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ogiai Organizuoja Karą 
Prieš Sovietų Rusiją.

kinęs, kad bendras Europos 
karas prieš Rusijos bolševiz
mą yra būtinas. Anglijai tas 
karas yra būtinas vien tik fi
nansiniais išrokavimais. Vie
nas rimtas Anglijos ekono
mistas ir industrialistas, ge
rai nusimanąs Kynų padėty
je, pasakė man anądien, kad 
bolševikų išleisti $25,000,- 
000 propagandai Kynuose 
kaštavo Anglijos iždui $2,- 
500,000,000 remiant Kynų 
Įvairius generolus prieš bol
ševizmą, teikiant jiems amu- 
jniciją ir siunčiant savo ka
reivius tenai. Ačiū bolševikų 

pondentas Lincoln Ey re pi a- j<ynuose nupuolė jau
nesą bevieliu telegrafu iš trečdali. Anglai neteko 
Berlino, kad šiomis dienomis (jaUg rjnku jr (|aUg ju turto 
tenai lankėsi lordas Birken-J ‘ 
head, Anglijos ministeris In
dijos reikalams. Jo atsilan
kymo tikslas viešai buvo 
skelbiamas neva “golfą loš
ti,” bet tikrenybėje jisai kon- 
feravo apie projektuojamąjį 
kara.* *■ 4 •

Korespondentas sako, jog 
Vokietijos.užsienio ministe- 
ris štrezemanas anglų suma
nymui nepritariąs irdavęs. 
Birkenheadui suprasti, jog 
nesą vilties, kad Vokietija 
savo taikingą nusistatymą 
Rusijos linkui pakeistą.

Bet Birkenheado misiją 
kai-štai remią Vokietijos mi- 
litaristai ir pramonininkai. 
Korespondentas kalbėjosi su 
Reichbergu, kurio pastango
mis nesenai buvo įkurtas vo- 
kiečių-franeuzų plieno trus- 
tas ir keliatas kitų panašių 
kombinacijų. Tas Reichber
gas yra buvęs vokiečių gene
rolo Ludendorfo adjutantas 
ir jau keliatas metų atgal bu
vo sugalvojęs planą pulti 
bolševikų Rusiją bendromis 
Europos valstybių spėkomis. 
Tam tikslui turėjo būt suda
ryta tarptautinė armija, ku
riai vadovautų francuzų 
maršalas Fošas (Foch). Šitą 
sumanymą karštai rėmė gen. 
Hofmanas, kuris vedė taikos 
derybas su bolševikais Brest- 
Litovske, ir generolas Lu- 
dendorfas. buvusis Vokieti
jos generalio štabo viršinin
kas karo metu.

Bet šitas planas turėjo būt;

joju rianeuzijoj ^usiaaie. , Spntvni hu-
socialistinės valdžios, kurios iq
jokiam karui prieš Ruįj, ne- į

eiaus sąlygos pasikeite.Ąng-1^ ta|.pe ir orlaMus. 
Sprogimas įvyko malevų 
skyriuje, kurioje buvo daug 

? smarkiai sprogstančiu mėmių naivia n r rauvu^ijuJ.
Tr kalbom anie kara nrieš Ru kunomis girdomin Kainos apie haią prieš ku- , , Pn

KVIEČIA TALKON VO
KIEČIUS IR FRANCUZUS.

Kitaip, bolševikų propagan
da privesianti Anglijos im

periją prie bankruto.
Ši utaminką telegramos iš 

Europos pranešė didelę sen
saciją. Pasirodo, kad Angli
jos reakcininkai slapta taria
si apie karą prieš Sovietų 
Rusiją. Ir tariasi apie tai ne 
privatus žmonės, bet minis- 
teriai. Jie jau kalbina prie 
šitos kampanijos vokiečius ir 
franeuzus.

Bostono Heroldo kol e>- propagandai, Anglijos pre-

buvo sunaikinta.
“Jeigu Maskva išleis tokią 

pat sumą propagandai Indi
joj, tai Anglijos nuostoliai 
bus dar didesni.

“Dabar dalykai stovį taip, 
kad Anglijos imperijai grį
šią bankrotas. Bandyta.su 
bolševikais susitarti, bet pą.- 
sirodė, I, ‘ ‘ “___
daiktas. Dabar lieka tiktai 
karas.”

IŠ PARYŽIAUS I NEW YORKĄ Į 2 DIENAS.

I

Plečkaitis Reikalauja 
Trečiųjų Teisino.

VIETĄ SKIRIA KARA- giinės bi kurioje viętoje už- 
LIAUČ1UJE. sienyje, pa v. Karaliaučiuje.

“2) Jeigu jie sutiks eiti į 
trečiųjų teismą Karaliaučiu
je arba kitoje man prieina
moje vietoje, pareikalauti iš 
jų visus turimus dokumenta
lius Įrodymus prieš mane,pa
dėt i užantspauduotuose vo
kuose iki bylos nagrinėjimui 
apsaugai neitralėj vietoj, 
pav. Koperacijos Banke, bet 
pirm to leisti, nuimti nuo tų 
‘dokumentų’ nuorašus ir man 
prisiųsti.

“Jgalioju Centro Komite
tą susitarti su priešingąją pu
se dėl teismo dienos, vietos ir 
.dėl vįšų kitų teismo ir bylos 
vedimo formalumų.

“Mano bylai ginti trečiųjų 
teisme manau geriau kviesti 
advokatą ne musų Partijos 
narį. Aš norėčiau kviesti 
prof. Bieleckiną. Jeigu jis 
nesutiktų, tai Bulotą Andrių 
arba prof. Stankevičių.

“Bylą nagrinėjant, prašau 
atsiųsti į teismo posėdį Cent
ro Komiteto atstovą, kuris 
galėtų sekti bylos eigą ir pas
kui referuoti ją C. K-tui. 
į “Jeigu valdžios atstovas 
^Staškevičius atsisakytų nuo 
treciųjų teismo neitralėj teri
torijoj, pasiremdamas tuo 
fortnaliu motyvu, kad jis, 
kaipo valdininkas, negali eiti 
ne i paprastą teismą, tai aš 
sutinku, kad bent vienas ku
ris iš jų trijų (Staškevičius, 
Noreika arba Gustainis) bus 
trečiųjų teisme ir palaikys jų 
primestą man tarnavimą 
žvalgyboje.

“Jeigu Staškevičius, No
reika ir Gustainis nuo trečių
jų teismo mano pasiūlyto
mis sąlygomis atsisakytų, tai 
prašau patalpinti šį laišką 
‘Socialdemokrate’ ir ‘Lietu
vos Žiniose’ ištisai. Jeigu 
valdžia viso laiško dėti ne
leistų, tai prašau tuomet vi
sai nedėti.”

Teisiną suruošti jis paveda 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetui.

Kadangi Lietuvos žvalgy
bos direktorius Staškevičius
yra paskelbęs, jog buvusis 
Seimo atstovas ir Socialde
mokratų Partijos narys Jero
nimas Plečkaitis yra tarna- 

.vęs žvalgyboje, o “Lietuvio” 
redaktorius Noreika ir “Lie
tuvos Aido” redaktorius tą 
pasakymą išpublikavo savo 
laikraščiuose, tai Plečkaitis 
dabar prisiuntė socialdemo
kratų Centro Komitetui Kau
ne savo “Pareiškimą,” ku
riame sako, kad visos šitos 
žinios apie jo tariamąjį tar
navimą žvalgyboje yra nie
kas daugiau, kaip tik val
džios agentų šmeižtas ir no
ras apjuodinti socialdemo
kratų vardą.

Kad dalyką išaiškinus, 
Plečkaitis reikalauja teismo. 
Bet kadangi į Lietuvos teis
mą jis prie šitos valdžios ne
gali stoti, tai jis reikalauja 
trečiųjų teismo Karaliaučiuj 
ar kitoj kokioj neitralėj vie
toj. kur ir jis pats galėtų da- 
ly’Vauti.

Jis rašo 
me:”

“Valdžios atstovas Staške-

Mamonai Voia PILDĖ TEISMO JSAKY-inainenai veja mą, gavo mušti.
Komunistus Laukan L Ha\erhi1.1- Ma^ — v;ePa 

mu flaperka čia apskundė teis- 
--------- man savo wrą, Dominiką 

PASMERKĖ “SAFE-THE- ■ Koko, kad jis ja apleidęs ir
UNION” KOMITETĄ. “

Francuzu inžinieriaus Remy sugalvotas botas cigaro pavidale. Jis turi 6V0 arklių pajėgą ir ma
noma, kad iš Paryžiaus Į New Yorką galės atužti i dvi dienas. Išradėjas pavadino jj “Oceaneglis- 
seur”.vardu.

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS PIETŲ AMERIKOJ.
Peru respublikoj, pietų 

Amerikoj, žemės drebėjimas 
pereitą sąvaitę pridarė bai
sių nuostolių. Vienas drebė
jimas sekė paskui kitą. Iš Na- 
cusani pranešama, kad tenai 
neliko nei vieno trobesio — 
visi sugriuvo. Iš miesto Itua- 
ta taip pat liko tiktai griuvė
siai, ir daug žųionių žuvo. 
Miestelis Tąipė irgi sunai- 

kaią“'JTjš žygis padaryta

Apie ĄyUdS, Coahą ir Uanoi 
prasimušė daug šaltinių.

ŠVEDAI STIPRINS PIZOS 
BOKŠTĄ.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad švedų inžinierių firma 
Svenska Diamantbergbor- 
ringsakitebolaget padariusi 
su Italijos valdžia kontraktą 
sustiprinti garsųjį Pizos mie
sto bokštą, kuris perdaug jau_____
pasvyro ant šono. įtvirtinus! konferenciją’ 
jo pamatus, jisda galėsiąs i -Pennsylvania-Ohio šel- 
stoveti 200 metų. pimo Komitetas,” kuris ren-
AorčTivn KITKII/-A ei i ika neva streikuojantiems AREŠTAVO KUNIGĄ SU maineriam< aukas tai|)gi,

IKUM. . yra pasmerktas kaipo komu- 
\ era Cniz mieste Meksi- nistų organizacija, kuri dė

kos valdininkai suėmė 9 is- moralizuoja angliakasiu uni-i 
paneš davatkas ir katalikų ją jr trukdo jos kova su‘plėš-1 
kunigą Larettą, kuns buvo i rjuoju kapitalu.

kati tai negalimas! žtei|v<Įrj*: didelė? skradžios.

Balkanuose Dreba

Bulgarijoj pereitą sąvaitę 
buvo didžiausis žemės dre
bėjimas, nuo kūno nukentė
jo 125,000 žmonių. Daugiau 
kaip 100,000 gyventojų pasi
liko be pastogės ir be maisto. 
Katastrofa buvusi tokia bai
si, kad daugybė žmonių išėjo 
iš proto. Pietų Bulgarijoj ke
liolika miestelių ir kaimų vi
sai nušluota nuo žemės vei
do. Filipopolio mieste už
mušta virs 100 žmonių.

Šią sąvaitę tokia katastro
fa ištiko Graikiją, kur Korin
to? miestas tapo visai sunai
kintas. Užmuštų esą apie 50.

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ 
UŽMUŠĖ 7 ŽMONES.
Denvero miestely, netoli 

Bostono, pereitą sąvaitę įvy
ko baisi ekspliozija “Alexan- 
der Industries” firmos dirb
tuvėj. Dirbtuvėj dirbo 26

lijos valdžia yra reakcininkų 
rankose, kurie mato Rusijoj 
mirtiną savo priešą. Beveik 
taip pat yra ir Francuzijoj •o

neduodąs užlaikymo. Teis- 
i mas įsakė vyrui pasiimti sa- 

“Penn*ylvania-Ohio Šelpi- vo daiktus ‘ir tuojaus grįžti 
mo Komitetas” taipgi esanti pas pačią. Koko Sugrįžo. Bet 

komunistų organizacija.
Angliaka.dų unijos valdy

ba apskelbė komunistams 
‘"'J 
nė staigiai, bet gerai ir atsar
giai apsvarsčius padėti. L'ni-.' 
jos pildomoji taiyba turėjo- 
keliatą uždaromis durimis 
susirinkimų Washing*tone ir 
svarstė dalvkų stovi iš visu 

i pusių. Ir tik tada ji paskelbė j 
į savo rezoliuci ją, griežčiau- kuris

tą pati vakarą jis atėjo poli- 
cijon visas sumuštas. Pasiro
do, kad jo pati su savo tėvu 
ir dede Įtaisė jam pilti. Da
bar jis išėmė 3 varantus ir vi
sus tris juos areštavo.

“MILIŪNAS DOLERIŲ” 
IŠTEISINTAS.

Teismas VVashingtone iš
teisino milionierių Sinclair, 

savo rezoliuciia. griežčiau-i kuris buvo teisiamas dėl 
šia pasmerkdama taip vadi-‘aliejaus šmugelio ir kyšinin- 
namą “Safe-the-Union Com- kystės. “Tai yra da vienas 
miitee” (unijai gelbėt komi- Įrodymas, kad Amerikoj mi- vičius pareiškė spaudos at- 
tetas) kuris nesenai buvo su- doną dolerių negalima nu- stovams, kad aš vengiu teis- 
.šaukęs Pittsburghe

savo “Pareiški-

savo bausti,” pasakė senatorius mo, ir piktinasi ir smerkia 
Nye. Taip, jeigu Sinclair ne- mano ‘provokatoriškų?’ dar- 
butų milionierius, tai jis se- bus. Na, savo siūlymu aš su- 
nai jau sėdėtų kur reikia.

pas jas pasislėpęs. Visi suim-:" Vom’Sro rupi ne mal
tieji tapo išvaryti į Meksikoslnpril, ?pl.nvA be{ pagrobi? 

mas jos vadovybės Į savo 
rankas, kad paskui galėjus 
vartoti uniją Maskvos komi
sarų politikai vykinti.

Todėl unijos taryba Įsako 
visiems unijos lokalams vyti 
komunistus laukan. Taryba 
sako, kad komunistų propa
gandai pinigų duoda kasyk
lų kompanijos, nes ta propa
ganda griauja mainerių uni
ją. Skebinė Pittsburgh Coal 
kompanija leidžianti net ko
munistišką laikrašti, per ku
rį biauriai dergiama dabarti
nė unijos valdyba. Tas laik
raštis vadinasi “Labor Tri
būne.”

tieji lapu ISVai y u f .ueh.iros i nerju gerovė, 
sostinę, iš kur davatkos bus mas- va,,, 
turbut deportuotos Ispani
jon.

Vokiečių Komu
nistai Skilo.

siją vėl atgijo.
Reichbergas prisipažino, 

kad jis ir buvusis kaizerio 
užsienio reikalų ministeris

i orlaivių sparnai. Po eksplio- 
zijos kilo gaisras.

PILSUDSKIS SERGA.

“Lenino Sąjunga” kovos 
prieš Staliną.

Ateinančiuose Vokietijos 
rinkimuose dalyvaus jau dvi 
komunistų partijos. Naujoji 
partija pasivadino “Lenino 
Sąjunga” ir šiomis dienomis 
turėjo suvažiavimą. Trečiam 
Internacionalui buvo nusiųs
tas laiškas, kuriame senoji 
partija kaltinama skaldymu 
darbininkų jėgų. “Lenino 
Sąjunga” sakosi kovosianti 
prieš Stalino šalininkus, oužsieniu reinaių iiuiii&iei i»i „ . „ *, . ,. — , .

von Kuhlmann buvo nelabai' arsuvos pranešama, remsianti Trockio pasėkėjus,
senai Londone ir turėjo tenai ka,J Pilsudskio sveikata visai nes Trockis esąs tiknausis 
konferencija su Anglijos mi- suirusi.. Jis pradėjęs.nev-aPLenino mokslo vykintojas,' konferenciją su Anglijos mi- * . - . ................... . . i • o. v ’ -
nisteriais. Dabar gi vienas tu (Lvtl V1€>nos rankos ir šiaip tuo tarpu kai Stalinas sun- 
mmistenų atvyko pas juos i
Berliną... “i.
'pie šitą “golfą’’ Keichber-

pasakė korespondeu-.j
U.,.:

ai dei Birkenheado. tai
jis lai.. ^1 sava^ ’^ikalais.

• J j visas susirgęs. Dabar gulįs vuodegaująs buržuaziniam
gobu r palošti?(karo 1 igoninėj. .pasauliui.

1 NUŠOVĖ 5 ŽMONES ANT 

BUŠO.
Iš Meksikos pranešama. 

Kai Ixcaqi i.dli* apieiiuk 
bu.y. agi’j.ų p.ajejc ~,adv.yi 
į važiuojantį busa ir užmušė 
" k'diauninkus

IŠDEGĖ 1,000 TRIOBŲ.
šiaurės Tavonijoj išdegė 

H i rudaki nuėsta*. s..if sn- 
______ naikino 4 mokyklas, b Lgou 

Bet kai tu. .Y.anęs, uu aš ne- bučius ir 1 bažnyčią. Is visu 
tn’’i paii aiu o,. nusisuuy su luinais nueje daugiau 
mą_______As asu iMti kaij.

ALBANIJOJ PANAIKIN
TA POLIGAMIJA.

Albanija yra nedidelė Bal
kanų šalis. Tenai randasi vi
sokių tautų ir tikybų, bet- 
daugiausia mahometoną 
Valdžia irgi priklauso maho
metonams. Taigi iki ši<d te
nai viešpatavo ir mahometo
nų papročiai, vyrai galėdavo 
yesti po kelias ir net po kel i<»- 
liką pačių. Bet daba .apu 
išleistas • kuriuo
pi -iiea i 
sioi Albanijos mahon.- 
galės vesti ri Irtai n*

Kynuose Baisus 
Badas.

Keliai esą nukloti žmonių 
lavonais.

Bažnyčių sąjungos taryba 
New Yorke gavo nuo savo 
misijonierių žinių iš Kynų, 
kad šantuno provincijoj pra
sidėjo baisiausis badas. 
Žmonės valgą žievę nuo me
džių ir visi keliai esą nukibti 
žmonių lavonais,, i 
įuobado. Vieni tėvai savo 
vaikus parduoda, o kiti juos 
žudo ir valgo. Visi tie žmo
nės yra išvyti arba pabėgę iš 
savo namų, kuriuos užėmė 
bekariaujančios frakcijos. 
Visi jie traukia Mandžurijos 
linkui, bet kelionė ilga ir pa
kelėj jie miršta bado mirti
mi.

teikiu jam pilnos galimybės 
įrodyti, kas turi daugiau pa
grindo bijotis nepriklausomo 
teismo: jis ar aš. Jeigu jis at
sisakys nuo trečiųjų teismo 
jokioje vietoje, kurioje aš tu
riu galimybės būti pats ir į 
visus užmetimus atsakyti ir 
visokius priešingos pusės 
“įrodymus” teismui išaiškin
ti, tai Lietuvos visuomenė te
žino, kad ne aš bijau nepri
klausomo teismo, bet valdžia 
ir diktatoriškos partijos va
dai.
* “Tūlas aukštai stovįs tau- 

mirusiais tininkas, kurs savo pavardės 
nesiteikė pranešti, spaudoje 
paaiškino, kad aš, girdi, bu
vęs ne agentu žvalgyboje, 
bet teikęs žinias Piliečių Ap
saugos D-to Direktoriui be
tarpiai. Manau, kad tas Di
rektorius, tiesos dėlei, neat
sisakys atvykti į teismą, kad 
man į akis pasakyti, kada, 
kuriose aplinkybėse ir kuriat- 
žinias aš jam teikiau.

' “Kadangi p. Staškevičius 
pareiškė viešai, kad jis sutin
ka priimti mano pasiūlymus, 
turinčius tikslo išaiškinti jc 
tvirtinimų tikrumą, bet per 
kuriuos asmenis, Įgaliotu.'- 
mano laišku, tai aš šiuo save

Vėliausios Žinios.
Massachusetts, Nevv Yor

ko ir Maine’o valstijose šią ir 
pereitą sąvaitę snigo sniegas.

Kiniečių nacionalistų ar
mija sunaikino 50,000 karei
vių po šiaurės generolų va
dovybe. kuriuos palaiko An
glija. Nacionalistai eina ant 
Pekino. Jie paėmė 32,000 be
laisvių, 32 armotas, 18,000 
karabinų ir 6,000 kulkasvai- 
džių.

AUDRA SUGRIOVĖ
100 NAMŲ.

Pakilusi Ąrkansas irTen- 
nessee valstijose audra pe
reitą sąvaitę sugriovė 100 
namų ir pridarė apie $1,000,- 
000 nuostolių. Be to d a vie
nas žmogus prigėrė, du buvo raštu įgalioju Centro Komi- 
užmušti ir 15 sužeista. Kartu tel

Meksikos valdžios kariu- 
menė Jalisco valstijoj nušo
vė 73 maištininkas, kuriems 
vadovavo kata1 \ų kunigai.

Vokiečių orlaivis “Bre- 
man” žada lėkti ?‘gal į Vo
kietiją per Atlantiką.

užmušti ir 15 sužeista. Kartu 
su audra kilo potvinis, kuris 
užliejo daug laukų.

• tja di audžiama. Nuo mis
i__ _ i__________________ .> L • p

SUDEGĖ HOTELIS IR 
VIENAS ŽMOGUS.

Atlantic ( i:y, J. — šio- 
r,i- ' i* ugnis čia sūnai

ti oųuois Hotelį. Kaitų 
_,UvO viena-1 zmopiK i»- e hmvi 

i S!1Ž°’

ta (duodamas jam taip pat 
perjgaliojimo teisę) atsikrei
pti mano vardu į Piliečių Ap
saugos D-to Direktorių Staš
kevičių ir pp. Noreiką ir Gus
tainį su sekančiu i ? ciski- 
niu:

“1) Bylą d •». primetame 
man tarna įmo žvalgyboje 
perduoti tieciujų teismui si 
r^lvfrų kad teismą:, byla na-

Francuzijoj rasta po žeme 
smurytas cementu skiepas 
su 50 ’.egyvų vokiečių. Iš jų 
ikę jau tik kaulai ir ginklai. 
Skiepe buvo sprogusi bomba 
;u nuodingais gazais.

i

Nusivaliusi K^nų revo- 
iucines ari.Jjo^ laimėjimų, 
Japonija aidžia siunčia 
lav -*u cavu laivu ir karei- 

c* . i KvniK,

Bandyta.su


v

h. Ao. 17. Balandžio 25, 192h.
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11 apžvalga o
pai Įsakė visiems savo kuni
gams pasitraukti iš bažnyčių

MEKSIKOS DARBININ
KAI IR BAŽNYČIA.

Tarp katalikų bažnyčios ir; ir nelaikyti nei pamaldų,' nei

gor. kelionėn abu lakunu išklau
sė mišių, priėjo išpažinties ir 
priėmė šv. komuniją.

“Jiedu i Ameriką nusivežė 
'omntmara' marmuro krucifik
są.**

Na, jeigu jau klerikalų or
ganas toks šiur, kad tikėji
mas ir kryžius padeda per
skristi Atlantiką, tai tegul 
popiežius pabando atsisėdęs 
i orlaivi atskristi Amerikon!

Iilas: ir tą, kurią Klano virši
ninkai buvo užvedę prieš pa
šalintus penkis savo narius, 
kaip lygiai ir tą. kurią tie iš
mestieji buvo užvedę prieš! 
Klano viršininkus.

Kriminalistai*atėjo į teis-- 
mą patįs: patįs parodė savo' 
kriminališkus darbus ir pra-i 
šė sustabdyti juos. 0 išmin- 
tingasai teismas atsakė: Jū
sų organizacija neteisėta, 
jūsų rankos purvinos,*ir iųs 
čia negausite iukiu> pagal
bos!

Kodėl taip? Jeigu teismas 
pripažįsta, kad tie žmones 
yra kriminalistai, kad jų ran
kos purvinos, tai kodėl jis 
juos paleido liuesus*:

Well, kliuksai yra ištikimi 
kapitalistų klasė.- vaikai. 
Tiesa, rankos jų purvino.-.

I

AIP VOKIEČIAI SKRIDO AMERIKON

' A * —
t 1 2______ _ _

kitokių tikybinių apeigų, pa
kol nebus atšaukta respubli
kos konstitucija.

Šituo manevru vyskupai 
tikėjosi sukelti tikinčias 
Meksikos minias prieš val
džią. Bet žmonės nekilo. 
Kiekvieno miesto valdžia 
paėmė bažnyčias į savo ran
kas ir pavede jas atsako- 
mingų parapijonų komite
tams. Bažnyčios stovi atda
ros, ir tikintieji žmonės ne
mato jokios sau skriaudos. 
Jie gali melstis, kada tik no
ri. Valdžia jiems to nedrau
džia.

Katalikų vyskupai pradė
jo kurstyti tikinčiuosius prieš 
valdžią, sakydami, kad ji 
griauja bačnyčias ir nelei
džia kunigams pamaldų lai
kyt.

Tuo tarpu ginčai tarp Su
vienytų Valstijų ir Meksikos 
buvo išrišti Meksikos nau
dai, ir šitą dvasiškijos maiš
tą valdžia pradėjo malšinti

Vyskupai pakėlė riksmą 
kad “bedieviška” prezidento 
Caileso valdžia juos perse
kiojanti. Ir viso pasaulio ka
talikų dvasiškija pradėjo 
šaukti apie Meksikos val
džios “žvėriškumus.

O tuo tarpu Meksikos Dar-: 
bo Federacija, kun tun apie1 
2,000.000 katalikų narių 
Uojo valdžios pusėje. K__ _ .. , . - ,
pareiškus šitą savo nusista-:1^13.^ <lau? JU turėsią būt 
tymą viešai, pereitų metųpa. . nes valdžios agen- 
rucmiučio 1 diena šita orea-!:ai J°kių įrodymų prieš tuos 

neturį, o areštavę

Meksikos valdžios eina mir
tina kova. Kaip gi i tai žiuri 
Meksikos Darbininkų Fede
racija, kuri susideda iš apie 
2,000,000 katalikų? i

Stovėdama tarp valdžios 
ir bažnyčios, Meksikos Dar- 
>o Federacija iškėlė prieš sa
ve du klausimu:

1. Ar leisti bažnyčiai taip 
įsigalėti, kad ji galėtų sėk
mingai priešintis valstybei?

2. Ar mes norime, kad 
bažnyčia trukdytų progresą 
ir priešintųsi šių dienų demo
kratijos reikalavimams?

1 abudu klausimu Meksi
kos organizuoti darbininkai 
atsake griežčiausiu NE! Ir 
jie nutarė remti šitoj kovoj 
valdžią, kuri gina respubli
kos konstituciją.

Reikia žinoti, kad bažny
čia Meksikoj yra atskirta 
nuo valstybės jau nuo 1857 
metų, o vis dėlto ji nenustojo 
kištis į šalies politiką. Kuo
met 1910 metais Madero pa
kėlė Meksikoj revoliuciją, 
kad sugrąžinus žmonėms že
mę ir laisvę, tai bažnyčia rė
mė despotą Diazą. Kuomet 
žmonės laimėjo ir Diazas bu
vo nuverstas, tai bažnyčia 
pradėjo pataikauti Maderai. 
Bet negalėdama jo savo pu
sėn patraukti, ji pradėjo 
remti žmogžudį Huertą, ku
ris paskui nužudė prezidentą 
.Maderą ir vice-prezidentą 
Saurezą, ir pats apsiskelbė 
Meksikos diktatorium.

Prieš šitą kruviną despotą 
pakilo Carranza.

Ir revoliucija vėl buvo lai
mėta. Carranza nuvertė 
žmogžudį Huertą, ir Meksi
ka pradėjo tvarkytis. 1917 
metais tapo parašyta Meksi
kos konstitucija. Kadangi 
kunigams su Diazu x iešpa- 
•.aujant geriausius Meksikos 
žemės ir žibalo šaltiniai buvo 
išparduoti svetimiems kapi
talistams be žmonių pritari
mo, tai žmonės dabar nutarė 
tuos tartus iš atėjūnų atsiim
ti. Tuo tikslu naujon konsti- 
tucijon buvo įrašyta, kad ne
kilnojami Meksikos turtai 
gali prigulėti tiktai Meksiko
je dm tįsiems žmonėms. Tas 
.statymas apėmė netik ka- 
,-yklas n-aliejaus šaltinius,, 
bet lygiai ir bažnyčių di
li žiaurius t artus, kuriuos val
dė atėjūnai kunigai ir popie
žiaus atsiųsti vyskupai.

Nauja Meksikos konstitu
cija nepatiko Amerikos pel- 
nagrobiams nuo Wall Street, 
ir jie pradėjo siundyt savo 
valdžią prieš Meksiką. Jie, 
mat. nenorėjo išsižadėti to 
aliejaus ir kitų turtų, kuriuos 
Diazas buvo jiems pardavęs.

Kada dėl šitų turtų kilo 
tarp Meksikos ir Suvienytų 
‘Valstijų ginčai ir jau pradėta nariai parodė, kad šita tero- . 1 1 — A • • 1 x • a lt 1 • • 1 • • • n •

už kokių 400'valandas. Skrendam ir vis 
turi pasirodyt jau dairomės, ar nepamat.vsim 

sausžemis. Bet tuo tarpu i kur gyvybės ženklų. M ui; 
mus, taip toli kaip pradeda klaidinti miražai. 

Mums pradeda rodytis, kaa 
mes matom didelius miestus 
su bažnyčių bokštais, orlai
vių daržines, net orlaivius, 
apie jas sustatytus ir žmones 
vaikščiojant. Paimam žiūro
nus, ir pasirodo, kad tai iliu-

Pereitame “Keleivio” nu- skaitliavimu, 
mery buvom jau rašę, kad mylių 
vokiečių orlaivis “Bremen” 
perskrido Atlantiką ir nusi- priešais 
leido ant salos netoli Kana- akis gali užmatyt į priekį ir į 
dos pakraščio. abu šonu, pasirodo nusidrie-

šitą kelione atlikt, du vo- kustus baisios ūkanos. Is 
kiečiai, kapitonas Koehl ir šiaurės rytų da pradeda pus- 
baronas von Huenefeld, ku- 
riedu iš Airijos buvo pasiė
mę dar airių lakūną Fitz-

i maurice'ą.
* Vienas šitų lakūnų dabai 
į papasakojo savo įspūdžius iš 
i tos kelionės. Pasiklausykit, 
Į jie gana įdomus:

Musų kelione buvo pilna 
iurpulių nuo pat pradžios 

jis sako. Jau pats 
s nuo žemės Bal- 

donneFyje (Airijoj) būvu 
gana šiurpulingas. Mes pra
važiavome apie vardų
j- negalėjome da pakilti, nes 
negalėjome išvvstyt reikalin
go greitumo. Ir kaip tik tuo 
laiku prieš mus mašiną pasi
painiojo kažin iš kur užkly
dusi avis. Mes jau beveik 
autėm, kaip mes į ją atsimu- 

šam ir kaip musų propeleras 
lūžta. Buvo labai sunkus mo
mentas. Išrodė, kad katastro
fa bus da nepradėjus kelio
nės. Tečiaus paskutiniam 
akies mirksny orlaivis kilste
rėjo ir mes pralėkėm viršum 
avies. Vos tik mes atsikvė
pėm. kaip staiga prieš mus 
pasirodė didelis medis, kurio 
vos tik išsilenkėm.

Pagalios pakilom gana 
aukštai ir skrendam virš de- 
besu, pro kuriuos kyšo tiktai 
Airijos kainų palšos viršū
nės. Labai gražus reginys. 
Airijos krantai tuojaus palie- 
<a, ir kelionė iki pusės At
lantiko tęsiasi be jokių įvy
kių. Oras geras, tik kartais 
nasirodė lokalė audra r* 
-megu ar lietum. Kurias mes žvaigždutės nesimato dangų-;mi žemyn ir kapitonas Koehl 
aimingai aplenkiam. Kartas žiūrime įtempę akis, ar, 
iuo karto numetam dūminę nepamatysime kur švyturio.’ 
lonL?J^ ■ van<ieni: Jos dūmai kuris pasakytų mums, kad

l)anx^°’ i kurią pusę mes jau randamės ant sausos 
Jfjeko E. J“ * 

su lyg ko mes mainom 'skrendam vis į vakarus. 
iCFVnti Teitam Trro : _ ___ i _ _ i__ i

k*

ii smarkus vejas ir jau pra
deda temti. Geroji saulutė, 
kuri mums sviete ir vadova
vo per visą dieną, po valiai zija. 
pradeda leistis uz ūkanų. Į Mes pradedam jau nerimti

Mes bandome kilti kuo dėl savo likimo. Kas bus, jei- 
aukščiausia, kad pasinaudo- gu dėl stokos kuro mums 
tus tuo dangaus šviesalu prisieis šituose tyruose nusi- 
kaip galima ilgiau, zinoda-,leisti? Priešais mus matyt at- 
mi gerai, kad kompasu ren - einant didelė audra su sme- 
tis čia negalima, nes magne-’gu. Staiga ji pakįla aukštyn 
tiškos permainos čia labai di-jir mes pamatom didelį užša- 
delės ir kompasas labai ne-įlusį ežerą. Tuojaus išsklei- 
pastovus. Bet pakilus pasi- džiam savo žemėlapius ir 
daro negerai, nes debesiai la- bandom nustatyt, kokioj vie- 
bai tiršti ir kupini elektros, toj toks ežeras randasi. Pra- 
Mes neriam per juos vėl že-dedam žiūrėti u iobų, bet 
mvn. Nusileidžiam iki 5(> pė- nieku nesiniaio. Staiga mes 
dų virš vandens. Jura baisiai pamatom lyg ir laivą įšalusį į 
audringa ir apsiputojusius jūres. Sušunkam iš džiaugs- 
’oaltos vilnis verčiasi di- mo ir skrendam arčiau. Ap- 
džiausiais kalnais. Pasidaro sukam apie jį kelis Kartus ir 
nyku ir neramu. Prie to v isko pamatom, kad ta: šviturys

NORĖJO PRAŠALINTI 
KAUNO MAJORĄ 

VILEIŠĮ.
Pora savaičių atgal buvom 

padavę vilniškio “Pirmyn” 
pranešimą, kad fašistai pra
šalinę Kauno majorą Vileišį, 
kam jis sakydamas prakalbą 
Valstybės Teatre pareikala-

f

i I 
I

ir kauilalo gir.!.. RaįĮ’ ,labar Pa?iro,il>- si’a \k*
.žinia buvo neteisinga, nes p. • pakilimas 
:Vileišis da nėra prašalintas. 
Bet “Lietuvos Žinios” prane
ša. kad Kauno Miesto Tary
boje susidariusi opozicija su 
Kaž-kokiu Chodos’u prieša
ky, kuri daranti didelių pas
tangų p. Vileišį prašalinti. 
Kovo 27 dieną šita frakcija 
įnešė Tarybos posedin pasiū
lymą, kad butų perrinkta vi- 
įsa Taryba ir miesto burmist
ras ^majoras!. * 

Į Šitoks pasiūlymas Tary tx »s 
posėdy sukėlė didelį triukš
mą ir ant galo 25 balsais 
prieš 21 buvo atmestas.

A j v* v

bet... bet jos susipurvino oir-į'° 
bant Dievo i _
bei.

Butų \isai Kita istorija 
jeigu maineriai pradėtų ka
syklų savininkus smala tepti 
ir plunksnomis barstyti.

DIDELI AREŠTAI 
JAPONIJOJ.

Praėjus parlamento rinki- 
manis, -Japonijoj prasidėjo 
dideli kairiųjų darbininkų 
areštai ir jų organizacijų 
naikinimas. Per mėnesi laiko 
suimta daugiau kaip l,00(» 
žmonių, kurie dabai1 sėdi ka
lėjimuose ir laukia teismo.' 
Daugiausia suėmimų buvo 
šiuose pramonės centruose:) 

• Tokio. Osaka, Fukuoka ir. 
•Sapporo. Čia ir suimtųjų by-. 

;edos bus nagrinėjamos.
Apie pusė suimtųjų busią

I

VOKIEČIAI MĖGINA 
ELEKTRA SKERSTI 

GYVULIUS.
Centralinej Berlino sker-

Ka*ĮĮkaitinama ramybės ardymu, dykloj pradėta mėginti elek-

da prakiura aliejaus sistema • pastatytas iai\ams ant salos, 
ir pradeda varvėti musų n»a i Apsukant da kelis kartus, L 
šinos tepalai.

Prieš mus susideda aršiau
sios sąlygos. Aplinkui kau-į Mums rodosi.

s, ir 
Į pamatom pulką sūnų, bet ki
tokius gyvybes nesimato.

', kad tas šv itu- 
kia audra, apačioje aukšta j-ys yra apleistas ii kad mes 
jura, o ūkanos ir šaltis den-! matom čia ne šunis, bet pul- 
gia mus ledais. Bet kitokios ką alkanų vilkų.
išeities nėra, kaip tik lėkti) Bet orlaivio parpimas at- 
pirmyn ir pirmyn į vakarus,'kreipia gyventojų dėmėsi, ir 
pakol pasirodys koks nors)iššvitui io triobeles išeina ke- 
sausžemis. )turi žmonės. Musų džiaugs-

Naktis pasidarė tokia tam-i >no negalima aprašyt. Mes 
si. kad nieko nematyt. Žemai'numetėm dūminę bombą, 
skristi jau pavojinga. Taigi kad patyrus kaip vejas pu- 
pradedam kilti iki 2000.)čia, ir leidžiamės žemėn. Iš- 
3000, 4000. 5000 ir 6000 pė-‘sirenkam užšalusi vandenį ir 
dų. kur labai didelis šaltis, i nusileidžiam gerai, tik stai- 
Bet iš ūkanų mes vis da ne- ga — triokšt ir iuzta ledas po 
galim išsimušti ir musų oriai-! priešakiniais orlaivio ratais. 

su,vis visas apšala ledu. Nei . Musų orlaivis pasvyra nosi-

tra mušti galvijus, kurie pir
ma buvo plaunami peiliais. 
Skerdžiamam galvijui užde
da du elektrodu, vieną ant 

ū‘ 
oaskui paleidžia 110 voltu 

_____ ___ __________’ ’ * ’ ' . Elektra 
darbininkus dėlto, kad rinki- nutrenkia kiekvieną galviją, 

taip ir didžiausi 
idaug lapeliu, kuriu turinys iautj, ir manoma, kad šito 
'buvo toks:_________________ įkia mirtis yra visai neskaus-

nieka> rnilU<a
1 Darant pirmuosius bandy- 
1 mus, į skerdyklą buvo susi
rinkę veterinorių delegacija, 
•žemdirbystes ministerijos 
atstovai, draugijos gyvu
liams saugot nuo žiaurumo 
nariai, daugybė rabinų ir 
mėsininkų.

viešai, pereitų metų į nes ^valdžios agen-
rugpiučio 1 dieną šita orga-jV” ”” — y •• -
nizacija suruošė Meksikosl?monęs j---------— t . .
sostinėj demonstraciją, ku- juos nen tik nuožiūra vaduo nuga y k tj jine kaklo i
rioj dalyvavo 100,000 žmo
nių. Ir šitoj demonstracijoj 
Meksikos darbininkai pala
kė aiškiai, I
tiesa yra valdžios pusėj, o 
bažnyčia jieško ko ji nėra 
pametus.

damiesi.
Valdžia puolė kairiuosius galvaninės srovės.

kad šitoj* kovoj imetu ,buvo Paskleista KaiP vfršl*

“RANKOS PURVINOS,” 
BET...

Ku Klux Klano viršininkai 
Pennsylvanijoj iškėlė bylą 
Pittsburgho teisme prieš ‘ 
buvusius savo penkis narius, : 
norėdami uždrausti jiems 
vartoti. K. K. K. vardą ir da 
reikalaudami iš jų po $100.- 
000 “atlyginimo” už apšmei-! 
žimą šitos patriotiškos orga-^ 
nizacijos.

Penki apskųstieji kliuksąi

aimingai aplenkiam. Kartas persikerta sau kaktą. Kiti du 
lakūnai išlieka sveiki.

Šviturio sai'gas. Kanados 
francuzas, maloniai lakūnus 
priima ir suteikia jiems sve
tingą prieglaudą savo bakū
žėj. Bet nėra pas ji nei tele
grafo, nei telefono, kuriuo 
galima butų pranešti pasau
liui apie lakūnų likimą. O

“Parlamentas yra 
dau<riau. kaip tik įrankis žmo-j 
nėms apgaudinėti. Mes priva-' 
lom sudaryti savo parlamenu . ,
iš darbininkų, valstiečių ir vap?zemdirbystes 
gingujų sluogsniu.

“Mes privalom iškelti aikš
tėn kapitalistų ir dvarininku 
piktadarystes.

"Mes reikalaujam: Pilnos re
vizijos rinkimų Įstatymų, pa
naikinimo visų Įstatymų taiko
mų proletarams slėgti, panai
kinimo imperialistinių karu ir 
panaikinimo monarchijos.” 

jos reakci- 
talkininkai. žinoma.

šita propagan-

d- 
!gais. Valdžios prokuroras 
pareiškė,’ kad šitokia agita
cija. tai didesnis valstybei 
pavojus, negu ginkluotas už
puolimas iš lauko.

Ištikrujų gi šitame darbi
ninkų judėjime netiek yra 
komunizmo, kiek abelno ne
pasitenkinimo esama padėti-

užvedė kontra-bylą, ■ reika- - Valdžia ir visi j 
laudami indžiokšino. drau-n'a\.
džiančio Ku KJux Klanui da- tvirtina, kari
ryti toj valstijoj biznį, ir kar- (^a esanti komunistų darbai 
tu reikalaudami atskaitos iš,apmokamas Maskvos pini 

a a ■* • ! i £■» \ i z I -z i wi • »»<■»tų $20,000,000, kuriuos 
Pennsylvanijos nariai esą su
dėję Klano organizacijon 
Kaž-kokiems ten slaptiems 
tikslams.

Iš abiejų pusių buvo pa
statyta daugybe liudininkų.«w-
Buvusieji Ku KluX- Klano)

Kalbėti apie karą, tai Meksi- ristų organizacija dasilei- mi- Pragyvenimas .Japonijoj 
katalikų bažnyčia irgi džia didžiausių žvėriškumų, ’^angus. algos mažos, irt.ir to

dėl darbininkai bruzda.
Net reakcinė spauda pri

mena valdžiai, kad areštai.' 
šitas bruzdėjimas nesiduos

kos
i akele prieš savo šalį maištą Ji nakties laiku užpuola ant

• kunigai pareiškė, kad jie namų, ištraukia žmones iš lo- 
naujos konstitucijos nepil-) vii, išveda juos j laukus, nu- 
< -ys, nes ji esanti priešinga rengia juos, nuogus muša, iš- 
katalikų tikėjimui. (‘

Ištikrujų gi prieš tikėjimą nomis ir taip paleidžia lau 
"Meksikos konstitucija nieko kuose, < 
nesako. Ji tik reikalauja, Vienas liudininkas pasakė. 
kad klebonai, kurie valdo kad jis s«vn akimis matęs in 
bažnyčias, privalo registruo- kaip Texas valstijoj šitie tė
tis valdžios įstaigose, ir sako, roristai-patriotai 
kad svetimšaliai kunigai ne- ant laužo 7 gyvus z,uiunes.. -----------—-
gali valdyti nekilnojamų Kitas liudininkas parode,' ę^ieagos kunigų 
turtų. Tikėjimo tas neliečia, kaip Ohio valstijoj klansma- gas” i'’*"

.tepa smala.apibarsto plunks-revoliucinės 
nomis ir taip paleidžia lau- 'dėjos nekiltų ir nesiplėtoty. 

o kartais ir nužudo, ire^kia prašalinti tas sąly- 
lindininkas pasakė !gas, kurios gimdo žmonių 
savo akimis matęs, inePas’ten^in’iri^- 
fas valst.iini šitip tp-'

sudegino AR POPIEŽIUS ATSKRIS 
žmones ! TŲ AMERIKON?

i “Drau- 
aiškina savo skaitytn- 

Bet vyskupai pareiškė, kad nai išdinamitavo savo baž- jams, kad vokiečių lakūnais 
pildyti šitokią konstituciją nyčią, kad suvertus bėdą ant "tikėjimas gelbėjo perskristi 
reikštų bažnyčios nusižemi- savo priešininkų ir gavus vi-'Atlantiką.” Girdi: 
n imą prieš civilę valdžią, o suomenės pritarimo savo te-! 
jie niekuomet su tuo nesutik- roristiškiems žygiams. t Į 
šią. Jie kitokios vyriausybės Teismas išklausė visus liu- 
nepripažįstą, kaip tik Romos dininkus ir pripažino, kad 
popiežiaus. Svetimšalio po- “
piežiaus autoritetas turi sto
vėti virš valstybės ir virš įs
tatymų. Azuot pripažinti ci- 
• ilę žmonų valdžią ir šalies 
įstatymus. Meksikos vysku-

, ♦
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kliuksai turi “purvinas ran-’ 
kas.” Bet ar jis padarė ką 
nors, kad tas “purvinas ran
kas” suvaržyt.

Nieko.
Jis panaikino abidvi by-

Girdi:
“Vatikano laikraštis ‘Osser- 

vatore Romano’ rašydamas apie 
pavykinta perskristi Atlantiko 
vandenyną pažymi, kad tas pa
vykintas daugiausia priguli nuo 
lakūnų, kapitono Koehl ir ma
joro Fitzmaurice. prakilnaus 
pamaldumo, tikėjimo ir meiles.

“Toliaus laikraštis pažymi, 
kad pirm leisiantis ton pavojin-

.nuris į
vėjas pučia ir kaip jisgrei-)žemės. Nieko nesimato.

'Hvo kryptį, jeigu yra reika
lo.

Mes jau artinomės prie
Nevvfoundlando ir. musų ap-

I

Nerizikuokite — vartokite ši įryninanrt muilą!

“KŪNO ATSIDAVIMAS manei 
neliečia ' -nes įau, sakome 

Be’ negalim.: būti tikri. Nes. s' k.
pripratę prie kario kvapsnio, pas 
kui nebejuntame. Kiti betgi žiro.

. kad mes kairi — o mes re'
Faktai kurto atsidavimo
Kad gyveni: turime prakaitnote

.Net vėsioms dienomis milionai ri
dos duoklių r.jolatos garuoja pra
kaitu — dažnai iki kvortos . 2 • 
valandas.

Matottis ar • e šis kūno prakai 
tas iTtfrf’is rur kvapsni Jis nerasi 
renka, bieapsr ogar..!. iats» galime 
būti kaltli — nežiūrint musu gy
venimo pad’ies

O vienok vra paprastas būdas 
užmušti kūno atsidavima. Tik prau

skitės dažnai malonui muilu ku 
nuo milionai džiaugiasi — Life- 
buoy — jis kvapsnius naikina!

Tos pačios švelnios ir apsčios pu 
tos. kurios apsaugo sveikata nai- 
kindamos mikrobus — prašalina at 
sidavimą grynindamas duobeles. 
Dėl išvaizdų. irgi Lifebuoy stebė
tinai geras. Mihonai randa ji pil
nai toouiu prausimo tikslams

Jo sveikas kvepėjimas
Pramoksite mėgti tą 

l.itenu 'y srm-u kvepe>:ma 
ko kad i rieruov grvntnA
ns greitai nugaruota
Pavartokite I ifebnoy ^avaitę^ o var 
losite vj.a gyvvcnimą. Pirkite šian
die
LEVER RRON CO -

malonų 
kuru sa 
net kn- 

po nuplovime

t

įU»TA»QO KL'WO RVAPSMI

DĖL VLIDO

Mus pradeda kankinti 
nuovargis ir kartas nuo karto 

t miegas užmerkia mums akis. 
Pašėlusiai nyku. Rodosi, kad
net ir instrumentai šaiposi iš į pasaulis susirūpinęs laukia, 
mus ir tyčiojasi, sakydami.'Nėra pas šviturio sargą nei 
kad veltui bus visos musų pa-’ 
stangos.

Pagalios ūkanos palieka* 
j už mus, ir pasirodo žvaigž
dėtas dangas. Pamatom 
Šiaurės žvaigždę, tą ištiki
miausią jūreivių kelrodę. 
Pasidaro daug lengviau. ne> 
dabar galim lengvai nustatys 
savo kelionės kryptį.

Žiūrėdami žemvn mes
staiga pamatom, kad tie iš
draikyti lopai, kuriuos mes 
pirma skaitėm ūkanomis 
virš vandens, yra miškuota 
žemė. Paimam šviesos pišta- 
lietą. Iššaunam žemyn baltą) 
šviesą ir žiūrim per žiūronus.. 
Bet iš tokios aukštumos ne-i 
galim pastebėti jokių daiktų, Į 
nes ir akis labai pavargusios.

Nusileidžiam taip žemai, 
kaip galima be pavojaus už
kliūti už kokio kalno, ir vėl 
iššaunam baltą šviesą že
myn. Mes pamatom tiesiog 
po savim didelį miškuotą! 
kalną, visą apdengtą sniegu. 
Pagalios mes įsitikinam. kad 
randamės jau ant kietos že
mės. Tuojaus turi ateiti auš
ra. Mes labai jos laukiam.

Pradeda aušti ir dabar 
mes pamatom didžiausius 
miškų plotus, visur sniegas, o 
gyvybės nei pėdsakų. Mes 
nusprendėm, kad nuskridom 
pertoli į Labradorą, ir pasu
kam į pietų vakaru^.

Galų gale pamatom užša
lusią upę su dideliais kalnais 
iš abiejų pusių. Skrendam 
sekdami tos upės v aga. lai
kydamiesi tik apie 10 pėdų 
nuo ledo. Mums labai rupi, 
kad nepritruktų kuro. Išniie- 
ruojam tankas ir pasirodo, 
kari galim skristi da apie tris

automobiliaus, nei laivo, nei 
arklio, kuriuo galima butų 
dasigauti prie artimiausios 
radio stoties, kuri randasi 
nuo tos v i etos uz 20 mylių. 
Vienatinis susisiekimo budJs 
šitoj žemės vietoj, tai šuni
mis traukiamos rogutes. Tai
gi. atsisėdęs į tokį vežimą, 
vienas vyras išvažiavo šuni
mis į radio-stoti. Išėjo sep
tynios valandos, pakol jis 
pristatė tą žinią į x ietą, ir vi
sas civilizuotas pasaulis tuo
jaus išgirdo, kad “Bremen* 
nusileido ant Greenley salos, 
netoli Labradoro.

AMERIKOS JACNIMO 
ATSTOVAS.

Amerikos artistu komitetas 
pripažino šitą vaiką “Amerikos 
jaunimo atstovu. fi»-s jis turį, 
geriausia išvystytą kūną fr pre ■ 
tą. I ž savo darbus niok.vk.1oie jii 
turi daug atzymėiio.ii. lis vadi
nasi fJm<i Harrct ir gyvena ‘i’ 
tėvais ashington<; mieste >

f 4’
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LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Pas mus darbai negerėja, 
o vis eina blogyn. Bedarbių 
skaičius auga. Katrie ir dir
ba, tai nepilną laiką, vos gy
vastį palaiko. Sunku yra pa
sakyt, kas bus toliau.

Miesto valdžia atidarė ofi
są ant City Hali, kur bedar
bius surašinėja, tik nežinia 
delko.

Bankai taipgi reikalauja 
turto patikrinimo is darbi
ninkų. Turbut nori viską su
žinot apie darbininkų gyve
nimą ar ilgai darbo žmonės 
galės be darbo gyvent. Jie 
gerai žino, kad darbininkų 
tunas yra kapitalo rankose, 
tai yra jų fabrikai, jų bankai, 
jų viskas. Pas kapitalistus 
yra vienybė, todėl ir galybė.

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčios murinės sienos te
bestovi. o vidus tuščias. Jau 
kelinti metai kun. Virmaus- 
kis savo nekaltas “buriutes” 
laiko skiepe. Tame skiepe 
daroma visokis biznis. Vie
nos davatkos plepalų sampa- 
lus fabrikuoja, o kitos toj pa
čioj vietoj poteriauja.

Šitame skiepe buvo rodo
mi Lietuvos judomi paveiks
lai. Rodė ir aiškino C. G. 
Lukšis. Žmonių buvo apie 
pora šimtų. Žinoma, Law- 
rence’o žmonės po bažny
čiom nenori eiti. Jeigu butų 
rodoma ant Lietuvių Svetai
nės, tai Lukšis butų biznį pa
daręs.

Nekurios romiškos davat
kos bando šeimynišką gyve
nimą suardyt. Jos pataria su 
tais vyrais, kurie neina į baž
nyčią, negyvent. Reiškia 
Dievo prisakymus sulaužyk.

Eks-socialistas užsiprašė 
kunigą, kad kalėdodamas jo 
nepamirštų aplankyti. Dar
bas atliktas su krapyla.

“Kel.” Skaitytojas.

neorgam- se, tai turbut ne ausimis ( 
tai kriaučių amatas'klausei, o pilvu.

Jis kalbėjo ta pačia tema 
ir Ansonijoj. Ir teko man 
kalbėtis su ansoniečiais lie
tuviais, kurie labai gražiai 
atsiliepė apie kun. Bakšio 
kalbą. Ta nuomonė ne vien 
katalikų, bet ir pačių rimtų
jų progresyvių žmonių. Vi
sus ansoniečius jis savo kal
ba sujudino ir jie pamate 
kaip aklai veda juos ameri
koniškas jų prabaščiukas, 
kuriam lietuvybė visai neru
pi, o tik gešeftas su visokiais 
monkinimais. Ir. ansoniečiai 
pradeda bruzdėti ir susipras
ti. Jei tamsta netiki manimi, 
tai pats pasiklausk ansonie- 
Čių. Ir ten visi lietuviai, vi
sokių pažvalgų, anot mano 
draugo, buvo susirinkę. Pa- , 
klausk jų, kokia jėga juos , 
vienybėn sujungė?

Antra G. J. K. melagystė, 
buk to vakarėlio rengėj’ai < 
pelną atidavę kun. Valantie- 
jui. Kame įrodymąi? Lai bu- . 
na žinotina visiems, kad Va- 
lantiejus negavo a nei vieno 
supuvusio cento. Pasiklausk 
pats pas ji, o toki pat atsa
kymą gausi. Užtenka Valan- 
tiejui melžti vyčiukus ir su- 
kvaitusias savo aveles. Jie 
jam parsidavę su kunu ir dū
šia. Mes gi gudresni.

Toliau G. J. K. prikiša Se
nam Parapijonui ėjimą išpa
žinties pas jegamastį. Taip, 
prisipažįstu, kad buvo tokie 
laikai, bet jau senai, kada ei
davau pas ji išpažinties. Da
bar gi neinu ir ji man nėra 
reikalinga. Nes patyriau, 
kad ponas jegamastis už ma
ne didesnis griešninkas ir 
kad jis pats savo skelbiamo 
Kristaus mokslo nepildo ir 
elgiasi visai priešingai. Jis 
nori Kristaus vaistais kitus 
gydyti, bet savęs nebegydo. 
Tegul jis klauso savo sekre- 
torkos griekų “Packarde.” 
Tai nėra čia jokia paslaptis. 
Kas tik turi akis, tas ir mato.

G. J. K. kimba ir bara ma
ne, kam aš vartoju žodi “po
nas.” Gaila man. kad tamsta 
tokio mažo dalyko nesupran
ti. Taipgi tamsta iš pavydo 
nori įkąsti ponui Gudiškiui. 
Mes, vvaterburiečiai. gerai 
pažįstame Gudiškį, kaipo 
rimtą ir gudrų žmogų. Ir 
tamsta džiaugtumeis, jei 
nors mažą delelę turėtumei 
jo protingumo ir sumanu
mo. Patariu tamstai su juomi 
susidraugauti ir pasimokinti 
tiesos ir šviesos. Jis gi patar
naus tamstai su mielu noru.

Kaslink kun. Bakšio, tai as 
tikrai norėčiau matyti, kad 
jis nusikratytų nuo Romos 
ir airišių agentų ir taptų tik
ru liaudies švietėju ir socia
listu. Jam tiktų tokiu būti. 
Nuo socialistų nereikia bėg
ti, nes jie daug pasidarbavo 
paliuosavime iš vergijos 
žmonių. Paskaityk tamsta 
žmonijos istoriją, ten surasi 
tikros šviesos.

Na, į tamstos “paaiškini
mą" daugiau neatsakinėsiu. 
Bet tamsta atsakyk man į 
mano paklausimą: Ką jus 
manote apie lietuviškos mo
kyklos vaikų vedimą tiesiog 
iš mokyklos į kintamus pa
veikslus? Kas trečiadienis 
beveik visą popiet mokslo 
laiką sugaišina jegamasčio 
krutamuose paveiksluose. 
Tai baisi skriauda vaikams 
ir tėvams. Ne dyvai, kad iš 
lietuviškos (žinoma, tik taip 
vadinama, o lietuvybės joje 
beveik nėra) mokyklos vai
kai išeina nedamokvti. Svie
tiškoji valdžia jei tai žinotų, 
ji turėtų uždrausti. Tėvai 
vietoj zurzėjimu turėtų patįs 
nueiti ir pranešti valdžiai. 
Jegamastis pats kai-kada 
mokykloje ragina vaikus, 
kad eitų į jo kintamus pa
veikslus. O pirma buvo tokia 
gadynė, kad visa gerkle rė
kė. kad neleistų tėvai savo 
vaikų į "mūvės.” Tuomet bu-

kriaučiai pasiliks 
zuoti, 1 
bus blogesnis už visus kitus 
amatus. Todėl draugai kriau
čiai, visi stokite į A. C. W. 
218 skyrių, tada bendromis 
jiegomis galėsime pagerinti 
savo būvį ir prašalinsime iš 
savo organizacijos tas ydas, 
kurias šiandien mes matome.

* ♦ *

Balandžio 6 d. SLA. 64 kp. 
laikė savo susirinkimą. Nors 
nariai buvo kviesti per atvi
rutes, bet atsilankė vos 40 
narių. Prie šitokio narių ap
sileidimo komunistai labai 
lengvai gali užvaldyti SLA.

Musų kuopa į SLA. Seimą 
išrinko 6 delegatus. Visi geri 
SLA. darbuotojai. Delega
tais išrinkta šie nariai: advo
katas N. Rastenis, advoka
tas W. Laukaitis, K. Liutkus, 
P. Lazauskas, S. Butkus ir 0. 
Rastenienė, ls šių šešių dele
gatų tik vienas yra neaiškaus 
nusistatymo, o visi kiti — tai 
visokių diktatūrų priešai. 
Jeigu visos SLA. kuopos iš
rinktų Seiman tokius delega
tus, tai SLA. Seimas butų 
pasekmingas visais atžvil
giais. Diglys.

BALTIMORE, MD. 
Kriaučių darbai ir kitokie 

Įvykiai.
Per visą žiemos sezoną 

kriaučiai labai mažai dirbo, 
o dabar, sulaukus pavasario, 
nekurios kriaučių dirbtuvės 
visai užsidarė. Nuo 1920 me
tų kriaučių uždarbis sumažė
jo ant 50 nuošimčių. Ir nėra 
vilties, kad pagerėtų. Jeigu 
neįvyks kokios svarbios per
mainos šalyje, tai kriaučiai 
taip ir skurs.

Baltimorės kriaučiai siuva 
padalytais kava Įkais. O už 
tas daleles darbo taip mažai 
apmoka, kad sunku užsidirb
ti pragyvenimas. Norėdami 
siek tiek daugiau užsidirbti, 
kriaučiai siuva visu greitu
mu. kiek tik jų spėkos neša. 
Nei jokioj kitoj pramonėj 
darbininkai nedirba taip 
greitai, kaip musų kriaučiai. 
O tas begalinis skubinimas ir 
privedė prie bedarbės. Abel
nai paėmus, kriaučiai neiš
dirba daugiau, kaip 8 mėne
sius per metus.

Jeigu kriaučiai laikytųsi 
prie uni jos, tai tas blogybes 
butų nesunku prašalinti. Bet 
Į uniją kriaučius sutraukti 
yra begalo sunku, nes gene- 
ralis ofisas atsiuntė Į Balti- 
morę toki organizatorių, ku
rio žmonės labai neapkenčia. 
Jeigu ir kitų miestų kriaučiai 
taip neapkenčia Jankausko, 
kaip baltimoriečiai, tai aš ne
suprantu. kaip unija gali tokį 
žmogų laikyti organizato
riaus vietoj. Tiesa, Jankaus
kas labai mėgsta diktatoriš
kai valdyti ir yra labai žiau
rus žmogus. Jeigu kas jam 
nepatinka, tai tą jis iškolioja 
Visokiais negražiais žodžiais. 
Suprantama, sunku butų tokį 
žmogų surasti, kuris butų vi
siems geras, bet ekonominėj 
organizacijoj visgi butų gali
ma mandagiau elgtis, kad 
tuo budu sutraukus didesnes 
kriaučių minias į organizaci
ją

Jeigu ir ant toliaus musų

KENOSHA, WIS. 
Brazevičių sūnūs laimėjo 

mokslo stipendiją.
Kenoshos angliški laikraš

čiai pažymėjo faktą, kad 
AĮexander Braze (Brazevi- 
čius), 18 metų amžiaus lietu
vis, tapo priimtas Wisconsi- 
no Universiteto studentų 
brolijon Phi Eta Sigma.

Tai yra didžiausia garbė, 
kokia tik pirmų metų studen
tui gali būt universitete su
teikta. Įstojimui -Į tą garbės 
organizaciją reikalaujama, 
kad per pirmąjį mokslo se
mestrą studentas butų gavęs 
už savo darbus pusę “A" pa
žymėjimų ir pusę “B" pažy
mėjimų. Is 1692 frešmanų 
klasės vos tik 56 galėjo tokio 
pažymėjimo pasiekti.

Jaunas Blaževičius pasi
žymėjo iš visų geriausia ir 
užtai universitetas suteikė 
jam dar $100 stipendijos 
mokslui eiti.

Aleksandro tėvai K. Bra- 
zevičiai gavo nuo universite
to perdėtinio S. H. Good- 
night’o laišką su pasveikini
mu dėl tokio gražaus jų sū
naus pasižymėjimo.

Ištikro. garbė yra tėvams 
susilaukus tokių vaikų’.

Drg. K. Brazevičius. stu
dento tėvas, yra pažangus 
žmogus, uolus veikėjas ir 
tvirtas “Keleivio” rėmėjas.

Reporteris.

WATERBURY, CONN. 
Atsakymas G. J. K. ir kiti 

dalykai parapijos pastogėj.
“Keleivio” Nr. 12 šių me

tų G. J. K. parašė “paaiški
nimą" apie kun. Bakšio pra
kalbą ir iškalno pasisakė, 
kad norįs “tiesą” pasakyti. 
Taigi atsakau tamstai, kad 
tame “paaiškinime" nebuvo 
jokios,tiesos. Tamsta meluo
ji užgindamas ir trumpinda
mas Bakšio prakalbos turinį. 
Jis kalbėjo per pusantros 
valandos apie Dr. Basanavi
čiaus gyvenimą ir jo nuveik
tus musų tautai darbus. Tai 
buvo viena iš patriotiškiau
sių kalbų. Patįs klausytojai 
tai pripažino. O tamsta ra
šai, kad tik keletas pasakėlių 
buvo pasakrta. Kas per tiks
las šitokios melagystės? Gal 
jegamastis pamokino tams
tą pameluoti? Žinoma, keli 
gražus juokeliai prakalboje 
buvo pasakyti tik dėl Įvairu
mo ir pasmaginimo publikos. 
Taipgi netiesą tamsta sakai 
užgindamas, kad kalbėtojas 
visai nesakęs, kad darbo, 
žmonės daugiau kovotų uz 
savo būvio pagerinimą ir ne
siduotų save išnaudoti viso
kiems monelninkams. Jei 
tamsta buvai tose prakalbo-

Rečiausia Rūšis Už Visai Prieinamą Kainą

a louraine
Jums patartinu pasirinki geriausia

: tvėrė. U siais metais, pirmi- Visur jaučiamas atgimi- 
ninku nelikęs, ketino kuopą Imas. Net ir užsnudusios visų 
skaldyti ir jau buvo beprade- kripčių Pittsburgho lietuvių 
dąs narius mulkinti. Bet na-(organizacijos pradeda at- 
riai susiprato ir jis pats mul- busti, 
kium pasiliko.”

Perskaičius šią koresponJ 
denciją kilo karštos diskusi
jos. Komunistai rėkė, kaci 
teisingai parašyta ir nereikia 
atšaukti, bet kiti nariai sake, 
kad jeigu žmogų vadina 
mulkium, tai kokia čia teisy
be. Pagalios tapo nutarta at
šaukti ir šią korespondenci
ja-

Dabar paaiškinsiu, kodėl

vo skaitoma už didžiausi 
grieką, dabar gi nėra grieko, 
nes ponui jegamasčiui eina 
iš to geras biznis, kad ir su 
skriauda vaikams. Suskaity
kime kiek tai per visus metus 
sugaišina mokslo laiko. Pa- jau, kad ten labai negražių 
veikslus pradeda rodyti tre- dalykų apsireiškia. Ir aš nuo 
čią valandą. Taigi iš mokyk-. savęs

vaiVna rlori a vūcti Viii* i

kias jų negražaus pasielgimo 
jštukas. Oi, tu mano prabaš- 
itėli, pasakysiu tau stačiai, 
kad žmonės tiesą kalba. Ta- 

įme vyčiukų kliube pats daug 
kartų praeidamas pastebė-

los vaikus pradeda vesti kur 
kas anksčiau. Prie to, pakol 
francuzukės ir airišiukės mi- 
nyškos surenka dešimtukus 
iš vaikų, vėl nemažai laiko 
išeikvoja. Tai pagalvokite, 
kiek lieka to laiko dėl moki- 
nimosi. O kiek dar visokių 
kitų kolektų yra mokykloje. 
Bažnyčioj, mokykloj, svetai
nėj, kur tik nepasisuksi, tai 
vis girdėsi tą pačią jegamas- 
čio giesmelę: pinigų, pinigų 
ir dar pinigų. Pas Dievą ne
prašo pinigų, o tik pas žmo
nes, nes žino, kad Dievulis 
neduos pinigų. Taigi turbut duoda.

; tėveliams patarčiau 
prilaikyti savo dukreles ir 
sūnelius nuo tos vyčių kom
panijos. Nes paskui pykšite 
ir verksite, bet bus per vėlu. 
Prie bolinimo jauni vaikinai 
išvirto tikrais gembleriais. 
Taigi nėra kuo pasigirti ir 
dar teisintis

Pas mus “Keleivį” dabar 
visi mėgsta. Net ir ponas je
gamastis su savo klapčiukais 
skaito. Kail iukas, jo šnipas, 
jiems visiems parneša “Ke
leivį." Fain, skaitykite ir 
džiaugkitės, nes geras laik
raštis ir teisingas žinias pa- 

Senas Parapijonas.
visoj Amerikoj nerasime to
kių dalykų kaip čionai. Klau
sinėjau pas kitus žmones, ar 
mokyklose kitur taip daroma

AKRON, OHIO. 
SLA. kuopa ir komunistai.

Balandžio 8 d. atsibuvo, 
ir sužinojau, kad niekur taip'SLA. 198 kuopos mėnesinis) 
nėra. Tėvai, susirūpinkite ir j susirinkimas. Nors šis susi- 
atkreipkite vyriausybės do-; rinkimas buvo svarbus, 
mę. Pakampiais nešnekėki-! 
te, bet darbą dirbkite.

Musų ponas 
neperseniausiai 
nansinę atskaitą, kurią užgy- 
rė tie laikraščiai, kurie sle
pia tiesą ir šviesą nuo žmo
nių. Mat, buvo didelės įeigos. 
Bet kodėl užtylėjo, kad šįmet 
skola ir vėl padidėjo net de
vyniais tūkstančiais. Yra ži
nių, kad tai nevisa skola bu
vo apreikšta; nes bijotas! 
žmonių. Reiškia Senas Para
pijonas tiesą rašė, kad para
pija vis kuo tolyn, tuo gilyn 
lenda į skolas. Toji atskaita 
sukėlė žmonėse didelio revo- 
liucijinio nepasitenkinimo. 
Tas nepasitenkinimas nėra 
be priežasties. Kas sveikai 
(ne aklai) protauja, tai su
pranta, kodėl taip yra. Blogi 
ir be sąžinės gaspadoriai. 
valdydami žmonių sudėta•z «C *■

turtą, nepaiso nieko, o tik 
save stengiasi prisotinti. 
Tanr tikslui turi dar prie sa
vęs prisidengusią dievotumu 
ir šventumu sekretorka. kai
po patarėją ir globėją viso
kių gerybių. Net profesorius 
Kiškelis jau pradeda nekant
rauti. Pasiklauskite pas 
Skridlą, jis suteiks visokių 
informacijų, nuo kurių jums 
ir plaukai atsistos ant galvos. 
Pernai, įvykus “revoliuci
jai”,ponui jegamasčiui nepa
sisekė išsprukti Lietuvon, ši- 
1................../ ' / ‘
Dar jo avelės apie tai nieko 
nebežino, f

Jaunimo Meno Draugijos 
jubilėjinis koncertas.

Kadangi Pittsburgho lie
tuvių organizacijos šiais me
tais neminėjo 10 metų Lietu
vos nepriklausomo gyveni
mo sukaktuvių, tai jaunuolių 
ratelis (Meno Draugija) nu
tarė balandžio 29 dieną, 8 
vai. vakare, Tautinės Parapi-

> Svetainėje, South Side 
dalyje, surengti nepriklauso
mybės šventei pritaikintą ju- 
bilėjini koncertą su prakal
bomis ir kitais pamargini- 
mais. Kad šis paminėjimas 
butų veltas vadinti jubilėji- 
niu. tai nutarta pakviesti ge
riausius Pittsburgho lietu
vius dainininkus, muzikan
tus ir kalbėtojų -̂

Taigi visi į ši pirmąjį Pitts
burgho lietuvių jubilėjinį 
koncertą! Stud. P. Dargis.

komunistai sandarietį Ra
mošką vadina mulkium. 
Mat, Ramoška, būdamas 
kuopos pirmininku, komuni
stams labai pataikavo, tai už 
tai ir gavo mulkiaus vardą. 
Kaslink prikišamo jam ba
liaus, tai Ramoška irgi mul- 
kiškai komunistams nusilei
do. SLA. kuopa buvo nuta
rus rengti balių Thanksgi- 
ving dienoj. Baliaus komisi
joj buvo ir Ramoška. Komu
nistai prikalbėjo baliaus ko
misiją užleisti jiems Thanks- 
giving dieną, ką SLA. kuo
pos komisija ir padarė. Ko
munistai Thanksgiving die
noj pelnė $125.00, o SLA, 
kuopa, kuri rengė balių pa
prastoj subatoj, uždirbo vos 
40c. Tai vienas Juozo Ra
moškos mulkiškas pasielgi
mas. O dabar antras.

Tą dieną, kuomet pripuo
lė SLA. kuopos susirinkimas, 
komunistai rengėsi važiuoti 
į Clevelandą. Bet kadangi 
tame susirinkime buvo nomi
nacijos SLA. Pildomosios 
Tarybos, tai komunistams 
rūpėjo kuopos susirinkime 
dalyvauti. Todėl jie paprašė 
Ramošką sušaukti kuopos 
susirinkimą 11 vai. ryte. Ra
moška, kaipo paklusnus avi
nėlis, tą ir padarė. Daugelis 
narių tuo laiku buvo bažny
čioj ir negalėjo j susirinkimą 
ateiti, o komunistai atėjo visi 
ii- į Pildomąją Tarybą nomi
navo tokius žmones, kurie 
jiems buvo nurodyti iš “auk
ščiau.”

I Ir ot, už šitokį vergišką 
[komunistams paklusnumą 
i Ramoška gavo iš jų vieton 
(padėkos — mulkiaus vardą.

Lai šis atsitikimas būna 
pamokinimu kitiems darbuo- 

Į tojams, fsitėmvkit visi, kad 
(komunistai, naudodamiesi 
j jūsų silpnybėmis, siekia savo 
i tikslo ir už jūsų gerą jie už- 
Įmoka blogu.

Liudvinavo Petras.

1
I

nes 
buvo balsavimas Pildomo
sios Tarybos, bet narių į su- 

Balantinas sirinkimą atėjo tik biskį dau- 
išdavė fi- giau kai puse, nes iš 97 narių 

‘susirinko tik 51. Mat, buvo H” 
Velykų diena, tai daugelis) 
narių svečiavosi ir nėjo susi-' 
rinkimam šita proga pasi
naudojo komunistai ir į susi
rinkimą sukvietė visus savo 
pasekėjus. Jie gavo iš Chica
gos laiškų su nurodymais, už 
kokius kandidatus reikia 
balsuoti. Komunistų sąrašas 
gavo po 33 balsus, o dabar
tinė Pildomoji Taryba po 1'7 
balsų.

Į šį susirinkimą vienas na
rys atsinešė “Dirvą” ir pada
vė sekretoriui, nurodyda
mas, kad “Dirvoje” yra ko
respondencija. kurioje yra 
šmeižiama ŠLA. 198 kuopa, 
kam prisidėjo prie mainerių 
gelbėjimo komiteto. Ten pa
sakyta. kad komunistai vieni i 
negali žmonių apvogti, tai 
SLA. 198 kuopa prisidėjo 
jiems pagelbėti. Štai, girdi, 
jie surengė balių mainerių 
naudai ir visą pelną komuni
stai sau pasiėmė, o viešai pa
skelbė. kad jokio pelno ne
liko.

Perskaičius šią korespon
denciją baliaus komisija pra
nešė. kad nuo baliaus pelno 
liko $58.22. Todėl vienbal-Į 
šiai nutarta atšaukti ta melą-

PITTSBURGH, PA. 
Pittsburgho lietuviai Ameri

kos politiniame gyvenime.
Skaitant lietuvių laikraš

čius tankiai tenka matyti, 
"i jog daugelio kolonijų lietu- 
’įviai aktyviai dalyvauja Ame- 
(• rikos politiniame gyvenime 

ir bendradarbiauja miestų 
valdyme, kovodami ir rūpin
damiesi lietuvių reikalais. 
Nors Pittsburghas tirštokai 
apgy ventas lietuviais, bet A- 
merikos politiniame veikime 
visai nedalyvauja, kuomet 
čia kitų tautų ateiviai, nors ir 
mažesniame skaičiuje, savo 
veikimu ryškiai pasirodo 

(miesto valdyme, tuo žymiai 
pagerindami savo viengen-

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Du metai atgal musų biz 
nierius buvo apėmęs karštis 
ir jie urmu norėjo Sutverti 
uniją ir prie tos unijos prira
šyti kožną biznierių, ar dide
lį ar mažą. Buvo nustatyta 
Įžanga net $5.00. Buvo iš
rinktas kasininkas, vienas iš 
didžiausių vietos profesio
nalų. Bet ką jie su tomis pen
kinėmis padarė, tai neteko 
girdėt. Galima sakyti, kad 
tas užmanymas jau mirė. 
Amžiną atilsi.

Lawrence’o lietuviai ne
turtingi profesionalais. Tei
sybę pasakius čia jų yra la
bai mažai. Turime vieną ge
rą gydytoją C. J. MikolaitĮ ir 
vieną gerą dentistą J. Alek
są. Taipgi turime geriausi 
visame Lavvrence fotografą 
A. Lapinską, 181 Essex st. ir 
savo graborių B. Čiurlionį, 
34 Hali st. Apie graborių tu
riu tiek pasakyt, kad jisai at
lieka gerai ir pigiai darbą ir 
yra teisingas žmogus.

Čia reikėtų prisimint ir 
apie biznierius. Abelnai 
imant, tai šiandien jų likimas 
sunkus, nes pas mumis dabar 
siaučia didelė bedarbė.

Lavvrence'o lietuvių drau
gystes šiais metais užvaldė, 
laisvamaniai. Į kokią drau-: 
gystę nepažvelk, tai vis lais-' 
vamanis pirmininkas. Kliubo 
pirmininkas socialistas J. 
Urbonas, S. L. Draugystės 
pirm, sandarietis K. Vidu- 
nas. M. D. A. V. Draugystės 
pirm, socialistas B. J. Vait- 
kunas, Lietuvos Sūnų Drau
gystės pirm, komunistas M. 
Stakėnas, L. T. Korporacijos 
pirm, socialistas J. Urbonas. 
Šitie visi pirmininkai savo 
pareigas eina gerai. Šiuom 
kartu bus gana. Antru kartu 
parašysiu daugiau.

Parapi jonas.

ginga korespondenci/a, kun «įy padėtį. Pittsburgho lietu- 
• ’ -Vi—- —" vlai paskendę partiniuosemet ir vėl slaptomis rengiam, tnpo inrvoje. i . _ * *

Bet per Kiškelio kalą su “Dirvos

NORWOOD, MASS. 
Bus žemės drebėjimas.
Gegužės 2 d. South Nor- 

vvoode 
mas. 
mas, i 
dieną (atleiskite, ne dieną, o 
vakare) Lietuvių Svetainėje 
susikibs pasauliniai milžinai- 
galiunai. Plačiai žinomas lie
tuvių milžinas Juozas Ko
maras grumsis iki galutinos 
pergales su švedų čampijonu 
Ole Jacobsen. o musų nar
suolis Kranas Juška bandys 
nugriauti Airijos bokštą — 7 
pėdų milžiną John J. Malo- 
ney. Kada šitos dvi poros su
sikibs, tai tikrai South Nor- 
woode jausis žemės drebėji
mas. Sakoma, risis dar dvi 
poros vietinių, tik jau ne 
milžinų, o pusmilžinių. Jei
gu kitos katastrofos prieš tai 
nebus, tai 2 d. gegužės pa
matysime tai. ko dar nesame 
matę. Reporteris,

bus žemės drebėji- 
Ir tai yra ne spėlioji- 
o tikrenybė. Mat, ta

j (ginčuose pamiršta tai, kas 
mums yra būtina.

Pittsburghe pavasaris.

Vos tik kuopa užbaigė rei
•s” korespon-

radio pagavau tas slaptas ži- dencija, kaip štai pašoka ki- — r-----------
“iZZ, kurias pranešu ir pa-tas žmogus ir skundžiasi, j Pittsburghe ir jo apylinke- 
sauliui. Tai matote, kaip ty- kad jį “Vilnis" išvadinusi j je jaučiamas pavasaris.
kus vandenėlis giliai plau- mulkium. Nariai reikalauja.' Saulutė kasdien daugiau 
kia, bet sekretorka darg’-|kad sekretorius perskaitytų'ir daugiau ima šildyti žemę, 
liau plaukia, o profesorius' įr “Vilnies" korespondenci- Į Po saulės įtaka tirpsta snie-

nias, kurias pranešu ir pa- tas žmogus

kus vandenėlis giliai plau- mulkium. Nariai reikalauja.' 
kia, bet sekretorka dar gi--i—*--*- 
liau plaukia, o profesorius j,r 1A ilnies k>/ięnpMnICiivi-|» ><iuirh įuim urput sme- 
Kiškelis paskui vejas. Tik ją. Sekretorius skaito: “Juo- gas ir žemė puošiasi žaliu ap-

Jau ir paukšteliaiJuozelis su lazdele savais kr- zapas Ramoška, pereitų me- dangalu. Jau ir paukšteliai 
liais eina. Tai musu nukry- pirmininkas, bepirminin- ant “farmų" traukia pavasa- V • - - - - I _ — - 1 — — -   1 -1 “ 1 - • • Z-1* • — • *žiuotas avinėlis. Ak, vargas kaudamas 
mums su jais!

Balandžio 15d. musu pra- m°

; nupuldė kuopą rio giesmę. Gatvės pilnos 
nariais ir nei vieno parengi-[džiuginančio jaunimo ir se- 
“ » nesurengė, kuris butų nelių, kurie žiemavę veik vi
zavęs pelno. Paskutiniame są laiką namuose dabar link- 

beina ir naujos kuopos nesu-lgamtą atgimus.

basčius bažnyčioje teisino' < - , ........ _ -—.....  . ---- - --------- ~---- - ------
nekaltus vyčiukus, kam zn'- .1° parengime tik 40c. liko smais veidais šypsosi išvydę
nėsbe reikalo išmislina v



4. KELEIVIS
x No. 17. Balandžio 25, 192S.

T-

I

Kun. Mockus 
Sugrįžo.

“Keleivio” skaitytojams 
.dar turbut nebuvo pranešta, 
kad kun. M. X. Mockus su- 

i grįžo Chicagon. Kaip jau vi
si žino. Mockus buvo išvykęs 
i Meksiką, rodos 1921*me- 
tajs. Per apie septynis metus 
žinių nuo Mockau i 
tekdavo gauti. Kąi ‘ ”
clavome iš jo laiškų' ’jiės
skundimais apie jo vaisingą ka i 
Meksikoje gyvenimą. .j

Dabar jisai grįžo Chica
gon iš anksto niekam nieko, 
nepranešęs. Jo kelionė bu- 
bus ilga ir varginga. Iš Mek-1 
sikos iškeliauti jam pagelbė
jus kažkokia amerikiečių Australija 
gelbėjimo draugija. Nuo “ 
Meksikos rubežiaus jis pasi
leidęs kelionėn į Chicagą 
pėsčias. Kelionėje buvęs 3 
ar 4 mėnesius. Kur ne kur 
jam tekdavę įsiprašyti į tu
ristų automobilius, kurie jį 
po biskį pavežėjo.

Chicagoje Mockus pasiro- į i ja 70 
d ė suplyšęs ir suvargęs. Čia ■ 
urnai atsisteigė laisvamanių--------

tą kaipo 100, dabar yra pa- pereitą rudeni tapo išmestas 
’ ” ‘ ’ ” * * iš jos šeimynos. Pasilikęs bė

prieglaudos ir visų jau pa
niekintas, jisai suorganizavo 
šventame kasos mieste 509 
vyrų uniją, kuri anądien įtai
sė demontraciją ir viešai pa
reiškė protestą prieš moterų 
vyravimą. Ir maišto dvasia 
paplito po visą Tibetą. Visur

’t

kilęs Sekančiai:
Rumunijoj 3,900. 
Bulgarijoj 2.698.
Graikijoj 1.964.
Francuzijoj 507.
Suvienyt. Valstijose 173.
Vokietijoj 150.
Lenkijoj 120. 
Vengrijoj 112.
Austrijoj 108.
Militarizmo tikslams 1927
tais daugiausia iš visų iš- įai apleidžia savo ^pacias,^ ir|(Įį| Qęl laisvo žodžio buvo iš- 

su dviem-trini vyrais. O-iki Ulbami ir krvžiuojami švie- 
siol turtingesnes moterjs te- * ■ —
nai turėjo po keliolika ir ke- 
liasdešimts vyių.

KADA LIETUVOS VALDŽIA P ADA 
RYS TAIKĄ SU SAVO LIAUDIM?

DerybosViename savo veikale žy- Derybos sū Lenkija yra 
musis lenkų rašytojas Senke- kryžkelė jnusų politiniojgy- 
vieius rašo apie t—1— — ’ ’

- grandines, kuriomis reakci-go istorinio įvykio ir sunkaus
tveria.-i nepnklausomy-i jos jr absuliutizmO 
bes unijos. Po visą Tibętą.vy-igujęnyg^ iaiSVą žmogaus žo-

sunkias veninio. Ir tokio atsakomin-

^pido ^Suvienytos Valstijos, daug moterų pasiliko jau tik f jU(>k.iarh.i, apspiaudomi. ap-
>s $679,709,000. Toliau se-

* Anglija,’ $567,427,000.
Rusija. $347,580.00(1.
Kinija. $297.703,000. 
Prancūzija. $269,463.000. 
Gelžkelių. skaitant kiek

vienai 10.000 gyventojų. 
______ ,.i turi 46 mylias. 
Kanada 42. Naujoji Zelandi
ja 22, Suvienytos Valst. 21.

Tik automobilių Suvieny
tos Valstijos pernai turėjo 
daugiausia, nes 187 kiekvie
nam 1,000 gyventojų, kuo
met Naujoji Zelandija turė
jo 107, Kanada 89, o Austra-

Z

režimas sprendimo akivaizdoje turė
tų suskambėti tiesioginis vi
sos tautos galios reiškėjo bal
sas. Derybos — tai ne pa
prastas dekretas arba įstaty
mo projektas, kuris laikinai 
kieno nors gali būti priimtas, 
o vėliau įstatymų leidžiamo- 

įstaigos — parlamento

sesni asmens, kurie pliekė 
savivaliavimą ir prievartą. 
Tik viena dar liko nepasie
kiama budeliams—tai žmo-. sios ... 
gaus mintys ir jausmai. Dar atmestas. Derybos su Lenki- 
nesurado tironai būdų kont- ja — lai sudėtinga politinė 
raliuoti neišreikštas mintis ir problema, kur pilnai galima 
paslėptus jausmus.

Mes, žinoma, nebegyvena
me tokiuose tamsiuose lai
kuose... Jie jau praeity. Tarp 
jų ir mus — pasaulinis karas 
ir Rusijos revoliucija: nuo jų 
mus skiria mums brangios ir 
artimos aukos už musų tauti
nę nepriklausomybę ir lais
vę. sunkus darbas bededant 
demokratinės respublikos 
pagrindus, viltis geresnės 
ateities ir tvirta nepajudina
ma liaudies valia liktis ir at
eity laisva ir nepriklausoma.

Mes galėtume ramiai žiū
rėti i musų ateitį, jei norma
lės musų valstybinio gyveni
mo eigos nebūtų iškreipę įvy
kiai, kurie stengias musų is
torijos vairą atgal pasukti. 
Nedėstysime čionai faktų. 
Jie lupose ir širdyse visų do
rų ir sveikai galvojančių pi
liečių. Jie degina mintis ir 
jausmus tų. kurie jų balsu 
nemini. Pakanka, pavyz
džiui. čia nurodyti vieną - ____ ______  w___
reiškinį. Jis gali būti, puikia viršininkas Leavitt dėl kyšių 
iliustracija " viso susiraižgiu- 
šio musų vidujinio ir išorinio 
santikių mazgo.

Mes kalbame apie prasi
dėjusias Karaliaučiuje lietu
vių-lenkų derybas. Tarpinin- 
kaujartt ar sprendžiant (lai 
kiekvienas savaip supranta i 
Tautų Sąjungai. Pilsudskis ir

Aukos karo Dievui.
Tautų Lygos statistikų de

partamentas paskelbė įdo
mių skaitmenų. Jis parodo, 
kad didis karas prarijo 37,- 
000.000 gy vasčių.

10.135.000 žmonių buvo 
užmušta karo laukuose.

Kilusi influenzos epideini- 
jja nušlavė į kapus 6,716,000 
žmonių.

Ir išėjus vyrams iš namų, 
gimimų skaičius sumažėjo 
per karą 20,850,000.

Prakeikta turėtų būt ta 
sistema, kuri sušeria kruvi
najam karo Dievui tiek au
kų.

I
pritaikyti patarlę: kas plun
ksna parašyta, nei kirviu ne- 
beiškirsi. Lietuvių-lenkų de
rybų išdavos turės lemian
čios reikšmės musų valsty
bės ateičiai.

Ir štai, prasidėjus lietuvių- 
lenkų deryboms, kurias savo 
vyriausybės vardu Voldema
ras veda su lenkais, mes 
klausiame: kada bus padary
ta su liaudimi taika? Kada 
bus sušaukta tautos pilnatei
sė atstovybė?

Tipingas Amerikos 
Grafteris. r* -

' J 4 t
Turbut niekur kitur pasau

lyje valdininkai taip neva
gia. kaip Amerikoje. Vagia 
čia- ministeriai, vagia valsty
bės gynėjai ir vagia polici
jos viršininkai, šiomis dieno
mis Bostone buvo tardomas 
Grotono miestelio policijos

urnai atsisteige laisvamanių 17|CV,A DA DICVI 
pirmoji kuopa ir atėjo Moc- V ldlkV IV Dlul\.|. 
kui į pagalbą. Mockus tapo 
aprengtas ir nutarta surengti 
jam Chicagoje ir jos prie- 

prakalbas imama maža įžan- 
i ga ir visas pelnas atiduoda
ma jam. Iš poros iki šiol jam 
surengtų prakalbų pasirodė, 
kad publiką jis turi su savim. 
Abiejose vietose salės buvo 
žmonių pilnos.

Iš savo anų metų bylos 
Maine valstijoje Mockus turi 
apie pusantro tūkstančio do
lerių skolos. Kada jis tenai 
buvo klerikalų areštuotas, 
kai kurie žmonės už jį buvo 
uždėję užstatą. Sugrįžęs 
Mockus pareiškė, kad skoli
ninkams jis n a pasiiyžęs at
mokėti. Tam tikslui jis dabar 
renka aukas ir žmonės gau
siai aukoja. Iš poros prakal
bų vien tik skoloms mokėti______
sul inkta arti pusanti'O šimto daugiau murzini, 
dolerių. J. Lapaiti*. !

P. S. Kas norėtų su Moc
kum susirašyti, gali laiškus 
siųsti šiuo adresu: 3210 So. 
įHalsted si.. Chicago. III.

Puodas katilą vanoja.
. . _ Anglijos patriotai padarė
miesčiuose eilę prakalbų. Į j’udomujų paveikslų filmą 

“Dawn” ("Aušra”) .kuri pa
rodo, kaip karo metu vokie
čiai sušaudė Anglijos šnipę 
moterį Edith Cavel. Filmos 
tikslas

mane už rankos ir veda į po- 
listeišį. Aš bažijausi. kad 
nesu girtas, ale uždarė, ir 
dac oi. Taigi dabar tu man 
išvirozyk. kur čia yra val
džios klausymas žmonių bal
so? Juk aš esu vienas iš žmo
nių. taigi mano balsas yra 
žmonių balsas. Ir mano bal
sas sako, kad aš negirtas, va
dinasi. žmonės sakė, kad aš 
visai negėręs, o betgi valdžia 
to nepaklausė, bet paėmė 
;mane ant stryto. padarė di
delę sarmatą, ir da uždarė Į 
lakupą. Taigi aš reikalauju.

tu kalbi apie* Maike. kad tu man išklumo- 
čytum, kokią tiesą valdžia 
turi apsieiti taip su žmo-

—Jis nebuvo Lietuvos ka- nėmis. jeigu žmonės yra už 
ralius, tėve. Tiesa. Lietuvos ją viršesni?
kunigai su Smetona buvo jį —Matai, tėve, čia yra da- 
pakvietę Lietuvos sostą už- lykas toks. Žmonių didžiuma 
imti, ir buvo jau lietuviškų yra nutarus per savo atsto- 
poterių jį pramokinę. bet ki- vus seime, kad girtiems ne- 
lusi tuomet revoliucija Vo- valia po miestą vaikščiot. Ir 
kietijoj išblaškė visus prin- kad šitas nutarimas butų pil
vus. Pats kaizeris nusirito domas, žmonės yra pastatę 
nuo sosto, o Rusijos caras net policiją. Tu grįžai namo išsi- 
ir galvos neteko. Revoliuci- gėręs ir sv\Tavai. Tave galė
jos nusigandę. Lietuvos ku- jo suvažinėti automobilius, 
nigai su savo Smetona išsiža- arba tu galėjai įgriūti kam 
dėjo karaliaus ir apskelbė nois į langą ir išmušti stik-

— ‘ ‘‘ usižeisti.
ir kitiems nuostolių pridaryt. 
Taigi, kad nuo to tave ap
saugojus. policija ir paėmė 
tave.

—Bet aš prieš tai protesta
vau, Maike. Aš reikalavau, 
kad ji mane paleistų. Pasa
kyk tu man. kodėl ji manęs 
neklausė? Juk aš esu vienas 
iš žmonių, ar ne?

—Taip. tėve, tu esi vienas 
iš žmonių, bet tu nesi žmonių 
didžiuma. Policija gi daro 
taip, kaip didžiumos yra nu-jčiui išpuola po $2.998.20. 
tarta. Tas. tėve, ir parodo. Suvienytos Valstijos uži- 
kad valdžia čia klauso žmo- rna trečią vietą, nes čia kiek- 
nių. 'vienam piliečiui išpuola lik

—Veidiminut. Maike. Man •po $2.941.90.’ i I
rodos, kad aš čia tave pri- Ketvirtą vietą užima nu
tversiu meluojant. Jeigu vai- muilija, kuri kiekvienam gy- 
džia klauso žmonių balso, tai ventojui turi po $2.808.90 
kodėl ji neleidžia munšaino!turto. I
daryt? Juk išsigert visi myli. Toliaus iš eilės seka Ang- 

—Su munšainu. tėve, yra H ja su $2,690.10 kiekvienai 
tas pats. Žmonių atstovai galvai. Kanada su $2.662.40 
Kongrese nutarė svaigina- jr Australija su $2.599. 1
mus gėrimus panaikinti, ir Biedniaūsios yra Bulgari- 

—Tokia tvarka yra ir A- valdžia šitą nutarimą vykina, ja. Graikija ir Sovietų Rusi
ja, nes viena turi $403.10 
kiekvienai galvai, antra — 

i $394.80, o trečia —. $216.60. .
Šitas žinias yra surinkusi 

Nev. Yorko bankinė firma 
Redmond & Co. ■ į •

o ! Skolų daugiausia turi An-
pereitą savaitę gi i ja. nes $914.30 ant kiek-'

—Gud yvnink, Maike!
—Sveikas gyvas, tėve! 

Kaip gi tau einasi? Išrodai 
lyg ir nuliūdęs.

—Jės, Maike. žėlabą ne
šioju.

—Dėl ko?
—Lietuvos karalius mirė.
—Lietuva karaliaus netu

rėjo. tėve.
—Bet zakristijonas man 

skaitė iš klebono gazietos, 
kad mirė. Sako, buvęs kaize- 
rio generolas, 
ir lietuviškai * 
mokėjęs.

—Reiškia, 
princą Urahą?

—-Jes. jes. Maike. apie jį.

ale katalikas
Tėve Mūšų”

I

Vulkanai šildo Alaską.
Alaskoje pradėjo veikti 

vulkanai, kurie senai jau bu
vo apmirę, ir nuo to žymiai 
atšilo oras tenai. Nuo to lai- 

iškelti vokiečių žvė- ko. kaip pereitą rudenį tenai 
riškumą. Bet kurgi to žvėris- sprogo Katmajaus kalnas, 
kūmo per karą nebuvo? An- numesdamas nuo savęs trijų 
glai ir franeuzai su savo mylių pločio savo kepurę, 
aliantais buvo apsupę Vokie- lapkričio ir gruodžio mėne- 
tiją blokados siena ir marino-dais pasidarė kaip pavasa- 
vokiečių moteris ir vaikus ris. Sutirpo didžiausi ledynai 
badu. Po karo jie apiplėšė ir vietomis pradėjo žaliuoti 
Vokietiją, atimdami iš jos žolė. O kai pradėjo rūkti Mc- 
net melžiamas kalves ir pa- Kinley kalnas, kuris turi 20.- 
likdami bado mirčiai tuks- 300 pėdų aukščio ir skaito- 
tančius niekuo nekaltų Vo- mas aukščiausiu kalnu visoj 
kietijos kūdikių. Apie šitą šiaurės Amerikoj*, klimatas 
žvėriškumą Anglijos patrik Alaskoje pasidarė da šiltes- 
tai užmiršta. Jie juodina vo- nis. Mokslininkai yra tos 
kiečius, patįs būdami da nuomonės, kari požeminės 

ugnis, kurios pirma veikda-

Vyrų revoliucija prieš 
moteris.

Yra pasauly šalis, kur mo- 
terįs turi da daugiau laisvės 
ir privilegijų, negu Ameriko- 

Turtingiausia ne vy.
Pocanlv HTanta ras, bet motelis. Josdespo- 1 doaUly i aula, tizmas tenai neturi ribų. Vy

rai jai. tai tik žaislas. Pati te-

ėmimo ir šmugelio. Su juo 
buvo areštuoti ir kiti to mies^ 
telio valdininkai. Dauguma 
jų nenorėjo prie kaltės prisi
pažinti. bet Leavitt, prisipa
žino ir kitus savo kamarotuš 
išdavė. Jo išpažintį išspaus
dino 18 balandžio “Bošton 
Evening Transcript.” Lea
vitt pasisakė esąs 36 metų 
amžiaus, gimęs Rovvley mie
stely ir dirbęs Nevvburyporto 
restorane. Atvažiuodamas į 

_________ ' j jieškoti policijos 
būti padarytos Karaliaučiaus viršininko “džiabo,” jisai at- 

Saulė naikina ftilką ' pasitarime. Apie tai kalbant sivež£s nuo dviejų kunigų 
štai, moterims svarbi naU-!*’"si'ae1na.faklas. Į® nes«P£ 

iiena: iei norit, kad šilkinės ‘ Ta'.b“vo 1926
šlėbės "ilgiau laikytu, tai ne-;m' ??mas sti"?e ->stat.™o

vo daugiausia pietiniame že-i 
mės gale, dabar pereina į], 
šiaurę ir pradeda šildyt tenai / Pareiškė tarp Lie-
jurių dugną, o dvelkiantis11!*®?-.11*. ta’kų-
nuo juriu vėjas švelnina visa1, verčia siekti 
Alaskosorą * Į konkrečių išdavų, kurios turi

i ' ------------:-------______

respubliką. Taip tam Ura- lūs. Galėjai ir pat 
chui ir neteka Lietuvon at
vykti. Dabar jis mirė ant 
Lietuvos sosto visai nesėdė
ju

—Iškada žmogaus, vaike. 
A h* antraip vertus, dabar 
pasidarė čenčius kitam pa
kliūti į jo pleisą. Kaip tu mis- 
lini. Maike. ar iš manęs butų 
ne geras karalius?

—Nesapnuok, tėve, apie 
karalius, neštu karališkų py
ragų nevalgysi.

—O kodėl ne? Juk Lietu
vai karalius reikalingas, ba 
kitaip žmonės valdžios ne
klausys ir parėtko nebus.

—Tokie laikai jau praėjo, 
tėve, kad karaliai žmones 
valdė. Šiandien valdžia turi 
klausyti žmonių, o ne žmo
nės valdžios.

—Na jau, vaike, aš esu 
visko matęs, ale tokių cudų, 
kad valdžia turėtų klausyti 
žmonių, tai kaip gyvas da 
nesu girdėjęs.

menkoje, tėve, kur mes da- —Orait. Maike. tegul jau
bar gyvename. bus tavo teisybė.

—Kaip tai. Maike. ar tu 
sakai, kad čia valdžia klauso 
žmonių balso?

—Taip. tėve.
Tai

Maike, k

i ai jai. idi lik/.aisias. rau ie-?ieoes ngiau iaih\ tu. tai ne- ... ..,i.r .
Ar žinot, kuri tauta pašau- nai pasiima sau keliata ar ke- deginkit ju prieš'saulę. Su- i t. Panal.kintl ralyje į * *

---------- -• . .x.vm;u Valstijų vlldžios .lrSe,,P?s nutarė-—1”^
Bureau of Standards darė lbtl taik; v^ems pihe-

" visai tautai. Visose

•<
;y turtingiausia.

Dauguma turbut pasakys, 
kad amerikonai.

O ištikrujų taip nėra. A- 
merika turbut daugiausia ; 
turtų turi kaipo šalis: bet 
skaitant turtą lygiai kiekvie
no žmogaus galvai, tai Ame
rika užima tik trečią vietą.

Pirmutinė vieta tenka 
Naujai Zelandijai, kur kiek
vienai galvai išpuola $3.- 
317.70 turto.

Antrą vietą užima Šveica
rija. kur kiekvienam pilie-

• |

liolika vyru. ir visi jie turi 
jos klausyti. Jei kuris jai ne
patiko. ji išveja tokį laukan, 
ir tuomet jis jau skaitosi ‘‘iš
mata.” kurio jokia kita mote
ris neims.

Bet žinios sako, kad Tibe
to vyrai padeda jau kelti re
voliuciją ir reikalauti sau ly
gių teisių su moterimis. Pra
džią šitam judėjimui padarė 
tūlas Amouki. kuris išdirbęs 
vienai moteriškei 10 metų, stiprumo.

nuo dviejų kunigų 
rekomendacijas, nes esąs ge
ras krikščionis ir bažnyčios 
rėmėjas. Grotono piliečiams 

s esąs teisus vy
ras ir uolus tvarkdarys.

"Bet tamsta nepasakei 
jiems, kad esi sukčius?” pa

vienytu Valstijų valdžios kar^ ,?.uklę' Seimas nu!arė 

reOTkmt'Gn-XkneS^in’- demokratinio bloko atstovų jo teismo tardjtoj^.

tas šilkas, išlaikvtas saulės! Ja<la^.poz.‘.c.';?s’. .kalbosc, To tai nepasakiau 
šviesoje 100 valandų, nete-rkara,beJ° a,?k'."' ‘a„n?.sta vlsada b“™
ko 25 nuošimčiu savo stipru-lp'T tan’a-m'"t,?:.,??l-yJ<; ne’ 
m., - „i nrast...„isŠilkas an. «a '. amžinai pasilikti karo

__2”ka>. išlaikvtas saulės‘ -.- ........ ----■ • je 100 valandų. nete-!’kan’,be-'oal?,!'."'v!sl,enls <u- 
ko Zo nuošimčiu savo stipru- v . .... - -1■»: gi prastesnis šilkas. a|>- faĮ',.amTz".'a' l,as,l.lk,t.,.1 
sunkintas metalu kad išrotly-bukle- Tal ^tenaliska. n- 
tų turtingesnis, po 100 valan
dų saulės šviesoj neteko nuo
50 iki 75 nuošimčiu savo ■__ ..... „n- . - .—^musų \idujimo valstybinio: lamsta esi prasižengęs

gyvenimo vystymąsi, kaip rusinėdamas juodrankiškus 
įekonominėse, taip ir kulturi- laišku 
mėse srityse. Tai tik kelia ne-* 
jsusipratimus, nepasitikėji- čiau: aš pasakyčiau* kad tai 
mą ir tvirkina piliečius. Tik’

“Nevisada.”
“Bet kartais meluoji?” 
“Taip, meluoju, kuonftetmorališkai diskredituoja . ______

mus civilizuoto pasaulio aky- to reikalauja mano vietos iš- 
se. Tai apsunkina normalų laikymas ir pragyvenimas.” 
musų vidujinio valstybinio * 
gyvenimo vystymąsi, kaip rašinėdamas

- - - - — ..T-

Tikros Rūšies
Salyklu Syrupas

nėse srityse. Tai tik kelia ne-*
'susipratimus.
mą ir tvirkina piliečius. Tik buvo i ___
viena Seimo daujpmai buvo grasinimais (extortion*). 
nepriimtina — tai pašalini
mas karo būklės toje zonoje.

LAIVAS UŽĖJO ANT
AISBERGO.

Plaukdamas iš Kanados i
i aš tau pasakysiu. Liverpooli anglų garlaivis]

....—, Kad tu nežinai, ką tu “Montrose” pereitą ,.Vo v<zx-r.«v am™™-,
šneki. Ir a>‘au galiu šitą pru- susidūrė su dideliu aisbergu vienos gaivos. Naujoji Že-

Ivyt. Ve. aną vakarą grįžau iš ir taip 
zakristijono trupu"; mišiau- 
no paragavęs: am v’ampo* 
prikibo policmanas ir c.ko, I ________ ___________
kad aš girtas. Aš rakau, ka no, sudegė popierinių baksų'20 kiekvienai t .
ne. o jis sako, kad jes. Pi adė- dirbtuvė. Virš 10° žmonių; Pragyvenimo bra <run?as 
jom M.iečytis ogi jis ima’pai/’ko be darbo įtaikant iam prieškarini mat

susikrėtė. kad du landija $829.70, o Francuzi- 
žmonės tapo užmušti. ; ja $458.20 ant galvos.

Suvnnytų Valstijų val-
Middleboroj. netoli Bosto- tižios skoįvs išneša po $155.- « - • • • « « ! « • « - V

Ivai. i
di’ btuvė. Virš 10^ žmonių1

• •gi jis ima ’ pa- 'ik<» be darbo

Geras

Qeresni<im 
skoniui ir didesniam 
maistingumui varto
kite Kudweiscr .Malt 
Sy rup kepant duoną, 
keikus, sausainius 
ir t. p.

produktas 
turintis labai gerą vardą 
ANHEUSER*BUSCH. St.Louis

Parduoda Visur Pardavėjai ir 
Grvserninkai

S.S.PIERCĘ CO.

J. N. ŠĖGAL CO
Rl\ AL rodos £ę.. Cmbridz'

J. N, 5LGAL < <>. j

BM 80
M

"Aš kitaip tai pavadin- 

buvo reikalavimas pinigų • ' * r?
“Ar tamsta pasitaisei?” 
"Man rodos, kad aš turiu 

kur kiekvienas gabalėlis lie- da gerokai padirbėt.”
- - 1 . ’ Paklaustas, kokiu budu ji-

iligovskio smurtą. Ir Seimas sai gavo tą $150 paskolą, dėl 
išrišo šį klausimą visai pa-1kurios skolintojas jįapskun- 
prastai: taika visai lietuvių'dė. policijos viršininkas at- 
tautai. o karo būklė, tik kaip Įsakė, kad tai nebuvo pasko- 
.politiškai - psichologiškas la. o tiesiog grasinimais iš- 
simbolis, pasilieka siauroj'—:l—-- * 
juostoj, skiriančioj mus nuo 
okupuotos Lietuvos.

Taip buvo tada... Dabar 
eina pasitarimai dėl realės su 
Lenkija taikos. Dėl jų esmės, 
priemonių, sąlygų, tikslų ir 
tL. galima ginčytis. Tai sąži
nės ir politinių įsitikinimų 
reikalas. Kiekvienas savo 
gimtinę savaip myli. Ir mes 
norėtume tam nuoširdžiai ti
kėti. Bet ypač ryškiai metasi 
į akis, prasidėjus lietuvių- 
lenkų deryboms, tai du mūra 

i valstybinio gyvenimo mo
mentai : nėra Seimo ir visoje 
šalyje karo būklė.

tuvių žemės šaukia apie Že-

i.". reikalauti iš to žmogaus pi
nigai.

.“Ar tamsta pasidalinai 
tais pinigais su selektma- 
nais?”

“Ne. tai buvo mano priva
tinis graftas.”

“Tuo budu tamsta apg«*u 
dinėjai net ir savo sėbrus?”

“VVell, jie mane irgi ap
gaudinėjo,” atsakė policijos 
viršininkas Leavitt.

Pereitą savaitę Vokietijoj 
mirė princas Urach, kurį 
Smetonos taryba 1917 me
tai nuvo aprinktu Lietuvos 
karaliam.
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! Įdomios Žinios;
MERGINA UŽPUOLĖ TEI- rimo, stojo prieš teismą ir 

SMĄ IR PALIUOSAVO prisipažino.
MYLIMĄJĮ VAIKINĄ.
šiomis dienomis 1____

. Teismas nuteisė Fursovą 
_ Berline 19 sunkiųjų darbų ka- 

buvo toks atsitikimas. Aloa- Įėjimo, o jo žmoną 3 metams 
bito teisme buvo teisiamas kalėjimo, 
komunistų laikraščio redak- 
torius. Otto Braun, už valsty
bės išdavimą. Staiga į teis- 
hifr jsiveržė jauna mergina 
su septyniais vyrais. Visi jie 
buvo ginkluoti ir grąsinda- 
mi revolveriais liepė visiems uždegimu serganti; 
,«fovėti nesijudinantis vietos, vyras. 
Braunas tuo tarpu pabėgo ir 
paskui prasišalino visi už
puolikai. Tuojaus buvo suju
dinta ant kojų policija, ir 
vienas dalyvavusių paliuosa- 
vime komunistų tapo suim
tas. Vėliaus paaiškėjo, kad 
mergina, kuri vadovavo ši
tam žygiui, yra Olga Hena- 
ribį kuri buvo areštuota kar
tu šu Braunu, bet po kaucija 
buvo išleista. Braunas buvo 
jos mylimas vaikinas.

“VYRAS” PAVIRTO 
I MOTERĮ.

loite City. la. — šiomis 
dienomis čia buvo atgaben
tas į vieną ligoninę plaučių 

’ * * 'is apysenis
kuris buvo užrašvtas 

kaipo George Miller. Tečiaus 
kada slaugės jį nurėdė, tai 
pasirodė, kad tas "vyras“ ne

BOGOMOLOVO UŽPUO
LIKE YRA LIETUVAITĖ.

Varšuvos žinios sako, kad 
toji mergina, kuri anądien 
kėsinosi nušauti tenai bolše
vikų ambasadorių Bogomo- 
lovą, yra Lietuvos kunigaikš- 
čiutės Zabielos duktė, bet gi
musi be tėvo. Areštuota ji 
pasivadino “Valentinavičių- ■ 
te,” nes Valentinavičienė ją 
išauklėjo Vilniuje. Tik dabar 
mergaitė sužinojusi, kad jos 
motina buvo kunigaikščiutė, 
ir kad nelabai senai ji ištekė
jo už dvarininko kunigaikš
čio Hoppės.

VALDŽIA NUNUODIJO 
SUNŲ—MOTINA RE1KA 

LAU J A $200,000.
*^ Mrs.' Isabell C. Allen iš 

City, Mo., padavė 
Kongresui peticiją, reikalau
dama. kad Kongresas pripa
žintų jr.i iš valdžios iždo 
§200,000 atlyginimo už jos 
sunaus gyvastį.

Ji sako, kad jos sūnūs mi
rė nuo nuodų, kurių finansų 
ministerio Meliono įsakymu 
buvo pridėta į pramoninį al
koholi. Iš to alkoholio buvo 
padalytas gėrimas ir parduo
damas žmonėms.

Motina sako, kad visas jos 
užlaikymas pareidavo nuo 
jos sunaus. ir dabar, kuomet 
jis mirė nuo valdžios užnuo
dytos degtinės, ji neturi iš ko 
gyventi ir todėl reikalauja 
^200.000 atlyginimo.

RAGANA I EŽ| PASI
VERTUSI.

Vienam Austrijos provin
cijos kaime užtruko ūkinin
kui karvės. Bobos ėmė kal
bėti. kad. girdi, karvės esan
čios apžavėtos. Tą padariusi 
moteriškė — ragana. Ėmė ją 
jieškoti. Ūkininko žmona ra
do sykį karvių tvarte dideli 
ežį. Tuoj kaime ėmė kalbėti, 
kad tai esanti ragana ežiu 
pasivertusi. Reikia ją sude
ginti. Kieme sukrovė laužą, 
ant jo uždėjo minimą raga
ną — ežį. pastatė dvi žvakes 
ir dar kryžių pasiėmęs į ran
kas ūkininkas apėjo 3 sykius 
apie laužą ir galop uždegė. 
Liepsnoj žuvo vargšas ežis.

Tą sužinojusi valdžia pa
traukė ūkininką atsakomy
bėn už gyvulių žudymą.

I ' ————

MAITINS VARNAS, BET 
NE DARBININKŲ 

VAIKUS.
Graftono miestely, MassaĮ 

vyras, bet moteris. Ir paaiš- chusetts valstijoj, nesenai 
kėjo. kad ligonio vardas ne mirė ponia vardu Mrs. Olga 
“George,” bet Mary. M. Fossel, palikdama $40,-

Mary Miller turi jau 60,000 turto. Kaipo pavyzdinga 
metų amžiaus, bet nuo 18 patriotė, ji padalijo šitą tur- 
metų gyveno jau kaip vyras. I tą tarp bažnyčių ir $200 pali- 
Nuo 18 metų amžiaus ji vi- ko miškų paukščiams maitin- 
suomet dėvėjo vyriškom dra- 'ti; žiemos laiku bus perka- 
panom, kartu su kitais vyrais mas už tuos pinigus lesalas ir 
dirbo ant farmų ir fabrikuo-jbarstomas miškuose, kad 
se sunkius darbus, rūkė kor-; varnoms nereikėtu badauti.* *

I

se sunkius darbius, rūkė kur
ninę pypkę, visuomet vyriš- Bet streikuojančių ir bedar- 
kai kirposi plaukus, tik ūsai bių darbininkų kūdikiams, 
jai neatigo. bet šilo niekas kurių dabar tūkstančiai A- 
ne pastebėdavo. nes Ameri-Amerikoj badauja, šita paino
koje vyrai vistiek usus nusi-|tė nepaliko nei. surūdijusio 
skuta. i

I

RAKIETA VAROMAS 
AUTOMOBILIUS.

Vokiečių automobilių kom
panija Franfurte prie Maino 
padarė automobilių, kuris 
yra varomas tokiu pat budu, 
kaip rakieta: smarkiai deg
damas kuras šauja iš turbi
nos ir atsispirdamas i orą va
ro pirmyn vežimą. Paskui 
vežimą, kaip ir paskui kokią 
kometą, velkasi ilga ugninga 
vuodega. į 8 sekundas grei
tumas pasiekia 62 mylių.

įcento. Geriau tegul jos pini
gus varnos lesa ir vėjas ne
šioja, bet ne skurdžių vaikai 
naudojasi. Tas parodė) kiek 
neapykantos buržuazija turi 
darbo žmonėms.

‘•GRAŽIAI SIS” VAIKINAS.

I

Šitas studentas Vale Universi
tete buvo pripažintas “gražiau
siu Amerikos vaikinu ’ turbut 
dėl to. kad jis yra tos pačios val
stijos (Connecticut) senatoriaus 
Hiramo Binghaniu sūnūs.

trise

BAISUS ĮVYKIS.
Maskvoj gyveno laimingai 

studentas Aleksėjevas su sa
vo žmona, irgi studente. Štai 
gauna telegramą, kad atvyk
sta jo jaunatvės draugas, 
Fursovas. Sutiko ji stoty. Ne
leido apsigyventi viešbuty, 
pakvietė pas save.

Pradėjo gyventi
Daug fiiozofuodavo, ginčy
davosi.

Greit Aleksėjevienė pa- 
mylo Fursovą. Tai pamatęs 
Aleksėjevas apie tai pranešė 
draugui. Nutarė moteriai pa
vesti išsirinkti. Ji išsirinko 
Fui*sovą.

A^ksėjevas išėjo i kitą 
kamba i Po kiek laiko ten 
įėjo Fur&v as ir jį nušovė.

“Laimė ar ' eltui duoda- 
; -a. Gyvenimas priklauso 
d r* iems,” tarė Fursovas. 
Kad paslėpti nužudymą, jis 
supiaustė Aleksėjevą ir su
degino krosny. Apsikabinę 
su Aleksėjevo žmona jie abu 
žiurėjo, kad ugnis naikino 
dar prieš kelias valandas gy
vąjį žmogų buvus.

Praėjo penki metai. Juodu 
irituoke, baigė abu univer- 

sii Ta
11

VALTIS PLAUKIA PER ATLANT1KĄ.

I
I

čia matote nedidelę valtį, kurioj olandų kapitonas Schutte- 
vaer su trimis jurininkais plaukia dabar per Atlantiką. šita loto- 
graiija buvo nuimta išplaukiant jiems iš Rctterdamo uosto ir at
vežta Amerikon ant greitesnio laivo, ši valtis su keturiais žmo
nėmis tebėra da ant jūrių.

’i* • >\/ - t VrT

ZUIKIS SU RAGAIS.
Arkansas valstijoj ge’ž- 

kelio darbininkas vardu 
Short sugavosląstuose zuikį, 
kuris šalia ausų.turi du ragu 
po pustrečio colio ilgio. Šito
kios keistenybės farmeriai 
tenai da nebuvo matę.

PAĖMĖ $114,988,000— 
PRASTAS BIZNIS.

Paskutinę sąvaitę prieš 
Velykas Wall Streeto broke
riai išpardavė visokių bonų 
už §114,988,000, ir skun
džiasi. kad tai buvęs “poor 
business.” nes prieš pat šven
tes žmonės nenorėjo pinigų 
leisti.

ŽMOGUS ĖJĘS BE 
GALVOS.

Paiyžiuj prieš teisingumo 
rumus vienas žmogus bandęs 
pereiti kiton gatvės pusėn. 
Bet užvažiavo autobusas ir 
nelaimingasis pakliuvo po 
ratais. Kritęs jis tuo budu, • 1 • J * • • 1 • • • * 1 •

PAJIESKOJIMAI | Reikalavimai
Pajieškau švogeriv 

vieko, paeina iš Kauno rėdybos 
lių apskr.. Gmusėių parapijos, 
kaimo. Taipgi pajieškau draugo Alek
so Linkevičiaus, iš Panevėžio apskr., 
Pasvalio miestelio Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonėkite pranešti, 
už Ka busiu labai dėkingas.

JONAS GVSTAVK'IL'S
Box 125, Bloek Lik, Pa. |

Kazimiero Na- REIK ALING A TEISING A MOTERIS
Šulu- prižiūrėt kamltarius i stulai ir paga- 
Jogų mint valgį; nuo 50 iki 55 metų. P!a- 

■ tesnes informacijas duosiu per laišką. 
. Su laišku prisiųskit ir paveikslą. (IX)

M. E, 222 Berrt st, 
BROOKI.YN. N. Y.

KAM REIKALINGAS 
GERAS VYRAS?

___ Kalbu lietuviškai, angliškai, ruskai,
Panevėžio apskričio, lenkiškai, galiu dirbt prie biznio arba 

pus linksmus žmones ant ūkės. Moku 
i augint daržoves, kvietkas, visokių 

---- '-'ius įėiepyt; namus patai- 
~.idaus ir oro, popieriuoju ir 
nialiavoju; darbų padarau gerai. IJlai- 
— « ir nerūkau. Esu nevedęs, nusįbo- 

-u linksmais žmonėmis norėliau 
gyvent, nepaisant didelės mokesties. 
Kam toks reikalingas, rašykit (17) 

EIL1PH JOHNSON
24 Oread st.. Uorcester. Mass.

Pajieškau giminių ir draugų, Pum
pėnų parapijos. T 
Aš e.-u Stebei’ u kaimo.

P.RONIS BANJŲ.1S „
1C l>ay st, So. NorvrąlR, Conn. . (^klišių medži

- -Ji- .į---- .—r-—» ėau iš vidui
......  - . į1 
irdėjau. kad gyvena Phi- . vas

" ■■■•• " do;

Pajieškau Antano J.«l-io. TtlHu svar
bų reikalą. Girt _ 
iadelphia. Pa. Jis puts lai atsišaukia 
arba kas upie jį žinote. malonėkite 
pranešti. JONAS MILIAUSKAS 

Stetssun >t.. Rridgetvater, Ma.-s.

Pajieškcu Marės Zakarackienės. po 
šitam vyrui Rutkauskienės, girdėjau 
gyvera Ha; tford, Conn. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: JUZĖ ZAKARACKE 

ti VVa’nut st, Lawrence, Mass.
Į

Pajieškau dviejų brolių Simano Ne- 
kuė o ir Juozo Nekučio. Apie 10 me- 
’>i nęžiuau kur jie yra. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, malonėkite 
praneš'i. EEI.IY NEKUTIS

! 105 So. Stovim.-. Tacoma. Wash.

i

Pajieškau savo brolio Kazimiero B?- 
levičiaus. Jis 
pijus. Pavistyėio kaimo pirma gyveno 
Anglijoj. Meldžiu atsišaukti a.— 
na otieji malonėkite pranešti šiuo 
r<s»: V. BELEyiCIU.S

K i burtų Pašto {staiga. Miestas

ris artistas turėjo pirma ap
lankyt Pittsburghą — Sodei
ka ar Pilka, tas musų visuo
menei ne taip jau svarbu. 
Paneigti jauną pianistę irgi 
neverta. Visi daro klaidų.

Dėl aukų Portage, Pa., 
streikieriams.
Pa., mums nežinia Kas pri-; 
siuntė surašą SLRKA. 2841 
kuopos narių iš Nevton 
Falls, Ohio, kurie guairkavo 
§42.15 streikuojantiems lie
tuviams maineriams. bet ka
dangi prisiuntėjas nepaduo
da nei savo vardo, nei adre
so, ir?net nepasako, kas tas

paeina i* Vištyčio para-

ari,a zi- 
ad-

I
vs. . ,------- ------------------ - -------- Ki-»

bartą), Vilkaviškio Lithuania.

PARDAVIMAI
PIGIAI PARSIDUODA 
PENTŲ KRAUTUVĖ.

Savininkui mirus pigiai parsiuuudą 
pentų. sieninių popierų, langams stik
lų ir kitų dalykų krautuvė. Galima1 
pirkti .-u namu ar be namo. Vieta ge
ra—biznis išdirbtas. Randasi (18)

38 R. R. avė.. Kridgeport. Cinui.
Klauskit pa- MRS.Jj. PLŪKIES® 

67tt Broad st.. Bridgeport. Conn. i

NAUDOKITĖS 
______ PROGA!

draugo Vladislovu , Gera proga pirkti “Moving

te ji žiopt3, nu4ppelwtW Bizniu 
..^o. • t

Pajieškau savo j_____
Klapatauske,- Jis kadaise -Ky.ve'io 
diar.a llarbor./ ‘ -
arba kas apie 
pranešti šiuo adresu:

VINCAS VAITKUS
17"6 E. Mūsoti št.,' SprfngField. Iii

'A’tT Picture Tbeptre” Norwoode.
” čbtas, bet »a-

loi&'tįūsenęs ir noi i par
duoti. Parsiduoda už §19,--' 

kn 000.00. reikalauja įnešti tik 
tanas Nuvarskai. pajieškume savo my- \ §9,000.00. Likusi SUITIU bUS 
limos dukrelės -'«ah inos Novarškai-į kaipo pirmas moltgiCIUS.
tęs. kun niurni.- apleido 1!’2b m, liepos . * 1 ®
niė-esy. IJrantri musų dukrele, sujrrįž- I 
kie pas savo tėveliu-, mes tave esam ! 
labu* pasiilgę. Sutrrįžkie musų mylima 
dukrele, tau bus visko pilna, ko tik tu 
norėsi, nes -mes daugiau neturim duk
relių, kaip tik tave vieny. .Nebijokie 
dukrele, busi viskuom patenkinta. Ar
ba kas apie ja žinote, malonėkite 
mumš pranešti žemiau paduotu ab'ra
šų. Musų dukrelė yra geltonų plauku, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 15 
metų. Kas pirams praneš, tam ski
riam 50 dol. dovanu. < 18)

ANTANAS NOYARSKAS
85 Bunkerhill st, Lavvrence, Mass.

• -u.O - t U: o j-ivi-’i
J. Mickevičiui. .— Jūsų 

straipsneliu “Samozvancai 
ir jų ‘moralybė' " nedėsime, 
nes jame nėra pakankamų 
faktų, kad Brooklyno komu
nistu vadai butų praktikavę 
prostituciją. Jų agitatoriaus 
J—iio .buvusi “komuna” 
Nę\v Yorke negalima prosti
tucija vadinti, jeigu ji netu
rėjo tikslo daryti iš to biznį, 
nes tiktai biznis padaro iš 
meilės prostituciją. Tiesa, 
kad daug komunistų gyvena .
su svetimomis moterimis;,aukas priėmė ir kur jaspa- 
bet taip gyvena ir nekomuni-dėjo, 
staj. Amerikos kapitalistai skelbti mes negalime, 
keičia savo pačias beveik 
kas metai. Jonas Romanas 
buY'O katalikas ir jėzuitų ko
legijos auklėtinis, o šeimy
niškame' gyvenime priėjo 
prie baisiausio skandalo. 
Lyčių santikiuose. matote, 
veikia visai kitokie faktoriai, 
negu politikoje ar ekonomi
joje — jie yra bendri visiems 
sluogsniams.

J. Z. — Kiek mes atsime
nam. bolševikai nėra dalyva
vę da nei vienoj Tautų Lygos 
konferencijoj. Tik pastamo- 
ju laiku jie buvo pakviesti ir 
dalyvavo dviejuose posė
džiuose tos Tautų Lygos ko
misijos. kuriai yra pavesta 
sušaukti nusiginklavimo 
konferenciją. Apie kokią 
konferenciją tamsta kalbi, 
mes nežinome, todėl negali
me pasakyti nei kur ji buvo, 
nes nuo 1920 metų tarptauti
nių konferencijų yra buvę 
labai daug. Ženevos miestas 
priklauso Šveicarijai.

Tamošiūnui, Lewiston, 
Me. — Karpas nugydyt kai 
kam jiavyksta-su vitrioliirm. 
•Tai yra baisųs-nuodai ir rei
kia elgtis atsargiai. Geriau
sia tuo reikalu kreiptis pas 
daktarą.

Canados Emigrantui. — 
Dėl vieno-kito neteisingo 
agento. įtarti visus agentus 
sukčiais negalima. Jeigu ži
note tokius agentus, kurie 
nesąžiningai su emigrantais 
pasielgė, tai paskelbkite jų 
vardus, nurodant visus fak
tus. Ir po tokiu pranešimu 
pasirašykite tikrą savo var
dą, pavardę ir adresą.
; “Keleivio” Skaitytojui, 
Jaardner, Mass.—Jack Sbar- 
key yra lietuvis, o n» lenkas, 
kaip “Worcestei lelegrani 

■rašo. Jis gimė Kinghan.ton,

t I$27,573,687,000 AMERI
KOS BANKUOSE.

Pinigų kontrolierius Mcln- 
tosh išleido Washingtone ra
portą. kuris paroti o, kad da
bartiniu laiku Suvienytų 
Valstijų bankuose yra žmo
nių sudėta §27.573,687,000, 
arba pustrečio biliono dole
rių daugiau negu metai at
gal.

130,000 RUSŲ PARY
ŽIUJE.

Paryžiuje dabartiniu lai
ku yra 130,000 politinių Ru
sijos emigrantų. Jie susideda 
daugiausia iš buvusių dvari
ninkų, buržuazijos ir viso
kių caro valdžios valdininkų. 
Sakoma, kad Francuzijoj' 
dabar gyvena beveik visa 
Rusijos didžiunija, kuriai tik 
pavyko ištrukti iš bolševikų

, , . . -. r . . . : rankų. Išpradžiųšitiereak-
kad pirmutiniai įatai \isiskai cjninkaj buvo labai energin- 
nukirtę jam galvą. gi ir bandė organizuotis ko-

Ir štai ką pamate įssigan- yaj p^- sovietų valdžią, bet 
dę ir nustebinti praeiviai. (ja|jar tas Upas jau perėjo ir 

o rankomi^. „e pra(j-j0 jjegRotj jau fjar_ 
. bų. kad galėtų pasidaryti šio-

pnes save taip, lyg ]q-tokį pragyvenimą,
galvos, kurią norėtų uždėti į 
ant sprando, žengė keturis 
žingsnius pirmyn ir, paga
liau, krito žemėn.

Francuzų spauda komen
tuoja tą įvykį kaipo apsireiš
kimą nepaprastai gajaus 
žmogaus organizmo ir kad 
tai esą> .-a c- . mies patvirti
nimas teorijos, jog žmogus, 
nukirtus jam gab. ą, is Kart; 
dar nemiršta.

nukirtę jam galvą. gi ir bandė organizuotis ko-

Kūnas atsikėlė, rankomis j prajčjo jieškoti jau dar- 
bandydamas r -

PERKŪNAS TRENKĖ KU
NIGĄ PRIE MIŠIŲ.

Pietų Indijoj, netoli Kota- 
yamo, vienam kaime perkū
nas trenkė bažnyčią ir pri
mušė kunigą, kuris laikė mi
šias. Kada kunigas atsipei
kėjo. jis rado 5 savu į a. ?pi. 
jonus užmuštus ir 30 siectis- 
tų. 1...................
pamaldų ir bažnyčių

Mes. motinėlė ir tėvelis Marė ir An

ARAS UŽPUOLĖ 
ORLAIVI.

Iš Portage, 
mums nežinia kas pri-

tai aukavusių vardų

P. Petrui Smitui. — Nusi
pirk tamsta aptiekoj už 25 
centus "paris green." Tai bus 
žali milteliai. Išbarstyk jais 
visus plyšius, kampus ir vi
sur. kur tik tie vabalai mėgs
ta laikytis, -o pamatysi,, kad 
už kokio mėnesio jie visai 
išnyks.

Visiems. Kurių korespon
dencijos arba kitokie raštai 
netilpo šiame “Keleivio*' nu
meryje, tilps sekančiuose.

LAWRENCE. MASS. 
Lietuvių Atydai.

KATRO-LEK galima nu
sipirkti p. J. .J. Urbszo ofise, 
101 Oak street. Lavvrence, 

Mass.

"įrašo. Jis gimė Hi
• |N Y 26 m ptzū a t ja i. J o ’ i kra 

u ... 1V : pa*ar.4 yiJ-
Reiškia. Dievas nenori ShaVkis kalba gana

i 
|

Iš Krokuvos pranešama,1 
kad didelis aras puolė orlai
vį, kuris lėkė į Vieną. Oriai- mis, Persijos šachas pats iš- 

Ivio vienas sparnas buvo su-važiavo su buriu kareivių 
taiga sumanė, nebe- lenktai, u aras užmuštas. malšinti sukilusių kalnėnų.

ŠACHAS MALŠINA 
SUKILIMĄ.

Londone gautomis zinio-

Gasoline Station ant šteito 
kelio Norwoode. šešių ruimų 
stuba su visais įtaisymais. 
Pasiduoda labai pigiai.

A. K. NEVIACKAS 
1122 Washington btreet, 

Ftawoo<ft Missachusetto. ; 
T^ephoiię Ndrvvood 1009.:

J 
J

I’ajieškau savo dėdės Mykolo Šim
kaus, Tauraffės aps., Skaudvilės vals
čiaus. tuo laiku jisai ir jo tėvai gyveno 
Adakavo.-' dvare už kalvi Mykolas bu
vo labai garsus magikas toj apielinkėj. 
Kaip Amerikoj gyvena jau yra apie 
:;x metai. Man labai hutų žingeidu su
žinoti jo likimų: gyvas ar miręs yra. 
Taipgi man teko girdėti, kad buk jis 
gyvena St. Ix>uis, Mo., po numeriu 
2100 N. Broad'.vay, bet su laiškais nė
ra galima susirašyti. Kas man praneš 
laiškučiu žinutę, tam suteiksiu dovanų 
"Keleivį” metams (18)

JOHN GRIGAL1S
9-> Statė St.. Hammond. Indiana.

Pajieškau Siheslrp Vezcnto. gyvena 
Mavu-ood. III. Nežinau adreso. Malo
nėkite atsišaukti. (18)

DOMIME MELNJK
1-105 So. Stevens, Tacoma, Wash.

| ] 9 j { Šakių apskr..
__________ »

Į

Dideli Bargenai 
Iš Didelio Storo

LANGŲ SIETAI
11 dratą colyje roliuose 1<H) pėdų ilgio. 
Galvanizuoti................... 3’<c. už pėdą
Kaperiniai .......................5J,c. už pėdą
Tai yra tauku- ir geri sietai apsisau
gojimui nuo uodu.
JUODI 12 MESII 2’ir. už pėdą.

ŽEMOS KAINOS ANT 
DRATŲ TVOROMS.

Uratai paukščiam-, 2
Pėdų iljrio mituose:
Plotis: .{S" IX"
Rolis: X:;.(M» s 1.25

Pranas Švilpa iš Lietuvos, pajieš
kau savo švogerį Juozą Gaisri, prieš 
3 metus gyveno Chicago. Kas apie ji 
žino, malonėkit pranešti arba pats lai 
atsišaukia šiuo adresu: (18)

PRANAS ŠVILPA
Trako kaimo, Gelgaudiškio vaisė..

Lithuania.

Pajieškau savo pusbrolio ir draugo • 
jie paeina iš Kretingos apskr., Mosė
džio valsčiaus — Steponas Smitas iš 
Šakalių kaimo, o Jonas Plekus, iš Kra
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino prašau pranešti, už ką 

{busiu dėkingas. Kas pirmas praneš. 
Į tam skiriu dovanų 2 doleriu. (18) 

G. ANDREYVS
j Box 91 Sta. D, Montreal, Canada.

APSIVEDIMAL
Pajieškau suaugusios merginos ar

ba našios. tartie 30 ir 45 metų, katra 
mylėtų ve-ti gražų gyvenimų. Prašau 
su pirmu laišku prisiųsti ir paveikslų, 
kinį ant pareikalavimo grąžinsiu at
gal. T. M.

123 Sheridan st., McKėesport, Pa

<--.l*ų sky lės.

60"
S5.0<»

150

72"
S6.25

Noriu susipažinti su tokia merjrina. 
kuri sutiktų apsivesti. Merginos. ku
rios tuomi interesuojate*, malonėkite 
atsišaukti.

P. O. Eox 1576, Petroit, Mich.

IU0DA PIGIAI ' *-•- ’ - t
1 '■ * S t . ;

, ______ ___ A

giut; 4->’-»įp<(sr lėna ):• nugaliu.apžiurtu 
N&nŠ* 7 kuftvmyi'j. muitinis. ’ visi iš- 
fortii.-rtiidE Wrduę<>u viską kaip yra 
labai pigia). Apžiūrėkite greita: iix) 

MKS. ANNA TKUMPATIENĖ
7-th Ale.. Troy, N. Y.

;1?ARSĘp_
NAMAS. ; -

nieku ? ■ riegį»i;ma

...Įnifii 7 •lįaftvmyi'ji. murink.' visi iš- 

.' rini-rtsdr p’šrduėnu viską L..’,. , 
labai pigia). Apžiūrėkite greitai lis)

2235

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Biznis eina gerai ir kostumeriai ge

ri. Parduodu pigiai. Priežastis parda
vimo, savininkas važiuoja j Lietuvą. 
Savininką rasit biie laiku. (1X1

47 Arthur st.. Montello. Mass.

MEDŽIŲ ČIEPAI VISOKIŲ 
RŪŠIŲ.

VISI ČIEPAI DVIEJU METI
SENUMO.

OBELIS 65c.. GRESIA 
VA 75c.. VYŠNIA $1.00.
GREIPSAS 3<»c.. AVIEČIŲ RASODA 
So už 100. ASPARAGUS $2.25 už 100, 
ERšKIEčIAI s:, sx ir $10 už 100, 
ROŽĖS 60 ir 75c.. PINAVIJOS 30 rū
šių po 25c. viena. EGLAITĖS nuv 25ė. 
iki $5.00. ORNAMENTALIAI ME
DŽIAI visokių rųšiu. apie 20 gatunkų, 
po 60e. vienas. Atsilankykite pamatyt, 
už ką jus mokate pinigus. Sugaištas 
laikas apsimokės. (20)

Horace W. Mann Nursery
Ralph H. Mann. Mrg.

1»S3 H ASHINGTON ST,
STOCGHTON. .MASS.

Tek 137-M.

75c.. SLY-.
PYCĖ 4Ocl,

MUNŠAINASfiUODAi!
Didžiausia žmonijos nelaimė, kokia 

tik jrali būti pasaulyje. Atpraskime 
nuo niunšaino su vaistiniu vynu, jis 
suteiks linksmumą ir sveikata. J b muk 
pora doieriukŲ laiškan. Atsiųsiu vvną.

I’. STANI.EV »17)
231 A Sha.mut avė.. Bos to h. Mass.

ZUkail.-''^ 
i gražiai 

įlietu.ishai ii labai pyk-ta 
jeigu jį kas lėnku vadina

J. Stankui, So.
Tamstos straipsnis apiv lie
tuvių eraboriu 'a .-zviinesj 
netilps.

J. B., PltteUugh, F: K J-Į

ji (HM> VMS Ol.lA I Pajieškau apsivedimui moters.be
„Z1 ,'.3.. skirtumo tikėjimo ir pažvaljni. t:ir)»e 

u vi " ' ’r 10 amžiaus. Atsišaukite tos.
S1.6. < Z. GALIONĄ kurioms reikia draupo. Kurioms nerei-

———————— Jria — nerašinėkite.
QUEEN ANNE MALIAVA119.. (. . J v. n- v

$2.25 UŽ GALIONĄ Į ’ ’ Brookijn, n. \
' 16 spalvą ir balta. Tikrai gera maliava I’ajieškau apsivedimui merginos ar- 

ba našlės, nesrnesnės .kaip 45 metų, 
i Aš esu vaikinas 38 metų, turiu turto, 
esu doras. Katra mergina arba našlė 

.... $4.98 teisingai manote apsivesti, meldžiu su 
i manim susipažinti per laišką arba 
ypatiškai. J. WASILIUS

• 1739 S. Halsted st.. Chicago. 111.

Aš, Kazys Tuzinas, pajieškau apsi- 
vrdiųaui merginos arba našles, nuo 30 
ikr 45 metu senumo. As e.iu r.asiy.- 
10 metų amžiaus, turiu du berniuku 
16 ir 8 metų ir mei gaitę j.> metų, tu 
nu didelį gražų ūki arti miesto. Yra 
pageidaujama mergina ar našle su pi
nigus. Kurios neturit pinigų, malone 
kit r. atsišaukti. Mano adresas: 

KAZYS LUZINAS
K. r’. I). 4, Amstertiam. Y.

QUEEN ANNE MALIAVA1 
$2.25 UŽ GALIONĄ

w _____ -1
už pinigus.

Tyras baltas kad. aliejus, terpetinas. 
PLIENINES tockos ...

TŪKSTANČIAI BARGENŲ 
GELEŽINIUOSE DAIKTUO

SE IR MALIAVOSE,

DAR VIEN AS GERAS
PIRKINYS

MES NUPIRKOME TA VORĄ 
K1NG HARDtVARE IR PAINT 

CO. B SO. BOSTONO.
Vietinis Pristatymas Dykai
ielephon, Hancoi k 6105—6106.

SOUTH END 
HARDWARECo.

M ASHIAGTON ST, BOSTON 
Arti Ikner St. EI. Stoties.

ATYDA! ATYDA?
Kurie turite Intus Youngst'inne, 

Nevton Kalis. Jj.rain, Salėm, Ohio ar 
Sharon. Pa., arba Cleveland. Ohio — 
mes galim ant jūsų loto pastatyt mi
mą. Darbas gvarantuotas. Statyk .a- 
nią, turėsi naudą. Tuščias lotas neduo
da naudos. Jei nenori namo statyt, ga
li savo lotą mainyti ant musų gatavo 
pastatyto namo. Matyk mus arba 
šyk, gausi platesnes žinias.

LILY BLOG. CO. (18)
6712 tt adė Park avė., ( Icveland. Ohio

IS LIETUVOS I KANADĄ
Dabar jau pavasaris, tai yra ge

riausias laika.- dėl atsitraukimo save 
giminių į Kanadą. As atitrauksiu jusu 
gimines ir pažįstamus, kaip vyrus, 
merginas ir moteris is r u ropos į Ks • 
r.ada. Jei jūsų imigrantai yra sVeiki, 
moka skaityti ir rašyti. Dei platesnių 
informacijų visuose Kanado.- reisą 
luose kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus prie manęs

GEO. K H’F AS 
I aiv nkorčių Agentas 

O. Box 17 ''rtlkerrnk Unt
* Car.ida.

i

Pajieškau merginos arba naslės ue 
vaikų, kuri mylėtų gy venti ant ūkės; 
pageidaujama kad moteris butų laisva, 
mylėtų šeimynišką gyvenimą ir nese- 
nesnė l.> metų. Aš esu našlys tie vaikų. 
46 metų. Su pirmu laišku malonėkit 
prisius t paveikslą. (18)

SAM Hč'PEK
U. !» 1 Bt»» ?*• Rsmihcn ? i

p

Naktiniai
Pūslės
Silpnumai 

ar Skausmai 
Prašalina ni 
šauti..i -<i 
Santa: iii j»

V «4 4 v. A
•vijose

moters.be
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THEREFORE THE WATER I! I
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Father vranted to ūse the h.k. būt 
it* eosditiiMi elearly lndicated tiiat 
-iv-year-oid Jar.e l.ad kad the s-ome 
>iea.

nk?’’ he
• I put

:t tvenk.’ replied Jane.
“Būt »hat for?’’
“’Cos l’ui s>eudin£ a le“ 

r and uanted to vviiispe:

have you teer. dolr.g to tt.e 
asked.
eotne water ln It to ma

JI Few 
@ Little 
/-Smiles

Ftipi Kalius ant varčios. 
•Jc akelės mirga.
žiuri Kas ten po darželi 
Skraido, sukas, dirba.

Šiomis dienomis Uashingtone lankėsi Vengrijos diktatoriaus 
Horthy atsiųsta valdininkų delegacija. Amerikos vengrai Įtaisė 
prieš tuos reakcininkus demontrgciją ties Baltais Rūmai*, šis pa
veikslėlis parodo. Kaip policija tuos demonstrantus areštavo. Įsi
dėmėkite plakatą, kuri policmanas laiko savo rankoj iš demonst- 
rantų atėmęs. Ant jo parašyta: “Heiias—Masinis žmogžudys.”

Uariutėlė tupi—tūpt 
žolynėlius skina. 
Kuo gražiausius. 
Į vainiką pina.

Tupi katins ant varčios 
Uodegytę rango.
Egi kas ten pro žolynus 
Į Mariute žvalgos.

■ung w.vn

!ii«.. rvlatų*.-

Ar Žinot, Kad—

Pe’riuKelis tarp žolynų 
Paslapčiomis švaistos. 
Mari utėlei jisai šelmis. 
Mat įtikti taikos.

Did lt Himtelt
The otl.er day a dainty 

•r walked intv :be I’eopie » 
S;.v:o£8 oank a: Cliiii.
;.te c_>£ėututtoa. ***.<* slepi*- 
the telieps vin«iow and pr--e* 
Lauk bov>g. moaey and 
Tiie CMhiei* -ooked ar 
-aid. “You didn’t fuo: it

‘*C»h. no.** repiied t ne 
iiinf. "1 rodė up m

.iiid tr.d ashier uroeeeded : 

.idding-tuacblne stunt w.tneu 
•.vcr*.—Kansas City Tiuies.

UI

dejx»< ■_ 
the s.:a.
Up.”

■S

GERIAUSIOS FARMOS!
Neu Jersey valstijoj, aplink didelius 

miestus, aš turiu visokių farmų. dido
ku ir mažų. Platesnių žinių klauskit 
pas: TON V MARKINAS (17)

Bo * "1, Sand Brauk. N. J.

dauguma dar gyvena ir rašo.(tas straipsnelis, kuris parc-
8. Didžioji Kinų Siena, do, kad Dakotos valstijoj ir 

Turbūt nėra žmogaus, kuris šiandien indijonai “laidoja” 
(nebūtų girdėjęs apie “Kinų savo numirėlius ore. ant tam 
i Sieną.” Žmonės paprastai'tikrų ramsčių.
i<ako: “Apsitvėrė kaip Kinų Be paminėtų čia straips- 
Siena." Bet ką toji siena rei-įnių, Kalendoriuje telpa daug 
škia, retas žino. “Keleivio” kitų pamokinančių raštų, ei- 
Kalendoriuje telpa visa jos lių ir juokų, 
istorija ir paveikslas.

9. Kaip mes pažįstame pa- < 
šaulį. Tai yra labai įdomus 1 
psichologiniai filozofinis 
straipsnis. Jis parodo, kad : 
daug daiktų, kuriuos žmogus 
mato akimis ir girdi ausimis, 
tikrenybėj visai nėra. Pavvz- 
džiui. mes matome mėlyną 
dangų, o tuo tarpu tokio 
dangaus visai nėra, o yra tik 
begalinė tuštuma. Sapnuose 
mes matom ir girdim ir jau
čiam įvairius dalvkus. kuriu•• < / * 

tikrenybėj taip pat visai nė
ra. Tikintis arba giltas žmo
gus tankiai mato Dievą arba 
Velnią. Kokiuo gi budu visi 
šitie nesami daiktai žmogaus 
vaizduotėje apsireiškia? 
Straipsnio autorius šitą iš
aiškina. Kiekvienas turėtų jį 
perskaityt.

10. Už ką franeuzai nukir
to savo karaliui galvą? Čia 
trumpai ir aiškiai nupiešta 
Didžioji Ęrancuzų Revoliu
cija ir jos priežastis. Pridė
tas paveikslas parodo ir eša
fotą. kaip Liudvikas XVI ve
damas ant giliotinos. Įdomus 
revoliucijos vaizdas.

11. Dora. Tai kitas gilus 
filozofinis straipsnis. Kiek
viena tikyba skelbia, kad jos 
doros įstatymai yra paties 
Dievo duoti. Bet kodėl kiek
viena tikyba skelbia vis kito
kią dorą? Pavyzdžiui, krikš
čionių tikyba sakę, kad vyrui 
nevalia turėti daugiau pačių, 
kaip vieną; tuo tarpu maho
metonų tikyba sako, kad vy
ras gali turėti moterų tiek, 
kiek jis nori. Jeigu dorą nu
stato pats Dievas, tai kodėl 
ji nevisur vienoda? Kodėl 
Turikijoj vyras gali turėti 
100 pačių, o Lietuvoj ar A- 
merikoj tik vieną? Kodėl in
dų kunigas, pamatęs savo 
parapijoną piaunant gyvulį, 
jį prakeiks, o lietuvių pra- 
baščius. jeigu ūkininkas at
veš jam papiautą veršį, gra
žiai padėkos ir da vyno už- 
fundys? Kam šitie klausimai 
yra įdomus, tas turėtų per
skaityt ši straipsnį apie do
rą.

12. Žvaigždžių lietus arba 
meteorai. Ne vienas matė 
kaip nuo dangaus krinta 
žvaigždės. Kaliais jų tiek 
pasipila, kad išrodo kaip 
žvaigždžių lietus. Bet ant 
žemės jos labai retai nukrin
ta. Kur jos dingsta? Iš kur 
jos imasi? šitas straipsnis, 
su gražiu paveikslėliu, aiš
kiai į tuos klausimus atsako.

13. Katalikų sąmokslas 
prieš Anglijos parlamentą. 
Ar žinote, kad Romos kata
likų dvasiškija buvo pada
rius suokalbi išsprogdinti 
Anglijos parlamento rumus, 
išžudyti visus ministerius, 
parlamento atstovus, ir pa
grobti valdžią į savo rankas? 
Šitas straipsnis paduoda visą 
to sąmokslo istoriją, kalti
ninkų pavardes ir pridėtas 
paveikslėlis parodo, kaip su
imti suokalbininkai buvo žu
domi.

14. “Monkey glands” arba 
pajauninimas. Ar ištikrujų 
senas žmogus gali būt at
jaunintas, idėjus jam “mon
key glands?” Šitam straips
ny aprašomi daryti bandy
mai ir kokios buvo pasek
mės. Kiekvienam verta per
skaityt.

15. Darvino mokalaa pa
tvirtintas. Perskaitykit šitą

Kalendoriaus kaina 50 
centų, bet “Keleivio” skaity
tojams tik 25 centai. Prisiųs- 
kit kvoteri arba štampų už 
25 centus, ir tuoj gausite Ka
lendorių.

INTEMIATIOML PATB CO.
New York, N. Y.

Kovo 28. 1928.

PARSIDUODA 26 AKRŲ 
FARMA.

G ri uduiKa . riminiai
l karvės,- 2 arklu i. vištos, 
įrankiai. Kaina S32lM‘ Įnešti

įrankiai, 
derlius.

<_____________ <2000. o
likusius )> • $1 >' n okiti r.t metų. Tu
ri būti pa.duota pimi balandžio ’>R d. 
Rašykit MK. IMU GI.As.

Herkimrr. N. Y. < -i*

GERAS BARGENAS.
110 \KKI. EAR.MA geriausios (x>i. 

nerticut žemės. •><• akrų išdirbtos, li
kusioji žemė ganykla ir jniskas. IrfMš 
kordų malkų, gera 9 kambarių siute, 
didelė barei* sienų. melžiamos 

, karvės, pora arkliu vertės sj>50.00, 10L 
vištų, vi.-i nauji farnaos įrankiai. v<- 
žimai. karietų-, pakinkai, didelis vai
sių sodnas, geias vanduo, arti gero 
markele. Kaina įz viską Str.SOO, įnešti 
sl.Soo. i* rkit iri fnrmų dabar. Rašy
kit liaudiškai. (18>

N. H EISLER 
l’n-.-asi ille, Neu Įlindo n. (oru.

Board Direktoriai paskelbt; 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimts (60c.) Centų ant Še
ro, kurie išleisti vardu Common 
Stock šios Kompanijos, išmoka
mus Gegužės 15 d.. 1928 m., 
Common Stockholderiams. kurie 
yra ant rekordo baigiant bizni su 
Gegužės 1 d.. 1928 m.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPHERD
Vice-President & Treasurer.

PARSIDUODA FARMA
4‘. ARKŲ, gera ieniė, 4tį akrai įsė 

ta rugiais; p) akdobilais. Budinkai. 
gyvu’iai. maršai, rakandai ir auto
mobilius. ' RAKI. MARKUS <20»

Box 7->. luuntain. Mirk.
niai perskrido Atlantiką iš 
Europos Amerikon. Vienok 
I.indberghui duodamas di
desnis kreditas už tai. kad. jis 
skrido vienų-vienas ir pilnai 
pasiekė savo tikslo. O vokie
čiai su airiu pilnai savo tiks
lo nepasieke

CONNECTICUT FARMA 
ANT FARDAVIMO.

73 AKRAI aeiiau.-io.- žemės. 25 ak
rai isdirbfos. liku -ioj ganykla ir miš
kas. 14 ruimų m-mas su šiiuma, elekt
riką ir telefonu. Oineiė barnė dėl 18 
karvių, vra sailo. elektriku užšviečia- 
nia vištinyėia dėl 1,'mmi vistų ir kiti bu
dinkai. yra daug vaisiu.ų medžių, 1° 
tonų šieno bamėje. 4 me lžiamos kar
vės, 4 vienmetės telyčios, 1 geras ark
lys, 75 vištos, visi famios iranKiai ir 
mašinerija, {eigos uz pienų šimtas do
lerių i mėnesį Puiki vieta, ‘i n,ailė. 
nuo vieškelio ant gero kieto keiio. 2 
mailės iki didelio miesto su ger>. nuu*- 

j ketu, arti mokyklos. Puiki proga no 
rinčiam pirkti farmų. Priežastis par 
davimo neliegaliu dirbti. Parduosit. 
už pusę kaiiii.s, už Šil.lMH); įnešti S:..- 
5*m. tikusieji ant niorgiėiaus. t 18

M. H EI M AN
33 kejn'ild.- st.. Danielson, Conn

\ isame pasaulyje šiandien 
1853 milijonai žmonių. 

Prieš šimtą metų buvo tik 
apie 600 milijonų. Vadinasi, 
per šimtą metų žmonių skai
čius trigubai padidėjo. Jeigu 
ir toliau žmonija taip dau
ginsis. tai už kito šimto metų 
bus nemažiau kaip 18.000 
milijonų žmonių.

' vra

FARMOS
r.

NE SU Tl O BUČIAVOSI. i<J

l!<

l

o:

Saletmanthip
Smitb—NVbat? Yoa > 

a doliar for that loose-leaf
Hvw is !t I can get the ver*

šame aucg at Brown s for *.«> otr- 
C'ie.k—1 eannot say, maiiani. I 

M r. Brown Kas taken a 
v. H- is a wi<iower. and 
atira tise and—yes, 

cven. Temk yon, Mrs.
:;gair. 1

Brazilijoj dabar randasi, 
apie 30,000 lietuvių. Dau~; 
giausia jų tenai privažiavo 
pereitais metais, fašistams 
Lietuvą valdant.

FARMA
PARDAVIMU ANT GRE$Tl JU
Jeigu jieškai pargenu, nepraleisk ši

tos progos. Nes tuoj Lūs parduota pi
giai. Rašvk arba važiuok p is: < 17)

JOSEl’H GERYBAS 
SCOTTMLLE, MICH.

Jeiiru jieškai į4,rx.enų, nepraleisk si-

(17)

HOW IT WAS

7^

Vokietijoj yra daromi 
bandymai pasikalbėti iš paš
to bevieliu telefonu su kelei
viais plaukiančiais laivu ant 
jūrių.

—Klausyk. Elziute, ar tave 
vakar motina barė už tai. kad da
vei bučki Tamošiui? Juk judi 
esate susižiedavę?

—Už tai mane motina ir bafrė. 
kad as esu susižiedavus su Jonu, 
o bučiavausi su Tamošium.

Nori tvirtų dišių.
— Kuo galiu tamstai patarnau

ti?
—Prašau duoti tuziną tvirtų 

dišių. Lig šiol pas tamstą pirkto
mis dišėmis nesu patenkinta, nes 
jos visos sudužo ant mano vyro 
galvos

’ My Henry has been °n the t" 
tis irtjcg for a who!e vreek.”

‘ My, I didn’t know he was IU.'
• He's aor. Hs-’s been overhaniin; 

ti.e aashine.’*

intangible A*tet
■ rns nioter'* cheap.“ a salesrr - 

Abeut eeoMor h« raved.
An2 bere I »trn<i vrith puzzled head. 

A aera is the money I ha ve saved?

Amerikietis Lindbergh* pir
mutinis nuskrido orlaiviu iš 
Amerikos Europon, o vokie
čiai Koehl ir Huenefeld su 
airiu Fitzmaurice pirmuti-

Amerikoje paprastų dar
bininkų vidutinis atlygi n 1- 
rr.as už darbą yra tik 42c. uz 
\alandą. Darbininkų algos 
apkapotos, o pragyvenimo 
reikmenys netik neatpigo 
bet dar pakilo.

I
Geriausias farrnerių (ūki

ninkų) draugas yra negražus 
gyvūnėlis, lietuviškai vadi
namas rupužė. Ji naudinga 
ypatingai tuo. kad jieško sau 
maisto naktimis, išgaudyda- 
ma visokius vabzdžius, 
kenksmingiausius daržų 
laukų ir pievų neprietelius. 
Vabalus ir kirminus rupuže 
gaudo savo ilgu, prie gomu
rio priaugusiu liežuvėliu, ku
ris nuolat yra seilėtas.

FARMOS MANO KOLO
NIJOJ. *

Kurie norite įsigyti gerų farn.ų,1 
kreipkitės į mane. Maro koliomjoj yra 
4 pieno faktorės. Daugiau informaci
jų norint, klauskit laišku. ( i"7 > 

W. MEŠKAUSKA;.
R. F. No. 1. CORRY. PA. i

PARSIDUODA 147 AKRŲ 
FARMA.

Ant vieškelio netoli miesto, arti di
delio ligonbuč’o Žemė gera, 9 kam
barių namas ir kiti 3 budinkai, 7 
vės, 1 arkiys, vištos, įrankiai, i 
nerija, vežimai. Kaina $3,000. 
$1,000. Priežastis pardavimo 
amžius. Rašykit angliškai.

MRS. LEFCOttlNB
Bos 184. Saratoga Springs.

7 kar-
maii- 
| nešti 

—senas
I 19)

n. y

KĄ RAŠO “KELEIVIO” 
KALENDORIUS 1928 METAMS?

FARMA GREITAM 
PARDAVIMUI.

t'arsiououa lat>ai pigiai 40 akeriu 
žemės su visai.- gyvuliais, įrankiais ir 
namų rakandais; abelnai visa pilnai 
įrengta ūkė su gyvenamu namu ir vis
kas ka- ranoasi ant tikės. Karma yra 
gera, visa aptverta; 10 raguočių, 2 ge
ri arkliai ir 2 arkliai jodinėjimui; 2 ir 
pt:-ė mailės nu > miesto. Savininkas tu 
ri išvažiuot -u -vai i-iu re-kąlu. (22)

JTOZ \I AS (rAl BIS
Bot 511. l-HELPS, \VIS.

VISOKIŲ GALIMUMŲ ESAMA

—Vakar mario žmona važiavo 
automobiliu, atsimušė Į tvorą 
visus rialus n u gramdė.

U-Ar nuo automobilio?
—Ne.
—Nuo tvoros?

' -Ne.
Į —Na. tai nuo ko?

—Nuo savęs.

ir

Rūpestingas vyras.
Ponas vaistininke, tik gerai 

pažymėkite, kurie laistai karvei 
ir kurie žmonai, nes. Dieve sau
gok, suklysciau, tai man dar kar
vutė padvėstų.

t

DIEVOBAIMINGA AGOTA.

itefiniosianti miegoti 
dievobaiminga Agota 
nutiisegdama sipną. 
kad negundytų šėtonas, 
cnatą ginančiam patronui 
poterėliui sukalbėjo; 
o paskui beblusinėjant. 
uoliai meldėsi už dusias; 
tuo laiku sugavo blusą;

i pakšt’—paliko jos tik žievė... 
“Amžinatilsi duok. Dieve...” 
baigė maldą, atsiduso

meldžiu kiekvienų skaitytojų 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo, Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
go), Padagros 
<Gout). parašyti 
man laiškų, pade
dant savo vardų 
ir aiškų adresų, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
(ės Bonkų išban

PARSIDUODA FARMA
r.M> AKRU ŽEMĖS, 70 akrų d irba- 

mos, lygios, apvalytos nuo akmenų ir 
derlingos, gaunama 70 tonų šieno. 
Puiki 1<> kambarių “stoco” stuba. 2 
barnūs ir 7 kitokie budinkai, 30 karvių 
ir veršių, 3 arkliai, daugybe vištų, vi
sokios mašinos ir įrankiai, pieno 
parduodama už 100 dol. per sųvaitę. 
Tik 3 minutes eiti i miestukų ir gelež- 
kelio stotį Turi būt parduota tuojaus. 
Kaina tik 88,000. Rašykite laiškus an
gliškai. (19)

MRS. KASHBl RN
Bov 278. Sarataga Springs. N. Y.

—
! “Keleivis” i” 
puikų kalendorių 1928 me
tams. Jei da kas nėra jo ga
vęs. tai turėtų tuojaus išsira
šyti, nes jau nebedaug jo li
ko.’

Kalendorius yra knygos 
pavydale, ir jame telpa dau- 

• gybė visokių pamokinimų, 
y,., moksliškų straipsnių, infor- 
hi- lmacijų. statistikų, gražiu ei- 

- iių. juokų ir paveikslų, štai 
jo suglaustas turinys:

1. 1928 metų sezonai. Čia 
rasite paaiškinta, kada šįmet 
oficialiai pasibaigia žiema, 
kada prasideda vasara, ru
duo ir tt.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1928 m. Čia skaityto- 1 
jas sužinos, kad šįmet pri
puola penki užtemimai: trįs 
saulės ir du mėnulio. Jis taip
gi sužinos, kada šitie gamtos 
apsireiškimai įvyks ir kur jie 
bus matomi.

3 Darbininkų Kalendorius. 
Šitame skyriuje yra nurodyti 
visi įvykiai darbininkų kovos 
istorijoj. Pavyzdžiui, kada 
Paryžiuje prasidėjo revoliu
cija ir karalius Liudvikas Pi
lypas pabėgo? Kada buvo 
nukirsta galva Anglijos ka
raliui Karoliui I-mam? Kada 
Romos katalikų kunigai su
degino mokslininką Bruną? 
Kada buvo panaikinta bau
džiava Maskolijoje? Kada 
lietuvis studentas Grinevec- 
kis užmušė carą Aleksandrą 
Il-raji? Kada caras Mikalo
jus I nusinuodijo? Kada 
caras Povylas I buvo pa
smaugtas? Atsakymą į šiuose 
ir šimtus kitų panašių klau
simų rasite šitame skyriuje.

4. Informacijos ir statisti
kos. Kiek mylių eina Į vieną 
kilometrą? Kiek eina akrų j 
vieną hektarą? Kiek pėdų

•i C.

Where Ignorance it Blitt 
į “VVTjy did you make this pie so Jor.g, 
įny dear?" snid the fond husband 
iiis young bride.

“It was tbe shortest rhobarh 
srocer bad. sveethesrt.” replied 
i-^iparienced mate.

Modetty
I.!m—©is am de fnst t!me Al ’s seen 

yo’ busband f»’ a long rime. My. hnil] 
be am corpnlent.

JHaady—Dat s Rastus fo’ you! 
man am modeirt he neva h told 
l e ivaa ■ eorpofal.

OM Wayt Are Beit
\X bes Attnt Pnphie was shmrn 

jiev tteetrlc traahinc ma'hine. 
ili<»i:gtrt lt too nevfanKled.

‘ FbęyT never gęt ’tne' Into 
tho^ thtngy.” »he «a!d.

J

r>jr
me

the 
she •

Ane of

Z

The R toto n
rtnta«er—Wbat, 00 cente?

t be atm* prfco for the lašt errs. 
rbongtt tonay*8 e*<8 ere cheaper.

Grocer—They are. But these ar. 
'.be »»• egge I sold yon lest tone.

T pnln
I

They aay t>e tteoter te • mlrro- 
o.' -eal llfe.”

-So Are you jolng to
ihat new play eallod Tire ?"

THE MIRROR

Holidty Hnitation
A n honent truman bein* lenda 

A rantai ehaar *z*M>afve.
: -1 ratber hava mr jnortal frfend 

A rnjth It te o acpeselve.

išleido labai turi viena angliška mylia? 
Kiek svarų eina i kilogramą? 
Kaip skaitliuoti nuošimčius? 
Kiek yra mokyklų Lietuvo
je? Kaip didelis Lietuvos 
žemės plotas, kiek tenai fab
rikų. kiek dirbamos žemės? 
Kiek kuri šalis pasaulyje tu
ri turtų? Kaip didelis yra že
mės kamuolys? Kiek ant že
mės paviršiaus yra vandens 
ir kiek sausžemio? Koks yra 
aukščiausis pasaulyje kalnas 
ir kur yra giliausia vieta jū
rėse? Kas šitų dalykų neži- 
iino, o norėtų žinoti, tegul iš
sirašė “Keleivio” Kalendo-

• rių 1928 metams, o tenai ras 
visas informacijas.

e žemės drebėjimu*.
Kode! žemė dreba? Ar tiesa, 
kad jos viduriuose tebėra 
karšta ugninė masė? Ar tie
sa. kad žemės paviršius at- 
aušdamas nuolatos traukiasi 
ir mažėja? Kiek nuo žemės 
drebėjimų yra žuvę žmonių? 
i visus šitus klausimus šiame 
straipsnyje rasite kuoaiš- 
kiausių atsakymų.

6. Laukinė tauta. Čia rasi- 
e parodytus laukinės tautos 

žmones, kurie da nemoka 
juoktis, nepažįsta spalvų, ne
turi jokio supratimo apie lai
ką. nežino ugnies ir gyvena 
urvuose arba darosi sau lizr 
dus medžiuose, kaip bež
džionės. Bet ar žinot, kur to
kia tauta gyvena, kaip ji va- straipsnį, tai galėsit sukirst 
dinasi ir kokią kalbą varto- kiekvieną kunigą, 
ja? Jei nežinot, tai šitas ko, kad žmogus buvo Dievo 
straipsnis su iliustracijomis sutvertas. Darvinas parodė, 
jums pasakys.

7. Musų literatūros ir raiy- mesnių gyvūnų, ir šių dienų
toju apžvalga. Iš šito straips- mokslas Šita teoriją patvirti- 
nio skaitytojas susipažins su no. Prie straipsnio yra pn- ><. m totai, po so pėdu pločio ir 
visais lietuvių tautos rašyto- dėtas ir paties —1-------- **—’**“
• . ♦_ •_ ___ _ f T* ___ t

kad mes turim daugiau kaip 
40 pripažintų rašytojų, kurių numirėliu*. Įdomus iliustruo-’

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmų šitoj didžiausioj lietuvių 

kolonijoj Amerikoje. l.;y
•80 AKERIU CKe. geriausia '.‘Ame.. 

nauja ■’Buagalovr” stuba, didelė barne 
ir kiti budinkai. visi geri • sodnas ir 
visokių uogų, 2 arkliai. 6 karvės, kiau
lės, vištos ir visokios masinos, kas tik 
reikalinga prie ūkės. 2 mailės nuo mie
sto. lietuvių susiedijoj. Kaina už viską 
tik ■'*.’>,ą0<>, įmokėt S2,3iXi. o Kitus ųnt 
lengvu išmokėjimų.

KITA 40 AKERIU VKt*.. pusė dir
bamos žemės, kita puse miško. Upeliu 
teka per ūkę. sodnas maišytus, visi 
budinkai gerame stovyje. 4 mailės nuo 
miesto*. Kaina $1JMM». tik $1,000 įmo
kei. o kitus aat išmokėjimo. Jeigu ši
tos dvi ukėp nėra pagal tamstų norą, 

turiu dajg* Visokių kitų, laba: pigio- 
kainomiA*' Rašyk arba važiuok 

* * * (17)
ADAM Sf AM K A UEK Is

People Statė Bank 
SCOTTVILLE. MICH

a 
mis
P<->

i

I

kuris sa-

CONNECTICUT FARMA 
ANT FARDAVIMO; r

Praleidau 40 metų ant savo fąrmos. 
užauginau šeimyną, daviau vaikams 
prideramą mokslą, pastačiau juos ant 
kojų taip, kad jau patys save prižiūri. 
Aš esu našlė ir mano vaikai vienas po 
kito mane apleidžia ir todėl nutariau 
farmą parduoti, kad lengviau galėju*-' 
pagyventi paskutinius amžiaus metus. 
Fp.rrna turi :|0 akrų geros lygios juod- 
žemės, apie 15 akrų išdirbtos, o liku
sioji ganykla ir miškai, pilnas medžių 
dėl malkų. 8 ruimų gerą stuba. didelė 
barnė, kiti budinkai. obuolių sodnas ir 
kitokių mažų vaisių, farmos įrankiai 
ir arklys Arti kaimynų. Tik 5 minu
tės nuo didelio išdirbvsčių miesto ir 
geros mokyklos. 5 minutės ėjimo iki 
gražaus prūdo. Aš parduosiu farmą. 
jeigu atsiras greitas pirkėjas už 
44.<y»<). Pusę įnešti, o likusieji ant mor- 
gičiaua. Farma yra verta du sykiu pa
duotos kainos. Rašykit: (18)

P. O. Bos 135. DanieHon, Conn.

dymui mano Rheumatizmo Gyduot; 
lių. Aš noriu pi-ašalinti Reumatiz
mų nuo kenčiančių savo lėšomis Jųs 
pamatys.te, ka gali padaryt Kuhn’s 
Rhejmafic Betnedy. Aš esu tikras, 
kad bu* gerov p,?yekmės ir jųs patįų 
į tai įsitikinsite pirma, negu vijosi
te man bent vier.ą centų. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su pagelba plar.terni ar 
litokhi daiktų Nebandykit išvilioti 
jį .su Linimeniais, elektra ar mag
netizmu, Nebandykit išvvt jį su už- 
kalbėjimu. Bet jųs privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujyje ir jų- turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, ta darbų atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jųs pa-iliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mario gyduo
lės paraikir.a skaudžius dieglius, 
mu-Kulų gėlimų, gerklės sutinimų J 
ir sąnarių sustingimų.

Aš NORIU PARODYT 
•Jums, iėj tik jųs man pųvelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną savaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siusti jtirns dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jųs var
tojo! Jeigu jųs nevartojot mano 
gyduolių, jųs nežinot kr jo« pati 
padaryti. Perskaitykit mueų pa*i u- j 
lytn$ žemiau ir reikalaukite 1
jų tuo
jaus.

!
I

kad žmogus išsivystė iš že-1 jgį. •£.*

PARSIDUODA PUIKI 
VIETA.

40 akeriu žemės, tarpe dviejų ežerų. 
8 akeriai prie pat ežero, auga gražus 

"ti vieta. II mailių 
nuo miesto, eina didelis smalinis ke
lias. Parduosiu labai pigiai, tik už. 

i $4,500. Aš mieravau lotais pagal eže- 

visais lietuvių tautos rašyto- dėtas ir paties Darvino pa- ,K' ri*?“ !,gio Man,du°da už lotą
jais ir jų rastais. Jis sužinos, veikslas. i^-t noriu visk* sykių išleist. Ne]
kad mes turim daugiau kaip 16. Kaip barbarai laidoja . 1

- — - — • ----- — - — oTANKEi ICiA
HIAWATHA, MICH.

•pra-
< 19)

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

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jųs ir tūkstančiai kitų, 
jog Reumatizmas gali hut prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Ishandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mų. o tas suteiks mums pelnų. Jei. 
gu Kandimas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes ne’iunėiame maža 
hateliukų, kuris neturi vertfts, bet 
siunčiame pilnos mitros butelį, ko
kie par.-iduoiia aptiekose viena až 
dolerį. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Todėl jųs privalot prisim. 
t; 2.»«. persiuntimo ir aapokavtmo 
išlaidom*, o tuojaus aplaikysite 
\ ieno Meno Vertės Rutelį dykai 
Priimant nereikės mokėti nieko. ‘

KUHN REMEDY CO, 
Dept. B. W,

1855 Miloaokee Avė, Chieago, m.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

PIKTINANTIS ŽIAU
RUMAS.

Naumiestis. (Tauragės ap
skričio). šio miestelio, o taip 
gi ir kitų Tauragės apskri
ties miestelių turguose nesy- 
kį galima pastebėti kaip ne 
žmoniškai yra žudomi atve
žami turgun gyvuliai. Jų ko
jos būna taip suvaržytos vir
vėmis, kad palieka kruvinos 
ir sutinusios. Bet ypač negai 
lemtingai elgiasi su tokiais 
gyvuliais Įvairus kupčeiiai. 
Jie laužo perkamoms viš
toms sparnus, arba tempia 
koki veršį paėmę uz virves, 
kuria surištos jo kojos, arba 
dar baisiau atsitinka, kao 
žydeliai sumeta veršius ant 
vienas kito į vežimą, uždeda 

• ant jų medyne n patys užsisė
dę važiuoja. Gyvuliai bau
bia, blaškosi nuo kančių, bet 
į juos domės nekreipiama. 
Jautresni žmones pradeda 
piktintis. Ar jaugi Lietuvoje 
nėra nei policijos, nei tokios 
draugijos, kuri rūpintųsi gy
vuliais.

UULll V * O

i
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SPARČIOJI EKSKURSIJA į

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU DIDLAIVPJ

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriaueia ♦ 

žolių gyduole 

KATRO-LEK Į
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkietė
jimą, skausmą ir svaiguli • 
galvos, I
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir guzus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir būdavo ja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, (
paskatina kepenis ir inks
tus prie normai io darbo, į 
prašalina mėšlungį, 
prašalina katarą nosies, 
galvos, pilvo ir žarnų. 
Rekomenduoja gydytojai 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki-' 

i te aptiekose ir pas agentus, o 
Į jeigu jie neturėtų, tai neim- 
«kitę kitokių gyduolių, o rašy- 

. -. kitę tiesiog pas išradėja, W.
ir pasižymi gal Wojtasinski Drug Co., 114

APSILEIDĖLIŲ IR GIR
TUOKLIŲ KAMPELIS.
Kuliai. (Kretingos apsk. >. 

Čia prieš kiek metų pil. U. 
netoli šventoriaus aikštėje 
pastatė koplytėlę su 12 apaš
talų stovvlomis. Treji metai 
atgal vietinio klebono ark
liai pasibaidę netoli tos kop
lytėlės, atsidaužė į ją ir ap
vertė keletą stovylų, kurių 
iki šiol dar niekas nepastatė 
į vietą. Nesykį koks svetim
tautis ar šiaip praeivis paste
bėjęs išvirtusias stovylas ste
bisi ir juokdamosi sako, kad 
šventieji, turbut, pasigėrė, ir 
guli išsivartalioję. Rodos, 
toks menkniekis pataisyti 
viešoje vietoje stovinčią kop
lytėlę, o tečiaus, kaip matyt, 
kuliškiams tat neįveikiama 
sunkenybė. Bendrai, šis už
kampis baisiai apsnūdęs ir 
apsileidęs i 
tik girtuoklių gausumu, kurie, 3rightoo $fc> Mao_ l Atitrauksiu Jusu gimines, pažįsta- kas šventadienis ar turgadie-Į z. ----------- : —- —
nis kelia peštynes miestelyje. ___ ____________________

NUBAUSTI UŽ AGITACI
JĄ PRIEŠ ŽYDUS.

Raseinių karo komendan-

1 
I
I

DIDEDE PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
TIESIOG | KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ekskursijų lydės žinomas Lawrence ir apielinkės 
veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČ1US

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

J. J. URBSZO
101 OAK STREET, LAWRENCE, MASS.

UŽGRIUVO ŽEMĖS.
į Pandelis. Rokiškio apski 
Kovo mėn. žvyrduobėj že
mės užgriuvo du darbinin
kus. Atkasus vienas rastas 
miręs.

į KANADĄ

KAUNO GASTINČ1AI.
Rokiškis. 1926 m. ponai

čiai atvažiavę iš Kauno mu
sų merginoms padovanojo 
ketinius rėksnius, šiemet ko
vo 15 d. vienos elgetos duk
tė irgi sulaukė dukters, ku
rią padovanojo irgi kauniš
kis ponaitis. Ponai! Jeigu 
tik tuo tikslu važiuojate i 
kaimus, tai verčiau neva
žiuokite, nes, ačiū Dievui, 
mes patys šeimynas moka
me dauginti ir be jūsų loc- 
kos.

NAUJI PASŲ IR VIZŲ
TARIFAI.

AQUITAN1A
Išplaukia iš New Yorko

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

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BUKŠNA1TIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu į Kauną
Be Persėdima Iš I-aivo į I^iivą

Jurų Milžinas AQUITANIA perplaulcia vandeny
ną i dienas. Is laivo keleiviai pasodinami 

i traukini ir vežami eelžkeliu iki pat Kauno.
Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA...................... Birželio 6—27
MAURETANIA....................Birželio 13—30
AQU1TANIA ................... Birželio 20

Iš IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių Laivo 
COLUMBUS 

arba kitais šios Linijos 
laivais

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

S te it ramiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St., Boston. Mass.
NORTH GERMAN z

lloydZ

k

ALENASDER S. LEWIS 
Tuurist Agent (-

43 M'indsur St.. MontreaL
P. O_ ( anada.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

Tiesiai j Dancigą LANU AŠTRIA
Gegužės 30

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

. . visad kreipkitės pas mane šiuo adresumiestelio gyventojai

Ministeriu kabinetas nuta- I^kymu už agitaciją prieš
- - - - - * - - - • žydus ir uz melagingu žinių

dabar išduodami nedaugiau nubausti įmj 10O
kaip vieneriems metams, at-!llt^ ar^a / Pa,?s tresto Šid- 
eitvje bus išduodami iki2,lavos 1 . , . -
metų. Vieton dabartinių 50 J rąnas ir Juozas Rasalaus- 
llitų už pasą reikės mokėti tik Aai lr ' KaHTs-
10 litų, o už vienkartine vizą :nen- pradžioje jie skleidė zi- 
vietoj 100 litų-60 litų? ;nias’ buk z-vdai Papuvę mer-

_ , . ' , . ‘gaitę ir kurstę visuomenę
Daugkartinė viza kastuof>lkeršvti žvdams.

pusei metų 200 litų, o me- * ‘ ______
tams — 400litu. i šiurpiu iNC.AS RADI-

Klaipėdos kraštui tokios NYS ANT NAMŲ AUKŠTO 
kainos: pasas 10 litu, vien- Kauno “senasis miestas” 
kartinė viza 15 litų, daug- bUVo sujaudintas baisiu radi- 
kartinė viza pusei metų 200 niu ant vieno namu aukšto, 
litų ir metams 400 litų. Palangos gat\ėj po numeriu

Svetimšaliams liudijimai ,7 gyventojas užlipo Kaž-ko- 
kainuos pusei metų — 100 lt. kiais reikalais ant namo lubų 
Jiems vienkartine viza—100 įr raf|0 baisų dalyką: tenai 
litų, viza 2 mėnesiams—150 gulėjo nežinomos moteriš- 
litų, 3 mėn. — 200 litų, 6 m. kės lavonas.
—300 litų ir metams — 2001 Nusileidęs žemyn, gyven- 
Htų. , tojas tuojaus sušaukė kaimy-

Tranzito vizos be sustoji- nUs ir pašaukė policiją. At- 
mo Lietuvoje duodamos ne- vyku teismo tardytojas ir kri- 
mokamai, užtat su sustoji- minalės policijos vaklinin- 
mu tiek pat. kiek ir vienkar- kai. Jie nusprendė, kad mo- 
tinė. h — ‘ - --

Užsienių ir vietiniams žur- jęs ant lubų

rė, kad užsienių pasai, kurie žydus ir uz melagingu žinių

UBAGŲ BALIUS PASI
BAIGĖ TRAGIŠKAI.

šlapšilė. (Klaipėdos kr.). 
Pas vieną šio kaimo ūkinin
ką St. susirinko trys ubagai. 
Iš*suubagautų pinigų jie bu
vo “užsifundiję” deginamo
jo spirito, kurį gėrė visą tą 
dieną, kol persigėrus vienas 
iš jų gavo galą. Jis buvo ne 
visai pilno proto, kartais ei
davo pas apylinkės ūkinin
kus darbuotis. Iš likusių 
dviejų vienas per girtuoklia
vimą buvo netekęs vienos 
kojos — nušalęs.

GERIA IR MUŠASI.
Panemunėlis. Rokiškio ap. 

Žemes čia yrą geros, be; 
skurdas yra didelis, nes čia 
jrhdas yra degtinė.
’ Liūdna žiūrėti į vaikučius 
ir į moteris, kai jos badauja, 
o jų vyrai laka smirdėję ir 
auklėja svetimiems spran
dus. Vien tik per užgavėnes 
susitaisė keletas garsių bylų 
dęb muštynių, Jurkupių mu- 
šys tęsėsi 3 valandas; vienas 
peniais supiaustytas. Išgąs
dinti vaikai ir mergaitės su
lindo į palovius, o mušei
koms sulipus ant lovų ir joms 
sūlužus keletas vaikų sužeis
ta.

tėviškės lavonas yra išgulė- 
j nemažiau kaip 

nalistams musų vizos bus iš-. 3 sąvaites. Jis buvo jau api- 
duodamos už minimalę kai- puvęs ir pradėjęs dvokti. Do
ną arba visai nemokamai vi-.kumentų jokių nerasią. Mo- 
daus reikalų ministerio nuo- 'te risk ė buvo prastai apsiren- 
žiura. Naujose taisyklėse ..gus ir su skarele ant galvos, 
taip pat numatomos lengva- Iš išvaizdos jai galima duoti 
tos" mokiniams, studentams 25-30 metų, f 
ir ekskursantams. kašiukė

Ar Nupuolęs Svoryje, i 
Silpnas, Nerviškas? i

Kad turėti užtektinai sveikų raume
nų ir pasiryžimo atlikt: sunkų dienos 
<tarbą ir nakčia jaustis “kaip dvieju 
metų jaunas.” jųs nrivalote vtlgv*i 
tris gerus valgius i dieną ir tasai mai
stas turi but tinkamai jūsų viduriuose 
sumaltas. Jeigu jųs negalite valgyt, 
negalite miegot, n-galite dirbt, tik pa
imkite šaukštuka Tanlac prieš valgi.

Mr. Stephen Virale. 127 Springdale 
Avė. Meriden. Cor.n.. sako: “Aš bu
vau silpnas, plonas vaikėzas ir išau
gau i vyrus tokiame pat stovyje. X ie- 
nok Tanlac mane pataisė. Jis padidino 
mano apetitą ir sustiprino pilvą ant 
tiek, kad dabar gaiiu valgyt bile ką ir 
maistas permalamas kuopuikiausia. 
Aš užaugau 25 svarus.“

Tanlac yra puiki gyduolė pastatmi
mui virškinimo ir nrašalmimui uz.sie- 
tėjimo. gazų. skausmu viduriuose, 
svaigulio ir galvos skaudėjimo. J -u- 
gražina apetitą, sveikatą ir sunkumą. 
Joje nėra minerahškų svaiga.ų; ji pa
daryta iš šaknų, žievių ir žiedų —pa
čios gamtos gyduolių sergantiems. 
Kainuoja mažiau kaip 2 centai dožą. 
Gauk bonką iš jūsų aptiekos Jusu pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu negelbės. 

Tanlac
52 (AFARTOTA

I

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 
Personaliai lydimi j Europą 

išvažiavimai.

VALIO!!

Į

203 iš Niew York į 
Kauną ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

Sąvaitiniai Išplaukimai. 
Pinigus persiančiam greitai 

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

IMsig-Aiira Uk I
United American Lines, Ine- I

131 Statė Street. Beetoa I

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite 

Mums:

CUNARD LINE
33 STATĖ ST„ BOSTON, MASS.

APSIRIKO
Dauginiai. (Šiaulių aps.). 

Pirm trumpo laiko nekuris 
pil. J. St. nuvykęs i Kelmės 
miestą, nusižiūrėjo nuoša
liau pastatytą arklį su veži
mu, kuriame buvo dar par
šas, įsėdo į. jį ir pavažiavo 
Šiaulių link. Bet greit buvo 
patėmytas ir pavytas. Nors 
lis tarta apsimetė girtas esąs, 
bet policija vis vien padare 
prieš jį atatinkamų žygių.

ORLAIVIO NELAIMĖ MA
RIAM POLĖJ.

Penktadienį kovo mėn. 23 
d. Mariampoiej besikeliant 
musų orlaiviui nuo žemes. at
sitiko nelaimė. Orlaivis stai
ga pasviro ir nukritę žemėn, 
Čia užsidegęs, per kelias mi
nutes suliepsnojo, l^akunui 
kap. Januškevičiui sužeista 
gaiva, bet nepavojingai. Ki
tas lakūnas išliko sveikas.

Prie jos rasta Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
su sudžiuvusiais 

krienais. * 1
i Paviršium apžiurėjus sun- 
. ku buvo pasakyti, ar ji pati 
• nusižudė, ar kas kitas ją nu- 
: galabijo. Gali but, jog mote- 
’ ris mirė nuo alkoholio. Jeigu 
! ji girta būdama tenai užmi- 
rgo, tai galėjo sušalti, nes 
j apie tą laiką Kaune buvo di- 
■deli šalčiai. Kad ištyrus mir- 
■ ties priežastis, ji buvo nuvež- 
į ta miesto ligoninėn, kur bus 
■padarytaslavono skrodimas.

71 m. Amžiaus lr Jėgų
Tik matykit—baltesni 

vienok ai netryniau ir 
nevirinau šių skalbinių

netikėčiau, jei nematyčiau savo '■ 
akimis. Taip snieguoti, skaisčiai 1 

balti — tik mirkinant ir išplaunant!
Paslaptis turi būti putose. Aš tuo

jaus galėjau pasakyti, kad Rinso pu
tos kitokios. Taip tirštos ir smeto- 
nuotos, mano rankos prapuolė jose. 
Ir kaip ilgai šios putos laiko!

Dabar inann skalbiniai mirksta 
kol aš išeinu apsipirkti, paskui juos I 
tik išplaunu. St*«bė<ina kaip Rinso 
išmirko purvą ir pletmas. Nereikia 
sunkaus tnnimo, ka<| net purviniau- 
si rankovių galai išeina balti. Natu- 

• raliai šis švelnus budus taupina dra
bužius ir rankas, taipgi.

As jau oaugiau nieko nebevirinu! ! 
Rinso yra tikrus ”n»- darbo" muilas— 
uestet etma, kari visos mano kaimyn- 
kos. vartoja j) skalbykloj ir Vanioj. |

Paklauskit pas savo grocerį ’ Rinso ^Vardas ..

Tai rranoiiuotas muilas, kuris iš. Gatvė . . . 
mirkina skalbinius balčiau.

- ------- -- Miestas ..

įgyti geresnę sveikatą
Ponas W. L. Ren.nett. Rchtver. A ■•s-.- 

turi pareiškimą linkui sveikatos, kurį 
kiekvienas sergantis ir nusiminę- žmš-t 
gus turėtu skaityti. Štai jis yra: ' As j 
rekomenduoju Nuga-Tone bile vie-j 
na m kuris kenčia nuo silpnų n ■ tė. ■ 
nervingumo, galvos skaudėjimo, pra.-- 
to apetito, nevirškinimo, užkietv r»>. 
aš turėjau visus tuos nesmagumu- wl ' 
nepradėjau vartoti sias puikia- gyduo
les. Nuga-Tone netik prašalino vi> i- 
tuos nesmagumu-. l>et suteikė 
stiprumą ir energiją."

Nuga-Tone pagelbėjo virš

IŠĖJO NAUJAS

“RIMBAS”
DIDELIS. PILNAS PAVEIKSLŲ. 

DAINŲ IR JUOKŲ.
Visai kitokis negu buvo pirmiau. 

Būtinai pamatykite. Prisiųskite lAr. 
ir savo antrašą. gausite jį.

RIMBAS" v
1 Bnteman PI, So. Boston. Ma»s.

liet suteikė

š miliono 
vyru ir moterų dėl įsigijimo daugiau 
sveikatos ir stiprumo. Jos susti p- 
ju jėgą ir x ikrumą ir tuo buriu pagel
bėjo įsigyti daugiau laimės ir malonu
mo gyvenime Jei jųs esate silpnas .i 
nuolat kenčiate ir turite panašius ne- 

‘ smagumus ir kentėjimus, kaip Ponas 
Bennett kad turėjo, bandykit Nuga- 
Tone tiktai per keletą dienų ir jų> r.u- 

_, _ , sistebėsite, kaip greit jųs pasitaisysit
DaA’ ! Nuga-Tone galite gauti bile kokioje

llvR 1 <ll» krautuvėje, kurioje pardavinėja sy-
duoles. Jei jūsų vertelga neturi sav 

“Canbv. Minn.. March 5.— Aš San<‘**y. reikalaukit, kad jis užartu 
, , . ’ . .. , Jt>ms is olselio vaistinės.sulaukiau 11 metų amžiaus, bet 

tebesu stipri dėlto, kad Trinerio 
Kartusis Vynas akstiną mane 
prie darbo. Priimk mano ačiū už 
ta Įstabų vaistą. Jūsų, Mrs. Bar
bora Koch.” Tam laiškui nereikia 
aiškinimų — Trinerio Kartusis 
Vynas gelbsti viduriams, pašali
na nevirškinimą, akstiną apetitą 
ir sustiprina visą sistemą. Aptię- 
kose. Rašyk Jos. Triner Co.. 1333; 
So. Ashtand avė.. Chicago. III. iri 
gauk sampalą dykai. Įdėk 10c. 
pešto lėšoms padengti.

NEMOKAMO ŠAMPAIX)
KUPONAS.

VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON
TIESIOG j LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokių rū
šių rankomis 'jp 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas t 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų įva
rant uotos. Musų kainos žemesnės, 
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rj prisiųnciam dykai. (-)

RL'ATTA SERENELLI & CO.
1S14 Blue Island ar. Dpt. 8b. Chicago

I

I
I

ru
po
ku

I

FIRMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
IŠPLAUKĖ 

Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovavo 
JONAS K. MILIUS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejau* 

Apvaikšč lojimui.
.s.

EBWRSU*AITRA

TRECIA EKSKURSIJA
“NAUJIENŲ” ;

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

“VIENYBĖS”
•A

GEGUŽĖS 2rrą DIENĄ. 
Laivu “ESTONIA"
Ekskursijai vadovaus

Antanas Kandrotas

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYptŲ 
Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA”
' 't

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

Dėl šunvaflų, Madą ir kits atoMą 

BEAK BRAND SALVE (Grebtewskfa»
Saatabdo skanautą ir nžgydo žaistai bs 
skausmo i 2 ar 3 diena*. Kaina 35e
GROBLEVSKI ft CO, Hyaastk. Pa. 

“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet mtoatoT

PAIN-BRPELLERIS 
r* CaritiMni vwmu 

•to parAalunii. 
•katamų ir pi 
skaudamiem, ir 
B>i:«kalafr.«

Tikram paiymųaa Inkaro 
vai«baženkb<>

—vaisi mėse—70c.
F? AB Rlfc'ITKR 4 CO. 

Ber-y & So. Sth Sts.
■ Bteoklyn. N. Y. I

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo apfemkyt savo gimtąjį kraštą. 

Kas metai vis daugaiu ir daugiau amerikiečiu važ'uoia atlankyti sa
viškius Lietuvoie arba taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai de
da visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai priim’i ir i'sivežtų 
malonius Įspūdžius iš I ietuvos.

Tas važiavimas tiesiog i Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Unijos 
be jokių pervėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malorus ir visiškai 
keleivių nevargina.

Patartina visietrts, kurie tr kštfa pamatyti gimtąjį kraštą neati
dėti. liet važiuoti pas savuosius s;ą vasarą ju viena iš viršmmėtų 
ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žiniom Kreipkitės į Vielos Agentą ar į Bendrovę

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

■ •
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Vietinės Žinios
joj. Tą dieną buvo paskelbta 
mušiu pertauka, kuria užsi
baigė didis pasaulio karas 
taip Vokietijos ir jos prieši
ninkų. i

WORCESTER1S BOSTONE!

žiau. <■ vėiiau> a dą algą, 
už kokią X"ex\ Bvdfordo au
dėjai susitaikys. Bet kompa
nija ant to nepristojo, ir dar
bininkai mete darbą. Laik
raščiai ..abar . .-..r.eki. kad ši 
par.e iė.i >..• . . streikie-
riai jau griže . a< Žino
ma. ka; -.tai.-.ščiams 
negalima daug tikėti, nes jie j 
paprasta:

MONTELLOS KATALIKŲ 
BYLA.

Kun. Švagždys šmeižia šv. 
Kazimiero draugiją “bolše
vikais.” Ir prisipažįsta boi

kotuojąs Tautišką Namą.
Pereitą savaitę Montelloje 

buvo kun. švagždžio byla su 
katalikais. Jis buvo apskun
dęs netik tuos, kurie jam su
daužė akinius ir uždėjo juo
dą akį, bet ir visai nekaltus. Apvaikščiosimas

Šventės Pirmos Gegužės, j.
Šįmet Car.'.briiige aus lie-, 

tuviai socialistai rengia dide-; 
Ii apvaikščiojimą paminėji
mui pasaulio darbininkų 
šventės Pirmos Gegužės. Ap- 
vaikščiojimas Įvyks nedėlioj, 
29 Balandžio-April. 2:30 vi. 
po pietų. Essex Hali, 40 
Prospect st.. palei Centrai 
skverą. Cambridge. Kalbės 
“Keleivio*’ redaktorius J. 
Neviackas. medicinos stu
dentas D. Pilka ir Socialistų 

, , - , . . sekretorius A. B.
mandulis buvo nubausti P.OjLevvis. Protarpiais bus niuzi-

mą.,
V isi nubausti apeliavo ir 

manoma, kad pabauda bus 
nuimta, nes ištikrujų betvar
kę ir muštynes pradėjo pats

kurie su juo visai nesimušė. 
Tokiais buvo Baltramiejus 
Miškinis, Pranas Kukauskas, 
ir kiti. Teismas juos išteisi
no.

Povilas Gotautas. kuris iš
mušė kunigui Švagždžiui akį 
i taip bent kunigas su savo 
liudininkais tvirtino), buvo 
nuteistas užmokėti $50 pa
baudos. Kunigas už sudau
žytus akinius negavo nei 
kvoterio.

Viktoras Juozėnas. Juozas'_____
Sinkevičius ir Mykolas Ka-'pįįįf^

. X a M \ • •

----------- - —

Bostone bus statomas nau
jas pašto namas dabartinio 
vietoje. Senasis bus nugriau- į 
tas. Naujas mūras busiąs ma-! 
žiausia 12-kos aukštų ir le
kuosiąs $4.750.000. Jame su
tapsiančios beveik visos fe-' 
deralės valdžios Įstaigos Bo
stone. ''

Darbininkų SPORTAS

$25 neva už betvarkės kėli-programas.
I Visi Į apvaikščiojimą!

PUIKUS KONCERTAS
PE||.m Aį I DR.MARGERIS

j Gydytoja* ir Chirurgas

f

h^HLB 
AKLIEJI, KRUVINIEJI, VI- « 
DŪRINIAI IR IŠLAUKINIAI 
HEMOROIDAI PAGYDOMI.

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

Paklauskit *avo apt>ekorių. 
Jis žino, kad REM-OLA išgydo 
hemoroidus įpilęs).
HENRY THAYER A CO., 1NC. 

CAMBRIDGE. MASS.

Valandos: 10—1; *—*
Sekmadieniai*: 10—4

3421 So. Haisted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8488

29 D. BALANDŽ1O-APRIL, 1928 M. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Siiver Sts., South Boston, Mass.

CHORAS AUŠRELĖS su naujausi< iui> dainomis.
Panele M. JERUSEVIČ II TĖ pi a n-> solo, sahi Morcesterio pianistė. 
Panelė J. MITRIKAI1Ė mokinė Ne* E.nglaud Conservatory. 
Soprano solo.
t YRU KLASIŠKAS h\ UlI ETAS-u naujausiomis dainomis. 
MES K E H Rl. naujas chorą- >u dainomis.
NEBYLĖ BOBA, naujas juokų teatras.
~AS NUMIRSIU.“
SIBIRO K ALINI'.1 dramatiškas įaizdas.
KONCER I tS su naujausiomis dainomis, negirdėtomis B»sto>‘e. 
Dainas išpildys Aušrelės ir Gabijos chorai. V adovauja J.DIRV EL1S. 
YPATOS VODEVILY: "Mes Keturi" — Jonas Emco. Jonas Stepšis. 
Joe Neckie. Krank Slėpsi-. Panele Juze Kauktytė. Joe Kamandu- 
lis. Antanas Janušonis. Kviečia visus G A BĮ JA ir ALŠRELĖ.

KRUVINIEJI, VI-

i
i
< 
t 
l
* 
i 
»

Lietuvis Opteminstas

Išegzaminuoju akie, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse takiose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAKARN1S, O. D.
447 Broa*way, S*. Boston, Maso

Komaras remia lietuvių 
įstaigas.

Kad lietuviai turėtų dau
giau tokių atletų, kokiu yra 
Juozas Komaras, tai lietuvių 
įstaigoms nesunku butų užsi
laikyti. šis musų drutuolis 
savo darbu jau parėmė Pea- 
bodės ir Stoughtono lietu
vius. o 2 d. gegužės risis Nor- 
woodo Lietuvių Svetainės 
naudai be jokio atlyginimo.

Maž-daug tą patį galima 
pasakyti ir apie Franą Juš
ką.

šiame ketverge buvęs lie
tuvių ėampijonas Dr. Sarpa- 
iius risis iki galutinos perga
lės su Joe Malcevvicz. O kitą 
ketvergą Sarpalius risissu 
Komaru už lietuvių ėampi- 
jonatą.

I

DUTTON’S SOUTH BOSTON

v
428—434 Broadway

NUOLAT AUGANTI

SPECIALISTAS NERVŲ IB 
KRONIŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
CO SCOLLAY SQUARB 

BOSTpN.
OLY'MPIA TH KATRE- BLDG.

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

i
i

TeL South Boston S820 
Residence University 146S-J. 

S. H. h&iote-SiallBi 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATt
J66 Brosd*ay, So. Beatos, M trr

Room 2.

P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $SO ir aukš
čiau nž dideliu*, o už vaikus nuo 
$20 ir aokšėiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

820 E. 6-1 h Street.
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL: So. Boston 4484.

Telefi

Gegužinis apvaikščiojimas 
socialistų atšauktas.

Bostono socialistų organi- 

čioti Pirmos Gegužės Šventę 
Dorchesteiy su prakalbomis, 
muzika ir šokiais. Bet pasi
rodė. kad tą pati vakarą 
(1 d. gegužės) International 
Ladies Garment Workers 
unija ruošia toki pat apvaik- 
ščiojimą Mechanics Hall’ėj 
ir prašo socialistų tą vakarą 
atšaukti. Taigi, nenorėdami 
unijai kenkti, socialistai sa
vo kpvaikščiojimą nutarė at
šaukti.

i ;------------ S ’ • • ’*j

Sudegė baksų dirbtuvė.
Bostono priemiesty Med- 

forde ši panedėii sudegė me
dinių baksų dirbtuvė. Ka- šokios gyduolės t_. 
dangi pro pat dirbtuvę eina tiktai laikiną pageltą, 
gelžkelis Į Portlandą. tai gai
srui siaučiant, daugiau kai 
valandą laiko buvo sustab
dyti visi traukiniai ant tos li
nijos.

“APSIMOKA PEREIT SKERSAI GATVĘ”

kunigas. Jis pirmutinis pra- zacija buvo nutarus apvaikS, nvio TVYiyY^tii VofoKVn *• t-n*_  z-^» * -dėjo prie minėtų katalikų 
kabinėtis, pradėjo mėtyt 
juos iš susirinkimo, ir už tai 
gavo per akis.

Teisme kun. Švagždys pri
sipažino, kad jo kaltinamie
ji katalikai yra šv. Kazimie
ro draugijos nariai, o tą 
draugiją jis išmetęs iš katali
kų federacijos dėlto, kad ji 
laikiusi savo susirinkimus 
Montellos Lietuv ių Tautiška
me Kame, kas jo buvę griež
tai uždrausta. Toliau jis pa
lakė, kad šv. Kazimiero 
draugiją kontroliuoją ‘'bol
ševikai.” Tas, žinoma, visai 
netiesa. Tai yra apšmeiži
mas katalikų.

Nesutikimai tarp kunigo ir 
tos draugijos kilo dėl pinigi
nio klausimo. Šv. Kazimiero 
draugija sudėjo daug pinigų, 
ir kun. Švagždys, išmetęs ją 
iš federacijos, atsisakė jai 
tuos pinigus grąžinti. Irtame 
susirinkime, kur muštynės 
Įvyko, šv. Kazimiero draugi
jos nariai buvo atėję reika
lauti savo pinigų atgal. Ku
nigas puolė mesti juos lau
kan, ir susimušė.

Tai yra da viena katali
kams pamoka, kad nereikia 
su kunigais užsiimti ir nerei
kia jiems savo pinigų duoti.

Ir reikia pasakyt, kad ka
talikai jau pradeda susipras
ti. Prieš Velykas kunigas iš
dalijo bažnyčioj konvertus ir 
liepe parapijonims sugrą
žinti juos jam su pinigais.

Kada konvertai sugrįžo, 
tai vietoj pinigų kunigas ra
do juose visokių laiškų su pa
stabomis. Kai kuinuos tų lai
škų jis paskui skaitė per pa
mokslą. Vienas jų sako: 
“Geras gaspadorius išdirba 
lauką ir sėja kviečius bei ru
gius. Kunigas sėjai katali
kuose neapykantą, taigi da
bar ją ir valgyk.” Kitas laiš
ką? sako: “Mes buv om išti
kimos avis ir geri katalikai: 
kunigas per savo pamokslus 
pakrikštijai mus kiaulėmis, 
dabar ir gyvenk su deglo- 
mis.

Buvo turbut ir visai nešva
rių laiškų, nes kunigas neno
rėjo rišu skaityt.

Reporteris.

I

Du Tenementai ant rendoo
Po 5 kambarius, gražiai ištaisyti. 

Re rida pigi Ateikite pažiūrėti—patiks.
Wm. SUEETLOV1CH (17) 

198 F st., So. Boston. Mass.
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SPECIALIAI PARSIDUODA KETVERGE, PĖT- 
NYČIOJ IR SUBATOJ

39” COLIŲ PLATUMO NEBALTINTA BOVELNA 
SPECIAL1ŠKAI PREKIUOTA PO 10c. JARDAS.

10 METŲ PILVO KENTĖ
JIMUS IŠGYDO 
KATRO-LEK.

Gerbiamas Pone Aptieko-
riau:

Dėkavoju labai gražiai už
Katro-Lėk. nes jau per 10 
metų kentėjau nuo pilvo ne- 
tvarkumų ir paskutinėmis 
dienomis tiktai karštą , van- t:ems geru fabrikuose, eiti 
deni gėriau ir taip nusilpau, gj.

ir

DUODAME LEGAL ŠTAMPAS.
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LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedaliomis pagal susitarimą.
70* N. Maia St kamp. Broad St

MONTELI.O, MASS.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba ba
iliškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. C ha m be ra SL, BOSTON, MASS.

SIENŲ POPIERA 
PUSE KAINOS i

14c. popiera—7c. 
30c. popiera—15c. 
40c. popiera—20c.

Puikios patrinos dėl kiek- f!

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.deni gėriau ir taip nusilpau, 
kad negalėjau vaikščiot. Vi- 
_____ > gyduolės suteikdavo.daug maisto pasigaminti namie.!

O Tužuitiems gera! kapitalo su kuo 
Katro-Lek man? visiškai iŠ- pradėti galima gerą gyvenimą 
gydė. Todėl vėlinu kiekvie- padaryti ir dar turto ant farmų 
nam sergančiam vartoti sidėti. Aš sakiau ir rašiau ke- 
Katro-Lek. ; iioiika metų atgal, kad spekulia-

V elijanti jcija ant real estate pasibaigs su
Katarzyna Aliclca. | nuliudimu. Jau taip ir yra. Aš 

1440 River st.. nepardaviau namų dėl invest-
Hyde Park, Mass. ,ment per keliolika metų ir da

bartės neparduodu. Bet su mielu 
noru gatavas patarnauti pirki
me farmų arba farmelių. Norin
tiems budavoti taipgi yra mano 
amatas. Viršminėtais reikalais 
rašykite arba atvažiuokite, visa- 

gausite žmonišką patarnavi- 
Jusų pažįstamas. (16)

MICHAEL CORAN 
1471 Turnpike St- 

N. Stoughton, Mass.

Piliečių Kliubo žinios.
Pereitas Kliubo susirin

kimas buvo gana pavyzdin
gas. Čampijonas-kumštinin- gyduolės kiekvienoj aptiekoj 
kas, kuris pradėjo vaidus už- ’ arba rašykite tiesiai pas iš- 
pereitame susirinkime, pas-1dirbėją, W. WOJTASINSKI 

DRL’G CO., 114 Brightonst.. 
Boston. Mass.. prisiunčiant 
$2 už vieną bonką arba $5.50 
už tris bonkas.

Reikalaukite tos puikios

ŠTAI KĄ MIKAS 
KORINAS PASAKOJA.

Patariu žn. nėir.s neturiu-'

vent ant uk:t: arčiausiu miestų ; 
miestelių, kaip galima. Galima.

i
>

Rūtiniame mitinge nepasiro
dė. Šis kumštininkas turės 
užsimokėti pinigišką bausmę 
už kumščių vartojimą, kaip 
board direktoriai nutarė.

* * *

Dabar Kliubas kelia pas
kolą pas savo narius ir kitur 
kreipiasi, kad padarius laiki
ną apyvartą su namo skolo
mis. Jau daugelis narių pa
klojo po 10 ir 25 dolerius.

, X! *

Trumpoje ateityje Kliu
bas turės labai didelę vaka
rienę, kurioje tikimasi apie 
1000 svečių. Šiai vakarienei, 
maistą manoma sukelti do
vanai iš vietinių biznierių. 
Jau daug yra pasižadėję do
vanoti po šolderi-kitą. Vaka
rienės uždarbis eis namo pa
laikymui.

PARDAVIMAI
ARLINGTON, MASS.

Geras pirkimas darbirinkui žmo
gui, 3 šeimynų namas po 6 kambarius, 
su maudynėmis, elektros šviesa, gesu 
ir kitais reikalingais įtaisymais. Par
duoda už ?10,(XX' su mažu įnešimu 
Norintieji narna matyti kreipkitės 
pas: K. SIDABRAS (an‘ros lubosi
875 Camhridge st.. Cambridge. Mass.

Tel. University 9438.
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PARSIDUODA MATTA- 
PANE

Naujas namas 6 kambarių, kietme- 
džio grindys, visi įtaisymai, štymo ši
luma. 5.000 pėdų žemės, vaisiniai me
džiai. vištinyėia.

M. McNEALY
11 Dusbury Koad. Mattapan. .Mass. i

Ateinančią vakarą Kliu- 
bas vėl rengs išvažiavimą 
laivu. Bet šis išvažiavimas 
bus skiilingesnis už kitus. Jis 
Įvyks labai garbingoje vieto
je, kur Dėdė Šamas leidžia 
tik savo vaikams (karei
viams)) pasibovyti. Šitą salą 
ir laivą žadėjo parūpinti vie
nas aukštas valdininkas iš 
Army Base dovanai, tik pra-> 
šė, kad visi lietuviai važiuotų 
veteranų vardu.

Kliubietis.

Walthamo audėjų streikas.
Taip vadinama Boston 

Vlanufacturing Co. numušė 
savo darbininkams Wa1tha- 
mo audinyčioj 17 nuošimčių 

.algos. Pirma apskrita darbi
ninko alga lenai uuvo $27 Į 
o^vuitę, o dabar pasidarė tik 
apie $20. Darbininkai su 
streikavo. Jų tarpe daug lie
tuvių. Jie sutiko dirbti tuv eio diena pa taroma iegaie 
tarpu uz 10 nuošimčių ma-š\’ente MassachusetU valsti-*

Paliaubų Diena bus legalė 
šventė.

• -ilDej'f<ar' • ?<b F tiHet t u. 
uiojė bilių. kuriuo 11 lapkii-Į

vieno kambario jūsų stuboj.
SPECI ALE MALIAVA

5 svarų eut Shellac—$2.75 
už galioną

40—40—20—$2.65 už gal.
S?ar Vamišis, waterproof, 

$2.65 už galioną. 
Gatavos maliavos, baltos ir 
spalvuotos—$2.00 už galion. 

Pristatymas dykai.
D & D WALLPAPER CO. 

2150 Washington St., Boston 
Netoli Dudlev St.

Til. HIGHLANDS 1321.

♦

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠELMY NU namas su di
delių kiemu, elektra, gesas, skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas
3-4.4 kambariai, su įtaisymais.

NAUJAS DVIEJU ŠEIMYNŲ 
namas su nauiausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

į LIETUVĄ 
ir atgal

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INŠIUR1NČT tik Maaaa- 
chusetto valstijoj nuo ug-* 
nies ir nelaimės automo
bilius, fomišius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

Duoda profesionales pamokas 
ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui. į
109 Broadwa>. So. Boston. Mass 

TeL S. Boston 1079
— ir — (-)

Kamp. Beacon ir Broadway, 
Chelsea. Tel. Chelsea 1841.

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovą 
ircdmes. par<im»dan» pigiausiai.
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausi? sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą. 
Paa mus sausite 
tikra* europiškas 
plunk.-nas ir pu
kus

European Feather Co.
25 Loveli Street. Boston, Mase.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėidieniai? nuo 9 iki 12.

I
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LIETUVIŠKI CIGARAI
Lietuviu padaryti, Lietuviai Savininkai

STOUGHTON SMOKER
TIKRAI GERAS CIGARAS

iI

PARINKTAS GERIAUSIAS HAVANOS 
TABAKAS. SUMATRA jVYNIOTOJAS.

Ranka padaryti Stoughton*-

STOUGHTON CIGAR MFG. C0
SI 3 WASHINGTuN 51., STOUGHTON, MASS. 

KLIKAI. >1 JAME AGENTU.

i

lietuviška Aptieki
Mes nžlaikome visokią Yatotą 

ir šaknų
Nvv Reumatizmą, nusilpnėjime 

strėnų, kraujo valymo, na® slaptin
gų ligų, ko«alio. patrūkimo, ete. 
Taipgi užlaikėm Dielių H Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. (vai
rios šaknys partrauktos iš Lietn- 
v«w. Vaistų prisiunčia* ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj virtoj.

i->o SALĖM STREET, 
BOSTON. MASS

r7'

MEDFORDE
DVIEJU SEIMY NU namas, -u 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymai^, vietininkai, ir daug 
žemes.

PARDUODAME ANG
LIS IR MALKAS.

Pristatome netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

su

RANDOLPH
ASTUONIŲ KAMBARIU namas 
su visu fornišiumi, ir šeši akeriai 
ieniės.

I

E. BRIDGEWATER
FAR.M A 5« AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba. yra visokių fa r mus 
mašinerijų

TURIU
Daugybę namų; farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainvmo. kuriu čia ne- 
galima suminėti.

GALIMAlKREIPTrS- 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vak.

DR. J. MARCUS
UETUVBKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odes. 

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

SUN PROOF RENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pattoris

O JŪSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS UŽ l’ENKIl METI .
Mm užlaikom popiera- vi-okių -palvų dėl sienų karmabių ir vami- 

šivs dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kąs tik rei
kalinga prie darbo daržų; dratus dėl tvorų ir sietus dėl langų.

SPEC1AL: Kvorta vamišid ir hrušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H SNAPK \USK YS. Savininkių

1147 Cambridge St., Cambridge, Ma>a.
Tek Forte,- v7-5.
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