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Lietuvių-Lenkų Derybos 
Bus Karaliaučiuje.

Komimistai Eis 
Prieš Darbo 

Partiją.

i RADO GATVĖJ $52,000 
IR ATIDAVĖ.

Tūlas Aleksandras Lu- 
Lietuva reikalauja, kad de- bovvsky anądien rado Brook- 

lyne ant gatvės maišą su 
$52,000 pinigų, kurie buvo 
išpuolę iš banko troko. Nors; 
beturtis ir bedarbis, Lubows-I 
kis šitų pinigų nepasisavino, 
bet nunešė juos Į banką ir 
atidavė (prie maišo buvo 
banko adresas). Už savo tei
singumą ar žioplumą, Lu- 
bovvskis gavo iš banko prezi
dento ir kasieriaus $1,500 
dovanų.

Kitas brooklynietis, irgi 
bedarbis darbininkas, va
žiuodamas subvajum rado 
kare ant sėdynės skurini 
krepšį su $1,531 vertės pini
gų ir deimantų. Savininko 
vardo ir antrašo prie šito 
krepšio nebuvo, tai William 
A. Cox per dvi dienas sekė 
laikraščius, ar neras paskelb
ta. kas tuos daiktus pametė. 
Ir radęs pajieškojimą, sugrą
žino savininkui. Sugrąžino ir 
pasakė, kad atlyginimo ne
reikalaująs. Savininkas užtai 

bos prasidės 13 d. kovo,'bet į Priėmė jį pas save Į darbą, 
tai turbut bus klaida.) 

įdomu bus pamatyti, ar 
Voldemaras dabar drįs pra
sižioti apie Vilnių, ar ne. Iki 
šiol susitikęs su lenkais jis 
bijodavo apie Vilnių kalbėti. 
Tik namo parvažiavęs, kai 
jau niekas nemato ir negirdi, 
jis rodydavo Pilsudskiui špy
gą kišeniuje ir sakydavo: 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim !”

PRASIDĖS 30 KOVO 
DIENĄ.

rybose dalyvautų ir Tautų 
Lygos atstovai.

Pereitą sąvaitę Lietuvos 
valdžia pasiuntė per specia
li kurjeri atsakymą i pasku
tinę Lenkų notą, kurioj Var
šuva reikalavo tuojaus pra
dėti denbas dėl diplomati
nių santikių atnaujinimo. 
Lietuvos atsakymas buvo 
Įteiktas Lenkijos atstovui 
Rygoje, o Lenkijos atstovas 
tuojaus jį pasiuntė savo val
džiai i Varšuvą.

Savo rašte Lietuvos val
džia pasiūlė pradėt derybas 
30 kovo Karaliaučiuje. Prie 
to da Voldemaras pridūrė 
savo pageidavimą, kad i de
rybas butų pakviesti ir Tautų 
Lygos atstovai.

Ir šią sąvaitę Kaunas jau 
praneša, kad Lenkija Lietu
vos pasiūlymą priėmė. Reiš
kia, šio mėnesio pabaigoje 
prasidės jau derybos. (Pas
kutinė žinia sako, kad dery-

ANGLIJOS KONSERVA- 
TYVAMS NESISEKA.
Šiomis dienomis Ilfordo 

apskrity, Anglijoj, buvo vie
tiniai rinkimai i parlamentą. 
Išrinktas konservatyvas Sir 
George Hamilton. Konser- 
vatyvams i 
nes nuo 1924 metų, kuomet 
buvo visuotini rinkimai, vie-; 
tinių rinkimų Įvyko jau 39, ir Dalyvau* Anglijos rinkimuo- 
konservatyvai juose laimėjo 
tik vieną kandidatą, o praki- 

tšo 8; liberalai laimėjo 3 vie- 
įtas. o prakišo 2: tuo tarpu 
gi Darbo Partija neteko 1 : 
atstovo, o laimėjo 7.

__________
t 
I

tečiaus nesiseka,i STATYS 50 SAVO KAN
DIDATŲ.

400 SAMOANU NUTEIS- ’ 
TA KALĖJIMAN.

Netoli Naujos Zelandijos 
yra Samoa sala, kurią anglai 
turi pavergę ir išnaudoja vie-‘ 
tos gyventojus. Čiabuviai su
tvėrė savo sąjungą vardu 
“Mau" ir ėmė reikalauti sau 
daugiau balso v 
sudarė net savo policiją. At- 
plaukęs anglų karo laivas tą 
policiją areštavo kaipo “ne
legalę.“ Samoanai tuomet 
nutarė boikotuoti anglų biz
nierius ir nieku jų krautuvė
se nepirkti. Už ta boikotą 
anglai suėmė 400 “Mau” su
jungęs nariu ir visus juos nu- 

■' teise pusei metų kalėj i man.

į Žmonės sake, kad abudu 
radėjai yra durniai.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
MEKSIKOS MIESTE.
Meksikos sostinėj studen

tai įtaisė triukšmingą de
monstraciją prieš Venezue
los valdžią, nes jie gavo iš 
Venezuelos nuo studentų 
konfederacijos telegramą, 
kur buvo pasakyta, kad **Ve- -------*:---------------------------

I

Maineriai Atmete 
Sutarti

Pereitą nedėldienį Scran- 
tene buvo kasyklų savinin
kų ir unijos viršininkų taikos 
derybos. Po keturių valandų 
konferencijos. Pennsylvani- 
josCoal Co. viršininkai suti
ko atsidaryti Pittstone savo 
kasyklą No. 6 ir priimti 700 
mainerių atgal i dar£ą. 
Kompanija padarė su unija 
sutarti, kad dalbas kasykloj 
eis pilną laiką per 30 dienų, 
o tuo tarpu bendras mainerių 
ir kompanijos I 
bandys atsitaisyti visas dar
bininkų skriaudas ir prieiti 
prie galutinos sutarties. Jei 
;ht 30 dienų prie sutarties 
nebus prieita, tai padėtis pa
siliks tokia, kaip buvo iki 
šiol. Streikas buvo apskelb
tas toje kasykloje gruodžio 
mėnesyje. .

ši panedėlį mainerių mi
tingas Pittstone šitą planą 
atmetė ir i darbą nutarė ne
grįžti.

re, kad suskaldžius darbi
ninkų balsus.

Anglijos knmtiničtų parti
ja nutarė statyti 50 savo kan
didatų ateinančiuose rinki
muose į parlamentą. Šitoks 
nutarimas buvo padarytas 
dėlto, kad Trečias Interna-_________
eionalas prisiuntė jai Įsaky- KINIEčIAI ARDO NAMUS 
mą iš Maskvos dalyvauti nn-' 
kiniuose visomis savo jėgo
mis.

Kadangi Anglijos komu
nistai negali rinkimuose nie-

ri nei 5,000 narių, tai Londo- sj 
ne manoma, kad statydami 
tiek daug savo kandidatų jieįan.-*kričiU 
nori tik suskaidyt darbinin-, ‘ __________
kų balsus ir tuo bud u pa- kurįe ]jeka, tai serga ir mir- 
kenkti Darbo Partijai, kuriai

Lenkijoj Naujas 
Seimas.

Pereitą nedėldienį Lenki
joj buvo renkamas naujas 
seimas. Rašant mums šitą ži
nią rinkimų daviniai da ne
žinomi.

Varšuvoj yra manoma, 
kad naujas seimas bus prie
šingas valdžiai ir todėl Pil
sudskis ji tuoj paleisiąs ir 
skelbsiąs naujus rinkimus, 
manydamas, kad kitos parti
jos neturės pinigų naujiems 
rinkimams, ir todėl jo parti
ja turėsianti laimėti.

Naujo Lenkijos seimo 
svarbiausia tikslas esąs pa
keisti Respublikos konstitu
ciją. Lenkai nori maž-daug 
tokios konstitucijos, kaip 
Suvienytų Valstijų. Dabar 
Lenkijos prezidentą renka 
seimas su senatu. Jei konsti
tucija bus pakeista taip, kaip 
Amerikoj, tai jį rinks gyven
tojai. Tuomet Pilsudskis tiki
si būt išrinktas Lenkijos pre
zidentu.

nezuelos tironas Gomez are
štavo 300 universiteto stu
dentų Carcas mieste.” Taigi 
dėlto Meksikos sostinės stu
dentai ir surengė protesto 
demonstraciją. Jie vaikščio
jo po miestą ir šaukė: “Šalin 
Venezuelos despotą Gome- 
zą.” Policija pradėjo daryt 
tvarką. Išdaužyta daug lan
gų. keliatas riaušininkų buvo 
suimta.

>

Dobrovolskis Bus 
Sušaudytas.

Pereitą gruodžio mėnesį 
Odesoje rusas vardu Vladi- 
mir Dobrovolskij užmušė ak
meniu Italijos fašistų konsu
lą Cozzio. Bolševikų žvalgy
ba nuteisė užmušėją sušau
dyt. Jis buvo padavęs į Auk
ščiausi Ukrainos Tribunolą 
prašymą tą nuosprendi pa
naikinti, bet Tribunolas pe
reitą sąvaitę jo prašymą at
metė. Reiškia. Dobrovolskij 
turi mirti.Gal jau ir sušaudy
tas.

Dar Du Mainerių Vadai
Nušauti Fennsylvanijoj

aMžioie Jie POLITINIŲ KALINIŲ AM-’ VIENAS JŲ LIETUVIS, 
NESTIJA VENGRIJOJ. į PETRAS SAUDARGAS.
Vengruos desootas Hor- . . ... ., .

Iby paskelbė amnestiją, ku-. b“’'? importuo-
na busią ^aliuosuota apie: u i« kitur. Valdai* jų

politinių kalinių. Am- uoliai jiciko.
nestija teciaus nepaliečia ko-s Pmnsylvanijos mainerių 
munistu. nei pabėgusių už-lsavitarjiėj kovoj pasipylė 
sienin politinių prasikaltėlių, daugiau kraujo. Pereitą są- 
nei tų kalinių, kurie buvo pa- vaite Pittstone tapo nušautas 
smerkti neseniau kaip 3 me-‘Alex Campbell. 44 metų am

žiaus unijos vadas, ir Petras 
Saudargas, 28 metų amžiaus 
lietuvis mainervs. kuris buvo 
parvežęs savo automobiliuje 
Campbellą namo.

i “The Scrantonian Times” 
sako:

“Campbell ir Saudargas 
buvo draugai ir kartu vedė 
kova, norėdami išvyti iš 
Pcnnsylvania Coal Co. kasy
klų anglinius kontraktorius 
ir prašalinti tą nelemtą tvar
ką. kuri paimdavo tiek daug 
m vasčių ir ant galo įtraukė 
Pittstoną į pramoninį karą ir

) Toliaus Scrantono dien
raštis tiesiog sako, kad 
žmogžudžius buvo pasamdę

tai atgal.

KURUI.
Pekino žiniomis. Šantuno 

ir čili provincijose skurdas 
priėjo jau prie to, kad kinie
čiai ardo savo namus kurui.

ko gauti, nes-jų partija netu- ai.^a par(iU0(}a juos jr perka- , . .....
' |si maisto, šimtai tūkstančiu kunigaikšciutę 

žmonių badauja. Iš nekuriu 
didesnė dalis gy-

vadovauja socialistai. Ko-

HOTELIO TARNAS 
SKUNDŽIA KAIZERIO 

ŠVOGERL
Kaizerio švogeris Subkov. 

kuris turi vedęs vokiečių 
\ iktoriją 

Schaumberg-Lippe, sumušė 
anądien hotelio tarną, jauną 

ventoiu išėjo i Mandžuriją, o 'a*kčzą. Sumuštojo tė\as da
lbai* apskundė Subkovą teis
ima n ir užareštavo visas jo 
| drapanas hotelyje.sta.

mvnistams. mat. butų daug 
linksmiau, kad rinkimus lai-, 

komitetas mėtų reakcininkai, negu 
‘* darbininkų organizacija.

> ___________

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ.

Stamford, Conn. — Susi
dūręs su “gyva” elektros vie
la. čia tapo užmuštas darbi
ninkas Kennedv. Kitas dar
bininkas. Simson, tapo skau
džiai elektros apdegintas. 
Jiedu dirbo prie elektros vie
lų ant gelžkelio.

LIEPĖ IŠKASTI LAVONĄ.
Chicagoj valdžia liepė iš

kasti turtingos našlės, Mrs. į 
Mary Alice Dickinson, lavo
ną, kuris palaidota sau-' 
šio mėnesyje. Mat. pikti lie-! 
žuviai pradėjo kalbėti, kati 
ji mirusi nenaturale mirtimi. 
Sakoma, kad vienas dakta
ras numarinęs ją lengvais 
nuodais, nes ji jau nebeno
rėjusi daugiau gyventi. Jei
gu pasirodys, kad ji ištikro 
mirė nuo nuodų, tai tas dak
taras bus areštuotas.

100 PROCENTŲ PATRIO
TAI TURĖTŲ BŪT 

UŽDARYTI.
Kalbėdama apie Anglijos 

ir Amerikos santikius, Ang
lijos parlamento narė lady 
Astoi pasakė, kad didžiausi 
šitų dviejų kraštų ramybei 
pavojų sudaro **100 procentų 
patriotai.” “Aš bijausi tik 
100 procentų amerikono ir 
100 procentų anglo,” ji sako. 
“Ir aš manau, kad visi 100

13 ANGLIAKASIŲ UŽ- | 
MUŠTA KASYKLOJ.

Prūsų Vestfalijoj, netoli 
Recklinghauseno, anglių ka
sykloj Įvyko nelaimė. Lei- 
džianties darbininkams i ka
syklą nutruko keltuvas ir nu
krito didelėn gilumon. Tryli
ka angliakasių tapo užmuš
ta, 35 sužeisti.

LENKAI RUOŠIA PA
RODĄ.

Ateinančiais 1929 metais 
Lenkija ruošia Poznaniuje 
parodą paminėjimui 10 metų 
sukaktuvių nuo savo nepri
klausomybės atgavimo.

i

|

i Perdūrė Popiežiaus11^1*

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
KAUKAZE PO SNIEGU.

Žinios iš Batumo sako, 
kad paskutinėmis dienomis 
Kaukaze siautusios nepapra
stos sniego pūgos. Armėnijoj 
tapo nutrauktos telefono ir 
telegrafo vielos, daug žmo
nių buvo užberta sniegu. Ba- 
■ nuo sniego įlūžo dide
lės 1 
'žmonės buvo užmušti.

Agentą.
Romoje tapo perdurtas je- jr importavę tie. kurie nenori 

zujitų vadas kun. Tacchi- darbininkams pasiduot, bet 
.Venturi, ištikimiausis popie
žiaus agentas. Užpuolimas 

■ Įvyko jezujitų namuose. Atė
jo vyras ir pasisakė, kad jis 
j būtinai noris matyti jezuji- 
,tų “mokslininką.” Tarnas at
sakė, kad “tėvas” Tacchi- 
Venturi esąs labai užimtas ir 
negalįs nieko priimti. Nepa
žįstamas tuomet pasakė, kad 
jis ateisiąs vėliau, ir išėjo.

Sugrįžęs vėliau jisai pasi
sakė noris atlikti išpažintį, 
ir kad “tėvas” Venturi, kai-_ liuvz kvvao v viuui i, ncii’

kepyklos lubos ir penki (po kunigas, neturįs teisės at- 
jsisakyt jį priimti. Jis buvo 

— - = įvestas į kun. Tacchi-Venturi

nori “pastatyt ant savo.”
Užpuolimas Įvyko parei

nant žmonėms iš darbo. Liu
dininkai pasakoja, kad Sau
dargo automobilius buvo jau 
netoli Campbello namų, kaip 
staiga jam už akių užvažiavo 
didelis Peerless sedanas ii iš 
jo prasidėjo šaudymas. Sau
dargo automobiliuje tuoj su
skambėjo stiklai ir Saudar
gas sukniubo prie vairo. Jo 
draugas Campbell taipgi su
smuko sėdynėj. Šūvių buvo 
paleista apie 50. Saudargui 
tapo nutrauktas kampas gal
vos ir ištaškyti smegenis, su

ka ir auto- 
Campbell

v\ a VT* A D A C 1TTTTETCT A C IMIDIAD Įv’et3’,r ftiojaus šoko prie jo trupinta viena rank
UAKIAKAO nvItlvIAd IVUnlvr. įsu peiliu ir smeigė jam į mobiljaus vairas.

_________ -sprandą. Jezujitas susirietė turėjo keliolika žaizdų. Pali-
Chieagoje D-ras. Amenti NORĖJO NUŠAUT dCE-

Kin/į. tom ..nronJn t • .*.?____ . J! ...RINĄ
Maskvoje tapo išleista 

nai merginai nelegalę opera- knvira vardu “Baltagvardie-
~ \ .---- - V I «.< ILI'/ILAl

dikį), ir ji nuo tos operacijos jungą.” kur .sakoma, kad bu- 
mirė. Mergina buvo 19 metų nant čičerinui franeuzų Ri- 
amžiaus ir vadinosi Loretta vieroj 1925 metais, rusų mo- 
Enders. Daktaras kaltinamas narchistai tenai buvo pada- 
daugiausia tuo, kad padaręs re suokalbi ii užmušti. Kuni- -- e • . • • v-- “ •;stis

Vološinovas i 
už 2,000 frankų tūlą šnipą, 
kad tasčičeriną nušautų, bet 
franeuzų policija Čiceriną 
taip dabojusi, kad tas šnipas 
bijojęs ji šauti. Vėliaus tas 
šnipas buvo suimtas Rusijoj 
ir pereitą vasarą sušaudytas.

Rongetti tapo nuteistas mi- 
riop užtai, kad padarė jau- 
t—'--------- - , ..... _______ ___ «
ciją (prašalino negimusį ku- ėiii teroras prieš Sovietų Są-

MUŠTYNĖS JUGOSLAVŲ 
SKUPSČINOJ.

Jugoslavų skupsčinoj (sei
me) Belgrade pereitą pėtny- 
čią kilo tokios muštynės, kad 
buvo pašaukta policija. Ūki
ninkų partijos atstovas Ko- 
kanovič rėžė ir policijos vir
šininkui Į žandą. Kroatų ly
deris Stafan iTadič tapo iš
mestas iš posėdžių. Pirmi
ninkas Minko Perič pagalios 
visai uždarė skupsčiną. Va
dinasi, buvo tikra “draka.”

i

RADO DIDŽIAUSI DEI- 
MANTŲ LAUKĄ.

Pietų Afrikoje, kurią val
do anglai, rasta didžiausis 
deimantų laukas. Deimantų 
esanti tokia daugybė, kad 
jie guli tiesiog ant viršaus, 
tik eik ir rink juos.

Darrow Ginsiąs 
Mamertus.

Wilkes Barre. Pa. — Čia 
buvo areštuoti tris mainerių 
vadai: Sam Bonita, Stcve 
Mcndol ir Adam Moleski. 
Juos kaltina užmušimu mai
nerių organizatoriaus Fran
ko Agati. Byla žada būt la
bai didelė, ir suimtiems ginti 
yra pakviesta^ iš Chicagos procentų patriotai turėtų būt 
garsusis advokatas C’arence uždaryti. Jie yra tikras pavo- baigė. Ar darbininkai laimė-

I 
t

Dai ru v jus pasaulio taikai.”

peilis jam sprandą suardė. ! mvn ir atsimušęs i medį su- 
Kiti jezujitai nusigando\stojo. žmogžudžiai pabėgo i 

kaip zuikiai ir leidosi bėgti. Moosic miesteli ir tenai savo 
Išbėgę jie pašaukė policiją, automobiliu paliko. Du iš ju 
kuri ten pat stovėjo, ir ji už- jįoko i bėgantį tavorini trau- 
puoliką suėmė. Jisai pasiva- kjnį ir nuvažiavo linkui Old 
dino “De Angelis.” Sužeistas Forge. o trečias pasiliko. Ji- 
popiežiaus agentas nuvežta <ai nulupo nuo automobi- 

iligoninėn. liaus abidvi blėtas su nume-jai vieną nelegalę operaciją, gaikštis Viasemskis ir gen.r^p*,,"^7’ ... v— “ / ; ,____
atsisakė paskui daryti antrą, Vološinovas buvo pasamdę slepiama ...................nais ir jmete jas į krumus.
nes ji nebeturėjo daugiau pi
nigų. Antra operacija jai bu
vo būtinai reikalinga ir gal 
butų išgelbėjus jos gyvybę.

Bet daktaras sako, kad 
valdžia yra padariusi prieš jį 
suokalbi. Jis pristatė keliatą 
liudininkų, kurie pareiškė 
teisme, kad policija juos ir 
geruoju prašiusi irgrąsini- 
mais spirusi eit prieš jį liu
dyt. Teismas žada šitą daly
ką ištirti.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS ČEKOSLOVAKIJOJ 

PASIBAIGĖ.
Iš Pragos pranešama, kad 

30.000 angliakasių streikas 
Brukso apielinkėj jau pasi-

NUPIGINO TELEFONĄ 
EUROPON.

Amerikos telefono ir tele
grafo kompanija nupigino

jo ką nors, nepasakyta.

s ir laikras- Policija paskui rado tame 
Z* ~ ______" iš-

nerašė. Popiežiaus dvare vu karabinu, revolverį ir 
kalbama apie tai tiktai pa-'daugybę gilzų. Rado ir nu- 
šnabždomis. 1 mestas blėtas, bet pasirotlė.

--------------- kad jos buvo pavogtos 
VAIKAI PLĖŠIKAI. Scrantone nuo kito automo- 

Kanados mieste Montrea- .biliaus.
le buvo suimti penki vaikai, 
kurie buvo užpuolę ir norėjo 
apiplėšti mėsininką. Teis-

’ čiai tą dieną nieko apie jį automobiliuje du automati

telefoną iš New Yorkoį Lon-I A v,,* ivrm
deną 40 nuoš. Pirma iš Nevv ČEKOSLO^MJ^A JVEDA 
Yorko i Londoną už 3 minu
tes pasikalbėjimo buvo $75.

IŠPLĖŠĖ $50,000.
Iš Šanchajaus pranešama.! 

kad banditai tenai užpuolė - - ................. -
europiečiu kvartale finansi- »•» Jiems išviso 36 me
nę įstaijra ir pagrobę SJO.000,1^ kalėjimo n-36 rykštes, 
aukso plvtose pabėgo. Policija pa'kui rtiėmė dvi baudi- KIEK PASAULIS SKO- 
tį ir teroristų saikas suside-| LINCAS AMERIKAI, 

'dančias iš 24 žmonių, bet j 
auk^ą pagrobusių nesugavo, paskolinę Įvairioms pasaulio 

valstybėms ir Įmonėms.? 25.- 
600.000,000. šiandien jiems 
skolingos tarp kitų:

Europa 
Kanada 
V. Amer. $2.914.600.000. garlaivi “Kinko Maru,” api
piltų Am. $2.246.500.000. plėšę išvarė ji i krantą ir pa- 
i'idim. Rvtai 726,500.000 bėg<>savodžunkose.

AUKSO PINIGUS.
Iš Pragos pranešama, kad

o dabar padaryta $45. Už 3 greitu laiku Čeko-Slovakijoj 
minutes i Belgiją bus $48, i' busianti Įvesta aukso valiuta. 
Olandiją $48.75, į Švediją!Tas reiškia tvirtą valstybės 
$51.75. i Vokietiją $52.50. finansų padėti

t

i

Amerikos kapitalistai yra

6 ŽMONĖS AUTOMOBI
LIUJE UŽMUŠTI ANT 

GELŽKELIO.
Centerton. Ind. — Važiuo

jant automobilium per gele
žinkeli čia tapo užmušti 6 
žmonės, 3 suaugę ir 3 vaikai.

PIRATAI APIPLĖŠĖ 
JAPONŲ LAIVĄ.

Londone gauta žinių, kad 
$4,327,000,000*. netoli Fučau kiniečiai piratai 
$2.246,500.000. užpuolė ir apiplėšė japonų 

/s 1 • • 1 A C •• •



I

•> Keleivio = No. 10. Kovo 7 d., 1928.

1 J A PŽVALGA fl
Edisonas turėtų būt tas bu-
liūs, kuris neturi jokio proto, tai, girdi, 

i o tik drasko ir bado. Tuo no tik /

Buržuazija pasiuto. Kaip 
", ar vyriausybė ma- 
darbininkų reikalus

mes esame linkę 
‘Lietuvio’ revelia- 
p. Staškevičiaus

sai nuvyko sovietų Rusijon, ’
kurią jis garbino kaip šven- V J 1 J AAf

‘ šionns dienomis jisai su- HvUCl *1 j V Vi
grįžo Olandijon, iš kur jis a *1 * BI
yra kilęs, ir parašė į Rotter- AIHAFIk Al 11
damo laikrašti “Nieuwe Rot- ii
terdamsche Čourant” ilgą __________________________
straipsnį, įspėdamas darbi-’ Jodei, kad mašinos užima 
nmkus. kad jie neklausytų 
komunistų agitatorių ir ne-1 
važiuotų Rusijon: Ypač jisai; . .
graudena Rytų Indijų žmo- nepripažįsta, tečiaus jo mok 
nes, kuriems jis pats vado- patvirtina. Marksas aiš- 
vavo, kad jie mestų komu-;’Kino, kad konkurencija vers 
nizmo idėjas. Apie Rusija jis kapitalistus vienytis į trustus 
sako.- ' ir taikvt prie darbo naujas

..., _ . . „ „ ... mašina*, kad kuomažiausiaAlgos laikai mažos. Aukš : - . .Ciausia darbininko alga 1927 ^?rb!?ln^ sanuiyti.
metai, buvo 310 doleriu. Nors ®lta arkso .Pranašyste tla- 

... . -n ‘ . i . bar pildosi, irta pnpazista
. .. natis kapitalistai. Dabartiniujo perkamoji gale vra tik 44 ; J •

:. ...» . . . į laiku Amerikoje vra gananuošimčiai to. ka jis buvo ver- .. . oi. . . L didele bedarbe. Sakoma,
:kad bedarbiu skaičius siekia 

.. » . .». . . 4,000.000, o gal ir daugiau,negali nepastebeti to baisaus T • . z -. <7 i, . ... D . Irstai, National Lity Bankskurdo, kokiame gvvena Rusi-1 £ . .-i-* .. . - , 1- , of Ne\v 1 ork. didžiausia Rajos darbininkai. NujjIvsusios 1 .. . ’ . mitalo įstaiga visoj Aineri-drapanos. pasene. sulopvti ra- . - • -•» koj, išleistoj dabar nienesi- masino*, kandai ir nesvarumas matvt* -■ - , ..... .. .. * ;nej savo apžvalgoj pabrėžia r
sveikatos žvilgsniu Rusijos dar-‘kad Pramone* apsiSvOjimasi j buvo jvestos au,|jn!o pra- 
.... .. .. » . . tik dalinai vra kaltas dėl da- - -bininkai šiandien stovi daug , -,A,., » . -baltinio nedarbo; svarbiau-zemiau. negu 1913 metais, šita - . , . •*ia nedarbo pneza*ti* esanti 

. . . tame, kad per visą metų eilę
Kaip Kapitalistinėse valsty- ^uv0 daromos pastaugus in- 

bėse. taip ir sovietų Rusijoj pakeisti Žmogaus
daugiausia pinigų išleidžiama (jarbą mašinos darbu. Ban- 
militarizmo tikslams. 1 autos ■ Į,ag paf|UOf|a $avo ap^va|gOj 
apsvietai ir higijenai 1927 me-, stambiausių pramonės Ša
tais ouvo išleista 254 ^00 ^įky ir parodo, kiek šitoseša- 
rublių ; kitiems administracijos ; ^ose padidėjo darbininko

tarpu gi Edisonas yra di-Įginti. o ne visai tautai tar- 
džiausis proto milžinas, di- aauti* 
džiausis genijus, koks tik yra! Vyriausybė atsakė, kad i 

atėjo antru kartu, tai zva g\kada nors ant žemės gyve-.taip, jai pirmon eilėn rūpės - 
bo* viršininkas atsake, kad-nęs. Xetik krikščionybė, bet!darbininku labas nes dar- 1 
dokumentų jis negalįs paro- pasaulio tikybos sudėtos! bininkai yra toji klasė, ant ;

, krūvon, kartu su visais jų ku-į kurios l imo visa valstybė, 
nikais, vvskuoais ir nonip- : Kapitalistų reikalais valdžia 

pasakė nesirūpinsianti, nes 
tiems ponams ir be to gerai ; 
gyvenasi. Negana to, socia
listinė valdžia pasakė reika
lausianti apdėti turčius di
desniais mokesčiais ir eisian- : 
ti prie panaikinimo armijos.

Tas ir sujudino reakcijos 
spėkas. Kapitalistai tuojaus 
pradėjo gabenti savo kapita
lus į užsienį. Fabrikantų tar
pe pasidarė panika. Pasiro
dė. kad jie yra tik patol di
deli savo tėvynės patriotai, 
pakol gali lupti nuo darbi
ninko nugaros devynius kai
lius. Bet kaip tik pamatė. 

.... . x .. -K kad tiek daug lupti negalės,
len: nesigėdi syirpt iš Drau- tuomet trauk velnias visa lė
go pastoges, kad be tikybos vvne.

žmogus yra “bu-; tuo tarpu Noivegijos par
aus. Argi ne durna tai pa- Jamente socialistai neturėjo 
'aKa- _________ 'didžiumos. Valdžia pamatė,

KODĖL SOCIALISTU k?d. sav? sumanymu darbi- 
VALD2IA NORVEGIJOJ mnk^ lab.m ivl,stiek ne£ale? 

SUGRIUVO? s pravesti, ir todėl nutarė pasi-
Amerikos reakeine spau- šjtuo manevnl Non.egijos

Norvegijoj sugriuvo’sociali*. ~rh?"'Rndami'šl7Xininki;

dvi.
Drg. Kairys yra Įsitikinęs, 

kad leidžiami paskalai apie 
Plečkaičio “kariumenę” taip 
gi yra melas. Plečkaitis tebė
ra da Socialdemokratu Par
tijos narys.

< • 
SCCIALDEMAKRATU

PIRMININKO NUOMONĖ 
APIE PLEČKAITĮ.

Kad išaiškinus klausimą, 
ar Plečkaiti* tarnavo žvalgy
boje, ame, “Lietuvos Ži
nių” atstovas tyčia nuvyko 
pas Socialdemokratų Parti
jos pirmininką inž. S. Kairi 
ir paklausė, kokia jo nuomo
nė apie “Lietuvio" paleistą 
paskalą, buk 1922-3 metais 
socialdemokratas Plečkaiti* 
tarnavęs žvalgyboj.

Draugas Kairys davė šito
kį paaiškinimą:

“Aš asmeniškai ir mano par
tiniai draugai turi pamatuoto 
pagrindo su ypatingu Įtarimu 
priimti visa, kas eina musų ad
resu iš tautininkų ar jų reika
lams tarnaujančių ištaigu. Tuo 
pačiu mastu 
Įvertinti tiek 
vijas, tiek 
tvirtinimus.

“Pastaruoju laiku p. Staške
vičius paleido visuomenen neva 
konkrečių davinių apie Plečkai
ti, bet kuomet iš jo pareikalau
ta Įrodymų, p. Staškevičius Įsi
supę i oficialę togą. Tas mums 
jau visai nesuprantama. Prilei
dus net p. Staškevičiau* tvirti
nimų tikrumą, tenka savęs pa
siklausti: delko Plečkaitis tar
navo 22 ir 23 metais ir nebetar
navo vėliau? Delko Plečkaičio 
paslaptį sužinojo tik p. Staške
vičius ir neiškėlė jos p. Endziu- 
Jaitis, kai Plečkaitis buvo vie
nas įkiriausių krikščionims 
priešų ir kai jie buvo jau nebe- 
mteresuoti Plečkaičio patarna
vimu? Delko nieko nežinojo Po
žėla. būdamas vid. reikalų mi- 
nisteriu? Ir ką apmokėjimo 
vertą galėjo tiekti Plečkaitis 
žvalgybai apie socialdemokra
tus, kai musų politinis gyveni
mas ėjo normale, demokratine, 
teisėta vaga?

“Kuomet kaltinimas iškelta 
’ iešumon ir be abejo su vidaus 
reikalų min. žinia, kai p. Staš
kevičius jame tarė ir savąjį žo
dį. tegul jis kalba iki galui, jei 
nori, kad jo kaltinimai nebūtų 
paskaityti negudria provokaci
ja. P. Staškevičius siūlo patiek
ei visus davinius teismui. Bet 
jis žino, kad bylos iškėlimas da
nai timu metu sutinka formalių 
sunkumų ir kad .pats jos nagri
nėjimas be Plečkaičio negali ga- 
antuoti bešalio ir visiško jos 

išaiškinimo.
Man lengviau suprasti, dd- 

;o i’lečkaicio kaitinimas iškelta 
kaip tik dabar. Valdžia, žino, 
had emigrantai Vilniaus krašte 
esą neveiklus. Ji tur būt mano. 
K-ad tas veiklumas gali būt pa
ragintas iš šalies, deryboms su 
lenkais artėjant. Valdžios žmo
nes nori sukelti nepasitikėjimo, 
tiek emigrantų tarpe, tiek de
presiją socialdemokratuose Lie
tuvoje ir tuo tikslu, man rodos, 
dar kartą vartoja tą taktiką, 
kurios buvo jau nekartą imtasi 
musų partijos atveju.

“Mes. socialdemokratai, pir
moj eileje esame interesuoti iš
siaiškinti kaltinimu* dėl Pleč- 
saicio. 
žygius, 
daryta 
siemė
sena politine partija, mes gerai 
žinome ir carinės ir musų tauti
nes žvalgybos tradicijas ir Pleč
kaičio atsitikimu mes tik tuo
met patikėsim prieš ji kelia
miems kaltinimams, kada jie 
»>us įrodyti ištisais ir patikrin
tais dokumentais.’’

Tas ponas Staškevičius, 
apie kurį čia drg. Kairys kal
ba, tai žvalgybos viršinin
kas, kuris tikrina, kad doku
mentu* apie Plečkaitį jis tu
rįs. bet kai “Socialdemokra
to" ir “Lietuvos Žinių” atsto
vai nuvyko jų pažiūrėti, tai 
Staškevičius nežinojo ką at
sakyti ir liepė laikraščių at
stovams ateiti kitą dieną. 
Tuo tarpu, jis. matyt, galvo
jo, kaili išsisukti. Ir kada ant 
r. tojai;* laikraščių atstovai

Mes padarėm galimus 
bet mums faktinai už- 

įstaigos durys, kuri pa
kaltintojo rolės. Kaipo

džiausis proto milžinas, di- 
džiausis genijus, koks tik vra

nigais. vyskupais ir popie
žiais, per kelis tūkstančiu* 
metų nėra padariusios žmo
nijai tiek naudo*, kiek per 
trumpą savo gyvenimą yra 
padaręs vienas bedievis Edi
sonas.

Arba paimkime nesenai 
mirusi LiutherĮ Burbanką. 
Jis taip pat buvo gryna* lais
vamanis, bet jo nuopelnų 
žmonijai negalima butų nu
pirkti už visas bažnyčias. Jis 
darė tokius pat stebuklu* 
augmenijos pasaulyje, ko
kius Edisonas daro elektros 
srityje.

Ir visa to akyvaizdoje 
nykštukai atbulom apykak-

ŽIOPLA PA5AKA.
Chicagos kunigų “Drau

gas” spausdina rastą vardu 
"Tikyba tauto* ir valstybės 
gyvenime.” 45-čiame nume
ry jis aiškina apie auklėjimą. 
“Draugo” supratimu, be ti
kybos negalį būt tikro auklė
jimo. Ir *avo pozicijai pa
remti jis paduoda pasaką 
apie k\aiią rusų moterį. Gir
di. Petrograde anais metais 
apšvietos komisaras sušau
kęs vaikų levu* ir liepęs nu
tarti, kad tikybos mokyklose 
nereikia. Viena moteris tuo
met komisaro paklaususi: 
"Ar tai mokyklose nieko ne-i 
mokys nei apie Dievą, neil 
apie sąžinę?” Komisarui ai-j 
sakius, kad nemokys, šita 
moteris pareiškusi: "Dova
nokite. pas mus taip augina
mi tik veršiai.”

Tai yra labai žiopla pasa
ka.

Visų pirma, takias yra 
toks, kad apšvietos komisa
rai Rusijoj bemokslių mote
rų neklausinėja, kas mokyk
lose turėtų būt mokoma. o; 
kas ne.

Paskui, visiems yra žino- , 
ma, kad Petrograde veršiųį 
niekas neaugina ir lodei did
miesčio gyventojams ta* dar
bas nedaug žinomas.

Pagalios, jeigu toks pa; 
kalbėjimas tarp apšvieto: 
komisaro ir tos moteriškės ir, vo deklaraciją, pradėjo žo- Boars. 
butų Įvykę*, tai pasakyti jo* džiais: “Vardan Norvegijos tenai slapta organizuoti 
žodžiai da nėra jok* Įrody- Darbo Partijos...” vietus.” Ištremtas iš tenai, ji-
mas. kad tikyba būtinai rei- - 
kalinga auklėjimui vaikų.

"Draugui" rodosi, kad ta
riamos moteriškės išsireiški
mas yra nesugriaunamas ar
gumentas už tikybą, nes—

"Ir tikrai, ką iš veršio turi 
žmogus? bulių. Jis drasko ka
nopomis. bado ragais. Bet vis-gi 
gyvulį suvaldysi. o žmogų—ne. 
Jis ir geležines spintas sudras
ko. tūkstančiams žmonių žalos 
daro.

"Nestebėtina, kad visuome
nėje tikėjimui mažėjant, prasi
kaltimai didėja."

Tai kita nesąmonė. Bubu* 
bado ir drasko nę dėlto, kad 
jis nepriguli prie katalikų 
parapijos, bet dėlto, kad ji* 
vra bulius. “Draugo” kuni
gai gali jį pakrikštyt ir į ka
talikus įrašyti, gali prikabin
ti jam "brostvų” ant ragų ir 
ant vuodegos — jis vistiek 
bus bulius, vistiek jis kano
pomis draskvs ir ragais ba
rį

Kaip tikyba negali pakei
sti buliaus prigimties, taip ji 
negali pakeisti ir žmogaus. 
Žmogų gali pakeisti tiktai 
mokslas ir apšvieta. Žmogus 
gali būt labai dievobaimin
gas. bet jeigu jis bus tamsu*, 
tai jis nedaug skirsis nuo 
veršio ir buliaus. Ir pasaky
kit. kas gi daugiau girtuok
liauja ir mušasi, jeigu ne 
tamsus katalikai, kurie buvo 
išauklėti tikybinėj dvasioj ir 
kas nedėldienis eina bažny
čion pamokslų klausytis?

Tuo tarpu apšviesti žmo 
nės, kurie netiki nei Velniui 
nei Dievui, gyvena labai pa
doriai ir pavyzdingai.

Didis išradėjas Thomas 
Edisonas yra tikras laisva
manis. Tikybą jis vadina 
“burtais." Paklaustas aną
dien laikraščių reporterių, 
kodėl žmones šalinasi nw» 
bažnyčių ir tikybos, jisai at
sakė : “Nes žmones šalinasi 
nuo visų burtų ir nesąmo
nių.” • -f

Taigi, sulyg “Draugo”,'

I
l
ii

da negali atsidžiaugti, kad ai lataėjo’^u'dfdS?
, Norvegijoj suktuvo sociali* darbininkų
jų kabinetas. Jau kehntąsą- Į.|as^s atslovaįs jįe pari-Klė, 
Ivaitę ji bubnija, kad Norve-!kad tai klasei jie vr£ jštjki, 
■zi.ios socialistai įssilaike vai- mj jr lokįu nusileidimu savo 

priešams nedaro. Susipratę

!
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• -^H>1>k!a^.atza®areiviai ir‘ Norvegijos darbininkai mo- 
^zia1Ug!aT1'• •> • VT ^ės šitą tinkamai įvertinti ir
Bet kodėl gi istikrujų N or- jje ^us didesni socialistų 

yegijos socialistai buvo pn- šalininkai, negu iki šiol, 
veisti pasitraukti iš val
džios? Todėl, kad jie stoj'o 

'.už darbininkus. Plutokratai 
daugiausia pasipiktino tuo. 
kad socialistinės valdžios

bėse. taip ir

*1

DA VIENAS KOMUNIS
TAS IŠSIGYDĖ RUSIJOJ.

Pereitą vasarą iš Olandi- 
premjeras, drg. Homsrud, jos Rytų Indi jų buvo ištrem- 
skaitydamas parlamente sa- tas komunistų agitatorius 

. kuris buvo pradėjęs 
“so-

reikalams buvo paimta apie 
700,000.000 rubliu, o militari- 
niems tikslams 645.000,000 ru-, 
bliu. Reiškia, militarizmui 40 
procentų. o liaudies švietimui 
tiktai 15

-1927 
birftnkų 
bo."

Boars

darbininkų vietą.
Nors kapitalistai Markso

mašinos padidino darbinin
ko pro<!uktingumą i 10 metų. 
Kitaip sakant. 26 žmonės 
šiandien padaro tiek pat 
darbo, kiek 10 metų atgal 
padarydavo-1 <>0. Ir dėlto visi 
darbini tikai negali gaut dar
bo.

Jeigu bedarbių skaičius 
šiandien nėra 74 nuošimčiais 
didesni*, kaip jis buvo 10 
metų atgal, tai tik dėlto, kad 
tuo pačiu laiku prekyba pa
kilo ir šiandien reikia daug 
daugiau prekių, negu 10 me
tų atgal. Bet nežiūrint to, 
kad prekių reikia daugiau, 
apie 4,Oob.<MHJ žmonių ne
gauna darbo. Taip yra dėlto, 
kad jų v įetoje šiandien dirba

Kada pirmu kartu Angli-

našumas per 1914-1925 me
tų laikotarpi, štai statistika: 

Prie guminių ratų 2116- 
Prie automobilių 
Prie žibalo 
Prie cemento 
Prie geležies ir plieno 59' < 
Prie miltų malimo 40'/ 
Prie popier. ir pulpės 34'/ 
Prie cukraus 28'o

Prie mėsos pakavimo 27' 
Prie odų minimo 26'i
Jei sudėsime tuos nuošim- 

jis taip karštai pirma čius i krūvą ir padalysime 
tai gausime bendrą

procentų.
metais 2.000.000 dar-- 
Rusijoj buvo be dar-

172'c
83'7 
61'.

yra inžinierius, 
smogus išlavintas, todėl ne-; 
laug jam reikėjo laiko pa-’ 
sinti komunistini “rojų,” ku-‘ 
•iam 
ikėjo. Ir pažinęs jį, Boars jo ant 16. 
šsižadėjo. skaitlinę 74'7. Reiškia, tiek

dėl malonumo
Jei jus rūkote

gali rūkyti

<
t

£• K. J.
<’rnnpunj, WiNn(<»D-*:«lnn. N, C,

,monėn garo mašinos, tai dar
bininkai puolė jas daužyti ir 
laužyti. Jie tuomet manė, 
kad mašinos yra didžiausi* 
jų priešas. ne< atima iš jų 
duona. Tiktai Marksas išaiš
kino. kad ne mašinos čia kal
tos, o dabartinė tvarka, kuri 
leidžia darbo Įrankius kont
roliuoti ir pelną sau imti pri- 
vatiniems žmonėms ar kom
panijoms. Mašinos yra gera* 
daiktas, nes jos palengvina 
žmogaus darbą, tik reikia 
pakeisti visuomenes tvarką, 
Marksas pasakė, keikia vi
suomenę sutvarkyti taip, kad 
darbo Įrankiai prigulėtų pa
tiems darbininkams, ir Kad 
niekas neturėtų teises išnau
doti kito žmogaus savo nau
dai. Šitokia tvarka bus so
cializmas.

Dirvą socializmui ruošia 
pats kapitalizmas. Nes prie 
kapitalizmo auga profetaria 
to armija, kurios padėti* yra 
tokia, kari noroms-neno- 
roms reikia kovoti prieš esa
mą tvarka. Streikai, lokau
tai teismų indžionkšinai. are
štai. kalėjimai, o tankiai ir 
šaudymas — tai paprastas 
atlyginimas, kokį darbmin- 
kasšiandien gauna už sunkų 
savo darbą. Prie to, chroniš
ka bedarbė ir neaprupinta 
senatvė visuomet žiuri darbi
ninkui i akis kaip kokia 
šmėkla, šitokia padėtis ir 
verčia darbininką kovoti 
prieš dabartinę tvarką. Ir at
eis tas laikas, kuomet darbi-j 
ninku klasė paims visą pra-?

Žmonės
kai kurios cigaretus dėl. 
daugelio menkų prieža

sčių, bet jie tikrai ruko 

Camels dėl malonumo.
Ir jie vis daugiau ruko 

Camels milionais.

monę į savo rankas. Tuomet 
bedarbė nebus baisi. Neš 
mašinos tuomet dirbs ne sau- 
jalci kapitalistų, bet visai 
visuomenei.

t
i Todėl kiekviena* susipra
. tęs darbininkas turi b ui so
cialistas ir dirbti išvien su 
kitais draugais, kad greičiau 

; įvyktų socialistinė tvarka.

i KLAIPĖDOS SEIMELIS 
VĖL KARIAUJA SU 
KAUNO FAŠISTAIS.
Klaipėdos seimelis š. 

sausio mėn. 23 d. savo posė
dyje priėmė griežtą rezoliu
ciją prieš gubernatorių Mer
ki dėl seimelio darbų truk
dymo. Minima rezoliucija 
buvo atspausdinta vietos lai
kraščiuose. bet jie tapo kon
fiskuoti.

I

i

DOVANOS UŽ PARDUO
TĄ LIETUVĄ.

Lietuvos kunigai. Bucys ir 
Tumas, Smetonai užkabino 
didelį medali už tai. kad jis 
Lietuvos visuomenę konkor
datą tvirtindamas atidavė 
klebonų globon. Po medali 
užkabino Voldemarui ir ki 
tiems rninisterianis. Popie
žius taipgi Kala medaliu* n 
jais apmokės Smetoną su 

lengvąVoldemaru uz taip 
Lietuvos parda' imą
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WATERBURY, CONN. 
Necenzuruotos įdomybės.

Nors jegamastis su savo 
šnipais statė visokias kliūtis, 
kad kun. Bakšio neįsileidus 
čionai kalbėti, bet visos vi
suomenės not as ir griežtas 
pasidarbavimas susipratusių 
veikėjų pergalėjo visas 
trumparegių neteisingas pas
tangas, ir prakalbos paminė
jimui daktaro Jono Basana
vičiaus mirties ir jo nuveiktų 
darbų įvyko vasario 12 d. 48 
Green gatves svetainėj. Reiš
kia pragaro vartai tapo su
laužyti bei pergalėti. Kun. 
Bakšys kalbėjo apie daktaro 
Basanavičiaus gyvenimą, jo 
nuveiktus darbus Lietuvos 
tautinei laisvei iškovoti; 
taipgi gale savo kalbos pri
minė, kad darbo žmonės 
daugiau kovotų už savo bū
vio pagerinimą ir nesiduotų 
taip lengvai save išnaudoti 
visokiems monelninkams. 
Kalba bu\o labai įdomi, kar
štai patriotinga ir darbinin
kiška. Jis savo kalba sukėlė 
žmonėse labai kilnaus ūpo ir 
pasiryžimo kovoti uz tauti
nius idealus ir savo būvį.

Gerbiamas kalbėtojas bu
vo sutiktas ir priimtas su ne
paprastu džiaugsmu ir griau
smingais rankų plojimais bei 
valio. Žmonių buvo pilna 
svetainė kimšte prikimšta, 
kaip bičių avilyje, kad nei 
stovėjimui nebuvo vietos ir 
labai daug grįžo namo dėl 
stokos vietos. Tas parodo, 
kaip vietos lietuviai kunigą 
Bakšį gerbia ir myli, ir yra 
pasiryžę jo neužmiršti, neat
sižvelgiant nei į tai, kad 
prieš jį musų du juodi vyriš
kos lyties angelai ir vienas 
moteriškos lyties angelukas 
naudoja visokias veikimo 
priemones, kad tik žmonės 
greičiau jį užmirštų.

Taipgi kalbėjo ponas Pet
ras Toturaitis apie meilę ir 
vienybę. Jis savo kalbą parė
mė istoriniais Įrodymais, 
kad kerštas ir neapykanta 
daug bloga padarė musų 
tautai. Musų vadai, persiėmę 
keršto pagieža, nieko gera 
neatsieks. Gaila, kad jega- 
mastis ir profesorius Kiške
lis neatėjo pasiklausyti pono 
Toturaičio gražios kalbos. 
Tikrai puikiai kalbėjo.

Apart prakalbų dar puošė 
tą linksmą vakarėlį ponas 
Antanas Radvila gražiu ir 
skambiu savo balsu. Ištikru- 
jų, malonu buvo klausyti jo 
artistiško dainavimo. Jis pu
bliką žavėte žavėjo. Nesigai
lėta jam nei aplodismentų. 
Patartina.ir apielinkės vaka
rėlių rengėjams kviesti p. 
Radvilą.

Čia reikia pažymėti, kad ir 
p. Radvilai buvo uždėta cen
zūra ir įsakyta nedalyvauti 
tame vakarėlyje. Bet kadan
gi p. Radvila nepriklauso 
prie veidmainių ir trumpare
gių susaidės ir nori tarnauti 
savo daina plačiajai visuo
menei, todėl ir į cenzūrą, ku
ria norėta jį pažaboti, neat
kreipė domės.

P. "Leonas Vasaitis iš Hart
fordo irgi dainavo. Dainavo 
lengvo turinio liaudies dai
neles, kurios žmonėms labai 
patiko, kad net septynis kar
tus iššaukė ant scenos. Taip 
pat ponia Radvilienė gražiai 
padainavo keliatą dainelių. 
Visiems akompanavo pianu 
ponia Bendlerienė. Tai gabi 
pianistė.

Tas vakarėlis buvo su
rengtas rupesniu pp. Pr. Gu
diškio, šerpinskio. Petro To
turaičio, Banių ir kitų. Ponas 
Gudiškis vakarėlio progra
mą vedė labai sumaniai. Jis 
ir jo draugas p. Šerpinskis, 
žinoma, padedant kitiems, 
daug darbavosi, kad perga
lėjus visokias carukų cenzū
ras. Net juodųjų angelų pri
siųstieji šnipai pripažino 
rengėjams didelio pasiseki
mo ir garbingos pergalės. O

žmonės be galo buvo paten
kinti ir išsiskirstė linksmame 
upe. Lauksime daugiau pa
našių vakarėlių.

Nugirdau viename kampe
lyje. kad jegamastis jau pa
siskubino apskųsti kun. Bak
šį airiško trusto bosui. Bet 
nemanau, kad apskųstasis 
nusigąs veidmainingų skun-, 
du. Ponas diktatoriau, ne- 
kalbėk prieš savo artimą ne
teisingai. Juk pats gerai ži
nai, kad visame pats kalta.- 
esi. Sarmata!

“Klaipėdos Julė.”
Pastangomis p. Aleksio ‘ 

vasario 19 d. bu\o suvaidin
ta operetė “Klaipėdos Julė.” ; 
Matyti p. Alękjis įdėjo daug 
sielos darbo, pakol šiaip taip 
išlavino vaidilas dainuoti ir 
vaidinti kartu. Galima pa
girti,jog kaipo amatoriai pu
sėtinai vaidino. Bet butų dar 
geriau išėjęs vaidinimas, jei 
dainavime ir muzikoj butų 
įdėta daugiau meniško gyvu
mo. Išėjo per lėtai ir vieto
mis nuobodžiai. Truko visa
me kame apsukrumo ir judė
jime ryškumo. Taipgi p. Juo
zo Mažeikos komiškumas 
buvo perdaug perdėtas, o 
kaip kur ir visai jo nereikėjo 
kišti. Ypatingai kuomet šo
kikės labai gražiai šoko, tai 
jau jam čia nereikėjo savo 
juokingos nosies kišti ir su
gadinti skoni publikai, kuri 
grožėjosi šokikėmis. Svar
biausią rolę turėjo Julė Ba
ranauskaite. Ji iš visų ge
riausiai atsižymėjo. Balselis, 
nors neperstipi-us, bet pusėti
nai gražus. Vaidino švelniai, 
tik vietomis drąsos truko. O 
Juozelis labai smalsiai į ją 
žiurėjo, džiaugėsi ja ir norė
jo nusifotografuoti, bet ne
pasisekė jam ant scenos už
lipti. Antrą žymią rolę turė
jo Jonas Berčiūnas. Čia di
delę klaidą padarė režisie
rius, kad šios rolės neskyrė 
p. Radvilai, kaipo vienam iš 
geriausiųjų solistų su atatin
kamu balsu. Žinoma ir p. 
Berčiūnas neperprasčiausiai 
suvaidino savo rolę. M. And- 
rikytė vaidinime stengėsi ne
mažai įdėti jausmingumo ir 
grakštumo. Ir ji gana gerai ir 
gražiai pasižymėjo. Tik vie
noj dalyj susimaišė ir nutru
ko jos dainavimas, kad net 
išnaujo turėjo pradėti. Publi
ka domės atkreipė į K. Liut- į 
kiutės balsą. Ištikrujų, ji turi 
gražų ir skambiai malonų 
balselį. Jei palavinus tą bal
selį, drįstu pasakyti kad bu
tų vienas iš geriausių. A. Ži- 
burytė, kiek turėjo savyje 
gabumo, tiek ir parodė. Kitų 
rolės buvo mažos ir nesvar
bios, taigi jų pavardžių nei 
neminėsiu. Juose talentų ne
simatė. Tečiaus sudėjus visa 
j kravą, ir kad su tiesa neap- 
silenkus, perstatymas išėjo kinah lie‘kį 1)Usį,(>gi 
gražiai, nepaisant tų truku- - - - - - -
mų. Atminkime, kad tai ne 
profesionalai vaidino. Ir p. 
Aleksis vertas pagirimo ir 
gero užmokesčio.

Prie to buvo ir prakalbų. 
Kun. Karkauskas biskį pa- 
pliauškė. Jo kalbėjime jokio 
nuoseklumoir aiškiosminties 
nebuvo. Ką jis norėjo pasa
kyti. tai tik jis pats vienas 
težino. Kun. P. Liutkus ge
riau pakalbėjo ir paragino 
lietuvius naudotis moksle to
mis progomis, kurias duoda 
Amerika. Taipgi du airiai 
kalbėjo. Jiems rūpėjo ne tau
tybė, bet savo biznelis. Prie 
šio vakarėlio buvo nelaukia
mai prikergta ir paminėji
mas Lietuvos nepriklauso
mybės. Bet tai buvo kaip ko
kia prisegta uodegaitė, į ku
rią visai mažai svarbos teat- 
kreipta. Nuo panašių patrio
tų, kaip Kiškelis ir jegamas
tis. nieko geresnio negalima 
tikėtis. Jie ir naktimis tesap- 
nuoja apie amerikonizmą. 
Beje, vakarėlį vedė “jo aukš-j 
tenybė” klebonas. Jis visur; 
nori pasirodyti, bet nabagė-Į

Budweiser
Salyklos Syrupas

Paremtas
$40,000,000 Dirbtuvę 
Užpakalyj Budweiser Tikros rųšies Salyklos 
Syrupo yra $40,000,000 vertės įstaiga, kuri 
turi 110 atskirų bud inkų ir užima viršaus 70 
miesto blokų.
Kiekvienas operavimas yra užbaigtas auto
matiškomis mašinomis, kurios yra prižiūri
mos Amerikos žymiausių salyklininkų. Ir 
kiekvienas kenas yra paremtas vardu ir yra 
uždėtas užrašas, kuris reiškia aukščiausią 
rųši pasaulyje jau virš 70 metų. Kuomet bu
sit St. Louis, atlankykit musų įstaigą.

Salyklo Syrupas Padaugina Salyklo Vertę 
Paprastas arba Apyniais Paskanintas —- 

Tikras Unijos Išdirhimo

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
S. S. PIERCE CO. ]

RIVAL FOODS. INC.. Cambridge ' "**
J. N. SEGAL CO. • Bo’ton’ Mass-
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lawrence, mass. 
iš socialistų darbuotės.
I.». 61 kuopa laikė savo 

į mėnesinį susirinkimą vasa
rio 26 d. Draugų susirinko 
pusėtinas būrelis. Buvo iš
diskutuota daug svarbių da- 
'.'■k'.i ka.-dink ateities pasi
darbavimo. Visi draugai ri
šo klausimus ramiai ir domė
josi darbininkų padėtim, nes 
šiuo momentu siaučia didelė 
bedarbė. L. S. S. 61 kuopa 
daug pasidarbavo dėl pasta
tymo Dėbso Radio stoties, 
surinkdama suvirs 30 dol. 
I aip gi nemažai parėmė Lie

tuvos sfK-ialdemokratus jų 
Lovoje 5U Lietuvos juoda
šimčiais fašistais, kurie pa
veržė Lietuvos žmonių lais
vę. Laurence’o socialistai 
nemano ir ant toliaus nuleis
ti savo rankų. Jie pasirižę ir 

i ateityje vesti ko\a prieš dik-ateityje vesti kovą prieš dik
tatorius, kokie jie nebūtų — 
raudoni ar juodi. Todėl Law- 
rence’o ’ _______
tikisi sulaukti paramos nuo 
Latvrence’o lietuviu. 
M . .
rengiasi pasitikti vasarą. 
Kaip tik praslinks žiema, 
tuojaus prasidės rengimai 
išvažiavimų ir piknikų. LSS. 
61 kuopa irgi nutarė sureng
ti pikniką. Buvo išrinkta ko
misija. kad paimtų kempę. 
Komisija pranešė, kad kem
pę paėmė ant 3 dienos birže
lio, 1928 m. Todėl LSS. 61

Jnių, kas Hudsone skaitoma 
i gana daug. Net ir keletas! 
j bolševikų atėjo pasiklausyti. 
Pikčilingienė kalbėjo gana 
švariai, nieko neužgaulioda
ma. Ji pasisakė esanti Lietu
vos Moterų Draugijos įga
liotinė ir čionai renkanti au
kas Karmeliavos Ūkio Namų 
Ruošos Mokyklos reikalams. 
Renkant aukas teko pastebė
ti. kad ir bolševikai metė do
lerines. Jeigu jau bolševikai 
aukauja, tai kaipgi katalikai 
neaukaus! Ir aukavo visi 
lenktyniuodami. Sumetė iš
viso net 73 dol.

Taigi Pikčilingienė, dėka 
musų bolševikams, gerokai 
pasipinigavo, o jie patįs su 
savo šokiais įlindo į skylę.

Musų bolševikai pliauškia, 
kad Pikčilingienei prakalbas 
surengė sandariečiai su da
vatkomis. Tai yra raudona 
malagystė. Kaip sandarie
čiai galėjo rengti, kad san-

Kai Šeimynai
Namie Reikia

Pinigų

I

Siųskite juos
telegrafu!

o lietuviai socialistai Mariečių čia visai nėra. Mirų-

lis/ieturi jokių tam tikslui 
gabumų ir nusimanymo. Net 
sunku ir nepakenčiama pasi
daro. pakol jis ištraukia kokį 
žodį iš savo rankovės.

Darbai.
Pas mus dabartiniu laiku 

darbai eina blogai. Kaip kas 
visai negali gauti darbo, 
nors plyšk. Girdėti, kad dar j 
bus prasčiau. Tat darbinin
kai turėtų susirūpinti ir be- 

centų. O jegamastis ne.hioda - 'T T- T
mums ramybės, maišelius'^'"3 ?'t'?3 ',edr
itaises ir reikalam'^. kad nil-1 ' .' ls •* bllttbg I!*

LAWREMCE, MASS.
Iš Lietuvių Ukėsų Kliubo 

darbuotės.
Vasario 3 d. įvyko Lietu

vių Ukėsų Kliubo susirinki
mas. Prie Kliubo prisirašė 
dar vienas musų inteligen- 
tas-profesionalas Dr. J. Ale
ksa. Kaip D-ras Mikolaitis 
.vra nemažai pasidarbavęs 
Kliubui, taip, tikimės, kad ir 
D-ras Aleksa pasidarbuos.

Kadangi Kliubas nuolat

itales ir reikalania kad oil ■į ruiUDą ir įtaisęs 11 leikaiauja. kac pil- naudotis visais patogun;ai, 
nūs gražintume. .\e visi te-

• • • i T--, 1 • kokiui Kliubas savo nariamspaiso jo įsakvmo. Tik bai-L..lf -i - u naudus
liai Įr silpnos galvelės drebaDraugui j Urbonuj 
prieš canską jo įsakymą. KIi-ub pirmi™nko vie- 
Ak. varsrsas tas nesusipratęs 1 ‘mįhihiku \ie
darbininkas! Nuo jo no kelis Ln « i iTr’i.110“ 
kailius visokie ironelninkai ;....

JŪSŲ motina arba jūsų 
pati ir vaikai reikalauja 
jūsų pageltos, jus nepri
valot rizikuoti, siunčiant 
savo pinigus laiške, kati 
jie prapultu. Apart to, 
gal būt jūsų šeimyna rei
kalauja pinigų tuojaus.

Saugiausias ir greičiau
sias kelias siųsti jūsų pi
nigus namo, kuomet jus 
dirbate toli nuo namų, tai 
per Westem Union Mo- 
ney Orderių Patarnavi
mą. Tik nueikite i arti
miausi Westem Union 
Telegraph ofisą. Per va
landą laiko nuo perdavi
mo pinigų mums, jūsų pi
nigai bus jūsų šeimynos 
rankose.

sios sandariečių kuopos pir
mininkas jau senai raudonąnHaaru lietuvių. | _ •' w. TZ...

LSS. 61 kuopa jauiškalno vėliavą pabučiavo. Kiti ex-
. . • • • . L-e nrlnrinr.ioi n»m rrl oi vi

»

sandariečiai irgi glaudžiasi 
prie jūsų. Taigi tokius san- 
dariečius jus turėtumėt gerb
ti, o ne per “Laisvę” niekint.

Jus rašote “Laisvėje,” kad 
nenorėjo paskelbti vardų, 
kas kiek aukavo Pikčilingie- 
nei. Tai yra antra raudona 
melagyste. Visų aukautojų 
vardus ponia Jankienė iš So.

kuopa prašo kitų kuopų bei ■ Bostono iššaukė viešai ir pa- 
draugiju, kad ant tos dienos sakė kas”kiek aukavo. Ka- 
nerengtų piknikų. jdangi aš čia nesenai gyvenu

I Šiuom tarpu Lawrence’uje jvisų gerai nepažįstu, tai 
darbai eina prastai. Daug I nepaspėjau užsirašyti tų bol- 
žmonių vaikščioja be darbo, iševikų vardų, kurie aukavo, 
ypač lietuvių, nes kapitalis-• Hudsone reikėtų sutverti 
tai pagerinę mašinas meta ' socialistų kuopą ir išplatinti 
darbininkus iš darbo. Law-įkuodaugiausia “Keleivio,” 
rence’o miestas yra audiny- tada gal žmones susipras ir 
čiųcentras. Pirma, kada dar- gyvens sutikime, 
bininkai dirbo ant dviejų 
staklių, tai ir buvo galima didelis namas. Gaisras pada

rė didelių nuostolių. Vasario 
22 d. draugai buvo surengę 
ristynes. Ritosi B. Janulis ir 
F. Žulanas. Ristynės išėjo be 
pesekmių. Mat, ir Hudsone 

Iatsirado drutuolių. kurie ke- 
ilia lietuvių vardą.

Vasario 26 d. taip vadina- 
■mas “Lekstrikas” parengė 
balių, į kurį susikvietė savo 
draugus. Karta visi gerai įssi-j x ,ivy“ _
gėrė, tai šeimininkas pradėjo ’ 1928 metų, paminėti 1 O-tas 
svečius “šventinti” ir išvyjo! metines Lietuvos Neprigul- 
laukan, o ant galo savo mo-: mybės sukaktuves, pasidali- 

jterį sukruvino.
Darbai šiuo laiku Hudso-j^ 

| ne eina silpnai. Patartina iš 
kitur nevažiuoti į čia darbo' 

! jieškoti.

geriau darbą gauti, bet kada 
padarė taip vadinamus drei- 
perius, tai davė šešias stak
les. Pirma kur dirbo tris dar
bininkai, dabar atlieka vie
nas. todėl darbininkų gyve
nimas ir pablogėjo. Vietoj 
kad palengvinus darbinin
kams. kada jie išrado naujas 
mašinas, tai apsunkino. Rei
kėtų visiems darbininkams 
organizuotis, o tik susiorga
nizavę galės ką nuveikti. Pa
tartina darbininkams stoti 
prie LSS. kuopų, o kur nėra 
—tverti jas. Tik susiorgani
zavę po socialistų vėliava su
triuškinsime vergijos rete
žius ir padarysime sau ir sa
vo jaunai kartai geresnį gy
venimą. Socialistas.

Vasario 20 d. čia sudegė

i
I 
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draugus. Kada visi gerai išsi-!

Viską Patyręs.

Per musų Kabelio Money 
Orderių Patarnavimų jus taip 
Ri galite pasiųsti savo pini
gus j savo tėvynę, kur bus iš
mokėta Amerikos doleriais 
arba Lietuvos litais.

THE
VVESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

PHILADELPHIA, PA.
Rezoliucija.

Philadelphijos lietuviai, 
susirinkę Lietuvių Muzikalėj 
Svetainėj, Allegheny avė. ir 

(Tilton st., vasario 26 dieną,

ino mintimis ir apkalbėję da-j 
i bal tinę padėtį žmonių mųsų: 
įgimtame krašte.— nutarė: 
i 1. Sveikinti Lietuvos žmo-' 
■nes ir kovotojus už Lietuvos; 
laisvę su tuo faktu, kad šian- 

’dien didelė dauguma Lietu-. 
,vos etnografinės teritorijos 
jau nusikračius svetimo jun-; 

igo ir gyvuoja, kaipo nepri-1 
igulminga valstybė.

2. Reiškiame musų viltį ii.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Paskutinėmis dienomis čia j 9. Reiškiame musu vilti ii. 
|persiskyrė su šiuo pasauliu troškimą, kad artimiausioje; 
:sie lietuviai^ 'ateityje susijungtų su savo-

vmcas Nykstelis mirė po toliais ir seserimis nepn- 
• sunkios ir trumpos ligos. Pa- klausomoje Lietuvoje taip 
ėjo iš Kauno rėd., Panevėžio pat jr lenkų pavergtoji Lietu- 

japskr., I nčiskio parapijos. vos (|ajjs< Vilniaus krašto 
kurčių kaimo. Amerikoj iš-!žmonės, su didžiąją Lietuva 
gyveno apie 23 metus. Am-| 3 Tvirtai pabriežiame, 

į žiaus turėjo 54 m. Jo žmona kad Lietuvos valdžia neturi 
{su vaikais gyvena Lietuvoje. teisės daryti jokios taikos su 
Nepaliko jokio turto. Palai- lenkais, pakol lenkai nesū
riojo jo pusseserė Ermuikie- grąžins Lietuvai jos sostinės 
nė su bažnytinėm apeigom Vilniaus, 
ant Lietuvių Tautinių Kapi-j 
nių. Pamaldas atlaike vysku
pas J. Gritėnas.

Antanas Ulinauskas mirė
P? ” sunkios ligos. Pa- kuriuos skelbė musų tautinio 

Mariam- atgimimo darbuotojai ir ko-

HUDSON, MASS. 
Visokios žinelės.

Jau keli mėnesiai “Kelei
vyje” nesimato žinučių iš 
musų kolonijos, rodosi, kad 
čia lietuvių visai nebūtų. Iš
tiktųjų gi šioj kolonijoj yra 
apie 800 lietuvių, kurie turi 
3 draugijas (2 vyru ir 1 mo-| 
terų) ir keletą kuopų įvairių i 
pažiūrų. Hudsono lietuviai! 
gyvena didžiausiame nesuti
kime ir tarp savęs plaunasi 
kaip katinai morčiuje. Iš vi
sų srovių blogiausias “naro- 
das” vra bolševikai. Tai tikri 
melagiai, ilgaliežuviai ir pa
vyduoliai. 0 prie to visko 
dar ir žiopliai.

Vasario 11 d. katalikės 
moteris (sąjungietės) su
rengė prakalbas atvažiavu
siai iš Lietuvos viešniai tūlai 
Pikčilingienei. Bolševikai 
nėrėsi iš kailio, lakstė gatvė
mis, nešiodami lapelius, kad 
žmonės neitų į Pikčilingie- 
nės prakalbas ir neaukautų 
pinigų. Tą patį vakarą jie 
parengė šokius, kad tik ati- 

__ traukus žmones nuo prakal- 
__  dirba, lavinasi ir bu. Bet per savo žioplą agi- 

atkalbinėjimus. palieka tikrais lietuviais, taciją jie Pikčilingienės pra-

. tą, pradėta organizuoti musu b , ir_  • rrv t — •
jaunuoliai, neturėdami sau 
patogios vietos bei organiza
cijos, šliejasi prie lenku, 
franeuzų ir kitų tautų. Todėl 
draugas l rbonas ir sumanė, 
kad musų jaunuolius reikia 
patraukti prie Lietuvių Ukė
sų Kliubo ir lai jie čia dar
buojasi savo ateičiai ir lietu
vių gerovei.

\ ienok ir šiam geram su
manymui atsirado priešų. Jie 
sako, kad lietuvių jaunimas 
yra blogas. Gal vienas-kitas 

; ir yra blogas, betgi didžiu- 
. ma musų jaunimo yra geri 
įvaikinai. Pagalios, gal ir blo- 
'gi jaunuoliai prisirašę prie 
Kliubo pasitaisys ir bus nau
dingi musų ateičiai.^

Amerikos lietuvių organi- 
pfiklauso nuo 

musų jaunimo. Tegul verčiau 
musų K1 i ubo turtas palieka 
musų vaikams, o ne sveti
miems.

Taigi, tėvai, prirašykite 
savo vaikus prie Lietuviu

: * • a -------------g į
tuomet į tą darbininką nei 
pažvelgti nenori. Gali tada 
sau stipti ir neėdęs. Taigi,: 
broliai darbininkai, susipra
skite ir nesiduokite save iš-: 
naudoti. Organizuokitės ko- 

?* vai už savo - būvio pagerini- 
’^mą.

Pavydi žmogui duonos 
kąsnio.

Pas mus yra du graboriai: 
vienas tikras lietuvis ir labai 

įmoka gražiai atlikti savo 
• darbą ir patarnauti žmo- 
1 nėms, antras irgi geras gra- 
iborius, bet namie poniškai į 
.kalbasi. Patriotai lietuviai! 
nori daugiau tikrąjį lietuvį, 
remti, bet gaila, kad netoliįzacijų likimas' 
gyvenantieji juodi angelai,;------  ’
prisidengę šventenybe, viso-; 
mis keturiomis stengiasi pa
kenkti jo bizniui. Tai tikras' 

I faktas. Gėda taip daryti. Ka- J 
ida susiprasite pamatę savo! . _______
I klaidas? žmonėms nereikėtų Ukėsų Kliubo. Lai jie sykiu 
1 kreipti domės į jų neteisingą su mumis d’’ * ’ " 
kerštą ir ;___ ** I * —— w • 1 f — —

Taigi, lietuviai, bukime susi- Jiems, o ne kam kitam musu kalboms netik neužkenke, 
pratę ir remkime savuosius. Kliubas paliks, kuomet mes bet gerai išgarsino. į prakal-

f

i

l 4. Pagalios, reiškiame sa- 
rvo Įsitikinimą, kad Lietuvos 
•žmonės, sekdami tuos iais 
vės ir demokratybės idealus,

pratę ir remkime savuosius.
Senas Parapi jonas, i numirsime. Kliubietis.

* > •*' A
bas susirinko apie 150 žmo-

ėjo iš Suvalkų rėd.. 1 
poles apskr., Klebiškio vals

čiaus, Pakiauliškio kaimo.
Amžiaus turėjo 76 metus, 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Buvo stiprus vyras, tikras ti- 

1 piškas lietuvis. Buvo doras ir 
geras žmogus. Jo numylėta 
podukra Balčiuvienė per jo 
visą ligą prižiūrėjo senelį 
maloniai ir gražiai jam pa
tarnaudama. Tapo palaido
tas su bažnytinėm apeigom 
.ant Lietuvių Tautinių Kapi- 
|nių. Bačių Juozas.

votojai nuo “Aušros’ laikų, 
sugebės atstatyti demokrati
nę, tiesotą, konstitucinę pi
liečių valios tvarką savo res
publikoje. Mes nenorime 
svetimos valdžios! Mes ne
norime despotiškos val
džios! Mes norime demokra
tiškos, piliečių rinktos val
džios.

Pirm. Ignas Liepa 
Rast. Juozas Ivanauskas

(Tąsa koresn. ant 5 pusi.);
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GUDJONIS TAURAGĖS SUKILIME 
NEDALYVAVO.

Tečiaus fašistai nužudė jį 
kartu su kitais kankiniai

“Pirmyn” rašo:
Iš oficialiu fafcistfftės ®>au- 

dos wn^itntĮ r ’ ** 
žflioNkad mušm-Hr

Abu bėgančius Galmenų 
kaimo link tuojaus sunkiai 
sužeidė ir juodu abu parkri
to ant žemės. Trečiasis gi— 
Gudjonis — gal taip pat, su-

nę paskolins.
—Bet kas bus, tėve, jeigu 

suėjus laikui tu neturėsi pini
gų savo skolininkams atmo
kėti. Kas jiems tuomet atly
gins?

—Well, švento Kazimiero
Į seserų makademija galės at
lyginti.

—O jeigu ji negalės?
—Jeigu ji negalės, tai ma

ino vyčių vaiskas galės pada
ryti koiektą ant pikniko, ir 

'bus atlyginta.
Į —Bet toks atlyginimas ne

nusikalstamas darbas, tėve, ra užtikrintas, tėve, ir pinigą 
—Kaip apžiūriu, Maike, tokiomis sąlygomis niekas 

tai tu manęs nesupratai. Tu neskolina, nes jie gali pra- 
mislini. kad aš noriu užsiimt pulti, 
falšyvų pinigų darymu, kaip —Nebijok, 
bolševikų prapesorius Račys generolas 
Naujorke darė. Nausa. mano nepadarys, 
sugalvotas biznis yra teisin- galėčiau savo 
gas. atmokėti pinigai

—Teisingu budu. tėve, pi- yyčiams pasimelsti ir papra- 
nigų nedaug pasidarysi.

—Betas, 7' “ 
pinigu daryt; 
pasiskolint.

—Bet kas tau skolins?
—O kodėl tu mislini. vai- jis tau paskolins tokiomi

—Maike. aš jau nuo vakar 
tavęs jieškau.

—O kam?
—Svarbus reikalas, vaike.
—Na, na!
—.Jes, Maike. aš sugalvo

jau skymą, kaip pinigų pasi
daryt.

—Už tokį “skymą,” tėve, 
gali atsisėsti į belarfgę.

—Tai kodėl kiti neatsisė
da?

—Atsisėda, tėve, visi, ku
riuos tik valdžia pagauna. 
Darymas netikru pinigų yra

vaikė. vyčių 
krividos niekam 

Jeigu jau aš ne- 
skolininkam- 

tai liepsiu 

r_____ syti Dievo, kad kožnam ske-
Maike, nenoriu Jininkui po smerties duotų 

aš noriu tik dangaus karalystę.
—Na. gerai, tėve, nueik 

pas kunigą ir paklausk ar

ke, kad man niekas nesko-lygomis nors penkiasdešimt- 
lins? centų.

—Todėl, kad tu. tėve, ne-1 —Orai*. Maike. tu čia pa
turi jokio turto, kuriuo gale- lauk, o aš nueisiu ir patrajy- 
tum gvarantuoti. kad laikui siu. 
atėjus paskolą atiduosi.

—Bet aš, vaike, priguliu 
prie parapijos, kur per 25 
metus esu mokėjęs po 25 
dolerius, ir prie to da kas ne-' 
dėldienis [ ' ’ '
vęs.

—Aš apie tai gerai žinau, 
tėve, bet šitų pinigų tu jau 
negali gauti, tėve.

— Kodėl negaliu?
—Todėl, kad kunigas su 

gaspadine ir vyskupas su sa-.. 
vo giminėmis senai jau juos 
pravalgė.

—Ale užtai, vaike, yra

SOVIETAI STATYS 
39 LAIVUS.

Žinios iš Maskvos sako. 
po kvoteri' auka- kal1 ^' '.gįį vald.žia. ™tal’u'i

* į pastatyti 39 naujus laivus sa
tvo prekybai. 35 jų bus pasu 
tyta Rusijos laivą dokuose, o 
1 Vokietijos variose. Kiek 
Rusijai stinga savą laivų, u i 

; parodo tas faktas, kad pere 
itais metais 10,(K>0.0b0 tonų 
įjos prekių turėjo pervežti 
įsvetimi laivai.

u „ • • AMERIKOS SOCIALISTAI musų parapijos bažnyčia pa-, RUOSIASi RINKIMAMS, 
statyta. Tai juk musų pra-į 
pertė. Jeigu kas bijos mani New Yorko socialistai su
skelint. aš jam galiu savo^arė iš 100 žmonių komitetą, 
lomkabažnyčioj užstatyt. ’ * ’

—Ne. tėve, tu negali to paniją ateinantį rudeni. Ko- 
padaryt. nes bažnyčia ne ta- mitetas pavadinta “Sociali t 
vo. *

—Kaip tai ne mano? Juk 
ji už musų pinigus pastatyta.

—Tas tiesa, tėve, bažny
čia už parapijonų pinigus

tujų sudarė tokį neapsako
mai baisaus skausmo ūpą, 
kad tvirčiausias žmogus vel
tui mėgino besiveržiančias 
ašaras nugalėti. Minia, nors 
policijos laikoma, leidosi 
nuo kalno artyn į žudymo 
vietą. Girdėjosi šauksmai: 
“Žudykite mus. bet palikite 
juos gyvus! Nustokite bude
liai!”

Karininkai pabūgo. Iš ku- 
. nigo vežimo iškinkę arklį, 
kareiviai suvilko i duobę 
tuos, ką buvo iš pradžių to
liau nubėgę. Tiems trims, ką 
rėkė pašautomis kojomis ties 
duobe, šautuvų buožėmis su
skaldė galvas ir suvertė Į 
duobę. I tą pačią duobę įme
tė ir Mikulskio lavoną.

Duobę užkasė, užlygino ir 
rugienom apibarstė, kad ne
būtų galima jų kapo rasti. 

>: Kunigai nuėjo namo. Polici- 
Jja ir kareiviai žmonių minią

LENKIJA IR VILNIUS
smurtu ir ambasadorių kon- 

su ferencijos sprendimu, laiko
“Lietuvos Žinios” rašo:
Prasidėjus deryboms 

lenkais, Lietuvos visuomenė, Vilniaus klausimą išspręstu, 
be abejojimų, yra labiausiai Jie tvirtina, kad be Vilniaus 
susirūpinusi klausimu, ar yra Lenkija negalinti atsispirti 
bent kuri galimybė tose <le- prieš Rusiją karo atsitikime, 
rybose išspręsti Vilniaus Okupuota Lietuva jiems 
klausimą. esanti reikalinga strateginiu

Tulei šiai visuomenei pir- atžvilgiu. Išeidami iš šitos 
miausiai rupi, kad Vilniaus “dogmos.” Varšuvos diplo- 
klausimas butų įrašytas į de- matai ir sutiktu gal grąžinti 
tybų programą. Pasikeitus 
Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybėms pirmomis notomis 
dėl derybų laiko, vietos ir 
darbų tvarkos, teko įsitikin-

žeistas, bet nesunk ai. pribė- 
r&u^aJRMi** gd prie Juros, šoko i vandenį

kniskis, bgudžiamojp būrio 
buvo nužudytas .MonįiŠtfą 
kaime, uk’ninko Ruzę 
ntuoše. Sako, kad akių_____
Ruzgas už Mikulskio paslė
pimą nubaustas sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos. Tikrai šito nežinome. 
Kaip buvo nužudytas Mikul
skis. mes taip pat dar neži
nome, bet mums nekyla jo
kių abejonių, kad suėmę jį 
ten pat be jokio “teismo” už
mušė.

Apie Mikulskio lavono li
kimą mes gavome štai kokių 
žinių. Būrys, nužudęs Mikul
skį. jo lavoną uždėjo ant au
tomobilio motoro, pririšo ir 
taip vežė 4 mylias su viršum 
iš Kaltinėnų į Tauragę, kad 
svietui savo 
ir igązdinti. 
Tauragės gatves vežant Mi
kulskio lavonas buvo nuka
rę- į vieną šoną ir jo kojos 
vilkosi žeme.

Tuo laiku karo lauko teis
mas “teisė” pirmuosius še
štus sukilėlius ir pasmerkė 
juos sušaudyti. Kaip jie buvo 
šaudomi, mums nupasakojo 
vienas gerai žinomas asmuo, 
kuris’pats viską savo akimis 
matė, štai jo pasakojimas:

Antradienio rytą, 4 valan
dą, prie namo, kur buvo teis
mas. privažiavo autobusas. Į 
ji susodino visus šešius pa
smerktuosius, o likusias tuš
čias vietas užėmė nugirdyti 
kareiviai. Ant pasmerktųjų’ 
kelių uždėjo Mikulskio lavo
ną. Pirma autobuso su bri
keliu į šaudymo vi'elą nuve
ždavo Tauragės klebonas Di- 
kavičius ir pastorius Vy- 
meris. Paskui autobusą va
žiavo automobily karininkas 
su kitais kareiviais.

Pasmerktieji buvo įteikę 
Smetonai prašymą, prašyda
mi palikti jiems gyvybę. Bet 
karininkas prašymui eigos 
nedavė, jis iš Smetonos turė
jo aiškų įsakymą žudyti, nes 
jokio pasigailėjimo niekam 
nebus. Todėl tuoj po “teis
mo." neiš’iaukę nė nustatyto 
laiko prašymui įteikti, juos 
vežė šaudymo vieton.

šaudymo vietą parinko už 
miesto, pakalnėj, ant Visbu- 
to lauko. Apie du šimtu met-. 
’tį nuo Juros upės buvo iš
kasta duobė.

Kuomet autobusas atva
žiavo ties duobe, kunigas, 
juos išspavieelojo ir pašven
tino iškastą duobę. Nykus 
vai olas: lavonai, bet dar gy
vi. d, alyvavo paskutinėse jų 
laidoj'mo bažnytinėse apei
gose.

Kunigai savo darbą atl;-. 
ko. Duobę pašventinę jie pa-' 
sitraukė kiek į šalį. Tuomet' 
k arini n kas. pasityčic>d a mas 
iš pasmerktųjų, liepė jiems 
bėgti. “Bėkit?, jeigu išbėgsi
te, tai bus jus laimė," pasakė 
karininkas pasmerktiesiems.: 

Trys pasmerktieji atsisakė 
bėgti : “Kam čia mus monijij 
kur mes iš jus išbėgsime, ge-i 
riai; šaudyk it ant vieio>" — 
atsakė n< laimingieji.

Kiti gi tiys leidosi bėgti. 
Vienas bėgė link Galmenų 
kaimo, antrasis taip pat linkį 
to kaimo, bet Juros upės( 
kranui, o trečiasis Gudjonis 

-leidosi stačiai upės Juros 
link.

Karininkas įsakė pašauti 
' tris pasilikusius stovėti irvy- 
. t i -bėgančiuosius. Kareiviai 

paleido šuvius į kojas. Visi 
trys pašautomis kojomis su-į 
griuvo ant žemės. Karinin
kas, palikęs ant žemės besi
raitančius ano baisių skaus- 

su ka-.
nč’uosms.

' ydamiesi riitide i juos.

na- 
kas

darbu pasigirt i apie
Sako, kad per-^uv*ai 1

. įji plaukė į kitą pusę.
Karininkas pasiuntė šešius 

kareivius automobiliu per 
tiltą į kitą upės pusę, savo 
aukai už akių. Palikę auto
mobilių ant tilto, kareiviai 
Taiailių kaimo lanka, pribė
go prie upės. Kaip tik tuo 
metu, perplaukęs upę. kruvi- 
inasnuo žaizdų, lipo nelai
mingasis ant kranto. Vienas 

; kareivis priklaupė ir iš visai 
arti paleido jam šūvį į galvą. _
šūvis suskaldė galvą, ir jis išvaikė.
krito atgal į upę. Vanduo ne-į Ant tos vietos, kur buvo 

1 šė lavoną žemyn. Upės įlan- pašauti pirmieji tiys, smėlis 
koje kareiviai ištraukė jį ant buvo išvoliotas, vietomis su- 

’ kranto ir keturiese nešė prie bėgęs sukrekėjusiu krauju.
Sekantį lytą policija rado 

nt tos vietos, kur buvo už-

Lietuvai Vilnių, bet su sąly* 
ga, kad Lietuva bent utilita
riniu. atžvilgiu butų surišta 
su Lenkija.

Musų spaudoj jau buvo 
ti. kad apie Vilniaus klausi- įvertinta šita Lenkijos “dog
mą tose notose nekalbama, ma” dėl Vilniaus. Buvo nu- 
Atrodo, lyg slfaptu susitari- rodyta, kad Lietuvos palan- 
mu tas klausimas palieka
mas nuošaliai, o darbų tvar- 
kon dedami tik teknikiniai ir 
bendrai tokios rūšies klausi
mai. kuriuos sprendžiant 
Vilniaus klausimą 
apeiti.

Mes jau esame 
kad be susitarimo 
klausimu negalima 
dėl susisiekimo atnaujinimo. Todėl pasiteisinimas stra- 
Todel Vilniaus klausimo įra-tegintais sumetimais dabar 
šymas į derybų programą maža ką gali Įtikinti. Tečiau 

šių šešerių yra būtinas.
rinkosi praėjo tūlas laikas. Paaiškė- 

, kad Gudjonis sukilime 
klykimas moterų, šiurpus ai
manavimas žmonių ir ginr- 
niečių žudomųjų ir nužudę

automobilio.
Si baisi žmonių medžioklė

valandą laiko, kasti lavonai, sudarytg kape- 
nuo Jimos aidėjo. !į ir apkaišy tą gėlėmis. Poli- 

Miestas sukilo. Ties miestu vija gėles išrovė, kapą išdra- 
ant kalno, nuo km* ši nuožmi skė. žemes vėl sulygino, 
žmonių medžioklė buvo ma- Po sušaudymuižmonių medžioklė buvo ma
tyti kaip ant delno, i ‘ 
minios žmonių. Verksmai ir jo.

nedalyvavo. Jis /
i- dieną Tauragėje visai nebu- 
r- vo.

!

) -

kuris tvarkys rinkimu kam-

'Action Čommittee" ir jo bū
klė bus po No. 31 Uiu<»n So. 
Komiteto priešaky stovi adv. 
Hillųuit. Susisiekimo vedėju 
išrinkta Dr. Harry XV. Laid- 

pastatvta, bet airių vyskupui iš
užrašyta.

—bet aš miglinu, Maike, 
kad man nereikės duot jokių 
morgičių. Jeigu aš išleisiu 
tokius bonus, kaip Lietuvos 
valdžia anais metais yra iš
leidusi. ir ant tų bonų pasira
šys Chicagos švento Kazi
miero seserų makademija, o 
musų Sčesly vos Smerties Su- 
saidės prezidentas dar savo 
padėtį uždės tai kožnas ka
talikas ant tokių bojių šimti-

RADO 26 ŠIMTMEČIU
KAPĄ.

Italijoj, senovės miesto 
Populonijos griuvėsiuose, 
pereitą sąvaitę atrasta 2,60’1 
metų etniškų kapas, kuria
me rasta 4 grabai su kaulais, 
aukso fibulų (broškų), aus
karų, špilkų plaukams, ketu
ri šalamai, dveji šarvai, dau- mų žmones, p<*. ilmdo 
gybė peilių, indu ir kitokiu reiviais vytis bėga; ‘ 
dalyku

tikimasi

kūmas galėtų būti lenkams 
naudingesnis, negu fronto 
ištęsimas. Be .to dabar, kada 
Rusija pasiūlė savo vakarų 
kaimynams, tame skaičiuje 
ir Lenkijai, nepuolimo sutar
tis, yra galimybė tų sutarčių 
pagalba sumažinti rusų puo
limo pavojų, jeigu jau ne vi-

nurodę,
Vilniaus

derėtis sai ji pašalinti.

Suprantama, kad Lenkijai 
sunku dabar-atsisakyti nuo 

sukilimo jos užimtos pozicijos Vil- 
• niaus klausimu. Lenkai, rem- 

ij darni savo teises Želigovskio

y zI 
I
<

”Tas stebėtinas muilas 
išskalbia balčiau
taip saugiai ir lengvai!”

sako Miss Viciet Michelson, So. Boston.

• I uvau nustebinta, kuomet pairu'- 
<• iu. kaip balti skalbiniai išėjo iš 

mano skalbt u vo. 
kartą pavartojau 
vietinė mergina, 
tznčla: kitų, rašo

"D.; >ar P tikro lengva padaryti 
skabri.iu< sniego baltumo. Ir ištikru. 
nereikia skalbinius nei virinti, nei 
trinti. Ir todėl dabar mano drabužiai 
nesusidėvi taip greit, kaip pirmiau. O 
kaslink mano spalvuotų drabužių, tai 
jie irgi pasidaro gražesni po kiekvieno 
išskaibimo su Rinso. Ir tas yra saugu 1

‘"Jis vi a geras plovimui puodų ir to- 
rielkų. taipgi. Riebalus jis nuima tar
tum magiškai. Aš jį vartoju visam 
mano apsivalymui: grindims, sinkai 
ir medžiui. Rinso yra geriausias ir 
ekonomiškiausias muilas.

"Rirso užsitarnauja visu tų pagiri 
mų ir d;:r daugiau!''
!’;:stn\ies putos—skalbime ar lovy.

Rinso putos yra sekretas populia
ri -kūmo. Tirštos, smetoninės bile ko-

*5- 
šios greit dirbančios putos 

purvą ir plėtmus kuošva-

I

“A
kuomet aš pirmą
Rinso.” sako šita 

kuri, kaip ir tuks- 
mums.

lengva

kiame vandenyje, kietame ir mink 
lame — j 
išmirkina 
riausia. Skalbiniai iš skalbtuvo ar lo
vio išimami kuošvariausi.

Nestel>ėtina, kad 32.000 demonst
ruotoją vartoja Rinso. kad parodžius, 
kaip gerai jų skalbt u vai atlieka dar- 
i«. Nestebėtina, kad 32 geriausiu 
skalbt tiru išdirliėjai sako: "Vartokite 
Rinso dėl saugumo — ir dėl baltesnių 
ir švaresnių skalbinių!’’

Nepaisant. ar jus vartojate skalb- 
tuvą ar skalbiate rankomis — jums 
rcikai’iigas lik Rinso. šis paikus gra
nui: uotas muilas paliuosuoja ir išmir- 
kina pumą ir plėtmus be pagelbos 
kitokio muilo ar pauderio.

Nereikia trinti. nfei virinti.
Vartojant Rinso. jums nereikia 

skalbinius nei trinti, nei virinti. jSkal- 
biniai ir be to išeina balti ir gražus— 
iš skalbtuvo ar iš lovio!

Drabužiai tęsia ilgiau, taipgi, nes 
bružinimas ir trinimas dabar jų nepa
žeidžia. Net purviniausi galai ranko
vių 'r kalniečiai išsiplauna su mažu 
patrinimu arba visai be trinimo.

įsigykite Rinso sekančiai skalbimo 
dienai. Pažiurė.^t. kad jis pavaduos 
ir apsaugos jūsų rankas. Tik pakilno
kite. kaip sunkus Rinso pakelis yra! 
Jį gausite pilna pinigu vertę.'kuo
met jus pirksite šį granuliuo’ą muilą.

Dcl ekonomijos ir pasekmių tėmy- 
kite nurodymus ant pakelio.

< »a-ant'.iotas i.-diibėjų
I. ver Kfas Co., Cambi'iige, Aia s.

r
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yra viena tikrai svarbi prie
žastis. kuri verčia lenkus lai
kytis įsikibus į Vilnių -— tai 
Baltgudijos ii- Ukrainos 
klausimas. Negali būti jokių 
abejojimų, kad einąs greitu 
tempu baltgudžių ir ukrai
niečių tautinis atgimimas ne
trukus iškels šių tautų nepri
klausomybės klausimą. O 
Lenkija turi šių “tautinių 
mažumų” po kelis milijonus.

Lengva vi a suprasti, kad 
visoks kompromisas su Lie
tuva Vilniaus klausimu 
smarkiai pakelia tautines 
baltgudžių ir ukrainiečių as
piracijas ir jų separatistinius 
siekimus. O šie siekimai Len
kijai yra daug pavojingesni, 
negu Vilniaus klausimas. 
Įgyvendinus baitgudžiams ir 
ukrainiečiams šiuos sieki
mus, Lenkija paliktų valsty
bė ketvirtos, penktos eilės. 
Visi didžvalstybiški lenkų 
užsimojimai nueitų niekais.

Čia tai ir gludi svarbiau
sia lenkų užsispyrimo prie
žastis. Dėl tos pačios prie
žasties ir Pilsudskis yra susi
rūpinęs ‘ kurti “buferines” 
Baltgudiją ir Ukrainą, ku
rios butų federacijoj su Len
kija.

Tečiau tokią politiką, ka
da pasirenkama sėdėti išsi
autus ant bedugnės krašto, 
vietoje to. kad sutvarkyti sa
vo reikalus, atsižvelgiant į 
normaiišką istorinio proceso 
eigą, negalima laikyti išnnin- 
inga. Tai lenkams Europoje 

kai kas į akis pasako.
Nesveikai atsiliepia šioji 

ooiitrka ir i santikius su Lie- 
Vietoje to. kad grąži- 

lenkai 
geros 

lenkai 
lietuvius laukti mo

mento, kada bet kurie stam
bus sukrėtimai’ Lenkijos vi
daus gyvenime leis mums sa
vo tautini idealą drauge su 
baltgudžiais ir ukrainiečiais 
pasiekti. Todėl bent dabar, 
kada prasidėjo deiybos 
Varšuvos diplomatams rei
kėtų padaryti šitai pagrindi- 
įei Lenkip»s politikos linijai 
nuodugnią reviziją.

tuva. V
nę Lietuvai Viln;ų 
nžmegstų su mumis 
kaiminystės ryšius, 
verčia

Rin$o“ Ttle Granui^edi 
Mfc Cj soan?

• •
1

Tai granuliuotas muilas, kuris padaro skalbinius baltesniais

LAIKYKITE SAVO

ENERGIJA GYVA!
S.isse i* ■ lai!**-- laiku*,.-- rner-

.' ja via jum - labai reikrilin^ t. j-,;.s ne 
'■.iiit? trrė.i > kuoin< ♦. nesi-
, ai;> i ‘ z* rai U pini" i ra pa-sin< š r 

.t»-> Trincr ■■ Kart-i-i. Vynas iibu- 
• lavoja p-j \<irun a ir i-i-i-: j. įja. už 
.i'.'.ina sveik-, i, r.ušvn-,-i;, pr*»bj

t-l<'!»i vi.;> . u-t i: r: a. ;;į,||,.'
■ K.is-. kitę pa.. .(<>,. n e, i < <».

S. Ashlanti Av<-.. C I. ( hi<-.i*r,> 
Ii1 reik.-U;ni;a:>’ O-.l.'l SAMIAI.O. 
ulvkit;- i<K-. [»a<i,-|,;-i|i,;;| per. i .11 ,t. I, 
lėšų.
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Korespondencijos
Iniins,” tai matyt, kati p. Ja
nužio smegenys mažai gauna 

: saulės spindulių, nes Dreigi- 
■no korporacijoj jis dirba po 
13-14 valandų Į dieną. Juo
dukai drūti — karšti paken-

KELEIVIS

Aukščiausia Ryšis Visame Sviete

i PARDAVIMAI

RACINE, WIS.
Lietuviai iškilmingai apvaik
ščiojo Lietuvos Nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuves.

Vasario 16 d., 7:30 vai. 
vakare, Dzendzeleto Svetai
nėj buvo ; '.įruošta prakalbos 
apvaikščiojimui Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuvių. Kalbėjo miesto 
majoras p. XV. H. Arm<trong 
>r Lietuvos konsulas P. 2a- 
ceikis. Programą išpildė Šv. 
(’icilijos Choras. Aukų su- 
-.nkta Lietuvos savanoriams 
kareiviams invalidams $32.- 
5 Bėda didžiausia rengė- 
j uis buvo, kad publikos tiek 
da ug pi isirinko, jog ir i sve- 
+amę netilpo: daug turėjo 
grįžti eigai vietos netekę. 
Anglų laikraščiai pirm ir po 
vasario 16 '. gražiai aprašė 
Lietuvos 10-metines Nepri
klausomu bes sukaktuves. 
Buvo ruošta bendrai sanda- 
’ iečių su parapijonais. Vis
kas pavyko kuopuikiausia.
Draugas p. Grigaitis kalbės.

Vietinė T. M. D. 121 kuo 
pa drauge su apskričiu iiio- 
šiT prakalbas. Kalbėti pa
kviestas gerb. P. Grigaitis. 
Prakalbos įvyks kovo 11 d., 
7:30 vai. vakare, 12-th Str. 
Hali. Kadangi svečias turės 
greitai grįžti Į namus, tai 
prakalbos bus pradėtos Į lai
ką. kaip 7:30 vakare. Pra
šau vietos lietuvius susieiti 
kovo 11 d. išgirsti garsų kal
bėtoja ir mokslo vyra kai- 
bant. Įžanga dykai. Aukos 
bus renkamos moksleivių pa
ramai.
Chicagos Choras atvažiuoja, 
i Chicagos Birutės Choras 
atvažiuoja i Racine duoti 
koncertą. Laimė mums, vie
tos lietuviams, nes turėsime 
progos ant vietos išgirsti gra
žiai • skambančių dainelių 
dainuojant didžiausio lietu
vių Choro ir geriausių daini
ninkų, vadovaujant St. Šim
kui. Koncertą ruošia vietinė 
A. I.. T. S. 35 kuopa kovo 25 
d.. 7 vai. vakare, Tumer’s 
Hali. Kviečiame kaimynus 
kenoshiečius ir mihvaukie- 
eius atvažiuoti Į tą dideli 
koncertą.

M. Kasparaitis.

Matyt, Brooklyno komunis-j9a Pl^e pašinų, bet Jamu-nu 
tams su doleriais dabar yra Ja¥ net plaukai nuslinko * o

galvos.
Diglys žino, kad Dreiginas 

ir Janušis yra šovinistai ir 
baisiai neapkenčia juodyei- 
džių ir žydų. Bet kadangi jie 
yra dolerio patrijotai, tai sa
vo tautiečius pavąro iš dar
bo. o pastato juodukus, nes 
ju(xlukai per pusę pigiau dir
ba už lietuvius.

jiems duris uždarė. Taigi, vi- . Baigdamas rašyti, dar tu
siems gausesniems aukų ša.- - . -
tiniams užsidarius, laisvie-: tupmek ap 
čiams atėjo gavėnia pirm 
laiko. Ii-todėl jie isterišku 
balsu šaukia aukų, nes netu- ! 
ri iš ko gyventi. į:—

Šiame apvaikščiojime kal-i1-s-, 
bėjo ir tūlas Mažeika, ka-tik . Pei.
sugrįžęs iš Rusijos. Jis. ma-iLU? ir tI.k Fa 
tyt. kalbėjo prieš savo Įsitiki-itai^avo ^r.e*ginui. Bet Dimi
nimus ir patyrimus, taip kaip-^kylaitis 
laisviečiai jam liepė. Taigi iš;n.e^^a! užsidirba, tai 
jo prakalbos išėjo vien tik'’;5j - * Pasakė Akelaičiui, 
stenėjimas. i bestenėdamas
jis pasakė, kad vi. ui buvęs, 
bet niekur tiek gera nem itęs 
kaip Rusijoj. Labiausia jam ; 
patikus raudonoji ;
Bet apie rusų darbininkų ii•į£1™ls.v 
kaimiečių vargus jis ne»>risi-<. 1 a! ’ 
liūne. n.uviiit‘i siazeiKa c>uvi>j 
paklaustas, kur šiandien ran
dasi raudonosios armijos 
Įkūrėjas komisaras Trockis, 
tai jis stenėjo, stenėjo ir nie
ko neišstenėjo. Pagalios jis 
buvo paklaustas: jeigu Rusi
joj taip gerai, tai ko sveikas 
sugrįžai Į buržuazijos šąli? Į 
šį klausimą Mažeika tik lupą 
pakrimto ir nieko neatsakė.

Ten Buvęs.

labai striuka. Mat Perkūno 
fondą dabar kontroliuoja 
kriaučiai, Saeco ir Vanzetti 
fondas užsidarė — taigi do
leriai jau Tebeplauki:). Pir- 
miaus, būdavo, iš kricpėių 
kas mėnesis po šimtir.“ iš- 
kniaukdavo ir delegatas 
overkotų už dvka atnešdavo, 
o dabar “ratelninkai” ir čia

1
u šal- r*u pasakyk P- Janušiui štai 

ką: tupinėk apie Dreiginą ir 
mokink juodukus kriaučių 
amato. Kaip išmokinsi, tai 
Dreiginas pastatys juoduką 

; ir tavo vieton, otavepava;

“Daugiau tavęs nereikia.” 
Akelaitis lėtas ir teisingas 

ižmegus. bet. kad pelnyti 
;^!<iuon<?s kąsnį, turėjo lenktis 

an.r’ja l>reitrina. Vienok D’ ei-
. . . • vlstiek ji L'varė.

Tai tiek apie tą korporaci- 
minė. Kuomet Mažeika buvoįj^- Diglys.

i
j
♦
f

GERA PROGA MAINE*, 
R1AMS.

Parduodu pigiai rūmą ir 2 akeriu 
žemės, 25 vaisiniai medžiai, prie pat 
akmeninių mainų, žmonės gerai ul- 
dirba ir darl>> yra daug. Informacijas 
duosiu i>er Laišką. (13)

W.M. PLE1N,
No. Cheimsford, Mass.d louraine

e

s

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda 5 šeimynų na

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

J. SHEMETA 
109 Arthur St., 

MONTELLO, MASS.

I

-1

Jums patartina pasirinkt geriausia

vių 
čiu

I

mo, Slabados 
Struck^u.', R idci 
kai; r.i J.
svarbiu reikalų, 
malonės prabešti

MRS. \NA 
5",i VV. 5 i-th *t

r

paveikslėlį. Geistina, kad butų iš neto
limos apielinkės. Platesnių žinių su
teiksiu per laišką. Gali būt! ir nario 
nesenesnė k.up 35 meta.

LEONAS S-VAS
P O. Box 392, Seyu.cur, Conn.

i

GERA PROGA
Pigiai papirkti fornišiu.s agulm-ii 

arba kas reikalinga. Pardavėją guli
ma maty ti bile kada po šiuo adresu: 

A. G. (1-mas flioras i
279 W. 2-nd st., So. Boston, 

________________________ ________ » _______  į__________

PARSIDUODA
Kampine mūrinė stuba. 15 kahUMtrių 

ir krautuvė, karštas vanduo, toiletai ir 
gesas. Kaina $r.,'»oo.

.M. J. FORD
So. Boątoa, Ma»*.292 C St

PARSIDUODA trijų šei
mynų namas-ir storas. 

176 VV. 8-tfc sL, 
So. Boston, Mass.

*>—-------- ----—---- ----------------

IBTEIMTIOSAL nffit CO.
•New York.-N. Y.

February 2&,>
Board 1 

kvoterinius dividendus p't vieną 
k G. d j m. jr tris-ketvirtadalius (1»'<) pro

su- ( ty. M - 
• nrba l.a- ap 
pranešti. Mes , 
ų p.ipa i.- važiuoja j

>u n. ii.i- la >ri- 
L»li::r i. I'licidia :r

Y

Į {^rektoriai paskelbė PARSIDUODA TQNHUN£
481.Naha.tan Street,

N0W00D, MA'SS. (13)

>1 tųn >:.vu
r.Cs, po
:t is T’y k:J

C
v. Mo. . - i 4.- v>, centų ant Cumulative i ■ Fre- 

ferred Stock šios Kompanijos, ir
! reguliari dividendą po vieną ir 

pusę (I’* ") pr<H-entii ant C’i- 
niulative 6' ■ Preferred Stock. dėl 
bėgančio kvoterio metu, moka-( 
mi Balandžio 16 d.. 1928. šėrinin- 
kams. kurie yra ant rekordo, bai- 

' giant bizni Balandžio 2 d., 1928.
! čekiai bus išsiuntinėti. Trans-1 
ferių knygos nebui uždarytos. ; 

OVVEN SHEPHERD

/>

NAUJI TAYERA1
31x5—25, parduoda pigiai.

Matyt gali Bile laiku. < 11 >
JOS. TKIl ŠAS

16 Lincoln st.. Brighton, Mass.

ria ir doleriai mažai švaisto-( 
si ant baro. Bet užvis labiau-j 
šia skundžiasi darbo žmonės,! 
nes jų padėtis yra visai kri
tiška/ Daug žmonių nedirba 
jau kelintas mėnesis, sutru
pintus kapitalas pas daugelį 
vra išsibaigęs ir bado šmėkla 
.lesiai žuri jiems i akis. Ne 
vienas, tokioje nemalonioje 
padėtyje randasi ir iš licu- 

Paimkim kad ir krinu- 
Ka jie šiandien apie sa

vo o;:rbą sako? Jie sako, kad 
lar niekad nebuvo taip blogi 
laikai, kaip kad dabar: dar
bų nėra, o jei nekuriu ir dir
ba. tai dirba visai už mažą 
mokesti ir nėra galimybės 
oas\»i lesinti prieš kapojimą: 
algų, nes siuvėjų unija yra 
visai sudemoralizuota ir turi, 
mažą spėką, taip kad apginti 
darbininkus nuo išnaudotojų 
nepajiegia. Ponai kontrakto- 
riai. korporacijų steigėjai, 
kurie pirmiaus uniją puolė ir 
organizavo skebšapes, šian
dien patįs mato, kad yra pa
karti gudresnių išnaudotojų. 
Šiandien su jais jų bosai 
kaip nori taip daro, kiek no
ri, tiek darbo jiems duoda ir 
kiek nori tiek moka, nes jie 
sau kom peticijos neturi, 
darbininko darbas pigus, nes 
jis priveratas parsisamdyti 
’jž tiek, kiek gauna, kad nors 
dalinai savo reikalus paten
kinus. Prie šito viso blogo, 
lietuvių kriaučių unijos sky
riui Centraliuis Unijos Pil
dantysis Komitetas, lyg ant 
patyčių, įteikė Naujų Metų 
“prezentą” ypatoje girtuok
lio ir besąžinio Jankausko.

: Šitas komunistiškas sutvėri- 
įmas čia galutinai baigia 
; krikdyti lietuvių skyrių. Jis, 
! kaipo nešvarus ir besąžinis 
komunistų humbukierius, 

: dirba savo naudai ir komu- 
jnistiškai propagandai. Jis 
tam tikru smurtu prašalina, 
senus unijos darbininkus, o į 
jų vietas padeda savuosius.' 
Kažin kaip ilgai kriaučiai j 
kęs šitą komunistų vampyrai 
ir duos savo organizaciją 

įstumti i kapus? Kriaučiai?
Siuvėjas.

PHILADELPHIA, PA.
Ir vėl Geležėlė apsilen’. ė 

su teisybe.
“Keleivio’’ No. 5 K. J. Ge

ležėlė duoda man atsakymą 
Kadangi jo atsakymas tol? 
gražu nėra teisingas, tai aš 
čia ir vėl nurodysiu, kame jis 
apsilenkė su teisybe. Pir
miausia kaslink jo paties 
plaukų. Jis sakosi esąs vi
siškai plikas ir todėl jam ne
są reikalo kirpti plaukus. 
Teisybė, priešakinė jo gal
vos pusė plika, bet užpakali
nė net perdaug apžėlus. Kas
link “Grigučio, tai, girdi, ir 
pati “Laisvė” pripažįsta, kad 
philadelphiečiai “GrigutĮ” 
nukryžiavojo. Bet juk Gele
žėlė “Laisvės” pasakymams 
niekuomet netiki, tai kaip 
šiuo sykiu jis galėjo Įtikėti? 
Aš buvau tame perstatyme ir 
dar syki pakartoju, kad loši
mas išėjo gana gerai ir pub
likos atsilankė apie 500, nes 
Įplaukų buvo 600 dol. ir ren
gėjams liko 200 dol. pelno. 
Aukos buvo renkamos angių 
kalboj leidžiamam darbinin
kų (komunistų) laikraščiui 
“Daily Worker.” Neteisybę 
Geležėlė rašo, kad i ta sve
tainę tebetelpa tik 300 žmo
gių. Ta svetainė man \ma ge- 

i’rai žinoma ir joje telpa 700 
žmonių.

Kad Rcpubiikonų Kliubas 
i užmokėjo

BALTIMORE, MD.
Išvogė brangų kieliką.

•Vasario 16 d. Į arcivysku- 
po namą Įlindo vagis ir išne
šė net už 30 tūkstančių dole
rių vertės brangių daiktų. 
Buvusiam kardinolui Gibon- 
sui 13 kardinolų susidėję nu
pirko dovanų brangų kieli
ką. Tas “šventas*’ kielikas 
iki šiolei ir buvo tam "‘šven- 
iam"’ name. Kunigai toki 
‘šventą” kieliką butų palietę 
tik per dubeltavą šaliką, o 
vagis pagriebęs ji grynom 
rankom sykiu su kitais daik
tais išgabeno.

Beabejonės, kad arcivys- 
kupas Curley ir nabašninkas 
kardinolas Gibonsas nesyki 
'-kaitė tą punktą evangelijos, 
kur rašoma, kad verbliudui 
bus lengviaus išlysti per ada
tos skylutę, negu turčiui i 
dangų Įeiti. Miręs kardino-: 
las Gibonsas paliko neišpa-1 
sakytai daug turto ir šiaip! 
visokių brangenybių. (užmokėjo* “Lai svės” štabo;

Taigi visi tikintieji zr.io- svečiams už gėrimą ir valgi i 
Tės, pamąstykite, kaip gali fio]^ taj yra grynas melas.. 
tokie turčiai kardinolai, vys-. yra p’hiladelphijoj lie-l 
supai, arcivyskupai ir kito- tuvių komunistų, aš nežinau, 
šie parazitai dasigauti į get visgi ju yra daugiau, ne- 
dangaus karalystę? gu Geležėlė sako.
Dar keli žodžiai apie Drei- 
gino kriaučių korporaciją.
“Keleivio’’ No. 4-tam jau 

buvo rašyta, kad Dreigino 
korporacija mokina juodu
kus rubus gaminti. Dreiginas 
ir A. Janušis, perskaitę mi
nėtą korespondenciją ir pa
matę karčios teisybės, pra
dėjo net čiaudėti. A. Janušis 
tuoj griebėsi rašyti Digliui 
atsakymą, kuris tilpo “Vie
nybės” No. 14. Savo atsaky
me Janušis mėgina užginčyt, 
kad Diglys netiesą rašęs. Kas 
nori, tas žino ir supranta, 
kad Diglio buvo parašyta 
teisybė. Toliaus p. Janušis 
pataria “duot oro smege
nims’’ ir pereiti per dirbtu
ves ir ofisus, o tuomet, gird i, 
persitikrinsi, kad juodukai 
visur dirba tani tikra darbą. 
Diglys žino ir be perėjimo, skundžiasi prastais laikais, 
kad juodukai dirba tam tik- Skundžiasi biznieriai, kad 
rą darbą nekuriose Įstaigose, biznis nupuolęs ant žemiau- 
Bet argi Diglys rašė apie ki- šio laipsnio ir negali padeng
usias Įstaigas? Diglys rašė ti išlaidų. Skundžiasi net 

.tik apie rūbų korporacijas. O karčemninkai, kad žmonės 
jiemt naskutinius dplęriįts. kaslink ‘davimo oro smege- munšaino pas juos, mažai ge

U

BROOKLYN, n. y.
Komunistai apvaikščiojo 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves pasipinigavimo 

tikslais.
Vasario 17 d. vietos ko- 

nunistai surengė apvaikš- 
čiojiraą Lietuvos Nepriklau
somybės 10 metų sukaktu
vių. Žmonių prisirinko gan? 
daug. Prieš prasidėsiant pra
kalboms publika pradėjo 
arp savęs diskusuoti, kas 
>asidarė komunistams, kad 
jie per 10 metų spiaudė ant 
Lietuvos, o dabar surengė 
ipvaikščiojimą paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Net ir tuo laiku, kai Lietuvoj 
buvo Griniaus demokratinė 
valdžia, kuri paleido visus 
Lietuvos komunistus iš kalė
jimų. — musų komunistai 
vistiek spiaudė Lietuvai Į 
veidą ir kėlė prieš jos val
džią protestus. Bet dabar, 
kada Lietuvą smurto keliu 
užvaldė fašistai, tai jau ir 
musų komunistai atsivertė— 
ir jie jau pradėjo rengti Lie- 
tuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimus.

Kuomet “Keleivis” ir 
“Naujienos" nesenai pasakė, 
kad komunistai ir fašistai 
yra dvynukai, vienos moti
nos vaikai, tai laisviečiai iš 
piktumo net >piaudėsi. Bet 
dabar pasirodė, kad istikru- 
jų taip yra.

šis komunistų suiengtas 
apvaikščiojimas susidėjo iš 
keiksmų ir maldavimo aukų 
kalbėtojai net verkšlendami 
pl as ‘ publikos, kad atiduotų

Aš jau pirmiau pasakiau, budėkite! 
kad esu visiškai bepartyvis ir 
nematau reikalo vienus girti, 
o kitus peikti. Man visos sro
vės yra lygios. Geležėlė sa
ko, kad didžiuma Republi- 
konų Kliubo narių komunis
tams nepritaria. Jeigu nepri
taria, tai kaip galėjo ir šiais 
metais komunistus Į Kliubo 
valdybą išrinkti?

Kaslink A. C. W. 13 loka- 
lo pakrikimo, tai didžiausia 
priežastis yra bedarbė, 
kas su lokalo pinigais 
pabėgęs.

K. J. Geležėlė daug 
bet teisybės mažai parašo.

J. Morkūnas

PAJIESKOJIMAI

i

Ch III

« i .iro’ ų S'ar.i ! vo 
s Ja-i n Turiu l; Imi 
Mieli b-olir.i. r.ril •nė- 
a.'ba apie j o< zi ••• 
kur jie randasi, už ką 

:nga<. Pirmiau* e*ame | 
• parapijoj. Pilk<x-ių 

u« gyvenome Alij- -i* , 
' Izujv. Pagerinančio parani- 
raur-gė- va’*ė.au ir apskričio, 
■ rėiybo*. Taipgi paji'Gkau 
:i ir pažįstamų. (11)
ANTANAS JACIKAS

P 0. Bux 333. Ia.echbjrg. I^i.

bUMU 
zyvt-n 
sodžit

I*S»J Siiroro Urbono. p:u irt •, iš 
Panevėžio apskričio. Raauvo-- v ils- 
čiaes. K:iz:inirav<(.< kaimo. (Lrdėjr.u, 
’■ ai jis dabar į'/tent Argentinoje. 
Buenos Aires mieste. Me’/'iu i- 
šaukti. r < viriu sva'b-i reikalą, e bt 
žinantieji apie Jį ma’ončs man prsi 
t;, uz 1 a bu iu labai •Ič’-.intjas i

IGN’S V. IERZBAUSKAS 
P. O. B- •: :21. Ti -...line Or.t.. Can

1!)

As. Pet -i-’- S:askr.u-kitttė. iš G-iš- 
knbi’dži' li no. Griškabudž’o ;»::”a- 
pij<>-. pai:- -kati -:iv<> pusbrolių Ar.tr- 
no ir Juozo čižauskn ir pu--es‘”-ės 
(m< ; < i? n-kitrė*. iš Gri.- a u'žio 
šamo ir Griškabūd i > pampi j •-. Su
valkų rerlyiios. Meldžiu ats sau' t. mba 
žinantieji ru.lenė’ ite pranešti, už 'ią 
ta siu širdingai ačiū. iii)

M!<F ?. SR\S* ’ USK11TĖ
7- GrifFth tane. VV1' e.« Baro-, Pa.

Pade- ;.ti draugė* Levusės Eoree- 
kaitės ir Marijone- Svortenisčs. Magi
nėkite at-i--j-ti. turiu reikalą. i12)

MRS. A. KRANK LALE
Perkasie. Pa.

Nic- 
nėra

FARMOS
FARMOS! FARMOS!

ANT PARDAVIMO.
Aplink dilelį G.-nrd Rapid- m e-dą, 

_____________ 'už maža kainą ir -nt l»-i"7’i ifm“' *■ 
... ,, -j , o ___ ijimu. I>«1 inforn'aci 'i klauskit laiško.\ įce I resident &. Treasurer. JOS ST. Realtor. -.
- ------------ 7---------------;------- I LOM ELE. M1CI1. , . . JT2)
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Dėl silpnumo, pailsusių nėr- - 
: vų ir nusilpnėjusių organų 
1 Nuara-Tonc gydytoju žinomos užra
šomos gyduolės, kurios yra publikos 

,varV»jimui per 10 metų ir yra sui 
j kusios sveikatą, stiprumą ir ilfresnj Ų
"Tvenima tūkstančiams silpnu, nei- J 
į.L.,^. :..... — - ;
į suteikia stiprų, sveiką krauja. teiK-ai 
; naują stiprumą ir jė«ą n- rvamir su- pCniC* H i i EMlMu”įteikia veikimo jėrą širdžiai, kepenims, » VHE--K t D \KI O AM f' . . . ■. i , . E<»> "m: pat.vr < v s*;s uties <iarbQM;! n* -tani- n k!tio”.'s . \prbivn»s kunu ‘ ,■ •> ykam to’-s zmorus wn reikalintras, i<>r*ran:>rr.s. . - • - _ •į Miss Fs-ie Timell. T>. 1 Rive.. Va., nialone^it pa.asvt. I- Z <' » 
(suvartojo tiktai vieną 'butelį Nutra- Į 438 ave" ^erar.t<»n. I u
į Tone, ji rašo: "Jos padarė man dau$r .. ., .e . . ■ ■ ’’
dauciau cero nejru kitos visos jryduo- 
lės kokias varto’au. Aš <u:l> :r esu 

! daile stipresnė, mano nervai ir širdis 
[■"eresnė ir naktimis raieiru labai jre- 
I rai." Nuea-To -e suteiks ir jums tokia* 
Ipat užs.mėdir.ančias pasekmes. Nusi- 
, niri it butelį š’n’id'er. Tikrai pabandy
kit Ja-, b t tikt; i žiūrėkit, kad gautu
mei Nuca-Tone. Pavaduotojos gali 
pasirodyti be verčios.

PARSIDUODA FARMA
IX akru ŽA inė ■. ;iwi masto, ppį<‘ vieš

kelių. miesto vanduo? trr i r liūdink*;, 
te - vi*ai* gyvuliais oarAuosių ,už S*,»r- 
. ni •rol. Jn'šti reikia S3.n<>0. (11)
' , F. M. BERTI LIS

Įvuoto. debTtated vyrų ir moterų. Jos Į »•* T , ..... ^ratford. Conn.
Tel. f

>- Pajieškcu ant farmos darbo, 
"os man atsibodo dirbti dirbtuvėse. 
E-u !'i metu senimo, galiu vis' ą d'rb- 
ti. tik k.i’-viu ne*u rr. -lžo*. K"m reikat 
linga* žiema i • vasara tok# nau, 
meldžiu ;>t išaul ti žemiau paduota 
antrašu E-u nove<lo«. (10)

ANTON MELAI SK AS
736 W. Levington st.. Baltimore. Aid.

i
i
i

l
1 
l

i

Aš. Ona Grigaitė, po vyrui <>na 
Heina. pajieškau savo dėdės Ant’.iig 
Gurckau*. r.uo kurio jau 10 metų kaip 
nieko negirdžiu. Jei ka- žinot kur jis 
randasi ir.a'oi’čkit pranešti man. už 
ką aš busiu labai dėkinga. (12) 

ONA BEINA
3008 A'ega avė . Clcveland, Ohio.

1 KANADĄ
Atitrauksiu Jusu gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, t lip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos i Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorrin 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa- 

1 vo gimines yra man dėkingi už mano 
I rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi- 
i noms. taip ir visiems keleiviams p-.- 
j rupinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kaino# 
laivakorčių yra pigesnės, negu kuų 
agentų. Dėlei platesnių infonn’-’ir. 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu.

ALENANDER S. LEW1S 
T«uri#t Arent (•)

I 45 AVindsor St.. MontreaL
P. Q_ Canąja.

(Tikisi Gyvent 100
Pittsburshictis Vartoja Reta* Žiedą 
Gyduole*. Kad Palaikius Savyje 

Jaunystės Karštį.

Š'.ai ’storija. kurią papasakojo H.H. 
Von Schlick. garsus išdirbėtas iš 
Pittsburvh. Pa.:

"Per paskutinius 25 metus aš varto
jau sena Bu'iarišktj Žolių receptą su 
tokiomis puikiomis pasekmėmis, kad 
dabar, kuomet aš esu jau (5b metų, 
iaučitKi-i taip smagus ir jaunas, kaip 
buvau 30 metų.

Gaivinančios žiedų sultys, išspaus
tos iš puikių žolių, kurias aš geriu 
viena ir du sykiu savaitėje, netik kad 
palaiko mane sveiku, bet suteikia man 
jaunystės paiiegą ir smagumą.

Tiems mi'mnams žmonių, kurie ken- 
įcia r.uo vidurių užkietėjimo, pilvo, 
j kepenų, inkstu, reumatiškų ir kraujo 
trulr-li i. Bulgariškų Žolių receptas yra 
vienintelė sryduolė. kad sugrąžint at
gal smazumą ir sveikata. Negana to, 
šitos gyduolė* nmšalina šalti ir apsau- 

zos. Jos yra vertos dešimts sykių tiek, i moka skaityti irTasyti. I)ėl plato 
‘ J v parduodamos.

Nelaukite, jeigu jus jaučiatės ntiil 
*ę sveikatoje nuo darbo ar senatvės 
eikite tuojaus pas savo aptiekorin.! 
Paprašykite pas jį Bulgariar. herb 
Tea. Reikalaukite, kad tik tą jis jums 
duotu Kaina 75c. ir £1.25. Jeigu jis 
butų išpardavę* ir neturėtų, aš prisių
siu jums didelį šeimyniška pakelį (ant 
3 mėnesių) už £125. arba 3 už £3.15. Į 
arba 6 už $5.25.

PASTABA: I>«'l jūsų parankunm as i I
pasiųsiu C. O. J), ir jus užmokėsite I V
pastoriui Adresuokite H. H. Von1, Daug iiletųvių jau rengiasi keliaut'. 
Schlick. President. Department O. į j I mtuvą pavasaryje aplankymui savo 
Marvel Building, Pittsburgh. Pa. i giminių. Kurie yra jau Amerikos p.

------------------------------------ ---- kiečiais, tie gaus amerikoniškus pasu. 
‘--------------------------------------------------------ir baigta.

Bet daugelis pilnujų-antrujų popo 
rų dar n-turi. ir tokiems visiems būt. 
nni reikia gauti nuo Amerikos valdžio.. 
leidimą Per m it to ke-eater the
United Statės 1 sugrįžt atgal, o gavi 
mui leidimo sugrįžti butir.ai reikia zi 
noti paduoti savo tikrą atkeliavim^ 
Amerikon laiką ir laivo vardą, be k . 
negaunamu Termitas.

Niųalieciai. neturii.li Tcrr.ltc, ;;e„.. 
Ii sugrįžti AmeriKor..

Mano Agentūra sujitško i.k.-ą atkv 
liavirno laika ir Suranda laivų vardu- 
keleiviams 
tiems rimicsias 
bč* |K>piera - v , 

Re’kalaukiti
*' *
mirt« i

P.

Į

I

MIRe Franciskus Grigas. Velionis 
paė.io iš Kauno rėdvbos. Raseinių a->« 

j krivio, Šimkaičių volosties, Puškinų 
I sodos. Girdėjau, kad jo brolis ir 
gyvena A’-erikoj. Atsišaukite šiuo

adresu: (12i
JOJIN GUDINOVSKiS

Bos 202. Eureka, Cal
i

Niko- 
Niko-

Pajieškau savo ukrų brolių 
demo ir Franciškaus Telmonų. 
(lemas cyveno East Chicago. Ind. apie 
1< ar 1S actų, kada as gyvenau East 
Chicagoje. o kaip išvažiavau j Penn- 
sylvani.ios mainas, tai nuo tu metų 

i dar nieko apie jį nežinau. Malonės’te 
mano bn.liaė atsiliepti, jei dar gyvi 
esate arba kas žinote api<- juos, malo
nėsite man nram-šti. uz. ką aš busiu 
labai dėkinga^.

IGNACASTELMONAS
197 Mėlis Frar.k st., Scranton. Pa.

rašo,

BALTIMORE, MD.
Darbo padėtis labai prasta

Pas mus šiandien visi
• i

As, Barbora Mašiloničia. pajieškau 
pusseserės Mortos Černiauskienės, iš 
Šiaulių miesto ir pusbrolio Felikso 
Kackr.usko, kuris seninus buvo Kauno 
iieteinės besą- ir dabar girdėjau, kau 
yra Amerikoj Taipgi pajieškau drau
ges Uršulės Lnralinskičos. paeina is 
Zmirklių desirtinų. Aš Barbora Vasi- 
la’iskiem s uo. Mano adresas:

BARB<)RA GASfSKI
U<>x 697. Raymond, Wash.

APSIVEDIMAL
Pajieškau ansivedimui merginos ar

ba našlės, tarp 25 ir 35 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų, linksmo budo, moku 
"gerą amatą. k.’.'vu šešiom kalbom. No
rėčiau gauti sau uz draugę lietuva’tę, 
nes ir pat- e-u lietuvi.-. ( ienai lie.u- 
vaičių nėra. V'ldžiu -u pirmu laišku 
prisiųsti ir paveiksią. baugiau žinių 
apie save suteiksiu per laiškus.

Wn. < . G.
922 Chicago st.. Miehigan City. Ind.

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 3i' metų. Aš esu 30 metų, 
vaikinas. Paeinu is Kauno rėdvbos. 
Teisių ap-kr.. Luokė- parapijos. Mel
džiu atsisaukt: ir su pirmu laišku pri
siųsti savo paveikslą.

Akv C alaminsky 
Rices Landing. Pa.

Pajieškau apsivedimui senyvos mer
ginos arba našlės. Geistina, kad turėtų 
kiek turto. A- esu vaikinas 33 metų, 
Naivus ir tabako nerūkantis. Merginas 
meldžiu atsišaukti tik gyvenančias 
Suvienvtosc t al-tijo-v.

S. UTLLLAMS
X35 AV 31-th plncc. Chicago, III.

1 ajieskau litro Barpšio, paeina iš 
Girininkų kaimo. Gargždų valsčiaus, 
Kretingos apskričio, Katino rėdvbos’ 

gyveno Chicagoj, o da
bar nežinau kur yra. Prašau atsišaukti 
arba kas žino apie jį. meldžia praneš- 

.. ........ .. * (11 >
Z

X r •

Kretingos apskričio, Katino rėdvbos’ 
Jisai pirmiau* 'J
I
arba kas žino a _____
ti. Aš turiu svarbų reikalą 
.. , JONAS \VAINORA

1 • F. -’l-.t s’.. I?ox j73

Pajieskau gyvenimui draugės nuo 
;;o iki 15 m< tų: gei-tina. kad butų pro
tinga, kalbanti angliškai ir mylinti 
muziką. As nevartoju gėrimų, moky
tas. gerai gyvenu. Daugiau* žinių per 
laišką. 1’ri-iu-i it savo paveiksią. <11 » 

GEORGE LIETUVIS
P. O. Gun. Dėl, I>etroit, Mich.

Aš. Klaipėdos 1 
Į rintis. jieškau ■' 
i Kuri mylėtu ;<>•* i 

fco ni.'dv n d- ’

IŠ LIETUVOS i KANADĄ.
Dabar jau netoli pavasaris, tai yru 

geriausias laikas dėl atsitraukimo sa
vo giminiu į Kanada. Aš atitrauksiu 
jūsų gimines ir pažįstamu*, kaip vy- 

__ _ ______  . _____ i rus, merginas ir moteris iš Europos j
goja nuo plaučių uždegimo ir influen- Kanada. Jei jūsų imigrantai yra sve. - 
zos. Jos yra vertos dešimts sykių tiek, i ki, moka skaityti irTasyti. I)el plat>-*~ 
už kiek jos parduodamos. ' niu informacijų visuose Kanados rei-

*............ ‘ . ka'uose
, laiškus

kreipkitės ypatiskai arba n- r 
prie manęs. (-j

GEO. KAUPAS 
Laivakorčių Agentas 

Box 17, AValkerville, OnU 
Canaua.

' P. O.

Ekskursijos

LEO. ŽALIMAS
Gerai žinomas visiems lietu

viams Kontraktorius ir Namų 
Budavotojas jau pasveiko ir 
vėl priima užsakymus ant vi
sokių darbų. Jeigu nori statyt 
Namą arba pataisyt, klauskit. 
Mano kaina visiems prieina
miausią.

Kam trūksta pinigu, duodu 
Mortgiėiu arba ant išmokėji
mo. LEO. žalimas 
102 Ward st.. Worcester. Mass

Lietuvon, k-ipo ir imat

-n............
i,- prideki,

umną. rašyaaii.i tuojau.. s>iuom. 
< 10)

MIKOL VINIS AGENCY
(I • < . %• ą*
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ANTANAS P. VANAGAITIS
gaminasi nuodai, kurie lemte-lemia mirtiną smūgi visai 
musų dorovei.

Jis mato, kaip mes čia varžytinėse, pavyde, keršte, plet- 
kuose. "aibole” ir ciganj durnuose pasinėrę galvotruk- 

.. . . ,, mirtina- khnvn- navAikde ^iai^ukamėsužburtamedoleriorate.galutinaiužmiršda-•V aaairaitis nėra paprastas mirtinas Jenovos paveiKsie .... . . ,v audriu* u ” . mi ianntl siei^ protą ir jausmus. Užtai, neva juokauda
mas. bet krauju pasruvusia siela, jis mums prabyla:

"Meskite, meskite paprotį blogą, 
"kvieskitės patįs, švieskit vaikus, 
"Girtosios partės, beprasmės kortos.
“Tiktai tarp jūsų kelia vaidus.”

Taip gali kalbėti tiktai giliai jaučianti siela! Bet ar mu
sų visucflnenė. tai yra tas beveik mili jonas v ieno kraujo ir 
giminingos sąmonės žmonių, apsigyvenusių šioje vande
nyno pusėje, Įkainuos tinkamai jo troškimus, jo idealus? 
Greičiau kad ne. nes devynios dešimts devvni is šimto ge- 
nijuje mato tik kaž-koki nesuprantamą apsireiškimą, arba 
visiškai nieko nemato. Toks jau yra likimas kiekvienos 
prakilnios sielos. Ji dažniausiai džiaugiasi ar verkia v ie- 
na- K. Vidijus.

i val inys,’’—pasakė mano draugas, šalia manęs sėdėda
mas laike Vanagaičio koncerto... Ir as su jo nuomone su
tikau.

Taip, taip. Jehova, matomai, buvo labai duosniame upe 
mums Vanagaiti tverdamas, nes kitaip sunku butų išsiaiš
kinti visas tas sielos brangenybes, kurios taip klestėte ja
me klesti.

Kaip čia neprotautum. v is\ ien reikia manyti, kad ir dan
guje lygybės nėra; nes jeigu -Jehova butų absoliučiai tei
singas, kaip musų mokyti teologai tvirtina, tai tuomet jis 
Vanagaičiui nebūtų tokį Kupiną saiką to “Didelio Čielo' 
suteikęs. Vienam žmogui to perdaug.

Vanagaičio sielos gelmese Jehova užslėpė liepsnojan
čios Mūzos galutini siekinį. O tos sielos gelmės yra mato
mai neišmatuojamo?-, nes sekli siela negali talpinti savyje 
tiek daug Įvairaus jausmo, tien daug gyvenimo virpančių 
stygų. Ir tos stygos jame yra iaoai gaudžios — gaudžios ir 
graudžios, nežiūrint kaip jos nebūtų paliečiamos. Ar tai 
nekalčiausiame juokelyje, ar tai rimtesniame monologe- 
deklamacijoje. ar tai dainoje, dainelėje, dainuškoje — vi
sur ta styga labai jautriai virpa, visur girdi Vanagaičio 
verkiančią sielą — sielą kupiną jausmo, kupiną užuojau
tos, paguodos ir artimo meilės.

Vanaigaitis nėra poetas-eilininkas, kurs apsižergęs Pe- 
gazą po dausas berybes skrajoja, jieškodamas "kažinko. 
kažinko, kažinko”; jam rimas ir ritmas eilių neapeina ir 
dėl jų jis prakaito kibirais nelaisto. Jis rašo “nei eilėmis, 
nei proza, nei daina, nei kalba, bet sielos vilyčia ir ne ant 
pergamentų, bet ant žmonių sustingusių, atšalusių širdžių.

Jis taipgi nėra “artistas”-dainininkas, kurs savo tremu- 
loms —savo balso nepaprastu virpėjimu, tikisi nustebinti 
operoje sėdinčius galiūnus: kurs užsimerkęs rėkia iš viso 
vieko, negalėdamas atsigerėti savo paties talentu. Vana-1 
gaičio dainos yra kitokio motyvo; jis dainuoja dainelę, 
varguolio jaukintą; dainelę, kuri gludi giliai paslėpta išei- [ 
vio širdyje. Jis savo dainoje, savo juokuose ir monologuo-: 
se lyg rodyte mums rodo mus pačius, tik jau visai kitokia
me veidrodyje, negu esame Įpratę save matyti. Jo veidro
dyje mes >ave matome jau gerokai atvėsusiais linkui tėvy-( 
nės, matome save beveik ištautejusiais, svetimu kultu per
sisunkusiais, užmiršusiais beveik viską, ką mums sena mo
čiutė buvo Įkvėpusi dar mums “surukusioje bakūžėje” be
būnant. f

Jis mato, kad mes čia bendrame tautų katile baigiame 
savo sielą sutirpinti, norėdami iš to tirpinio nulieti sau 
naują dievą, kuriam vardas yra Doleris. Užtai jis mums ir 
dainuoja:

Doleris, doleris, sukasi maišos. 
Netik kišeniuj, bet ir gatvėj...

i 
f
Humoristika

Onthe
Funny

SENBERNIS.
Aš sau vyras kaip tik reikia. 
Kad ir tūli mane peikia. 
Bet pas mane viskas yra. 
Kas padaro smarkų vyrą. 
Burdo j ieškau ne pustynės. 
Bet kur dailios gaspadinės;
Mat dabar jau tokios mados: 
Senberniui reikia vigados. 
Ir kur einu, ten man sekas. 
Gaspadinės plakte plakas. 
Nes pas mane viskas yra. 
Kas padaro smarkų vyrą. 
Kartais dagi taip pavyksta. 
Kad kūmutės susipyksta. 
O tai vis dėl to taip yra. 
Kad jos myli toki vyrą.

Ir j sprandą Rožei šėrė.
—Tu telyčia, tu pelėda!
Man nupjovei galą nosies!
Kur tik eisiu, bus man geda...
Nuo manęs visi žegnosi.-.!

Jonas Ilganosis.

Aukštyn lipa.
: Du ūkininku savo sūnus
į do į Kauną. Vienas Į mokslus.' 
antras į tarnybą. Pirmam grižus j 

" • Kalėdų atostogų kaimynas atė-
(jęs klausia ši:
i —Kaip mano Baltrui Kaune

ir Ii-

išlei-

sekasi ?1j —Gerai. Jis kasdien lipa
pa aukštyn.

; —Ar aukštai jau Įlipo?
, —Dar tik iki kelių.
1 —Kaip ląi iki kelių?
I —Mat. jis nuo apačios kelne> 
įkerpa ir aukščiau lopo.

Valgykloje.
Svečias: Jau karia užsakiau I . ■*

į silkę su cibuliais, o matyt dar 
į nei iš vietos nepaknitėio.
' Tarnas: Teisybę, ponas, sakai, 
j Suris, mėsa pas mus kai kada 
pradeda judėti, bet silkės ne. jų 
kirmėlės neapipuolm

Šoka jam vargšas, šoka mokslinčius. 
Doleris šokdo visus...

Tūkstančiai sutirpinę savo sielą ir nusikalę tų dolerių 
gyvena taip, kad:

“Neprilygti mus artojui.
“Nei turtingam mus valstiečiui.
“Nei mus poniškam miestiečiui.’’

. ■ s s
Bet Vaaagaitis mums toliau dainuoja:

Iri y
i

“Tau, lietuvi, nesuprasti ’ 
“Musų džiaugsmo ir varpų. 
“Nes atšalo .tavyj jausmas, 
“Gyvenant tarp svetimų.

Todėl Kad—;
Rūbai, karpetai. maudynės. 
Minkštos lovos ir sėdynės. 
“Mūvės,’’ “jazzai,” armobilai, 
Tą visa sirdis pamilo’...

IŠIRO...

Tavo sveikata priklauso nuo 
šviežio ir švaraus maisto

1

.
’ ! -*
! Taip, musų širdis pamilo matei ijalio gyvenimo gerybes. 

t<xlel mums ir nesuprantami vargai ir džiaugsmai musų 
brolių už plataus vandenyno, nes musu jausmai yra dingę, 
o musų siela yra Į doleri Įkalta. !r lyg kad bijodamas, kad 
musų siela visiškai nepražūtų, jis, su skausmu širdyje, 
kviečia įpus atgal i tėvynę, nors trumpam laikui:

“Grįžk, lietuvi, paviešėti— 
“Valandėlę pasilsėti— 
“Kur jaunystėj gyvenai.
“Linksmas dainas dainavai. 
"Laukas, miškas ošime.
“Tebešaukia dar tave, 
‘Pasilsėt prie jų širdies 
“Ir priglaust kapus šalies!...”

Jis tikisi, kad toji begęstanti tėvynes meilės ugnelė vėl 
suplasnuos musų širdyse, nes—

"Kada sugrįši į tėviškėlę mielą,
“Tada iš džiaugsmo pravirks tavoji siela!”

Ne tik kad gęstanti mumyse tėvynės meilės ugnelė jam 
Širdį gniaužia, jis podraug liūdi žiūrėdamas i musų kas
dieninio gyvenimo ligą.

Jis mato, kaip po tais doleriais, ant tų minkštų lovų ir sė
dynių. ant tų brangių “karpetų,” tuose musų “muviuose,” 
“jazzuose,” “armobiluose.” “surprise partėse,” “poke
rio” lošimuose, visas musų gyvenimas pūna, kirmyja, o 
musų katiluose verda-kunku!iuoje “munšaino” raugas, —

Vieną kartą Driskiaus Rožė 
Košei trint kočėlą drožė. 
Štai kieme sulojo Liurbis, 
Pro duris Įsmuko Jurgis, 
Senas Rožės kavalierius. 
Triskart pirkęs jai kartelius. 
Kai p« r slenksti -Jurgis žengė. 
Rožei seilės pačios rijos. 
O jos akys, kaip žarijos, 
Riebų kepsnį kepti rengė. 
Bet ir Jurgis ją mylėjo.— 
Taip, kaip silkę su aliejum.

Ir dabar atėjo šičia.
Kad greit brauktų i bažnyčią 
—Labą vakarą. Rožele!
-Jau tekėti tau pats laikas. 
O ir man ūseliai želia.
Esu vyras — nebe vaikas.
Tavo bliuskos. andarokai. 
Kuparuose jau senokai.
Ir paaugo kumelaitė... 
Tu spritna. graži mergaitė!
—Aš. Jurgeli, tai—ne varna: 
Griėioj, tvarte gaspadarna.

Ne tik “polką” puikiai šoku— 
štai kočėlą drožti moku, 
čia peiliu smagiai patraukė. 
Ranką tiesė, kiek galėja. 
•Jurgio veidas susiraukė. 
Ir krauju net apsiliejo. •
Sudrožė smagiai ji tyčia. 
Manė, kad geriau dabosis,
Brauks greičiau ir į bažnyčią. 
Bet nupiovė galą nosies. 
Jurgiui nosį baisiai skauda. 
Kojom trypia, vos nerauda.I
Jis kočėlą tuoj nutvėrė.

f

BLUE RIBBON NARKET
ra švariausia.- ir didžiausias 

Lietuvių Marketas Amerikoj
Geriausia Mėsa. Daržovės 

ir Groseriai
ORDERIUS BRIST A TOM 

Į NAMUS
be skirtumo kokioje dalyje 

Dorcheslerio gyveni.
Atsilankykit ir p rsitikrinkit.

IJLUE RIBBON MARKET 
J. STRK.l N AS. šsviainluuu 
62—62a PIJĄS '.X | ST, 
DORUHESTER. MASS. 
Telefonas Columbia 4259.

SPECI tLISTAS NERVŲ IR 
K KŪNIŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKI IENAI LI
GAI, GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
69 SCOLLAY SQl ARE

BOSTON.
OLYMPIA THEA1RE BLOG. 

ROOM 22 
VALtNDOS: PIEVOMIS nao 
9 iš ryto iki 7 vakar-. 
ŠVENTADIENIAIS; nuo 10 Iki 
1 dieną.

y Lietais Opunietnita

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas ai; atitiesinu 
ir amblyopbkose takiose) aky
se sugrąžinu švie.ą tinkamu 
laika.

J. L. PASAK AR X1S, O. D.
447 Brbadway. So. Basto*, M**s

—----------- —— ;

ATLETAI ir PAIN-EXPELI

jOE VARGA

Influenzos Simptomai

Tel. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Noo 2 iki 9 vak.

— NEDELIOMIS:
• 1 v. po pietų

Sere domis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway. tarpe C ir D St,
90. BOSTON. MASS.

251
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Jei Patrukęs 
Bandyk Tą

Telefoną, 5112.

Or. A. German-Sumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 diar.ą
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedeliomis pagal susitarimą.
7®5 N. M ai n St. kam p. Broad St.

MONTELLO, MASS.

t » I I *
I 
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DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—S 
Sekmadieniais: 10—S

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8488
s 

r. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graboriui

Suteikia geriausi ps^kutinį 
patarnavimu. Už pilną p agrabą 
galima apsieiti su ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

826 E. 6-th Strtet.
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 443b.

i » i e i t » e »« • e t 
! 
«
» e♦ » i e

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas slaptu ir kronlšku li
gų motorų ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St„ Boston. Room 7. 
'Jei.: Richmor.d 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėl dieniais iki 4 vai. po pietų.

Tel. Sonth Boston 3520 
Residence University 1463-J. 

S. M. hišiutė-Shallm
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
3C6 Broad way. So. Boston. Maaa.

Room 2.

■e 1,1 .... - i,—
■ > ■ ■ ■ 1 ' -6- 

Dėl šunvočių, žaizdų fr kitų ikaadalių 

BEAR BRAND SALVE (Groblewskio)
Sustabdo skausmų ir oigydo žaizdas b« 
skausmo į Z ar 3 dienas. -Kaina 35c 

GROBLEVSK1 & CO, Pljiirtoą. Pa 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—b*»

Į

I 
UŽDĖK ANT BILE PATRUKI SlOSl 
VIETOS. SENOS AR NAUJOS. Dl-1 
J ULĖS AR MAŽOS. IR JUS BUSITE 
\X| KELIO. KI RIS PERTIKRINO 

TŪKSTANČIUS.

■ 
i
i.
i

i Siunčia Dykai Prirodymui 
į Bile vienas patrakęs, vyras, mote
ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas W. S. Rice. 131 H Main st.. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždek ją ant patrukusios

i vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
si.sljungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prila:- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos nei.- >andęs sios puikios

1 nr.etodos. Jei jūsų patrūkimas būtų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso sato patrūkimo tik 

į todėl, kati tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 

? i-bandymui šios puikios mefodos pa- 
f trūkimo gydymu . Pašydami vartokit 
'žemiau i<;< t i kuponą.
I

.n.

Dr. Med. Leo J. Podderiš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 339#
1 ALLEN ŠT., Cor. Cha m bers SU BOSTON, MASS.

HJIKIAUSIS K GER1AUS1S HUZIKALIS LAIMIOMS 
fASAŪLYJE

Dykai nuo patrūkimo
W S. Rice. Ine.

131 H .Main si., Adams, N. Y.
Malonėkit mar. prisiųsti visiškai 

dykai jūsų stimuliuojančių aplika
ciją nuo patrūkimo.

Vardas..................................................
Adresas ..............................................

\ aisti ja

Stebėtinas "rajijar.tis Laikrodis ir 
tas yra naujausis laik^.lžiams išradi
ngas. Tas laikrodis parodo valandas ir 
rtiinutas. kaip ir kiekvienas kitak Pa
darytas stipriai, rražiai apdirbtas >r 
liikys visam amžiui. Jeijru mylite gir
dėti gražią moziką. nereikia Jums mė
tyt pinigu uz visokius muzikai iškus 
instrumfr-rtus. pavyzdžiui: piano, fono
grafo. smuikus, korneto ir tam pana
giu. Jums tcreiK tik pasukt raktą vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins’gra- 
žix« dainas ir meliodijas, kurios pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 
kiekvieną, syki užvedus grajina skir
tingas meiiodijas.Laikrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad muzikoj, vniiukai per 
simaino patis. Tai didelės vertės laik
rodis. nes sale laikrodžio turi da ir 
muzika. Tokį laikrodį reikėtų turėti 
kiekviename namo. ]r jus to laikrodžio 
nieku- negalite gauti kaip tik pas 
mus Tikra krfinar to laikrodžio $I8.(>». 
Kiekvienas, kuris iskirps šį apgarsini- 
n-a ir prisius mums užsakymą, gaus 
šį laikrodį uz $8.l">. Mes neprašome 
pinigu iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir įdėk $2.00 de
pozito, o kitą užmokėsi kada tą laik
rodi atveš jums į namu.-. Kiekvienas, 
kuris prisius $8.15 iš aukšto už tą lai

tam prisiusime VISAI DY’KAl 
deimantinę Špilką ir paauk- 

' suotą retežėli-
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 N’orth Irring Avė, Dept. 421, Chicajo, III.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

KUNIGO ŠUO APRIEJO 
KAIMO ŠUNIS.

Sidabriškiai. Biržų vaisė. 
Atbėgęs Vabalninko klebo
no pitsiutęs šuo į Sidabriš- 
kių kaimą apriejo Grigaliū
no šunį. Praslinkus {torai sa
vaičių šuo pasiuto ii 
Žiemelio vaikui į koją. Vai
kus gydomas, kokios tai 
“daktariškos“ bobos.

Pasiutėlis apriejęs visus 
Sidabriškių šunis, išbėgo. 
Kai kurie piliečiai aprietų 
šunų neriša.

ikando

RASTAS MOTERIŠKOS 
LYTIES KŪDIKIS.

Kaunas. Vasario 8 d. But- 
kevičaitė prie savo buto rado 
pamestą moteriškos lyties 
kūdiki. Kūdikis suvyniotas į 
skudurus, su prisegtu rašte
liu : “nekrikštytas, vienos są- 
vaitės.”

NUSINUODIJO.
Radviliškis. Sausio mėn.

31 d. 11 vai. nusinuodijo 19 
m. amžiaus vietinė p-lė B. 
Daubarvtė, Nusinuodijo acto 
esencija. Priežastis — nevy
kusi meilė.

Padarius apskr. gyd. skro-j 
limą. atrasta, kad 3 metai) 
atgal yra gimdžiusi ir pasta-' 
•uoju laiku buvusi vėl neš-: Imkite Druskos Jei Jaučiate 
čia.

Vlo

Gerkite Vandenį
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda

!

VEDĖJAS APVOČĖ 
KO-OPERACIJĄ.

Gargždai. Pereito mėnesio į valgių

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

VAŽIAVO MEDŽIOTI, O 
NUVAŽIAVO PALEDIN.
Šilgaiiai (Pagėgių a.psk.). 

Sausio 7 d. šio kaimo gyven
tojas S. pasikinkęs Į roges 
vieną savo geriausių arklių, 
išvažiavo drauge su savo 
bernu i medžioklę. Bei. pake
liui, važiuodami per upę So
ją, staiga lūžo po jais ledas 
ir visi drauge su arkliu ir ro
gėmis pasinėrė vandenyje. 
Su dideliu vargu nelaimin
giems medžiotojams navyko 
išsigelbėti, bet arklys prigė
rė. Tokiu budu. be išgąsčio 
ūkininkas turėjo pakelti ne
mažą nuostolį.

ŠUNES SUPLĖŠĖ MOTERĮ
Panemunė. Sausio 12 d. 

čionai įvyko pasibaisėtinas 
atsitikimas. Vietinio mėsi
ninko S. pasileidę nuo rete
žio šunes užpuolė šeferienę. 
kuri darbavosi prie pereina
mojo punkto. Įsiutę šunes 
pai'verte moterį žemėn, nu
draskė veik visiškai nuo jos 
drabužius ir sunkiai sukan
džiojo. Laimei, kad neperto- 
iiausiai pasitaikė policijos 
valdininkai, kurie atbėgo ant 
riksmo ir šūviais iš revolve
rių nubaidė sužvėrėjusius 
šunis. Moteris turėjo būti 
nešte nunešta į sa\ o namus.

Peididelis kiekis riebių
i prigamina rūgščių, 

gale vietinė vartotojų bend-j eurios erzina ir perdirba ink- 
• ovė darė pagrindinę prekių rus. Laikas nuo laiko iš- 
ir turto revizi ją. Revizijos iš-į plauk inkstus, kaip plauni vi- 
davosbuvo gana netikėtos* ."irius, kad prašalinus išma- 
tpie 8.500 litų trukumo. Įta-!. is, kitaip gali pajusti tvįlan- 

.e- i j skausmą inkstų srity, skau- 
Policijos pa-i -mą nugaroje, galvos skau- 

!; ėjimą, viduriai bus rūgštus, 
į .‘ežuvis apvilktas, o prie pra- 
~m oro reumatizmas gels, 
šlapumas bus neaiškus, pil
nas nuosėdų, kanalai dažnai 
Įsierzina ir esi priverstas kel
tis porą sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias 
i ugštis ir nuplovus šlapumų 
i matas, gerkite daug van
dens. O iš aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas Jad 

alts draskų, imkite po arba- 
t ni šaukšteli stikle vandens 
lasiytą pirm pusryčių per 

T.eietą dienų ir inkstai pra- 
__ “z ““‘kili šikti, o visi ne- 
Tą! galiavimai dings.

j šios pagarsėjusios druskos 
Nužudytas, į yra padarytos iš vynuogių 

sulaikyti' nigšties. citrinos sulčių ir li
ti na. Per ilgus metus jos var
tojamos išplovimui užsikim
šusių inkstų ir suerzintos pu- 

islės. Jad Salts 
i brangios
putojanti lithia-vandens gė
rimą. kuri milionai vyrų-mo
terų geria ’ 
kad išvengus rimtesnių inks- 

’ ų ligų. Dėl sveikatos, gerki
te daug vandens per dieną.

imas krito ant krautuvės ve
dėjo Blagnio. 1 
zalba buvo pradėtas tyrinė
jimas ir krata jo namuose. 
?er kratą gauti daviniai da- 
ė daugiau apkaltinamosios 

medžiagos, taip kad prieš 
vedėją buvo iškelta byla teis
me, kurio parėdymu jis tapo 
areštuotas ir pasodintas i ka
lėjimą.

NUŠAUTAS MIŠKO 
PRIŽIŪRĖTOJAS.

Vasario 3 d. Gegužinės 
vienkiemy, Pašušvio vai., 
Kėdainių apskr., atrastas nu
jautas Vainerio miškų pri- 
jiurėtojas Noreika Jonas <tės puikiai veikti, 
apie 50 metų amžiaus. Tą! 
lakti iš miško buvo pavogtas* 
vienas ąžuolas, 
natyt, norėjo vagi 
r šis revolverio šuviu ji nu- 
’Ovė. Galvažudis jieškomas,

PRIGĖRĖ 60 M. SENELĖ.
Judrėnai ( Kretingos ap.). 

Praeitų metų gruodžio 28 d. 
viename kaime netoli -Judrė
nų pačiame vidurdienyje 
prigėrė eketėje 60 metų se
nutė. Ji išėjo su naščiais i ar
timą kūdrą parnešti gyvu
liams girdyti vandens, bet. 
matyti, paslydo nuo ledo Į 
eketę ir prigėrė. Po kiek lai
ko pasigedę jos namiškiai 
ėmė jieškoti. rado jau nebe
gyvą eketėje ir ant krašte 
vieną kibirą prisemtą van
dens. šitas liūdnas atsitiki
mai tūrėtų kai ką pamokinti.

AUTOBUSAS SUVAŽINĖ
JO ULONĄ.

Alytus. Vasario mėn. 1 d. 
autobusas važiuojantis iš 
Varėnos i Kauną ties Alytum 
užvažiavo ant jojančio ulono 
ir sulaužė arkliui koją, šofe
riui sustatytas protokolas.

IŠŠAUDĖ ŠUNIS.
Vilkaviškis. Sausio pabai

doj pasirodė mieste pasiūtų
jų šunų, kurie apriejo kitus 
unis. Kad daugiau šunų ne- 
)asiustų, padaryta šunų 
medžioklė,” kurioje nušau
ti 23 palaidi šunes.

VALIO!!

1428 METAIS KMOS EKSKURSUOS

LIETUVON

Be Jokių Persėdimų

ANTRA EKSKURSIJA

TRECIA EKSKURSIJA203

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kandrotas

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.

iš New York į 
kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
įeigi) lak-us.)

Nepalyginamas švarumas 
patarnavimas ti-ase Liesose. 
Personaliai lydimi i Europą 

išvažiavimai.

Savaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus per-iunėiam greitai 

ir žemomis rūtomis.
Bei sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pas

TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

“VIENYBĖS’
GEGUŽĖS 2-rą DIENĄ 

Laivu ESTONIA”

Stiprus Kaulai
Kiekvienas kūdikis reikalauja už

tektinai kauių suin inkštė limo apsau- 
gojančių vitaminų, ir jeigu kasdieninis

maistas nėia užtektinai geras, -usiformavi- 
. nias stiprių kaulų yra negalimas.

SCOTT’S EMULSI0N
yra puikus grynas cod-liver «,il. kuris turi sa\yje būtinus 
vitaminus apsaugojimui kaui '.įminkštėjimo. ir turėtų 
būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie. kaipo maisto dadėčkas 

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisyta Scott’s 
Emulsion reguliariai per žiema

Scott & Bowne, Bloo-nfie'.d, X. J.

ARTI SUKVAILEIIHO DĖL 
STIBIŲ GĖLIMO?

Johnson’* RedCross 
Kidney Plasteriai teikia 
Greitą, Tikrą Pagalbą.

Greita pagalba yra patikrinta be- 
■eik rato pat momento, kuomet jus 
>anaudosit .John.son’s Ked Gros.- Kiri
le v Plūsteri prie skaudamos vietos

šildant, švelninant, ši senoji gyduolė- 
nušalins aštrius skausmus ir atsipū
tus diegimus strėnose, sustiprins ir 

• ute:ks nusilpnėju.'iems muskulams 
uiimybės atgaut tvirtumą, ir visus 
•ukumus pašalins tarsi magišku budu.
Gyduolės persisunkia per odą ir ei

na tiesiog į silpnas, skaudamas vietas, 
i.silpusius muskulus, malšina skaus

mą, gaivina nusilpusius nervu.-, ir at- 
tato liuesą veikimą muskulų.

Dėl greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson's Red 
•’rcss Kidney Plasterio su raudona 
llanele užpakaly. Visi vaistininkai

I

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “KELEIVJ”

VALIO!!

LIETUVĄ
l’ER II \MB1 RG Ą

Ant musų populiarių 
nzwtomk, AiMetj

CUVELAND. 
WZSTPEALIA, T«U1

PUMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp.
Balandžio-April 17 d.
Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai vadovaus 

JONAS K. MILIUS

i 
i
I t 

druskos ne-j 
ir padaro malonų

laikas nuo laiko,

• »• >

i ona. Gera iš vidaus ir iš lauko. 
Didelis hargenas.

Etatinė Raita Maliava, gal. $1.69

S5.00 Kismet Grindų Varnišis. 
galionas .................................$2.50

DAUGIAU SPECIALIŲ

BARGENŲ
Jobai W. Masury Maliava. $2.29 

Tai yra aukšta rūšis maliavų.

Reguliarė kaina................. $4.25

Spalvų—žalia. Mėlyna ir Gel-

jHaffikg-lmen Uit I
j Vnitcd Aaterican Lines, Ine- I— I

I

I
t

Jei erzina 
ar skauda 

Pūslę
arba sunku 
r.usišlaprnt 
vartokit

Santai Midy
Parduoda visi 

aptiekoriai

Naujienos ir 310,000 Apdraudos

!

KAS NUŠOVĖ MATI
NINKĄ KRIKŠČIŪNĄ?
Šiauliai. Vasario mėn. 3 d. 

ryte. Vilniaus ir Lauko gat
vių kampe rasta šuviu į gal
vą nušautas matininkas 
Krikščiūnas. Pas nušautąjį 
nerasta jokių dokumentų nei 
pinigu, nors kai kurių liudi
ninkų Įrodymu, Krikščiūnas 
I>as save turėjo mažiausia 
600 litu.*

Sąryšy su Krikščiūno nu-1 
žudymu buvo areštuota ke
liolika asmenų, tečiau visi, 
išskyrus nuovados viršininko 
padėjėją Girčių. paleisti.

Nors (virčius kaltu savęs ir 
neprisipažįsta, tečiau iki šio
lei nepaleistas ir iš einamųjų 
pareigų pašalintas.

MUŠEIKAI IŠDŪRĖ AKĮ.
Kovelial, Rokiškio valse. 

Čia vestuvėsna apsilankė 
garsus mušeika K. ir sukėlė 
dideles muštynes. Muštynėse 
mušeikai kaz-kas peiliu išdū
rė akį.

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

se pasaulio dalyse, kaip tai: politiniai perversmai, 
streikai, revoliucijos, moks:iniai išradimai, taipgi ži
nių iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir anie Lietuvos 
padėtį. — tai skaityk “Naujienas” kasdie — rasi. 
Tūkstančiai Amerikos lietuvių skaito “Naujienas” 
kasdie; šimtai “Naujienų” kasdie yra išsiunčiama į 
kitas dalis svieto, kur lietuviai gyvena. Lietuviai 
myli “Naujienas”, nes “Naujienos” nuoširdžiai tar
nauja lietuvių visuomenei.

Lietuvi, jeigu nori, kad “Naujienos’' butų tavo 
kasdieniniu draugu, neštų! tau svarbiausias žinias 
kasdie iš visų pasaulio kanapėlių i tavo namus — už
sisakyk tuoj “Naujienas“. Kaina $7.00 metams, 
xs.5o pusei metų. $1.75 trims mėnesiams. Į užsieni 
SS.Oo metams, $4.00 pusei metu. Kiekvienas “Nau
jienų” metinis prenumeratorius turi progą gauti 
insurance I’olicy ant $10,no0, 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 i'- 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 Jūsų šeimynos narys 
tu >j prisiųskite i “Naujienas” $7.75 . Jums “Naujie
nos” eis kasdie metus laiko ir Jūsų ajidrauda bus 
apmokėta taipgi už čielus metus. “Naujienos” yra 
padariusios sutartį, gerovei savo skaitytojų, su Inter 
Ocean Casualty Company. kad kiekvienas “Naujie
nų" metinis skaitytojas gali apsidrausti už 75 cen
tus. Naudokitės proga tuoj. Todelgi, jeigu apart 
“Naujienų” dar nori Accident Insurance Policy. 
tai pažymėkite savo amžių taipgi vardą ir pavardę 
pašalpgavio, geriau pasakius tos ypatos, kuriai pave
da! |x>mirtinę laike netikietos mirties. Išpildė šitą 
kuponą iškirpkite ir su pinigais prisiųskite j ‘‘Naujie
nas”. šita proga apsidraudimo naujiems “Naujie
nų" skaitytojams bus teikiama tiktai iki Ralandžio- 
April 30 d.. 1928.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 
('hieago, Ulinois
G<"b. ‘‘Naujienų’ Adm.:

Malonėkite tuoj man praoėti siųsti "Naujienas’’ kasdie
laiko: Taipgi prisiųskite Insuramre

Viso ąvimeų pri siunčiu S ...:.. .

pavardė

I*“!
Policy.

Vardas
Galvė 

Miestas ...
e

I’ašalpgavio Vardas pavardė

Amžins

Valstija

Maliavų ir Vamtšio Valytojas.
galionas ............................. $1.25

Perėtojai už mažiau kaip 
puaė kainos. 

Klauskit informacijų 
Shellac, Orange or White 

Galionas $2.75

Didžiausia geležinių daiktų krau
tuvė Naujojoj Anglijoj.

VISKAS IŠ GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ IR MALIAVŲ.

‘ . . i »
VIETOS PRISTATYMAS

DYKAI.
Tel. Haneock 6105—-6106 

ll»S3 W ASH!NGTON ST.. BOSTON 
Arti Dover St. Eleveito Stoties

i
» 
T 
į 
» 
t

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽĖS 29 DIENĄ 

Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai vadovaus 
Naujienų” Atstovas

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIU 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo

Ra* metai vis dauiraiu ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti sa
viškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti, i. -tuv de
da visas pastangas, kad tie svečiai but'.i gerai priimč ir --.v žt t 
malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipč-dą ant Baltiko-AmeriKos Linijos 
t«e jokių persėdimų pri" dabartiniu aplinkybių yra malonu.- .: v-.>:-.-ca: 
keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neati
dėti, bet važiuoti pas savuosius šia vasarą -u viena is v:ršmirėtu 
ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žiniom Kreipkitės į Vieto* Agentą ar i Bendrovę

BALT1C AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

i
i

Saugokitės Šalčio ! DREBULIS 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos į
Pastovti? kosulys ir šaltis tankiai 

nrivėda prie pavojingo- bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar «u 
Creoniui-ion. sušvelnintas kreozo- 
tts. kuris yra priimnas vartoti. Crec- 
mulsion yra nauja- medikali-kas 

radimas ir jis veikia pad vigubintu- 
irei’umu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko genialų 
augimą.

Ič visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai.

'skalpo vieną iš geraush?. ,.^...7 • L-A.i’bA ča'r'A ir

SOUTKERBIAimiECO.
JL.

Telefoną* SI 234

MEDICINOS DAKTARAS

Črmni pastovaus kosulio, šalčio ir' 
kitokių gerkles ne-veikumų. Creo- 
vtnlsion tr.ri dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozųto, kurie paieng- 
•.ina ir .gydo •.i.-nuodytąi plėvę ir 
fiištabdo irritaciįą ir Uždė^tią. 
AOk-i kreozotas pasiekia skilvį JĮs 
susigeria į kraują ir 
genialų augimą.
~ (.reotnidsion 
Sėkmingam gv 
Jsnlio. Šalčio, i;
.(tokiose t 
veikimą -n kvėp 
.teras dei s::tv- 
mos po blogo 
r.igns sugrąžiname jeigu 
:-r kosulio ncpakngvnt 
ii taip, kaip nurodyta Klan-kit pas 
jūsų aptiekorių Creomuls’oi. ----
pany, Atlanta. Ga. <apg>

i?

yra u 
vniui 
visoki 

tno-e. !:•
atimti, 
rtrtiimc 
ialėro a

uomi ^u-tabdo!

/tikrinta? pa- 
ua-tovatK ko-

.- rklė- ligą 
■>ij l>rn«lrą 
- yr.a labai 
i-o- siste- 
■:1h." Pi- 
:-.i<ti šalčio

-.t vartojant

n Com-

f

yra Pavojaus Ženklas
Gal; reikšti šal’i O šiltis gii: tuig- 

j t.- gripu ar fl j Veikime laiku Imki-i
, te H1I.1. S Cascara-Broaiide-Ooinme ir i 
į pcr:aužkite šaltį . drer.j Hii.i S veikta 
"titai. nes atlieka keturias reikalingus 

' tls ktos sykiu. Raudonoje dėžėje viso-' 
s- aptiekėte. 30c.

Iš IR | Į

LIETUVĄ
PER BREMF.\.\ I

ant didelio \okieėiu laivo I 
COLUMBUS 

arba kitais širr. Linijas I 
laivais I

TIK AšTCONI \S i 
DIENAS j

Puikios kajutos Trečiai I 
Kie ai—Tiktai I

Steitrumiai I
pas vietoj, aįrentus arba I 

fi.» Statė St.. Boaton. Ma«-s.l 
NORTH GERMAN J 
LLOYD/p

> J

I

ITALIŠKI ARMONIKAI
"les išdirbant
:r importuoja-
• 'r visokiu ru
sių rankomis 
<1 i rotas
Itališkas
Akordinas
geriausias
oasaulvje.
Ant io
metų ffva-
-.-antuotos Musu karnos žemesnės, nc- 

i eu kitų išdirbėju. J»ykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku-
• ’ prisiunčiam d'kai. (.)

RI ATTA SERENELLI A CO.
Ibi I Blue Island av. Dpt. 86. ( hiragn '

DR. LANDAU
.32 CBAMBF.RS ST„ BOSTON. 

Gydo Veneriifcaa Ligą*.
Valandom:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki ir nuo fi iki 8.
Nedėldieni»is nao g iki 12.

i
.
t

Lietuviška Aptieki
M«a atlaikome riaakia Valai* 

ir Aatej
Nao Reaamtizm*, iHMMpnėjiino 

Mtreną. kraujo valymo, «aa rinte 
rij lin. kmmlio. patraktam, ete 
Taipgi atlaikam IMriij M Dotavo*. 
Patarnavimas kuoreriaaotaa. Ivar- 
rio* Šakny*, partraukto* H Liet*.' 
voo. Vaistą pri«innriaa» jr p*r 
paAtą. Mu*« Aptiek* tebtra toj m. 
iioj vietoj.

100 S/tLEM STRKET 
BOSTON. mA88. ’

I

J. NIKOLAITIS< •
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,

nuo 7 iki S vakare.
107 Sl’MMF.R STREET, 

LAVRENCE. M ASS. J

KRI’VINIEJi. VI- 
IŠLAUKINIAI 
PAGYDOMI, 

kuomet REM- 
ir išgydė kitus 

savo aptiekorią. 
. ad REM-OLA išgydo 

(pilės); ;

J AKLIEJI.
4 DI RIMAI IK
• HEMOROIDU
I Kam kentėt,
4 OLA pagelbėjo 
! per 17 metu.
4 Paklauskit
• .Jis žino.
J . hemorbifiu
J I1EVR5 rilMER * a>„ iNc.
I CAMF.RIi'GE, MASS.

i 
i
4
I

4
4
4
4
4
4
4 
j

Pradėkite Gyventi Dėl Savęs
Savo Nuosavybę

SOUTH BOSTONE
KAMPINIS NAMAS <u krautuve dvi še:myr.->- r«> keturis kamba

rius. Yra elektra, uaza> «ka!byrė- kiekvienai šeimynai, s-
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medi ū- narna.-, r. tol: Doįvhester Stn< •. : --vniv- 

nnms po tris kambarius ir šeimynom- po šešių* kambariu . Rendu 
atneša SS45.<H' i metu.-. I e; -_v<>m:.- -Ivgnm .

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINĖ stuba ant U. sixth. Street. ’• . I kamba
riai su įtaisymais. ^^.7'">. Lengvomis -!ycronm<.

SO. BOSTONE, netoli Dorehestvr < ' <.t<>. ^v- u ie.my«> : " ■ d :-
nantas. elektra, jrezas. skalbynės. .<!•<!'• - s’en: ,s. Rer.ią ;i't :
per metus. Kama

Puikiausioj vietdj South Bostortc. a- Murino Ro-d. -i. eju •i- ’.mynu 
naujas namas. Pirmam aukšte 5 kambariu- su sau- s „aru;u r pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kamnariat ir taippi ai*b s samba-ys. 
Yra piazai. Kiekviena šeimyna turi savn atsk.ra > va — n
Visi naujausios mados įtaisymai. \ teta <fok-t cr.ran > si 1. -<-i.

ROSLINDALE
Netoli Was-hinston Street. .1 šeimvaų medinė stul-i. <■ . t ii..i-y- 

mais, priešakiniai ir užpakaliniai piazat. tris štymo pečiai SI L',''1'”.

EAST BRIDGEWATER FARMA
.>> akerių žemės. 10 Kamoarių stuha. yra elektra, vanduo. - -m a. 

karvių ir visokių farmos mašinerijų. #1 l.-O^rt.
Pas mus yra daug namu, krautuvių ir farmų ant pardavimo 

ir išmainymo, katrų čia negalime suminėti.

INŠURINAM:—
Automobilius, fomi.šius. gyvastį ir namu* nuo ugnies ir nelaimių. 

Parduodame anglis ir malkas.

AŠ UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO SKYRIŲ

Reikale kreipkitės pas:

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

Tel. So. Boston 1662 — 1373

i

*.«• ’ v" •v *I
1



KELEIVIS

Vietinės Žinios
NEDARBO KONFEREN- ris drįso šitokį jovalą ant 

CIJA. stalų dėti. ?r romheią, kad
---------------- neprižiūrėjo ką restoranas

Bostone yra 50,000 bedar- duoda — mos nežinome. Už 
bių. o visoj Amerikoj dau

giau kaip 5,000.000.
Bostono Centrai Labor 

Union ir Tradę College pe
reitą nedėldieni buvo su
šaukusios konferenciją be
darbių padėčiai . .
Konferencijon buvo suk vieš-į susimušė

itokius pinigus vakarienė ga
ilėjo būti labai ger:i.

i restorane.
aus restorane 
Massachusetts 
nedėlios naktį 
Ainiai padau-

Muštynės i
Cainbridgeh 

po Nr. 710 
padėčiai aptarti, j avė. pereitos 

! .ziicirm Reik
ti netik darbininkų organi-pos, kurių buvo apie 25. Muš- 
zacijų vadai, bet ir buržua-j tynė; e buvo sulaužyti stalai, 

x i - i, kaip buvusisįsudaužytas stiklinis šiokei- 
Bostono majoras Peters, vai- sis, sienos ė*ptaskytos kečepu 

_ s milicijos generolas ir krauju. Buv pasaukta po- 
Su eetser. kui is anais metais; iicija. kuri Keliatą supmusty- 

“i malšindamas tų mušeikų art štdvo.

zijos atstovai,
Bostono majoras Peters, vai 
stijos milicijos į

pasižymėjo i-----------------
Latvrence’o audėjų streiką, Į 
ir kiti panašus. Generolas,'Gansonas irgi gerai pasirodė 
žinoma, darbininkų gyveni-1 pere?a naujas
mo nepažinta ir j* sprendžia Hetuvi ‘ ,nas Jack
padėtį tiktai iš statistikų. OiQans<jn gel-aj pasirodė. 
rtą9^!boinl^.le,?iaririe>, Pa*įGarka\vienko buvo ap.-’ėmęs 
cėtis jam įsiodo Gansona ir Lu<li<»\va uagul-
nes... ant 43 vyrų bedarbių 
Massachusetts valstijoj yra 
vienas darbas; moterų pade-, 
lis da “geresnė,” nes joms 
yra 1 darbas ant 21 bedar
bės. Jis neužmiršo pateisinti 
ir Coolidge'io valdžios “pro- 
sperity.” sakydamas, kad ne
žiūrint kokia partija bus val
džioje. bedarbių visuomet 
buvę ir busią.

Kad bedarbių visuomet 
buvo ir bus, tai tikra tiesa; 
bet tuomet nereikia valdžios 
partijai meluoti ir dumti pi
liečiams akis pasakomis apie 
“prosperity,” kurio darbi
ninkai visai nežino.

Kiti kalbėtojai aiškino, 
kad nedarbas slegia netiktai 
atskiras darbininkų šeimy
nas, bet gimdo visokias pik
tadarybes ir puldo šalies do
rą. Juk niekad Amerikoj ne
buvo tiek užpuolimų ir plėši
mų. kiek dabar. Ir ką gi 
žmogus su šeimyna gali dau
giau dan ti. jeigu jis darbo 
neturi?

žinoma, darbininkų gyveni-

J VI etilo A '11d II

jdytį pusę valandos. Ludlo- 
wąjis paguldei b> minutų, 

j bet Gansono negalėjo pagul
dyt Į 20 miliutų.

Šiame ketverge Gansonas 
risis su Abe Kaplanu.

Žinomas So. Bostono real 
estatininkas Julius Mikalo
nis ir vėl persikėlė į naują 
vietą. J<> ofisas dabar ran
dasi po numeriu 45d Eroad- 
way (viršuje Liko drapanų 
krautuvės!.

Kuris pametė šilkini šaliką 
peradv. Bagočiaus vakarie
nę, klauskite pas P. Pilką ar
ba “Keleivio” ofise.

Lietuviai ristikai —Juška. 
KoiAaras ir Gansonas — ši 
nedėldieni dalyvaus, kaipo 
garbės svečiai. Brightono 
jaunuolių vakarienėj.

Gubernatorius Fulleris iš
Amerikos kapitalis- drėbė laukan automobilių 

tų valdžia pašalpos bedar-.registracijos diktatorių Lo
biams nemoka, o valgyt(odvviną. Niekas jo nesigaili: 
žmonės nori kad ir be darbo, visi sako, kad senai jau rei

kėjo duot jam “kiką.”Ir jie eina plėšti.
Amerikos Darbo Federa

cijos atstovas Frank G. Mc- Charies upėj poiicij 
Carthv pranešė, kad daugiau įvarytą automobilių, 
kaip 20 procentų organizuo- vagis buvo pavogę 
tų Amerikos darbininkų tieth Century Systen 
šiandien yra be darbo, o ne- panijai. 
organizuotų yra tarp 35 ir 
40 procentų be darbo, kas 
reiškia, jog Amerikoje da
bartiniu laiku yra daugiau 
kaip 5,000,000 bedarbių. 
Washingtnno valdžia šitą 
faktą iki šiol slėpė ir spaudai 
buvo įsakyta “blogu žinių” 
neskelbti. Vietoj to, visuo
menė buvo maitinama mela
gingomis pasakomis apie po
no Kulidžo “prosperity.”

Sunkiausia krizis dabar 
\ra Naujoj Anglijoj. Stam
bioji pramonė, kaip audiny- 
čios, čeverykų dirbtuvės, lie-’ 
jvklos ir geležies įmonės, 
dirba labai prastai, o kai ku
rios dirbtuvės stovi visai už
darytos. Vienam tik Bostone 
bedarbiu priskaitoma i 50,- 
000.

Kas kaltas dėl buvusios 
vakarienės?

‘■Keleiviui” teko girdėti, 
kad kai kurie žmonės išmeti
nėja dėl buvusioj vakarie
nes, kurią Bagočiaus drau
gai buvo surengę jo 25 metų 
sukaktuvėms paminėti. Sa
ko, už tikietus reikėjo mokė
ti po $1.50. o paduotas val
gis neveria? buvo nei kvote- 
rio. Kai kurie ant rytojaus 
da apsirgo. \ ienas vyras pa
sakė : “I ’ž tikietus užmokė
jau $3,.00, o ant įyto.jaus tu
rėjau pridėt da $3.00 dakta
rui ir $1.50 uz vaistus pačiai. 
Dr. Jakimavičius pripažino, 
kad moteris užsinuodijo su
gedusiu valgiu?'

Ištikro, valgis buvo 
duotas nelikęs. Bet ką 
kaltint’ ar restorąna.

pa
čia 
ku-

KATRAS LAIMĖS?

š.an. r• tvcrgv.i Grand Opera House 
f^.- ,!• Ji OZAS K€>
MARAS rusą milžinu ALEX
GAKKAM ĮENKO uz U-».-ę stoti į ko- 

tekančioj seredoj su pasaulio ėam-
.joru S! R YNGl.ĖR LEVUS. Koma-
• s ant žut-but tikisi šias ristynes lai-

B<t Garkawienko irgi siekia prie
.'.sau :o ėar.ipišor.ato. to.el kova tarp 

n. .o ir t lai ka '. >nk» bus ir.bai sun-
> i ir žiauri.

Apart K. '.ra.-o -u Garkawienko šio- 
n-tyiiė-o ;r»’- - tokie garsus risti- 

• u. kaip Mnrin Plėstina su Georgo 
'■I I.e -i. ’ietuvlų čampijona.* Jack 
Garso:: -u žydu tampi jogu Abe Kap-

■ ir G’..- S kor;r -u foną- Felicv.

1 Nauja komedija Repertory Sodeika dainuos So. Bostone tės moteriškų drapanų ir ki- 
Teatre. Vietos Lietuvių Vaizbos papuošalų.

Ateinančia savaite Kepei- Butas rangia Lietuvos ope-
_ * bus vaidinama roS artistui Sodeikai koncer-

komedija 
Woman

(Ką kiekviena mo-
* Anot Maggie

Itory Teatre
James Banie’o
“What Everv
Knows” 
teris žino).
Wylie, kuri lošia toj komedi
joj vadovaujamą rolę, “Kie- 

(kvieną moteris žino, kad Jiė-, 
i\ a buvo sutverta ne iš Ado
nio šonkaulio, bet iš to juo
kingo io kaulo."
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tą 30 kovo Municipaliame 
Bildinge. South Rustono lie
tuviai turės progos išgirsti 
buvusi amerikieti, kuris taip

: pagarsėjo savo balsu Lietu
voje. -

I

Lindberghas Bostone.
Pereitą savaitę Bostonan 

buvo atlėkęs Amerikos lakū
nus Lindberghas. ir buvo at
vykusi jo motina. Jiems pa
gerbti buvo surengta Mecha- 
r-ies Hallėj iškilminga puo
ta. kurioj dalyvavo aukš
čiausia vyriausybė, ši pane- 
dėli Lindberghas. vėl išlėkė i 
‘ kažinkur,” o jo motina su 
kitais lakūnais išlėkė i Det
roitą.
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TEISYBĖ
š: > mini > ved:n!'> Guda.- yra 
užtikrinta teisybė g-r-ini- 
raams. kiekvieną daiktą čio
nai parodytą ra-it mu-ą store 
tikrai toki kaip gar-nta ir 
kaino- sumarkiuoto- a škiai. 
Atsilanką k>t ir per-itikrinkit.

•-----------------
RISTYN’ĖS “D1IM1O” 

VILO ATMINČIAI.

Bostoa Y. M. C. A. rengia ris
tynes 7 d. kova. 8 vai. vakare. 48 j

No, 10. Kovo 7 d., 1928.

i Garsi lietuvaitė plaukikė 
'Albina Osipavičiutė iš Wor- 
Icesterio, kuri yra sumušus 

GENT- 'r'dUS Naujosios Anglijos 
plaukimo rekordus, pereitą 
sąvaitę užsirašė “Keleivį.”

Sharkio-Risko kumštynės 
už pirmenybę prie pasaulio 

t 4 ... _ čampijonato ivvks ateinanti
pastatymui p -.nunkto “Džinum panedėli Nevv Yorke. 
i.Anrviitn P/vetnM,, X v r* \ 1 *

Boylston st.. Bostone. Įžanga 50 
centų ypatai. Pelnas skiriamas

Cambridge’aut lietuvių 
žiniai.

Kurie dar neturite pilietiš
kų popierų ir norite jas gau
ti. pasinaudokite tomis pa
mokomis, kurias teikia Y. M. 

)C. A.. 820 Mass. Avė., Cant- 
bridge. Pamokos prasidės su 
p. Geny paskaita kovo 6 d., 
nuo 7:45 vakare ir tęsis apie: 
7 savaites utarniiikų ir ket- 
vergų vakarais.

Gentvilui Bostono Y. M. C. A. 
kambariuose.

Kadangi Gentvilas buvo geras 
r-.stikas ir turėjo daugybę drau
gų kaip lietuviu ta:p ir* svetim
taučiu tarpe, jo draugai ir suma
nė pastatyt jo atminčiai pamink
lą. Ristynėse dalyvaus visi ge
riausi Naujosios Anglijos ar.ia- 
toriai ristikai, kurių tarpe ir keli 

t “Džimio” mokiniai. B. A.

EXTRA!
J. Gustaitis a'idaro naują gn>- 

sėmę. Turės geru apyniu, selyk- 
__ _____ s \ ’ s ir U. Viskas pigiai, 

di-apanų krautuvę ant New- j Adresas: (1D
btu'V st. ir išnešė $10,000 ver-, 416 M. l-th >t.. So. Eo*ten.

i * I

Nakties laiku vagis
laužė Į»er užpakalines duris į Jų. cukraus i

Į*l-
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FETRAS BARTKEVIČIUS 
su savo šeimyna važiuoja į 
Lietuvą laivu “Republic” tie
siai iš Bostono, 9 dieną bir
želio. Butų malonu, kad ir 
tamsta sykiu važiuotum į 
Lietuvą, nes kelionė bus 
linksmesnė, o prie to. Bart- 
kevičia kaipo agentas kelio
nėj visur pagelbės. Visi ga
lės sugrįžti paviešėję Lietu
voje.

Petras ir Antanas Bartke- 
vičiai yra savininkai krautu
vės Bos ton Sales Company, 

678 No. M&in St, 
Montello, Mass.
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NĖRA REIKALO 
MOKĖT MOšIMčlV

Xutark:t kiek ių> norit moky
ti pirkdami: už“imokėkit kaip 
-atarta kiekvieną .-^vaitf ar 
mėsoj. ir nereikė* mokėti 
nuošimčiu*.
Ar K a* Gali Būt Patogiau?

t

Komaras vis laimi.
Beįeitą ketvergą Komaras 

lengvai nugalėjo žydų čam- 
pi.kmą Abe Kaplan. Šiame 
ketverge Grand Opera Hou- 
sėj ji: 
galės su rusų 
Garkawier.k_. 
nių Komarr.s j 
•teigęs ir mes 
Kad ji> ’? 
ledoj ii 
Bcstocv 
tolph st. i 
pasaulio 
“Stranriei 
bus už 
‘a. Koma.r 
Le\vis? ir i 
čampijono diržu. Mes linki
me Komarui geriausių pa
sekmių.

risis iki galutinos per- 
milžinu Alex • 

ko. Prie šių risty-į 
?.s yra gerai prisi- . 

pilnai tikime,: 
. Sekančioj se-s 
kovo! Naujoj 

/ •: r>- Fto. •
K--naras tįsis su< 
čampijoiiu Ed.i

L'"v.-<. Kistynėsi 
’ ? c i i o čv ir. pi jona-

tikisi pai blokšti ‘ 
,ų?“ijuosti pasaulio

• žu. Mes linki-;

.me
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Prie North Stationo perei
tą sąvaitę susikūlė trokas su 
streetkai iv. Nelaimėj tapo 
sužeisti du policmanai.

į
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IŠPARDAVIMAS
PARANKI MAS!

< i;' ;u-'J pr >ga pa-inaud »ti mu-ą gar
sia TAI l’I'.'lll PLAM'—z.'ra proga 
p:!n?.: irecg i namus iš j’i-'J ieig'J i- 
tokia kaina. I. ri užtikrin- iun- pini
ginę smagumai Nalaulut! Atidarą kit 
pa- mus barg-j dabar!

ĮMOKĖJUS
Pristatysim 
Bile Vieną iš 

tų Kambarių 
įrengimų

ĮVAIRIMAS.
kas čia Į .iri.dema. tai tik maža dalelė 
tą nesuskaitomą Eornišią liargeną. 
kurie ;.r.i dabar musą šiore. Vienok, 
j.e ai-kiai atvaizdina kukio typo pre
kės padarė Morgano fornišiu.- "l’ir- 
ki;r.'»-žad >iu.”

NEPAPRASTAS PERSIŠKAS TAUPĖ MOHAIR Setas Su 11 Extra Šmotų

Yra l’ivona“. KHuMnč Kresė. Supimo- 
si Kn-sč. Ru?rno Staliuką-. Dekoruo
tu- Magazinai! - Kripė“, l>3vcnp»r?»“. 
2 I*aveik“lai. 2 hrjgom.s Gajai, Dek<>- 
ruotas l’ierre Kabinėta.-. Stata-, tra
linis Stalas ir l'ridge i empa. t Sha<lc> 
k r>m pietas.

i

Mes vartoiom gerą Bcr-išką Taupė Mohair. užpakalis 
ir šinai iš VeVąur. I’aduškaitės ir vidurinis šmotas divo- 
no apdengta- dailiu tapestry. rrėma- padarytas i- 
>pe<-ialio kietmedžio. pečiuje V'lziovir.to, .'■udrutintns -u 
diržais ir visi keturi kampai išblokuoti. Kojos padary
tos Louis XIV stiliau.-, prišriubuoti pri-fiėmo. Sčdyjos 
padarytos iš tyros, baltos vatos ir stipriu -pringsų ir 
garsių N’achmarn padu-’;ničią sprir.g<n viskas ūžt.!., 
rina geriausj pabudavojima ’

RISTYNĖS UZ PAŠA UI IC ČAMPIJONATĄ

Ed. Lewis su joe Komar

/Tr**
V’ -į

Š.MoTf

šMO l |

‘119
išlygos 
lengvos

4
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‘119
išlygos 
lengvos

M y ra Stalas. China Kabinetas.
Selteri“. 1 Namini“ Krėslą“. 5 Krė“lai 
Svečiam“. 2 Paveikslai. Stalui l'žklodč 
ir Bute'n Veidrodi“.

Skta“ pi .būdavot*“ >“ Ita)’“ki> Riešučio
- šyjung’o so rinktirin A .'.erikorišku

Gumwo*i<l. Krėslai su Jac.juurd Nu’ma- 
moin Sėdynėm.

AT J:fU’BATOMIS VA i

PUIKUS PILNAS BEDRUIMIO SETAS

M. ra L®'-’’. Komodė. Vanitą. RtiSinė. 
Sor njr“.i-. Matraaa“. 2 l’aduško-. 2 Ked
ru nūn Karpatai, 2 l’:ivcik“hi ir 2 ll>«- 
do»r f.cmpo“.

l’aliSko Riešučio Mršus sujur^ti“ -i> 
\ orikonišku GumwHxl. Kabio-šni«- 

labai padailinti su Tudor isr.m jrini- 
’uais ir artistiškomis dekoracijomis, 
i* w-End I.ova, Rūbinė su stipriomis du- 
■'mis. I)id<*lė Komodč ir Ruiminga 
\ nity.

IŠFURNIŠIUOK SAVO

Atcinančioj Sercdoj.
11 KOVO-MARCH.

N VI JOJ BOSTONO 
ARENOJ

Pasaulio čampij->nas

Ed. “Strangler”
LE WIS

Risis su

Joe “Bull”
KOMAR

Nežiūrint ar jis laimės 
šiame .ketverge Grand 
Opera llousėj ristyne- -u 
Garkamienko ar ne.
Komaras ą ra pa-i rąžęs 
nugalėt netik Garkai*ien- 
ką. o ir lx,*is’ą ir tairti 
pasaulio i-am pijorų. \r 
ta- jam pavyks — pama
tą «ime.

lai bu p rm-s ivą'us 
•.menkos lietuviu i“ uri- 

kad i’..-tu>is dru t ni;s 
e] j- — T,!’’0 / •.į.’’'* •

jonai o.

PILNAS D1N1NGRUIMIO PRIREh

Gyvenamąjį Kambarį 
Valgomąjį Kambarį arhi 
Miegamąjį Kambarį už 
'na

LENGVOS IŠLYGOS
MORGANO

PATARNAVIMAS
Geležkelio ir Taxi fėrai 
užmiesčio koNtumeriams. 
—Dykai pristatom arba 
freitu pasiunčiam iki ar
timiausios geležkelio Sto
ties.

757 Washington 5treet
ARAIS IKI 9 VAI..—KITI S VAKARI S TIK PER SI TARTĮ. ŠAUKIT HANCOCK 1000.

MI SŲ IŠLYGOS
Neturim nustatę tam 

tikro laiko dėl užmokėji
mo Įnešimo arba sąvaiti- 
niu ar mėnesinių mokes
čiu. Nieko daugiau*.— 
Tik sutartis tarpe Dvieju 
Teisingu žmonių.




