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PROKURORO READINGO; ni, 
SKANDALAS. |

Ma**achu*ett* valstijos gy
nėjas, kuri* pasiuntė elektros Į 
kėdėn Sacco ir Vanzetti, gali ( .. .„ . ...

būt išmesta* iš vietos už ■ Du “patriotai jau suimti ir 
kyšių ėmimą. I kit» B»u«> viri»ninkai esą

Valstijos gynėjas Arthur; įvelti.
K. Reading, kin is taip smar-l Buvusiųjų kareivių invali- 
kiai persekiojo Sacco ir Van-;dų Biure Bostone išėjo į aikš- 
zetti už pagrobimą $15.000. t? didelis^ skandalas. Biuro 
pats atsidūrė kaltinamojo ’

, ----------- ---- — (vietoj ir jau prisipažino pri-
markacijos linijos iš Giedrai-;ėmęs slapta $25.000 iš vieno 
čių-Širvintų pusės Ukmergės'tamsios reputacijos kliubo.

ia!.a i nnn'T-_-i į-i-- • .i -____ _

Lenkija Skųs Lietuvą 
Tautų Sąjungai.

PABALTĖJ GALI BŪT 
DAUG LERMO.

I

ORLAIVIS NUGĄSDINO ! 
LIETUVĄ.

Elta praneša, kad vasario 
mėn. 24 d. po 12 valandos 
buvo pastebėtas nežinomas 
orlaivis, lekiantis nuo de-

z

Pilsudskis sako, kad Volde
maras atsisako nuo derybų, 

laužydamas duotą savo 
žodį Ženevoj.

Žinios iš Varšuvos šią są
vaitę sako, kad Lenkija skų- 
sianti Lietuvą Tautų Lygos 
tarybai, kuomet ši susirinks 
Ženevoje kovo mėnesyje. 
Lenkų delegacija vyks tenai 
su užsienio ministerium Za
leskių ir duos skundą prieš 
Lietuvą.

Varšuva sako, kad Lenki
ja padarė jau keliatą pasiū
lymų Lietuvai pradėti dery
bas dėl diplomatinių santi- 
kių atnaujinimo, bet Lietuva 
nieko į tai neatsako, parali- 
žiuodama visus Tautų Lygos 
taiybos patarimus.

Visi žino, kad gruodžio 
mėnesy Voldemaras buvo 
nuvykęs Ženevon ir forma
liai pasižadėjo eiti prie tai- koje orlaiviai laksto kas die- 
kos su Lenkija. Kuomet Pil- na ii- niekas nekreipia į tai 
sudskis paklausė, ko Volde- jokio dėmesio, 
maras nori, taikos ar karo, ----------------
Voldemaras atsakė, kad tai-j IŠGYVENO 100 METŲ 
kos. ir padavė Pilsudskiui. APSIVEDĘ,
ranką. Lygos tarybai Volde-, Telegramos praneša, kad 
maras prižadėjo tuojaus nu-'pereitą sąvaitę Lenkijoje mi- 
imti karo stori ir pradėti su rė žydas vardu Leiba Feld, 
Lenki ja derybas dėl atnauji-! turėdamas 125 metus am- 
nimo normalių santikių.

Ir Voldemaras ir Pilsuds
kis nutarė neliesti tose dery
bose tokių klausimų, kuriais 
abidvi valdžios turi skirtin
gų nuomonių. Toks klausi
mas yra Vilnius. Taigi Vol
demaras faktinai prižadėjo 
Vilniaus klausimo visai ne
liesti. palikdamas Vilniaus 
kraštą lenkų okupacijoj.

Bet parvažiavęs Lietuvon 
jisai pradėjo kalbėti visai 
kitaip. Jis sako, kad negali 
būt su Lenkija derybų, pa
kol ji nesugrąžins Lietuvai 
Vilniaus.

Visi žino, kad Vilnius pri
klauso Lietuvai, bet negali
ma šituo klausimu taip pie
meniškai elgtis, kaip Volde
maras elgiasi. Negalima vie
ną syki Vilniaus išsižadėt, o 
kitą syk vėl jo sau reikalauti, 
šitaip darydamas Voldema
ras privirė tokios košės, kad 
dabar jis ir pats nežino, kaip 
iš jos išklampoti.

link. Orlaivis lėkė apie 1,000 
metrų aukštumoje: nedalė- 
kęs Ukmergės apie 2 kilo
metru pasuko atgal ir nulėkė 
demarkacijos linijos link 
Širvintų-Giedraičių pusėn. 
Jokių incidentų nebuvo. Ma
čiusieji orlaivį, turėdami 
galvoje orlaivio atlėkimo 
bei grįžimo kripti ir demar
kacijos linijos artumą, yra 
nuomonės, kad tai galėjęs 
būti tik lenkų orlaivis: bet 
dėl didelio aukštumo, kuria
me orlaivis visą laiką laikė
si. tautiniu orlaivio ženklu fe fe
galutinai nustatyti nepavy
ko. Liet. At*t. Am.

Nuo Redakcijos: Ameri-

< •
LATVIJOJ PRASIDEDA SMARKI 

PARTIJŲ KOVA.
I

DIDESNIS UŽ LIND- 
BERGHĄ.

Anglai sako, kad jie turį 
da geresnį lakūną ir už ame
rikiečiu Lindbergha. Tai au- _
stralietis kap. Bert Hinkler. UŽPUOLIMAS ANT PAŠ- 
Hinkler yra nulėkęs vienas TO TRAUKINIO.

į pats is Anglijos į Australiją, j (’hieagoj suimta 30žmo- 
t padarydamas is viso 11,000 nių dėl apiplėšimo Grand 
mylių, žinoma, šitoj kelionėj Trunk pašto traukinio perei- 
jis turėjo daug kartų sustoti ta subata. kuomet buvo na

PATRIOTAS IKSE ATI
DUODAMAS TEISMUI.

Socialdemokratai reikalau
ja, kad butų prašalinta* gen. 
Radzinš ir štabo viršininką* 

Hartmana*.
Rygos žiniomis. Latvijos 

socialdemokratų partijos at
stovai aplankė valstybės pre
zidentą ir įteikė jam reikala
vimą pašalinti iš kariuome
nės generolą Radzinšą ir 
pulkininką Hartmaną, štabo 
viršininką. Valstybės prezi
dentas atsakė, kad jis ap- 
svarstysiąs socialdemokratų 
reikalavimą ir kad viskas 
greit paaiškėsią, nes Ikšės 
bylos tardymas yra skubiau
siai vedamas. Po to socialde
mokratai įteikė tokį pat rei- 

čiai, bet "Didžiųjų Girių Vy- kalavimą ir ministeriui pir- 
I čiai.” (Nights of the Great mininkui Juraševskiui.

; Juraševskis sušaukė koali
cijos frakcijų posėdį, kad 
apsva rstytų sociald emokratų 
reikalavimą. Koalicija nuta
rusi atmesti socialdemokratų 
pasiūlymą ir pranešė apie tai 
valstybės prezidentui. Koali
cijos atstovai pareiškė, kad 
žymus karįuomenės atstovai

jis turėjo daug kartų sustoti 
pasiimti kuro ir pats pasilsė
ti. Ilgiausia jo kelionė be su
stojimo buvo iš Londono į 
Romą 1.100 mylių, kurias jis 
pralėkė į 14 valandų.

Jis lėkė visai pigiu ir nedi
deliu orlaiviu, taip kad jo 
kelionė su maistu, kuru ir ki-

tą subatą, kuomet buvo pa
grobta ir nunešta $133.000, 
Iš 30 suimtųjų. 24 yra vyrai, 
o 6 moterys. Du iš jų jau pri
sipažino dalyvavę užpuoli
me. ir pas juos rasta $17.125. 

, Valdžia jieško da 4 banditų.

daktaras I. Green ir raštinin
kas Arthur Williams jau 
areštuoti už ėmimą apgavin- 
gais budais pinigų iš sužeis
tųjų kareivių. Sakoma, kad 
kiti to Biuro viršininkai taip 
pat esą įvelti Į šita skandalą 
ir galį atsidurti už geležinių 
grotų.

Federalės valdžios advo
katas Spalding sako, kad Dr. 
Green apgaudinėdavęs inva
lidus (koliekus) kareivius ši- 

i tokiu budu. Kai invalidas at- 
i eidavo pas jį padaryti apli
kaciją valdžiai, prašant atly
ginimo už sužeidimą, tai Dr. 

i Green duodavo jam suprasti, 
kad atlyginimą gauti nebus 
sunku, jeigu invalidas sutik
siąs duoti pusę to atlyginimo 
jam, D-rtii Greenui. Taip pat 

• dalydavo ir invalidų Biuro 
raštininkas A. \Villiams.

Uždaryti už grotų šitie 
"patriotai’’ prie kaltės nepri

sipažįsta. bet valdžia sakosi 
'ifurinti jau keliatą invalidų 

........v.~ kareivių, kurie yra užmokė-1
valdybos nominacijoms, ku- •^eJTJs P? 
rios įvyks 7 kovo. Šituo rūpi
nasi Lietuvių Amerikos Pi
liečių Pašalpinis Kliubas. 
Kandidatu vra s_________  _ ..
leslovas J. Šiužąs. buv° daromos visai nežymiai

Prieš nominacijas, 3 kovo, • nukentėjusiems. arba net ir 
7:30 valanda vakare po Nr. ™ai sveikiems veteranams. 
1741 Caniff st. bus tuo reika- reikalaujant atlyginimo' uz 
lu pasitarimas ir pypkių pa- . ... - _
rūkymas. Kviečiami visi pi- j?*' tuo atlyginimu pasidaly- 
liečiai.

t

Kilo didžiausis triukšmas. 
Toks didelis patriotas, vals
tijos įstatymų sargas, visokių 
sukčių persekiotojas, ir pats 
ima kyšius! Juk tai juoda 
dėmė netik jam pačiam, bet < 
ir visai valstijai. Ir todėl 
spauda pareikalavo, kad po
nas Readingas tuojaus rezig
nuotų.

Bet Readingas rezignuoti 
atsisakė, ir legislatura dabar 
daro žingsnius prašalinti jį iš 
vietos. Tuo tikslu yra skiria
ma specialė komisija, kuri iš
tirs Readingo darbelius ir 
paskui raportuos legislatu- 
rai.

i

|tomis išlaidomis lėšavo iš vi- 
jvo po 2 centu ant mylios, 
(daug pigiau negu laivu plau- j 
kti. Jo orlaivio motoras ture-1

vo po 2 centu ant mylios,

KLIUKSA1 MASKŲ JAU 
NEDĖVĖS.

Ku Klux Klano vyčių va
das Evans paskelbė, kad jo 
organizacija maino savo

j vardą ir uniformą. Nuo šiol 
Į kliuksai baltų maskų jau ne

vartojo dėvėsią ir jų vardas busiąs

♦

t 
Į

DETROITO LIETUVIAI 
STATO SAVO KAN

DIDATĄ.
Detroito priemiesčio Ham- 

tramek lietuviai nutarė sta
tyti savo kanddatą miesto

žiaus. Likusi jo našlė dabar 
turi 117 metų. Jiedu išgyve
no vedę lygiai 100 metų. 
Feld mirė toj pačioj vietoj, 
kur jis gimė.

10 Banditų Užpuolė

BOLŠEVIKŲ AUKSAS 
NEW YORKE NESĄ 

NUOSTOLIUS.
Šiomis dienomis bolševi

kų valdžia atsiuntė iš Mask
vos i New Yorką $5.000.000 
vertės aukso plytose. Mask
vos tikslas buvo padaryti čia 
iš to aukso dolerius ir sudėti 
juos i kuri nors banką preky
bos reikalams. Bet kadangi 
šios šalies valdžia prekybos 
su bolševikais nepripažįsta, 
tai tas auksas dabar guli 
dviejuose Nevy Yorko ban
kuose ir kas diena neša $700 
nuostolių procentais.

TURKIJOJ PRASIDEDA 
KOVA SU TABAKU.
Grupė Stambulo (Kons

tantinopolio) daktarų ir re
formatorių sutverė “Gelto
no Mėnulio Drauki f” ko-V •— . -

vai su tabaku.

Pagrobę $20,000, plėšikai 
pabėgo dviem automobiliais.

Kansas City. — Pereitą 
pėtnyčią dešimts ginkluotų 
banditų čia užpuolė ir api
plėšė miesto banką, kuris bu
vo skaitomas plėšikams ne
prieinamas. Užpuolimo me
tu banke dirbo apie 50 tar
nautojų ir buvo apie 10 
klientų. Plėšikai įnėjo ban- 
kan ginklais švyluodami, ir 
tuojaus vienas jų šovė prezi
dento pusėn. Visiems buvo 
įsakyta tuojaus sugulti ant 
žemės ir gulėti nesijudinant. 
J banką plėšikai įsinešė du 
nedideliu kulkasvaidžiu, o 
kiti buvo ginkluoti automa
tiškais šautuvais ir pištalie- 
tais. Kada tik kas pasijudi
no. kiekvieną kartą buvo pa
leistas šūvis. Tečiaus niekas 
nebuvo sužeistas. Vienas 
banko tarnautojų, pasislėpęs 
už pilioriaus, bandė į plėši
kus šauti, tai į tą piliorių pas
kui rasta suvalyta šešios plė
šikų kulipkos.

Iš viso užpuolikai darba
vosi banke šešias minutes ir 

■ susirinkę apie 20.000 dolerių 
pabėgo dviem automobi- 

Jiiais. Banko prezidentas 
Kempter sako, jog jis nie
kad netikėjęs, kad plėšikai 
galėtų šitą banką apiplėšti, 
nes kiekvienas tarnautojas

jo tik 80 arklių pajėgos, 
kuomet broliai Smithai lėk
dami Australijon ’ 
360 arklių pajėgos masiną, o jau nebe Ku Klux Klano w- 
Sir Allan Cobham lėkė 400 ........ ....... .............. "
arklių pajėgos orlaiviu.

Lindberghas Amerikoje Forest.)
yra padaręs oru 25,000 my-į---------------
lių, bet jis lėkė tankiausia ne. NORĖJO NUŠAUT VAL- 
vienas. o su kitais. Tik jo ke-! DŽIOS LIUDININKĄ, 
lionė iš New orko į Paryžių gan Franciscos mieste 
d a netun sau palyginimo. (degtinės šmugelninkai du 

j syk kėsinosi nušauti kapito 
Riic Dvi Užmuštoio1^ H- W/ L-Voną. svarbiausi dus y vi vAinuswjv|ValdžiQt;.liudininką keHose _______
Socialisto Fllmos ; degtinės bylose. Vienu kartu- priešinasi Radzinšo pašalini- uuviaudiu i ūmus. Į į.jį buVo paleista du šūviai J mui.

. “7 ... ~ antru kartu trįs. Jis išliko Socialdemokratai tada nu-

t

6 kai kurių invalidų čekiai 
siekę $1,500 ir $1 ^00.

Prokuroras sako, kad d au- 
statomas Bo- gelyje atsitikimų aplikacijos

sužeidimą, kad paskui galė-

ti.

DEPORTUOJA VENGRŲ 
REDAKTORIŲ IŠ KUBOS.

Havanoj tapo areštuotas 
vengrų laikraščio leidėjas ir 
redaktorius Imre Svage Su- 
lyok. kuris pakritikavo Pan- 
Amerikos kongreso delega
tus ir neprielankiai atsiliepė 
savo laikrašty. Jis dabar yra 
įkalintas ant karo laivo “Ma- 
ximo Gomez” ir šiomis die
nomis bus deportuotas. Ke- 
liatas žmonių buvo jau pir
ma iš Kubos deportuota, 
kuomet jie pradėjo tenai kri
tikuoti Suvienytų Valstijų 
imperialistinę politiką sanri- 
šy su Pan-Amerikos kongre
su. Visgi Washingtono ran
ka toli pasiekia.

ANGLAI JIEŠKOS JEZU- 
JITŲ AUKSO BOLIVIJOJ.

Sakoma, kad Ispanijos je- 
zujitai Bolivijoj (pietų Ame
rikoj) yra užkasę $60,000,- 
000 vertės turtų, kuomet Is
panijos valdžia jiems už
draudusi tas brangenybes 
Europoje pardavinėti. Pas
kui jezujitai buvę deportuoti 
Europon, ir tie jų turtai už
kasti Bolivijoj paliko. Dabar

DVI PAČIOS LEIDŽIA SA-j 
VO VYRUI VESTI TRE

ČIĄ MOTERĮ-
Indijos radža (kunigaikš

tis) Tiekodži Rao. kuris turi 
jau dvi pačias, dabar užsi
manė vesti da Amerikos mi- 
lionierką Miss Ann Miller iš 
Seatlle, Wash.. ir pirmosios 
jo dvi pačios su tuo sutinka.

KANTONE SUŠAUDYTA 
1,700 KOMUNISTŲ.

Šanchajaus žiniomis. Kan
tone (Kynuo.se> pereitą są
vaitę buvo sušaudyta dar 
1,700 komunistų vyru ir mo
terų, kuriuos panedėlį ka- 
riumenė suėmė Kantono ry
tuose.

Kantoniečių kariumenė 
suėmė taipgi 600 komunis
čių korpuso merginų, bet ši
tų nešaudė.

I šiaurę nuo Kantono buvo 
suimta 800 komunistų ir šim
tai karabinų.

Tos pačios žinios sako, 
kad Hunano provincijoj 14,- 
000 komunistų apsupo Kve- 
lino miestą ir bile valandą 
galį jį paimt.

Prieš pat didįjį karą fran- a^u kartu sveikas.
euzų patriotai užmušė Pary
žiuje diilijį socialistų vadą 
Jean .Jaures'ą. Dabar fran- 
euzų judbmujų paveikslų ga-' 
mintojai nugirdo, kad vo-' 
kiečiai daro Jaures’ o gyveni
mo ir užmušimo filmą. Bijo
dami. kad vokiečiai gali toj 
filmoj parodyt franeuzų pat
riotus labai purvinoj spalvoj 
ir tikiu žmogžudžių rolėje, 

ifrancuzai sujudo daryti kitą 
Jaures o filmą. Taigi pasau
lis turės dvi skirtingas istori
jas apie tą patį žmogų.

tai ė įnešti Seiman interpelia
ciją dėl priešvalstybinio ka
riuomenės vado gen. Ra- 
dzinšo veikimo. Artimiausia
me Seimo posėdy laukiama 
nepaprastų sensacijų paskel
bimo ir karštų ginčų tarp Ra- 
dzinšo gynėjų ir socialdemo- 

............  __ _ _ kratų.
džią. Padėtis Portugalijoj1 baldančios koalicijos par- 
pasidarė tokia nerami, kad norinčios balsuoti prieš 
žvalgyba išleido atsišauki- Interpeliaciją. \ ra žinių, kad 
mą į žmones, kviesdama vi- 'socialdemokratai sąryšy su 
sus valdžios šalininkus sau i interpeliacija ruošia didelę 
talką. * priešfašistinę demonstraciją.

UŽMUŠĖ DU ŽVALGY
BININKU.

Oporto mieste. Portugali
joj. pereitą sąvaitę tapo už
mušti du valdžios žvalgybi
ninkai, kurie sekė tariamus 
suokalbininkus prieš val-

RUSIJA ŠVENČIA RAU
DONOS ARMIJOS SU

KAKTUVES.
Po visą sovietų Rusiją da

bar yra apvaikščiojamos 10 
metų Raudonos Armijos su
kaktuvės. Kur tik stovi ka
reiviai. visur yra rengiamos 
parodos. Kaziona bolševikų 
spauda plačiai rašo apie 
Raudonos Armijos kovas su 
Komilovu. Kolčaku. .Judeni
čių. Vrangeliu ir kitais kont- 
revoliucijos vadais, bet nei 
vienu žodžiu neužsimena 
apie Trockį, kuris tą Raudo
nąją Armiją suorganizavo ir • v I W • •

AUSTRALIJOJ SUKILO 
LAUKINIAI.

i Ant Samoa salos sukilo

kurioje be darbininkų daly
vaus ir atsargos kariai.
Dėl valdančių frakcijų užsi
spyrimo įšalvi joje bręsta di-

prieš anglų valdžią laukiniai Įdėlis visuomeninis konflik-
gyventojai. Jie sudarė jaujas- kuris gali privesti prie 
ir "nelegalę policiją.” Ang-‘ 
lijos valdžia pasiuntė iš Aus
tralijos keliatą karo laivų ne
patenkintiems samoanams 
nuraminti. Kareiviai suėmė 
jau 150 tų "nelegalių polici
ninkų.”

$125,000,000 STATYBOS 
DARBAMS.

Prezidentas Coolidge pa
sirašė bilių, kuriuo skiriama 
$125,000,000 valdžios trio- 

išgelbėjo sovietų Rusiją nuo jboms, kurios bus statomos 
reakcininkų puolimo. Neva-j bėgiu penkių ateinančių me- 
lia apie Trockio nuopelnus tų.

dabartinio kabineto krizio.
Yra žinių, kad Latvijos 

nacionalistai deda pastangų 
išgelbėti Įeit. Ikšę nuo ka
riuomenės teismo. Socialde
mokratai gi skeptiškai žiuri į 
tai. kad esamomis sąlygomis 
kariuomenės teismas tinka
mai nuspręstų bylą, į kurią 
yra įmaišytos aukštos karo 
sferos.

rašyti, nes dabartinis bolše
vikų caras Stalinas yra ištrė- 
męs Trockį i tolimą Aziją.

ohnnglJJ’°j-> lUSk'arė ■u..$121’>- šikai užpuolė naktinius'dar-
000 kapitalo kompanija, ku- TUOJAM1 AGITATORIAI. binjnkuJ vjetos banke ir pa- 
ri vyks tų turtų jieskoti. •! Portugalijos valdžia pra-1 grobę apie $30,000 grynų 

__ dėjo uoliai gaudyt kotnunis- pinigu pabėgo.
35 ŽMONĖS ŽUVO TEAT- tus. Pereitą savaitę buvo 

RO GAISRE. > areštuota dau? agitatorių.RO GAISRE.
_______ . .. Moriago mieste, Italijoj, 

turėjo prie savęs revolverį ir įrodant viename teatre judo- 
kiekvienoj klėtkoj buvo įtai- mus paveikslus 
sytas elektros knypkis, kurį dienį kilo gaisra; 
paspaudus tuojaus pradeda sumišimas, per kuri 35 žmo- 
skambėti alarminiai apara- nės žuvo ir daug buvo sužel
tai.

, aną nedėl- 
s. Pasidarė

areštuota daug agitatorių.

UŽBĖRĖ KAIMĄ SU 
ŽMONĖMIS.

Maskvos žiniomis. Kauka-

sta.

MIRĖ KAIP SOKRATAS.
Vengrijos sostinėj Buda

pešte pereitą sąvaitę nusi
nuodijo mokytojas Leo 
Bruck. Jisai atsigėrė nuodų 
būdamas savo mokinių tarpe 

“Numirsiu taip

$30,000 PAGROBTA IŠ
ST. LOUIS BANKO.

St. Louis priemiesty Well- 
stone pereita savaitę tqs ple- , • ..
šikai užpuolė naktinius dar- k?'P Sokratas, tok nuo savo 

> • giminių, savo mylimų moki-
. nių tarpe.”

pinigų pabėgo. ŽYDAS GALI BŪT BE 
ŠABO.

SAUJA 3 MYLIAS J ORĄ. Jafos apskričio (Palesti- 
Suvienytų Valstijų armi- noje) teismas nusprendė, 

jon tapo įvestos naujos ka- kad žydas gali visai nešvęsti 
nuolės orlaiviams šaudyt, šabo, jeigu jis nenori, ir joks

VILNIUJE PRASIDĖJO 
BALTGUDŽIŲ BYLA.
Šiomis dienomis Vilniuje 

prasidėjo baltgudžių byla, 
kuri vedama slapta, neįlei
džiama nei publikos, nei 
spaudos atstovai. Tečiaus 
vienas lenkų laikraštis para
šė, kad teisiami baltgudžiai 
yra komunistai ir jie buvę 
nuolatos finansuojami iš so
vietų atstovybės Varšuvoje. 
Sovietų valdžia užprotestavo 
prieš tai, ir Pilsudskis, kad 
nuraminus Maskvą, liepė tą 
laikraštį uždaryt.

ze nuslinkęs nuo kainų snie- Jos muša per tris mylias rabinas riPtali jį užtai bausti, 
gas užbėrė Ossua kaimą su aukštyn ir issauja po 25 šu-j-Tai'ri <. žydų žemėj vykina- 
visais žmonėmis- įrius i miliutą į -a •asines laisvė.

18 ŽMONIŲ ŽUVO ANG
LIŲ KASYKLOJ.

Jenny Lind, Ark.—Mama 
Coal Lo. kasvkloj čia įvyko 
sprogimas pereitą sąvaitę. 
nzniušdarr *s tarp 15 ir 18 
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d APŽVALGA O
RAGI 4 A ORGANIZUOT , 

KOVOS BURIUS.
Tūlas Pagramančio šau

lys 2-rame “Pirmyn” nume
ry ragina Lietuvos žmones 
organizuoti kovos bul ius pa-: 
liuosavimui krašto nuo fašis
tų diktatūros. Jis, matyt, yra 
socialdemokratas, nes sako:

“Kol Lietuvoje buvo šiokia 
tokia laisvė, mes organizavome! 

.tegalės organizacijas. Nors; 
Krikščioniu laikais laisvės buvo! 
labai siautos, vistik darl>o žmo-! 
nėms buvo patogiau eiti viešu j 
keliu. Todėl darbininkų sočiai-; 
demokratų partija dirito viešai.1 
Miestuose kiek galėjome/tteige-1 
m e profesines sąjungas. Jauni 
mą traukėm Į ‘žiežirbą.’ žing
snis po žingsniui kovodami mes 
Krikščionių gaJy!>ę sutrynėme. 
Nors nevisai, bet jų Įkyri dik
tatūra gavo užleisti savo \ ietą 
demokratinei valdžiai. Reiškia, 
socialdemokratų partija, ves
dama darbininkų klasę i kovą 
viešu keliu, neklydo. Nes tas 
kelias buvo davęs darbininkų 
klasei šiokį tokį laimėjimą.

“Po gruodžio 17-tos. sąlygos 
musų veikimui tiek pablogėjo, 
kad apie viešą darbą nėra rei
kalo kalbėti. Fašistai darbo 
žmonėms užkirto visas galimy
bes organizuotis ir kovoti. Jau
nimo sąjunga ‘žiežirba’ uždary
ta. Sąjungos laikraštis taip pat 
sustabdytas. Gelžkelininkų pro
fesinė Sąjunga uždaryta, o ki
tos taip pat neveikia, nes apie 
jokią ekonominę kovą nė galvo
ti negalima, nes fašistai nelei
džia.

“Socialdemokratų partija ne
va neuždaryta ir partijos orga
nas neva leidžiamas. Bet ar 
daug naudos iš to? Organizaci
joms susirinkti neleidžia, o jei
gu leistų susirinkti, tai kas gi 
drįstų tokiame susirinkime kal
bėti? Be to. musų partijos be-Į 
veik visi veiklesni žmones arbai^j— 
kalėjimuose, arba išimigravo ii A -• , , ,

v-,..., ‘ O teeiaus kuomet “Social-jzsieni; km kapuose. į. . .*.■tt_ * . x . x x ,. ‘demokrato ir Lietuvos Ži-
Todel rimtai pastaty kime t natstovaj nuvyko žvalgy- 

sau klausimą: ką daryti. ; bon *u fįokUmentų pažiūrėti.
Ar nulenKus sprandą pr1pa^taipoJia. (|irektorius jokių 

zmti fašistinę diktatūrą, ar ■?,i|(|okumęntll negalėjo parofiv- 
su iaia 1 kovę? Manau- kad ne, ;i į, ()a prj(lurė. ka(1 Vold’e-, 

s “Lietuvis” ap- 
skelpė Plečkaiti žvalgybinin
ku be vidaus reikalų ministe
rijos žinios.

štai, ką apie tai praneša 
6-tas “Socialdemokrato” nu
meris: -

“Vasario 1 d. ‘Lietuvos ži
nių’ redaktorė p. F. Bortkevi- 
čienė ir ‘Socialdemokrato’ re
dakcijos atstovas V. Galinis ap
silankė pas Piliečių Apsaugos 
Departamento (žvalgybos) di
rektorių p. Staškevičių, bet p. 
direktorius nesiteikė tą dieną 
priimti ir paprašė ateiti ryto
jaus dieną.

“Vasario 2 d. p. Direktorius 
minėtus redakcijų atstovus pri
ėmė. bet dokumentų neparodė, 
motyvuodamas tuo. kad dėl ją 
tikrumo gali kilti nuomonių 
skirtumas."

Ir todėl “Socialdemokra
tas“ sako:

“Iš visa to seka tik viena iš
vada: arba valdžia neturi jokių 
dokumentų, arba tie dokumen
tai yra tokie, kad dėl jų tikru
mo tikrai gali kilti nuomonių 
skirtumas

Taigi išrodo, kad aiškaus 
plano nėra. Žinoma, aiškaus 
piano revoliucijai ir negali 
būt. Planai daromi tiktai 
“pučams,’ kur perversmą 
daro saujalė avantiūristų, 
kaip buvo 17 gruodžio naktį. 
Revoliucija paprastai tokių 
“inžinierių” neturi. Ji yra 
gaivalinis žmonių sukilimas 
prieš nepakenčiamą skurdą 

(ir despotizmą. Ir tokie bal
dai, kaip Pagramančio šau
lio, rodo, kad žmonių kant- 

Įj-ybė Lietuvoje jau baigiasi. 
.Taigi medžiagos revoliuci
jai jau yra. ir kruvinas fašis
tų despotizmas vis daugiau 
įjos gamina.

♦
čio partijos draugas, o žvalgy
bos priešaky buvo pastatytas 
žmogus ištikimas naujai val
džiai. Kaip gi toks faktas, kaip 
partijos lyderio ir Seimo nario 
provokacinis veikimas, liko pa
slėptas?”

Šita ištrauka iš žydų laik
raščio tilpo 32-tame “Lietu
vos Žinių” numery.

Kuomet "Lietuvos Žinių” 
ir "Socialdemokrato” atsto
vai apsilankė pas žvalgybos 
direktorių, tai jis dokumentų 
jiems neparodęs, bet pasa
kęs. kad parodysiąs juos tei
sme. jeigu socialdemokratai 
per teismą to reikalausią.

Žydų laikraščio atstovas 
irgi buvęs pas žvalgybos di
rektorių teirautis apie tuos 
dokumentus, 
rius pasakęs, 
reikia ir teismo. Jis sutiksiąs 
dokumentus parodyti ir eks
pertų komisijai. Be ekspertų 
komisijos žvalgybos direkto
rius nenorįs 
dvt, 
dėl 
mo.

\ artinasi, žvalgybos di
rektorius tikrina, kad doku
mentai yra. Ir prie to da jis 
pasakė, kokius slapvvar- 
Ižius Plečkaitis vartojo žval
gyboj dirbdamas, ir kiek at
lyginimo gaudavo.

"Naujienos” daro is to iš
vadą. “kad beveik nebėra 
abejonės, jogei Plečkaitis ti
krai buvo žvalgybos agen
tas.”

“Ir tarnaudamas žvalgybai 
—sako Chicagos dienraštis — 
jisai buvo prisiplakęs prie so-: 
ciaklemokratų partijos, žvaigy-’ 
bą tuo metu kontroliavo krikš
čionys demokratai; o Plečkai
tis. imdamas iš žvalgybos algą 
Seime aštriau, negu kuris kitas 
atstovas.kritikuodavo ir smerk
davo krikščionis demokratus ir 
jų valdžią:

Labai panašu į azefšciną.; 
Garsusis Rusijos provokatorius. į 
Azetas. tarnavo slaptajai caro! 
policijai ir kartu, kaipo sočia-; 
listų revoliucionierių partijos j 
narys, rengdavo teroro sąmoks-, 
lūs prieš caro ministerius ir val
dininkus." ,...-

...... .tokioj įtemptoj atmosferoj Žinoma, tokie dalykai yral nti; ir jis pasiryžo 
-ralimi. .Jeigu provokatorius but iš Lietuvos įėjrtL 
Azefas galėjo apsimesti re
voliucionierium. jeigu M ai i- 
novskis galėjo vadovauti Du-į. 
moję bolševikų frakcijai ir j 
uo pačiu laiku tarnauti caro! 
“Ochranai.” tai gali ir Pleč
kaitis toks būti. Bet. kaip' 
“Socialdemokratas” sako,!
‘mums autentiškumo įrody- , 
nu gali būt tik tikri doku- i 
mentai.” O kol kas tokių dtr-1 
kumentų žvalgyba da nėra j 
niekam parodžiusi.

Komunistų spauda dabar 
klykia iš džiaugsmo, nes Za
bulionis pastaruoju laiku bu
vo su komunistais susipykęs 
ir iškėlęs aikštėn daug jų 
suktybių.

Nors Zabulionis ne musų 
partijos žmogus, bet džiaug
tis iš jo padėties mes nema
tom prasmės. Jis yra kapita
listinės sistemos auka. Ne
darbas ir badas, kuomet šalis 
lūžta nuo turtų, ne vieną 
darbininką privertė vogti 
eiti užtai kalėjimam

ir

i

KĄ SAKO LIETUVOS 
POLICIJANTAS.

Vienam Smetonos sargų 
pasisekė ištrukti iš fašistinės

I 
I

VISGI DOKUMENTŲ 
APIE PLEČKAITĮ NĖRA
Chicagos klerikalų "Oran 

!gas” 45 numery sako:
“Lietuvos iaikiašciai buvo 

paskelbę, kad Plečkaitis tama- 
! vęs žvalgyboj ir visas saviškių 

paslaptis išduodavęs. Atsiklau
sus apie tai žvalgybos direkto- 

j riaus. jisai šias žinias suteikęs: 
"Plečkaitis žvalgyboje dirbo 

! ir turėjo dvi slapyvardes 
'Draugas- ir ‘Pažįstamas.’ Gau
davo mėnesinį atlyginimą ir be 
to ypatinga atlyginimą, kurių 
didžiausis — 2.180 litų; kitais 

I atvejais gaudavo po 500 litų.
Esą Plečkaičio parašai ir raštai 

' jo pačio ranka rašyti. Jei reikė
sią direktorius raštais ir liudi
ninkais tai Įrodysiąs.”

Nupasakota taip. kad. ro
dos, negali būt nei abejonės 

japie Plečkaičio judošystę. 
[Esą net jo paties ranka rašy- 
iti raštai žvalgyboje. Yra ži
nomi net jo slapyvardžiai ir 
kiek jis gaudavo atlyginimo 
iš žvalgybos. Ir jei kas noris 

•juos dokumentus matyti sa- 
jvo akimis, žvalgybos direk
torius sutinkąs viską paro-

l

i

i

vienas nesutiks, kad diktatūra maro organas 
pasiliktų._ Kiekvienas vargo - - —- -
žmogus nori siekti laiminges
nės ateities, visa širdimi nori 
Kuogreičiau atsikratyti fašiz- 
•no. O teigu taip, tai mes turime i 
rimtai ruoštis fašizmą nuvers-

r

Bet Kokiu bud u ji nuvers
ti, kuomet armija diktatorių 
rankose, o žmonės neturi 
ginklu ir net susirinkti nega
li?

Pagramančio šaulys pata
ria darbininkams organizuo
tis ir platinti revoliucine lite-1 
raturą, vesti propagandą.! 
Bet toliaus ir jis pats pripa-; 
žista, kad—

• ‘...labai klystų tie. kurie ma-l 
nytų, kad Smetonos diktatūrą' 
galima nuversti vien tik slaptus 
raštus leidžiant ir platinant, i 
Nors slapti raštai daug musų ■ 
darbui padeda, bet vien tik raš-į 
tais nuversti nebus galima —■ 
reikalinga organizuoti norin
čius kovoti i kovos Purius. Gali
ma laimėti, jeigu dar prieš ko
vą bus suorganizuoti visi kas 
nori eiti Į priešvalstybinę kovą. 
Kuomet žmonės sukils, tai 
svarbu, kad jie visi kartu su
kiltų. kad nebūtų dartyi žmo- . , - . 
nių tarpe pakrikimo. Jeigu bus v nenori tikėti, kad 
žmonės suorganizuoti, tai jie Plečkaitis tarnavo žvalgy- 
gali iš anksto apsvarstyti kur. Į^Oj. nes—

. kaip ir kokiuc budu sukilimas 
pradėti, kaip jį vesti, kad da- 
vesti iki laimingos pabaigos.

“Gerai butų, jeigu butų įs
teigta viena tokia organizacija, 
kovos organizacija, į kuria Įei
tų kiekvienas, kas nori su fašis
tais kovoti. Kai kuriose vietose 
ėmė organizuotis kovos būriai, 
kurie pasivadino kovos būriais 
‘Birm. e.' p- tų kovos burių gali 
. •>. įdaryti plati organizacija.“

Žydų laikraštis “Idiše Šti-

j

“čia atrodo keista, kad pro
vokacija iškeliama ne Plečkai
čio partijos, bet pačios valdžios. 
Didelė politikierių provokacijų 
istoriia mus mokina, kad dau
giausia provokatoriai iškeliami 
jų partijos draugų ar bendrai 
opozicijos. Dar yra įtartina, 
kad Šleževičiaus kabinetas, to
kio žiauraus fakto neatidengė. 
Tuomet vidaus reikalų ministe- 
rium btr-o p. Požėla — Plečkai-

Laiškas iš Bolševikų Rusijos.

Jam direkto- Lietuvos ir pabėgti į Vilniaus 
kad nebūtinai kraštą. Pasiklausykit, ką jis 

' ” ' papasakojo “Pirmyn” repor
teriui .

“Visai nemanykit, kad Lietu
voj taip yru ką spauda rašo. Ji 
meluoja per akis. Visi tie pro
testai. kurie spausdinami prieš 
emigrantus — sudaromi prie- i 
vartos keliu. Gaudavom iš Kau
no įsakymus ir darydavom kaip • 
liepia. Nes uz menkiausią ne-. 
paklusnumą fašistams — tuoj 
paliuosuoja iš vietos. O fašis
tams nepatinkamų valdininkų 
ir policijos liuosavimas eina la
bai sparčiai. Be to mes ir mie
goti mažai gaudavom. is Kauno 
duotas Įsakymas būti visuomet 
ginkluotiems ir pasiruošusiems. 
Nes, girdi, gali kilti sukilimas. 
O šiemet neturėjome ir jokių! 
švenčių, vis buvom pasiruošę ir 
laukėm sukilimų. Bet nežiu-i 
rint i tai. žmonės juda. Dauge
lis policijantų skundžiasi, kad 
nieko negali padaryti. Vistiek 
randa primėtytų atsišaukimų, 
laikraščių ir tam panašių daly- 
kų. Kur nujaučia, kad kaime 
gyvena pažangesnis žmogus — 
tai tuoj jį apstato šnipais ir se
ka kiekvieną žingsni. Žiuri, ka
da jis eina gulti, kada žbiurys 
užgesta, kas pas jį lankosi ir tt. 
Prie kanuomenės visai neprilei
džia civilių žmonių. Ji taip pat 
apstatyta visokiais šnipais ir 
provokatoriais.”

Šitam policistui nusibodo

dokumentų ro- 
nes tuomet kiltų ginčas 
rankraščio autentišku-
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KAIP ZABULIONIS 
PATEKO BĖDON.

Pasirodo, kad buvusis ko- 
nunistų kasierius V. J. Za
bulionis ištikrujų yra pate
kęs bėdon. Jo nelaimę smul- 
<iai aprašo kairiųjų komuni
stų organas “Aidas.” Zabu- 
ionis buvo be darbo ir netu- 
ėjo iš ko gyventi. Prieš Nau- 

ius Metus jisai “pasiskolino” i 
š vienos spaustuvės tuščių 
čekių ir vieną jų pasirašęs 
<au ant $52 nuėjo bankan iš- Į 
mainyt. Tenai jis, buvo sulai-! 
kytas ir atiduotas policijai.; 
“Aidas” rašo:

“Sausio 26 d. buvo pirmas iš
klausinėjimas. Zabulionis prisi
pažino prie to visko ir pasisakė, 
jog tai daręs, kad būdamas be 
darbo, be pinigų ir turėdamas 
džiovos ligą kitokios išeities ne- ■ 
matęs.

“Kadangi spaustuvės mene
džeris. kurios Ząbulionis bandė 
išmaityt čekį, yra pažįstanti 
biedno žmogaus gyvenimą, tai 
jis iš savo pusės dovanojo jam 
tą prasikaltimą. Tada tardyto- į 
jas nusprendė, pirm bausmės 
paskelbimo, ištirti ar jis turi 
džiovos liga. Kokis daktaro nuo
sprendis buvo, neteko patirt. 
Bet vėliau teisėjas paskyrė Za- 
bulioniui bau.-mę: viehą metą į 
valstijos kalėjimą. Ir 5 d. vasa
rio jis tapo išgabentas į Colum- 
bus, 0.”

f !
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“Keleivio” 
Petras Švedas, 
mums laišką, kurį jisai gavo 
nuo savo brolio iš Rusijos, ir 
prašo paskelbti jį viešai, kad 
žmonės žinotų, kaip darbi
ninkams gyvenasi bolševikų 
“rojuje.” Tegul, sako, pasi
skaito ir “Laisvės” redakto- 
rėliai, tai gal negirs taip bol
ševikų tvarkos, kaip dabar 
giria. Taigi, žemiau seka to 
laiško turinys:

Mylimas ir brangus broli!! .
Laišką nuo Tamstos apturė- ■ algas, ir todėl prisieis mesti 
jau, už kurį tariu 
ačiū. Kad ir labai senai nesi
matėm. bet broliškas kraujas 
visgi traukia prie savęs. At
simenu da tuos jaunus lai
kus, kuomet aš ganydavau 
svetimus galvijus ir laukda
vau tavęs mažiuko atbėgant. 
Ir kaip tuomet būdavo links
ma, kuomet abudu bėgioda
vom apie gyvulius. Bet liki
mas išblaškė mus da nespė
jusius < 
•eikia. Aš, kaip vyriausia,, 
urėjau pirmas atsiskirti. Ne-‘?u kaip, tai gausi ir 
tartą rugodavau savo tėvus,iyoi zakuskl” (? _

skaitytojas, puti skramniau pagyventi, 
prisiuntė tai d a nedidelė bėda, bro

liuk. Ale vot kas baisu — 
komunistiška valdžia! Tai 
antra inkvizicija.

Tau, broliuk, gal d a nepri
siėjo dirbti visas mėnuo už 
30 svarų ruginių miltų, 40 
svarų sušaldytų bulvių ir 5 
svarus mėsos. U aš taip išgy
venau pusantrų metų !

Sakai, kad baigiasi jūsų 
sutartis su kasyklų savinin- 

Lkais, kurie nori numušti jums

širdingą;darbas. Dėkok aukščiau
siam, kad taip vadinama 
“kapitalistiška” valdžia 
jums dar leidžia taip daryt. 
Ale pabandytum taip pada
ryt prie “tarybų” valdžios!... 
Čia netik streikuot nevalia, 
bet už vieną tik žodi “strei
kas” atsidursi i taip vadina
mą “Gubpodval.” O ar žinai, 
ką “Gubpodval” reiškia? 
Tai toks skiepas, Į kuri sodi-

; niuosius darbininkus. 0 jei- 
' ’ ' ‘ ■ “svinco-

____  ” (Švininio už
tart paleido mus ant s\ ieto ir ; kandžio.—Red.) Vot, kaip 
iau nuo septynių metų am- i elgiasi “tarybų valdžia su 
žiaus išmetė ant !
••ankų, dagi prisakydami: 
‘Vaikeli, klausyk visų, < 
■patingai dėdės ir dėdienės”

daikte užaugti kaipHą komunistams, nepaklus 
Aš, kaip

svetimu! streikininkais.

Kad atsirastų toks žmo
gus, kuris išgelbėtų mane v 
tarybų “rojaus,” aš mielai 
sutikčiau per penkis metus 
dirbti sunkiausi darbą ir 
maitintis tik juoda duona ir 
vandeniu, o visą pelną ati
duoti jam, ir jausčiausi da 
šimtą kartų laimingesnis ne
gu dabar esu.

Aš dirbu geležies išdirbys- 
tėj prie geležies gręžimo 
Praėjusią vasarą prie darbo 
man tapo sužeista ranka. Gy
dytojo jokio nėra, gyduolių 
taip pat. Kaištis prie darbo 
nepakenčiamas, užsinuodijo 
kraujas, o gydytis turėjau 
visokiomis žolėmis. Per du 
mėnesiu išbuvau he darbo ir 
negavau nei vienos kapeikos 
pašalpos. Prisiėjo prasyti 
žmonių duonos, ger iau pasa
kius, ubagauti.

Rugniučio mėnesyje pro 
čia važiavo “\ serossijskavo 
Ispolnitelnavo t entralnavo 
Komitetą” pirmininkas Kali
niu. Susitarėm mes, apie 50 
darbininkų, pasiskųsti jam. 
Aštuntą valandą ryto pribu
vo “kurjerskas” traukinys 
Nr. 2. Prie jo prikabinti du 
buvusio caro vagonai. Kaip 
tik traukinys Į stotį ivaziavo, 
tuojaus tuos vagonus apsupo 
kareiviai ir artyn nieko ne
prileido. Mes pastovėję nusi- 
spiovem ir nuėjom kas sau. 
Vot, ir pasakyk man dabar, 
koks čia skirtumas darbinin
kui tarp buvusio Mikalojaus 
ir dabartinio Kalinino?

Rašai man. mielas broli, 
kad mano iaišką perduosi 
“Laisvei.” Man visviena, kur 
ji paduosi, tik norėčiau, kad 
jis tilptų, nes noriu perspėti 
tokius pat skurdžius, kaip aš 
pats, kad prisiklausę Įvairių 
kalbų nepapultų i ši “rojų.” 
Aš “Laisvę” labai senai ma
čiau, bet man rodos, kad ją 
veda komunistai, tai nema
nau, kad ji šitą mano laišką 
talpintų, nes komunistai sle
pia teisybę apie Rusiją. Pa
duok Pilė kokiam laikraš
čiui, kad tik neiškraipytų 
faktų. Mane komunistai irgi 
prigavo savo liežuviais. Sa
kė. važiuok Rusijon, busi lai
mingas. O man. broliuk, šim
tą kartų butų buvę geriau, 
kad aš bučiau nevažiavęs į tą 
prakeiktą kraštą, o bučiau 
ėjęs franeuzų frontan. Tenai 
gal nebūtų nei pusės tiek 
vargo, kiek čia. Ir visgi karo 
neišvengiau: čia taip pat prii 
siejo kariauti. O koks man 
skirtumas, ar i mane saujai 
rusų kanuole, ar vokiečių?

Mylimas broliuk, aš rašau 
tau iš tikros širdies visą tei
sybę ir prašau, kad tu, kaip 
darbininkas, pasakytum kiek 
vienam darbininkui, nežiū
rint ar jis bus katalikas, ar 
socialistas — vistiek darbi
ninkas — tegul nesvajoją 
apie bolševikišką “rojų.” As 
didžiausiam savo nepriete
liui nelinkiu čia atsidurti

i

i

Toliaus rašai man, kad ju-
o su išrinkti vadovai pataikau

ja kapitalistams. Bet visgi jie
(kurių aš pirma ir savo aky- išveda jus Į streikus. O tary-
<e nebuvau matęs), o samdy- bų Rusijoj dalykai kitaip 
ojams sakydavo: ‘ 
lede, nesigailėkit; muškit,'dinamas 
iei neklausys.”

Apsivedęs _ 
-augot savo vaikus nuo šito- to iš tavo uždarbio 5 nuošim 
kio likimo. Išvažiavau užsie
nin. Pakol gyvenau su šeimy
nėle, nemaniau, kad dar gy
vam esant prisieitų juos ap
leisti. Bet. nelaimė, užėjo tas 
prakeiktas karas, o da pra-■ prižiūri darbininkų produk- 
keiktesnis Įvairių žydų liežu-‘tingumo, kad daugiau darbo 
vis, kuris išvedė mane į šią padarytų "tarybų’ 
prakeiktą “tarybų” Rusiją...

Mylimas broliuk!
* kad artinasi ;
i streikas. Tas ne baisu. Aš iš-j 
gyvenau Anglijoj 18 metų ir!Jei formos, 
man i

sakydavo: “O jus, stovi. Čia unija, arba taip va- 
muškit, dinamas “profsojuz” ne

klausia tavęs, ar tu nori prie 
stengiausi ap- jo prigulėti, ar ne, tik išskai-

čius, ir atlikta. Vadų unijis- 
tai čia neturi teisės rinktis: 
juos paskiria komunistų par
tija. Ir tie vadai paskui ne 
darbininkų reikalus gina, bet

į” valdžiai. 
Tiesa, visokiems nutari- 

Rašai, mams yra neva šaukiami 
angliakasių darbininkų ir valstiečių susi

mi rinkimai. Bet tai daroma tik 
________ -o______ ,___ ~c* • Prieš kiekvieną 

man nesykį pačiam teko.su^įpnkimą vietos komunis- 
streikuot. Kad prisieina tru- išdirba jau visą planą ir 

...___________________________pastato kandidatus, kurie

Visa t i

Artime. trtiininkis. oficteras 
kiekvienas is musu. nežiūrint 
Jo v'vėlime nejučiomis 

nusikals:“

esą apie

Milionai apsisaugo
T' AI P nesmagu susitikti žmogų ku- 

r-..> prakaitas atsiduoda' Ir ,.rr.s 
patiems butu nesmagu jeigu jos taip 
nttstk ,lsttim^rc

O vienok niekas nėra sausus nuo 
prakaitavimo Mes turime prakaituo
ti. Nėr šaltose dienose odos duobelės 
leidžia nematoma drėgnuma — ku
rio dažnai prisidaro tki kvortos i 24 
valandas.

A ebijokite kūno kvapsnio
,is dos drėgnumas matoma ar n 

vi-ad-TS atsiduoda. Ir jis nep.rp,ai-- 
ne: vieno. Vvrai ir motervs urtin 
gt w biedni — visi gali nusikalsti >ci 
ncapsisattgos.

■>.-ijjailėtiniaosta tas Kad galim v 
buri kalti — n ctsuf ta ne:u\ti'

O vienok lengva išvengti noria

kūno prakalta
šiuo grynu muilu

1
Rurru I ik prav^kitės ir plaukite 

cbzn.ii pjs.iulv muilu —
i itebuoy kuris ; ».p naiktffa

'l os p?cios .iTvir.it inriscp! iškc>. 
nulos, knrto. pjge!b*ii sveikaui n.u- 
kindamos mikrobus - sunaikina ir 
odos prakaito kvapsnius ir kaip aiš
ki ir švie/ra jšv. -zil. L.hLi prausia
masi su I tfvbtu- Nr tchčiina ka<! 
xv.ilior.ji m “si? juo praustis.
Jo hiįficni^as kvepėjimas

mjrcr-r 'itc i I i..b i ■ mjlonti.
K -I. . r:.v •.•k- kjd I ife-

•tiov grt i : • ■ • g-ei’.i iš^tjruop
ntiplot r.<

VjrbVMt. treberv ir v.r-
eęite t ,\.i .ve- i p; r', šiandie.

LIFEBUOY
DĖL veioo

j turės būt išrinkti valstiečių 
’ ar darbininkų susirinkime. Į 
. tokius susirinkimus papras- 

. tai ateina penkta ar šešta da
lis valstiečiu, o visi kiti —ko- 

I *-7 I

munistai. Valstiečiai nesi
lanko i mitingus dėlto, kad 

i vieni jų nesupranta reikalo. 
.o kiti neina dėlto, kad iš kal
no žino, jog nuėję vistiek 
nieko negalės ęadaryt. nes 
komunistų jad iš kalno vis
kas nutarta. Susirinkimui at
sidarius, jie tuojaus perskai
to savo kandidatų sąrašą, o 
jam pasipriešinti, reiškia at
sidurti į “Gubpodvalą.” Jei
gu kaltais ir pasiseka pasta
tyti nekomunistini kandida
tų sąrašą, tai atsistoję komu
nistų agitatoriai tuojaus pra
lies aiškint, kad Ivanov tris 
dienas sirgo, nėjo dirbti: 
Petrov kad ir dirbo, bet tin
giniaudamas: Antonov bun- 
tavoja darbininkus mesti 
darbą: Gromov tarnavo ca
ro armijoj, ir tt. Kada neko- 
munistų kandidatai tampa 
šitaip apibudinti, tai pirmi
ninkas klausia susirinkusiu-

BŪDAMI VALDŽIOJE, ‘ 
PRISIPIRKO DVARŲ.
Klerikalų “Rytas” paskel

bė žinią, kad Voldemaras 
perkasi. Paryžiuje namą už 
15,000 dolerių. Supraskit,

*

KŪNO KVAPSNI

f* J-RAUDINES

APSAUGO SVFfKATA

jų,kas prieš komunistų išsta- būdamas valdžioje prisivogė

I Bet Voldemaro organas 
“Lietuvis“ atsikerta, kad bū
dami valdžioje klerikalų šu
lai irgi vogė. Ir jis parodo 

■ pavyzdžius;
“Buvo vyriausyliės priešaky 

A. Stulginskas: jis nusipirko, 
vyriausybėje bebūdamas dvarą. 
P. Karvelis, dar bestudentau
damas. nusipirko Berline namą, 
o krikščionims esant valdžioje. 
Įsigijo dvarą. Krikščionių blo
ko žmogus. Draugelis, krikšcka 
nims esant valdžioje, pasistatė 
Nemuno kranto gatvėje gražų 
namą. Jo sesuo, p. Galdikienė, 
pasistatė ne \ ieną namą žalu 
me Kalne. ’
Vadinasi, visi patriotai.

tytaji kandidatų sąrašą, te- 
gul pakelia ranką. Mitinge 
stovi apie 30 ginkluotų ko
munistų. Beveik visi jie žy
dai. Kiekvienas turi šautuvą, 
revolverį ir dvi ar tris bom
bas pakabintas už diržo. Na, 
ir pabandyk pakelti ranką 
prieš komunistų sąrašą, tai 
tuojaus atsidursi tenai, kur 
duonos nekepa. Ir rankų nie-' 
kas nekelia. Pirmininkas 
tuomet praneša: “Reiškia,' 
visi vienbalsiai sutinka su 
komunistų sąrašu!” I

Vienu žodžiu, tarybų vai-; 
dzia, tai perkitrėjusių žydų 
valdžia. Ir įsirašyti į komu
nistų partiją, tai reiškia ne
tekti sąžinės.v • '

T 4
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Kas skaito ir raio, 
Tas duonos nspralo.

BALT1MORE, MD. 
Gimė ir mirė.

Kurie esate skaitę šventą 
raštą, tai žinote, kad senovė
je buvo laikai, kuomet “vy
rai vyrus gimdė."

Dabar senutės “Vienybės” 
pranešimu, kiek laiko tam 
atgal liko sužinota, kad P. 
Jaras, kuris nuo senai sirgo, 
pukšėjo, stenėjo fašizmo li
ga, pagimdė mergaitę. Ma
tote, pirmįaus vyrai vyrus 
gimdė, o dabar vyrai pradė
jo gimdyti mergaites. Tas tai 
jau nepaprasta! Sakoma, gi
musios mergaitės galva labai 
panaši į Smetonos puodą, o 
visas kūnelis taip silpnas, 
kad vos tik kvėpuoja. Pla
čiau ant vietos pasiteiravęs 
sužinojau, kad prie gimdy-Į 
mo teike pagelbą Dr. Dan
čius. Gimusiai “beibei” dak
taras pirmiausia apžiurėjo 
burną ir dantis, kurių visai 
nebesą ir būti negalėsią. To~!

• • • w> ■» i _ • i

© AMERIKOS LIETUVIU
, Tarpe “Rymo” ir South 
j Norwoodo, per vidurį, gyve
na tų intrigantų kbmisaras. 
Žinoma, ką intrigantai-dik-! 
tatoriai diktuoja, tą komisą-Į 
ras ir dirba-. Štai viename! 
“Darbininko” numeryje ta
sai komisaras parašė kores
pondenciją apie S. J. K. 
Draugystę. Girdi, tos Drau
gystės metiniame susirinki
me buvę priešų R. K. Fede
racijai. Ir tuos tariamus prie
šus jis išvadino išgamomis, 
šašais ant lietuviško kūno ir 
tam panašiai. O visas tų 
žmonių prasižengimas, ku- 

( riuos komisaras taip iškolio- 
' jo, yra tik tame, kad jie iš- 
' drįso paklausti, ką Federaci- 
’ ja nuveikė su musų pinigais.

Už šitą paklausimą tuos 
žmones išvadino bažnyčios 
priešais, bedieviais ir liepė 
pasitraukti iš katalikų tarpo. 
Kada “Darbininkui” buvo 
parašyta užklausimas, kodėl

į
I

I

■

=

Tai Skonis Kurio Jus Neužmiršit

JaTouraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

liaus lis pareiškė, kad “bei-*įie įmonės turi pasitraukti iš get pasjrodė visai kas kita—į “Mes turime didelę svetainę, inimų, kad P. M. Choras ren- 
bė” busianti labai mokjla,, ,.a\a?.^3a,7°’tai redai°' prisirinko pilna svetainė 'daug kėdžių, bet negalima 'gia juokų vakarą 12 d. vasa- 
bet nieko daugiau negalė-1 l,.koresponden- žmonių. Vanagaitis savo dai-naudotis, nes musų jegamas-rio. Visi su nekantrumu lau-
sianti valgyti, kaip tik ■ ciją l kisemų ir parsryezej ne}ėmis bei pasakaitėmis tis Valantiejus sau biznį da- kė to juokų vakaro. Atėjo ir 
tona užtad ir reikalinga -'•0,3Y°. .. P1™1131**13 prijuokino žmones iki sočiai, ro. Mes pastatėm svetainę,Įminėtoji diena. Garsinta bu-toną, užtad ir reikalinga 
glaustis prie tos karvutės, iši 
kurios galima gauti daugiau' 
Smetonos, kad palaikius gy-1 
vastį mizernam kūnelyje, ■ 
Ponai Čėsnai, kaipo geri kū
mai, už vardijo gimusį kūdi
kį “Aušra Smetonytė," pri
durdami, taip sakant, kad 
gimė iš v jto per dideles kan
čias ir turi būti bepartyviška 
fašistiškos partijos Smetonos 
laižytoja. Dr. Dančius ir 
“beibės” tėvas Jaras tą pil
nai pritvirtino. Kadangi 
mergelė buvo labai silpnos 
sveikatos ir galėjo bile va
landą mirti, tai nutarė kuo- 
grčičiausia parsikviesti eks- 
graborių Liutkauską alias 
Liūtą, kad jis su savo fašis
tiškai smetonuotom rankom 
padarytų masažą, o jei mir
tų, tai kad palaidotų su vi
som fašistiškom ceremoni
jom.

Besvarstant šitą Išimtus rioleriu ir kuomet pa-
bu. ue pinigai ‘ 

pastebėta. kad. Jaiuirieria. tai iam atkerta:
nurus Tetas gnebesi alga.-, Jr ejĮ. ..
vinti. dedamas visas savo fa-___ ______ ..
šistiškas pastangas, bet vis- Į 
kas buvo veltui. Dabar liko į 
tik viena i 
kitą kūdikį. Bet... gimdyti— 
tai ne v' .................. .
Kas yra nors sykį gimdęs, tas 
žino, ką gimdymas kaštuo
ja... ’ Izaokas. Į

NORWOOD, MASS. 
įvykiai lietuvių tarpe.

tarėsi su "rymiečiais ar ver
gta tokią korespondenciją tal
pinti ar ne. Žinoma, “rymie
čiai" jam patarė tą kores
pondenciją mesti į gurbą.

Po pasitarimo su “rymie
čiais", kunigas-redaktorius 
pasikvietė pas save kores
pondencijos rašėją ir sako: 
“Aš jūsų korespondencijos 
netalpinsiu. Mano, kaipo ku
nigo, priedermė neduot peš
tis." Korespondencijos lošė
jas klausia: "O kam leidot 
mane per laikrašti apsmeiz- . • r*«« -v r • * • VCX

I 
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Markevičiutė, kuri savo uz- į važiavai?” — klausia poli- 
duotį atliko gerai. A. Marke- cistas. — “Mažai geso turė

jau, tai bijojau, kad nepri
trukčiau” — atsakė kriau- 
čiukas. Kuomet policija pa
darė jo automobily kratą, tai 
rado 5 ir pusę galionų mun- 
šaino. Už tai tapo areštuotas 
ir nubaustai

“Keleivio” No. 4 buvo ra
šyta, kad per vieno komunis
to įkurtuves prie jo stubos 
rasta negyvas žmogus. Ta ži
nia minėtam komunistui la
bai nepatiko. Jis žada parsi
kviesti iš Rusijos Trockį sau 
už advokatą ir "Keleivį” 
traukti į teismą.

Nuliudus Teisybe.

vičiutė netik kad yra gera lo
šėja, bet neužilgo bus gera 

! pianistė,. nes ir viršminėtam 
vakare akomponavo visas 
dainas, kurios buvo sudai
nuotos. Tarnaitės rolę lošė 

v panelė O. Stubedžiutė.
[ Po teatro dar pašoko gra- 
' žiai šešios merginos ir p-lė 
' A. Subačiutė su p-le Mata- 
čiunute pašoko “Mikitą” ir 
tuomi baigėsi programas. 
Chorui liko pelno virš 60 dol.

Daugiau tokių vakarų!
♦ ♦ ♦

Vasario 19 d., 1928 
Tautiška Parapija rengė 
U. Kliubo Svetainėj 
vaikščiojimą Lietuvos 
metų Nepriklausomybės. 
M. Choras išpildė visą muzi
kali programą, sudainuoda
mas daug patrijotiškų dainų.

Aš čia nerašysiu abelnai 
viso apvaikščiojimo progra- 
mo, nes aš manau, kad ren
gėjai aiškiau parašys. Tai 
tiek apie P. M. Chorą.

Kaip ir Choristas.

m.
L. 

ap-
10
P.

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvos Nepriklausomybes 

dešimties metų minėjimas.
Šių metų vasario 19 dieną 

Lietuvių Kliubo salėje vieti
nė tautos Katalikų parapija 
apvaikščiojo minėtas sukak
tuves. Apvaikščiojimas pra
dėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Po to Dr. Mikolaitis 
angliškai pakvietė kalbėti 
miesto valdybos narį Daniel 
W. Mahoney, kuris ilgokoj 
ir turtingoj, lietuviams prie
lankioj savo kalboj, džiaugė
si matydamas, kad keliatas 
šimtų lietuvių susirinko mi
nėti savo tėvynės nepriklau
somybės sukaktuves. Ragi
no būti pavyzdingais pilie
čiais ir priminė tuos sunku
mus, kokius reikėjo pakelti 
kovojant už Amerikos nepri
klausomybę.

Vėliaus kalbėjo parapijos 
klebonas kun. Šleinis; nuro
dė sukaktuvių svarbą, aiški- 
kino Amerikos lietuvių pa
reigas ir džiaugsmus.

Nesenai iš Lietuvos atvy
kęs Vincas Bernotas, kaipo 
Lietuvos savanoris, Klaipė
dos sukilėlis ir buvęs valdi
ninkas, papasakojo daug at
siminimų iš kovų lauko *Už 
nepriklausomybę. Prisiminė 
ir bočių kovas už Lietuvą. 
Nurodė pavyzdžius iš seno
vės lietuvių karingumo. Api
budino istorijos vyrus: Min- 
daugį, Gediminą, Kęstutį, 
Algirdą, Vytautą ir kitus. 
Nurodė taipgi šių dienų tei
giamus ir neigiamus darbus 
musų kraštui. Ragino dau
giau rūpintis tautos vienybe.

Dr. Aleksa trumpoj savo 
prakalbėlėj taip pat pažymė
jo džiaugsmą susilaukus 10 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių.

Padeklamavus keliatą ei
lių, skaitlingas (apie 80 as
menų ) tautiškos parapijos 
choras, vargonininkui Ta- 
mulioniui vadovaujant, gra
žiai sudainavo keliatą pat
riotinių dainų, kaip “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim,” ir tt.

Kalbant apie choią, reikia 
jis visais atžvilgiais pagirti: 
didelis, veik išimtinai čia gi
musių jaunuolių, kas lietuvių 

i kolonijose Amerikoje rete
nybė.

Vėliau kalbėjo taip pat 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Jonas Valaitis. Džiaugėsi 
kalbėtojas taip skaitlingai 
susirinkusius savo tautiečius 
Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti matydamas. Nuro
dė 10 metų nepriklausomy
bės gyvenimo svarbą, klai
das ir produktingus darbus 
Lietuvai. Smerkė partijų rie
tenas ir ragino visiems eiti is 
vieno, kad čia gyvenant neis- 
tautet.

Ant pat galo kalbėjo Dr. 
Mikolaitis. Juokų formoj 
kalbėtojas pasakė susirinku
siems labai daug tiesos ir 
įkvėpė daug energijos ginti 

i Lietuvos laisvę. Jis taip pat 
Į_______ • i — _____ _____ A • • __• x _

rodydamas, kad dėl tų riete
nų net ir prie šio apvaikščio- 
jimo visi lietuviai negalėje 
susieiti, Romos katalikų pa
rapija neprisidėjo.

Čhicagišlcisj

KENOSHA, WIS. 
Komunistų uždusinės. 
Sausio 29 d. Kenosha ko

munistai surengė Schlitz sve
tainėj Leninb uždušinę. Su
sirinko visi į pamaldų vietą 
dejuodami, apsiverkę. Bet 
svetainės savininkas nepano
rėjęs turėti savo svetainėj 
pamaldų už Lenino dūšią, 
nes pamaldoms vieta yra 
cerkvėje, tai ėmęs ir išvaręs 
komunistus. Komunistai iš- 

_. . ..... ... ..'ė ię tuoj pasklido jieškoti ki-
Pirrniaus1^1 veikalelj • tos svetainės ir suradę kitą 

‘Sulyg naujausios marios. svetainėlę, ten savo želaunas 
Veikalehs yra gražus ir juo-lmo]itvas atlaikė Bct ,.vil. 

L. r Tz-i-nv. ’i • - nies” 28 num. skundžiasi, 
Aj\t- Kibildžiutė, kun savo savininkas neapšildęs 
uzriuoų atliko pagirtinai. |svetainė5 irjibuvusi labai 
Juozo r olę tui ėjo lošti mergt- Į j esa fašistų riar-
na, bet pastarajai susirgus ba. Bet man rodos, kari fa-

M. Jozavitas galėjo netik bet turime po svetimus kam-vo, kad prasidės šeštą valan- 
viena, o ir abiem rankom pus landžioti. Tai tau meilės dą vakare, bet jau pusė po 
grajiti. Mat L. M. D. įsigyjo artimo skelbėjai!" penkių negalima buvo gaut
naują pijaną, kuris laike šio Vienas svečias išvadino kur sėstis. Šis juokų vakaras 
koncerto pirmą kartą buvo'prabaščių išgama ir buržu-atsibuvo po bažnytinėj sve- 
vartojamas. Buvo ir keli vie-ijum, kad tokiam prakilniam tainėj. Apgarsinimuose taip- 
tiniai artistai, kurie prigelbė-'tikslui svetainės nedavė. pat buvo pažymėta, kad net 
jo išpildyti programą, kaip Tą vakarą musų jegamas- šonai braškės iš juoko. Ir ne- į 

Lelioniutė. Pauliukonis čio “muvin-pikčiai" buvo 
akordinka ir M. Virbic- tušti ir manau bus tušti visa- 

kiutė. da.
Materialiu žvilgsniu kon

certas irgi-pavyko, nes apart į

pat buvo pažymėta, kad net

tai: 
su

ti?” Kunigas susinervavęs 
atkerta:

Antanas Orantas, 18 metų 
įžangos tikietų buvo parduo- vaikėzas, tapo nuteistas į pa-Į 
.a “Vanago Plunksnų” net, taisos namus už įsilaužimus 
už 27 dol. Kompozitorius į krautuves ir vagystes. Pa-

suvylė publikos, nes juokų 
buvo ligi soties, kurie gal per 
dešimtį metų nenusijuokė, 
tai čia buvo priversti juok
tis.

priešas Man'sakė k" bT P-minkite į 11 m«u 10syki,
prresas. Man saite,.Katiiru vi- tenkintas pasekmėmis, nes buvo areštuotas. Jo tėvai la- ---------- ni
sada būni pnesas ir todėl ta- po koncertui pasakė: “Ištik- bai geri ir teisingi žmonės, o 

P"*®*“ ‘Darbininke1. Rašyk i pntsburgh?e''S
vo korespondencijos netal-

‘Keleivį’.
Matote, kokia pas musų i y 

katalikus dora. Žmogus pri-l 
gulėdamas per dvylika metų 

Į prie parapijos išmokėjo kelis Lietuvos Nepriklausomvbės

ro, nesitikėjau, kad mane tvaikas nežinia Į ką atsigimė.
i taip pa-; Antanas Tamašauskas ga-

Koncertn reniėiai o- vo 30 dienu kalėiimo už Da-ij“’- «J“*_ .^“s^.bas. Bet man rodos, kad fa-Koncerto i engėjai g. v o nienų Kaiejimouz pa ! dviem dienom prieš teatrą,'-ista]- i}. komunistai yra tie 
patys, tik vieni juodi, o kiti 
raudoni.

Teatras ir koncertas.
Tą pačią dieną Dailės Ra

telis vaidino dviejų veiksmų 
p-lė O. Stubedžiutė; Magdės komediją ir davė koncertą. 
—p-lė M. Stubedžiutė. Visos, Dailės Ratelis susideda iš 
atliko savo užduotis ktioge-'apie 50 jaunuolių ir energin- 

Įriausiai. Po teatro p-lė A. Ki-Įgai darbuojasi dailės srityje, 
ibildžiutė sudainavo “Asilą",'Publikos buvo nemažai ir vi
lo A. Cilcius paskambino anC 
šluotkočio.

Dabar prasidėjo koncerti-l 
nė dalis. Labai gražiai pašo
ko šokį jauna mergaitė O. 
Kirmėliutė: dialogą “Suguro 
uzbonas" išpildė J. Petruko- 
nis ir P. Bagdonas; labai

mils. v 
•S.

j Vanagaičiui pasakė, kad iš vogimą medikališko krepše-įtaj j0S roję atliko A. Cilcius’ 
i priežasties šio koncerto nėra lio. Mat žioplys, norėjo su rofę ]ošė p-lė Valka-
apvaikščiojama W metu daktarišku maišu pasibovyt, vickiutė: Nastės_ p-lė Ma-
Lietuvos Nepriklausomybės dabar turės mėnesi pakuta- tačiuniutė • Onos_ o-lė A

, -. . . . . - . sukaktuvės, todėl p. Vana-
kur tie pinigai pasi-> pasakė tam vakarui

11 pritaikintą prakalbėlę eilėse.“Tu
. . .. musų £u Lietuvos himnu buvo už

tai po laukan. i baigtas vakaras.
Butu geistina, kad tie in-j „ , . . TZ- ....................... Po koąpertui pas pp. Kaz-

t' lauskus buvo linksmas sve
čių priėmimas, kur dalyvavo 
ir būrys vietinių veikėjų. Ar
tistai pas pp. Kazlauskus ir 
apsistojo. J. Virbickas.

S. G. W.

LAWRENCE, MASS. 
Tautiškos Parapijos Bažny- 

I
I

tačiuniutė: Onos — p-lė A. 
Diekiutė: Vlado — p-lė A. 
Kibildžiutė: Marijonos —

finis P. M. Choras.
Kažin kodėl nesimato nie

kur laikraščiuose apie P. M. 
Chorą. Tolimesnių kolonijų 
žmonės gal mano, kad tas 
Choras visai jau pamiręs ir 
palaidotas. Bet yra kaip tik 
priešingai. Viršminėtas Cho
ras yra skaitlingas, suside
dantis iš Amerikoje augusio 
jaunimo (išskyrus porą-tre-

išeitis - gimdyti'ri«an.ta‘ aiškiai
, kuomi tasai žmogus prasi- 

m.Kj. ».■■■"•»“-.žengė, kart jis vadinamas ša- ,-istai k.ausims parieti. .* .. )jetuviij Ra
x talikų tarpo. Ar tai paklau

simas. kur dingsta žmonių 
■sudėti pinigai, yra prasižen- 
‘gimti katalikybei? Man ro- 
’dosi, kad šašai ant lietuvių 
'kūno yra tie “rymiečiai," 
i kurie daro intrigas ir šmeižia 
nekaltus žmones,

i nuiuvi iu 40 tjri evii sl. paini- •••• —............. ..........
Dar turiu pasakyti apieSnėjimui 10 metu sukaktuvių lėmis visuose parengimuose, 

netaktiškumą vieno - -- --- - ’-------- --------------

Dalis šio miestelio, kur lie-. 
tuviai yra apsigyvenę, vadi
nasi South Nonvood. Čia visi 
lietuviai, katalikai ir laisvie
ji, gražiai sugyvena ir dirba 
savo naudai. Katalikai turi 
savo bažnyčią ir kleboniją, 
kur gyvena dabartinis musų 
klebonas Taškunas, o lais
vieji turi savo gražią svetai
nę, kurioje jie ruošia viso
kius parengimus. Rodos visi 
galėtų darbuotis vieni ki
tiems nekenkdami. Bet kur 
tau!

Čia as noriu pabrėžti, iš 
kur paeina tų visų nesutiki
mų šaltinis.

Trįs ir pusė šeimynų gyve
na šalę miestelio, maž-daug 
tarpe Norwoodo ir South 
Norvvoodo, į. rylų pusę. Tos 
trįs ir pusė šeimynų ir yra vi
sų nesutikimų šaltinis Nor
vvoodo lietuvių tarpe. Jie va
rinėja visokias intrigas kata
likų tarpe ir daro suokalbius 
prieš laisvuosius. Neveltui 
žmonės tą apylinkę, kur tie 
intrigantai gyvena, praminė 
“Rymu.’’

Taigi šitie “ryųiiokai" pa
staruoju laiku, negalėdami 
prikibti prie laisvų žmonių, 
pradėjo kelti ergelius pačių 
katalikų tarpe.Jie turbut taip 
apsigimę, kad jeigu negautų 
ką nors Įkąsti ar bent iškolio- 
ti, tai veikiausia numirtų iš 
piktumo.

WATERBURY, CONN. 
Lietuvos Nepriklausomybės 

paminėjimas.
Vasario 12 d. SLRKA. 11 

: kuopa surengė prakalbas po 
i numeriu 48 Green st. pami-

si liko patenkinti Dailės Ra
telio koncertu.

Prasidėjus šokiams viskas 
buvo ramu. Bet musų mieste 
randasi gana keista moterė
lė. kuriai niekas netinka. Ji 
buvo pas komunistus, bet li
ko pašalinta, tad šį sykį at
ėjo į Dailės Ratelio vakarą. 
Eidamas pro šalį vienas vy
rukas pakvietė ją šokti. Kaip 

publikos buvo J1 puls tą vyruką, ims kolioti.
—kaip jis, gyvanašlis, drjsęs 
ją pakviesti šokti. Pasišaukė 

I .... • -z ...

Į 

ro vedėjas varg. J. J. Tarnu-j 
lionis “Atsigėriau munšainy-' 
tės," po kurios į 
priverstas dar sudainuoti net j 
dvi dainas: “Nėra kajp” ir'

jc* joen v i u*.' l7 ya “ v* v* j ~ ----------- cj

jetą vyrų), kuris sudaro virs gražiai sudainavo pats Cho-
80 narių, ir visuomet atsižy
mi savo gražiomis daine-

vietos j Lietuvos Nepriklausomvbės Turi gerą vedėją vargoninin- 
biznieriaus-duonkepio P. Bi-iįr vienų metų sukaktuvių di- ką J. J. Tamulionį.
čiuno. Man atsilankius į vie
ns stubą, kur buvo ir minėtas 
duonkepis, išgirdau jį kal
bant nesąmones, kad, girdi, 
draugystės subankrutinę, ne
turį pinigų, o bilų pilnus mai
šus. Kuomet jam tas buvo 
užginčyta, tai šoko “betyt” iš 
25 dolerių. Bet kuomet ten 
esantis žmogus prieš jo 25 
dol. sutiko statyt 50 dol., tai 
musų biznierius spruko per 
duris.

Patartina tokiems biznie
riams žiūrėti savo biznio, o 
ne bobiškais plepalais užsi
imti. Vienas ii Žinančių.

PITTSBURGH, PA. 
Kompozitoriaus A. Vanagai
čio ir pijanisto M. Jozarito 

koncertas puikiai pavyko.
Vasario 19 d. L. M. D. Sve

tainėje įvyko senai laukia
mas Vanagaičio irJozavito 
koncertas. Kadangi tą patį 
vakarą buvo net trįs parengi
mai — teatras ir koncertas 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ro ir Lukšio paveikslai iš 
Lietuvos, — tai rengėjai net 
nusiminę buvo, nes manė, 
kad bus prastos pasekmės.

džiojo Lietuvos patrioto! 
D-ro Basanavičiaus mirties. 
Publikos buvo kupina sve
tainė. Pirmiausia sudaina- 
vom Lietuvos himną. Toliaus 
Hartfordo vargonininkas 
Basaitis sudainavo keletą 
dainelių. Jam akomponavo 
p. Bendlerienė. Pirmas kal
bėjo Totoraitis, kuris papa
sakojo apie Lietuvos kuni
gaikščius. kiek jis žinojo. Po 

i jo kalbos pp. Radvilai sudai
navo keletą dainelių. Toji 
porelė gražiai dainuoja. '

Žymiausias šio apvaikš
čiojimo kalbėtojas buvo kun. 
Bakšys iš Hartfordo. Dides
nę' dalį savo prakalbos kun. 
Bakšys pašventė Daktarui 
Basanavičiui, papasakoda
mas jo biografiją ir nuopel
nus tėvynei.

Reikia pripažinti, kad 
kun. Bakšys yra didelis Lie
tuvos patrijotas ir geras kal
bėtojas. Jis nesmerkia parti
jų, bet kviečia visus lietuvius 
—raudonus, juodus ir baltus 
—stoti išvien ir dirbti Lietu
vos labui. Kun. Bakšio pra
kalba publikai labai patiko.

Vakaro vedėjas pasakė:

Aš čia neminėsiu visų ank
sčiau nuveiktų darbų, bet 
vien tik šių metų pradžios, 
bei paskutines dienas perei
tų 1927 metų.

Gruodžio 30 d.. 1927 m. 
P. M. Choras surengė teatrą 
“Varpininkai” ir koncertą, 
praleidimui senųjų metų. 
Rengė 30 gruodžio d eito,kad 
buvo užkviesti dalyvauti su

Leiskit iš Tėvynės i Brazi- policistą išmesti tą vyrą 
* ' iJ.c. J ls svetainės. O ji pati, kaip

kurią girdėjau, irgi esanti su kitu 
solo‘7r VvruCho-įvedu^i- Tokių nereikėtų į 

• i ,• '• i, • cvotiiino įailoKti

programu L. U. Kliubo pa-Išeivių dainą
rengtame koncerte, kurį ren
gė taip pat praleisti senuo
sius 1927 metus ir sutikti 
naujus 1928 m. tai yra 31 d. 
gruodžio. Teatras ir koncer
tas atsibuvo pobažnytinėj 
svetainėj ir pavyko kuoge- 
riausiai. Žmonių buvo daug.

Ant rytojaus, tai yra, 31 d. 
gruodžio, P. M. Choras da
lyvavo L. U. Kliubo pareng
tame koncerte ir išpildė žy
mią dalį programo.

Vasario 4 d., 1928 m., P. 
M. Choras surengė šokius, 
kurie pavyko gerai. Jaunimo 
buvo pilnutėlė L. I Kliubo 
svetainė. Chorui liko gra
žaus pelno.

Dar prieš rengiant balių 
(šokius) jau matėsi angarai.

liją." Daug juoko pridarė 1 
“Girtuoklių daina,” I 
dainavo i 
ras. Po "Girtuoklių Chorui” : 
dainavo “Žydų Raudą” solo 
ir “Žydų Choras." Šita daina 
ištraukė ne vienam net aša
ras iš juoko. Po trumpos per
traukos gražiai sudainavo 6 

'merginos ir 6 vyrukai “Ka- 
” ir “Trįs bū

riai.” Varg. j. J. Tamulionis 
sudainavo “Menas. Mokslas, 
Sportas" ir “Barbutė.” Pub
likos buvo priverstas grįžti ir ________________
sudainavo dar vieną juokin-lųraĮį^juose pasirodė 
gą dainelę "Jonas ir gaspa-Į’ ’ ...................
dinės sijonas."

Prasidėjo veikalas “Varg
šas Tadas." Veikalas yra la
bai juokingas ir lošėjai atli
ko savo roles kuopuikiausiai. 
Tado rolę lošė A. Cilcius, 
kuris savo užduotį atliko 
puikiai. Lavvrence’o

kaipo geriausias juokdarys;'jį sekti. “Kriaučiukas" pa- 
jis visuomet atsižymi Aivo matęs, kad paskui jį seka 
“fonėmis." Daktaro’rolę lošė policija, paleido automobilį 
A. Bagdonas, kuris taip pat visu smarkumu. Bet policija 
savo rolę atliko pagirtinai, vistiek jį prisivijo ir privertė 
Marės rolę lošė panelė A. sustoti. “Ko tu taip greitai

svetainę įsileisti.
Dar vienam komunistui 

nelaimė.
Pas mus gyveno be darbo 

vienas komunistas. Kaimy
nai stebėdavosi, kaip jis su 
šeimyna gali be darbo gy
venti. Kuomet kaimynai už- 
klausdavo to bedarbio mote
rį, kuomi užsiimat, tai ji at
sakydavo: “Kriaučiaujam!” 

Į Štai nesenai Kenoshos lai- 
? žinia, 

kad “kriaučius” nubaustas 
ant 550 dol. Išsyk kaimynai 
nežinojo už ką, bet vėliaus 
visas dalykas paaiškėjo. Ta
sai komunistas ne kriaučiain
dą vo; o munšainą išvežioda
vo savo automobily. Kartą 
policija užuodė, kad jo au- 

> lietu-tomobilis atsiduoda kuo-tai 
viams Cilcius yra žinomas negardžių ir pradėjo paskui nupeikė partijų rietenas, nu-
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karnas kasdieną rąžančių 
kalbu, jeigu dūšios nėra?

šitą klausimą, tėve, tu 
pats privalai sau išsiaiškint. 
Pareik namo ir gerai pagal
vok : kam tu jį kas diena 
kalbi?

Ačiū, vaike, už gražų 
patarimą. Aš trajvsiu pamiš
kį.

SEIMININKĖMS 
PASISKAITYTI

“LAISVES” ŠTABAS IR JO POLITIKAa

Pradėjus man važinėt po štabo prikazą, kukuoja kai 
Suvienytų Valstijų miestus ir gegutė plonu balseliu, “nu- 
miestelius sų prakalbomis, rodydamas” apie mane ir 
kurias rengė Amerikos Dar- mano “dingimą be pėdsako 
bininkų Apšvietos Draugija. ’ ™ ’’ ’ ,v" 
“Laisvės” štabas stengėsi iš 
visų jėgų man tą maršrutą

kia apšmeižti koki kunigą'gavija su d. RamanauskieneĮ
arba parašyti straipsnį apie 
jo gaspadinę, tai pinigų bus.

žiurėjo jis mane.ir sako, kad 
aš turis pindisaitį, reikią eit i 
ošpitalę ant opereišino.’ 01- 
rait, sakau, jeigu jau taip rei
kia. tai reikia eiti, tik neno
rėčiau patekti i kokią bedie
višką vietą, ba bedieviai du- 
šios nepripažįsta, tai gali pa- 
piaut. Well, daktaras nuve
žė mane i katalikišką špito
lę. Tenai jis mane Įvedė Į 
ruimą ir paliko vieną. Neuž
ilgo ateina dvi nursės baltai 
apsirėdžiusios ir liepia man 
nusivilkti. Aš nusiėmiau 
mundierą. o jos liepia man ir 

i kelines nusknaut. Nausa. sa- 
ikau. kelinių nemausiu prie 
' mergų, ba sarmata ir grie- 
kas, o da gi katalikiškoj vie- 

Įtoj. Viena stovi jau su britva 
ir sako: “Hurry up!” Aš no
rėjau d a sprečytis. ale viena 
man už galvos, kita už kojų 
—ir patiesė ant stalo, kaip

Taip padarė ‘Laisvė’ su ku- reikalavusi is “Laisvės sta- 
‘Laisvei’ toji bo pažiūrėt tų “vožnų doku

mentų.” kuriuos jie “turi ’ 
kas link mano ypatos. Bev

iš Philadelphijos cukraunės 
darbininkų tarpo streiko lai- 

J ku. Bet kodėl ponas Šukys 
sustabdyti. Tokis “Laisvės" nepasako teisybės, kaip tada 

_i_f-----net jr nežį. ten buvo? Juk jis gerai žino,
nantiems jo purvinos politi- kad tuom pat laiku ašturė- 
kos, davė suprasti, kad ten jau vest dar du streiku: Mi
kas nors yra. kad jis taip šie- noska. Pa. mainerių ir Buf- 

falo. N. Y. longshormenų. Ir 
prieš apleisiant Philadelphi
jos streikuojančius c^krau- 
ninkus. aš jiems masiniame 
susirinkime sakiau, kad turiu 
apleisti Philadelphiją. Taip
gi sakiau ir streiko komite
tui. kurio pirmininku buvo 
\Veisman. kuris ir šiuo laiku 
gali paliudyt. kad taip buvo. 
O dargi išvažiuodamas savo 
vietoj palikau Geležėlę. Po
nas J. Šukys sako: Kada tik 
Šmitas nepasirodė, tai strei- 
kierių ūpas puolė ir jie krei- 

Įpėsi i “Kovos” redakciją, 
klausdami, ką jie turi daryt.

Tuo laiku “Kovos” redak
cijoj buvo Kapsukas. Tauras 
ir Šukys. Tai kodėl jus. bū
dami tokie “didvyriai,” ne-

štabo elgimasis, net ir neži
nantiems jo purvinos politi-

Kaip pagaminti koielieną.
Į košelieną verda kojas, 

šnipą, ausis, o kas nori, dar 
prideda vieną, dvi karkas.

Visos šitos smulkmenos 
reikia sudėti į gilų dubenį, 
užpilti karštu vandeniu ir 
duoti pastovėti nors 2 valan
das. Paskui pradėti valyti, 
čia nereikia pagailėti darbo 
ir viską nuvalyti kuo šva
riausiai: nuskutinėti migiai, 
plaukai, pašalinti nagai, ko
jukės perplauti išilgai. Visai 
gerai nuvalius sudėti vėl į 
šaltą vandeni, duoti pastovė
ti nors pusvalandį, kad nu
mirktų kraujas ir kt. Tada 
vėl nuplauti kuo švariausiai, 
sudėti į puotlą. užpilti van
deniu, Įdėti druskos ir už
kaisti. į puodą.nugriebus pu
tas, dar Įdėti kelias galvas 
nepiaustytų cibulių (svogū
nų ). angliškų pipirų, lapelių, 
morkų. Vandens reikia įpilti 
-tiek, kad paskui nereikėtų 
dapildinėti. Visą laiką reikia 
žiūrėti, kad smarkiai nevir
tų, o tik iš palengvo. Kadai 
jau suvirs tiek, kad kaulai j 
skirsis nuo mėsos, tada išeis; 
gera košeliena.

NĖRA LAIMĖS.

Laukiau, laukiau savo laimės. 
Ir i dangų norai skrido. 
Bet laimužės nė liepsnelės. 
Tik skausmai dainom pražydo. 
Tik krūtinėj liepsnos dęgė. 
Sūkuriais lydėjo durnai^; /M įk 
J r s\eėio’i kelionėn vedė 
Neatspėti įvairumai.

Faw*tan-Kirša»_

lojasi, apšaukdamas mane 
net valdžios agentu ir tt.

Kaip tik pasirodė spaudo
je mano atsakymas i tuos ■ v * •
"Laisvės” štabo užmetimus, 
tai “Laisvės” redaktoriai 
griebėsi ant mano iškeltų 
faktų atsakinėti, bet ligšioi 
dar nieko neatsakė. Neatsa
kė i pačius svarbiausiuosius 
dalykus, o tik niekina mano 
ypatą ir daugiau nieko.

“Laisvės” No. 27, tarp kitų 
šmeižtų, jie prisimena: “Ko 
buvo tikėtasi, tas ir atsitiko." 
Tame išsireiškime jie patys 
pasako. kad negalėdami 
Įtraukti mane Į jų politiką— 
šmugeli, tikėjosi, kad visas 
jų purvinas darbas vėliaus 
pasirodys. Taip ir bus. oauu lumc uiuvjiuu,

Kada pasirodė spaudoje: pakėlėt streikierių ūpo? 
mano straipsnis “Kas yra sa- Kaip ir kur p^j^yu man 
moz\ ancai, tai LaisA ės i algos $65.00 i savaite, 
štabas išsiuntinėjo laiškus i. ts “Laivės" šu-
jų kontroliuojamų organiza- ,bas#avo tviėjimu pripažįsta, 
cijų kuopas ir j Rusija sauk-kad man‘ buvo pasiuįm 
^an>l-: v Pv $65.00 savaitinės algos, bet

[Puolė (lnielis judosiu-... kolegos, 'Vilnies" redak-
|sų kuopų jie prašo surast antb(;riai ka,| ui j.
i manęs kokj nors blogumų. melas ir lv jrtina 
Veltui jūsų darbas, vjiai. mi: "Visų pirma, musų judė- 
Atsidaro jums tikras piaga- jjme niekas negauna tokios 

algos, nežiūrint kokias parei- 
i. i 1 11 o’ Kvėdarna savo gasejna jr ka(j ‘Laisvė’ visai 
kolegas Brookly ne, rašo apie nesam(]o partijai kalbėtojų”, 
mane apžvalgose ir pasako, laį ^ja pasakaUt kada ir kaip 
t-;.v o- V, - Jie mane norėjo pasamdyt ir

siūlė $65.00 į sąvaitę algos.
Sausio 15 d.. 1925 in,. gy-

I

"kad aš tarpe jų buvau. R e i: 
kia, aš tarpe jų buvau ir vis
ką žinau, ką dabar spaudoje

4

nigu Petkum, 
byla kainavo $1,000, o ji su
rinko aukų suvirs $5,000." —. ................. - ---

Toliau P. R. sako: “Tiktai kada ta delegacija atėjo, tai 
reikia padaryt kokia sensa- tų "dokumentų nebuvo 

......--------- -Laisvės" redakcijoj. Jie bu
vo nuošaliai, pas kokį ten re- 

’ . O tai, veikiausia, 
buvo šnipų departamente. 
Kada atsilankė ta pati dele
gacija kitą kartą, tai jie pa
rcelė jai mano laišką rašytą 
Pruseikai. bet delegacija ne
tikėjo. Reikalavo paaiškini
mo.' Tada "L.” štabas davė 
jiems kitą laišką, kuiis esąs 
mano ranka rašytas, kad pri- 

jog abu laiškai

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!...

—Labo vakaro, tėve!
—Sei, Maike. kaip tu viso

kias knygas skaitai, ar nega
lėtum tu man išvirozyt. kur 
buvo mano dūšia, kaip aš bu
vau negyvas.

—Kai tu buvai negyvas, 
tėve, tai nebuvo nei tavęs, 
nei tavo dūšios.

—Maike. tu nesupranti 
mano klausimo. Aš neklau
siu tavęs, kur aš buvau, kaip 
manęs visai nebuvo; aš klau* 
siu, kur buvo mano dusia.' 
kaip aš buvau, ale jos nebu
vo? ;

-*Ar negalėtum savo 
klausimą suformuluot aiš
kiau. tėve? Man nelabai aiš
ku, ką tu nori pasakyt. į

—Olrait, Maike. aš tau iš- 
klumočysiu šitą pripotką ki
tokiais žodžiais. Taigi dabar ver§j bučemėj. Tik pajutau, 
klausyk gerai, ba čia svar-; ka(j kennįų jau nėra. Nusi- 
bųs daiykai. Aš parėjau aną vertęs nuo stalo leidausi bėg- 
vakarą is krikštynų ir man a]e j0? mane pagavo ir vėl 
pradėjo skaudei pilvą. parvertė. Paivertė ir pririšo.

—Reiškia, persivalgei. iTuojaus atėjo du daktarai
—Šerap. kada aš kalbu, baltai apsirengę, tartum ko- 

Pradėjo, sakau, taip skau- kie bartenderiai, uždėjo man 
dėt, kad nors gvoltu rėk. Ir gopturą ant feiso. ir aš. vai- 
barsuko taukais tryniau, ir ke. numiriau. Ką jie su nui - 
gyvatinės gėriau, ale nieko sėmis man darė, aš jau neži- 
n'emačija. Atsiklaupiau prieš nau. Buvau negyvas per pen- 
panelės švenčiausios abroz- kias valandas ir nieko, o nie- 
dą, meldžiausi lig vidumak- ko per tą laiką nejutau. Tik 
čro, o pagalbos kaip nėra, tada svietą išvydau, kai jie 
taip nėra. Skaičiau ir "Dar- mane vėl atgaivino. O jeigu 
bininką,” ir “Draugą” ir ki- nebūtų atgaivinę, jeigu dau- 
tas katalikiškas gazietas. ale 'giau butų to štofo man užda- 
nieko nemačija ir krikščio- vę. tai aš jau nebūčiau dau- 
niškas mokslas. Negaliu nu- giau atsikėlęs.
spakajit kirmino, ir viskas, j —Ir taip nesykį pasitaiko. 
Kaip pradės traukt, tai. ro- tėve, kad po operacijos ligo- 
dos, Į kamuolį tave susuks. ' nis neatsikelia.

—O kodėl gi nepasišaukei: Maike. ale pasakyk
daktaro; ,'tu man, kur tada būna žmo-

—Su daktarais, vaike, aš gaus dūšia? Kur buvo mano 
nenoriu užsidėt, ba šventam jušįa< kaip aš buvau užma- 
raste stovi parašyta, kad ky- 1qnįas7 ^š visai nič nieko ne- 
lys kyli išvaro. Reiškia. Die- žinau, nemačiau nei Dievo, 
yas ligą davė, tai Dievas turi neį Velnio, tartum visai ma- 
įr atimti. Taigi, ant rytojaus nęs nebūtų buvę. Nejaugi 
pasiėmiau penkinę ir nuėjau taip būna ir tada, kada žmo- 
pas kleboną. Se, sakau, at- gų visai numarina, kada jis 
laikyk mišias, kad pilvo ne- daugiau jau nebeatsikelia?

a>.

f

skaudėtų. O jis atstume pi
nigus ir sako: “Negalima to
kių mišių už penkinę laikyt. 
Reikia penkiolikos dolerių.” 
Kad aš daugiau neturiu, sa
kau. O jis sako: “Well, jei 
neturi, tai tegul skauda pil
vą.” Aš ir vėl jį prašyt: ar 
negalėtum patrostyt. sakau. 
Kaip pasveiksiu, atiduosiu. 
Bučeris visada duoda ant 
knygutes, sakau, tai kodėl 
jau kunigas negalėtum pa
trostyt. Kunigėlis supyko. Iš
vadino mane bedieviu ir iš
vijo iš klebonijos. O pilvą 
man taip skauda, kad tiesiv{ 
gyvent nesinori, žūt būt, sa
kau, eisiu pas daktarą. Ap-

—Žinoma, kad taip.
—Tai kur tuomet žmogau - 

dūšia pasideda?
—Tėve, tokios dusios, ku

ri žmogui numirus galėtų 
nuo jo atsiskirti ir tęsti gyve
nimą toliaus. visai nėra. 
Žmogaus dūšia, tai jo gyvas
tis, jo protas, jo jausmai. Bet 
šitos funkcijos veikia tiktai 
gyvam kūne. Kitaip sakant, 
žmogus būna gyvas tik patol. 
pakol jo kūne šitos funkcijos 
veikia. Kai jos nustoja vei
kusios, žmogus numiršta ir 
’dskas pasibaigia.

Tai pasakyk Maike,

^pasakau. ' . .; vęndamas Brooklyne. gaunu
Laisves No. ob Šukys ,s; telefonu reikalavimą nuo tu- 

Grand Rapi^. Mįdi., mato-. Įo p r kuris tampriai su- 
ma i apta ik£s nuo ^Laisves !rištas su “Laisvės” štabu, 

kad pribūčiau i paskirtą vie
tą dėl pasikalbėjimo. Suti
kau. Pasikalbėjimas buvo 
rusų restaurane po vardu 
"Medvied,” ant Second avė. 
ir 14-th st., Nevv Yorke. Va
kare. prie balalaikų orkest- 

; ros ir geros vakarienės — iti- 
■siško “kaviar.” P. R. užklau
sė manęs, ar aš sutiksiu kal- 

,bėt nuo darbiečių (A. D. P.) 
į partijos su alga $65.00 i są
vaitę. Tame reikale P. R. sa
kė man sekamai: “ ‘Laisvės’ 
štabas labai norėtų, kad jus. 
kaipo iš Rusi jos sugrįžęs. lai
kytum prakalbas nuo darbie
čių partijos.” Bet man atva- 

ižiavus iš Rusijos netikėtai 
papuolė į rankas Amerikos 

1 Darbininkų Apšvietos Drau- 
igijos organas “Aidas,” iš ku
rio supratau, kad Amerikoj 
yra opozicija arba kairiųjų 
komunistų ADAD. Kad pla
čiau apie tą organizaciją da- 

■ žinot. aš pradėjau duot P. R. 
liausimus: kaip jis žiuri Į tą 
organizaciją ir tt. Atsaky
mas jo buvo toks:
“Nežiūrėkit Į ADAD., nes ji 

neturi nei jokių inteligentų ir 
darbiečiai (ADP.) laukia jos 
mirties diena iš dienos. O 
jeigu jus stosit i tarpą dar
biečių. tai bu* paskutinis 

I smūgis dėl kairiųjų.”
i Iš kur darbiečiai ima pinigus 
I

—Už $7.75 metams—
Ar Tamsta ieškai žinių, gimstančių kasdie įvairio

se pasaulio dalyse, kaip tai: politiniai perversmai, 
streikai, revoliucijos, moksliniai i.-radimai, taipgi ži
nių iš 
padėti.
Tūkstančiai Amerikos lietuvių 
kasdie 
kitas dalis svieto, kur lietuviai < 
myli "Naujienas", nes “Naujienos 
nauja lietuvių visuomenei.

Lietuvi, jeigu nori, kad "Naujienos“ butų tavo 
kasdieniniu draugu, neštų tau svarbiausias žinias 
sasdie iš visų pasaulio kampelių Į tavo namus — už
sisakyk tuoj “Naujienas". Kaina £7.00 metams. 
*3.50 pusei metų. S1.75 trims mėnesiams. Į užsieni 
ss.OO metams, £1.00 pusei metų. Kiekvienas “Nau
jienų“ metinis prenumeratorius turi progą gauti 
Insurance Policy ant £10.000, kad ištikus nelaimin
gai mirčiai gautų pašalpgavis virš pažymėtą sumą 
pinigų arba ištikus baisiam susižeidimui kaip tai ne
tekimui regėjimo, kojos, rankos ir tt. pats gali nau
dotis gauta pagelba. Ne “Naujienų” skaitytojai už 
šitokį apsidraudimą turi mokėti kelius desėtkus do
lerių* į metus, o “Naujienų" skaitytojai gali patys 
apsidrausti už 75 centus ir dar apart savęs gali ki
tą savo šeimynos narį apdrausti (inšiurinti) ir tik
tai už 75 centus. Todėl gi. jeigu Tamsta nori minė
tos apdraudos pats arba nori .Ju-ų šeimynos narys- 
tuoj prisiųskite į “Naujienas" .$7.75 . Jums “Naujie
nom“ eis kasdie metus laiko ir Justi apdrauda bus 
apmokėta taipgi už čielus metu.'. "Naujienos“ yra 
padariusios sutartį, gerovei savo skaitytojų, su Inter 
Ocean Casuaity Company. kad kiekvienas “Naujie
nų” metinis skaitytojas gali apsidrausti už 75 cen
tus. Naudokitės proga tuoj. Todelgi, jeigu apart 
“Naujienų“ dar nori Accident Insurancc Policy. 
tai pažymėkite savo amžių taipgi vardą ir pavardę 
pašalpgavio. geriau pasakius tos ypatos, kuriai pave- 
dat |K>rnirtinę laike netikietos mirties. Išpildę šitą 
kuponą iškirpkite ir su pinigais prisiųskite į “Naujie
nas“. šita proga apsidraudimo naujiems “Naujie
nų" skaitytojams bus teikiama tiktai Bu Balandžio- 
April 30 d.. 1928.

Amerikos lietuvių gyvenimo ir apie Lietuvos
— tai skaityk “Naujienas“ kasdie 

___ _ __ ,2_ kaito "Naujienas“ 
šimtai “Naujienų“ kasdie yra išsiunčiama į 

ryvena. Lietuviai 
“ nuoširdžiai tar-

rasi

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SL.
Chicago. Illinois
Oi b. “Naujienų” Adm.:

Wak?nėkite tuoj n>an pradėk ••Naujienas’’ kasdie
I” r laiko. Taipgi prisiųskite Insuranee
l’olicy. Viso pinigų pasiunčiu

A'ardas pavarde
Galve ..... ........ .........................
.11 ie.-la.'
Pašalpgavio Va,.. u.vaidė

' mintija

Amžius

didelėms algoms.
Bevakąjį’eniaujant su P. 

R., aš paklausiau jo: iš kur 
. ir kaip darbiečiai gali mokėt 
i savo organizatoriams tokias 
algas, kokia yra siūloma 
man. turėdami tiek daug or
ganizatorių ir be manęs? At
sakymas buvo toks:

"Nežiūrėkit, ar gali ar ne, 
bet jus gausit. ‘Laisvė’ turi 
gana gerų ekspertų, kurie 
moka, kada reikalas p-a, pi
nigų gauti.” Ir P. R. pastatė 
man šį pavyzdį pinigų gavi
mui:

‘kiūrėkite, kada ‘Laisvei’ 
irtih-:':? pinigų, tai tiktai rei-

cija, o tamsioji minia sumes 
aukų tūkstančiais dolerių.", 
Prie to jis priduria: “Ateity- daktorių. 
je, jei bus reikalas, jus žinot, 
kad dabar Europoj ir Lietu
voj siaučia reakcija ir tiktai 
reikia parašyt laiškas-kitas Į 
Lietuvą, tai ten mūsiškiai su
kels triukšmą, o musų spau
da Amerikoj galės naudotis 
tais atsitikimais, nes tamsi 
minia žiuri i mus, kaipo Į iš
ganytojus ir tuom laiku bus parodžius, 
aukų užtektinai užlaikymui yra rašyti mano, 
poio^. tuzinų. ii daugiau i. Pasisavina ne savo laiškus, 
ganizatonų.

Dabar, kaip aš žiuriu Į 
Lietuvą ir tuos visus kruvi
nus Įvykius Lietuvoj, tai kįla 
klausimas, ar tik nėra pada
ryta ta pati "sensacija" per 
tuos pačius "Laisvės” štabo 
draugus.

Taigi dėl tų visų nešvaru
mų aš ir nestojau už $65.00 Į 
sąvaitę prie darbiečių parti
jos. ir todėl jie dabar mane 
vadina valdžios agentu, nes 
aš nesutinku su jų šlykščia 
politika. Amerikos darbinin
kai turi apvalyti savo judėji
mą nuo to purvo.
Monopolis ant aukų Lietuvos 

darbininkams.
Kada liko išrinkta Lietu- perskaitytas kriaučių komi- 

vai "valdžia” Brooklyne. tetui — per kriaučių organi
kai^ jau pirmiau spaudoje zatorių ir darbiečių Priešfa- 
minėjau, iš Pruseikos. Bim- šistinio komiteto pirmininką 
bos ir kitų, apsišaukusių “ko- Jankauską. Ir per jo pasidar- 
munistų valdžia,” tai šita bavimą. išverčiant tą laišką 
"valdžia” rašė laišką Anga- ant savo kurpalio. Černeckis 
riečiui Į Rusiją, kad jis pada- palikęs prašalintas iš darbo, 
rytų fondų monopolį: kad 
butų priimamos tiktai tos au
kos Lietuvos darbininkams, 
kurios eis per “Laisvės” šta
bą ; su tomis aukomis jie va
rysią “darbininkišką" agita
ciją Lietuvoj. Bet kas darosi 
su aukomis tikrenybėje? Ogi 
tas. kad iš visų Amerikoj su
rinktų aukų tik 20 nuošimtis 
yra siunčiamas Į Lietuvą taip 
vadinamai kovai su fašizmu, 
o 80 nuošimtis sutirpsta 
"Laisvės” štabo rankoše.
Komunistų "branduoliai" ir 

organizacijų iždai.
1924 m., kada Komparti

ja atsiuntė atsišaukimą, kad 
darbiečiai tveriu tam tikins 
“branduolius" fabrikuose, 
:ai vietoj eiti ir organizuoti 
darbininkus fabrikuose, ka
syklose ir kitur. "Laisvės" 
štabas išsiuntinėjo savo "ma
nifestą" po visas jų kontro
liuojamų draugijų kuopas ir 
organizacijas, kad kiekvie
nas narys stotų Į Įvairias pa
laipinės draugijas, klipbus. Į 
Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj. kriaučių unijos lietu
viškus skyrius ir tt. Ir kad tų 
organizacijų viršininkų rin
kimo laiku darbiečiai steng- _ 
tusi pravest savo narius Į ~ 
valdybas, nes kada valdybos 
liks išrinktos iš darbiečių. jie 
galės užgriebti organizacijų 
iždus. O tada. “darbininkiš-‘ 
ki” biurokratai (darbiečiai)' 
galės turėti “rojų,” kaip jie. 
skelbia padarysią darbinin
kams, kada liksią išrinkti. 
Tai dėlto ir SLA. jie veda to
kią netaktišką politiką prieš, 
rinkimus Į Pildomąją Tary
bą. Mat. tai išrinktai Lietu-' 
vos “valdžiai,” Pruseikai ir( 
jo sėbrams, reikalingas tasf 
milijonos dolerių, kurį SLA. 
turi, kad patektų po jų kon
trole. kurie su juo padarytų 
Lietuvoj “revoliuciją," dėl 
kurios jie ir išsirinko 
keturi metai atgal.
Delegacija "dokumentų” iš
tyrimui, ar J. Mickevičius 

yra šnipas.
“Laisvė” praneša, kad pas 

ją atsilankė kokia ten dek I

Iš kur “L." štabas gavo ki
tą mano laišką, kurį jis laiko 
kaipo “dokumentą"? Aš ra
šiau tik vieną laišką Prusei
kai. -Jeigu jie turi kitą, tai 
turbut jie pasisavino laišką 
tūlos moters, kurį aš rašiau, 
kviesdamas ją i prakalbas, 
kada aš kalbėsiu Brooklyne. 
Arba jie turi laišką, apie ku
rį buvo lasyta "Vienybės” 
No. 15 ir “Naujienų” No. 37, 
korespondencijose iš Balti- 
more, Md. Ten buvo sakyta, 
kad buk mano rašytas laiš
kas Amalgamated Clothing 
Workers of America lietuvių 
skyriaus agentui E. Čemec
kiui buvo atplėštas ir savaip

• •

Keno gi laišką Jankauskas 
prisisavino;

Aš Cemeckiui nei jokio 
laiško nerašiau savo gyveni
me. Tą laišką, kurį Jankaus
kas prisisavino. Čemeckiui 
rašė “Aido” administrato
rius D. P. Daugėla, iš Cleve- 
land, O., kuriame buvo mi
nėta ir apie mano ypatą. 
Jankauskas tą privatišką 
Cerneckio laišką vogtinai 
paėmė, atplėšė ir dabar va
dina mano laišku.
“Laisvės” štabui ir jo saikai 

vardas.
Na. kaip dabar “Laisvės” 

štabą ii- jo saiką galima va
dinti už tokius purvinus dar
bus? Aš palieku pačiai vi
suomenei tą spręsti. Dabar 
visuomenė žinos, delko “Lai
svės" štabas bijo mano pra
kalbų maršruto.

Kalbėkime atvirai.
Vyrai iš “Laisvės” štabo! 

Loškim atviromis kortomis. 
Aš reikalauju, kad visi tie 
laiškai, kuriuos jus turit kaip 
“dokumentus." butų patal
pinti “Laisvėje" žodis i žodį.

J. Mickevičius.

save

O TAI LAIKAI!
O tai laikai, tai gadynė 
Musu Lietuvoj tėvynėj— 
Smaugia žmones, šaudo, žudo, 
Kraštas kraujuose paplūdo.

Voldemaras ir Smetona 
Nor įvesti valdžią ponų. 
Su valstiečiais vėl akėti.
Dvarų begalę turėti.

Ei. valstiečiai darbininkai. 
Esam krašte šoiniininkai- 
Imkim ginklus ir šautuvus 
Vykini niekšus iš Lietuvos!

Tai suduokim Jam Smetonai, 
Kad likt' išrūgos raudonos 
O iš pono Voldemaru 
Kad neliktų lokio garo

*
Gi Plechavičių jtiods.iulą 
Ožio ragan taip si.brukim, 
Knd išpūtus,—tik ai smulkios 
It liktu dulkes.

Demokratus-.
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I KL1UKSŲ KARALIUS | 
AREŠTUOTAS.

South Bend, Ind. — Aną 
sąvaitę čia tapo areštuotas 
Pat Emmons. patriotiškos’ 
Ku Klux Klano organizaci
jos vadas. Jo suėmimo reika
lavo Kanados valdžia, nes 

i iš Kanados Ku 
pinigus. “Jeigu bučkiai bus Klux Klano kasos SI,300, 
panaikinti, skelbė lygos atsi-j 
šaukimas, pražus visa žmo
nija, o pirmoj eilėj kinema-' 
tografija.” Todėl visų gyvy- = 
bės trokštančiu žmonių pa-1 
rejga apsaugoti pasauli lai- laužta ir al)ipl6žta daugiau 
miromti hueki ■. • ..... 1_____ 1:

l
DIDŽIAUSIA IR MAŽIAU- styti. Kiekvienoje filmoje 
ŠIA KNYGA PASAULY, -bučkiai sudarą centralinį jos

Nuo to laiko, kai Guten-'mazgą. Bučkiai nešą artis-______ ___
bel gas išrado būdą knygoms tams ne tik mikrobus, bet ir jis pavogęs 
snausti, pasauly atsirado mi- “t—*«” m.... izi-----
ii jonų milijonai knygų. Di
džiausia knygų biblioteka 

ra Anglijoj, Britiškame mu
ziejuje. kur sukrauta keletas 
milijonų lomų.

Toje bibliotekoje yra di
džiausia savo išvaizda knyga 
pasauly, būtent, olandų pirk
lių dovanotasis atlasas (al
bumas) Karoliui 11. Ta mil
žiniška knyga yra tokia di
delė. kad didelio ūgio vyras 
gali už jos visiškai pasislėpti.

Toji pati biblioteka turi 
kartu ii- mažiausią pasauly 
knygą. Tai persų poeto Oma
ro Kajamo eilių knygelė iš 
64 paveiksluotų puslapių. 
Knygelė yra 17-kos šimtada- 
lių cob’o platumo ir 6-šių šim- 
tadalių colio storumo. Ma
žesnės už šią knygutę vargu 
begali būti. Bet ta knygelė 
yra brangesnė už kai kurias 
bibliotekas.

minanti bučki.

LAVONŲ PLĖŠIKAI.
Vokiečių spauda ir visuo

menė suerzinta paskutinių 
dienų atsitikimais VVilmers- 
dorfo miestely. Sausio 16 d. 
n tą rastas pasikoręs tūlas 
Zepteris, Wilmersdorfo kre
matoriumo tarnautojas. Spė
jama. kad jis nusižudęs dėl 
aptiktos krematoriume afe
ros. Kada i krematoriumą 
buvo atgabenami lavonai 
kad juos sudegintų, tai kaž
kieno geros rankos, prieš kiš- 
damos juos Į krosnį, “išva
duodavo" juos nuo nereika
lingo anam gj venimui žer 
iiliško balasto, pavyzdžiui, 
kad ir nuo dirbtinių brangių 
dantų. Ypačiai ta afera iški
lo aikštėn, kada sausio pir
moje pusėje i krematoriumą 
atgabentas VVinklerio lavo
nas neteko savo brangių iš 
platinos ir kitų brangių me
talų padirbtų dantų, vertei 
600—700 markių.

Kaltininko jieško. Vienas 
tarnautojas net pripažino, 
kad Įsakymą gavęs iš paties 
krematoriumo vedėjo lavo
nus “apčystyti.”

Ta proga laikraščiai iške
lia ir kitą pasitaikantį kre
matoriumo nenormalumą, 
būtent, lavono “suvaistybi- 
nimą," nes, užuot sudeginus 
kiekvieną skyrium, kiša Į 
krosnį iš karto visus ir pas
kui tik pelenus padalina.

MOTERIŠKĖS KAINA.
L gando negrai labai pi

giai vertina gražiąją lyti. 
Gražiausioji moteris kainuo
ja pas negrus nebrangiau už 
avi. Dažnai moterys lygio
mis keičiamos Į avis. Kafrai 
atiduoda moterį už kelis šo
vinius arba adatas.

Vidurinėje Azijoje mote
ris vertinama kiek daugiau. 
Jeigu urbekasnori vesti mer
giną. tai ją deda i svarstyk
les. I kita svarstvkliu lėkšte 4 * • *- *•
turi būti padėta tiek sviesto, 
sūrio, ir riebalų, kad tarp 
lėkščių butų pusiausvira. Tai 
ir esanti nuotakos kaina. To
kiu budu storesnė mergina 
kainuojanti brangiau už lie
są.

PAGIMDĖ 9 KŪDIKIUS.
Anglijos kolonijoj Kuttah 

Vakarinėj Afrikoj, viena 
moteris pagimdė iš kaito 9 
kūdikius, iš jų 3 berniukus ir 
6 mergaites. Motina sveika ir 
džiaugiasi, kad visi kūdikiai 
auga.

NUŽUDĖ POPIEŽIAUS 
BROLIO DUKTERĮ.

Radio žiniomis. Milane 
nužudyta vienintelio popie
žiaus brolio Ferno Ratti duk
tė Angelina, kuri buvo pasi
likusi bute viena. Nusikaltė
lio jieško visa Milano polici
ja. ' i

VENGRIJOJ UŽDARYTA 
MOKYKLOS.

Vengrijos valdžia Įsakė 
uždaryti visas mokyklas, kad 
nekiltų naujos riaušės prieš 
žydus. Valdžia dabar ketina 
palengvinti žydams Įstojimą 
i universitetus. Krikščionims 
studentams tas nepatiko ir 
keliose vietose jie jau pa
skelbė streiką. Todėl valdžia 
ir uždarė mokyklas.

ATSIPRATINO NUO 
VALGIO...

Budapešte mirė turtingas 
pramonininkas, kursai norė
jo išsigydyti nuo perdidelio 
nutukimo badavimu. Jisai 
Įtikėjo Bičardi tvirtinimui, 
kad žmogaus organizmas at
sinaujina per susilaikymą 
nuo valgio, o gyvybei ir jė
goms palaikyti pakanką tik
tai retkarčiais išgerti stikli
nę vandens ir sukrimsti kad 
ir nedidelį svogūną. Pramo
nininkas vis ta ja sistema be
sigydydamas per keletą mė
nesių virto vienu skeletu. Bet 
nieko nepaisydamas ligi pas
kutinės valandos atsisakinė
jo pakeisti savo gyvenimo 
režimą, nes, girdi, nuo nor
malaus valgio jis atpratęs.

«

LENKIJA PAKELIA 
MUITUS.

Lenkų valdžia paskelbė, 
kad ant Įvežamų iš užsienio 
prekių muitas yra pakelia
mas nuo 30 iki 72 nuošimčių. 
Reiškia, jeigu Įvežamas dai
ktas bus vertas 100 dolerių, 
tai valdžia atlups už ji 72 do
leriu muito.

i

PRISIPAŽINO PRIE 100 
PLĖŠIMŲ.

Rochesteryje per 6 pasta
ruosius mėnesius buvo iš-

kaip 100 namų. Dabar poli
cija sučiupo tenai kanadieti 
vardu John Nye, kuris prisi
pažino prie visų šitų plėšimų.

ATKASĖ SENOVĖS INDI- 
JONŲ KAIMĄ.

Georgijos valstijoj, Car- 
tersvillės apielinkėj, tapo at
kastas prieš istorinis Ameri
kos indi jonų kaimas. Iš ras
tų tenai daiktų spėjama, kad 
to kaimo gyventojai garbino 
saulę ir gyvates.

Trockio Pranašavimai.

“Berliner Tageblatto" ko
respondentas turėjo pasikal
bėjimą su Trockiu prieš išva
žiuojant jam ištrėmiman.

Trockis esąs visiškai ra
mus. Niekas nerodąs, kad jo 
lauktų ilga kelionė Į Kinijos 
pasienį. Paskutiniuoju laiku 
jis gyvenęs patogiam name, 
konfiskuotam revoliucijos 
vadams. Tai jo antras butas 
po iškraustymo iš Kremlio. 
Trockio kambariai pilni dė
žių su knygomis. Tai žmo
gus, kurs drauge su Leninu 
vadovavo revoliucijai, kurs 
sumušė kariuomenes, Įkvėpė 
kovai darbininkus ir ūkinin
kus. Trockis—mažesnio, ne
gu vidutinio ūgio, švelnaus 
veido. Jo aukšta kakta ro
danti ji esant stiprios valios 
ir idealų žmogų. Jis turįs mo
teriškas rankas. Tai esąs vie
nintelis, primenąs Napoleo
ną, žmogus, žurnalistas pa
stebi, kad Lloyd George jam 
pranašavęs Napoleono vaid
menį. Trockis juokiasi. Tai 
nesąs pirmas kartas, kad 
Lloyd George klystąs. Jis ne
norėtų būti žmogum, likvi
duojančiu revoliuciją. Pa
saulis klystąs ar norįs klysti 
dėl jo idėjų.

Veikiai Trockis pradeda 
kalbėti su jam priprastu už
sidegimu. Ar revoliucija Eu
ropoj turi ateitį? 1923 m. bu
vęs patogiausias laikas, ypač 
Vokietijoj. Po to viltys su- 
mažėjusios. Bet dabar revo
liucijai viltys vėl didėjan
čios. Europa ūkiškai žen-, 
gianti atgal. Per rinkimus ji į 
pasuksianti Į kairę, Į social
demokratų pusę. Taip pat 
komunistų Įtaka padidėsian
ti. Tečiau socialdemokratija 
neilgam sugebėsianti eiti su 
kairiaja srove. Jos vietą pa-j 
imsią komunistai.

Dar ilgai Trockis kalba į 
apie revoliucijos galimybes.'

PELĖDA SULAIKĖ BOL
ŠEVIKŲ TRAUKINI.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad Vologdos-Leningrado 
greitasis traukinys, dumęs 
anądien visais garais Į Le
ningradą, staiga sustojo. Pa
sirodė, kad ant garvežio bu
vo atsitūpus pelėda ir ji pa- 
liuosavo prietaisą, kuris už
veržė tormazus (breikus).

<

t

MAIŠTAS PEKINO 
ARMIJOJ.

Pereitą sąvaitę Pekine su
kilo Šiaurės Kynų Sąjungos 
armija, kuriai už ilgą laiką 
buvo nemokėta alga. Maištui 
slopinti buvo atsiųsta iš 
Mukdeno generolo Čan Tso- 
lino kariumenė. Mušis tvėrė 
3 valandas ir gelžkelio stotis 
buvo nuklota lavonais ir su
žeistais. Maištas nuslopinta.

BUČIUOTIS. AR NESI- 
BUČIUOTI?

Vienoje susikūrė “Lyga 
kovai su bučkiais.” Mieste 
iškabinti plakatai su tokiu 
užrašu: “Kiekvieną kartą 
bučiuodamiesi jus perduoda
te kitiems 40,000 kenksmin
gų mikrobų." Nežinia ar su
mažėjo nuo tokios propagan
dos Vienoje bučkių skaičius, 
bet tuojaus atsirado ir kita 
lyga — bučkiams ginti, ^i 
lyga kreipėsi Į teatrus, prašy
li.ima paramos ir nurodinė- 
da.ua. kokios reikšmės turi 
buėh..t kinematografijai vy- žuvo 309 žmonių.

PRIGĖRĖ 300 KINIEČIŲ.
Šanchajaus žiniomis. Čian 

Kijano pakrašty susikūlė 
kiniečių garlaivis “Hsin Ta 
Ming” su japonų laivu “At- 
suii Maru.” Kiniečių laivas 
nuej< jūrių dugnan ir su juo
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reikalauja Vilniaus krašto j 
autonomijos. Jų nusistatymą ' 
šiuo klausimu skaitome atsi- ■ 
šaukime, išleistame Į Vil
niaus krašto gyventojus:

“Norime taip pat, kad ir ( 
Vilniaus kraštas pats valdy- 
tųsi per savo Seimą, bet ne 
per atsiunčiamą iš aukšto, su 
šio krašto reikalais nieko 
bendro neturinčia biuiokra- 
tiją. Pati vietinė liaudis, kuri 
gerai žino ir supranta savo 
reikalus, nori ir privalo būti 
šeimininke savo krašte. To
dėl mes reikalaujame Vil
niaus krašto autonomijos, 
nes tik pati lenkų, lietuvių, 1 
baltgudžių. žydų liaudis, ko
vojanti išvien už savo teises 
ir laisvę Vilniaus krašte, pa
naikins visokią tautinę kovą 
ir turėdama galimybes gim
tąją kalba laisvai siekti kul-l 
turinių brangenybių, galės 
gyventi broliškoj vienybėj, 
galės niekeno nevaraoma ir 
nepersekiojama dirbti kultū
rini darbą, tobulinti savo 
mokyklas, kurios šiandien 
dėl ivairiu šovinistiniu bur- tą- *-
žuazijos kaprizų yra uždari
nėjamos ir šimtams niekuo 
nekaltų mokinių atimama 
galimybė mokintis.

“Todėl — lai. gyvuoja Vil
niaus krašto autonomija!”

Iš tos ištraukos, mes aiš
kiai matome, kad Vilniaus 
krašto autonomijos klausi
mas keliamas išeinant grynai 
iš to krašto politinių, ekono-

I
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GRAMAFONAI IR REKORDAI
MES L ŽL \1KOME VISI S COLIMBIA IŠDIRBYSTĖS

GRAMAFONLS
Lietuviški Rekordai pagaminti 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gauti

garsir.auu. ber. visu.- kokie tik lietuvių kalboj’ yra išdirbti.
sos apiclinkės .7.1_____
srt gerą patarnavimų. Tair gi užlaikau lietuvišku Rolių 
player pianų, 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami
siuskit už 2c

IR REKORDUS.
žymiausių artistų, dainininkų, 

netik tuos Rekordus, kurie yra 
__ _______________1, '..J.'. ’-ll-A-L. Iš vi- 

ir iš tolimesniu vietų galite Kreiptis pas mus ir ^r.u- 
patamavimą. Tai[ gi užlaikau lietuvišku Rolių dėlei 

Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujausios

Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri
tampą.

GEO. MASILIONIS
377 BROADM AY, SU. BOS i ON, M ASS.

Tel.: So. Boston 0759-".

t

LENKŲ SOCIALISTAI REIKALAUJA 
VILNIUI AUTONOMIJOS.

Mes', vaikai, pajieškotn savo tėvo 
Juozapo Miknevičiaus ir tėvo troli j 
arba musų dėdės Karolio Miknevi- 
ėiaus. Mes esame keturi: sūnūs Frailk 
ir dukterįs Annie. Josio ir Antosė. 
Mes. tėveli, jūsų pašalpos nercikąlau- 
iam. tik norim žinoti ar gyvus cųi. 
Taipgi turim svarbų reikalų prie dė
de-. Norėtum tėvelį ir dėdę dar gj'vuk 
pamatyti Meldžiu atsišaukti arba kai, 
apie juos žino, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

MRS. ANKA McNAVY
2425 \V. Thomas st., Chicago, III. 1

Kas žinote apie mario pusbrolį Juo-, 
zą Sajį. šinlingai meldžiu man pra
nešti. Jis prieš karų išvažiavo Ameri
kon ir jokios žinios nuo jo neturiu.

JONAS MIKALAUSICAS 
Liaudiškėlių kaimas. Radviliškio vals
čius. Šiaulių apskritis, Lithuania.

Pajieškau pusbrolio Ignu Platuko, 
Likiškiu kaimo, Alytaus parapijos; 
Martino Radišausko, Milastonų kai
mo, Slabados parap. • Motiejaus 
Struckaus, Radčunų kaimo. Aš atvy
kau nesenai iš Lietuvos ir turiu daug 
svarbiu reikalų Kas apie juos ži, o, 
malonės pranešti, arba pats lai ats;- 

Į šaukia. . <101
MRS. ANA MARCULONIS 

; 534 W. 50-th st., New York, N. Y.

Mes trįs dukterį? pajieškupi savo 
mamos Marijos Slautarienės, po tė
vais Ruzgaitės. Ji_paeina iš Tryškiu 
parapijos. Leilėnų Laimo. Girdrjopij 
kad ji gyvena Kapsas City. Mo.* ABeĮu 
mama, atsišauk pati artų*-kas apie .ją 
žinote, meldžiame pranešti. Mes pali; 
kom našlaitės, musų papa išvažiuoja.į

i Lietuvą. Neišsižadėk musų, miela ma- 
I mute. Dukterįs: Johanų, Plecidia ir 
; Amclia. Adresas: (101

:1545 S. \Vallace st.. Chicago. Iii.

miniu ir kulturinitf reikalavi- Į aš 
mų.

f

Pajieškau dviejų brolių Stanislovo 
ir Baltramiejau^ Jacikų. Turiu labai 
svarbų reikalų. Mieli bmjiai. malonė
kite atsišaukti arba apie juos žinaa- 
tieji praneškite kur jie randasi, už k< 
busiu labai dėkingus. Pirmiau* esanje 
gyvenę Vainutu* parapijoj, Pilkocių 
sodžiuje. Vėliau* gyvenome Altjošil* 
kiu sodžiuje. Pageraniančio parapį- 
ios, Tauragės valsčiaus ir ap-kričio, 
Kauno rčdybos. Taipgi pajieškau 
<1 raugų ir pažįstamų. < 11 >

ANTANAS JACIKAS
P O. B«x 3‘2’., Izrechburg. Fa.

Petronė Sraskau>kiutė. iš Grii^ 
I kabudžio kaimu, Griškabūdžio pur*- 

. . ' pi jos. pajieškau savu pusbrolių Anta-
\ ilmaUS krašto autonomi-'no ir Juozo čizauskų ir pu»se>ierūs 

in< voik dtd tu naciu motv-!°no' <>žausk'utės. iš Griškabadgio JOS, 'C'h (tei tų pačių mou ir Griškabūdžio parapijos. Su-
vų, reikalauja ir lA*nkU Liau- valkų rėdytos. Meldžiu atsišaukti arba 
įlies Partija ••Wyzwoiertie"J”~;^;jxį^; r—«• « M 
kuri tarp ko kito taip pat rei-Į miss p. skaskauskiutė 
kalauja ir mokyklų laisvės ir 7 <ir|fflth u llk»> Ba™-, 1%
atsiųstų iš kitur valdininkų JtpSIVEDIMAl. . ‘ 
pašalinimo. Jeigu jautos; . **^T*^T !
partijos dėl visai pamatuotų Pajieškau aosiv ediifiii dr»uįjė|: Am 
motyvų kelia Vilniaus krašto
autonomijos idėja, tai iš vis- ti gerą gyvenimą ilorai mo^e/ei. Plu
ko matosi, kad ta idėja yra iin“J ^eiksiu 
pribrendusi to krašto liaudy-j 5,7 n. 5-th st.’ phiiideiphia. p*, 
je. Bręstanti Vilniaus krašto vaikino arU
liaudies politine nuovoka našlio. Aš e«u našlė 30 metų, tu^iu 
verčią ją jieškoti ir tų kelių.
kuriais einant jai butų ga- ni vyrai nerašykite. M. B 
rantuotos .pilnos kultūrinio M,,rris Kobery. Si Grand st., Bux 7
, , , 1 ... . Brouklyn, N. t.darbo sąlygos, šitas reiški
nys. jeigu jis bus Įgyvendin
tas. butų didelis žingsnis pir-
mvn prie demokratijos augi- *aiiku Pr'sris9 *av.° au*-

* * , . • • kvnia riun&iu kipkvipnaimo, o kartu ir prie Vilniaus 
konflikto išsprendimo.

(“Pirmyn”.)

Pajieškau apsivedimui draugės my- 
linčios gražų šeimynišką gyvenimą tu
rėti. Meldžiu atsišaukti ir kartu au

kvma duosiu kiekvienai.
JOHN MARKAS

2613 I-ester Avė., Mint, Mich.

FARMOS
PAJ1ESK0J1MAI ] FARMOS, FARMOS!

ANT PARDAVIMO.
Aplink didelį Grand Kapids miestu,

Paskutiniu laiku kai ku-ibininkų Internacionalo nusi- 
riuose politiniuose Lenkijos statymo, kuris buvo pareikš- 
sluoksniuose labai daug kai- tas gruodžio 18 ir 19 d. Ber-

lyno konferencijoj Vilniaus 
konflikto atžvilgiu, visai pa
matuotai reikalauja Vilniaus 
kraštui autonomijos. Berlyho 
konferencijoj, kaip žinome, 

___  ________ Vilniaus konflikto išspren- 
Europos ateiti. Europa savo kairiosios J>enkijos partijos j d imu i. buvo iškelta pačių gy- 
vidaus plėtote daug parei- visai nejuokomis eina i^Į ventojų apsisprendimo teisė, 
nanti nuo Amerikos. Trockis rinkimų kovą su to krašto Ta apsisprendimo teisė, su
kalba, kaip aktingas revoliu- autonomijos obalsiu. Iš to prantama, galima Įvykdyti 
cionierius. Atrodo, lyg jis reikia daryti išvadas, kad j tuomet, kuomet patys to kra- 
butų užmiršęs savo asmenis- tas klausimas yra pribrendęs,što gyventojai sukoncent- 
ką liki^ną. Trockis net kre- Lenkijos visuomenei ir gali- j ruoš visas savo jėgas to kraš- 
čia šposus. Jis visiškai nesu-mas daiktas, kad jis susi-to likimui išpręsti. O tai bus 
sijaudinęs. Atsisveikinda-lauks teigiamų rezultatų.įgalima tada. I._^_ * —
mas jis sako: “Aplankyk — 
tamsta mane mano ištrėmi
mo vietoj Viemy mieste!”

1 KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru.', taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingų patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDKR S. LEWIS 
Tourist Agcnt

45 lViadaor St., Monlreal.
IU tanada.

(-)

bama ir rašoma apie Vil
niaus krašto autonomiją. 
Vilniaus krašto autonomijos 
klausimas ypač pasidarė ak
tualiu, sąryšy su besiartinan
čiais rinkimais. Kai kurios

1____________ j rezultatų.įgalima tada, kada Vilniaus
Tuo labiau, kad aut< 'nonaijos kraštas turės daugiau sava
nori ir to krašto gyventojai, trankumo ir galės pareikšti 
Jeigu lietuviai šiuo klaugimu'savo individualumą, ir sava- • * ♦ • i • i • 4,• xi,_

------------ -----------
Pajieš’ au pusbroliu Antano Sanioš- I ,

kos. ieli metai jrĄ-veno New York City, už maža kainą ir'ant lenirvų išmokė- 
o dabar nežii au’kur jis randasi. Ma-■ jimų. Dėl informacijų klauskit laišku, 
lonėk. broli, atsiliepti arba žinantieji Į JOS. STANTON. Realter, 
praneškite, turime labai svarbų reiks-j LOWELL, MICH. <12/
ią Busiu dėkingas. ' —------------------------ ------------------

joseph butkus Pajieškau ant farmos darbo,
26 r>eJonjre st.. Rochester. N. V |nes man atsibodo dirbti dirbtuvėse.

1 Esti 46 metų senumo, raliu viską dirt>- 
' “c .ti. tik karvių nesu nielžęs. Kam reika- 

liniras žiemą ir vasara toks vvtus, 
•meldžiu atsišaukti žemiau paduotu 
'antrašu Esu nevedęs. (10>

ANTON MELAUSK AS
' 736 W. Lexington sL, Baltiiaore, Md.

KAS ŽINOTE, kur randasi Jonas 
Grigoiaitis. anie 30 metu amžiaus, 
mėlynu akiu, šviesių plaukų, raupuo
tas. malonėkit pranešti jo motinai. Ji- 
apleido namus apie 17 metų atgal, 
kuomet šeimyna gyveno Dunham. 
Mich. Motina labai nori, kad jis tuo- 
jaus sugrįžtu.

Mrs. Barbora Grigoiaitis
Rox T. Marenisco. Mich.

Aš, Klemensu* Rndavičius. pajieš
kau savo tikru dvieju brolių Jono ir 
Mi’olo Radaviėių. Visa laika gyvena 
Vhils’il -h’his. Pa.. prieš karų ir po ka
lto. 1921 mel-’is paskutinį laiškų ga
vau. pz> to nei jokios žinios neturiu. 
Jeigu ka- žino meldžiu širdingai duoti 
Žinoti arba jie patįs lai atsišaukia.

Klemensas Rada'ičius
Tilžės zat. 167. Šiauliai. Lithuania.

Aš. Jonas Andriulis, pajieškau se
sers Rozaliios Kaušpadienės. po tėvais 
Andriuliukės. Ant kiek man yra žino
ma. ji pirmiau gvveno East Chicago. 
Ind., bet nuo 1915 metų as apie ja nie
ko nebežinau. Jeigu esi gyva, meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JONAS ANDRIULIS
6x2— 52-nd st.. Oakland. Cal.

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

geriausias laikas dėl atsitraukimo sa
vo giminių į Kanada. Aš atitrauksiu 
jūsų gimines ir pažįstamus, kaip vy
rus. merginas ir moteris iš Europos i 
Kanada. Jei jūsų imigrantai yra sve.- 
ki, moka skaityti ir rašyti. Dėl plates
nių informacijų visuose Kanados rei
kaluose kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus prie manęs. t

GEO. KAITAS 
Laivakorčių Agentas

1*. O. Bos 47, Malkerville, Ont.,
Canada.

rankią politišką nuovoką, 
kuo itin yra užinteresuoti to 
krašto gyventojai. 0 kad tas 
viskas galėtų Įvykti, tai pir
mas svarbiausias žingsnis 
prie to kaip tik ir yra Vil
niaus krašto autonomija. Jai 
esant, galėtų kur kas sava
rankiau bręsti politinė gy
ventojų nuovoka, ir žengti 
pats Vilniaus krašto ekono
minis bei kultūrinis gyveni-

Lellkų Socialistų mas pnmyn. . KMimo. iun rciKaią IS uetuvos. ras
— — * * Mes linkę manyti, kad tik apie jį esti arba

nei už. nei prieš nėra pasisa
kę, tai vis dėlto užtinki dau
gelį, kurie taip pat tam daly
kui pritaria. 0 kas liečia gu
dus, žydus ir net didelę dalį 
to krašto lenkų — tai jie visi 
tą reikalavimą palaikys, nes 
visų supratimu, Vilniaus kra
što autonomija butų dideliu 
žingsniu prie painaus Vil
niaus konflikto išsprendimo.

Itin reikia pabrėžti, šiuo 
klausimu, I 
Partijos (P. P. S.) nusfetaty- . ....
mą. Lenkų socialistai, išeida- išeidami iš tų principinių su- 
mi iš Socialdemokratų Dar- metimu ir Lenkų socialistai

Pajieškau Jono Žiekio. jis cyvena 
Chicagoj. Iš Lietuvos paeina iš č i pe
nų kaimo.

ALBINAS GRANICKAS
14 Ashmond aie.. \Vurcester. Mass.

Vincas ir Juozas Pluščauskai pajieš- 
kom savo dėdžių Vinco ir Motiejaus 
Ališausku. Puišiu kaimo. Viduklės pa
rapijos. Raseinių apskričio. Katino 
dybos. Meldžiamo atsišaukti arba 
nantieji malonėkite pranešti, už 
busime dėkingi.

W. PLUŠ< AUSKAS
P. O. Box 21, Forest City. Pa.

ri
zi
ką

F-ijieškau I’ntrn Mikelėne. Biržų 
apskričio. Riržu parapijos. Paberžių 
kaimo. Turi reikalą iš Lietuvos. Kas

pats teiksis atsišaukti.
JOSEPH LINKEVIČIUS

lU'J Vld Ilarbvr st., So. BuzVon, .'is...

Ekskursijos
Dau" Įlietu'ių jau rengiasi kėliau i 

I į Lietuvą pavasaryje aplankymui savo 
giminių. Kurie yra jau Amerikos pi
liečiais, tie gaus amerikoniškus pasus 

į ir baigta.
Bet daugelis pilnujų-antrujų popic- 

Irų d’ir neturi, ir tokiems visiems būti
nai reikia gauti nuo Amerikos val«Ri®3 
leidimų,-:- Permit to Re-cnter the 
I nited Statės — sugrįžt atgal, o gavi- 
mtii leidimo sugrįžti būtinai reikia ži 
noti paduoti savo tikrų atkeliavirtu-, 

i Amerikon laikų ir laivo vardų, be ka 
•negaunama l’crmitas.

Nepiiieėiai. neturinti Peratilo. negu
li sugrįžti Amerikon...

Mano Agentūra sujiešką tikrų. atk«.- 
Kavinio laika ir suranda laivų vardu: 
keleiviams Lietuvon, kaipo i: 
tiems pirmąsias ar ant~n2; 
bes popieras vyri n

Reikalaukite ..,a 
2c. štampų, rašydami 
adresu: 

! ’•

r imar ■ 
pilie';

V, ’-'vijėkj 
tuojcus šilimui 
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Humoristika
KAIMIŠKA POEMA.

i

VYRO (JUDRUMAS.

Kam nešioji skambuti

liii’y

1

i
I

i h • •r Gypsy—l’ar.lon,
■e Onrtor. ano ir’- au..:n-: 
me pr..fe>- -<hi :<>

A® Poat Morts.-na 
of ;he Hor-e—l’ll
. •> eat 1f yo.rn

Vasario 29 d.. 19Ž&.

Mrs. itabbit—Mrs. Ermine searvely 
apeoks to f"lks the<e days. Seen.s 
ąuite sj:<k np.

Mrs. Eox—She’s vvearlng her 
fur cuat * '

PLUNKSNAS. Pwtoa, 
Patalus. Kaldraa ir vtokiaa lovą 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

rDidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.

Pas mus gausite 
/ tikras europiškas 

plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston, Ms

AIRYS IR ŽYDAS.

—Ko tu taip j mane žiuri, ar 
suėsti nori. — užsipuolė ant žy
do Murptiy.

—Nebijok. Mister Murphy. aš 
tavęs nesuėsiu, nes' esu žydas ir 
kiaulėmis neėdu — atsakė Leiba.

Rauks:
kelinių kišeniuje?

Petras: Matai, kuomet yra! 
skambutis kišeniuje. tai mano 
pati man užmigus nedrįsta darv-i 
ti reviziją kelinėse.

I.
Kas nežino Bambatyrių? 
Tur bažnyčia ir traktvrių. 
šokių kliubą ir kvartetą. « 
ir vienybės komitetą.
Kas kur švenčia Jurgi. Joną. 
BamLatyriai — Florijoną, 
žmonės šventėn ton skubėjo 
ir pavėjui ir prieš vėją. 
Prunkščia bėriai, girgžda rogės 
"Arbatinėje’ prisprogęs 
iau krypuoja "tautos žiedas.” 
tik kepurės šonais riedąs. 
O profsąjunga pypk ori u 
kuproms atrėmė šventorių. 
Nusispiaut jiems i režimus— 
mitinguoja pas vežimus. 
Apie pašarą, šeimynas.
'oir bus šermens. kur radynos. 
kas ką veda, kas kur teka— 
papsi pypkės, klega, šneka. 
Vienas žodi, antras Ritą, 
palitikė užkliudyta: 
kalba Jonas Tentanetis 
komitetskas. \ienybietis. 
Jonas renčia, kokia žeme, 
mus dabar daugiausia remia 
ir prekyba makaronų, 
ir šiaip kumštimis pu šonu.

Na. sakyk tik tu man. Jonai, 
kam gi mums tie makaronai ?” 
neiškentęs klausia Rokas. 
O jau Paulius, tas šaipokas: 
“Kaip gi. sako, ar koks balius, 
ar reikės lipdyt medalius— 
nėr geresnio materiolo. 
lik ką vežti reiks iš tolo. 
O dar. sako, valsčiaus ponai. 
Runa tokie makaronai: 
reik tik tarti burtų žodis, 
tuoj kulkosvaidis pasirodys! 
Kad taip mums tų makaronų 
kas parvežtų po sutonu! 
Duodam tuoj paliokams garo 
ir iš Vilniaus išsivarom! 
Vyrai ilgai baikas rietė, 
dūmė pypkes, šeimas kvietė 
ir sugėrę magaryčias 
išvažiavo iš bažnvčios.

trys klebonai, altarista, 
o Rėminis kyli varo— 
puspenkiolikto vikaro. 
Nežinia, kuo būt pabaigę, 
jei nebūt sujudę staigiai, 
kortos, tuolaik nedalintos, 
ir visus nutildęs vintas...

» ♦ ♦♦
. Mėnuo—lempa Bambatyrių— 

gęsta už šarmotų girių. 
Klebonijoj tik sušunka:

"Vintas T “Bubnuose karunka!”

i'*--'

TAI BENT PIRŠLĖ.

—Barbute, aš parinkau tau 
gražų tyrą.

—O kokie jo plaukai, ar ne ru
di ? A> rudų plaukų labai neken
čiu.

—Ale. ne! Kur tau bus rudi!
—Tai gal juodi?
—Ir ne juodi.
—Tai geltoni ?
—Ir ne geltoni.
—Tai kokie jo plaukai?
—Jis plaukų visai neturi. — 

atsakė piršlė.

NEDRĮSTU

I.

i

»<

tu
t.l

gaut.
t

i

Ji: Kaip tu drįsti prasyti pas. 
mane bučkio?

Jis: Nes aš nedrįstu bučiuoti: 
be leidimo.

Iš PIKTUMO SUSIRAITO.

I

Vvras: Aš tau sakiau, kad
• t

savo plaakų daugiau neraitytum 
ir .veidų nemaliavotum. O tu vis 
nesiliauji.r » • J I

Jauna pati: Mano plaukai su
siraito ir veidas parausta iš pik
tumo. kuomet tave plika t»ama-( 
tau.

i
KOKIAM (JALUI JIE GYVEN X

Pasakyk. Antanai, kokiam 
galui mudu ant svieto gyvenam 
: —Ogi gy venam, kad bijom nu- 
*«ižudyt. Aš mirti nebijau* ir bu
čiau senai pasikoręs, bet bijau 
sarmatos. — paaiškino Petras. ' 

—Teisybę sakai, aš irgi jau 
bučiau nusiskandinęs, bet dabar 
vanduo šaltas, tai bijau salti pa- 

t ■ > *

Klebonijoj žalias stalas. 
Prie to stalo—svieto galas: 
kėkso kortos nedalintos, 
nesulaukia pradžios vintas! 
Nors surinko Florijoną* 
dvidešimt penkias sutanas, 
bet užuot pradėjus vintą, 
palitikė užkabinta. 
Pats dekanas Balhatuška 
kampe stalo sunkiai puška: 
“Panie tego ar girdėjai! 
ko jums reikia dobrodziejai ? 
Padarytas konkordatas, 
ir prisiekė biskupatas. 
o vikarai, kapelionai— 
opozicijoj galgonai!
Ech daugiau jau dešimt metų 
kaip giedojom už sveikatą. 
Rusų ciesoriaus valdovo 
"Ciebie Boga" to i owo... 
O dabar štai vėl galėjom 
už saviški traukt “Te Deum.’’ 
melstis “pro imperatore.” 
nors karūna karo ore...
Aš gi. panię. sens lietuvi.-, 
tai man prigimtas liežuvio, 
treriau tiktų takiai giesmet 
Taip ir-žmonės melstis kviesim ’. 
čia tai kunigas Kovainis 
("Ryte” rašos Jot Medainis, 
Doctor juris utriusųue’as) 
ėmė pert dekanui buksvas: 
■’Pater reverendissime! 
Nesiseks jums tam triūsime. 
Nors žemaitiškai giedosit. 
vis žmonių nepriviliosit. 
Amžiais jau už visagalius, 
ciesorius, carus, karalius 
ir valdovus “iš malonės” 
meldžia kleras. bet ne žmonės. 
O be to ir konkordato 
šeštas punktas taip nustato. 
Jus, tėveliai Bambatyrių. 
čia gyvenate tarp girių, 
nuo pasaulio užsikasę. 
svetimi I^eono dvasiai..” 
Na. dekanui ant pakaušio 
visa plike pasišiaušė:
“Nors profesorius iš Kauno”—- 
rėžia—“bet dar proto jauno, 
žinom mes jus ciciltkus. 
radikalus, bolševikus!
Tas Krupavičiaus skruzdynas 
mums ir kterikus gadina!" 
čia pakilo tokis lermas 
tarp skverouotosios paderinės, 
kad net bubnų karalienė 
užsimerkė, kaip dėdienė. 
Balbatuškos pusėj skysta:

/Vot Dotar.y
Liana iran— y«»ttr ♦»’$! 
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REVIVED

father who«e sor. wss 
i:4ug badly in college tried callius 
litui crer the long-distance ahout Ii- 
gradee.

‘ Heile, John. Why don’: y<»u make 
įj-tter gradesf be asked.

‘‘Cazt hear you. father."
"I say, can’t you tuake better 

gi a.ies y*
“i'an’t hear yon. father "
“I say, John, du you need 

r »ney < -
“Yes. ras. šen' me *50."

Qu*afi*R Raviaed
A plah: gpoken elubmitu said 

fed.-r'. metnber, ‘ How tuany 
y. ų are in :hįs club. besi<l«-s
you eit’’.-"

"Besldes myself.” replied the other. 
ha it inehned to be augry. "I mušt 
-ty I likę tb.at.“

tVeii, .hen, how many do you 
rechn’- irelediag yniraelf?"

Matchieaa
Sii.-.pper—Td likę to mateh th!« plere 

ii ribr.M, r/.ease.
Ci<rk—. afortunately, ’ve cannn:, 

r.i.'.daa-. ?. happens to be orte of the 
‘:t a: . j bargalns* we oftered 
ą-eek.

WEaRING THE ERMINE

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN

KIT “KELEIVI”.

’lr . Mnrj.hr—No. S— r-ns I ::l f v. ;:j 
:rnin.—Wesiem • hri

NOT HIS HONEY

■ Jf įon think yoS’re rąėntn '<r 
i.nees yos’re gorina get "

. -o you're the Bee'ą Km-s-v
■ i ■ - i ‘"

Bored Him
,:My desr." snid Mrs. Brome to her 

husband. ’I betteve Mrs. .lenkins is 
ofTended about something. She hasn’t 
’w»»r, to see me for Severai <lays."

•Be sv.re." said Brown. “to find nut 
what ė: is ivr.en she comes. and we‘ll 
try ;t or: her again."

Diatance Lenda Enehantmtnt
I’«' likę to see a perfeetly

Tb.ere’s one over there. 
I'!! introdnce you.” 

thanks. I just vranted 
■; «-• her."—American

pnp^r

Ome

m ęjet-
I.P£;«»n

Hia End of lt
(complacently)—The other 
hera seem ąuite proud of

IŠMOKITE BE MOKY
TOJO.

IETI VIŠKV GAIDŲ « LEKCIJOS. 
KNYGA $1.541. PARSIDUODA

Ut $1.*»
l(> het-jviškų šokiu visai orkestrai ir 

pianai. 11 knygą $«.<*» vertės parduo
du už- $4.D0.

s lietuvišką dainą rekordai dėl pho- 
nografo. labai gražus $7 vertės par
duodu už $4. ,,

Drukuojamos mašinos su lietuyis- 
..o-mis raidėmis nebrangiai. Adresuo
kite THE NE1GHBOR"

R. 2. Bmt l»3D, WARREN, MICH

Pl.iyer 
members 
H”’-

Cad-He 
you a’lu* nabs the best 
Hbmorlsi.

Try Thi»!
Irankėr-1 Liekai my n ite ont of!»ed 

ti<r»-e tiiąes last-nlght.
C\duė<w—Ha, ha! Thnt’s k mod 

tm you:
Pmffcer—NO, the Joke’s on her—s- e 

t* ••v-tt i <1id It in rhv sl*ep:

fnot to be nntdone)—Yns. 
caddie!—

r
i H

—- ----------------
Hia Identity EataMiahed

ih-re—la'C nlght I dreanied 1 mar- 
,->.•4 rhe ? ost bean'ifiri woman in -tl.e 
Avir’.d.

bennr-And vrere we happy?

AH EVEJtlASTlNG EXPENSE

Suteikia seniems žmonėms 
naują stiprumą ir jėgą

Mr. R. R. Cozine, Redfnrd. .Mo, sa 
ko: "As visai buvau nusilpęs. Ką a< 

; valgiau, tas man nėjo į sveikatą. As 
i bodavo raugėju. mano skilvys išsipus- 
'<iavo Ir labai skaudėdavo. Po vartoji
mo Nuga-Tbrte aš jaučiuosi kaip nac

ijas žmogus ir maunu, kad tai geriau- 
ios gyduolės pasaulyje dėl seną, nu- 

i silpusią vvrą Ir motetą."
Nuga-Tone yra puikios budavotojos 

' - veikutes, stiprumo, energijos de! jau- 
I ną ir seną Jos gamina tortingą, ran- 
|<lona kraują, stipriue gerus nervus— 
•daug smarkesnius vyrūs ir gražias 

noteris. Nuga-Tone pagelbėjo tūks
tančiams įsigyti geresnę sveikatą, ku

ri’ __  __
zarrtą erubelią, galvos skaudėjimo. 

' tvaigulio, koktumo, inkstą, kepi ną ir 
•pūslės trubelią, silpną nervą ir nusil
pusią kitą kūno organą. U 
nutelį aprietoje šiandien. Pabandykit 
tas sveikatą budavojenčias gyde / 
Tik žiūrėkit, kad butu Nuga-Tone 
niekas negali užimti ją ži«*os.t ";

Į

Pr*tty \vife—A thlag #>f beauty is 
joy fnreręr.
Hiihhy • T*ą ‘snd sn averlssting 

exner.se.

a

moteris. Nuga-Tone pagelbėjo tuks- 

rie kentėjo nuo nerviškumo, skilvio ir 
-žarną rrubelią, galvos skaudėjimo, 
svaigulio, koktumo, inkstą, kepenų ir 

pusią kitą kūno organą. Nusipirklt ? .A.r  - - * * - * »•_ - »A-.l,:♦
sveikatą bndavojnnčias gyduoles, 
žiūrėkit, kad butu Nuga-Tone

H«r *x^«ri«ncg
“Ye< rnv desr indy.” said the seto-, 

"rhe statė osrts a lot to tvomen.”
•’¥<•«. 1 c>tn ttatlfy to tbst," replied 
lan<lls<|y. i <a

A Clntd MM
Wiib-ir« oooftor took blm lr.tr> 

first *nn parloti
•Gee: \V1ttmr *xcls!med. if* a 

■to* n porrh.MBft 1*7”

h;-

“KELEIVIS” RAŠO THC TEISYBĘ SKAITYKIT IR 
PLATINKIT J| TARPE SAVO DRAUGŲ.

i

r.

i

Aš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute aroa Muskulų Reumatiz
mo. Strėaų Skau
dėjimo 
ge), 
iGout), .
man laišką, pade- 
dant savo vardą 

il^- ir aišku adresa, o 
■ aš prisiųsiu dykai 
' Vieno Dolerio Ver 

tės Bonką išban
dymui maro Rhcumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių sa-o lėšomis.Jąs 
pafhatysite, ka gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te mar. bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su pagelba plasterių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį su Linimentais, eiektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt ji su už
kalbėjimu. Bet jus privalot ji pra
šalint. Jis yra kraujuje .r jus turite 
vyti j j laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo r kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų gėlimą, gerklės sutūrimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirody. į vieną sąvaitę 
ir paprašysite ma>.o kompanijos pa
siusti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot .Jeigu jus nevsytojot mano 
gyduolių. jų:- nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musu pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite

i Lumba- 
Padagros 
parašyti

$1.00 Butelis ui 25 cenlus.
Išbandykite jąs Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitu, 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbnndj kit --tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums neina. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
bute liuką, kuris neturi vertės, liet 
siunčiame pilnos mreros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį, šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todel jąs privalot prisiąs- 
ti 25c. persiuntimo h «upakarimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaižysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO, 
Dept. R. W„

1355 Milwankee .‘.ve, Chicagą, fll.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KROMSKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 .METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

L

Dr.KILLORY

Lietuvis OstMttmta

I

!

i

I

priskiriu 
atitiesinuI

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDM.IOMTS:

i 1 v. po pietą

Seredomis iki T2 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

231 Broodmay, t«Ppe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

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

J. L. PASAK ARNIS. O. O. 
447 Brsathvay, So. Bmton, Mase

Lietvvitka Aptieki
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir Aatoą

atrėną, kraujo vatyms, nuo slaptin
gą ligą, toestto, patrukime, ete. 
Taipgi gUtlkom Dtetią ii Lietuvos. 
Patarnavimas kaogeriauaiaa. (vai
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistą p rietančiam ir per 
paštą. Musą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1*0 SALĖM 8TREE1
BOSTON. MASE.

i 
I

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROGM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

Telefonas 3T234

MEDICINOS DAKTAR \S i 

tĮ.1H1K0LAIT1S
Vaiandot: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki « vakare
107 BUMMER STREET 

LAWRRN< E, MASS.

Tel. South Boston 8620 
Reaidence (Jniversity 1465-J. 

S. M. rsiiiaa-SktDti
I.IETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
N6 BFMdtray, Sn. Bo

Room 2.

DR. MARGĖMS 
Gydytoja* ir ChiraiM

Valandos: TO—2; *—■* 
Sekmadieniniu: 10—S 

3421 So. Habtod Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8481

oėią, faizdą ir kitą ukaudąlią 

BEAK BRAND SALVE (GroMcvrskio) 
Suatabdo skanumą ir užgydo žaisdaa k* 
■kamino j 2 nr 3 dienas. Kaina Mc. 
GROBLEVAKI * CO, PlymoutJi, Pa.

"GYDO ir GYDO Ir GYDO—kat siateatar

«
i

exner.se


Fio. 9. V aparto 29 d., 1928.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir ič Lietuvos Laikraščių.)

lį gonine netikėtai ir nelauktai
1 iš kaimo važiavusi moteris 
be mažiausio triukšmo... pa- 

;gimdė kūdiki. Gimdyvės kai- 
minka pagavo naujagimi ir 

i įsupę skaron. Tuojau pa-
PASIBAISĖTINA ZMOG- kaukta automobilis ir gimdy

vė su kūdikiu tapo nugaben
ta Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėn.

SUGAVO VAGILIUS.
Pernai metų pabaigoje 

Žeimelio valsčiaus apylinkė
se nuolatos pasikartodavo 
įvairios vagystės bei šiaip1 
pasikėsinimai. Pavyzdžiui,! 
gruodžio mėnesy Petrui Ža- 
kiui iš Krasniškių kaimo pa-! 
vogė 7 pundelius linų, o jo____
broliui Juozui Žakiui roges.Į56 m. 
Bendrai, nuostolių padarė 28 m. 
apie 300 litų. Tą pat naktį i Nužudymo 1__
išplėšė Irumpakojų Kaimo;per didele šeimyna, į L_ 
Juozo Jankausko gy\enamo-'nenorėiusi tekėti jo pamylė- 
sios trobos stogą, įlindo vi-’ta mergina. 1” ’ ’ 
dun, išnešė i 
apie 2,000 litų sumai, lą pat;norėjo ją sumažinti, 
mėnesį, truputį ankstėliau - -
tokiu pat budu kėsinosi ap-' 
vogti Simoną Tamašauską' 
Narūnų kaime, Dėt sis pa
juto kame dalykas, užklupo; 
juos ir piktadariai nieko ne
paėmę, bet dar palikę vieto
je kumelę, pakinkius ir roges; 
pabėgo. Policijai teko susi-; 
rūpinti siomis nuolatos pasi
kartojančiomis vagystėmis. 
Po intensyvaus darbo nusta
tė. kad tai esąs darbas vienų;mašina. Darbui įpusėjus, 
rankų, ir kad senų specialis- viena darbininkė nupuolė 
lų esama. 1 rumpai po šio nu-1 nuo javų kraito ir pateko 
statymo, einant įvairiaisty-i-.-oni-o i Vaiir.nie
rinėjimo budris nustatyta, laimingąją I.__
kad vagys esą Stasys Stan- pats liko atskilusios mašinos 
kus ir Jokūbas \ inkšna is dalies užmuštas.

kurie už panašius!

ŽYDYSTĖ. 
Nužudyta du seni ir vienas 
jaunas žmogus. Priežastis — 

šeimynos didumas.
Joniškis. Naktį iš 4 į 5 va

sario Maiavėnų kaimo, Šiau
lių apskr. ir valsčiaus pil. 
Petras Čepaitis nužudė tėvą 

..1., motiną 52 m. ir brolį
% 

priežastis — 
, į kokią

AKIPLĖŠIŠKA VAGYSTĖ.
Kol mina i (Pagėgių aps.). 

Dar nebuvo musų apylinkės 
ūkininkai atsikvošėję po tos 
drąsios vagystės, kuri nese
nai buvo padaryta Vydutai- 
čiuose pas ūkininką .lenkeli, 
kaip vėl prieš keletą dienų 
šio kaimo gyventojas Loren-

i mergina. lšžudvdamas-castaP°Ja^a! skaudžiai ap-: 
Įvairių daiktų šeimų P. Čepaitis tokiu budu vo8t?s

Žmogžudys suimtas. Ve
damas tardymas. Kaiman? 
atvyko policija ir teismo bei 
medicinos ekspertai.

NELAIMĖ KAMPINIŲ 
KAIME.

Sausio 19 d. Kampinių k., 
Veiverių vąl. tragingai mirė 
ūkininkas .Juozas Kazlas.

Sausio 19 dieną iš pat ryto 
velionis kūle javus motorine 

Darbui įpusėjus,

t 
ranka i mašiną. Velionis ne-| 

į begelbėdamas

kus ir 
Šiaulių, 
nusikaltimus buvo jau 3 sy
kius bausti. Kratos metu pas 
juos bute rasta įvairių daik
tų ir nustatyta, kad visi tie 
daiktai vi a atgabenti iš sve
timų butų. laidomi jie kal
tais neprisipažino pradžioje, 
bet vėliau pavyko juos gud
riai pastatytais klausimais 
Įvilioti i pinkles ir Vinkšna 
prisipažino aukščiau -pami
nėtuose i 
norėdamas išsukti 
draugą pasisakė, kad antras 
asmuo su juo vagystėse bu
vęs koks tai Karolis Linder- 
manas iš Latvijos, bet nusta
tyta. kad tai butą ne Linder- 
mano, o sulaikytojo Stan
kaus Stasio. Kaltinamieji pa 
dėti kalėjiman.

Velionis buvo 39 metų, gi
męs Kazlų Rudoje neturtin
go valstiečio šeimoje. 1921 
metais dideliu savo darbštu
mu Kampinių kaime įsigijo 
ūki ir pavyzdingai ūkininka
vo.

Velionis apylinkės ūkinin
kams buvo darbštumo, blai
vumo pavyzdžiu. Mėgo skai
tyti laikraščius. Buvo links- 

’ mo budo, visų mėgiamas ir 
nusikaltimuose ir gerbiamas žmogus. Vaikus 
ir. išsukti savo leido-mokslam

Velionio liko žmona ir dvi 
mažos dukrelės.

Apylinkės ūkininkai liūdi, 
netekę darbštaus ir doro kai
myno.

:

7.

i

Miliomu Giria 
didelę vertę

Santai Midy 
kuris

Palengvina 
'■ereguliarį 
šlapinimasi 

Seniems
Parsiduooa vi
sose Vaitinėse

SPARČIOJI EKSKURSIJA I

LIETUVĄ
IRIAUSIU IK GKF.h -I AUSI U DIDI.A

AQUITAN1A
išplaukia iš New Yorko

SEREDOJ, GEGUŽĖS (MAY) 30 DIENĄ
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojai, 

Cimard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BUKŠNAITIS

Ti<- iausiti ir Greičiausiu keliu i Kauną 
Be Persėdimo Iš Uiivo i I-tivą

-Juru Milžinas AQUITANIA perplaukia vand'eny- 
i 5*2 dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

i traukini ir vežami eeLžkeliu iki pa* Kauno.
Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:

BERENGAR1A.....................Birželiu 6—27
MAURETANIA................... Birželio 13—30
AQUITANIA.........................Birželio 20

Geras Tonikas
Kaip kada jus jaučiate, kad jums 

reikia toniko pagelbėjimui atgaivinti 
jutų stiprumo ir atbudavoti jūsų atsparą.

Ko jūsų kunui tiktai reikia, tai vitaminų- 
maisto.

SCOTTS EMULS10N
yra maistas-tonikas, kuris imi daug vitaminų iš cod-liver 
oil. Tūkstančiai vartoja ji kasdien, kad tinkamai maitinus 
kūną ir atgaivinus stiprumą.

Jei norite būti tvirtu ir gerai maitinamu—vartokit 
Scott’s Emultion.
——■ Scott & Bowne, Bloor.ueld, M. J.

namų specialiai atsinešta ko
čėlas'. Po ‘‘mušiui” moteris 

. ir apiplėštas nežino- Į ko&K PaslėPė P° skvel™ ir 
mų, bet matyt tų pačių pik- nuejo^namo________
adarių. Dar prieš kelias die-; y .
įas vagys, užmanę savo ne-!j||SM L16ZUV1S 
lora darbą, naktį smarkiai! 
umušė Lorenco šunį, taip ; 
taip kad ūkininkas nuo to į 
aiko jį uždaręs kūtėje drau
ge su kitais gyvuliais. Užtad . 
lakti iš 21 į 22 sausio mėn.’ 
liktadariai galėjo lengvai pdTą
avo nedora užmanymą1 - - ,
vykdyti. Prisistatę kopė-|:i’J“'"i*"ti ® 
ias, pro 
>os galą užlipo ant krauties, 
š čia laiptais nulipo į prie-i 
nenę, iš kurios įsilauždami 
ėjo į kamarą ir ją, galima

; akyti, visai ištuštino.
! .uksto pavogta apie 10 cent-i Gatvė ... 
įerių įvairių javų, patalai, o -la< 
š kamaros išnešta visa pa-' 
kerštų kiaulių mėsa, laši-1 
įiai. taukai ir daug kitu mai
sto produktų. Negana to, va- 
>ys nusileido į rusi ir iš ten 
šnešė nemaža kepalų duo- 
ios. Išgabentoji visa nauda 
apo sukrauta ant padvados 
r išvežta. Dar. lyg pasityčio- 
lami, piktadariai užrišo iš 
>ro pusės gyvenamosios tro
bos duris, taip kad nelaimin
gas ūkininkas turėjo rytmetį' 
laug vargo, kol galėjo at- 
dėšti duris ir išeiti laukan. _ _
Matyt, vagių butą prie savo dėkite kimšti į vidurius gj.7- 
imato pratusių, nes niekas iš;'duobų, kurios tik suerzina 
šeimynos neginlėjo jokiošlapumo sistemą. Isvaly- 
rarso. Policija vagių stropiai į kitę inkstus kaip išvalote vi- 
ieško.bet kažin ar suras, nes . durius, išplaudami juos su 
Joje apylinkėje jau kelintą 'minkštomis, nekenksmingo- 
<artą pasikartoja panašios druskomis. Inkstų už- 
/agystės, o kaltininkai vis duotis yra iškošti kraują. Per 
lar lieka nesurasti. Užtat-4 valandas jie perkošia 500 
ikininkai turi būti dvigubai grūdelių rūgščių ir medžia- 
itsargųs ir stropiau daboti gos, todėl supraskime kokį 
^ivo namus ir turtą. ; darbą jie atlieka.

________ 1— ' Gerkite daug gero van- 
COČĖLU ATKERŠIJO UŽ’dens — negalite persigerti: 
VYRO PAVILIOJIMĄ. Į šalia to, gaukite iš aptiekos 
Kaunas. Vasario 6 d. pa-;apie keturias uncijas 

gyvenusi moteriškė prie pa-'Salts druskų. Imkite no at*> 
nos Komendantūros, už- batinį .šaukštelį ka> rylą *: - 
juolė jauną, gana gražią pa- pirm pusryčių per keletą diė- 
lelę ir pradėjo mušti ją ko-šių i’" inkstai veiks kuopui- 
:ėlu, šaukdama: aš tau paro-! kiausia. Tos garsios druskos 
lysių kaip, atmušinėti nuo išdarytos iš vynuogių rukš- 
nanęs vyrą! Susirinkus pub- ies. citrinų sulties ir lithia. 
ikai muštis liovėsi, bet pub- Jos ilgus laikus vartojamos

Jums Pasakys!
iusų Liež -Junis pasakys ISpt

Liežuvis yra pilvo veidrodis. Jeigu 
oiivas netvarkoj, jeigu žarno. užsi- 

arba įdegę, jūsų liežuvis apie 
-'tai jums pasakys. Ir tuomet jus turite 
‘___ . ' > atitaisyti su Tnnerio

UŽmanvma'’<xrėiuoju Vynu. Nuo Jb9i> metų šita 
_ •* *" i 1iizvlS t'rn niu. nz.fi r L i _

..imo, prasto apetito'ir gazų vidu- 
gvvenamosios tro-i riuose. Visose aptiekose. Rašykite pas 

-- - • Jos Triner Co., 1T13 So Ashland Avė.,
: U Chicago, III. reikalaudami SAM- 
, PALO DYKAI. | laišką idėkite 16c.

■ • padengimu, persiuntimo lesų.

VELTUI SAMI’ALO KUPONAS.
NUO ‘ Vardas ..................................................

... E 3.

§ Jei Nugarą Skauda ar Pūdė 
Vargina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos

I

Inkstams ir nugarai skau
dant neišsigąskite ir nepra-

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
.Itts galit juo' sustabdyt dabar su 
< reoniukion. sušvelnintas kreozoi 
t;.-, kuris yra priimtus vartoti. Creo- 
niulsion yra nauja- medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
creitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion 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.

Creorrulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą -u kvėpavimu, jis yra labai 
g.'ras de! sutvirtinimo vtsos siste
mos į>o blogo šalčio ar "fili.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jnsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 

i taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
iusų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany. Atlanta, Ga

Tiesiai i Dancigą LANCASTRIA 
Gegužės 30

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite 

Mums:

CUNARD LINE
33 STATĖ ST.. BOSTON, MASS.

LIETUVIAI!
BAI.TIKO AMERIKOS LINIJA
Tai -vienatinė ir pirmutinė Linija, ku
rios laivai plaukė STAČIAI I KLAI
PĖDĄ 192t> ir 1927 metais su būriais 
ekskursantų.
Tėmykit šių 192X metu ekskursijas 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ ir prie jų pri
sidėkit. Iš anksto pasirūpinkit reiks- . 
liūgas popieras.
"LITI AM V —17 Balandžio-April 

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

ĖSTOM A"—2 Gegužės-May 
“Vienybės” ekskursija.

“ESTONIA“—16 Rirželio-Junc
Lietuvos Vyčių ekskursija

r 
|

“LITIAMA"—29 -< ievužes
“Naujienų” Ekskursija

KAINOS LAIVAKORČIŲ j 
KLAIPĖDĄ

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

Turistinė III k lesa .... S122.00
Ten ir atgal tiktai .. $203.50 

Valdžios taksai atskirium.

BESIRUOŠDAMAS ŠAU- 
i DYTI KURAPKAS, PATS 

PERSIŠOVĖ.
Zarasai. Sausio 7 d. Gry- 

biniškių k., Degučių valse, 
gyventojas Jonas Bagdana- 
vičius, pamatęs iš giyčios 
buri kurapkų, sumanė pame- 

Paskubomis įbėgo į

SUDEGĖ NAMAI SU VI
SAIS GYVULIAIS.

Suvemai (Klaipėdos ap. ). 
Šio mėnesio 11 d. vakare dėl 
nežinomos priežasties užsi- ____
degė ūkininko Peleikio gal- ^žioti. 
vijų tvartai, šeimyna jau bu-,kamarą ir norėjo ištraukti iš 
vo visa sugulusi ir gaisrą te-, }X> skrynios medžioklini šau- 
pastebėjo tik tada, kai įsi- tuvą, kuris buvo ten*kaipo 
vyravusios ugnies traskėji- laikomas be leidimo, padė
kas pabudino is miego. To-ta$ šautuvo butą užtaisyto, 
rtei beveik nieko ir nebepasi-Įgetrauįjan^ kažkaip užkliu- 
fcekė išgelbėti: sudegė 8 ge- rĮg gaiduką. Šautuvas iššovė, 
ros karvės, 3 veršiai ir daug §uyjs pataikė galvon ir buvo 
pašaro. Nuostoliai dideli, nes toj-s smarkus, kad sudraskė 
apdrausta tebuvo- tik sulygi-ĮVisą veidą ir išvertė sniege

I

vijų tvartai, šeimyna jau bu
vo visa sugulusi ir gaisrą tė

vyravusios

ros karvės, 3

namai mažai sumai.

PEŠIMOSI MADA.
Rokiškio apskr., Panemu

nėlio vai. tamsoje kažkas 
trenke pradžios mokytojui p. • . ~ . • v • • v » • 1 • I

nis. Nelaimingasis, teturėda
mas vos 19 metu, po kelių 
valandų mirė.

PAGIMDĖ KONKĖJ.
. i • i Kaunas. Sausio 29 d., apie Misevičiui akmeniui veidą ir: ]0 vaj vak ėjo nuo ?totieg 

pabėgo, čia dažnai pasigeria; miestan konkė. Ties Karo li- 
namines ir susipeša. Maskė-, 
nu/ka'ime kulėsi net gimna-] 
zistai.

VAIŠĖS SU PEILIAIS.
Žasliai. Paparčių kaime 

sausio 8 d. beyakaruojant 
jaunimui, du vyrai, susigin
čiję dėl merginos, pakėlė 
muštynes. Mušeikos, pasi
skirstė i dvi grupes, pasivai
šino peiliais, lazdomis. Re
zultatai: užmuštas Motiejus 
Dziėduiionis, 25 m. amžiaus, 
sužeisti 5 ir lengvai nukentė
jusių skaičius ne mažas.

Ker-choo!

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Lituani*” * Koto 13 
“Ėitonia” Kovo 30 
“Lituania” Baiandž. 17

V

JNmičiaudė jimas yra pasarga
Stabdyk tą ša!:: laikui HII I. S Cascar. 
Bromide-Ouinine tą atliks. Sustabdo šal 
ti į viena dieną, nes jame yra keturi rei 
kalingi daiktai krūvoje — sustabdo sal
ti. sulaikė karšti, paliuosuoja viduriu*, 
aigtivina kana Bukite tikri, kad gau
nate fili I S

t

NEWYORK, N. Y,

Žibiom kreipkitės i vietos agentą ar j bendrovę:

BALTIC AMER1CA LINE 
8 BR1DGE STREET.<

LIETUVA
PER HAMfrt'RGĄ

Ant musu popuii.lrių laivų

K1<1CM?vnLAMBk

Nepalyginama* švarumas ir 
patarnavimas viso* e klesose. 
Personaliai lydimi i Europą 

išvažiavimai.

Semitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiunėium greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidinių ir kitų 
informacijų klauskit pus vie
tos agentus arhn pas

Bamtanj-taisai Line
United American Linen, Ine- 

<»ėnrrdl
131 Stata Strwt. Batto

A/V A ’’ *Ty ■ B J Kauną ir aitrai 
^BB(Pridėjus S. V. 
" v įeigy Taksus.)

Jos ilgus laikus vartojamos 
išplovimui inkstų, taipgi nu
galėjimui rūgščių, kurios er- 

iojusi jos vyrą, o ji pasiliku- ^ina pūslės sistemą, 
d su ketvertu vaikų be jokio! Jad Salts druskos nebran- 
įprupinimo. Nukentėjusi, -gios: negali pakenkti : pada- 
oasinaudodama laikinomis rt> malonų, putojantį lithia- 
jaliaubomis. spruko į šalį, i vandens gėrimą, kuri kiek- 
‘Atentantatas” buvo iš ank- vienas turėtų laikas nuo lai
sto gerai apgalvotas, nes iš gerti, kad inkstai puikiai 

veiktų. Pabandykite: taipgi 
gerkite daug vandens ir be- 

; abejonės stebėsitės kas pasi- 
illarė SU inkstu vargais imu- C»ntų visų ligų paeina nuo netvarkos 
garos skaudėjimu.

ikai paaiškino, kad mušanti 
jž tai, kad toji panelė pa vi-

_. ?. .

GAISRAS.
Tauniunai, Papilio valse. 

Čia pas p. Kučinską ištiko 
gaisras. Sudegė kute ir dar
žinė, kurioj buvo nemaža 
šieno ir šiaudų. Gyvuliai su 
dideliu vargu pasisekė išgel
bėti.

Gaisro priežastis —lempa. 
Vakare šeriant gyvulius lem
pa buvo pastatyta ant mėšlo.

Dabar baltesni skalbiniai
Niekas nebuvo trinama ar virinama

SKALBINIUS nereikia dau
giau šiūruoti arba trinti 

ant lentos, kad išėmus iš jų 
purvą. Nei biskučio! Dabar 
aš tik išmirkinu ir pa grum
dau — ir skalbirųai pasidaro 
daug Įvairesni, negu pirmiau.

Matote, as vartoju Rinso— 
tą garsųjį granuliuotu muilą 
Jis padaro vandenį minkštį 
kaip nuo lietaus ir suteikia 
tirštas, smetonines, putas, ku
rios stovi taip ilgai, kol pa
baigiu skalbti.

jai Granuliuotas 
Muilas

Purvas. plėtniai ir taukuo
tos vietos pasiliitosuoja nuo 
drabužių šiose puikiose puto
se. Pamislykite — viskas ką 
aš darnu, ta: tik pagiumdau! 
Net virinimas nereikalingas, 
nes ir Ie to skalbiniai balti.

Sis lengvas būdas apsaugo
ja drabužius; taipgi apsaugo
ja ir mano rankas. Aš nie
kad nebunu be DIDELIO pa
kelio Rinso. Jus galite gauti 
jj nuo groserninko.

Garantuotas išdirbėjo 
LL’X—I>ever Bros. Co.

Išmitkina skalbi- 
■ K ^B nilis balčiau.UU........ f

Gert hgelba Ku Gtzq ■ 
Pilve Sloutejim 

ir Sviiędit
Daktarai sako mums, kad 90 pro- 

nike. Jus negalite jaustis gerai, jeigu 
jūsų virškinimas yra prastas; jus ap- 
-irgsite. jeigu jūsų maistas viduriuo
se nebus tinkamai . umaltas ir pilkis- 
;>alioosųotas. a

I Tanlac turi pu.kų rekordą kaipo 
pfašalintojas visų pilvo netvarkų Olų; 
nėt ir tižsisenėjusių.

1 Mrs. Emma > nekeli. 4 i Ruekingham 
st., Hartford. < onn., sako; “Nuo to 
laiko, kaip pradėjau imti Tanlac. aš 
galiu valgyt bite ka. Aš užaugau 9

* Svarus ir miegu gerai Nekankina 
•daugiau svaigulys ir galvos skaudėji- 
| inn« - atsikėlus iš ryto aš jaučiuosi 
[puikiai:”
f Jeigu jus kenčiate nuo gazų, skaus
mų viduriuose arba pilve, svaigulio, 
nevlriškinimo ar kepenų netvarkos; 
jeigu jus neturite apetito, negalite 
Tniegoti, esate nerviškas ir nusilpęs, 
tas parodo, kad jums reikalingas 
Tanlac. Tai .vra gera gydu<>lė.nad«rytn 
iš žievių, šaknų ir žiedų- pačios gam
tos gyduolių sergantiem-. Kainuoja 
riaziau kai 2 centai už dožą. Gauk 
h<>nką. iš jūsų aptiekoriaus šiandien 

.-----,......... , Justj pinigui b i> sugražint;, jeigu
gyduolė pasalius skausmus. Ir <ie*c- jums negelbės.

pilną gydymo jėga iki plastTi.- iti’e- 
i savo pilna darbą pasai imui

' skausnu*. Taigi buk tikras, kad irto- 
|jnma,- plasteris butų Johnson'- Par

duodamas visose vaistinėse

NEURALGIJOS 
KENTĖTOJAI 
SKAITYKITE ŠI

i
i-----------------------------------------

Į Nėr reikalo ilgiam kentėt 
šiuos Baisius 

Skausmus.
I

Dei greičiau.<w>s, pastoviausia pa
galbos de! neuralgijos skausmu, var- 
ok Johnson’s Red Cross Plasteri. Jis 

j 1 n salina šių atroiiizuojanėm pipuo- 
: iu skausmus tarsi magiškai. Per 40 
j metų ši gelbstinti, niekuomet neap-

• aunanti gyduolė, yra komfortą- keri- 
tėtojams <lel Reumatizmo ir !' da£-
• < suimsiu nervų, uždegimu ete., 

’.avo umiu ir tikru veikimu.
į Čia apie jį nėra jokios paslapties

I vienas Red Cross Kidney Pla.-ter turi 

, ka pilna darbo pasai;1 imui

Par- Tanlac
52 MIIJONAI BONKl ISVARTOTA

LIETUVĄ
PER BREMEN\

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais 

TIK AšTl OM AS 
DIENAS 

Puikios kajntos Trečia!
Kle.-ai—1 iktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Stale St.. Bos»on, Ma«s.
NORTH GERMAN ,
LLOYD A

i

t

"o-r

VfNTFJI. VI- 
Išl. \l KINI \l 
pagi domi.

kuomet RE.M- 
ir išgydė kitus

savo aptiekorni.

BŪRIMAI IR
HF.MOROllJAI
' Kam kentėt, 

OLA pagelbėjo 
per 17 metu. 

Paklauskit 
Jis žino, kad RE.M-OLA išgydo 
henioroidus įpilęs).

I

—?

»

DR. LANDAU
32 < IlkMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo S iki 
.10. nu<> 1 iki 3 ir nuo 6 iki ft, 

Nerfėldieniais nuo 9 iki 12.



S. KELEIVIS No. 9. Vasario 29 d., 1928.

Vietines Žinios
PAGROBĖ BANKO 

PINIGUS.
giai. Iš Neu b orkų pasveiki
nimas atėjo nuo SLA. sekre
torės J uige liūtės. Net p. J. O. 
Sirvydas prisiuntė pasveiki
nimą nuo "Vienybės” štabo. 
Bankieto pamarginimui bu
vo muzikos ir dainų. Kal
boms ir linkėjimams pasibai
gus. p. Ona Kapoėienė Įteikė 
adv. Bagočiui minėtąją tau
rę. ant kurios buvo Įrašyta: 
"F. J. Bagočiui. Paminėji
mui 25 Metų Darbuotės A- 
merikoj. Vasario 20 d., 1928 
m.. Draugai.” Tuo pačiu lai
ku p. Bagočienei buvo Įteik
tas pluoštas gyvų rožių. Už 
šitą siurprizą Bagočius karš
tai savo draugams dėkojo.

Du banditai per kovę išlupo 
iš pasiuntinių $11,012 

ir pabėgo.
Federal National Bankas 

turi savo skyrių žvejų prie
plaukoj Bostone. Anksti šio 
panedėlio rytą du vyrai buvo 
pasiųsti iš to skyriaus su 
SI 1.612 i Neu England Fish 
Exchange. kur žvejai par
duoda spekuliantams savo 
žuvį sugrįžę iš jūrių. Kaip tik 
banko pasiuntiniai priėjo 
prie tos žuvų biržos, staiga iš 
už vieno automobiliaus iššo
ko du banditai su revolve
riais ir liepė atiduoti pinigus. 
Banko saigas-puoiė prie vie
no bandito ir pagriebė jo 
ranką su revolveriu, tuo pa
čiu laiku antra ranka išsi
traukė iš kišeniaus savo re
volveri. Plėšikas tada nutvė-________
rė sargo ranką su revolveriu, rinko apie 100. 
Ir taip laikydami viens kitam ~ 
už revolverių pradėjo jiedu pianą, p- Kubilienė padaina- 
tąsytis ir šaudyt. Iššaudęs vi- vo, o R. Michelsoniutė pašo- 
sas gilzes, plėšikas paleido ko. Apie beturčių studentų 
savo revolveri ir ištrukęs padėtį kalbėjo S. AJichelso- 
puolė prie automobiliaus. nas, V. B. Ambrose. D. Pilka, 
Tuo tarpu antras banditas adv. F. J. Bagočius ir adv. Z. 
buvo jau parmušęs banko Dainienė.
kurjerą, kuris nešė krepšį su Ant galo buvo renkamos 
pinigais, ir tą krepšį iš jo at- aukos. Aukautojų vardai ne
ėmęs. Trečias banditas sėdė- buvo užrašinėjami, todėl vi
jo automobiliuje su einančiu su jų negalima buvo ir suži- 
motoru. ir kaip tik du pir- noti: kiek teko pastebėti, tai 
fnieji Įšoko su pinigais į au- dentistas A. Kapočius davė 
tomobolių. automobilius lei-’$10, K. Šidlauskas 810. p-lė 
dusi bėgti. Banko sargas šo- E. YVilliams $10. ristikas

• a • i a • ______* “ _ _ _ a v • i t

Vakarėlis stud. Pilkai 
paremti.

Pereitoj seredoj buvo su
ruoštas draugiškas vakarėlis 
medicinos studento D. Pil
kos sušelpimui. Žmonių susi- 

. P-lė Emilija 
Tataroniutė paskambino

\ akaro toslmasteriu buvo Clevelando ir per "Dir- PARSIDUODA AUTOMO- 
vą" atsiliepė, kad jis mane, ..............
pažįstąs iš Californijos ir 
kad aš esąs nekoks ristikas. „„
Tuo tarpu iš kažin-kur par- nenu
važiavo į Brooklyną Brazau- jF“ 
skas, bet kaip mane pamatė, 
tai nieko nesakęs vėl išvažia-

..................._ v°.
ir linksmiausia iš visų. Buvo j Kuomet parvažiavo i Bru- 
net dvi orkestros: viena link- oklyną Komaras, tai jis per 
smino svečius jiems valgant, laikraščius pasakė, kad galė- 
o kita griežė sūkiams. Pane- tų paguldyti mane du sykiu 
lė Jesinskiutė dalyvavo abie- i pusę valandos. Bet kuomet 
jose orkeslrose. Tai gabiau- buvom suporuoti, tai jis pa- 
sia musų muzikantė. Įmatė ka kitą ir aš po 12 mi-

Teko girdėti, kad po Ve- k,,,..,,, ioi_!
lykų Dorchesterio lietuviai 
rengs kitą pokili. Rep.

ir kiti. 1 
buvo J. Neviackas.

Prie vakarienės surengimo 
daugiausia pasidarbavo Dor
chesterio lietuvių "majoras” 
drg. J. Taurinskas.

Vakarienių ekspertai sa
ko. kad Dorchesterio lietu
vių vakarienė buvo geriausia

Smagi komedija Repertory 
Teatre.

šią savaitę Repertory Te
atre yra vaidinama senai pa
garsėjusi anglų komedija 
"T h e Way of the World.” 
kuri čia da niekad nebuvo 
’ošiama. Pastaruoju laiku ji 
buvo atgaivinta Londone ir 
Ne\v Yorke ir turėjo labai di
delio pasisekimo. Manoma, 
kad Bostono publika da la
biau norės tą veikalą pama
tyt. nes ji turėjo ilgai jo lau-

!SPORTAS

BILIUS.
BL’ICK. 4 l»( «f. 5 PASAžlERR 

SF.DAN. Mašinerija, pelitas ir nikeliai 
taip kaip ir nauji, išvažiuota tik 2.856 

Priežastis: -u La\vrence‘o ir 
apielirkės turistais j Lietuvą. aplei
džiu šia šalį.

J. ŽAVINČIUS. JOS Park St. 
LAVVRE.NCE. MASS.

MES PERKAM. PARDUODAM IR 
ElNANStOJAM VISOKIUS BIZ

NIUS IR IŠDIRBĖJUS. j
BUSINESS SERVU E & S ALES. į 

2».2 Vt ashinguin S* . Room 71. '
Tel. Hancuck HS58. (9»

Stiprus ir Patikėtinas—Kaip lngersoll Laikrodėliai

Ingersoll Praneša

=n \\ Y>\SPAUDOS DARBUS
Jeigu reikia padaryt Greitai.
Gražiai ir Pigiai, tad prisius- 
kit mano Spaustuvėli.

K. J. PAULAUSKAS
1 Bateman PI..

So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1I71-R.

Įmatė ka kitą ir aš po 12 mi- 
nutų buvau pripažintas lai
mėtoju. (Komaras nebuvo 
paguldytas, o tik diskvalifi
kuotas už žiaurumą.—Red.)

Jeigu p. Komaras arba bi-- 
le kas iš lietuvių norėtų daži-, 
noti apie mano, kaipo risti-į 
ko. rekordus, kokius aš turė
jau vakarinėse valstijose, tai 
aš su mielu noru parodysiu iš 
savo memorandumo ir ame
rikoniškų laikraščių. Gal 
tada ir p. Komaras pripa
žins. kad aš esu ristikas. o ne 
aktorius. Jack Ganson, 
Lietuvių ristikų čampijonas.

Nuo Redakcijos. Mums ro- 
Idosi. kad lietuvių ristikų 
ėampijonato klausimas daug 
greičiau butų išrištas ant 
inatraso negu laikraštyje. 

[Vieton ginčytis, pers i imkite 
iki galutinos pergalės ir tuo
met visi žinos, kas yra tikra
sis čampijonas.

t

I 
i

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio Ir švaraus maisto

Apie Tikrai Patikėtiną Laikrodį
Budintoją

$150uz į
rauke:.-i.
raukau** 
■'kjitr ;<■:«. .j 
kjUČl 
k. t d malonu :
IR
y.) riu.
.it liek:, r

Apūnvuka būti jerkan* la?k:ud:
bodisi tojg.

ra^tebite budintoms kau -rn:*. k<>
išrodo .. S’..ov ut k ta
Larget.u išrodančia kaina.

Kai kurie is jų trerai suUisjti. v k... kurie 
tikrai apvih pirkv*^. b*«iv* ir p.:r
davėįui. taipgi, kuris nuno. kad turi tokiu 
turėti dėl kunkurencijo-.

I- štai lngersoll praneša ap> <a-.o budiu 
tojus. Ir tikrai patikėtinas laikrodis 
btidittojas uz $1.50.
—taip stiprai sutaisytas kad nereikia ji 
prašyti.
—apdovanotas keliomis geros iš/iuros savy

bėmis. kaip: poliruotu veidu; antiųue

Moliuota* \:ršu« <u -kanib ; 
i-tetai** at*. **la»: tj * ia parinkti 

ir -.-i/ki.-; ivio- ?*t;.t.n 
•|<»* iš/iur..i\ i-k a-, su.iaro tvkj *.

iį žiūt 'tj.

vi-k. - j*.'.rer: pi.’ar’uivi’
kur reikalui |*r:* ju 

tai ir pigiai. <> ta?

ra n**
, s - . - ■ - pacaknmai

• ū :» grrrtai ir pigiai. O ta* reiškia,
J 1 g fMjl! laikn . i .. 

budititvĮui.
□cjalima pasakyti apie kitu* budintojus. ■■ 

Tca'.c! ta; I: ger-ol’ T\ PF-T už $1.50 yra 
V’rkrva* laikrodi?*. Au.'što cerutn* . pigios

I^’k-o- 
vard?5

\ isados galite j p. tai^jt: to 
pasakyti apie kitus * *’

TYPE-T už $!. 
P-kt-ra* !arkr *.?:*. što geruti:- .
kainos, patikėtinos išdirbystės i’ 
ga-ar.’.i-os. Kaip Jrg-T^o*! Vankee 1 
• tos. Bukite tikri kad lnger>o:i 
butų ar.: veido.

Kitokios rūšys iki $4.50
Ifegerėoll Valeli Co^ Ine- New York • Cbicago San Francisco 

Scri.cc Dep:., Waterbury. Conn.

Pagaminti per išdirbėjus

BLŪE R1BB0N MAKKET
Yra švariausias ir didžiausias 
Lietuvių Ylarketas Amerikoj 

Geriausia Mėsa. Daržovės 
ir Groseriai

ORDERIUS PRISTATOM 
1 NAMUS 

be skirtumo kokioje dalyje 
Dorchesterio gyvenk 

Alsilankykit ir persitikrinkit.
BLl E R1BBON MARKET 

J. STRIGUNAS. Savininkas. 
62—62a PJ.E \S \NT ST. 
DORCHESTER. MASS. 
telefonas Colun>b:a 4259.

laikrodėlipGansono atsakymas 
Komarui.

Praėjusiame "Keleivio” i 
namelyje sporto skyriuje til
po J. Komaro straipsnis po 
antgalviu: "Kas yra tikrasis 
lietuvių ristikų čampijonas.” 
Ir po tuo straipsniu jis pasi
rašo kaipo lietuvių čampijo
nas.

Aš nekritikuosiu jo straip
snio. nes čionai yra laisva ša
lis ir žmogus gali rašyti ir da
ryti. kaip jam patinka, kol 

.neperžengia valstijos Įstaty
mų. Bet kas eina per toli, 

■tam reikia pastoti kelią su 
■ faktais ir teisingais prirody
mais.

Kad p. Komaras skelbiasi 
lietuvių čampijonu. tai. ma

ino nuomone, tas yra gerai. 
Gal jis ir ištikto yra čampi- 
ionas — aš to nežinau.

Komaras aiškina, kad Sar- 
palius nebuvo čampijonas 
tikroje to žodžio prasmėje, o 

' .ik su liežuviu. Girdi, kuo- 
' met jis Bostone ritosi su Juš
ka. tai tos ristynės buvo mig- 

, lotos. Ga 1 ir tas teisybė, aš 
nežinau. Tą viską geriau ga- 

1 lėtų paaiškinti p. Juška. 
• Aš tik vieną dalyką žinau, 
kad aš ritausi su Dr. Sarpa- 
’ium ir tos ristynės buvo su
rengtos suiyg Nevv Yorko 
»'alstijo6 atletiškos komisi
jos taisyklių ir žinau, kad 
,uo laiku Sarpalius buvo lie
tuvių ristikų čampijonu. Ris
tynės Įvyko 7 d. vasario, 
Nevv Ridgevvood Grove. 
Brooklyne. Buvo nustatyta 
ištiš iki pergalės ir po 11 mi- 
nutų. 16 sekundų aš prispau- 
Ižiau Sarpaliaus pečius prie 
matraso. Po šių ristynių visi 
tmerikoniški ir lietuviški lai
kraščiai paskelbė mane lie- 
:uvių ristikų sunkaus svorio 
čampijonu.

Aš noriu, kad p- Komaras, 
o. Jušką ir visi kiti lietuviai 
•ištikai žinotų, kad būda
mas Californijoj aš nežino
jau ir negirdėjau nei apie jo- 
<Į lietuvi ristiką tolimuose 
vakaruose ir man neteko 
girdėti nei apie jokius lietu
vių ristikų turnamentus. Tik 
kuomet atvažiavau Į Brook- 
lyną pereitą i*ugsėjo mėnesi, 
tai iš promoterio sužinojau, 
kad yra šie žymesni lietu
viai ristikai: Komaras ir 
Brazauskas Brooklyne. Juš- 

Jka Bostone ir Sarpalius. Po-| 
;žėla ir Bancevičius Chicagoj 
'ir kad Karolis Sarpalius yra 
lietuvių ristikų čampijonas.

Aš patariau promoteriui 
, ^surengti lietuvių ristikų tur- 

Tau-įnamentą ir tuojaus per "Lai- 
rinskienc. Brazaitieųė U< e,” “Vienybę” ir “Tėvynę” 
e «_.ene. Auestiene. Karpu- užkviečiau visus lietuvius 
iėiene ir Ne lackirne Jon.t'iristikus su manim persiimti, 

i.rigpibėjo Manelis, Anesta Pora' Komaras tu»» t.-r-pi’

i
I

šiame ketverge Bostone 
pirmą kartą risis lietuvių 
čampijonas Jack Ganson su 
Alex Garkau ienko ir Joe 
Komar su Abe Kaplan.

vė tris kartus i bėgančius Gansonas $10 ir S. Michelso- 
plėšikus, bet. matoma, nepa- nas S10.
taikė. Dabar policija daboja ir daugiau tokių, ką aukavo 
Visus kelius

Gali būt. kad buvo

ir išsiuntinėjo stambesnes sumas. Iš viso 
daktarams ir ligonbučiams j susidėjo 90 dolerių su vir- 
įsakymą tuojaus ; 
t’ioti, jeigu ateitų kartais gy
dytis pašautas žmogus.

jai rapor-jšum. Prie to da paskui buvo 
“A*-!pridita. rodos. 16 dolerių, 

kurie liko nuu Įžangos, taip 
kad viso labo stud. Pilka ga
vo apie SI 10.

Stud. Pilka turi da pusant
rų metų mokytis, ir jis ap
skaito. kad jam reikės da 

: apie S1.000. Iš kur juos gau
sio panedėlio nakti Char- ti, jis nežino. Tarp draugų 

lestotvno kalėjime (Bosto- yra kilusi mintis sudaryti 
ne) buvo nužudytas elektros tam tikrą rateli, kurio nariai 

Gaidžiu- mokėtų kas mėnesi nustatytą 
lietu-1 mokesti pakol Pilka baigs 

'mokslą. Ar tas bus Įvykinta, 
da nežinia, o tuo tarpu stud. 
Pilkai reikia. Jo padėtis sun
ki. Uždarbiauti vakarais ne-

GAIDŽIUNAS NUŽU
DYTAS.

Amerikoj augęs lietuvis mirė 
elektros kėdėj už žmog

žudystę.

mintis sudaryti

kėdėj Jeronimas
nas, 21 metų amžiaus 1 
vis. Jis buvo augęs Ameriko
je. Jo tėvas mirė d a jam ma
žam būnant. Su Jeronimu li
ko dar du našlaičiai. Motina
atidavė visus tris juos i kata- nes mokslą baigiant ne-

Davatkų lieka laiko pašaliniam dar- 
jokios apšvietos bui. Vienas draugų.

liku prieglaudą, 
išauklėtas, ; ' * 
neturėdamas, jaunuolis tuo- 
jaus ištvirko, susidėjo su bo- 
mais ir pradėjo plėšikauti.

Rubsiuvių streikas.
Praėjusi ketvergą Bostone

Rugpiučio29 dieną, 1925 m. sustreikavo 8 rūbų dirbtuvių 
Cambridge’uje buvo užpul- darbininkai, ir unijos virši- 
tas ir nušautas banko kurje- ninkai sakė, kad gali būt iš- 
ras Ross, kuris vežė pinigus vesti ir da 22 dirbtuvių rub- 
Ward Baking kompanijos siuviai. Streikas plečiasi tose 
darbininkų algoms. Dėl to siuvyklose, kurios priklauso 
užpuolimo buvo, suimtas Je- Boston C loak Manufac- 
ronimas Gaidžiunas. Kadan- turer's Association’ui. Strei- 
gi aiškaus prirodymo prieš jį kieriai reikalauja, kad butų 
nebuvo, tai byla tęsėsi labai Įvesta penkių dienų darbo 
ilgai, bet galų gale vistiek jį sąvaitė. neilgesnė kaip 42 
nuteisė miriop. Ir šiandien 1 ’ —
Gaidžiuno jau nebėra. Kaipo 
dievuotas katalikas, prieš 
mirti jisai išsispaviedojo, ir 
katalikų kunigas Murphey 
palydėjo ji ligi pat elektros 
kėdės. Angliškai Gaidžiunas 
vadino save “Jeremiah Ge- 
dzium,” o kiti ji pravardžia
vo “Jerrv the Pole.”

valandų (dabar kliaučiai 
dirba 44 valandas).

De vv n i os f 1 i rbt u v ės. k u- 
rios nepriklauso prie darb
davių draugijos, unijos rei
kalavimą išpildė ir jau pasi
rašė sutarti, pripažindamos 
5 dienų darbo savaitę. I

f

Bagočiui Įteikta puiki sidab* 
rinė taurė.

Dorchesterio lietuvių vaka
riene puikiai pavyko.

Užgavėnių vakarą Dor
chesterio lietuviai buvo su- 

Pereito nedėldienio vaka- rengę šaunią vakarienę Ma
re bu'O apvaikščiojamos šonų Svetainėj, prie Uphams 
adv. F. J. Bagočiaus 25 metų Corner. Svečių atsilankė ne- 
darbuotės Amerikoje sukak- tikėtai daug, net apie 300. 
tuvės. Susidėję jo draugai iš- Ypač daug buvo čia augusio 
kėlė jam bankietą ir nupirko musų jaunimo. 
uz $200 gryno sidabro taurę, buvo paimtos 
Svečių buvo pilna salė. Buvo 
daug toastų ir ilgesnių kalbų.
Gauta fiaug telegramų su pa- vo skanus. Valgius gamino ir 
sveikinimais ii iš kitų miestų, prie stalų patarnavo šios ap- 
Is Pittsburgho atėjo pasvei-sukrios šeimininkės: r 
Kinio as nuo Kazlauskų, o ki
tas nuo Kakano: iš Chicagos 
sveikino "Naujienų” štabas, 
per dnr. Grigaitį ir pp. Gu-

Vakarienei 
dvi svetainės 

—viena šokiams, kita vai
šėms. Valgiai ir gėrimai bu-

Clevelando smarkusis 
kumštininkas Risko, kuris 12 
kovo kumščiuosis su Jack 
Sharkey. sakoma, irgi esąs 
lietuvis. •- Į

i
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PADĖKAVONĖ.
Dėkoju gydytojui Košiu- 

bąi. kuris .užlaiko ofisą 414 
Broadvvay. So. Bostone. Ma
no sūnūs labai sirgo ir buvo 
a:leistas iš mokyklos. Dabar 
jau sveikas ir lanko mokyk
lą. A. Sinkevičius,
252 Gold st., So. Boston.

DAUGIAU SPECIALIŲ

BARGENŲ
John \V. Masury Maliava. $2-29 

Tai yra aukšta rūšis maliavų.
Reguliarė kaina.............. $4.25
Spah u—Žalia. Mėly na ir Gel

tona. Gera iš vidaus ir iš lauko. 
Didelis bargenas.
Pintinė įkilta Maliava, gal. $4.69 
$5.00 Kismet Grindų Varnišis.

galionas........................... $2.50

• » o

• K •

PARDAVIMAI
ŽIEMOS BARGENAI.

Ka- - tipirks šitą VALGYKLA, tam 
rūpės bedarbė Biznis eina trerai. 
■ ta išdirbta per keletą metu. Gera 
"tra porintiems išmokti biznio. Par

davėjas sutinka pabūti.

r
\ 
pr-

, kol pirkėjas 
vi-ką pramoks. Pinigu užteks. Ieng- 

- ; -jos. Matyk: Ambrose.
GAMBRIDGE. 10 šeimynų. I krau

tuvės. 2 yaradžiai ir extra lota- že- 
mč' V-sas pilnai užimta-. Rendų ne- 
-i suvirti $32J*’O. M*»rtričių nėra. Pra- 
š<- sj.'. -OO. Mainys ant ūkės arba nia- 
ž<--io namo mieste. Matyk: Ambrose.

ROYEfURY. 6 šeimynų, yra itaisy- 
Rendą neša $122 Praš<> tik S9,<w»ir>.

•nkas turi $5.600. Pi-mo ir antro 
' nėra. Namas g-erai apžiurė- 

Matyk: Ambrose.
IORCHESTERY. arti < o'umbia 

R . t šeimyną, dvejos dury s, visi įtai- 
-■y:na . Atskiros šilumoj. Randų neša 

5. Prašo $]6.”>*Ml. Pirmas inorKičius 
lanke ant 5 metu. Antro mor- 

- nėra. Cash užtek- .M.""'1. Na
ivus "eras. Matyk: Ambrose.

I»ORCHESTERY. 2 šeimynų. ir 7 
aria*. 8 garažai ir didelis ~-xJnas 

su apie akeriu žemės. Namas -u vi
sa:- aujos niad«-s įtaisymais. Mainys 
art "eros ūkės. Kaina nesvarbu. Ma
tyk: Ambrose.

I- parūpinu morąičius pa"al rei- 
k: Uždedu visokios rusins apdrau-
*ia n.-urinceI. Patarimus tai- reika
lą:- - įteikiu dovanai. Matvk:

VINCENT B. AMBROSE 
.:'•■> Br*nd**ay. So. Boston.

I.-I. So. Boston 9897.

nv
E 
m

Petras J. Akunevičius
Lietuvis Graborius

GERIAUSIAS NELAIMĖJE DRAUGAS

Visuomet suteikia sąžiningą paskutini 
patarnavimą lietuviams

Ofisas ir rezidencija

Maliavų ir Varnišio Valytojas, 
galionas ........................ $1.25

IŠSIRANDAVOJA
I lišiuoti ruimai dei merginų ir 

va į. Vakarais 6 valanda galima 
nia: t. Savininkė lietuvė.

In5 Hroad«ay. So. Bvston. Ma»s.

PARSIDUODA
K . .pine mūrinė stuba. 15 kambarių 

ir k ,tuvė. karštas vanduo, tolintai ir 
jresas. Kaina $C>500.

M. J. FORD
292 C St. So. Boston. Ma>s.

i

820 E. 6-th ST., SO. BOSTON, MASS.
Tei. So. Boston 14n6

Perėtojai už mažiau kaip 
pusė kainos. 

Klauskit informacijų
Shellac, Orange or White 

Galionas $2.75
k

Didžiausia geležiniu daiktų krau
tuvė Naujojoj Anglijoj.

VISKAS IŠ GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ IR MALIAVŲ.

\ IETOS PRISTATYMAS 
l>> KAI.

lel. Ilanr-ck 6195—6196
?•» 5 W \SHINGTON ST. BOSTON

V r: i iNoer St. Eleteito Stoties

SOUTH EITO HARDWAR£ CO.

M.i išdirba m 
ir importuojam
Itališkas 
Armonikas 

l.rriau-tia^ 
pa^anl.'.

M-j-ų kainos* žc-
nip-nčs už kitų. Pamoka* duodam dy
kai. Klauskit mu-ų kataliogo.

RUATTA SERENELL1 & CO. 
1011 Blue Island Avė.. Dept. 89 

Ch’caro. Illinoi*.
I

PARSIDUODA TONIKINĖ 
481 Nahatan Street,

X0W00D, MASS. (12)

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda 5 šeimynų na

mas ir didelė bučeroė ir ga- 
radžius už labai pigią kainą, 

į Viskas naujai ištaisyta, su 
visais Įtaisymais. Rašykite 
greitai pas savininką. i 

J. SHEMETA 
109 Arthur St, 

1 MONTELLO. MASS

(-)

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų lirų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST. < w. < i.ambvr. St.. BUSTOM. MASS.

GYDUOLĖS NUO 
REUMATIZMO.

Jau trįs metai kaip išrastos 
gyduoles nuo reumatizmo. 
Labai pasekmingai gydo 
kojų, rankų ir nugaros 
skausmus. Vienos yra ge
riamos į vidų, kitos dėl tri- 
nimo. Vartojant tas gyduo- 
les reikia užsilaikyti nuo 
svaiginančių gėrimų.

Kaina abieju $3.00. per paštų $3.25.
JI 'OZAS Žl MASČIUS (7-9>

1621 S. Mestern avė.. Ch»c*go. III.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipri reumatizmo.
261 Hanover SU, Boston. Room 7. 
Tei.: Richmond 066N, Ros. 1894-J. 
Vai; ikIos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

Įsigykite Savo Nuosavybę
SOUTH BOSTONE

KAMPINI S NAMAS su krautuve i; d. i šeimvno- ;>•• k ■' juii- kamba
rius. Yra elektra, i-iza- ii- ska!bynė< kiekvienai šeimynai. X6.5«w»._

ŠESIV ŠEIMVNI’ medi i- ■ ->ma-. netoli iMrehester Street. 3 šeimy
noms pe tris kambarius ii 3 šeimyr <>-.ns p<> šesius kambarius. Rendą 
atneša $815.<>9 j metus. i.-Vi'l Lenirvomis išlygomis.

TRI.1I/ SEIMl X! MEKLNĖ stuba įnt W. Sisth Street. 3-1 I kamba
riai su įtaisy mai'. ?3.7'Si. I.enjrvomis išlydomi.-.

DVIEJU šEIMYN'U medin.- -tūba - > penkių automobilių ^arailžitim. 
Cit.y Point. art East S:xth St . m-b>li L Street. Keturi kambariai 
ant pirmo aukšto ir penki art antro Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Kaina s.S.soo,

Puikiausioj vietoj South Bostone, s t Marine Road. dvieju šeimynų 
naujas namas. Pirmam aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ir pri
ėmimo sale. Antram aukšte '• kambariai ir taippi saulės kambarys. 
Yra piazai Kiekviena šeimyna turi savo atskira šilto vandens šilumą. 
Visi naujausios mados įtaisymai. Vieta delei pavadžių. $14,500.

. ROSLINDALE
Netoli tVashitijtlon Street. 3 šeimynų medinė stuba. su vi.-ais įtaisy

mais, priešakiniai ir užpakaliniai piazai, trįs štyino pečiai $12,800.

EAST BRIDGEWATER FARMA
50 akerių žemes. 10 kambarių šluba, yra elektra, vanduo, šiluma, la 

karvių ir visokių farnios mašinerijų. $12,000.
Pas mus yra daug namų, krautuvių ir farmų ant pardavimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

IN5URINAM:—
Automobilius, fornišiu.-. eyvaatį ir namu* nuu ujfiues ir nelaimių. 

Parduodame anglis ir malkas.

PARDUODAM LAIVAKORTES I VISAS 
PASAULIO DALIS.

Reikale kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

TeLSo. Boston 1662 — 1373




