 
socialistinio judėjimo sukak
tuves.

Buvo tai 23 d. vasario. 
1848 metais, kuomet Pary
žiuje žmonės sukilo prieš 
monarchiją. Darbininkų kla
sė. žinoma, pasiėmė ant sa
vęs visą vadovybę ir dalį pa
vojaus. Ir tą dieną buvo pir
mu kartu atspausdintas Ka
rolio Markso ir Friedricho 
Engelso parašytas “Komuni- 

kuris aiš- 
nušvietė esamą klasių

šių metų vasario 20 <1. sukako lygiai 25 metai, kaip ad
vokatas F. J. Bagočius gyvena Amerikoje ir darbuojasi 
Amerikos lietuvių visuomeniniame gyvenime. Advokato 
Bagočiaus vardas yra žinomas kiekvienam Amerikos lie
tuviui. Jo prakalbas yra girdėję ne šimtai, o šimtai tūks
tančių lietuvių. Kaipo auksaburnis kalbėtojas ir nenuils
tantis organizatorius, jis yra atlikęs milžiniškus darbus 
musų išeivijoj.

Minint advokato Bagočiaus 25 metų darbuotės Ameri
koj sukaktuves, manau, neprošalį bus supažindinti skaity
tojus su jo biografija.

Fortūnatas J. Bagočius (Bagucauskas) gimė vasario 
1 d., 1887 m.. Pažvelsio kaime. Andre javo valsčiuje. Kre

luvės administratorium, o SLA.—prezidentu. Nesusiprati
mai Dubicko ir Baltrušaičio sukelti dėl taip vadinamų 
“maksimalistų” likosi Bagočiaus laikinai nuraminti. \ ie- 
nok SLA. jam netaip sekėsi: “senoji gvardija,” susidedan
ti iš Birštono, Tareilos, Skritulsko, Žemantausko. Strimai
čio ir kitų tuojaus pradėjo intrigas vesti, klausinėli, kokiu 
budu Bagočius Į Ameriką atvažiavo, kaip piliečiu tapo, 
ir tt. Nepakęsdamas tokios “šnipijados” ir visokių tyčia- 
jam daromų nesmagumų, iš SLA. “prezidentūros” jis re
zignavo. Vėliau intrigoms besitęsiant jis buvo ir iš SLA. 
išbrauktas. Po jam sekė išbraukimai daugelio kitų socia- 
listiškų pažvalgų SLA. veikėjų (JokubynijadaL

1909 m., baigęs vienus metus LSS. administratoiystės, 
Bagočius nueina dirbti Į banką, kad sukėlus kapitalo eiti 
toliau į mokslą.

1910 metuose pastoja i Bostono Universiteto jurispru
dencijos skyrių, kurį baigia 1913 m. Išduoda valstybinius 
egzaminus Massachusetts, Nevv Hampshire ir Rhode Is- 
land valstijose, bet dėl jo radikališkumo, išsitarimų spau
doj ir prakalbose, dėl jo liberališkumo religijos klausimuo
se (visa tai buvo jo priešų rūpestingai surinkta ir valdžiai 
raportuota), jis advoktauros teisių negauna.

Kilus karui, jis Į tris mėnesius užsitarnavo karininko 
laipsnį ir dabar tebėra rezervo karininku. Po karui paduoti 
skundai pasiekia teismą ir teismas pripažįsta jam advoka
to teises.

Adv. Bagočiusyra pasižymėjęs ir žurnalistikoj. Sandar- 
bininkavo “Vienybėj Lietuvninkų.” “Spinduly.” “Lietu
voj” ir ‘“Kovoj.” Yra išvertęs Roberto G. Ingersolio raš- 

“RomosPapų (Popiežių) Istoriją” apie 600

supuvusių j 
Juk aš jamjstų Manifesth.*, 

ikiai i 
'visuomenę, vaizdžiai nupie
pė mokslinę istoriją, nurodė 
darbininkų veikimui kelią ir 

Įtapo jiems rankvedžiu netik
rai toj valandoj, bet ilgų am- 
i žiu kovai, kuri tuomet tik ką 
buvo pradėjus aiškiai for
muotis. Ant rytojaus kara
lius Liudvikas Pilypas(Louis 
Philippe) išsižadėjo karūnos 
ir pabėgo, ir buvo apskelbta 
Antra Prancūzų Respublika.

Nuo tos dienos iki šiai die
nai socialistinis judėjimas 
buvo gyva pasaulio jėga, -lis 
išlaikė ir pergyveno kiekvie
ną bandymą. Bismarkas. 
Cavour irThiers. kaizeriai ir 

•carai, bažnytiniai reakcinin- 
vakarą pas itaiijoną obuolių Žinoma, kad jus dirbat vėl- kai. didžiosios kapitalizmo 
nusipirkti, ir sakau: “Gimi tui. Jus galit prirodyt ameri-Į valstybės ir stambus finansai 
nais epe’s. mi Litvėnijan." O Riečiams, kad ir pat." ju Wa-jlarė didžiausių pastangų, 
jis sako: “Orait. orait.” ir shingtonas buvo kilęs i' ’’ 
pridėjo i krepšį. Aš einu na- tuvių, vistiek jums i 
mo ir džiaugiuos, kad ture- užtai neužmokės. Nei vienas 
siu gražių obuolių. Bet kai fabrikantas nepakels lietu- 
pamešęs iškrėčiau, tai pasi- viams darbininkams algos, 
rodė, kad pusė jų sukirmiju-dėlto, kad Kasciuška buvo 
siu. o tris visai supuvę. Mane!lietuvis. Nei vienas krautuv- 
paėmė piktumas. Nunešiau ninkas neparduos jiems pi- 
obuoliu." italui atgal ir "akau.jgiau duonos. Ir nei vieno be
klausyk tu. makaronų šmote, i tuvio Amerikos valdžia ne
kokių obuolių tu čia man pri- paliuosuos nuo mokesčių 
dėjai? Ji." pažiurėjo į krepšį;dėlto, kad Kasciuška buvo 
ir klausia, kas jiems kenkia, i lietuvis. 
Žiūrėk, sakau, jie supuvę. O j —Na. gerai. Maike. jeigu 
jis man sako, kad aš pats-jau tu taip kalbi, tai kokiu 
esąs supuvęs, ir da pavadino j spasabu lietuviai galėtų savo 
mane “poFaku.” Tada, vaike.įtautos vardą pakelti? 
man jau pasibaigė kantrybė. 
Tu. sakau, česnako skūra, 
manęs “polaku” nevadink, 
ba aš esu lietuvis, Kasciuš
kos tautieti". O jis man sako: 
“Gudahel su tavim ir su tavo 
KasciusTca Kaip jis tuos 
žodžius ištarė, tai mano gys
lose kraujas tiktai užvirė, ir 
aš tuojaus žibt šoblę išsitrau
kiau. Sakau, nukirsiu rupū
žei galvą už tokį musų tautos 
unaro įžeidimą. Ale jis žiuri 
j mane ir sako: ”0 ką tu nori 
su tuo kreivu peiliu daryti? 
Gal nori barzdą skustis? Pa
lauk, girdi, as ta\e išmuilin
siu,” Ir kaip duos man kulo- piru

vaike, aš tau Kitaip sakant, jis norėjo ta- 
Kada angelcki ve pamokyt.

—Kaip tai. Maike. kaip 
tai aš tas gali būt. kad tautybė nie- 

Ar tai mes už

—Savo vardui pakeiti, tė
ve. yra tiktai vienas kelias, 
tai apšvieta. Vienas-kitas 
didvyris, vienas-kitas geni
jus visos tautos niekad nepa
kėlė ir nepakels. Lenkai tu
ri garsių vyrų, taip pat turi 
jų italai, o tečiaus italų ir d a 
lenkų vardas Amerikoje la
bai paniekintas. Kodėl? To
dėl. kad jų liaudis tamsi. 
Taigi, norint savo tautos 
vardą pakelti, reikia ne savo 
didvyriais girtis, bet reikia 
patiems šviestis.

—Olrait, Maike, aš tuo
ju is einu Sapnininką nusi-

1 d.. 1887 m., Pažvelsio kaime. Andrejavo valsčiuje, re
ti ngos apskrityje, Kauno rėdyboj. -To tėvai buvo neturtingi 
ūkininkai (turėjo du valaku žemės). Nuo 1892 metų For- tus, ir parašęs 
Tunatas gyveno Astrachaniuj, prie Kaspijos juros, pas puslapių. Tuos raštus, susitvarkius reikalams, mano spaus 
dėdę kunigą. Mokslus ėjo Astrachaniuj. Saratove. Ruca- 
voj ir Vokietijoj.

Nesutikimui kilus tarp jo ir dėdės kunigo, jis apleidžia 
jo globą ir išvažiuoja 1902 m. i Vokietiją. Vos 15 metų bu
riamas jis negali gauti darbo ir pėsčias trankosi po Vokie
tiją per mėnesius kaipo •AVanderbursche.”

Vasarą 1902 m. buvo pakviestas Rusi jos konsulatu Bre- 
,mene už raštininką pas konsulą Tomaszeuskį (lenkų kil
mės K Padirbėjus porą mėnesių ir nepatikus darbui, jaunas 
Bagočius pastoja uz ktikoi iaus pagelbininką į “Argo” 
kompanijos laivyną. Vėliau persimainė ant “Nord Deuts- 
cher Lloyd” laivų anglių vežiku. Apvažinėjo įvairius Ame
rikos, Europos. Azijos ir Afrikos ponus ir 20 d. vasario, 
1903 metais, pasiekęs Ne\v Ym ką laivu “Kaiser U’ilheim 
II.” nutarė pamatyti, kas Amerikoj darosi. Jis turėjo ant
rašą tūlo lietuvio miestely Maynard. Mass.. ir todėl nutarė 
pas jį nukeliauti. Kadangi turto turėjo viso tiktai §5.00. tai 
kol paniekė Maynardą. nuo maisto turėjo susilaikyti.

Maynarde po poros savaičių gavo darbą vielinėj vilno
nėj (muilą į veliantį milą pilti) su atlyginimu $7.85 į sąvai
tę. PiidirbėjęsT/eletą mėnesių ir pramokęs anglu kalbos, 
jis gavo darbą pas vietinį lietuvi krautuvninką (Vodoklį).

Mažam miestely atsibodus gyventi, su pora šimtų sutau
pytų pinigų, anksti 1901 m. Bagočius išvažiuoja į Brookly- 
ną ir ten sutikęs Vincą Karalių prisideda prie jo su darbu 
ir pinigais ir uždeda sąvaitraštį “Spindulys.” Praleidus pi
nigus ant laikraščio, o įplaukoms esant taip mažoms, kad 
jokiu budu pragyventi negalima. “Spindulį” prisieina už
daryti. ir Bagočius išvažiuoja į miestelį Sag Harlior. L. I.. 
kur gauna užsiėmimą auksinių daiktų dirbtuvėj, iš ten. 
“pra.'igyvenęs” nors tiek, kad galėjo bilietą iki 1*itts- 
burghui išsipirkti, nuvažiavo ten pakviestas j banką už so- 
licitorių. Rudenį. 1905 metų Bagočius pastojo į Pittsburgh 
Acariemy. kurią baigė 190S m. Per mokslo metus vaka
rais. ubatomis ir nedėldieniais dirbo bankuose, spaustu
vėse. mokytojavo ir pradėjo plačiai veikti lietuvių 
judčjimr.

1900 ir 1907 m. atostogų laiku apvažiuoja Ulinois. Mi- 
chigan ir Pennsylvanijos valstijas, tverdamas SLA.. TMD. 
ir LSS. kuopas, užrašinėdamas laikraščius ir pardavinėda
ma.' knygas, kad susirinkus užtektinai pinigų ateinantiems 
mokslo metams. Savo darbu jis padvigubino tu organiza
cijų kuopas.

1908 m. baigiant akademiją, LSS. išrinko jį savo spaus-

dinti Lietuvoj.
Vargu bent vienas kitas Amerikos lietuvis yra tiek dir

bęs Lietuvos neprigulmybei, Įdek adv. Bagočius: bonų 
skleidime, aukų rinkime ir diplomatijoj išgauti Lietuvos 
neprigulmybės de jure pripažinimą.

Lietuvoj ir Europoj leidžia 9 moksleivius į mokslą sa
vo kaštais.

Jokio svarbesnio Amerikos lietuvių Seimo nebuvo be 
adv. Bagočiaus. Dabar jis yra Amerikos Lietuvių Tautos 
Tarybos pirmininkas.

1921 m. adv. Bagočius vedė p-lę Birutą Kazlauskiutę iš 
Pittsburgho ir apsigyveno viename iš gražiausių Bostono 
priemiesčių Miltone. Jis čia įsigyjo puikius namus, susilau
kė gražios šeimynos ir laimingai gyvena, kaipo pavyzdin
gas šeimininkas. geras advokatas ir visų mylimas draugas.

Pagerbimui adv. F. J. Bagočiaus. būrelis jo draugų ruo
šia jubilėjinį bankietą. kuris Įvyks šį nedėldienĮ. 26 d. va
sario. 7 vai. vakare, Bemice Hali, 409 Broadway. So. Bos
tone.

Linkiu adv. F. J. Bagočiui ilgiausių metų ir nenuilstan
čios darbuotės lietuvių varguolių naudai. J. N.

iš lie- kad Ji sunaikinus. Desėtkai 
nieką.' i ūksiančių jo šalininkų mirė 

ant barikadų, ant kartuvių ar 
prieš šaujamus burius. šim
tai tuksiančių kentėjo kalėji
muose ar priverstinam ištrė
mime. Bet jų vieton stojo mi
lijonai. Ne kartą šitas judėji
mą.' buvo suskaldytas viduji
niais nesutikimais. kaip' 
anarchistų atskilimas 50 me
tų atgal arba vėl pastarais 
metais 
suirutė.

i skilimo 
p ra na 
mą. 
ninkai. piofe.-oriai ir kunigai 
giedojo šermenų giesmes. 
Bet po kiekvieno vidujinio 
krizių. kaip ir po kiekvieno." 
kruvinos priespaudos, socia
lizmo judėjimas kilo su nau-; 
ja energija, visuomet pradė- 

mas griežtesnę ir platesnę 
kovą už paliuosavimą žmo
nijos iš po kapitalo viešpata-i 
vimo.

New Yorko socialistai ap
vaikščios šitas sukaktuves 
pėtnyčios vakare, 24 vasario.. 
Peoples House salėj, kur kal
bės Morris Alger-
non Lee ir Haim Ka«.t’-owit.. 
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bolševikų padalyta 
Po kiekvieno tokio 
kapitalistų spauda 

a.o socializmui žlugi- 
o kapitalistiniai valdi-

Kaiminkos Stebisi Mano 
Baltais Skalbiniais

Bet aš jų netrinu ir nevirinu

AŠ did.iiu Jn< yi
nu: no Imltes-

nidis I bi n iuis.
Xe todėl, kad jie
yra baltes ui. nejju 
čada nors- bet to
dėl. kad a- juo.- iš
skalbiu taip leng
vai/

Nereikia trinti 
nei virinti. Nerei
kia šiūruoti net 
rankovių galus. Aš
siaus skalbinius Kinso putose.

Viskas, ką aš darau—tai iš-
uiirkinu ir išgruniriau. Ir leis
kite man pasakyti, kad aš ne
galėdavau ištrinti skalbinius

lai GraaaUaotaa
3Mha

išmirkiau

t-. ip batai, kad da
bar Rins«j išmirl.i- 
na juos.

Tas yra gerai dėl 
skalbinių taiptri; 
jie dėvisi daug il- 
ariau. Ir nia::o ran
kos daugiau nenu
vargsta skalbimo 
dienoje.
Aš ištik ro patariu 
kiekvienai materia

li DIOEI.J pakelį
Rin.-o dėl palengvinimo savo 
darbo F’arcikalaukite jūsų 
prose nėj.

tiara lituota.- išdirbėjo 
LUX—Lever Droš. Co.

I
II
I

Rinso Išmirkint skalbi- 
aitu bailiau.

- _-----'

KAM VERDA DAR KRAUJAS, i «
«
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Kam verda dar kraujas krūtinėj, 
tegul tas ramiai nesėdės, 
nors siurbėlės valdo tėvynę, 
bet saulė ir mums patekės!
Nors žemė krauju raudonuoja 
ir šaudomi liaudies draugai.
nors žmones tik skursta, dejuoja, 
tyronai valdys neilgai.
Tevaržo jie laikraščius, spaudą, 
bet liaudis teisybę regės, 
tegul jie kovotoju- gaudo.
liet ryt jau ginklai sužvangės!
Plėšikų ranka geležinė, 
ilgai mums jau spaudė pečius, 
ilgai mums jie žeidė krutinę, 
iškardarmi musų draugus.
Kol mums dar kantrybės pakako 
mes vilkome jungą tyliai, 
bet truni krūtinėj vulkanas, 
kils audros, perkūnai, žaibai.
Tyronams mirčia užmokėsim. 
sutiks jie rytojų skurdžiai, 
laimėjimus tuo pažymėsim 
ir švies mums brolybės laikai.
Tik tverkim kovotojų tinklą 
ir burkimės drąsiai krūvon, 
kai busim pašaukti prie ginklo, 
tai stokim be baimės kovon!
Laimėjimą neš mus krutinės, 
prieš jas luš tyronų ginklai.
truks pančiai ir kietos grandinės 
ir laisvę regės kaliniai.
Kam verda dar kraujas krūtinėj 
tegul tas ramiai nesėdės!
Nors siurbėlės kremta tėvynę, 
Paregėsit galybę liaudies!...

4 • Sup«uciuota« Vergą*
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' Įdomios Žinios.
»* - - - - i

kalbą atšauktų, bet ji neat
šaukia ir ketina sukelti dide
lį triukšmą prieš kunigų už
laikomus mergų namus.

NAUJOJI LATVIŲ VAL
DŽIA TURI STIPRIĄ 

OPOZICIJĄ.
Sausio 20 d. naujas Latvi

jos premjeras perskaitė Sei
me deklaraciją. Kaip ir rei
kėjo laukti, be bendrų posa
kių deklaracijoje nebuvo 
patiekta jokios programos.* V .- 
kuri rodrtų. kad Juraševskio įiosl.os bantai-ves 
kabinetas surado naujus ke-;^51^ narstomas Tautų la
bus.

Deklaraciją smarkiai kri
tikavo socialdemokratų at
stovai. nurodydami, kad da
ba i-tinė vn-iausybė esanti 
grįžimas prie senos reakci
nės politikos. Socialdemo
kratai .'uvo kalbose pabrėžė, 
k.-td siaurais partiniais sume
timais demokratinis centras 
atiduoda svarbius portfelius 
tautinių mažumų atstovams. 
O pirmiau ir demokratinis 
centras ii- dešinieji griežtai 
kovoję net prieš pilietybės 
i.'tatymą. ’ Letgaliečiai ir 
“jauni valstiečiai” protes- 
įavo prieš tai, kad naujoji 
vyriaus.vbė pradėjo drau
gauti su vokiečių baronais. 
Jie mato čia pavojų žemės 
reformai. Tautinės mažumos 
suskilusios. Jų demokratiš- 
kesni atstovai prisidėjo prie 
socialdemokratų opozicijos 
naujam kabinetui. Reakci
niai gaivalai palaiko ji. Kal
boms pasibaigus, valdžios 
koalicija Įnešė paprastą per
ėjimo formulą. Socialdemo
kratai pasiūlė pareikšti vy
riaus;. bei nepasitikėjimą. 
Valdžios koalicijos perėjimo 
formula buvo priimta 51 bal
su prieš 43. Už pasitikėjimą 
Juraševskio kabinetui balsa
vo tautinis blokas, ūkininkų- 
sąjunga, valstiečių ir nauja
kurių blokas, demokratinis 
centras, vokiečiai, lenkai, 3 
rusai ir 2 žydai.

Vengrijos ginklavimąsi, jau! 
ne kartą buvo nustačiusi, 
kad Vengrija nepildanti tai
kos sutarties straipsnių, lie
čiančių nusiginklavimą.

1927 m. ambasadorių kon
ferencija likvidavusi 
kontrolės funkcijas ir 

j perėjo Tautų Sąjungai. Ma- 
skundąs

MIEGO SVARBA.
Daktaras Veigardas, ilgai 

tyręs miego reiškinius, po 
(langelio bandymų priėjo iš
vadą, kad susilaikymas nuo 
miego labai mažinąs žmo
gaus darbo našumą. Kai

BAŽNYČIA REIKALAUJA 
DAUGIAU VAIKŲ.

Italijos kardinolas Tosi iš
leido “piemenišką’’ laišką i 
katalikus, užgirdamas Mu
solinio nusistatymą, kad ita
lams reikia didelių šeimynų. 
Vargas esąs tokiai tautai, 
kaip franeuzai. pas kuriuo? 
gimimų skaičius kas metei 
einąs vis mažyn.

, ,'g I-""' • .. ............ .. ........... ' =
PA IICČKA lYMAI I KAS ŽINOTE, kur randasi Jonas
1 A J J ' Grigoiaitis, apie 3*4 metu amžiaus,

w j mėlynų akių, šviesių plaukų, raupuo- i
------------------;, j tas, malonėkit pranešti jo motinai. Ji* 

apleido namus apie 17 metų atgal, 
kuomet šeimyna gyvenu ŪunPaui. 
Mich. Motina labai nori, kad jis tuo- 
jaus sugrįžtų. 4 9)

Mra. Barbora Grigoiaitis
l»ox 1, Marenisco. Mich.

Isj.'-kau -aro broliu Junv Alkaus-
Anginų kaimo, Kaunu red, Vilk- 

tnrrgė* apskričio. Meldžiu atsišaukti 
ar » žinančių kur jisai gyvena man 
pr:u..-sti, už Ką is kalno tariu ačiū.

IloZAS ALKAUSKAS
11"! Ger.t avė., Johnston City, 111.

B

‘ PARDAVIMAI

SJiYO
ios žmogus eina gulti trimis va

landomis vėliau paprastojo 
laiko, jo minties veikimas 
mažėja net 50 nuoš. papras
tos darbo normos. Tokio pro
tinio nusilpimo nesti ir tris 

j nuo val- 
nimas, nes manoma, kad gio. Daktaro Veigardo nuo- 
Tautų Sąjungai fašistinis monė, astuonių valandų mie- 
kui-stymas ir ginklavimas iš gO visai užtenka net labiau- 

; prigretintas šiai nuvargusio proto ,jė- 
■ komunistų kursty- goms atgaivinti.

įybos sės i joj ė kovo m. 5 d.
Gaunama žinių, kad dėl to*• ” - *

Romoje jaučiamas susinervi- dienas susilaikius

panašumo bus 
Rusijos 
mams, prieš kuri atsistojo vi
sas pasaulis.
VOKIEČIAI REIKALAU- i

JA LAISVESNĖS 
ŠEIMYNOS.

Pradėjus vokiečių visuo
menei reikalauti reformuoti 
šeimyną, kuri pas juos ir taip 
jau buvo daug laisvesnė ne
gu Amerikoj, šiomis dieno
mis Reichstago komitetas 
Įnešė bilių, kuriuo šeimyna 
gali būt perskirta be jokių 
ceremonijų, užtenka tik vie
nai pusei pareikšti, kad ji 
negali toljau kravok ® 'en-'PErNai AUTOMOBILIAI

UŽMUŠĖ 25.000 žmonių.;
Metropolitan Life In>u-:

t •

TELEFONAS iŠ NEW 
YORKO J BERLYNĄ 

$82.50.
Amerikos Telefono ir Te

legrafo kompanija paskelbė, 
kad nuo šiol yra Įvedamas 
susisiekimas telefonu su trim 
Vokietijos miestais, būtent: 
B erly n u. H amburgu ir Fra n k- 
furtu-ant-Maino. T” 
mutines minutes pasikalbėji-1 
mo reikia mokėti $82.59. 
už kiekvienas sekančias 
minutes po .$27.50.

i

KURIOS KARŠČIAU MY- 
L1 — JUODAPLAUKĖS. 
AR GELTONPLAUKĖS?

Columbijos Universiteto 
psichologijos profesorius Dr. 
William M. Marston dabar 
daro New Yorke mokslinius 
tyrimus, kokios moteris karš
čiau myli: juodaplaukės, ar 
geltonplaukės. Gauti iki šiol 
daviniai rodą, kad juodplau
kės yra karštesnės. Bet tyri
mai bus daromi toliau.

I’-. Juro Šimėno, Subačiaus
ur.p.j. Panevėžio ąp.sKr., penki 
••t., i.al gy.er.o Chicago, lik tur u 
4U..1 • ... u>ą zi:::ą nuo Ju u.ono u

■ ■ Ji.- patčiai atsisauKia arba' 
•>- .-p.<- j. ?..auie maionėKile pranešu. 1 

n. z 1 iii KAS
!• i-.r.iii pi., *ju. Bustun, Mass.

aš. r
les apsKr. 
pusbrolių 
strielčiaus 
kuj. .balor.ės al-isaasti šiuo adresu:

KAZYS KALINAUSKAS ,
13 ly Herkimer si., Baltnuure# Jid.

Kuzy., Kalinauskas, Mariampo- 
. Grauavos kaimo, puj.esu.au 

ir pusseserių .
vaikų, gyvenančių Aa»v.i-

Aš. Klemensas R-tdaviėius. pajieš
kau savo tikrų dvieju broliu Jono ir 
Mikolo Radaviėių. Visą laiką gyvena 
J’hi’.adelphia. Pa., prie.-, karą ir po La
ko. 1921 jmet'.is paskutinį laišką ga
vau. po tu nei jokios žinios neturiu. 
Jeigu kas žino meldžiu *irdin«^i <luuti 
tiooti arba jie patįs lai atsišaukia.

Klemensas l{adavičitt» <9) 
Tilžės gat. 167. Šiauliai, Lilhuania.

Pajieškau dviejų brolių Stanislovo 
ir Baltramiejaus Jacikų Turiu labai

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda 5 šeimynų na

mas ir didelė bučernė ir ga- 
radžius už labai pigią kainą. 
Viskas naujai ištaisyta, su 
visais Įtaisymais. Rašykite 
greitai pas savininką.

J. SHEAIETA
109 Arthur St., 

MONTELLO. MASS

(-)
4

1

MIRĖ RAŠYTOJA A. VER- 
BICKAJA.

šiomis dienomis Maskvo
je mirė žinoma nišų rašyto
ja romaniste A. Verbickaja. 
Verbicką ja yra parašiusi ga
na daug veikalų, kurie pa
švęsti moteries problemai 
šeimoje ir visuomenėje. Sa
vo laiku daug triukšmo pri
darė Verbickus romanas 
“laimės raktai.” kuriame 
autorė drąsiai palietė laisvo
sios meilės klausimą. Ver- 
bickos romanuose randame 
protestą prieš prietaringąją 
visuomenės pažiūrą i mote
rį ir meilę.

11,394 BAŽNYČIOS NEAT- 
VERTĖ NEI VIENO 

“BEDIEVIO.”
“The New York VVorld" 

įsako, kad jis peržiūrėjęs visų 
‘Amerikos bažnyčių raportus 
Į už pereitus 1927 metus ir pa- 

Už 3 ka<l 11.394 bažnyčios
- •• į per visus metus neatvertė nei 

(> vieno “bedievio.” negavo nei 
•> vieno naujo pasekėjo. Jeigu į. 

vienas-kitas prisidėjo, tai ki
ti pasitraukė.

I‘ajie.-Kau Juozapo Doveikų.-, Kan- 
teik.ų >.ainio, Akmenės valsčiaus, Ma
žeikių apsKr. l’aipgi pajiesK.au btepu- 

' .uiGraz.aic.ų Kauno, Zaga.- s 
va.sėia i.-. Šiaulių apskr. Taipgi ir S.i.- 
■*»'> i> i'apiiv> *iiJOrt’i.tf,
Šiaulių apskr. Prašau jūsų atsišaukti 
ar žinantieji praneškit, uz Ką busiu įa- 

: bai dėkinga*. Mano antrasai:
K. DAUKŠAS
C. >L, lirooklyn, N. Y.

r 4 J • ’r
jeiiuUsKų, ‘ svarbu reikalą. Mieli broliai, malonė

kite at-išaukti arba apie juos žinan
tieji praneškite kur jie randasi, už ką ginimais 
busiu labai dėkingas. Pirmiau.* esame 
gyvenę Vainuto.* parapijoj. Pilkočių 
sodžiuje. Vėliaus gyvenome Alijošiš- 
kių sodžiuje. Pageramančio parapi
jos. Tauragės vaisčiau- ir apskričio,’ 
Kauno rėdybos. Taipgi pajieškau 
draugų ir pažįstamu. (11)

ANTANAS JA< ĮKAS
P O. Bos laeechburg. Pa.

As. Marijona 1.•iii.t."it;er.ė, pajieš- 
sau -avp uio:h» Juozo Atkučaiči >; Ji
sai ; irn.'au gyveno Mor.treal. Canada. 
•> pa.-k -i Toronto, Ont , vėliau nuva
žiavo ; V.'aterbury. ('••nn.. o įk irte r-- 
žinau kur jisai yra. Prašau atsišaukti 
arba kas žinote apie jį maiunėkite man 
pranešti. ne> turiu labai svarbų reika
lą. Mano adresas:

MAP.IJONA LENKTAITIENĖ
65 Joliceur avė., Muntreal, Canada.

I

ti. Jokiu prasikaltimo irodv- 
mo nereikia, ir jeigu persi
skyrimas Įvyksta be prasi-' . .. . .. .
kaitimo iš vyro pusės, tai»^H^.Kompanijois suitistikai 
moteris alimonijos visai ne- 'spskaito. kad pereitais 19:u 
gauna. ! metais automobiliai Ameri-

__________ Į koje užmušė nemažiau kaip 
KAS BUVO KOSCIIUŠKO: 25.000 žmonių, o sužeidė 
LENKAS AR LIETUVIS? daugiau kaip 1,000,000.

didelis j 
dėl Kosciuškos 

tautybės. Mokyklų taryba 
tenai yra išleidus knygutę.

Chicagoje kilo 
triukšmas $40,000 PABAUDOS 

BRAVORUI.
G. "VViedmanno bravoro

MIRĖ DARDANELŲ 
PUOLĖJAS.

Londone staiga mirė ang
lų admirolas Robeckas. 1915 
m. jis vadovavo anglų karo 
laivynui ties Dardanelais, 
nuo 1919 m. iki 1922 m. buvo 
anglų Viduržemio juros lai
vyno vadas ir nuo 1922 m. 
iki 1924 m. buvo anglų At
lanto vandenyno laivyno va
das.

Pa':< s' eu draugo Broniau? Mi'ei- 
l!i;3 nu-iji. atvažiavo iš Lietuvos 

i Canibridge. Mass. Man už trumpo 
aiko pri-iėjo išvažiuot iš tenai į Mai
ne valstija ir sykiu pamečiau jo antra
šą. Ji.- paeina iš Lietuvos iš I.ukšiš- 
:ių. Meldžiu atsišaukti, drauge, arba 
<as anie jį žinote, malonėkite 
>ranešti. už ką busiu dėkingas.

L. GADISH (Gaiuk-iiusi
P. O Box 53. , Rilev, Maine.

man

Pajieš ,au pusbroliu Antano Samoš- 
to.s. keli iiie’ai gyvino New York C!ty, 
> dabar nežinau kur jis randasi. Ma- 
onėk. broli, at. liepti arba žinantieji 
iraneš! ite. turime labai svarbų reika- 
'ą. Busiu dėkinga.*. (9 4

JOSEPH BUTKUS
26 DeJor’ge *... Rochester. N. Y.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivędiniui merginas 
nuo 18 lig 25 metų, kuri butų linksmo 
budo, graži ant pažiūros, mylėtų mu 
ziką ir 1 
būt čia gimu-i. Ai e.*u 26 metų. 5 pė
du. 10 coliu »•>' šė»r»„ moku atnaO. o 
vakarais grz.jinu šokiuose, užiiii b-j 
$12 j diena. Turiu 2 namus Californi- 
joj. vienų čia Wa--h. ir automub'li'J. 
Mergina norinti arčiau susipažint ma
lonės prisiust savo paveikslų, 
susipažinsini per laišku

ADAM MASSEY 
P. O. Bux 11, Puyallup.

NAUDOKITĖS VISI!
Naujas didelis sapnininkas $1.50
2 baksai Trejankos $1.00
4 tuzinai dailiausių laiškams popie- 

rų virš 4u skirtingų, su dailiais išmar*^
'i ................................................į... $1Jh)

Viską imant kartu tiktai .... ?3.o0 
Adresuokite: 48) i

J. YERUSEVKIUS
Box 6S LAWRENCE. MASS. ;

FARMOS
ANT PARDAVIMO 

FARMA
360 akerių. 160 akerių 
dirbtos žemės, budintai . 
ri, miškai dideli, 2 myliu* 
iki miestelio Sena Vieta dėl 
gyveninio arba dėl bizniui, 
nes rudis randasi po žeme, 6 
dar giliau žemėj rodosi ali- 
va. (6-8).
J. /IMANČIUS

1621 Su. VVestern av«„ Chicagu, Ilk

Pajieškau apnivediiiiui draugės r<>- 
senesnės kaip 28 metų. Aš esu 33 m. 
vaikinas, geistina kad mergina bi'u 
netoli Detroito, kad ir iš Canados, tai 
galima būt vpatiškai pasimatyt Ku
rios paveikslus prisius, ant pareikala
vimo grąžinsiu. J. M. ,' «S»
P. O. Bo.v 1121, . Detr-4t. jluh.

t

t

įs- 
geį-

LIETUVIŲ LAISVES Į
raži ant pažiuro?, mylėtų mu f 11 nDHICVCT®
turėtų balsą dainavimui: gali M Y LEI VKAUUIJIB

u «... -..kjt, U AVEEGAN. 1LL.

Arčiau 
(8)

Wash
I

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaiku nuo 25 iki 35 me
tą: esu pasiturinti* vyras, norėčiau 
gaut švarią moterį už žmona. Arčieu 
su.-ipažinsim per laišką arba ypatiš
kai. Su laišku malonės prisiųst ir pa
veikslą. (b)

M. ALEKNAVIČIUS
12 Alfried st.. W. Everett, 2>1;l*s.

i

i ---------- —
25 ŽMONĖS ŽUVO SNIE

GO PŪGOSE.
Oslo apielinkėj, Norvegi- 

neno- joj. pereitą savaitę siautė to- 
* prohibicijos agentų kios sniego pūgos, kad žuvo 

“tept.” 25 žmonės.

SAKO, STALINAS FABRI
KUOJĄS DOKUMENTUS.

Prancūzų komunistų opo
zicionierių vadas Suvarin sa
vo organe “Bulletin Commu- 
nist” padarė Įdomų pareiški
mą dėl Rusijos spaudos pa
skelbtų dokumentų, kuriais 
remdamos Sovietų vyriausy
bė pavartojo represijas prieš 
trockininkus.

Pasak Suvarino, paskelb
tieji “Pravdoje” dokumentai 
apie trockininkų kontrevo- 
liucionumą esą Stalino pa
dirbti. Nuo 1924 m. Stalinas 
daug kartų naudojasi pa
dirbtais dokumentais ir pro
vokatorių pagalba. Provoka
cija turėjusi tikslą pateisinti 
represijas prieš trockininkus 
•r jų ištrėmimą.

Suvarinas žada paskelbti 
lar daugiau sensacijų apie 
liktatoriaus Stalino politi
nės kovos priemones.

kur Kosciučko vra pavadin- viršininkai Kentucky valsti- 
tas lietuviu. Tas labai nepa- joj už prasižengimą prieš, 
tiko lenkams ir jų organiza-įPr°hibiCijos Įstatymą gavo 
rijos pakėlė didelį protestą.]P° metu kalėjimo ir $40,-. 
reikalaudamos, kad miesto!^?? pabaudos. Turbut nenc 
valdžia šita knygutę ^ude-jrėjo 
gintų. Bet lietuvių delegaci-| 
ja, kalbėdama daugiau kaip " 
1,000 lietuvių draugijų ir pa-į 
rapijų vardu. Įteikė Chica- 
gos majorui Thompsonui pe
ticiją. reikalaudama, kad 
mokyklų komisijai butų už-į 
drausta vadinti Kosciušką, 
lenku. Amerikiečiai trauko 
oečiais ir klausia: “Kas gi iš- 

j :ikrujų buvo tas Kosciuškų:
lietuvis, ar lenkas?”

______ ________ _ ________

DAUGIAUSIA MIRIMŲ 
BŪNA KOVO MĖNESYJE.

Phoenix Mutual Lifc Insu- 
rance kompanija sako, kati 
mirtingiausis mėnuo yra ko
vas. Turėdama reikalo su 
žmonių gyvasties apdraudi-Į 
mu, šita kompanija turi savo; 
biznį gerai žinoti. Ir jos in
deksai per 10 pastarųjų metų 
rodo, kad apskritai imant, į 
ant kiekvienų S4 mirčių va
sario mėnesyje, kovo mėne
syje būna 106 mirtjs. Sausio 
mėnesy būna 85 mirtjs, o per 
gruodį numiršta 90. Mažiau
sia žmonių miršta vidurvasa- 
ry. rugpjūčio mėnesy, nes; 
vos tik 61.

Taigi pasirodo, kad nc- 
sveikiausis laikas būna žie
mai pi*asidėdant ir jai bai- 
gianties, nes tuomet būna 
griežčiausios oro permainos.

I i
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REIKALAUJA IŠTIRTI 
KATALIKŲ DAVAT- 

KYNUS.
Mrs. Neva Miller Moss, 

kuri sakosi ilgus metus buvu
si katalikų klioštoriuje da
vatka. dabar pradėjo važinė
tis po Ameriką sakydama1 
prakalbas ir reikalaudama, 
kad valdžia Įsikištų Į katali
kų davatkynus ir padarytų 
jose reviziją, nes juose daro- 

sekretoriatui notą,‘si baisios nedorybės. Claren- 
Virginijoj.“ “ “Į

I
I

GINKLŲ ŠMUGELIO 
KLAUSIMAS PERDUO
TAS TAUTŲ LYGAI.
Mažoji Santarvė, t. y. Pie- 

uslavi.ja. Čekoslovakija iri
Rumunija Įteikė Tautų Są-‘ 
jungos 
kurioje reikalauja, kad butų dono miestely, 
nuskirta komisija Vengrijos kur vietos valdžia yra kleri- 
rinklavimosi ištirti sąryšy su kalų rankose, Mrs. Moss ta- 
i/ilkosvaidžių kontrabanda, pv areštuota už skelbimą ši-

. nbasadorių konferenci- tokių lalykų. Kolumbo vy- 
ja, p? ••'•‘iau kontroliavusioji čiai reikalauja, kad ji savo

Mes. vaikai, pajieškom savo tėvo 
Juozapo Miknevičiaus ir tėvo brolio 
arba musų dėdės Karolio Miknevi- 
ėiaus. Mes esame keturi: sūnūs Frank 
ir dukterį? Ar.nie, Josie ir Antosė. 
Mes, tėveli, jūsų pašalpos nereikalau- 
jarn. tik norim žinoti ar gyvas esi. 
Taipgi turim svarbų reikalą prie dė
dės. Norėtum tėvelį ir dėdę dar gyvus 
pamatyti Meldžiu atsišaukti arba kas 
įpie juos žino, malonėkite pranešti 
*iu<? adresu: (9)

MR5». ANNA MjNAVY
2425 M . Thomas st.. Chieasro. p>

Pajieškau apstve-Jimui jnerginos ar
ba našlės be vaikų nuo 25 iki 32 metų. 
Aš esu 32 metų amžiau*, pasiturinti*. 
Norėčiau surasti sau drauge, kuri1 
butų biskį apsipažinus su bizniu. Pla- ’ 
tesnių žinių apie save suteiksiu per ' 
laišką. Atsakvma duosiu kiekvienai. I 

P PETRAUSKAS
Hutton Road, r< R 

Oakfield, N. Y. i
I

į 
Į 

Ar-1 
I 
i

UAVEEGAN. 1LL.
V aki) boa Vatrašai:

I i Pirmininkas VINCAS GABIUS, 
730 MeAllister Avė j

21 Pagelbininkas J. A. BURSAS,_ 
1023 Jaekson st., No. Uhjcai““

3) Užrašą Sekr. ...-------------------
810—8--th St.

4) Turtų Sekr. V. S. ELzbERGA^ 
1045 Jackson St , No. Chicago, "

5i Iždininkas KAZ VAITEKUN,. 
726—8-th St.

6) Iždo globėjai:
P. \VH1TE, 716- 8-th St 
SUSANNA GABR1S, 

730 McAllister Avė.
7» Knygiai:
K. AMBRAZiUNAS, 845 Lincoln st 
JURGIS JOKŪBAITIS.

328 Liberty St.
84 Maršalkos:
A. DELKES. 738 Jiuckson St 
JONAS JOKŪBAITIS.

7J2 So. Gencšee-St.
Susirinkimai :at*ibt>ha paskutiniam* 

nedeldienyje tetėlrctehij Mėnesio, 1 vai 
p<> oiet. Liui-svbėis ■ SVėtulnėj. ant R-tf

i

i.. Nu. Uhkago, I1L 
A. SALUC1LAS, ’

‘IAŠ
4
411
»

/
I
I
I

Jautėsi geriau 
po pirmos dozos 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra geriausia gyduolė 
mano šeimynoj. Kuomet 
jus pagaunate šalti, paė
mė Trinerio Karčiojo Vy
no jus pasijusit geriau |w> 
pirmos dozos.

M r. A. S.
U’oodhull. III. ’

Pajieškau ansivedimui merginu 
arba našlės b<- vaiku nuo 1J metu, b t 
nesenesnės kaip 26 metų. Su pirmu 
laišku ni<»lonė< prisiust savo paveik *- 
la, kurį pareikalavus gražinsiu, 
čiau susipažinsim per laišką.

A. P. W P LIAMS 
1420 Mass. avė., Cambridge, Mass.

Pai’<-*kau nnsiiodimm ''teisinos ar
ba našlės, tarp 30 i.- 1'4 metų am- 
'iaits; esu vaikinas. Viriu gerą u’ i. 
Kurios r.v. lėtu - arų gv-venima. malu-1 
nės parašyt. Arčiau susipažinsim per 
’aiška KAZ. GILUS

R. F. D. Nr. 21. VVayland, Ohio. Į

p;. n ši a-i r n.j.-ėdimui draugės. Aš 
esu 37 metų, durai gyvenantis, mylin
tis naminį gy venimą. Tikiuosi suteik
ti gerų gyvenimą dorai mote.rei. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

J N. (9)
54« N. 5-th st.. Philadelphia, Pa.

r. J. AMREVIC10SB •
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* nuo 
$20 ir aukščiau?. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th S treti, 
8OUTH BOSTON, M ASS. 

Tek: So. lioMon 4486.

« «

j

Kaip Numalšinti
Ta Ikiru Salti4> * /

Daug geresnis ir malonesnis, ne
gu nepakenčiami vidurių liuo- 
suotojai, yra Trinerio Kartusis 
Vyną.-. Padalytas iš Califomijos 
vyno, cascara ir kitokių medi ka
lių žievių jis yra neturalė gyduo- 
lė nuo r.emalimo ir užkietėjimo.
Palaiky vit save tinkamu ir links
mu. imant po biski šio vyno prieš 
kiekvieną valgį. Jokia kita ap
sauga nuo šalčių nėra taip gera. 
Gauk b nką Šiandien pas Hile 

-aptiekorių — $1.25 už bonką.

Nėra jokio reikalo leisti šalčiui 
jumis kankinti ir daryti jūsų gy
venimą nepakenčiamu. Vieton 
svaiginti save su ųuinina ir kito
kiais netinkamais vaistais, su
tvarkykite jūsų pilvą, kuris buvo 
priežastimi pagavimo šalčio.
Net jeigu jus ir nejaučiate to. jū
sų virškinimo organai yra ne
tvarkoj. Prašalinkite tuojaus iš 
jūsų sistemos išmatas ir pamaty
site, kaip jūsų šaltis greitai pra
nyks.

Trinerio

VYNAS

I KANADĄ
Al it r.iul s'tj Ju.*ų gimines, pažįsta

mi?. kaip vyru?, taip ir moteris ar 
mcrvra- i* Lietuvos į Kanadą. Mano 
)fatųrnavima> yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Manu patyrimas laivakorčių 
bjznyjc |>er 30 melų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestinga patarnavimą.’Kaip mergi
nom*. taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų Di lei platesnių informacijų 
visad kreipkite* pas mane šiuo adresu

AI.EN \NDER S. LEVIS 
Tourist Agent (-)

45 M’indsor Sfw .Montreal,
I*. Canada.

IŠ LIETUVOS l KANADĄ.
Dabar jau netoli pavasaris, tai yra 

Spėriausias laikas dėl atsitraukimo sa
vo giminiu į Kanada. Aš atitrauksiu 
iusų "iminės ir pažįstamus. kaip vy
rus. merginas ir moteris iš Europos į 
Kanada. Jei jūsų imigrantai yra svei
ki, moka skaityti ir rašyti. Dėl plates
nių informacijų visuose Kanados rei
kaluose 
laiškus

p. o.

kreipkitės ypatiškai arba per 
prie manęs.

GEO. K AUPAS 
Laivakorčių Agentas 

Bos 47, Walkerville. Ont.
Canada.

II
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MUZIKALIŠKl 
INSTRUMENTAI

PIAN AI. PI.EYER1A1 IR
LIETUVIŠKI BOLIAI.

KmmoToaai 
visą komp.: 
Victor, (’•- 
lombia.Okeh

ir kitą. Rekordai Lietuviški. 
Ruski ir kitose kalbose iki 
Naujausios mados.
Armonikos. Smuike*. Mandelino* 
Gitarai ir visokie Vamzdžiai parsi
duoda PIGI \l. t ž < ash ir ant ieng- 
liausią i*m»kejimy prisiunčia m i 
namus. ♦

Taisėm ir tuninam tisus V įrėmi
nėtos instrumentus.

JONAS B. AMBKOZAITIS
560 GRANU STRKET.

Brooklyn. N. Y.
Tclcplionc: Stagg 9942.

KARTUSIS ; 1'. ’iŲ.'kit Jos. Triner C"., 
I 3 S. Aihland Avė , Cbi- 

o. reikalaudami šampa- 
DYKAI. Įdėkite 10c. dėl 
siuntimo ir supakaviuiu

HT Dykai

2i: x

I
I 
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BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ I 
ARBATA.

Milionai vartoja šią arbatą prašali- ! 
nitnui šalčių; jie ima ją karstą prieš Į 
gulsiant. Ji prašalina užkietėjimą, su- I 
stiprina pilvą ir inkstus ir sudrutina j 
kraują. Klauskite savo aptiekoje arba ■ 
pasiusimi- jum.* apdraustame pakely- ! 
je per paštu. 1 didelis šeimyniška.“ ‘ 
pakelis $1.25, arba 3 už $3.15, arba 6 i 
už $5.25.

Adresuokite ll. 11. Von Schliek,' 
Prus., 100 Marvel Building, PitU- • 
burgh. Pa.

MATYK KAS ČIA!
$1.00 drukuoti 25 laiškai ir 25 

konvertsi, ir Japonijos Fuunlain rašo
ma plunksna vertės $1.00. Vi*ką gau
nate už $1.00. Adresuokite: <84

TIESOS REDAKCIJA
’? ‘h ’., Philadelphia, Pa.

i I I1 I t I
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VISŲ ŽINIAI
Už visokio.* rų.-ies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tą pati apgarsinimą patalpirr 
kelis sykius, už sekančius sykius 
.-kaitome 2c. už žodį už syk;. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku 
rie turi uz.-iprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 3c. už žodį. 
"Keleiviu” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikraštį, 
uz pajieskojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją lir 
klausti kainos.
Jeis.u noriu kad apgarsir.įrr 
i a pajieskujima.. greitai 
reikia pusių _ kai .U

h E Lt i . 4

BliUAD iv a •
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Humoristika

AN IMlTATlVE PET

KELEIVIS No. 8. Vasario 22 d., 1928.

się menu meilė.

Kaip linksma man būti 
Su tavim. Mariute.
Kol geidžiam ir žaidžiam 
Meilės karštume.
Kol teka krūtinėj 
Alus ir degtine.
Tol meilė tarp musų 
Niekad neužges.
Kol tavo liežuvio 
Nuo kendžių išdžiuvęs 
Ir vien tik su šnabe 
Tu ji atmirkai.
Iš mano kišeniaus 
Doleris pasenęs
Jau senai pranyko 
Vien tik dėl tavęs.
Betgi Maryte,
Kas reikia daryti.
Kad meilės žvilgsnius 
Kitiems dalini?
Akelę pamerki, 
žandelj pakreipi.
O i mane žiūrint 
Lupa patempi.
Geriau tu lik viena 
Kaip naktį, taip dieną.
O aš eisiu smuklen 
Viens munšaina traukt.

ŽYDAS SUTAIKĖ.
Dalykas dėjosi Lietuvoj. Tūla 

našle ūkininkė pasamdė ant me
tų berną. Algą sutiko 300 litų. 
Prie to> algos gaspadinė pažadė
jo duoti bernui dovanu marški
nius ir kelnes, jeigu tik bernas 
bus paklusnus.

Atėjo Kalėdos. Bernas reika
lauja 300 lirų ir žadėtąją dovaną 
—marškinius su kelnėmis. Gas
padinė užmokėjo pinigus, bet do
vanų neduoda, nes. sako, bernas 
buvęs nepaklusnus, žodis po žo
džio bernas su gaspadinė pradėjo 
artis. Laike barnių užėjo žydas 

kromelninkas. Paklausęs kame 
dalykas, žydas nutarė besibaran- 
ė .us sutaikyt:

—Nu. gaspadin. tu marškinius 
pakelk, o tu. Jonai, kelnes nu
leisk — ir abiem bus gerai.

“\Vell. yna bara tho houae aU to 
youraeif vrhlle Mra. Pecktoa U away.’

"Not ęultV aald Mr. Peckton. **1 
share tbe premisa* arlth Mra. Perk 
ton’s poodle, who waa left Ln my care 
I’m ai'raid tbe fntellifeat aalmaJ mi> 
m»deled Its behavtor oa tbat of it» 
niistresa."

"How so*-
• \Vhea I try to make aayaelf eom 

fortable w!th a clgar and a nevspa 
per it eyea me trith marked dUfavor.-

MORALIŠKA AR NE?

SARPALIUS ir

Trąnscript.

i HOW MVCH IS LEFT?

_____ __ umt
ahooed flies from the t.nble et the.

----------r-. • -v.->*-.•?>
; ■ • •

■V

I
I

< •C" M > y*.-v.--.-

replie<. 
you:

“Woutd you marry a man who i 
ply throv* bis monev away

“Ob. I don't know! Has he ?<•: 
meney left?”

Paia-E^P 
menti k kaip® »’
k. va“-'

raumenyse.

I Jsir< 1TAS NO LABOJI SAVE*

• hot day a vaeationiat *as eat- 
tag ia a atuffy llttlą wayside reatsu- 
rant. There were no screens i n the 
vrindovr or the door. The proprietress 
herself valted utį etistomers

•ame tlme.
‘•Vouldn’t It be better to have 

4rlndow and the door screened?” ' 
tured the vacatlonlst.

“Keli, ye», i s’pose lt would h<4|> 
•ome,” retumed the woman. *”Ihk 

t’tvould look migbty lazy likę ”—|b>^- 
ton

>■■■■
■ ■■ 

■* • ''a.

PAIN-EXPELLERIS

p«r d>»S<?
, namuo e iva»riaisir esu n ’^udo ys »

ilknra- raumenųkuomet Pncu sa o

KAROLIS
SARPALIUS 

Sunkaus 
svorio lietuvių 

ristikų 
čampionas

.-ima arba ju<»

tlubimų * skausmų

Got iho Namo Wrang
A man traveliną ta New York hy 

aiitomotoile, being near the statė line 
tn u.-en Vergini* and North Caroliea 
ui»hed to anow «ractiy vhetlier he 
!.a<l crossed.

Seeing a negro giri on the slde ot 
he road. be called out:
-Say, is tbls Vlrjinla*- 
she repiled: ‘■Na, sah; thG tiere's 

Lucy.“

■

K AS J AI RUPI.

DOESN’T READ NIGHTLY

he cor.sent?
he uiti you were a ir a y sv

II
:nnrry yna, 
» home.

She—Did
H e—Yes.

iiiuch votį didn't need * home.

■I told your fzther I wanted to 
alrlNrttsb I conldn't hnild

Placa, Not Parmtt
ilngiish motoriat was toarln* 

Seotian.L One day. not beiną sure <M 
..is location. he sloved dova to cne* 
■ ■•n a giri be saw approaeteiaą.

•'M.-'.tbenreil?’’ he asked laconleapy 
“Yee. sir. thaakee,** said the giri. 

how s _er cwn?'

Soemad a Shama
Ar. srtist wns maklng a w*ter-.~<»!or 

ąketca ir. the park.
Ttro ūr?čins stood behind him. :n:,l 

vatehed quiet!y for a while. Then. 
ąuite suddenly, one said to the other. 
ir tears of vistful regret:

“George, just fancy, a Ifttle time 
ago that was a lovely pieee of vvhiie 
pa per.

-

!
morališka tokią trumpą dresę rie

kėt.

Motina: Dukrele, tai yra ne-

! m

i

Duktė: Tas nieko, mama, j ūk
ano pančiakos labai ilgos.

A Statonabla Vartant
In a certain public metltntion 

alr was not esactly suggestive <>f 
ta r o f ruses.

“Pretty stuffy In here. Isn’t 
zaid e. rlsitor to the attvndar.t 
charge.

• You Cnd lt warm?”
“It isn’t tbe beat, tt’s ti»e httni.in 

yrąs t tie quiet reply.

Šešiasdešimts metu Pain-Expeliens palengvina dieglius
skausmus milu.nams žmonių! *

,. , ; aP.ri-'ti darbininkai, ūkininkai, dirbtuvių darbininkai. 
angliaka-:ai—seni ir jaur.i vyrai ir moterys ir priauganti vaikai 
—visi surado malonų palengvinimą naudojant Pain-Expellerį.

Perskaitykit ką sis puikus lir.irncrtas Sarpaliui reiškia! 
Palaiko jo raumenis tinkamai- atletų kovai ir prašalina 
sustingimą ir skaudėjimą. Nėra nieko gere>nK s’.tam reikalui.

Jei jaučiatės pail-u-iais ir nusidėvviu^ia:-: kai: ia jums
pečius, sąnarius ir raumenį,, tai pamėgink:: - išsitrinti su 
Pain- Expelleriu \ AK \R \! Jų, triR-^o-.t k,ip ::<gv .i 
tr rytmetyje atsikelsite su atnaujinta jėga ir sin -gtimti.

Rutinai reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaro vaisbaženkliu, 
kuomet perkate šį Imimentą. Inkaras yra justi apšauta prieš 
netikrąjį produktą ir p-mėgzdžiojime-

PEKLOS KARŠTUMAS.

Po you reed nightly?
She—Tie never beard t ha t author’s 

name beferą.

Inhoritattca
Said tbe flapper, after she hnd in 

trodo«ėd lier new boy friend lo h. t 
parents: ”What aide of the famiij 
do you think I take aft*r‘. ’

• VVell. you nare your father’s eyes. 
nose and rnouth,“ the B. F.
“būt you get yonr legs from 
mothe-.' —Contrtry Gentlemar..

F.A4RICHTER&G0
BenylSo.5MSt*., Brooklyn.N.Y

i

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN

KIT “KELEIVI

Jurgis: Ar gali sau isivaizduo- 
iti. koks didelis karštis pekloje? ’ 

Kaulas: Ne.
Jurgis: Ar matei kada nors

ištarpytą geležį ?
Raulas: Mačiau.
Jurgis: Ištarpyta geležis prieš 

peklos karštį tai tik aiskrymas.
Jis: Aš tave. Onute, taip my

liu, kad dėl tavęs gatavas numir
ti.

—Ji: O ant kiek tamsta insi- 
š i utines?

ThtA’a tha Tima
First ( lubooan—I wish I conld teli 

i good story—one that vcould go over 
:ill rigbt, you know.

Seeond Clubman—O, I ■re-Ish I conld 
esąieclally when I arrive home at three 
o eloek in the morning.

DAUGIAU NESIMAUDO. l

Senbernio malda.
Dievobaimingas senbernis, ku

ris labai biio#r) apsivesti, kiek
vieną vakarą prieš eisiant gult 
šitaip melsdavosi;

—Mielaširdingas viešpatie, 
apsaugok mane, kad man neatsi- 
tiktu’tokia nelaimė kaip Ado
mui. kuris miegodamas apturėjo 
paėią.

’ i • r '
• , i, i ...........................-

y MERGELE. APSIGAUSI.
< a

i

Anotfter Naf Da« Soon
Hubby—You’re crying. darling. Ano 

i boeght you a new hat yeaterday 
What do you want me to buy 
v,w?

WfMng-
just praitMM. j • į ;

Spoalmg itt a Laaafa) Way
A yūting icoman of fair cotnpJesion 

remarked to her eseort th«t ai! h»-r 
,n<-u-r.>rs were bioods.

“Ah.” be retorned ąrittRy.
ome of prtferred ttock.*

At Ha Saw H ar
Sybfl—T'ncle t«Md me I

FROM EXPERIENCE

looked 
ei«i*teen years d<ler than when ne 
lašt saw me. ,.i

Jack—VVhat confoonded cheek : 
“Not a’ alL Wben he lašt saw m<-

I vras sis roonths oM!”—^oeton

•y«»u •■f'.ddie, boa do you likę the p!:;nv 
forYha s-sr houne? You know i g<-i 
merrjed neit n»nth.”

“FueH. nuly you’ve forgottea 
tliing—ar ėmergency esit.”

odp

Teisėjas: Ar buvai kada baus
tas?

Kaltinamasis: Taip, ponas tei
sėjau. prieš 10 metų.

Teisėjas: Už ką?
Kaltinamasis: Už maudymąsi 

uždraustoj vietoj.
Teisėjas: O daugiau?
Kaltinamasis: Daugiau aš 

simaudau.

WOLF WOULD FOLLOW

GYVAS ČEKIS.

v oi t

Wlll

irert

Frmtfal Pttftrmmtrt
Kirst Actor—Yoor e#orta to 

►\< r yoor andienot in Coldtorrn 
•u.t entirely fruitleM, I noderstand?

Second Actor— Atas. no. Nor rege 
iHble-leaa. *

Taea r>al Aąpirant—Yoo promis< .l 
H t Jf T attended yonr dasses f»r r. 
m<mtfcs I should hsve the irorld at my 
feef.

Pro5e«or of Elocution — W»-!l 
haven’t yon?—Humorist.

Tirti Eaoinatt Man
-nnw S baaiaeos?”
“I-ine:” ansvered Mr. Dostin Stan. 

“I bare rot esamioed the btsiks. r.u: 
I sm ? nyfo< a wonderful game ot 
go;5. — \Vaahington Star.

Ofttn Roferrad ta at “Btmk '
Cooklng np from magazine) — 

John. ubat tą the mennlng o* ‘aophis 
try?”

H -I —Sophiltry, my don r. i s 
o?io? feliąirt argnment.

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo • Lumba
go ), Padagros 
iGout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiusią dykai 
Vieno Dolerio \ er 
lės Banką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo iėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhr.'s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmes ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pageiba plaster:ų ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt jį -u už
kalbėjimu. Bet jus privalot ji pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darba atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuo^uosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodvt i vieną savaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa. 
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var
to jot ’ Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lysią žemiau ir reikalaukite 
ją tuo* 
jaus.

Greita Pagelba nuo 
Inkstų Suerzinimo

Nuga-Tone suteikia pageidaujamą 
pajrelbą dėl inkstų ar tulžies suerzini
mo. tankaus šlapinimosi naktimis. įki- 
raus, lenkiančio skausmo strėnose, u- 
irimų šlapinimosi kanaio, svaigulio ir 
kitų tam panašių simptomų, parodan
čių kepenų ar tulžies'suerzinimus.

Niekas nesusilvgina Nuga-Tonui dėl 
generalio muskulų nusilpimo, kuris 
yra priežastimi pametimo apetito, 
blogo virškinimo, gazų ar kraujatekio 
viduriuose ar pilve, gležnų kėnių, kro- 
niško užkietėjimo, pražudymo svorio 

į ar -tiprumo. silpnų nervų ar muskulų. 
Į stokos vidujinės jėgos ir veikimo, at
bukusio ar muskulų skaudėjimo ir ki- 

; tokių negalių ir varginančio jausmo, 
prasto miego, nervų reiškiančių abelną 
nusilpnėjimą. Gauk Nuga-Tone nuo 
savo aptiekoriaus šiandien. Jis yra 
narduodamas po garantija, kad duos 
jums visišką užganėdimmą arba bus 

I sugrąžinti jūsų pinigai.

I

i

DR. J. MARCUS
lietcvimcas gydytojas

Specialistas slaptų ir kronišką li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo. ’
251 Hanover St, Bostoo, Room 7. 
Tel.: Richmond O66S. Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

i

rhe

•You «*y be is trytog co drive tie 
>lf from bla door?”
”Yes.“
-tvell. ff be’d drfve OMrt «pen»lv< 

ar n( bis from the doer the 
a«n1d fo(low, I thinf

the

Tu, mergele, apsigausi.
Kai munsaino paragausi.

Apsuks tavo galvelę
Ir sugadins širdelę. 

Daugel tarp mus tokių buvo. 
Gėrė. ūžė. vargan kliuvo—

Apverkia savo takus 
Vainikėlio netekus.

Su berneliais leido dienas. 
0 dabar tik verkia vienos

Ir per savo amželi 
Turės sunkų vargelį.

A. J. N

Jonas: Paskolink man dešim
tinę. Turiu gyvą čekį ant tūks
tančio dolerių, bet negaliu išmai
nyt.

Stasys: Kas tai per čekis, kad 
negali išmainyt?

Jonas: Nagi uošvę 
ant tūkstantinės, bet 
ta.

inšiurinau 
ji nemirš-

t

Wa AU Kttmo ’Em
• Foot and m'-utb dlsesse bes 

«vrend to golfers.” '
"To golfem?”
•-Yes, they foot lt ali d.oy and mouih 

bout it all nigbt.“

StiU Sttying lt
Hn<» 3d—D*yon know, my rlenr. I 

think i plafed better golf ten years 
ago.

\v!'.—Tc< Henry. I remember hear 
ing ymi say ao at the tlme.

n<v S*plb**ttcatW
Stie—Yo« can't ■*•** me believe 

you ve r.evtr kissed anotlier srotnan.
He—I know lt—you've ha<! too n>ti< li 

exi>ori»t.ce. •  

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

t
h r

» v» . ti

TH. S*. Bwto* 5M-W.

DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIETUVIS DENT18TA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDfiLIOMIS:

i 1 ▼. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio'

251 Broadiray, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

name.

4 
I Telefonu 5)12.

*

*

»
i * 
i

dr. L 6oraan-6MnBta
LIEfTVTS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
N jo 2- -5 po pietų
Nuo 6—S vakare 

Nedėtomis pagal siusi r arimą.
70.7 N. Ma4«vSt. ąr"a*St.

VONręiJU,-Mą|s.
-. -

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

'7 \ '

Telefoną* S1234

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MKOLAUIS

9

į

S

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
, nao 7 iki H vakare.

IU7 SUMINĖK STREET. ‘ 
LAWRENCE. MASS.

— ■

t _ -i.

Tel. South Boston 3520 
Reaidence University 1463-J. 

S. JL Pnišiate-SMba

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

Acutc arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš- 
bandyme. Išbandykit- tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie pars:duo<la aptiekose vieną už 
dolerį. Šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidotas, o tuojaus aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kl'HN REMEDY CO, 
Dept. B. W„

1355 Milnaukee Are, Chicago, IR.

LIETUVfi MOTERIS 
ADVOKATE

J65 Broadsroy, So. Boston, Mana.
Room 2.

1
į

Dėl taavočių, Uždą ir kitų akas dalią 

BEAK BRAND SALVE (Grobloskio)
S*rt*M* skinamą ir užgydo Žaizda* ka 
akatMM* i 2 ar 3 dieaaa. Kaina Kc

GROBLEKSKI A CO, Plymoąth, Pa. 
"GYDO Ir GYDO ir GTDO—bot aatoalaT

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos; 10—2; S—S 
Sekmadieniai*: 10—2

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 848S
..............................................................

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) i

KAUNAS VENEROS LIGŲ PAVOJUJE
puikiuoju

; TRAUKINIS RADO UŽ
MUŠTĄ ANT BĖGIŲ 

ŽMOGŲ.
Traukinio Nr. 858 mašini

stas Darbėnų-Skuodo tarpu- 
stoty pamatė gulintį prie į 
bėgių žmogų.

Sustabdžius traukinį pasi
rodė gulįs prie pat bėgių vy-

PROSTITUČIŲ SKAIČIUS AUGA. IŠ 222 UŽREGIS- nškos lyties lavonas apie 
TRUOTU 176 SERGA VENEROS LIGOMIS IR 132 IŠ !?° amžiaus, su užmušimo 
JU SIFILIU. NEREGISTRUOTŲ — VIRŠ 1,000. 16 i^^
“NAMŲ.” REIKALINGOS KOVOS PRIEMONES. ;„j0 nežinoml vietinė poli-

. _ .. Jcija veda tardvma.latonjos veneros ligoms gy- • ________ '
citeininku K.iekvienai ambulatori- j TRAUKINYS NUPJOVĖ 

. ,KONDUKTORIUI
laikymui apie po 13,000 litų.: RANKĄ,
bet vaistams tų sumų neiš-j Sausio 22 d. išeinant trau- 
tenka. \ ertetų nepasigailėt j kinitii Nr. 24 iš Šiaulių sto- 
pinigų ir vaistams. i ties iškrito užpakalinio vago-

Alytuje yra venerikams ir no konduktorius Stakauskas

Keno įinioje prostitutės?
Prie apskrities virsniiiiKu .■<’• ------ .— —.7---------;; i

lirba, apskrities gydytojui :^3.1 asignuojama pilnam is-;

Jaunų Kūdikių
Netikęs besimaitinimas yra prašali

namas su maistu, kuris turi daug vita
minų. Štai kodėl cod-liver oil ir yra tolu 

naudinga* dėl vaikų, kurie yra menki, 
sergahti ir išblyškę

SCOTTS
yra cod-liver oil tokioj formoj, kuri kūdikiai labai mėgsta. 
Visur tėvai žino jo maistinga ir kūną sustiprinančią jėgą.

Jei kūdiki* yra silpna* ir netikusiai besimaitinęs, 
duokit jam Scott’s Emulsicn reguliariai.

■ ——— Scott & Bowne, Bloom'ield. N. J. 27-:;.'

Ant Velpky 
Tėvynėje

pirmininkaujant, sveikatos; 
globojimo komitetas, kurio: 
darbas susideda prostitučių 
priežiūroj. Prie apskrities 
viršininko yra doros briga
dos viršininkas, kurio yra 
pareiga prižiūrėti prostitu
tes: daboti, kad jos Putų irę-i 
gistruotos i knygas ir kad pa- * 
siduotii medicinos priežiū
rai. Yia ir gydytojas, val
džios apmokamas, kuris dve- 
jatą kartų tam tikrame kabi-, 
nete priiminėja ir apžiūri 
prostitutes. Susirgusios pros-; 
titutės, kaipo esamos polici-į 
jos priežiūroj, gydomos esti' 
irgi valdžios lėšomis.

Prostitučių registravimas 
ir priežiūra.

Sis darbas eina Rusijos Įs
tatymais ir parėdymais, tik 
nėra oficialių įstaigų, vadi
namų viešaisiais namai>.

Lietuvoj prostitutės skai
tomos laisvai praktikuojan
čiomis. Pasirodo, kad regist
ruojamų prostitučių skaičius 
Kauno mieste auga. 1923 m. 
jų butą apie 60, 1924 m. apie 
80, 1925 m. jau apie 120, 
1926 m. — 159, o 1927 m.' 
gruodžio mėn. 31 d. — 222.

16 “viešųjų namų.”
Apie 100 prostitučių gyve

na 16 butų. t. y. kiekviena
me bute apie 6-8. Iš to matyt, į 
kad Kaunas turi 16 viešųjų • 
namu, tik ju laikytojos 
(“mitinos'l neneša nei jo-lį;.,'l,ona. klos atsakomybės. Viešųjų; lin'!smmimus 
namų panaikinimas yra to-

i

Ekskursija Lietuvon
S. S. LEVIATHAN—Kovo 24

Po asmeniška priežiūra Mr. it. t rrye. U. S. I.incs n «to-- ; Cu-- 
land ė kuri- pilnai prižiurę- ki’Oiię ir bagažą gai::.

Važiuokite šia ek-kur-ija ir Imkite namie ant Velyk,.
Pirmas 1928 metų plaukimas—Gražiai Pertaisytas

S. S. AMERICA—Kovo 21.
«>■ \cdai’’ • Mr. Jusępli i'nrck iš X . V orte 
crk.nvitz - l’hiladcm!ua L’. S. Li lės ui- 
Trečios De~<>~ įrengi:.vii iinaui.. nv.cdugiiiai 
c plauki; art bijo -iii vahlžio- valdom” laivų, 
ir kainu t lan kiti- vieto- laivai-o*"'m .;7<,r.a.

venerikems ligoninė (apie 
50 lovų), Karo dr. Basanavi
čiaus vardu ligoninėj tik vy
rams (ir civiliams) yra apie 
20 lovų, Kauno ligoninėj 
steigiama Veneros ir odos li- 

igoms 12 lovų klinika.
Reikalingos radikalės prie

monės.
Jeigu pridėti, kad visos! mergės miesto gyventojai ei- 

prostitutės Kaune apsigyve-į ’ 
nusios yra daugiausiai pa
čiame miesto centre (rajone 
Nemuno, Kanto ir Uosto 
Kranto gatvių), kad apsigy
venusios iš gatvių pirmuose 
namų aukštuose neretai 
kviečia praeivius į savo ur
vus, kad į jų klastas patenka 
ne tik kaimiečiai, bet ir mo
kiniai, tai aišku, kad visa ši 
padėtis yra reikalinga radi
kales permainos. Reikalinga 
jas iš tų un ų iškelti kur į 
priemiestį, įvesti daugiau 
gydymo punktų, daugiau 
priežiūros — tam reikalui 
reikėtų parodyti daugiau vi
suomenės akcijos ir susido
mėjimo. K. M. V. I. B.

NELAIMINGI ATSI- 
. TIKIMAI.

Gražiškiai, Vilkaviškio ap. 
Musų atsilikusi užkampėli 
pabaigoj pereitų metų pra
dėjo nelaimės lankyti: Gra
žiškių kaime sudegė pil. Lu
koševičiaus kluonas ir klėtis 

Priežastis iškritimo i su visais javais.
Antras nelaimingas atsiti- 

ikimas, tai Bartininkuose per 
VIDURDIENY UŽMUŠĖ. į jomarką, Gražiškių valse.,

Kazys 33 m. amžiaus. Nelai
mingam nuplauta kairė ran
ka arti peties. Nukentėjusis 
tuoj nugabentas miesto ligo-Į 
ninėn.

! aiškinama.

_______________
Pereitu metu pavasari Uk-i^ aitkabalių kaimo pil. Juozą 

krutinę nudurė jo brolis Vin- • 
Scas. Priežastis esanti neati-| 
įdavimas 20 litų, kuriuos ve- 
' lionis buvęs skolingas.

Trečias nelaimingas atsi- Į 
tikimas — pil. Jurgis Arba-! 

lęs liepimą stoti leidosi beg- tauskas, Gražiškių m. nusi- 
ti. Viduje namo ant aukšto vertė nuo aukšto laiptais ir 
ado negyvą namo sav ininką taip pnsimusė, kad uz poros 

Jofę. Žmogžudys suvarė visą dienų numirė. Priežastis - 
gelžgalį aukai galvon, kad svaigalų prisimaukimas. 
viena akis buvo išlindusi su; Pagaliau ketvirtas nelai- 
kaulu pro pakaušį. Sugautas i mingas atsitikimas — pik 
vyriškis pasirodė darbinin-'Juozo Kudzmo, Dotamų kai- 
kas Bronius Jankauskas, ku-'sudegė namas ir gerokai 
ris apklaustas neprisipažino apdegė pati seimininke. 
Jofę nužudęs. Padarius kra-' n v e ą

Zelenką ant vietos peiliu į 
darni Gedimino gatve pa-į- 
čiam vidurdieny išgirdo vie- r 
name name trenksmą ir riks
mą. Praeiviai šoko į namo vi
dų ir sutiko išeinantį nepa
žįstamą vyriškį, kuris išgir-

j

ŠEIMYNIŠKAS SKAN
DALAS.

Platelių valsčiaus dvari
ninko Vitoldo Petkevičiaus 
žmona mėgdavo kelti pasi- 
" ___ su svetimais i
vyrais. Petkevičiui tas nepa-j

tą pas Jankauską rasta daug 
pinigų ir dolerių. Visi Įrody-j 
mai buvo prieš Jankauską.

Kariuomenės teismas Uk
mergėje priteisė Bronių Jan-, 
kauską penkiolika metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

KĄ PADARE PASIUTĘS 
ŠUO.

Norvaišai, Šakių apskr.,
Idoms”^ U^ai kent^ ^ėjo iš Bublelių valsčiaus. Pas pilie-
nefisas. nes jos' prostiiutes kantrybės ir pametęs utf ir ti Kalvaiti buvo šioks ateiti- 

N žmoną išėjo svetur gyventi. įkimas.
rUl in o-vdvmo laikvi žmona, vyro žodžiais, dar Pririštas šuo, ėmė draskyti reigu dėl jų gjdjmo, laiky-., , . * v<kivdavA i;nu naoravae ant; Paci-„; ‘

VAGYS.
Rokiškio apskr., Meldai- 

kių kaimo ūkininkui Kriu
kiui nakčia išplėšė klėtį ir iš
nešė apie 50 centn. kviečių, 
ingių, sėmenų, audeklo, dra
bužių apie 70 išdirbtų avių 
kailių. Vagys kol kas nesu
sekti.

PERDAUG 
SKAUDUS

Šlapinimasis 
seniems •

Palengvinamas 

Santai Midy
Parduoda visi 
Aptiekoriai.

GYDUOLĖS 
ERZINA INKSTUS 

GERKITE VANDENI;
I

24 \ aland. Pribaigia 
ŠALČIUS į

Papr.’.sus šaltis’* <?a!i baigtis gripu ir j 
f’u. Prie pirmutinio ženklo, eikite ap- I 
tiekon ir gaukite dėže HH L’S Imki 
te tuoj. Hd.l S sulaužo šalti i 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbius į 
darbus sviriu — stabdo šalti sulaiko kar Į 
štj, liuosuoja vidurius, suvikrina sisre- i 
mą. Raudona dėžė. 30c.

mri/s Į

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo
i

Specialės ek
ofiso ir Mr. Jo

Puikiau-i T
pertaisyti, i";

Pilnų intori
arba rašykite i

United Statės Lines
75 Stote St.. Boston. Mass 45 Brcadv/ay, New York City

LIETUVIAI!

“LITUANIA”—29 Gegužės
“Naujienų" Ekskursija

BALTI KO AMERIKOS LINIJA 
Ta: vienatinė ir pirmutinė Linija, ku
ries laivai plaukė STAČIAI Į KI.AI- 
Pf.'irĄ J926 ir 1927 metais su būriais 
e‘c kursantų.
Tėmvkit šių 192S metų ekskursijas 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ ir prie jų pri
sidėkit. Iš anksto 
linges popiera ■.
“LITUANIA”—H

Lietuvių Judamų

pr.sirūpinkis reiks-

Balandžio-April 
Paveikslą Korp. 

ekskursija.
ESTONI A“—2 Gegiižėn-May

“Vienybės” ekskursija.
"ESTONIA”—16 Birželio-June 

Lietuvos Vyčių ekskursija
KAINOS LAIVA KOKČIŲ |

KLAIPĖDĄ
Trečia klesa .................... ?107.00

Ten ir atgal tiktai .. S181.00
Turistinė III klesa .... S 122.00

Ten ir atgal tiktai . . $203.50 
Valdžios taksai atskirium.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Estonia” 
“Lituania” 
“Estonia”

Vasario 21
Kovo 13
Kovo 30

“ * i * . labiau sau pavelydavo lmks- pagavęs antį,mo. redvmo neturi. , -.r. f &i - - -Į mų vyrų kompaniją, v ieną trauke nuo virves
Baisios ligos. vasarą išėjęs visai iš kantry- porą paršų ir antį. Piemenu-

176 prostitutės 1927 me- bes Petkevičius atvykęs pa- kas, pamatęs, kad šuo d ras
tais buvo susirgusios Veneros, degė dvaro trobesius, kurie! ko antį, sugavęs šunį, ėmė 
ligomis — 132 sifiliu ir 44 buvo jo ir žmonos nuosavy-'bausti botkočiu. Bet šuo šoko 
triperiu. Trečioji Veneros Ii-i bė. Sudegė tvartai ir kelias-1 ant piemenuko ir gerokai ap- 
ga minkštasis šankeris, pasi- dešimts gyvulių. Teisme Pet-f draskė .veidą. Toliau šuo nu
rodo, nyksta; juo nebuvo ap- kevičius aiškinosi, kad nega-. — 1 -------- :------1—’-=
sikrėtusi nei viena prostitutė. įėjo ramiai žiūrėti į žmonos

Gydosi prostitutės neaku- elgesį, ir norėjo visus pasi-1 
patingai. Per 1927 m. buvo linksminimus pabaigti ugni-j 
gydytojų apžiūrėjimų apie mi.-

Teismas Petkevičiui pa-' 
skyrė šešis mėnesius kalėji-i 
mo. Vyriausias Tribunolas) 
šią bausmę patvirtino.

sikrėtusi nei viena prostitutė.

gydytojų apžiūrėjimų apie 
2’600, i. y. kiekviena prosti
tutė pereidavo per gydytojo 
v izitaci ją tik apie 1 kartą per 
mėnesi. Iš tikrųjų gi prostitu
tė turėtų lankytis pas gydy
toją 2 kart per sąvaitę.

222 prostitutes atvirai 
praktikuoja Kaune, 176 bu
vo susirgusios Veneros ligo
mis. Kiek jos apkrėtė vyrų, 
nėra žinios, bet kitų šalių ap- 
skaitliavimai rodo, kad vy
rai gauna Veneros ligų dau
giausia iš prostitučių, apie 
90 nuoš. venerikų apsikrečia 
tomis ligomis nuo prostitu
čių.

Kovoti su Veneros ligomis 
yra pasiėmusi, sulig Med. Įs. 
str. 281, vidaus reikalų mini
sterija ir naujai susikurusi 
draugija kovai su Veneros li
gomis su gen. Nagevičium 
priešaky.

Slaptos paleistuvės.
Čia kalbėta tiktai apie at

skiras, įregistruotas prostitu
tes, bet yra kelis kartus dau
giau slaptų prostitučių. To
kiu budu visų prostitučių 
Kauno mieste bus ne 222, 
bet gal daugiau kai 1,000, iš 
kuriu apie 80 nuoš. bene bus 
apsikrėtusių Veneros ligomis. 
Štai Veneros ligų šaltinis.

Venerikų gydymo įstaigos.
Lietuvos Respublikoj iš

laikomos yra vidaus reikalų 
ministerijos sąmata 8 ambu-

Iš DIDELĖS MEILĖS NU
KANDO NOS{.

Kupiškis. Nesenai artima
me kaime keli ūkininkai de
rėjosi žemės pirkimo reika
lais. Derybos, rodos, gana 
gerai sekėsi ir pagaliau priė
jo prie magaryčių. Bemaga- 
ryčiuojant, visi gerokai Įsi
gėrę, pradėjo bučiuotis. Pi
lietis Ž. bebučiuodamas pil. 
T. iš “didelės meilės” 
kando nosį.

Paskui nusi
es, apdraskė

bėgo Į kaimynus ir apdraskė 
pririštus kaimyno šunis. Ap
draskė šunis ir dar kitų kelių 
ūkininkų.

Parbėgusi namo šunį ūki
ninkas nušovė, o piemenuką 
nugabeno pas Naumiesčio 
gydytoją. Gydytojas pieme
nuką pas save pasiliko, gy
dyti, o negyvą šunį pats ūki
ninkas Kalvaitis turėjo pri
statyti Į Kauną ištirti. Kaune 
pripažino, kad šuo buvo pa
siutęs. Dabar jau pasiuto ap
kandžioti ir keli kitų kaimy
nų šunes.

per-

GYVĄ PAKASĖ.
Šiauliai. Sausio 16 d. Šiau

lių vai., Lieponų kaimo pil. 
O. Burokienė pagimdė kūdi
ki, kuri, kaip vėliau tardoma 
prisipažino, tuojau pakasė 
žemėn. Bet paslaptis kaime 
nesilaiko. Tuojau sužinojo 
policija. kuri vaiką surado.

O. Burokiene pasisakė, 
kad vaiką nužudžiusi todėl, 
kad nepajėgsianti auklėti.

I

NUSKENDO KAREIVIS.
Sausio 19 d. karo polici

jos eilinis Kazys Obelėnas, 
eidamas Neries ledu Slaba- 
don, pužo ir netrukus nu
skendo. Mačiusieji norėjo

žiniom kreipkitės j vietos agentą ar Į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEWYORK, N. Y.

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženldu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomul-ion. sušvelnintas kreozo
tą-. kuri- yra priimnas vartoti. Creo- 

• mulsion yra naujas- mcdikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomu vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
muision turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creotntilsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formo-e. turinčiu bendra 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ‘ tlu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomukion Com
pany. Atlanta. Ga. (apg)

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musu populiarių laivų

Pilvo trubeliai 
Galvos skausmas 

ir Svaigulys
Jcijtu jūsų pilvas serjnte- jąs esate 

visas sergąs. Jeigu jūsų maistas nėra . 
virškinamas, jus nustojate spėkos,) 
gyvumo, pasidarot liesas ir nerviškas, 
ir jaučiatės pailsęs einant gult ir at- ■ 
sikeliant iš ryto.

Per 10 metų Tanlac pataisė svei
katą ir veiklumą tūkstančiams, ku’ ie 
kentėjo, kaip ir jus.

Mrs. Dora Robillard, iš Reliingham. 
i i«ass. R. F. D. L Box 17. sako: “Aš 
I tarėjau prastą virškinimą ir prastą į 
apetitą. Galvos skaudėjimas buvo <li- , 

i dėlis ir aš eidavau gult tris sykius į ’ 
d’eną. Aš negalėjau dirbt nei lengvo 

' stubos darbo. Dabar aš kepu-verdu ir 
j skalbiu.” 
j Kodėl neduot Tanlac’ui padaryt tą 
' patį jums, ką jis padarė šitai Kentėto
jai ir tūkstančiams kitų? Net malonu

■ b'ina jausti, kaip jis tuojaus prašalina 
! visus virškinimo trube'ius — paiiuo- 
I suoja gesą. skausmus viduriuose ir 
! pilvą. Jis sugražina apetitą, gyvumą 
ir gera miegą.

Tanlac yra padarytas is žievių, j 
šaknų ir žtedų — pačios gamtos gy-' 
duobų sergantiems. Kainuoja mažiau ' 

' kai 2 centai už dožą Gauk bonką iš ; 
jūsų aptiekoriaus šiandien. Jusu pini- j 

i gai bus sugrąžinti. Jeig’i ju»s-negel-! 
bčs.

Vyrai ir moterys Ameriko- 
je turi amžinai saugotis inks
tų suirimo, nes čia dažnai 
perdaug valgoma riebių val
gių. Kraujas pritvinsta rūgš
timis, kurias inkstai stengia
si iškošti. Bet jie nuvargsta' 
nuo persidirbimo. užsikem-; 
ša. nuo ko kjla inkstų nega- 
liavimai, pūslės silpnumas ir 
nupuolimas sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išro
do kai švininiai: skaudant 
nugarai, ar kada šlapumai 
netyri, pilni nuosėdų: galvai 
skaudant, ar svaiguliams už
einant : viduriams rugstant, 
ar reumatizmui kankinant 
prastame ore. pradėkite tuoj 
gerti daug minkšto vandens 
ir gaukite iš aptiekos ketu
rias uncijas Jad Salts drus
kų. Imk po arbatini šaukštelĮ 
prieš pusryti per keletą die
nų ir inkstai pradės puikiai 
veikti. '

šios pagarsėjusios druskos 
padarytos iš vynuogių-rūgš
ties. citrinų sulčių ir iithia. 
Per ilgą laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kūne už
sikimšę. I

Jad Sats druskos nebran-* 
gios. Jos negali pakenkti ir 

; padaro malonų, putojantį 
iithia-vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose na
muose, nes niekas neapsirgs 
nuo išplovimo inkstų.

i

APVOGĖ KUNIGĄ.
Slabadai. Šakių apskr., 

Bublelių valse. Musų apylin-) 
kėje prasidėjo vogimai. Va
gia daugiausia valgomus 
daiktus. Beširdžiai vagys ap
vogė ir Slabadų kunigėlį. 
Pasistatė kopėčias ties galu 
stubos, išėmė aukšto langą, 
įlindo į aukštą ir pavogė val
gomų daiktų, drapanų, pata
lus ir paduškas. Vagims pra
dėjus dirbti. pabudo kunigo 
gaspadinė. pasikėlė kunigą 
ir pradėjo šaukti. Vagys, iš
girdę triukšmą, nušoko že
mėn ir pabėgo. Bėgdami pa
metė padušką ir patalus, o 
lengvesnius daiktus nusine
šė. Žmonės kalba, kad vagys 
nėra tolimi.

Tikrai Pnklht

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visame klesose. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

Jei Patrukęs .
Bandyk Tą TailiaC

A iš New York į
J Kauną ir atzal 

Qll|l <Pridėjo* S. V. 
" w įeigą Taksus.)

Sąvaitiniai Išplauki *aL
Pinigus persiančiam greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vie
tos agentus arba pas 

tabiirg-Amciicai Uk 
United American Lines, Ine- 

Gewera| Arm'n 
131 Statė Street. Bortee

K 1
-i

i
I

SLAPTOJI.
Rokiškio apskr., Panemu

nėlio vai. keliuose kaimuose 
policija padarė kratą ir rado 

nutverti už galvos, bet nu-slaptos degtinės pas Kap- 
tvėrė tik už kepurės. Iliauskus ir pas Rimšą.

Kentėtojai dėl aštrių, tarsi »»« !••► 
skausmų, atšipusių, erzininčių. nu"- 
latinių skausmų, su kuriais sūri-’i 
inkstų priepuoliai ir kepenų negalė . 
gali rasti pagailiu naudojant JoU 
son’s Red Cross Kidney Plaster. 
teikia beveik ūmią pagalbą nuo ba 
sių skausmų ir tikrai padės kitom4 
gyduolėms, kurias jūsų daktaras 
Jums prirašys.

Johnson’s Red Cross Kidney ITa 
ter negali l>ut laikomas kaip gvdu< 
Lile kuriuo žvilgsniu dėl šių organiniu 
netvarkų — Jūsų gydytojas tame tur 
būt įsitikinęs ir jo gyduolės naudy 
mos savo keliu.

Plasteris šildo ir švelnina ir j<> v- 
duolės būtinai tur persisunkt pe: 
tiesiog į apimtas vietas. P.uk tikra 
pareikalauk Red Cnttss Kidney Plač” 
su raudona flanele užpakaly. Visom 
vaistinėse.

UŽDftK ANT BILU PATRI KI SIUS 
VIETOS. SENOS \R NAUJOS. DI
DELĖS AR MAŽOS. IR JUS BUSITE 
\NT KELIO. KURIS PERTIKRINO 
; TUKSTANčllS.

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 ją ant patrukusios 
'ietbs ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- . 
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
k y tojai palieka nereikalingi. Nepra- > 
leisk nr ogos neišbandęs šios puikios j 
metnJoa. Jei jurų patrūkimas butų ir 
;>e skausmo, tai koks yra išrokavitnas 
rievėti diržus visą jūsų gyvenimą'’ 
Kam bereikalingai kentėti? Kam riži- 
kt»ti -eangrina ir kitais pavojais nito 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operaeijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus- 
Įninjri. Rašykit tuojaus reikalaudami 
i-bandymui šios puikios metodus pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartok it 
žmniau įdėtą kuponą.
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Lietais Optemetnstas

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amhlyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D. - 
447 Broadway. So. Boston, Maaa

IA IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivo
COLUMBUS

arba kitais šios Linijos laivais 
TIK ASTUONIAS DIEN-AS 

Puikios kajutos Trečiai Klesak— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN 

LL0YD 
65 Stata StM Boston, Maas. 

arba pas vietos agentus
ld

I

KRUVINIEJI. VI- 
PLAUKINIAI 
PAGYDOMI.

kuomet REM- 
ir išgydė kitus

aptickorių.

AKLIEJI.
DŪRINIAI IR
HE.MOROIDAI

Kam kentėt.
OLA pagelbėjo 
per 17 metų.

Paklauskit savo
Jis žino, kad RE.M-OLA išgydo 
hemoroidus (pilės).
HENRY TH \YER A ( <>.. INU. 

CAMBRIDGE. MASS.

t 
t♦ I I 
I
I I i «

«

Me« išdirbom M| 
—ir i m mirt tiojam 
rsSMB Itališkas 
įįįgįg Armonikas

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

RI ATTA SF.RENELLI & CO. 
Kil t Blue Island Avė.. Dcpt. S(l 

Ch’cago. lilinoia.

ii

DR. LANDAU
32 CH \MBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Arneriškas Lica«.
Valanrfoa:— Kasdien nu-> S iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo ti iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

I t

P.uk


K KELEIV I S No. 8. Vasario 22 <L, 1925.

v PASTABELES. ristynese už čampijonatą
• »• ga _ Kur dingo dvi židžiuno aš lengvai bučiau Sarpalių
\ / lOrl n OC / 1111 ii C balalaikų orkestrus? 'paguldęs, jeigu ne jo klasta..V 111 I I C O 1111 VZ Kur dingo “Mužikų Mato” Ristynių laikui baigianties.,

<iran<ri>«»7 ' jissmogė man kumščia į pa-'
Sandaros” žiaunį ir aš nukritau. Nors, 

i šitoks jo elgėsis buvo netie-; 
sotas, vienok jam pripažinta: 
viršus. Susikibus iš antro sy-; 
kio išsibaigė laikas. Reiškia 
ristynės buvo neužbaigtos. 
Nepaisant lo. p. Karpavi- 

jčiaus klika apdovanojo Sar
palių čampijonato titulu ir. 
Įteikė dovanas. Nors aš pro-' 
testavau, bet tas nieko ne
gelbėjo, nes tasai jų “sky- 
mas” buvo įškalno sutlaiy- 
tclS.

Taigi p. Sarpalius netteso- 
lai buvo apkarunavotas lie
tuvių čampijonu. Ir šiandien 
aš pbsilaikau sau pilną teisę 
lietuvių čampijonu vadintis.

Kad p. Sarpalius buvo 
“blofinis” čampijonas. tai 
liudija dar ir tas. kad jis pa
baigoj tumamento bijojo su
sitikti su Juška. Aišku kaip 
diena, kad Juška jį butų pa
guldęs.

Ir štai užpereitą sąvaitę p. 
Sarpaliaus čampi jonystės 
burbulas truko. Jis susitiko 
Brookįvne su Jack (Jansonu, 
kuris niekuomet nebuvo 
skaitomas rimtu kandidatu
i lietuvių čampijonus. Ir čia 
atsitiko stebuklai— (Janso
nas paguldė Sarpalių i 11 
minutų!

Po šito netikėto laimėjimo 
p. (Jansonas jau skelbiasi 
lietuvių čampijonu. .Aš prieš 
tai protestuoju. Kol Ganio
mis nepersiėmė iki galutinos 
oergalės su manim ir su p. 
Juška, aš nepripažįstu jam 
i- moijonato ir pasilaikau 
sau teisę tukino vadintis. Aš 
e>u paguldęs lenkų čampijo- 
r.ą Stasiuką ir kelis kitus žy
mius ristikus, apie ką p. (Jan
sonas negali nei svajoti.

Aš esu pasirengęs persiim-!
ii su pp. Gansonu. Juška.

• Sirpalium ir kitai- p’eten- 
(Gntaisį lietuvių čampijona
tą — bile kurt bile kada ir 
b”e vietoj- Išlygos nesvariai. 
.1 gu risimės Bostone, gali- 
’ papi'aėyti lietuviškų laik
raščių redaktorius kaipo tei- 

us, nueiti i gimnastikos 
k- mbarius ir ten užbaigti 
čampijonato disputus. Duo
du garbės žodį, ir jeigu nori
te. pinigais tą savo žodi pa
remsiu, kad nei su vienu sa
vo oponentu žiauriai nesielg
siu.

Galite rašyti man i bile 
vieno lietuvių laikraščio re
dakciją. Aš laiškus gausiu. 
š:uo.tai*pu aš gyvenu Bosto
ne.

balalaikų orkestrus?
Kur dingo “Mužikų Mato” ftfetyniu laikui 

operetės draugija? — '*
Kur dingo “f 

LIETUVOS NEPRIKLAU- Emilija Tataroniutė laimėjo reai estate biznis?
• ♦ ♦ ♦

- - :
Naujas lietuviškas hard- 

i pianistė ir daili \vare storas (penktas iš ei- 
kuri lanko Rad- lės) atsidarė Dorchestery. Jo 

šiomis dieno- bosu bus Juozas Grevis.
iž savo gabumus • • ♦

itam moks- Ir Bensoną patiko nelai
mė. Vieną vakarą jo namo 

mokslo pus-, pastogė j pradėjo dūmai ro
dytis. Pora lietuvių eidami 

į oro šąli patėmyjo durnus ir 
pranešė Bensonui. Bensonas 
sako: “Wait. I will see. May 
be I call a lavvyer first.” Vai
kinai pamatė, kad rodos ne
itus. todėl paskambino ugna- 
gesių departamentui. Ugna- 
gesiai atbėgę paleido kirvius 
i dai bą. Bensonui prisiėjo 
vietoj lojerio šauktis karpen- 
teri.

SOMYBĖS PAMINĖJIMAS antra stipendiją.
t P-lė Emilija Tataroniutė. 
puiki musų ] ’ '
mergina. 1 
cliffe College 
mis gavo u 
$300 stipendijos 
lo pusmečiui.

Praėjusiam i 
mečiui ji buvo taip pat gavu
si stipendiją.

“Keleivis” sveikina naują 
musų moksleivę ir linki jai 
gražios ateities.

Bostono lietuviai piktinasi 
fašistine diktatūra ir laukia 

jos žlugimo.
Pereitą nedėldieni South 

Bostono lietuviai minėjo 10 
metų sukaktuves nuo Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimo. Lietuvių Svetainė pri
sirinko pilnutėlė žmonių. 
Kalbėjo J. G. Gegužis. J. 
Pronskus ir adv. F. J. Bago- 
ėiiis. Tarpais buvo muzikos 
ir dainų. Mergaičių orkestrą 
paskambino ant balalaikų, 
p-lė Bratėnaitė ant piano, o 
•J. Nauburis padainavo.

Susirinkusiųjų žmonių 
ūpas buvo prislėgtas. Pri
slėgtas todėl, kati po tiek 
daug triūso, rėmimo ir staty
mo naujos Lietuvos, visas 
darbas tapo apversta^ aukš
tyn kojomis ginkluotos gau- Įleistai dabojo tvarką, 
jo.- smurtininkų, 
nelegjilė Lietuvos

Ii Piliečių Kliubo susi
rinkimo.

Praėjusios pėtnyčios va
karą Įvyko neramiai lauktas 
Piliečių Kliubo susirinkimas. 
Pirmiau buvo manyta, kad 
šiame susirinkime bus dar 
daugiau triukšmo negu pir- 
mesniuose. bet viskas pra
leista veik ramiai, nes du po- 

Nors 
Dabartinė ir kilo klausimas, kas pa- 

> valdžia, kvietė policistus i šį Kliubo 
lenkų legijonininkų durtu- susirinkimą, bet niekas ne- 
vais palaikoma, sumindžiojo prisipažino.
Lietuvos Respublikos konsti- Visa šito susirinkimo svar- 
tuciją. išvaikė žmonių išrink- ba buvo apkalbėti $1<> ases- 
tą Seimą, išardė lietuvių or- mentų. uždėtų ant visų Kliu- 
ganizacijas, sunaikino spau- lx> narių. Išklausius namo 
dą ir šimtus geriausių Lietu- turto komisijos raportą, pa
ves sūnų sugrudo į kalėji- sirodė, kad Lietuvių Svetai- 
mus. kitus sušaudė. Todėl nė, kurią Piliečių Kliubas 
South Bostono lietuviai gai- valdo jau nuo 1924 m., nėra 
lisi padėtų savo pastangų pavojuje. Kadangi per perei- 
Lietuvos kėlimui ir kartu tus metus namo fondas ištuš- 
reiškia didžiausio pasipikti- tintas žemiau zero ir dabar- 
nimo tai žmogžudžių gaujai.'tinių bilų nėra kuo apmokė- 

 Kliubo susi rink imas, 
taksuoti narius po 

Bostono $10, nutarė sukelti paskolą 
kad fašistų tarpe savo narių bilų apmo- 

šita narių paskola 
gas. ir trokšta, kad šita vagių bust Vėliau grąžinta nariams, 
įržulikų šaika žlugtų kuo Susirinkime likosi sudėta ke- 
•greičiausia. į lėtas Šimtų dolerių. Nariai.

i- n • i . Ikurie dar neprisidėjo, vraKalbėtojai savo užduotis , , ... •; ■ •... •- .. - - - manoma, kad nevilkmanltaiatnko gerai. (>eguzis nusvie-1 
tė Lietuvos praeitį, o Prons-j 
kus aiškino, ką Lietuva at-Į 
siekė per dešimtį savo nepri
klausomybės metų. Bago
čiaus kalba, žinoma, buvo il
gesnė ir pilnesnė. Žmonių i 
laisvė ir demokratija visuo-:..............
met reikia pirkti 'krauju ir resl «nt P"-
gyvastimi.-, jis sako. Todėl 
ir už Lietuves laisvę daug 
kraujo buvo pralieta ir Lie
tuvos sūnus dar šiandien jį 
lieja. Klausant jo kalbos, ne 
vienas ir kietaširdi: 
ašaras nuo veido.

Pašalpai našlių 
čių, kurių vyrus ir 
šistai nužudė arba 
grudę Varnių Sibire. A 
sumetė keliatą desėtkų dole- AR JAU TURI BILIETĄ, 
rių aukų. Surinkti pinigai 
bus nusiųsti tam tikrais ke
liais i Lietuvą ir išdalyti ba- jubiliejiniame bankiete. ne
dalantiems. Įdėlioję, vasario 26 d. 7 vai.

“K.” reporteris. : vakare, Bemice Hali. T'“ 
_ i

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas Cambridge’uje

Lietuvos Nepriklausomy
bės 10 metų paminėjimą 
Cambridge uje šįmet suren
gė socialistų ir sandariečių 
kuopos. Y. AI. C. A. svetainė- retai kada būna, 
je. Kalbėjo “Sandaros” red. 
Pronskus. “Keleivio” red. 
Neviackas ir adv. F. J. Bago- 
čius. Protarpiais grajino So. buvo 
Bostono 
orkestrą

kuri pasivadinusi “valdžia” ti, tai 
žudo ir kankina nekaltus vietoje 
Lietuvos žmones. I“ ' 
lietuviai tikisi, 
siautimas Lietuvoj bus neil- kėjimui.

padarys.
Kn ygų komisijos raportas 

parodė, kad Svetainė netik 
neina i bankrotą, bet dar kas 
metai neša pelno po pora 
šimtų dolerių.

Nemalonaus triukšmo da-

PIRKITE SOUTH BOSTONE
ROGERS SIDABRINIAI DAIKTAI BUS DUODAMI 
TIEMS KOSTUMERIAMS, KURIE LANKO ŠIUOS 

BIZNIERIUS:

THE HOYT COMPAN’Y 
Hardware, Wall P a per. Paints. etc. 
\Ye Recomniend Chi-.Varnei Paints 

Varniškes. Enamels.
113 Broadway. So. Boston 

1216 Dorchester Avė., Dorchester

ECONOMY GROCERY STORES 
( ORPOKATION 

751 Broaduav. Cor. L St. 
781 E. 6-th St„ Cor. N St.

128 D St. Cor. Baxter
81 W. 6-th St. Cor. C

173 W. 8-th St. opp. Loring
SOCTH BOSTON GAZETTE 

Geneva 1075

( IIAMBERI.IN DRUGCO. 
»» M St.

BEACON IN E HOCSE. 1N( 
Clcaners and Dyers 

183 Broadwav

£

Daug real estate agentų 
i nt Broadway negali supras
ti. kodėl p. Kupstis taip daug 
garsinasi laikraščiuose.

Well, atsakymas lengvas: 
kas sėja, tas ir piauna.

X. Y. Z.

mininko. buk jis esąs sanda- 
rietis ir žiūrįs i dalyką vien
pusiškai. Todėlei buvo net ir 
tokių reikalavimų, kad Pilie
čių Kliubo komisija pavary
tu ii nuo vietos ir išsirinktu v * *

naują. Kiti tiesiog sakė, kad 
tūli Kliubo komiteto nariai

s šluostėsi

ir našiai- nesą šios šalies piliečiai ir. 
tėvus fa- kaipo tokie, turi pasitraukti 
laiko su- iš komiteto. Kliubietis.
publika' -----------------

Jei dar neturi bilieto daly
vauti adv. F. J. Bagočiaus

SPORTAS

409 viu
Broadway. So. Bostone, tai kada, 
paskubėk įsigyti. Bilietus ga
lite gauti “Keleivio” red.. 
Lietuvių Salėje. Šidlausko 
aptiekoje ir pas D. Pilką. 
1632 Columbia Rd., So. Bos
tone. Bilietas $1.50.

Bankietas bus tokis. kokis

KAS YRA TIKRASIS LIE
TUVIŲ RISTIKŲ ČAM

PIJONAS.
Lietuvių laikraščiuose 

daug kartų buvo ginčytasi, 
kas yra geriausias iš lietuvių 
ristikų. kuriam butų suteik
tas čampijeno titulas. Dau
gelis lietuvių skaitė geriau
siu mane, žemiau pasirašiu
sį, bet Bostono lietuviai vi
suomet smarkiai stojo už 
Franą Jušką. Mat. anais me
tais Juška gerai pasižymėjo: 
jis paguldė -J. Malcevičių. 
Stasiuką. Kari Lemley ir 
daug kitu gerų ristikų. Aš sa
vo karjeroj ilgi pasižymėjau, 
parisdamas žymius ristikus. 
tų tarpe vienu atveju ir Vla- 
deką Zbyszko. O Stanley 
Zbyszko kelis kartus turėjo 

‘sunkiai dirbti, kol mane nu- 
Įgalėjo. Taigi lietuvių čampi- 
jonystės klausimas kabojo 
tarp manęs ir Juškos. Gaila, 
kad mudviem ligšiol neteko 
persiimti.

1926 m. į Bostoną atvažia
vo iš Chicagos medicinos 
studentas Karolis Sarpalius. 
Kaip dabar man teko patirti, 
čia jis gražiai prisikalbėjo 
prie Frano Juško, ir ne risty- 
nėmis. o liežuviu “laimėjo” 
čampijonatą. Kuomet Sarpa
lius pasiskelbė lietuvių čam
pijonu, aš užprotestavau ir 
riešai pasakiau, kad nei vie-i 
nas lietuvių ristikas, manęs 

• nepaguldęs. negali vadintis 
■ lietuvių čampijonu. Aš suti

kau ristis su bile vienu lietu-
' i ristikų. bile kur ir bile

a s
> V

Juozas Komaras
Lietuvių čam pi jonas

I

FLOOD SQ. HARDWARE 
Hardware. Paints. etc. 

Agents for Acme Quality Paints 
636 Broaduay

1)1 TTON S SO. BOSTON STORE 
Agents for “Eurmoto" 

431 Broadwav

i—90—8 CIGAR 
I. Pragoff Mfr.
702 Broadway

J A.MES ELI.IS CO. 
Complete H ome Furnishers 

105 Broadway

KNAPP C AB CO.
So. Boston 3600

( T DDYER’S PHARMACY1 
, 141 Broadvay

( BRIS. Ml’RPHEY CO. 
Radios, Batteries

Agent for Steinite Electric Radio 
620 Broadway

“HARRY"
Tires* Auto Accesories. Radios 

Authorized Dealers 
Fedcral Tires, Evide Batteries 

Delco, Remy. Kolster Radio 
168 Broadwav

BARKER BAKERY 
563 Broadway

CIT Y POINT MARKET 
Greeeries. Meats etc.

677 Broadway

•JOKS S. AI STIS DRI’GGIST
186 Broaduay

MILADY’S BOCDOIR 
Beauty Cult u re in ali Branrhes 

lloyer Perfumes. Pouders 
< 'reams 

716A Broadway

Tik viršuje suminėti biznieriai South Bostone gali suteik
ti jums informacijų apie gaunamus dykai Rogers Sidab
rinius daiktus. Klauskite jų.

t

PARDAVIMAI Svarbus Pranešimas

TEATRAS
PARSIDUODA FORNISIAI

PvL-jų bedruimių ir kičine 
vis

»

maža, kiek duosit.
< u uu.es kaukis

No. Uarain st, Boston.

Kaina

I

•S.

25

'•E- PERKAM. PARDUODAM IR 
HNANS10J4M VISOKIUS BIZ- 

•Ml S IR IŠDIRBĖJĘS. 
SINESS SERVU E & SALES. 
5Va-bingf«»n St.. Kuom 71. Bo-t«>n.
I. 1i.::ic(xk •S-’i"1. HD

ir
•> •>

i
r

DAUGIAU SPECIALIŲ

BARGENŲ

>

Tsno sveikata priklauso nuo 
šviežio ir švaraus maisto

BLUE RIBBOlf MAKIH
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuviu Marketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERI L S PRISTATOM 
I NAMUS 

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyveni.

Atsilar.kykit ir pcrsitikrinkit.
IILVE RIBBON MARKET 

J. STRIGl \AS, Savininku.
62— 62a PLEASANT ST, 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas Columbia 1250.

Subateje, \'asario-Eeb. 
;d., 1928 m.. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių M. Žinyčioje. kam
pas 4-th ir Atlantic sis.. So. 
Boston. Mass.. bus suvaidin
ta du teatriniai veikalai var
du “Gražaus Oficieriaus 
Meilė," ir kitas veikalas ko
medija. Abu veikalai yra pil
ni geru pamokinimų ir juo
kų. Prie teatro turėsime Po
vilą Mileną. kuris duos smui- 
kos eolus ir panelė Lugos. 
kuri šoks klasiškus šokius. 
Bus labai gražus programas, 
ateikite. Įžanga suaugu
siems 30c. ir vaikams 10c.

i

i
Jot n W. Ma-ury Maliava. 82.29 

T.;i vra aukšta rasis maliavų.
I

t’eculiare kaina...........$1.25
3 Spalvą—žalia. Mėlyna ir Gel- 
tor.!. (.era iš vidaus ir iš lauko.' 
Dideli- bargcnas.
Fl' Cnč Balta Maliava, gal. $1.69 
$5.(H) Kismel Grindy Vamišis.

galionas......................... $2.50
I .....................Mal'avu ir Vtrnišio 5 aly tojas. 

galionas ...................... $1.25

Jack Ganson Bostone.
Naujas lietuvių ristikų 
mpijonas Jack Ganson, 
ij 7 d. šio mėnesio Ne\v 

■ Y >rke nugalėjo Sarpaiių, at- 
v; žiavoj Bostoną. -Jis mano 
ė < nai apsigyventi. Ganso- 
r; s žadėjo rašinėti “Kelei- 
\ : apie sportą ir fizišką

, kultūrą.

c«: i
k- ris Pradėkite Gyventi Dėl Savęs ’

Įsigykite Savo Nuosavybę
SOUTH BOSTONE

KAAIPINHS NAMAS -u krautuve ir <l.i y< imyn<?>> p<_, Ketūnų- kamba 
riu-. 5’ra elektra, "iizas ir skalbynė.- k>ek’.ienai šeimynai.

ŠEŠJI,' ŠEIMYNŲ meilini- nnma-. m toli I’orThrster Stre. t, 3 šeimy
noms po tris kambariu- ir šeiroyiioins pu šešius kambarius. Rentltf 
atneša ŠSU5.<«) i motu.-. Lengvomis išlygomis.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEOINĖ stuba ant W. Sixth Street. 3-4-1 kamba
riai įtaisymais. Lengvomis išlygomis.

I>\TE-JU ŠEIMYNA' mei’i'iiė stuba -u penkių automobilių garadžium. 
City l’oint. ant East Sixth St, nvto'i L Street. Keturi kambariai 
ant pirmo aukšto ir penki a’ t antro. Maudy nės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Kaina

Puikiausioj vietoj South Dostonc. . r.t Marine Road. dvieju šeimynų 
naujas namas, pirmam aukšte 5 kambariai su -aulės kambariu ir pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. 
Yra piazai Kiek'iena se ni'na turi sa>o atskira šilto vandens šilumą. 
Visi naujausius mados įtaisymai. Vieta deki garadžių. Ši 1.500.

ROSLINDALE
Netoli Vashinglon Street. 3 šeimynų medinė stuba. su visais įtaisy

mais. priešakiniai ir užpakaliniai piazai, trjs štymo pečiai -*12.^00.

EAST BRIDGEWATER FARMA
50 akerių žemės. 10 kambarių stuba, yra elektra, vanduo, šiluifta, io 

karvių ir visokių farmos mašinerijų. $'12,01)0.

Pas mus yra daug namų, krautuvių ir farmų ant pa r da via* 
ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

INŠURINAM:—
Automobilius, fornisius, tryvastį ir namu* 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. Boston 1662 — 1373

i

Praėjusią vasarą “Dirvos” 
redaktorius p. Karpavičius, 
nežinau kokiais išrokavi- 
mais. sumanė surengti lietu
vių ristikų turnamentą. Ma
niau. šiame turoamente bus 
išrištas lietuvių čampijonato 
klausimas, todėl sutikau ja
me dalyvauti. Ir pirmiausia 
buvau suporuotas su Karoliu 
Sarpalium. Ir Sarpalių aš pa
guldžiau du sykiu iš trijų. 
I jogiškai svarstant, jeigu p. 
Sarpalius turėjo teisę vadin
tis lietuvių čampijonu. tai aš 
jį nugalėjęs paveldėjau nuo 
jo lietuvių čampijonatą. Kai
po čampijonas, aš neatsisa
kiau ristis nei su vienu lietu
viu, ir ką tik p. Karpavičių.- 
pakvietė, su kiekvienu ritau- 
si ir kiekvieną nugalėjau. 
Kuomet aš kovojau už lietu
vių čampijonatą su spėka, 
tai p. Sarpalius paleido 

j “darban” savo liežuvį. Jis
Žydelka Helen Stahoevitz Įkalbėjo p. Karpavičių pa- 

pranešė polici jai, kad jos bu- rengti mudviem tokias ri<ty- 
tas ant North Endo buvo iš-'nes, kad laikas butų apnibe- 
plr-.oias ir pavogti! $1.800 žiuotas. Antru kartu, nors ir 
vertes drapanų ir auksinių laikas buvo aprubežiuotas 

' (ka< niekuomet nėra

Rengėjai.

Tūlas laikas atgal Bostone 
apvogta Eastem 

sandariečių stygų Steamship laivų kompanija, 
ir dainavo Naubu- Pasirodė, kad tai jos tarnau- 

ris. Kaip prakalbomis, taip ir tojų darbas. Dabar §250,000 
visu programų publika buvo pavogtų pinigų ir 
labai patenkinta. Aukų su- brangmenų susekta Detroite, 
rinkta apie 33 dol., kurie pa-, 
siųsti nukentėjusioms nuo fa-' 
šistų Lietuvos žmonėms.

visokių

Bijodama užpuolikų, kom
panija mokės darbininkams 

čekiais.
Generai hieetrie Co. West

Lynne paskelbė, kad nuo 1 
d. kovo ji mokėsianti savo 
darbininkai n- algą čekiais, 
nes bijosi, kad banditai ne
užpultų. kuomet parvežama 
iš banko rlanv t a^avų pinigų, daiktų.

Brightone strytkaris susi
kūlė su arkliniu vežimu, ap
versdamas vežimą ir užmuš
damas vežiką. Antras vyras 
sėdėjęs šalia vežiko tapo su
žeistas. Nelaimė Įvyko ant 
VVestem avė.

Jack Sharkey kumščiuosią 
su Johny Risko.

Pagarsėjęs musų kumšti
ninkas Jack Sharkey smar
kiai treiniruojasi, nes 12 d. 
kovo jis turės susitikt su nar
siuoju Johny Risko. Jis tikisi 
Ki>ko nugalėti, tada antru 
kartu mušis su Heeney, o 
paskui su čampijonu Tun- 
nev.

Perėto jai už mažiau kaip 
pusė kainos. 

Klauskit informacijų 
Shellac, Orange or White 

Galionas 12.75

Didžiausia geležiniu daiktų krau-: 
tuvė Naujojoj Anglijoj.

VISKAS IŠ GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ IR MALIAVŲ.

VIETOS PRISTATYMAS 
DYKAI.

lel. Ilancock 6105—6106
1095 W.\SHINGTON ST, BOSTON 

\rti Dovcr St. Eleveito Stoties

Lewis laimėjo pasaulio 
čampijonatą.

Pereitą panedėli St, Loui.-. į 
M o. buvo rist.ynės už pasau
lio čampijonatą. Ritosi čam
pijonas Joe Stecher su 
Strangler I^vvis. Ristynės tę-Į

t SODTB EIWII«MI«E co.
trijų ir laimėjo čampijonatą.

i 
»

I

Or. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų litfU mvtrrj ir vyrų, kraujo ir odofi. Kalba len
kiukai ir rusiškai Telefoną* IIaymarkei .4:190
1 ALLE.N b J., ( nr. < hambera Su, KOŠTOM. H A8S,




