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Musolinio Agentas Kaune
Uždarė “Lietuvos žinias”

siui. Tas parodo, ką galiSMURTAS, KOKIO PA
SAULIS DA NEBUVO 

MATĘS.

Liaudininkų laikraštis nusi
dėjo fašistams paskelbda

mas žinią apie padėtą 
bombą Italijos karaliui.
Lietuvoje pradėjo šeimi

ninkauti jau Italijos fašistai, 
šiomis dienomis juodojo 
Mussolinio agentas Kaune 
uždarė “Lietuvos Žinias.” 
Tokio smurto, kad svetimos 
valstybės agentas galėtų už
daryti nepatinkamą jam lai
krašti, iki šiol pasaulis da ne
buvo matęs.

jo fašistams tuo. kad paskel-j 
begautą iš savo korespon-j 
dento Paryžiuje žinią, kurioj; 
buvo pasakyta, kad pasikėsi
nimą ant Italijos karaliaus 
ir Mussolinio galvų Milane 
suruošę patįs fašistai, kad 
tuo budu sudarius progą gar
binti diktatūrą.

Nors liaudininkų laikraš
tis pridėjo prie tos žinios 
klausimo ženklą, abejoda
mas apie jos tikrumą, ir ant 
rytojaus ją atšaukė, tečiaus 
Mussolinio agentas G.. Ama
dori tuojaus Įteikė “Lietuvos 
Žinių” redaktoriui šitokį ul
timatumą :

“Ponui Redaktoriui!
“Aš perskaičiau Tamstų 

laikrašty su giliu nusistebėji
mu sekančią žinią:

“ ‘Paryžius, IV, 13 (M. 
kor.).—Čia pasklydo gan
dai, kad atentatą prieš kara
lių Emanuelį ir Mussolinį su
ruošė patįs fašistai, kad tuo 
budu rasti progą garbinti 
diktatūrą. Čia analizuojama 
pačios sprogdinimo aplinky
bės ir prieinama patvirtinan
čių išvadų, kad atentatas su
ruoštas patarnauti fašis
tams.’

“Visa žinia tiek neteisinga 
ir nesąmoninga palyginti su 
tragiška tikruma, kad reika
linga butų kokių nors pasta
bų.

“Prašau Tamstą neatsisa
kyti parodyti man originalų 
tekstą telegramos arba LEI
DŽIU tamstai parodyti man 
laikraštį, iš kurio Tamstos 
perspausdinta ši žinia.

“Palieku sau teisę kreiptis 
į visuomenę ir spaudos są
jungą, o taip pat į atsako- 
mingus Lietuvos valdžios or
ganus išaiškinti šios telegra
mos kilmę.

“Su pagarba, įgaliotas 
Kaunui ministeris,

G. Amadori.”
Įsidėmėkite šito juodašim

čio kalbos tona: “Aš lei
džiu.” jis sako, “Tamstai pa
rodyti man tą laikrašti!...” 
Ar matote, kokią jis malonę 
daro Kauno dienraščio re
daktoriui! Supraskite, kad 
jeigu jis norėtų, tai galėtų ii 
uždrausti tokį laikraštį paro
dyt !

Lietuvos karo cenzūra bu
vo šitą žinią praleidus. Vadi- 
n i-i, ji nieko bloga joje ne- 
matt. Tečiaus 16 d. balan
džio “Lietuvos Žinios” jau 
praneša, ka 4 Kauno karo ko
mendanto pare. ymu jos yra 
sustabdomos viena., mėne-

Alussolinio agentas Kaune! 
i Jeigu p. Amadori butų ši
tokiu tonu prašnekėjęs į kurį 
nors laikraštį Amerikoj ar 
kitoj kurioj demokratinėj 
šalyje, tai jam tuojaus butų 
parodytos durįs. O Lietuvoje 
jis tik spustelėjo knypkį, ir 
lietuviški fašistai, kaip pa
klusnus šuneliai, puolė savo 
žmonių įstaigą!

Kur gi toji Lietuvos nepri
klausomybė, kurios 10 metų 
sukaktuves jie mėgina šįmet 
švęsti ?

Rado 100 Užkan
kintų Žmonių.

Netoli San Juan Nepomu- 
ceno, Meksikoje, piemenis 
užė jo urvą su 100 sudžiuvu- 
sių žmoniiį,Iavonų. Manoma, 
kad tie žmonės buvo užkan
kinti laike šventosios inkvi
zicijos, kuomet Meksiką val
dė Ispanijos katalikai. Vie
nas tų lavonų buvo atvežtas į 
Chihuahua miestą. Jo veido 
raumenis buvo baisiai susi
traukę, kas reiškia didelį 
kentėjimą. Net moterų ir vai
kų-mumijos turėjo rankas 
suraišiotas už nykščių. Kai 
kuri£ lavonų buvo priraišioti 
prie sienų, o kiti gulėjo iš
mėtyti betvarkėj.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
DAUG MAIŠTININKŲ.
Meksikos kunigams maiš

tas kelti nesiseka. Liaudis 
jiems nepritaria ir kitokio 
“vaisko” jie negali sudalyti, 
kaip tik paprastus barius 
banditų, kuriems geriau pa
tinka plėšikauti, negu nau
dingas darbas dirbti. Bet ši
tokias banditų gaujas val
džia be pasigailėjimo naiki
na. Štai, pereitą sąvaitę val
džios kariumenė užklupo to
kią gaują ties Las Guajolo- 
tas ir 19 maištininkų užmušė. 
Kita panaši gauja buvo už
klupta pereitą pėtnyčią ties 
Cerra de la Guila, kur 16 
banditų buvo nušauta.

RIAUŠĖS PRIE KATALI
KŲ BAŽNYČIOS.

Worcester. Mass. — Perei
tą nedėldienį čia prie italų 
katalikų bažnyčios įvyko 
muštynės. Priežastis buvo to
kia. Fašistai minėjo Italijos 
generolo Diazo m iltį ir atėjo 
prie bažnyčios su muzika. 
Pradėjus muzikantams grie
žti Mussolinio himną, anti
fašistai liepė sustot. Muzi
kantai nepaklausė, ir anti-fa- 
šistai ėmė svaidyt į muzikan
tus plytomis. Pasidarė triuk
šmas ir visi pradėjo muštis. 
Pribuvusi policija besimu
šančius iškrikdė ir du riauši
ninku areštavo.

Rusijoj Uždaryta
178,000 Firmų.

SANDINO UŽĖMĖ AMERI- 
j KIEČIŲ AUKSO KA

SYKLAS. x
i Amerikos kapitalistinė 
spauda melavo visuomenei 
per kelias savaites, buk Ni-! 
karaguos sukilėlių vadas 
Sandino jau prilipęs liepto 
galo. Vieną dieną ji skelbia 
Sandino užmuštu, kitą dieną 
apsuptu, trečią dieną pasi
slėpusių. pabėgusiu ir tt. Bet 
dabar netikėtai išeina į aikš
tę. kad Sandino užėmė tur
tingas VVall Streeto valdo
mas aukso kasyklas Nikara- 
guoj ir suėmė keliatą ameri
konų.

“New York Times” kores
pondentas praneša iš Mask
vos, kad per 18 pastarųjų 
mėnesių Sovietų Rusijoj už
sidarė 178,000 privatinės 
firmos su apie $500,000,000 
kapitalo. Valstybės pramo
nės komisija esanti tos nuo
monės, kad iki 1930 metu 
Rusijoj neliksią nei vienos 
privatinės įstaigos. Privati
niai kapitalistai dabar skoli
ną savo kapitalus komunistų 
valstybei, kuri mokanti __________
jiems nuo 10 iki 15 procentų UŽSIMUŠĖ AUTOMOBI- 
palukanų ir tie procentai esą. 
paliuosuoti nuo mokesčių.

DAVĖ $1,000,000 RUSIJOS 
ŽYDAMS.

Ne\v Yorko žydų milionie- 
rius Warburg paaukavo Ru
sijos žydų žemdirbių reika
lams $1,000.000. Amerikoje 
yra susitvėrusi žydų organi
zacija, kuri nori surinkti Ru
sijos žvdams ūkininkams 
$10,000,000.

Francuzijos Parlamentan 
Išrinkta 101 Socialistas

KOMUNISTŲ VOS TIK 15.

l

LIŲ REISININKAS.
Pereitą sąvaitę Floridoje 

užsimušė pagarsėjęs auto
mobilių reisininkas Frank 
Lockhart. Važiuojant jam 
2oO mylių i valandą.'jo auto
mobilius apvirto ir sutyžo.

$12,000,000 VABALAMS 
NAIKINTI.

CHICAGOJE BANDITAI 
APIPLĖŠĖ TEATRĄ.

Ano nedėldienio vakare 
tris ginkluoti banditai Chi- 
cagoje prasimušė per publi
ką prie Ritz Teatro, šovė į 
'kasos budelę, užmušė vieną 
tarnautoją merginą ir. pa
grobę iš kasos tarp $1,500 ir 
$2,000 pinigų, pabėgo dide
liame automobiliuje su New 
Yorko valstijos blėtomis.

LINDBERGHO ORLAIVIS 
EINA Į MUZĖJŲ.

Orlaivis pavadintas “Spi
rk of St. Louis,” kuriuo 
Lindberghas nulėkė be su
stojimo iš New Yorko į Pa
ryžių. bus paimtas į Smith- 
-onian Institution Washing> 
tone ir pasiliks tenai kaipo 
istorinis dalykas. Lindbergh 
yra padaręs juo išviso dau
giau kaip 40.000 mylių. Šį 
oanedėlį ,ji> jau paskutinį 
Kartą išlėkė juo iš St. Louiso 
i Washingtoną.

Bedarbių Yra 
18 Procentų.

Amerikos Darbo Federa
cijos narių be darbo šiandien 
vra 18 nuošimčių, sako pre
zidentas Gfeen. Reiškia, iš 
kiekvieno 100 organizuotų 
darbininkų 18 nedirba. Šito
kia bedarbių proporcija bu
vo nuo Naujų Metų iki šiol. 
Taigi melavo republikonų 
valdžia, skelbdama iš Wash- 
’ngtono, kad bedarbių skai
čius žymiai sumažėjo ir grei
tai jų visai neliksią.

Blogiausia padėtis dabar
tiniu laiku esanti Clevelan, 
de, kur 36 nuošimčiai unijis- 
tų nedirbą. Chicagoj ir St. 
Louise bedarbiai sudaią 19 
nuošimčiu o Bostone 20.

AREŠTAVO 50 MOTERŲ.
St. Clairsvillės miestely, 

Ohio valstijoj, buvo areštuo- 
a keliatas ar keliolika taip 

vadinamų “save-the-union” 
mainerių pikietninkų. Jų pa- 
liuosuoti prie kalėjimo atėjo 
apie 50 moterų, pritariančių 
“save-the-union” frakcijai. 
Šerifas suleido jas į kalėjimą 
neva pasitarti, bet kai tik jos 
į vidų suėjo, tuojaus uždarė 
vartus ir moterįs pačios atsi
dūrė kalėjime. Jas išlaikė te
nai 4 dienas, ir tik užstačius 
už jas kauciją jos buvo pe
reitą sąvaitę paleistos. Joms 
reikės stoti į teismą, nes jas 
kaltina riaušių kėlimu.

Siūlo Maineriams 
Kasyklą.

Anglies kasyklų magnatas 
James A. Paisley mušė tele
gramą Senato komisijai, ku
ri tyrinėja kasyklų krizį, sa
kydamas, kad jis pavešiąs 
bile kurią savo kasyklų ang
liakasių unijai, jeipi unija 
apsiims užmokėti maine
riams Jacksonvillės sutarti
mi nustatytą algą, apmokės 
visas kitas išlaidas ir duos 
jam 10 centų pelno nuo kiek
vieno iškastos anglies tono.

Unijos vice-prezidentas 
Murray atsakė, kad anglia
kasių unija nėra biznio orga
nizacija; ji neturi nei rinkų, 
nei kapitalo eit į tokį biznį; 
ji nieko kita pardavimui ne
turi, kaip tik darbininkų spė
kas.

RIAUŠĖS PRIE KA
SYKLOS.

Steubenville, Ohio. — Pe
reitą sąvaitę streikuojantįs 
angliakasiai čia pastojo ske- 

jbams kelią ir įvyko riaušės, 
kuriose buvo sužeisti 4 žmo
nės, tų tarpe 3 detektivai. 
Atvykę policininkai strei
kuojančius angliakasius na* 
kiti išvaikė.

MULKIS MULKINA 
MULKIUS.

South Bostono “Darbinin
kas” 34-tam numery7 įdėjo 
dideliu antgalviu žinią: 
“Streikas socialistų valdo
mam mieste.” Ir toliaus pa
sakoja, kad Readingo mies
te. kur nesenai gyventojai iš
sirinko sau socialistų val
džią, dabar sustreikavo net... 
35 karpenteriai. O sustrei
kavo jie dėlto, kad statvbos 
kompanija, kuriai jie dirbo, 
numušė jiems algas.

Ką gi su tuo gali turėti so
cialistų valdžia? J’^\ socia
listai yra išrinkti tiktai mies
to administraciją vesti, o ne 
privatinių kompanijų darbi
ninkams algas mokėti. Mul
kis būdamas, “Darbininkas” 
šito nesupranta, ir da mulki-

Senatas VVashingtone įga- na tuos mulkius, kurie jį 
liojo valdžią išleisti $12,- skaito.
000.000 kovai su įvairiais va- ----------------
balais, kurie naikina farme- JUODAS LIETUS.
i ių javus. i Pereitą sąvaitę Rumunijoj

- -------------  lijo juodas lietus, taip juo- 
kad jam užėjus dienos 

ŽINAM KALĖJIMUI. laiku pasidarė tamsu, kaip 
________ ___ ______ Hartfordo teismas nuteisė vidurnakty. Tamsus žmonės 

išvažiuoti į Krymą pasigy-iki gyvos galvos kalėjiman labai nusigando, nes manė, 
dyt. Po šitų vakacijų jisai vėl d-rą H. Guilfoyle. kuris nu- kad jau svieto pabaiga atėjo, 
turėsiąs sugrįžti savo ištrė- šovė moterį vardu Mis. Gau- Mokslininkai aiškina, kad 
mimo vieton._____________ dėt.--------------------------- ' į nuo žemės drebėjimų pasku-

— tinėmis dienomis Europos
pietuose į orą pakilo labai 
daug juodų dulkių, kurios 
susimaišė su debesiais ir dėl
to pasidarė juodas lietus.

TROCKIS PALEISTAS
ANT “VAKACIJOS.”

Berlino “Boersen Zeitung” NUTEISĖ DAKTARĄ AM- das, 
išspausdino žinią, kad soviė- " "
tu valdžia leidusi Trockiui

Socialistinis blokas išėjo 
stipresnis, negu buvo se

nam parlamente.
Praėjusį nedėldienį Pran

cūzijoj pasibaigė naujo par
lamento rinkimai. Socialisti
nis blokas, kuris susideda iš 
tikrųjų socialistų ir jiems ar
timų partijų, turės naujam 
parlamente 287 vietas, o pir
ma turėjo 285 vietas.

Valdžia gavo sau 45 nau
jų šalininkų, taigi premjeras 
Puankarė (Poincare) dabar 
turės daugiau paramos. Ši
tuose rinkimuose pralaimėjo 
beveik vieni tik komunistai.

Dabar Prancūzijos parla
mento sąstatas bus toks:
Repub. demokratų .....
Radikalų socialistų .. .
Kairiųjų republikonų 
Neprikl. socialistų.......
Radikalų republikonų 
Republik. socialistų .... 
Demokratų ...................
Komunistų...................
Konservativų.......... .
Alzacijos autonomistų 
Kitokių .........................

Į

NEW BR1TAINO LIETUVIŲ 
PARAPIJOJE TRIUKŠMAS.

NORI IŠVARYT KUNIGĄ 
" GRIKĮ.

komitetą pas vyskupą Nila
ną. prašydami prašalinti ku
nigą Grikį ir duoti jiems nau- 
ią kleboną, bet jų prašymas 
buvo paniekintas ir atmes
tas. Metai atgal, ėjo antras 
katalikų komitetas pas poną 
vyskupą. Pasekmės buvo tos 
pačios.

Dabar jie vėl sukilo prieš 
kunigo diktatūrą. Jie kruvi
nu prakaitu uždirbtais savo 
centais užlaiko parapiją, še
ria savo kunigą, |>eni svetim
tautį vyskupą, ir norėtų turėt 
balsą nors parapijos globė
jus renkant. Jie norėtų, kad 
tie globėjai butų nominuoja
mi ir renkami parapijos susi
rinkimuose, pačių parapijo
nų balsais. Bet jiems šitos 
teisės bažnyčios teokratai 
neduoda. Globėjus paskiria 
pats kunigas. Negana to, jis 
nesiklausęs parapijonų pasi- 
samdo svetimtautį vargoni
ninką, kuomet lietuviai var- 
goninkai negali sau vietos 
rasti. Į bažnyčios chorą 
yra prikviesta svetimtaučių 
mergų.

Kad ir kantrus musų žmo- 
neprivalo jokių reikalavimų;gelis, bet šitoks nežmoniš- 
statyti, o privalo tik krauti-kas jo teisių išniekinimas jį 
kunigams pinigus ir bučiuotiivistiek įžeidžia. Ir jis prade- 

da protestuoti, pradeda blaš
kytis. Montelloje jis neišken
tęs smogia savo skriaudikui 
į akį, o New Britaine jis rei
kalauja, kad pats vyskupas 
nekenčiamą kunigą atsiimtų. 
Bet viršus visuomet būna Ro
mos trusto.

Laikas butų jau musų 
žmonėms suprasti, kad apsi
ginti nuo šitos parazitų orga
nizacijos yra tiktai vienas 
būdas — tai visai su ja neuž- 

;a i riimti ir neduoti jai nei suru- 
j.iott dijusio cento.

Jis neduoda žmonėms balso 
parapijos reikaluose ir pa

samdė svetimtautį var
gonininką.

“The Hartford Daily Ti- 
mes” praneša, kad Ne\v Bri- 
taino lietuvių katalikų šv. 
Andriaus parapijoj kilo 
triukšmas. Pereitą nedėldie
nį parapijoms buvo sušaukę 
masinį mitingą, kad pasita
rus kaip prašalinti iš parapi
jos kunigą Grikį.

Nors parapijoj yra ir to
kių. kurie stoja už kunigą, 
tečiaus didelė parapijonų di
džiuma nori išrinkti komite
tą ir nusiųsti jį pas vyskupą 
Nilaną, kad pareikalautų 
naujo kunigo.

Vargšai žmonelės nesu
pranta, kad Romos trasias 
niekuomet nesutiks su tuo. 
ko jie nori. Romos trusto po
litika. tai laikyti katalikus po 
dvasiškijos padu ir neduoti 
jiems išsižiot. Bažnyčios nu
sistatymas yra toks, kad 
žmonės neprivalo protauti.

PRASIDĖJO “DAYLIGHT 
SAVING.”

Massachusetts ir kitose 
valstijose, kur tik yra priim
tas “Daylight saving” įsta
tymas, šią sąvaitę jau prasi
dėjo “šviesos taupymas.” 
Visi laikrodžiai tapo pavary
ti vieną valandą pirmyn ir 
žmonės dabar anksčiau turi 
keltis, anksčiau eit į darbą, o 
vakare anksčiau viską baigti, 
kad nereikėtų prie žiburių 
dirbti.

DRG. KAIRYS LONDONE.
“Socialdemokrato” pra

nešimu, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos lyderis 
drg. St. Kairys išvažiavo tar
nybos reikalais į Londoną. 
Jis tarnauja Kauno miesto 
inžinierium.
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Komunistai neteko apie 
pusės tuzino vietų. Radikalai 
irgi prakišo keliatą manda
tų. Tik viename Paryžiaus 
distrikte komunistams pasi
sekė surinkti daugiau balsų, 
negu socialistai, ir jų pira- 
gius Jacųueus Duclos užėmė 
socialisto Leono Blumo vie
tą.

Jeigu ne komunistų pra
gaištinga taktika, tai buržua
zinė valdžia nebūtų šitų rin
kimų laimėjusi. Bet komunis
tai statė savo kandidatus net 
tokiose vietose, kur jiems ne
buvo jokios vilties laimėti. 
Jie darė tai tyčia, kad su
skaldžius darbininkų balsus 
ir pakenkus socialistams. 
Ačiū šitai komunistų politi
kai, buržuazija laimėjo rin
kimus ir dabar galės da ašt
riau persekiot pačius komu
nistus.

jiems rankas. Pastatyta t i-j 
kinčiujų pinigais bažnyčia 
visuomet yra užrašoma vys
kupui, ir todėl jie neturi jo
kių teisių prie jos. Jie neturi 
teisės pasirinkti net tokio 
kunigo, koks jiems patinka. 
Niekur kitur pasauly nėra 
tokio žmonių valios panieki
nimo, tokio žiauraus despo
tizmo, kaip Romos katalikų 
bažnyčioj.

Šitą jau yra patyrę ir patįs 
New Britaino katalikai 

‘keturi Mtpal ii*

Jezujity Vadas 
Pametė Kunigystę.

Kun. Antanas Štoneris, 
vienas garsiausių jezujitų tė
vų Austrijoj, paskelbė šią są
vaitę, kad jis išsižada kuni
gystės ir važiuoja gyventi į 
Muencheną kaipo privatinis 
pilietis. Šitas jezujito Štone- 
rio žingsnis yra didelis smū
gis katalikams, nes jie skaitė 
jį kilniausiu dievotumo pa
vyzdžiu. Jis buvo toks die- 
vuotas ir toks karštas pa
mokslininkas. kad buvo pra
mintas net “Antruoju Savo- 
narola.” Jis yra aplankęs su 
savo misijomis visas katali
kų bažnyčias Austrijoj, ir 
kur tik jis laikydavo misijas, 
tenai katalikai nesutilpdavo 
į bažnyčią. Ir štai, dabar tas 
katalikybės šulas išsižada 
kunigystės!

KAUNO BEDARBĖ MĖGI
NO PASIKARTI.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad tenai buvo pasikoru
sį bedarbė vardu Marė Pup- 
ganytė. Namiškiai tečiaus 
laiku tai pastebėjo ir greitai 
virvę nupiovę merginos gy
vastį išgelbėjo.

“BREMEN” PALIKTAS 
ANT SALOS.

Orlaivis “Brernen,” kuriuo 
vokiečiai atlėkė Amerikon, 
tapo paliktas ant salos 
Greenly, Kanados pakrašty, 
kur jis buvo priverstas nusi
leisti dėl kuro stokos. Lakū
nai atvežti Fordo orlaiviu į 
VVashingtoną.

SUTREIKAVO 165,000 
DARBININKŲ INDIJOJ.

Indijoj, kurią valdo Ang- 
’ijos imperialistai, prasidėjo 
iideli streikai. Pereitą sąvai- 
ę Bombajaus mieste sustrei

kavo 125.000 darbininkai, o 
Kalkutos mieste 40,000 dar
bininkų. Visi fabrikai stovi 
uždaiyti.

I
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SIRVYDAS PASITRAU- patauti Lietuvoje vieni patįs 
K!A NUO “VIENYBĖS.”

“Vienybė” praneša, ka*d 
vvriausis jos redaktorius, p. 
j‘ O. Šinydas, pasitraukiąs 
nuo laikraščio, nes dėl dide
lio susinervavimo pradėjęs 
pirštų nevaldyt ir nebegalis 
rašyt.

Prie šitos progos “Vieny
bė” išplūsta kitus laikraščius 
“melagiais” ir kitokiais var
dais, kam jie paskelbė tą ži
nią pirma jos.

Buvo taip:
Visų pirma “Naujienų” 

korespondentas parašė, kad 
p. Sirvydas pasitraukia, tik 
pasitraukimo priežasties jis 
tikrai nežinojo. Jis pažymė
jo, kad žmones kalba apie 
tai visaip: vieni sako, kad 
Sirvydas pasitraukia 
valia, o kiti aiškina, 
"Vienybės” direktoriai nuta
rę ji prašalinti.

Šitą žinią tuojaus persi
spausdino komunistų “Vil
nis” ir klerikalų “Draugas,” 
nepažymėdami iš kur jie ją 
paėmė, ir paduodami tik vie
ną jos versiją, būtent, kad p. 
Sirvydas gavęs “kiką.”

Taigi “Vienybė” dabar 
plusta “Vilnį” ir “Draugą.” 
kam jie taip iškraipo faktus. 
“Naujienų” korespondentą 
ji taipgi vadina “melagium,” 
kam jis tą žinią pranešė, bet 
jis buvęs nors tiek teisinges
nis, kad padavęs abidvi ver
sijas apie p. Sirvydo pasi
traukimą. Tuo tarpu gi kleri
kalai ir komunistai vieną 
versiją tyčia užtylėję, kad 
pažeminus p. Sirvydo “una- 
■ą. ”

Tai yra biaurus partinės 
spaudos išgverimas, sako 
“Vienybė.”

Reikia pripažinti, kad ši
toks žinių kraipymas, Koki 
daro klerikalų ir komunistų 
spauda, ištikrujų yra nedo
ras darbas. Tečiaus “Vieny- 

teisės 
nes ji

kad 
savo
kad

ir buvusius savo talkininkus- 
klerikalus ima grūsti į ožio 
ragą. štai. 33-čiame “Darbi
ninko” numery’ skaitome, 
kad kun. Krupavičiui gręsia 
kalėjimas. Jis rašo:

"Jam ministeriaujant buvo 
kaip kurioms organizacijoms 
duota tam tikri kreditai, kurios 
sumos buvo išleista politiniams 
tikslams.

“Krupavičius už Lai tų įstai
gų vedėjų nepatraukęs atsako 
mvbėn. Dėlto manoma jam iš
kelti kriminale bylą, už nenu- 
baudimą valstybinių lėšų eikvo
tojus. politiniams tikslams su
naudojusius pinigu* kinu-- ki 
tiems reikalams.

“Gręsia kalėjimas apie 2-;, 
metus ir buk išsiteisinti nes;, 
galimybės.

“Bet važiuot i užsienį pasa.- 
Krupavičiui duodama. O Trima 
kui ir kitiems kaip kuriems jau 
pasų neduoda.

“Bistras tebesėdi užsieniuo-
’ se.”

Gruodžio 17 naktį Lietu
vos prabaščiai tur būt nei 
sapnuot nesapnavo, 
Smetonos partija šitaip su i 
jais pasielgs.

•s.

voliucionierių partijos žmogus.
“Tikrumoje A. šreider. kuri 

Francuzijos teismas rado kaliu 
už pinigu išeikvojimą, nieko 
bendra su socialistu revoliucio-Į 
nieriu Gr. šreideriu neturi.

Kriminalistas A. šreider yra* 
bolševikas ir prie Lenino buvo 
Teisingumo komisaro padėjė
jas. taigi — labai gerai žinomas 
sovietų laikraščiams ir jų ko-j£d!* 
respondentams asmuo.

“Nėra todėl jokios abejonės, i 
kad ‘Večemiaja Moskva’ korės-' 
pondemas Paryžiuje sąmonin
gai parašė melą avu laikraščiui 
ir šio laikraščio redakcija taip 
pat žinojo, kad tai melas, kuo
met ji .jo korespondenciją dejoj 
laikraštin. Tai ve kaip bolševi
kai. turėdami savo rankose 
spaudos monopoli, ‘informuoja’ 
ir ‘šviečia’ per savo laikraščius 
Rusijos žmones.

"Rusijos socialdenvokratu lai
kraštyje ‘Socialisticesk: į Vieši 
nik’ (1928 m. bal. 4 d. numery j. 
kuris eina Berline. įdėta ( r. 
Šreiderio protestas prieš tą be
gėdišką bolševikų šmeižtą. Bet 
Maskvoje gyvenantys žmonės 
to protesto nematys. Nenuosta
bu tuomet, kad prie šitokių są
lygų ’oolševikai gali mulkinti 
Rusijos žmones, kaip tik jie 
nori. ’

Brooklvno “Laisvė” tan-

kratai netik nebuvo priešin
gi. bet karštai ji rėmė. Vys
kupas Karevičius net Berli- 
nan važinėjosi prašyti kaize-

bė” neturi mot ales 
prieš tai protestuoti, 
pati taip pat elgiasi.

štai pavyzdys;
Keliatas sąvaičių atgal 

mes Įdėjome “Keleivin” vie
no bendradarbio straipsni 
SLA. reikalais. Jo pamatinė 
mintis buvo tokia, kad SLA. 
susideda iš trijų srovių žmo
nų — tautininkų, socialistų 
i komunistų — todėl ir Cen- 
j o Valdybon turėtų būt ren
kami vi»ų šitų srovių žmonės, 
o rie vieni tautininkai.

Na, o ką “Vienybė” iš to 
padarė?

Ji paraše, kad “Keleivis” 
agituoja rinkti Į SLA. Centro 
Valdybą vienus tik komunis- 
žus!

Ar tai ne tokia pat žuly- 
kystė, kokias daro klerikalai 
ir komunistai?

Taip, “Vienybė” prie p. J. 
(). Sirvydo buvo vienas ne
teisingiausių laikraščių musų 
Jeivijoj. Taigi, dėl jo pasi- 
. i aukimo musų spauda nieko 
įenustos. -Jeigu joje pasida- 
■vs kokių permainų, tai be p. 
Sirvydo ji galės būti tiktai 
š' aresnė.

KUN. KRUPAVIČIUI 
GRASIA KALĖJIMAS.
Kuomet Lietuvoje buvo 

kunigų valdžia, tai ji ėmė iš 
valstybės iždo pinigus ir da
lijo juos kierikaliskoms or
ganizacijoms. Paskui tais pi
nigais buvo varoma klerika- 
jjiška politika.

Tai yra gryna vagystė, ir 
Griniaus-Šleževičia® val
džia vėliau buvo jau pradė
jus traukti kaltininkus atsa
komybėn. Klerikalai pabūgo 
kalėjimo, ir susitarę su tauti
ninkais karininkais 17 gruo
džio naktį Griniaus-Šleževi- 
čiaus valdžią nuvertė. Kleri
kalai tikėjosi apsaugosią tuo 
budi; -a‘ o kailį.

id't pasirodo, kad jie apsi- 
Tautininkai nori vieš-'« •

“DRAUGAS” APIE 
URACHĄ.

šiomis dienomis Vokieti
joj mirė princas Urachas. ... T.
kuri Lietuvos klerikalai 1918 no- 
metais norėjo padaryti Lie
tuvos karalium.

Minėdamas
Chicagos klerikalų

f” dabar sako:
"Krikščionys

Uracho rinkiniui i karalius bu
vo priešingi, nes numatė, kad 
Lietuvai labiau tinka demokra- 
tinga respublika, negu monar
chija, nors ji ir turėtų šiek tiek 
demokratinių požymių. (“Drau
go” N r. 96.)

“Pro-vokiškas kai kurių Lie
tuvos Tarybos narių nusistaty
mas. išrinkimas Uracho kara
lium ir palinkimas prie monar
chijos padart labai blogo įspū
džio i Jungtinių Valstybių vy
riausybes si eras.

“Amerika ėjo i karą den.<- 
kratvbės ūbaisiais ir dėlto jai 
negalėjo patikti toks kai kuriu 
lietuvių vadų nusiteikimas. Tas 
pats buvo ir su kitais talkinin
kais.

“Ir. bendrai, nenumatymas 
kas karą laimės ir ėjimas su 
pralaimėtoju buvo labai ’poor 
policy’ iš p. Smetonos ir Volde 
maro pusės.“ (“Draugo” Nr. 
97.)

Čia kas žodis, tai melas. 
Uracho rinkimui Į Lietuvos 

:karalius krikščionys (lemo- gas.

LIETUVOS BUDELIU AUKOS
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50,000 MEDALIU.
Lietuvos valdžia nutarė į 

padaryti nepriklausomybės 
sukaktuvių atminčiai 50,000 
medalių. “Lietuvos Aidas” 
praneša.kad tie medaliai bus 
daromi Šveicarijoj, ir kad 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas, p. V. Blaveščiu- 
nas, jau išvažiavęs Šveicari
jon juos užsakyti.

Vienas klerikalų laikraštis 
dėl šitų medalių rašo:

“50 tūkstančių! Kode! ne vi
są milijoną, arba net ir du ? Jei 
yra prasmės abelnai duoti me
dalius, tai juos reikėtų duoti ar
ba tiktai heroiškai pasižymėju
siems — o tokių net ir didelėje 
tautoje nesurastum visą 50 tūk
stančių — arba visai tautai. 
Atžymėjimas 50-ties tukstan t 
čių piliečių medaliais atrodo lyg 
naujas dabartinio rėžimo šali
ninkų žvejojimo būdas ir tai ne 
pigus būdas. Medaliai, p. Bla- 
veščitmo kelione i Šveicarija — 
yra tai išvežti iš Lietuvos pini
gai kaip tik tuo laiku, kuomet 
p. Voldemaras ‘neturi’ pinigu 
privatinėms mokykloms, dar
bininkams. etc.

“O pagaliau kas gi tuos ne
priklausomybes medalius duo
da? Kovotojams už Lietuvos 
laisvę duoda medalius tie žmo 
nės. kurie laisvės patys nepri
pažįsta! Ar ne juokas?” •

Pastaba teisinga, bet ne- 
nuoširdi. Jeigu Smetonos- 
Voldemaro valdžia butų nu
siuntus Šveicarijon tų meda
lių užsakyt kokį kunigą, tai 
tas laikraštis taip nėtašvtų.

---------------------------- •- ■■ X

TEISINGUMO KOMISA
RAS APSIVOGĖ.

“Naujienos” praneša, kaip 
Paryžiuje buvo nubaustas už 
apsivogimą buvusia Sov ietų 
teisingumo komisaras, ir 
kaip dabar bolševikų spauda 
apšaukė jį esant “kerenski- 
ninku.” Sako;

“Prieš kiek laiko Paryžiuje 
buvo nuteistas uz suktybę 
(11.000 frankų svetimų pinigu 
eikvojimą) vienas Rusijos pilie
tis. A. šreider. Ta byla buvo ap
rašyta ir kai kuriuose sovietų 
Rusijos laikraščiuose. ’Večer- 
niaja Moskva Įdėjo apie ją net 
savo specialio korespondento 
telegramą.

“Bolševiku spauda tečiaus. 
paduodama tą žinią Rusijos 
publikai (kuri kitokių laikraš
čių, kaip tik valdžios kontro
liuojamų, ir nemato), pridėjo 
prie jos biaurų šmeižtą. Ji pra
nešė, kad tas už suktybę nu
teistasis Šr eideri s tai ‘buvęs 
Petrogrado burmistras prie Ke
renskio’, stambus socialistų re

partijų žmones, bet ji nema
sto, kas darosi tame tvarte, 
prie kurio ji priklauso.

tuvos klerikalams, sudalyti 
“monarchišką valstybę krik- 

, , ščioniškais pamatai*.” O ka-
Amerikos lietuviai socia- 

* ų L rdU" lietai pradėjo prieš tuos vys
kupo Karevičiaus žygius 

Demokratai i protestuoti, tai “Draugas”
šoko ji ginti ir 1918 metų 
129-tame savo numery ve 
kaip rašė:

"Bet palaukite, nelaimingi 
nutauteliai. su xyskupo Karevi
čiaus smerkimu. Jeigu jūsų šir 
dyse butų tiek Lietuvos meilės, 
jos reikalams atsidavimo, kiei- 
yra širdyje vyskupo Karevi
čiaus — mes jus gal vėl pradė
tume lietuviais skaityti. Tik po

Kaip buvo sušaudytas drg. atsiųstuosius raštus, bet vie- 
Kazys Mažeika. ną pavartęs padėjo šalin irKazys Mažeika.

“Keleivio” skaitytojams (sakė e>‘i 't pasmerktąjį tuo
jau vra žinoma, kad drg. Ka-jl3“ Pakafti, o Įsakymą ispil- 

, . ,\ LIvitK en<rri7ti ir 1UH1 nranPS-

karės viskas gerai paaiškės, tik 
istorijai prigulės išteisinti arba 
pasmerkti vyskupą Karevičių, o 
ne musų nutautėliams.”

Vėliaus gi, 169-tame nu-
jmeryje, “Draugas” pasakė: į

•‘Jeigu vyskupo Karevičiaus 
j žygis prie vokiečių valdžios bu- 
j vo Lietuvai naudingas, tai ji 
i visa širdimi remiame. O apie 
• tai. kad jis buvo naudingas.

negali būt jokios abejonės.”

Tai ve, kaip krikščioniš
kas “Draugas” tuomet buvo 
karaliaus rinkimui “priešin-

PIRMOS GEGUŽES ŠVENTE

džius, sugrįžti ir jam praneš
ti. Muravjovo Įsakymas buvo 
išpildytas. Tuomet jis atplė
šė voką ir — i ado jame caro 
“susimylėjimą.” Todėl pa
siuntė carui raportą: “susi- 
mylėjimas pasivėlavo, teis
mo nutarimas jau Įvykdy
tas.”

Neįgudę Smetonos Kari
ninkai buvo liek negudrus 
kad išėjus 48 valandoms Ma
žeikos nešaudė, bet vis lau
kė. ką gi atsakys jo Excelen - 
cija. Lietuvos budelis Smeto
na. Žinoma, Smetona, maty
damas. kati reik atsakyti po 
trijų dienų — atsakė, kad 
Mažeikos prašymą atmetęs.

Šitokio Smetonos atsaky
mo nieks nesitikėjo. Nesiti
kėjo jo nei pats pasmerktasis 
Mažeika. Jis buvo tarnus. Jo 
kalėjimo draugai taip pat. 
Dėl Mažeikos mirties baus
mė buvo tuo labiau žiauri, 
kad jis buvo dar visiškai jau
nas, fiziniai silpna* ir nepa- 
pilde tokio nusižengimo, net 
prieš fašistinę valdžią, dėl 
kurio butų galinta jį žudyti.

Mažeikai sušaudyti pasky
rė 1 kuopą. Kuopo* vadas 
kapitonas Gustaitis atėjo iš 
vakaro ir paklausęs kareivių, 
kas norį rytoj eiti šaudyti 
pasmerktųjų. Jis inanė, kad 
atsiras daug savanorių. Bet 
apsivylė. Mažeikos šaudyti 
nepasisiulė nei vienas karei
vis. Tuomet jis pats parinko 
penkis iš burininkų karei
vius. Sekanti rytą išvedė (Irg. 
Mažeiką Į kraštą pulko rajo
no, netoli Kumeliomes tilto, 
važiuojant iš Mariampolė? 
tiesiai ant Šešupės kranto. 
Ties pačia duobe buvo Įkal
tas žemas baslys. Prie baslio 
pririšo draugo Mažeikos 
rankas. Kareiviai atsistojo 
per 15 žingsnių nuo jo — pa
leido šuvius. Drg. Mažeika 
nugriuvo į duobę. Gydytojas 
apžiurėjo — buvo pataiky
tos dvi kulipkos. Mažeika 
dar buvo gyvas, bet gydyto
jas pasakė, kad tuoj mirs.

Šis Mažeikos nužudymas i 
9 pulko kareivius padarė la
bai skaudų Įspūdį. Per kelias 
d ienas nieks nenorėjo pažiū
rėti net i tą šalį, kur priversti 
prievarta kareiviai turėjo 
prieš savo norą atlikti bude
lių pareigas. ' y,

Nelaimingas Mažeika, ne
laimingi 9 pulko kareiviai, 
kuriuos verčia žudyti kovo
tojus už liaudies laisvę: ne- 
laimiftga tauta, kurią v aide, 
tironai!

į i

zys Mažeika (socialdemo
kratas) buvo sušaudytas Ma- 
riampolėj. Apie jo sušaudy
mą “Pirmyn” paduoda šito
kių žinių:

Karo lauko teismas prie 9 
p. pulko, kuris draugą Ma
žeiką be jokios kaltes pa
smerkė sušaudyti, susidėjo iš 
sekančių asmenų;

1) 7 kuopos vadas kapito
nas Matelis.

2) 3 kuopos vadas kap. 
Stukelis.

3) 8 kuopos viršila Beitas.
4) Nuolatinis pulko teis

imo sekretorius vyr. leitenan- 
įtas Gruseckis.
1 Visi keturi “teisėjai’ rink
tiniai fašistai. Savo žiauru
mu, jie 9 pulke labai gerai ži
nomi visiems kareiviams. 
Ypatingai biaurus Grusec
kis.

Kuomet fašistinis karu 
lauko “teismas” pasmerkė 
draugą Mažeiką sušaudyti, 
tai pastarasis padavė Smeto
nai prašymą dovanoti jam 
gyvybę. Mažeikos tėvas taip 
pat važiavo Į Kauną ir dėjo 
visas pastangas, kad apsau
goti nuo sušaudymo vienati
ni savo sūnų. Be kita ko, 
buvo atsikreipta ir Į ponią 
Tuhelienę, kad ji, kaipo Įta
kingo fašistų ministerio Tū
belio žmona, paveiktų gero- 
jon pusėn i Smetoną, o dar 
labiau — i Smetonienę. Tuo 
laiku Kaunas ir visa Lietuva 
dar gyveno įspūdžiais, ko
kius iššaukė visuomenėj

šia karo baisenybes reikia i Mes. lietuviai darbininkai, 
kentėti. Be to, per karą yra esame viso pasaulio proleta-

; . Kovodami už
• ir mušdami 

j gamintoja ir tikroji savinin- savuosius reakcininkus,
kė. Ateis juk laikas, kad dar- stambaus kapitalo čebatlai- žiaurus Tauragės revoliucio- 
bininkų klasė paims juos i žius. neužmirškime, kad be nierių sušaudymas. Visos vi- 
savo rankas. Todėl ji nori musų tautinių reikalų yra da suomenės buvo labai itemp- 

i viso tarptautinio tas ūpas. Liaudyje ėmė kilti 
proletariato reikalai.

Švęsdami Pirmos Gegužės 
šventę, mes ir parodome sa
vo solidarumą su kitų šalių 
darbininkais.

Ir apvaikščiojant šitą šven
tę, lai musų balsas skamba 
kartu su galingu viso pasau
lio proletariato šauksmu:

Šalin karai!
Šalirt militarizmas!
Lai gyvuoja darbininkų 

vienybė!
Lai gyvuoja socializmas!

Jos reikšmė ir keli istorijos 
bruožai.

Pirmoji Gegužės yra dar- naikinami pasaulio turtai, o riato dalis, 
bo žmonių šventė. Darbas — laisvę
tai gyvenimas. Darbas — tai f" . ” .............
kuriamoji, gyvenimą Įpras- .... 
minamoji jėga! - , ..
miLno-milionų ’ darb? žmX ^v-e.ldėti Pa^H°.turtu? čie-1ir ¥n(!ri 

nių šventė.
Laisvė, darbas ir solidaru

mas, laisvai gyventi ir laisvai 
dirbti —tai obalsiai. kuriuos 
neša Pirmosios Gegužės 
šventė.

Žydintis gegužės mėnuo 
yra simbolis to žmonijos pa
vasario, kuomet laisvam pa
saulyje Įsiviešpatavau? lais
vas darbo žmogus.

Šita tarptautinė ir taikaus 
sugyvenimo šventė — Pir
moji Gegužės — pradėta 
švęsti nuo 1889 metų.

Tais metais Paryžiuje Įvy
ko tarptautinis socialistų su-, 
važiavimas, kuriame dalyva
vo keli šimtai atstovų iš Įvai
rių pasaulio kraštų, atstovau
dami ne tuksiančius, bet mi- 
lionus darbo žmonių.

Tais metais vakarų Euro
poje buvo ekonominio krizio 
•laikotarpis. Bet nežiūrint to 
krizio. kapitalistinės val
džios ginklavosi ir ruošėsi i 
karą už naujas rinkas.

Socialistų suvažiavimas, 
imdamas galvon kas kart au
gantį karų troškimą ir kylan
ti militarizmo pavojų, pri
ėmė visą eilę nutarimų, kaip 
prieš tą militarizmo pavojų 
kovoti. Suvažiavimas pabrie- 
žė. kad kovą prieš karus ir 
pavergimą gali vesti tiktai 
darbo klasė, nes jai daugiau-

lybėje, o ne jų griuvėsius ir 
pelenus.

Ir kad parodžius pasauliui 
šitą bendrą darbo žmonių 
tikslą ir troškimą, Paryžiaus 
suvažiavimas nutarė paskirti 
vieną metų dieną tarptaut-' 
nės laisvės ir darbo šventei. I

Ir tai šventei Paryžiaus: 
suvažiavimas paskyrė Pirmą 
Gegužės dieną.

Iškelta obalsiai: “Šalin 
karas!” “Šalin militariz- 
mas!

Iškelta reikalavimas 8 va
landų darbo dienos, kas jau 
didžiumoje yra atriekta.

Kitas tarptautinis socialis- 
Itų suvažiavimas,įvykęs Ciu- 
’richo mieste (Šveicarijoj). 
; m iėmė rezoliuciją, kad Pir-:• • v — * 2 ' a ’ ■ •

I

griežtas protestas prieš Sme
tonos karo lauko teismus ir 
prieš jo šaudymus. Todėl 
valdžia, tuo metu viešai šau
dyti bijodama, žudė slapčio
mis. Tokiu tai laiku drg. Ma
žeika atsiuntė Smetonai pra
šymą dovanoti jam gyvybę, 
o Mažeikos tėvas už paskuti
nius grašius atvažiavo Į Kau
ną sunui užtarytojų jieškoti. 

Ponia Tubelienė — užtik
rino. kad daugiau jau nieko 
nešaudys! Todėl Mažeikos 
tėvas galis drąsiai grįžti na- 
no ir būti ramus — jo su
naus gyvybė laiduota.

Tėvas lengviau atsiduso ir 
1 *>.-• 1- •-<> - namo pargrįžo ramus. O jo
KO 1 ;sūrių sušaudė. Tai štai kaip

__________ ' |“mielaširdingorios” Lietuvon 
Kaip Amerikos buržuazi-

Smetona norėjo, kad Ma
žeika nužudytų, bet nenorėk 
jo būti jo mirties tiesioginiu 
kaltininku. Juk ir taipjau 
nabago sąžinė turi dvi krei
vas priesaikas ir virš šimto 
žmonių gyvybių! Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime mažai 
rasis galvažudžių su tokiu 
aukštu stažu, kaip Smetona. 
Todėl Smetona, gavęs pa
smerkto mirti Mažeikos pra
šymą, nieko neatsakė. Visai 
teisingai galvodamas, kad 
karo lauko teismas, nesulau
kęs iš Smetonos atsakymo 
per 48 vai., Mažeiką sušau
dys. Tuomet Smetona, žino
damas, kad Mažeikos gyvo 
jau nėra, — dovanos gyvybę.

Taip darydavo Muravjo-

SlOMOOOUžVai-

toji Gegužės šventė tūri po-; • juos apgaudinėdamas,
draug reikšti ir darbininkųi10s moterį* įsunkusios, tai • nn.xio ka
pasiryžimą pasiliuosuoti nuo’Parodo miliomenaus Krės- ^eumanoreio. aa 
Kapitalizmo priespaudos ir 
siekti prie socializmo.

Todėl kapitalistai ir jų I 
bernai šitos šventės baisiai 
neapkenčia ir tankiai jų po
licija užpuola susirinkusius 
darbininkus ir kila kruvinų 
susirėmimų.

Rusijos miestuose Pirmoji: 
Gegužės tapo revoliucinėj 
šventė, nes tenai darbininkų! 
tikslas buvo nuversti caro 
valdžią ir pastatyti Demo
kratinę Respubliką.

Tikra Reveliaciįa Kavos Rašyse
f , «

JaTouraine

Jums patartina pasirinkt geriausia

,'*ės užvesta byla dėl divorso.
Kresgė nori atsiskirti nuo 

savo pačios ir paduoda prie
žastį. .Jis apsivedęs norėjo 
vaiko. Bet išdykusi jo pati 
nenorėjo, nes tai sugadinsią 
jos figūrą, suvaržysią laisvę 
ir tt.

Kada vyras galų gale būti
nai užsispyrė turėti šeimy- 

Įnos, tai moteris'atsakė, kad 
ji sutiksianti turėti vaiką tik 
tada, kada vyras duos jai už
tai $10,000,000. 

i Kresgė kati ir milionie
rius, bet tiek pinigų nesutiko 
naciai duoti, nes jau ir taip 
jis buvo jai davęs prieš apsi: 
vedimą $3,000,000.

VVell, atsakė ponia Kresgė vas Korikas su sukilėliais per 
savo vyrui, neduosi man TO lenkmečius. Muravjovo sek- 
milionų dolerių, aš nebusiu 
motina.

■ Ir vaikų jiedu neturėjo, 
j Ot. kokie laikai atėjo!

633 POROS NORI PER
SISKIRTI.

Londono teismuose dabar 
tiniu laiku yra Įneštos 633 
persiskyrimo bylos. Vadina
si, tiek porų negali sugyventi 
ir nori persiskirti. O kiek yra 
tokių, ką norėtų 
bet kenčia?

atsiskirt i,

i

rotorius savo atsiminimuose 
paduoda tokį atsitikimą. 
Vienas dėl sukilimo pasmer
ktas pakarti buvo, ir padavęs 
carui prašymą palikti jam 
gyvybę. Genera) gubern a to
lius Muravjovas žinojo, kad 
pasmerktasis turi Petrapily 
stiprių užtarytojų ir todėl ga
li atsitikti, kad caras susimy
lės. Bet tuo momentu, kaip 
pasibaigė valandos/ per kū
nas turėjo grįžti atsakymas 
iš caro, kaip atėjo paštas, 
Muravjovas peržiurėjo visus

PUIKI MEDŽIAGA “DAK 
T ARO” LAIPSNIUI 

ĮSIGYTI.
Išrodo, kad jau' antras 

“Darbininko’’ redaktorius » 
“daktarus’’ išeis. ' .

Kun. Kemėšis gavo ‘ dak
taro” laipsnį už parašymą, 
straipsnio apie ko-operaciją, 
o kun. Taškunas rašysiąs de-; 
zertaciją apie “naują kultū
rą.” Medžiagos jam davė 
Vaizbos Buto lapelis, kuriuo 
buvo paskelbtas Sodeikos 
koncertas. • •.!

To lapelio mintis kunigų 
laikraščio redaktoriui pasi
rodė tokia gili, jo prasmė to
kia plati, kad “Darbininke” 
tilpo jau keli moksliniai 
straipsniai juo paremti — ir 
vis da medžiaga neišsemta.

Visa Biblija nėra davus 
“Darbininko”: redaktoriui 
tiek Įkvėpimo, kiek jam davė 
tas lapelis.

Ir žmonės rimtai kalbaį 
kad jei tik kun. Taškunas 
pastudijuos Vaizbos Buto 
koncerto skelbimą kiek ii, 
giau, tai jis galės parašyti 
apie “naują kultūrą”, tokią 
dezertaciją, kuri iš karto pa* 
kels jį i “daktarus. ‘

Kunigo gimine.
* <
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia. 

To niekas nepeikia,

LAWRENCE, MASS. 
Atsišaukimas į plačią visuo
menę streikuojančių maine- 

nerių reikale.
Broliai ir seserįs! Nerei

kia puoštis povus plunksno
mis, kad papuosus šį rašinėlį 
ir nereikia čiulbėti lakštutės 
balseliu, kad sugraudinus jū
sų širdis. Nes tik prisiminus 
apie padėtį darbininkų, ku
rie išeina į kovos lauką, kad 
apgynus duonos kąsni, kurį 
darbdaviai užsimojo atimti, 
—ir tai šaltas prakaitas per
pila kūną. Bet pamislykite 
apie tuos kovojančius anglia
kasius. Kurie, gindami savo 
teises ir uniją, jau antri me
lai stovi kovos lauke, kentė
dami badą, šaltį, skurdą ir 
žiaurų terorą. Tik pažiūrė
kite į laikraščius, kaip jie 
šaukiasi i savo brolius, kad 
jiems pagelbėtų apsiginti 
nuo bado ii- šalčio, jeigu jau 
ne juos pačius, lai nors liios 
nelaimingus ir nekaltus kū
dikius, kurie nyksta iš bado 
pačioj pradžioj savo gyveni
mo. .Jie šaukiasi pagelbos, 
nes žino, jog kiekviena dar
bininkų pralaimėta kova at
siliepia ant \ isos darbo žmo
nių klases. O kadangi badas 
yra galingiausias streikierių 
priešas* todėl jie ir šaukiasi 
pagelbėti jiems jį apgalėt. 
Visa tai matant ir girdint, be 
jokių gražių puosalų sudreba 
kiekvieno širdis ir kįla troš
kimas ištiesti pagelbos ran
ką tiems narsiai kovojan
tiems angliakasiams.

Kitų tautų ir kitų kolonijų 
visuomenė jau senai ir dau
gelį sykių ištiesė jiems pa
gelbos ranką, o mes, La\\- 
rence’o lietuviai, buriami 
patįs nukankinti bedarbes, 
kuri gal skaudžiau paliete, 
negu kitas kolonijas, dar ne
buvome ištiesę maineriams 
pagelbos rankos. Bet dar 
nėra vėlu. Mes patįs esame 
gerai prityrę tokias ko\as il
gai būt daugiausia esame ko
voję ir visuomet kovas lai
mėję. nes mums pagelbėda
vo visos Amerikos organi
zuoti ir neorganizuoti darbi
ninkai. Todėl dabar, norėda
mi atsiteisti kovojantiems 
angliakasiams, visos Law- 
rence’o pašalpinės draugi
jos, kliubai, kuopos ir para
pijos, suėjome Į bendrą ko
mitetą ir bendrai dirbant 
Atitarėme surengti balių ant 
5 dienos gegužės. 6 vai. vak. 
L. U. K. Svetainėj. 41 Ber- 
keley st. Taipgi nutarėme 
parinkt streikieriams negen
dančio maisto (taipgi ir ba
liui) ir aprėdalų. Bendras 
darbas—bendrai visi dirb
kim. Kas turite atliekamų 
drabužių, čeverykų ar kito
kių reikmenų, atneškite į 
L. U. K. Svetainę. Drabužiai, 
žinoma, reikalingi visokie, 
bet kūdikiams reikalingiau
si, nes tų nelaimingų dau
giausia yra. Taipgi yra iš
rinkta komisija pereiti per 
visus biznierius ir parinkti 
aukų pinigais, ar maistu, ar 
drabužiais. Komisija suside
da iš sekančių ypatų: M. Sta
kionis. O. Milienė. K. Čiur
lionis ir J. Marcelis. Visi biz
nieriai yra kviečiami nuošir
džiai su kuo nors prisidėti, 
kaip sušelpimui kovojančių 
angliakasių, taipgi surengi
mui baliaus. Kuomet yra 
bendras darbas, lai būna 
bendros visų ir spėkos, o pa
sekmės bus geros ir streikuo
jantiems angliakasiams nau
da.

Nepamirškite 
baliaus dienos 
dieną gegužės, 
Lietuvių Ukėsų Kliubo Sve
tainėj. 41 Berkeley st.

Taipgi nepamirškite per
kratinėti baksų ir šėpų, o at
radę atliekamų aprėdalų, at
neškite juos i Kliubą bile lai
ku.

Bendras delegatų posė-

įdžio išrinktasis komitetas: i kauniškį sunku, tečiaus p. 
[pirm. M. Stakionis, užr. rast. | Puidoku i tai puikiai pavyko.
V. Piskarskas, ižd. J. Peslį- Kas La\vrence nežinoV. Piskarskas, ižd. J. Peslį- __  ________
kas, korespondentas A. K. Anupro Cilciaus vaidinimo? 
Marcinkevičius. . Tai tikras juokdarys. Teat-

A. K. Marcinkevičius, rų rengėjai — tiek parapijos,

LEWISTON, ME.
Lietuvių nelaimė su automo- 

bilium: 2 užmušti, 4 guli 
ligoninėj.

Užpereitą nedėldienį, 22 
balandžio, čia buvo toks at
sitikimas. Viktoras Alek
sandravičius. 46 metų am
žiaus lietuvis, kuris gyvena 
su savo šeimyna po numeriu 
77 Knox street, išvažiavo au- 
tomobilium pasivažinėti. Jis 
pasiėmė savo žmoną, dukterį 
ir Beleskų šeimyną, kuri gy
vena po tuo pačiu adresu. 
. Važiuojant apie Aubumą, 
Aleksandravičius nuvažiavo 
nuo kelio ir paleido savo 
Hudsoną vieškelio pakraš
čiu, visai nematydamas, kad 
priešaky stovi telefono stul
pas. Mašina davė visu smar
kumu į stulpą. Stulpas tapo 
parverstas, bet ii* iš mašinos 
liko tiktai skeveldros ir 
“džionkas.” Trįs pasažieriai 
išlėkė iš sėdynių ii- nulėkė to
li į priešakį.

Onutė Aleksandravičiūtė, 
10 metų amžiaus mergaitė, 
tapo užmušta ant vietos. .

Jos motina, Ona Aleksan
dravičienė, turi suskaldytą 
galvą ir gali da įnirti.

Pats Aleksandravičius, ku
ris sėdėjo prie automobiliaus 
vairo, turi išmuštą akį ir su
ardytą visą veidą ir galvą.

Petrui Beleskiui sulaužy
tas strėnkaulis, išsukta šlau
nis ir išnertas vienas riešas. 
Jis mirė ligonbutyje.

Jo žmonai, Petronėlei Be- 
leskienei, tapo perkirsta lu
pa

Jos sunui, Petrui Belesku- 
čiui, tapo nulaužta koja.

Visi sužeistieji dabar guli 
ligonbutyje. o Petras Beles- 
kis ir Ona . Aleksandravičiū
tė jau kapuose.

Viktorą Aleksandravičių 
policija saugoja ligonbutyje 
ir turbut areštuos ji už pavo
jingą važiavimą arba užmu
šė jvstę.

Policija tečiaus mano, kad 
nelaimės priežastimi 'buvo 
sniegas. Tą dieną labai sni
go ir iš tos priežasties Au- 

ibume įvyko da dvi nelaimės 
su automobiliais, nes per 
sniegą sunku buvo matyt. Iš 
Aleksandravičiaus pusės gal 
buvo tik tiek kaltės, kad jis 
pergreitai važiavo. Jeigu jis 
butų lėčiau važiavęs, tai ka
tastrofa nebūtų buvus tokia 
baisi. Reporteris.

uiigcjcti----  livis. pai ayijv/c*,
tiek lietuvių draugijos — be 
Cilciaus neapsieina. Na, ir 
kas daugiau “fonių“ pakrės
tų? Šį kartą Cilcius Motie
jaus kiemsargio girtuoklio 
rolėj publiką tiek prijuoki
no, kad daugelis pilvus susi
ėmę rekte rėkė, ne juokėsi... 
Ona Černiauskaitė tarnaites 
rolę taip pat gerai atliko. 
Kajetonas Vidunas (parapi
jos pirmininkas) Baravyko 
rolėj — tikras Amerikos lie
tuvio tipas savo užduotį pui
kiai žinojo. Jam patartina 
scenos neaplesiti. Gana gerai 
vaidino ir Adomas Jukna 
Zigmo Dielės rolėj ir Kastan
tas Suslavičius — Džiovo Ly
dekos rolėj. Už jų triūsą, tiek 
juos, tiek ir trumpose rolese 
artistus reikia pagirti.

Bendrai, Lavvience’o tau
tinė parapija gyvumo daug 
rodo. Praeitą žiemą daug 
veikalų suvaidino ir kitokių 
pramogų suruošė. Dabar jau 
ruošiasi pavasariui pradėt 
piknikus kempėje. Tai vėl 
bus gražių pramogų. Ištikru
jų už triūsą tenka atiduoti 
garbė parapi jos vadovybei.

Svečias.

rengiamo 
ir vietos, 5 
6 vai. vak.,

LAWRENCE, MASS. 
Puikus teatras.

Balandžio mėn. 15 d. vie
tos Lietuvių Tautos Katalikų 
Parapija surengė Lyros Sa
lėje gražų teatrą. Vaidino 
keturių veiksmų komediją 
“Ekscelenciją." Naująs, lyg 
ir sezoninis veikalukas, dau
gely išeivijos kolonijų vai
dintas — ir Lawrence gerai 
pavyko. Reikia pripažinti, 
kad jį vaidinti turėjo būti 
rimtai prisiruošta. Daug pa
stangų dėta parapijos klebo
no kun. St. Šleinio, nes teko 
nugirsti, kad ir pats veikalas 
jo režisuotas. Ištikrujų varg
šui klebonui — net ir sufle- 
riaut tenka! “Jau kas veža— 
tą ir plaka!”

Vaidino įžymiausi vietos 
artistai, taigi, iš anksto rei
kėjo laukti, kad teatras bus 
puikus. Rožė Černiauskaitė 
Keidės rolėje ir Morta Pa- 
činskaitė — Bumblienės — 
puikiausiai vaidino: nei at
imt, nei pridėt — tikros ame
rikietės lietuvės butlegerkos 
Kaune švaistos! Pranas Pui
dokas “Ekscelencija” Ka
rosas — nepamainomas. Iš
tikrujų čiagimiui atvaizduoti

PHILADELPHIA, PA. 
šis-tas iš Kliubo vakarienės.

Balandžio 15 d. buvo su
rengta Kliubo'vakarienė su 
koncertu ir šokiais. Publikos 
buvo susirinkę apie tris šim
tai. Patarnavimas buvo ge
ras. Visko užtektinai buvo 
visiems. Bevalgant vakarie
nę ir besišnekučiuojant buvo 
paskambinama ant piano ir 
vienas vyrukas sudainavo 
pora lietuviškų dainelių. Už
sibaigus dainoms publika 
gausiai delnais paplojo. Po 
to dar viena lietuvaitė sudai
navo pora gražių dainelių, 
kurios publiką palinksmino. 
Užsibaigus dainoms, atsisu
kau pažiūrėti, kas antrame 
gale svetainės dedasi. Į akį 
man puolė du Romos agen
tai. du graboriai, vienas real 
estate agentas ir vienas lais
vamanis dzūkas. Tuo tarpu 
prasidėjo spyriai. Kalbėjo 
vienas Romos agentas, rodo
si. tas pats, kuris aną metą 
prie cukernės užsilipęs ant 
bačkos šaukė: “Kodėl jus. 
keturkojai, neinate dirbt, ko
dėl jus streikuojate?” Lais
vamanis dzūkas šaukė, kad 
reikia vienybės. Mat. jis pats 
su kunigais taip susivienyjo, 
kad nei atsitraukti nuo jų ne
galėjo. Toliaus kalbėjo ant
ras Romos agentas. Jis atsi
stojęs pasakė: “Man linksma 
ir malonu čia būti ir jumis 
matyti.” Kodėl nebus malo
nu. kad tikieto nereikėjo 
pirkti. Po to kalbėjo koks 
tai graborius. Jis pasistiep
damas rėkė: “Aš ir mano 
draugai buvome pirmutiniai 
to Kliubo tvėrėjai ir nešėm 
bačkutes ant kupros, bet val
džia nepavelijo mums gir
tuokliauti.” Taigpi pasigyrė, 
kad jis pirmutinį špatą že
mės iškasęs ir dabar turime 
nuosavybę $190,000 vertės. 
Bet nabagas pamiršo pasa
kyti, kad pora metų atgal jis 
rėkė į susirinkusius narius, 
kad reikia parduoti žydams 
svetainę už $36,000 — ir at
liktas kriukis.

Philadelphijos laisvama
niai susivienyjo su Romos 
agentais ir pečius suglaudę 
vaikščioja, turbut užmiršo, 
kad sykį per langus šokino ir 
policija su žvakėmis juos pa
laimino iš šv. Antano para
pijos. Kartais gali ir čia pa
šokinti. Sena patarlė sako: 
“Kur juodvarniai pradeda 
skraidyti, ten gali įvykti kas 
nemalonaus."

Ten Buvęs.
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Radiolite $2.25
Laikrodžių budintojų srity šis bu, 
mėgiamas kaip Vata 
pasialy- Kaina ta pati ir jame 
patys patikėtinom©, geros išsauc > 
stiprumo Kerurr - Išlenktus kojo- 
buUe budintoją užsukantų pui»r 
n.etatini-* veada . Korsikos rankrr.« 
dalykai reiškiat •; didelę vertę. T 
patikėtinas Laikrodis Budir.toius 
$1.50.
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Per paskutinius 

penkis metus 
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vo iš savo 

Yankee Lai- 

patikėtiną 

tiprų patarna- 

/įuptmuką 
reišk

BALT1MORE, MD 
Merginų ristynės.

Kuoplačiausia po Ameri-Į 
ką yra kalbama, rašoma apie 
vyra ristynės ir kumštynes, 
bet labai mažai yra žinių 
apie merginų, taip sakant, 
sportą. Čia aš kaip tik turė
siu progą supažindinti skai
tytojus su nauju “sporto gė- 
miu:” kurį sulošė musų mies
to lietuvaitės.

Tas “naujas sporto gėmis” 
—tai bolių ritimas, šutam 
tikrom taisyklėm ir laimėji
mais. šitam lošime susidaro 
du jauktai, ir per tris “gė- 
mius” lošia-ritą bolę. Gerai 
parista bolė nugriauna su
statytas kitam sale grindų 
tam tikras buožes. Pagal ši
tas buožes susidaro skaitli
nės, kurios nusako lošėjų 
laimėjima. - I. -. .. . - .

Balandžio 12 d. musų jau- nuv,rtus*
nos lietuvaitės, kurios “faita- - 
vosi” per tris vakarus, užbai-?ia.rnauta>’. . 
ge savo ristynės.

jJetuvių Svetainės Bend-Į 
rovės 'merginų jauktas liko 
laimėtojum. Dalyvavo se
kančios lošėjos:

A. Lukoševičiutė 264
T. Jankauskaitė 2>1
L. Feravičiutė 242
A. Vasiliauskaitė 237
E. Andreikus 222

Tuojaus išrinktas
referee J. Krauz, o manadže- 

iriu — A. Laurinčikas. “Šar
kiu” buvo Ch. Delnickas, o 
”Tunniu” — A. Petronis.

Kada stiklu į “saidės” bač
ką suskambino, tai prasidėjo 
kumštynės. Pirmas ir antras 
roundai išėjo ant lygios. Tre
čiame rounde kumštininkai 
labiau įsismagino. “Šarkis“ 
smarkiai užsimojo, o “Tun- 
nev” sukdamasis nuo kirčio, 
tėškė galvą į trepus — ir... 
nuvirto be sąmonės. “Šarkis” 
gi užsimojęs taip rėžė Į sie
ną, kad net akmenį išvertė. 
Kadangi referee buvo tik 
stiklą “saidės“ išgėręs, tai to 
visko nepastebėjo ir mane, 
kad “Tunney” nukirto. Jis 
tuoj pradėjo skaityt 1, 2, 3. 
Bet “manadžeris“ jį sustab
dė. nes jis matė kaip atsitiko, 

i \ ___’ “Tun-
■ney” ir pamatė, kad antakis 

_ Greitai nuveže 
Įįligonbutį ir ten užiopino. 
'Parėjęs iš ligoninės “Tun
ney" sako, kad jeigu velnias 
'nebūtų tų trepu jam po kojų 
■pakišęs, jisai “sure” butų lai
mėjęs kumštynes.

Iš kalno negalėjom pagar-j 
si

Viso 1.246
Vyčių merginų jauktas 

pralaimėjo su sekančiom .<>- 
šėjom:

M. Radzevičiūtė 213
0. Keidošiutė 238
K. Kučauskiutė 244
S. Pociūtė 229
O. čemauskaitė 245

vargą vargti. Katrie išCu-i LAvVRENCE, MASS. 
bos lietuvių turi Amerikoj I h Lietuviu Ukėtu Kliut 
geras gimines, tai tiems nėra 
sunku ir Cuboj gyventi, nes 
netekę darbo ar kokioj bėdoj 

1 gauna paramą nuo giminių 
iš Amerikos. Bet kurie iš nie
kur jokios paramos negauna, 
tai tiems didelis vargas čia 
gyventi. Nekurie amerikie
čiai išsižadėjo savo tikrų 
brolių Cubon pakliuvusių, 
nes jokios pagelbos šie ne
prisišaukia.

Priminsiu, kad iš Cubos 
labai gera proga buvo pasi- 
liuosuoti 1926 metais, nes 
tuomet vienu transportu iš 
Cubos išvažiavo į Canadą 
daug ateivių, jų tarpe ir apie 
20 lietuvių. Ne visi lietuviai 
turėjo kelionei savų pinigų. 
Nekuriems jų pagelbėjo 
amerikiečiai giminės, o ne
kuriems visai svetimi. Bet 
buvo ir tokių, kuriems tikri 
broliai nepagelbėjo. Franas 
Dačis turėjo Cuboj gerą dar
bą ir buvo susitaupęs keletą 
šimtų dolerių. Šitas geras 
žmogus nebijojo skolinti sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus 
svetimiems, kad tik kuodau- 
giausia lietuvių išvažiuotų is 
Cubos. Taipgi teko girdėti, 
kad skolino pinigus ir Juozas 
Kiaušas. Tokių gerų žmonių 
retai pasitaiko susitikti.

Kuriems lietuviams dėl 
stokos pinigų nepavyksta iš 
Cubos pasprukti, tai tie kei
kia savo likimą. A. R-i«.

STOUGHTON, MASS. 
Parengimas Lietuvių Svetai
nės naudai puikiai pavyko.

Balandžio 14 d. Lietuvių 
Labdarybės Draugija paren
gė ristynės ir šokius Lietuvių- 
Svetainės naudai. Nors oras 
,tą vakarą buvo biaurus. nes 
įlietus pylė kaip iš kubilo, 
vienok publikos prisirinko 
kupina Lietuvių Svetainė 
Mat žmonės, o ypač jauni
mas. labai domėjosi ristyne- 
mis.

Ristynės prasidėjo apie 8 
į valandą. Ristynių tarpininku 
(referee) buvo J. Neviackas. 
“Keleivio” redaktorius, o 
laiko dabotoju — Dr. Kapo
čius. Pirmiausia ritosi Tech
nologijos Instituto ristynių 
instruktorius prof. Arthur .T. 
Davis su airių milžinu John 
J. Maloney. Po 22 minutų 
Maloney prispaudė Daviso 
pečius prie matraso. Antra 
pora buvo du lietuvių milži
nai — Pranas Juška su Juo
zu Komaru. Jiems buvo skir- 
jta 30 minutų laiko. Jiedu 

.inti apie.tas kumštynes. nes!^furn^s’ kaip tikri liūtai, bet 
labai greitu laiku buvo su- v*enas antro nepergalėjo, 
rengtos. Kita syki pranešimi Prasidėjus šokiams risti- 
kiek........................................ ’ ‘ ’
kiek turi 
liaus.

Vienas iš Box Seat.

1

V iso 1.169
Laimėtojų jauktas yra pa- 

sirįžęs lavintis toliaus. ir 'li
ko, kad jos sutiksią eiti ri>ti> 
nevien su merginoms, o ir su 
vyrais. Well. vyrams ristis miį 
merginom netaip labai b; - 
<us dalykas. Lauksime.

Kazys.

MANCHESTER, CONN 
“Šarkio“ su “Tunney“ kumš

tynės jau atsibuvo.
Dideli miestai tankiai gi

riasi, kad turi gerų kumšti
ninkų. Bet mes irgi galime 
pasigirti. Balandžio 22 d. h* 
lėtas sportų susirink* pas 
Rudnicką ir pradėjo ginčy
tis apie kumštininkus. l a 
jaus nutarta padaryti praU 
kos. Kadangi stuboj nėr;* 
gana vietos, tai nutarta > 1 - 
ti į skiepą.

Iš Lietuvių Ukėsų Kliubc 
darbuotes.

Kaip jau yra žinoma, L. U. 
Kliubas vi a didžiausia orga 
nizacija Lavvrence’uje. Kliu
bas turi puikų namą ir visi 
Lawrence'o lietuv iai naudo
jasi juomi, rengdami balius, 
koncertus, vakarienes ir taip 
visokius pamargimn.us.

Žiemos sezonui baigian- 
ties rengiamasi pasitikti va
sarą, kurios visi laukia pa
kvėpuoti tyru oru. Taigi 
Kliubas jau iškalno ruošiasi 
prie pikniko, kuris įvyks 1 d. 
liepos Lietuvių Tautiškame 
Parke. Todėl L. U. Kliubas 
prašo, kad ant tos dienos ki
tų miestų Kliubai nerengtų 
piknikų, nes musų Kliubo 
piknike bus daug laimėjimų, 
kaip tai virvės traukimas, 
lenktynes ir taip visokių pa- 
marginimų.

Beje jaunų vaikinų sky
rius Kliube irgi auga. Jie pa
sivadino Lietuvių Jaunų Vai
kinų Susivienijimu. Trum
pu laiku susiorganizavę jie 
jau turėjo surengę tris ba
lius; pirmutiniai du baliai 
labai nusisekė, bet paskuti
nis nelabai. Žinoma, pasku
tiniam baliui pakenkė gam
ta, nes tą vakarą labai lijo. 
Tokiu budu pelno nepadarė.

Kliubo jaunimas irgi ruo
šiasi prie vasaros sezono. 
Kalba apie rengimą pikniku, 
išvažiavimų ir kitokių pa- 
marginimų.

Daugelis jaunuolių žada 
ateiti ir prisirašyti prie Kliu
bo. Kurie yra pilnų metų, tai 
gali veikti kartu su savo tė
vais.

Kiekvieno tėvo privalu
mas prirašyti savo vaikus 
prie Lietuvių Ukėsų Kliubo. 
Drg. Umpa pereitame susi
rinkime pamokėjo duokles 
už savo sūnų. Kartu veikiant 
su savo vaikais ir mums 
bus linksmiau.

Apie darbus Lavrence’ius 
negali pasigirti. Daug žmo
nių vaikščioja be darbo. Tūli 
nedirba jau po pusę metų, 
žodžiu sakant, darbo ir už 
pinigus negalima gauti. 
Darbininkus smaugia kaip 
tik nori, nes darbininkai ne
organizuoti. Kliubietis.

Kitą syki pranešimi
kumštininkai sveria, j kai ir kiti svečiai buvo pa- 

aukščio ir taip to-!kviesti pas labai svetingus 
žmones pp. čigus ant vaka- 

’ rienės.
Nuo šio parengimo Lietu

vių Svetainei liko virš poros 
šimtudolenų pelno.

Rengėjai taria širdingą 
ačiū ristikams, ypač Koma
rui ir Juškai, uz patarnavi
mą, J. Neviackui už tarpinin
kavimą, “Keleiviui” už musų 
rengimo paskelbimą ir visai 
publikai už skaitlingą atsi
lankymą.

Vienas Rengėjų.

HABANA, CUBA.
Šis-tas iš Cubos lietuvių 

gyvenimo.
Alan tenka pasiskaityti vi

sokių pakraipų laikraščių, 
bet užvis labiausia aš myliu 
skaityti “Keleivį.”

Ligšiol nei viename lietu
vių laikraštyje nepastebė
jau nei jokios žinelės apie 
Cubos lietuvių gyvenimą, 
:odel čia pasistengsiu nors 
:rumpai aprašyti.

Pirmiausia lietuviai pra-Į 
dėjo keliauti i Gubą 1921 j 
metais, čia vienus metus iš
buvę lengvai galėjo įvažiuo

ti i Suvienytas Amerikos 
Valstijas. Kada apie tai da
žnojo Lietuvos žmonės, tai 
būriais leidosi važiuoti į

I

BROOKLYN, N. Y. 
Visų Darbininkų Žiniai.
L. S. S. 19 kuopos extra 

susirinkimas įvyks nedėliojo. 
Gegužės 6 d., 10 valandą ry
te, po num. 377 So. 3-rd st., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiami seni nariai ir
( ubą. kad iš čia pasiekus;norintieji prisidėt prie kuo- 
Suvienytas Valstijas. Dau-jpos. Draugai darbininkai, 
Jausia lietuvių atvažiavo i neatideliokite, prisidėkite 
( ubą 1923 ir 1924 metais, prie kuopos ir stokite į eiles 
Bet 1923 m. Suv. Valstijos tų kareivių, kurie dirba tą 
pakeitė ateivy bes įstatymą ir sunkų darbą, kad suvienyt 

>kiu budu Cubos lietuviams viso pasaulio darbininkus ir 
oris į Ameriką tapo uždary- užtikrint darbo_žmoniųgero- 
».«. Jie čia pasiliko skursti ir vę. - — -

prisidėkite

P. Tiškevičius.

K

PITTSBURGH, PA. 
Artistas Antanas Sodeika . 

> t Pittsburghe, 
Lietuvos Operoš artistas 

A. Sodeika dainuos L. M. D. 
Svetainėj, 142 Orr St., ge^ 
gūžės 11d. A. Sodeiką pitts* 
burgiečiai turbut dar pame
na, nes ne kartą jis savo ma*- 
loniomis dainelėmis pitts- 
burgiečius yra palinksminęs* 
Bet tai buvo 7 metai atgal, 
kada p. Sodeika buvo tik So- 
deikutis, o dabar Lietuvos- 
Operoj išdainavęs 7 metusy 
tai jau ištikro bus artistas 
Sodeika. Nes Lietuvos artis
tai amerikiečių dar neapvy
lė savo pasirodymais (čia 
nekalbu apie misijonierius), 

Juozas Virbickas.

l

>

PITTSBURGH, PA. 
Artisto Pilkos vakaras 

Pittsburghe.
Balandžio 22 d. L. M. D. 

Svetainėj atsibuvo teatrališ*- 
kas programas, kur dalyvavo 
S. Pilka ir R. Juknevičia. Jie
du dabar kartu važinėja, sa
kydami sudievu amerikie
čiams. Iš vietinių gelbėjo A. 
Akelaityte, kuri lošė tarnai
tes rolę. Elena Lelioniute sa
vo maloniu balseliu sudaina
vo daugiau kai puskapį dai
nelių: jos sesutė Ona akotr- 
ponavo pianu. Petras Gilius 
taip-pat apie puskapį daine
lių padainavo. Jam akom- 
ponavo M. Virbickiutė. Art. 
Pilka pasakė daug patrijotiš- 
kų ir juokingų eilių ir sulošė 
pora veikaliukų — vieną su 
Jukrievičia, o antrą visi trįs 
su Akelaityte.

J. Virbickas-
—- -- — ■ ■» s

i

\
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'4 KELEIVIS

pienė buvo reta moteris ir su tojai patyrė, kad ne mažes- 
ja, kaipo daug užsipelniusia nė kaip dešimta dalis pasi- 
anų laikų rašė ja, poete ir vi- dariusio alkoholio išeina su 

• suomenininke. šių dienų Lie- durnais iš burnos, bet daugu- 
[tuvos rašėjai ir visuonieni- ma jo įeina į rūkytojo kūną. 

Atėję* pas vyskupą Gritėną ninkai nuliūdę atsisveikina.; Kas suruko per dieną 10 vi
dutiniško didumo cigarų ir 
suvartoja apie 70 gramų ta
bako. tas įtraukia į save apie 

[42 miligramu alkoholio. Su
sukąs 20 papirosų suvartoja 
[20 gramų tabako ir įtraukia 

i save apie 40 miligramų me
dinio alkoholio. Tokia alko
holio doza nėra užnuodijan
ti. Rūkant po tiek kas diena, 
alkoholis turi parodyti blo- 

igas sveikatai pasėkas.

Kunigas Mažonis 
Norėjo Nusižudyti

No. 18. Gegužė* 2 dM 1928.MAKSIM GORKIJ
(Aleksiej Pieskov).

jisai persipiovė sau gerklę, j Yra žmonių, kurie miršta lik
dami skolingi tautai, bet čia 
esame liudininkai, kad velio
nei lieka skolinga Lietuva ir 
lietuvių tauta...

Ant kapo sudėti vainikai: 
nuo vyro Dr. J. šliupo ir vai
kų, Dr. R. šliupo ir jo šeimos, 
giminių. "Varpo” bendrovės 
laikraščių leidėju. Raudono
jo Kryžiaus ligoninės gydy
tojų ir seselių, ir kitų.

Visi liustame Liudą Šliū
pienę—Eglę palydėję ir sa
kome. lai būna lengva Lietu
vos žemelė, kuriai tiek daug 

BĮ.

Nekukuok, Gegele.

ne? Tegul miršta dykaduo
niai, kurie nieko nėra šiame 
pasaulyje padarę, bet ne 
darbininkai, kurie visus savo 
rankomis maitina ir aprėdo. 
Darbininkams turi prigulėt 
visas pasaulis. ,

—Maike. man tas nepatin
ka. Jeigu darbininkai užims 

tėve, ką' visą pasaulį, tai ką tuomet

—Alou, Maike!
—Heilo, tėve!
—Sei, vaike, aš mačiau 

gazietose. kad jus, cicilistai. 
rengiat savo atlaidus. Tai 
znočijas. kad ir jus jau griž- 
tat prie Dievo. Užtai aš jus 
pagiriu, vaike, ba gyventi be 
vieros negerai.

—Tu nesupratai, 
laikraščiuose skaitei. Sočia- darys generolai? 
listai jokių atlaidų nerengia? —Kuomet darbininkai pa-

—Maike. tu ir vėl nori ims pasaulį į savo rankas, tai 
man meluot. Argi aš nema- jie ir generolams duos dar- 
čiau jūsų peiperiuose para- bo. Jie nusiųs tuOs ponus į 
šytą. kad Pirma Diena Mo- skerdyklą bulių skerst irdeš- 
jaus yra visų cicilistų šven- ra daryli

—O kaip, vaike, vaiskas 
be generolų paliks?

—Su "vaisku.” tėve, nebus 
nei tiek bėdos. Kariuomenė 
yra surinkta iš darbininkų, 
tėve. Ji visuomet sutiks ge-

Scrantono lietuviuose pa
sidarė didelis sujudimas, 
kuomet pasklydo anądien 
kalbos, kad pas vyskupą Gri- 
tėną pasipiovė kun. Juozas 
Mažonis. buvusis tautinės 
lietuvių katalikų parapijos 
North Scrantono klebonas, 
kuomet vyskupas Gritėnas 
buvo išvažiavęs Europon po
ra metų atgal.

Tūlas laikas atgal vysku
pas Gritėnas suspendavo 
kun. Mažoni už laužymą 
bažnyčios taisyklių. - Po to
kun. Mažonis gyveno Phila- >Ta dirbusi, 
delphijoj. ir Niagara Falls. 
Sakoma, kad jo sveikata bu
vo suirus. Dabar jisai vėl 
sugrįžo į Scrantoną ir atėjo 
aną dien pas vyskupą Gritė- 
ną prašytis, kad duotų jam 
parapiją. Vyskupas Gritėnas 
buvo tuo tarpu išvažiavęs. 
Kada jis sugrįžo, jis rado 
kun. Mažoni paplūdusį krau
juose. Pasirodo, kad paėmęs 
kišeninį peilį jisai mėgino 
pasipiauti. Britva taipgi bu
vo sukruvinta.

Tuojaus buvo duota žinia 
policijai, ir kun. Mažonis bu-’jr Morra Kobei susekė, kad 
vo nuvežtas i šteito ošpitalį. 
Tai Įvyko užpereitą subatą.

Šitą atsitikimą aprašė 
"The Scranton Times,” ku
rio iškarpą mums prisiuntė 
vienas musų draugas. Nuo 
savęs jisai priduria, kad šitas 
atsitikimas pridarė vyskupui 
Gritėnui daug nesmagumo. 
Musų korespondento many
mu. kunigui Mažoniui turėjo 
būt užėjęs proto sumišimas.

Mirė Šliūpienė.

AR NIKOTINAS NUO- 
DINGAS. I

I

Pasaulyje žmonės suruko 
neišpasakytai daug tabako. 
Pavyzdžiui vien tik Suvieny
tose Valstijose kiekvienam 
gyventojui kasmet tenka po 
šešis su viršum svarus taba-j 
ko. Iki šiol manydavo, kad 
tik nikotinas buvo kenks
minga tabako dalis, bet da
bar Berlino biochemijos in-j 
stituto daktarai C. Neuberg 
1 ’ 1
rakant tabaką darosi kenks
mingas methylinis arba me
dinis alkoholis. Kiti tvrinė-

Nekukuok gegele 
Ant beržo šakelių.
Man sopa širdelę. 
Netekus tėvelių... 
šiaurės vėjas siaučia 
.Medžių iužt’ šakelės. 
Ką tai širdis jaučia 
Našlaitės-mergelės. 
Nematau skaisčiosios 
Aš ryto aušrelės. 
Nejaučiu šviesiosios 
Aš dienos saulelės.
Per dienas nakteles 
Parverkiau akeles: 
Našlaitės mergelės 
Neglaud nieks galvelės. 
Nekukuok gegele 
Ant beržo šakelių. 
Negraudink širdelę. 
Suspaustą vargelių.

k

slėgiamas. 19-kos metų Gor
kij mėgino net nusižudyti, 
bet pasveiko ir toliau tęsė 
kovą už būvį. Darbo ir duo
nos jieškodamas jis išvaikš
čiojo didžiausius Rusijos 

Maksim Gorkij musų lai- plotus ir puikiai susipažino 
kotarpio rašytojas. Be Dos- su "atstumtųjų” gyvenimu, 
tojevskio ir L. Tolstojaus. 
Gorkij yra labiausiai žino
mas kultūriniame pasauly 
rusų rašytojas. Rusijoje gi 
Gorkio vardas jau senai pa
siekė aukščiausio populeru- 
mo laipsnio.

Tą garbę M. Gorkij užsi
pelnė ne vien žodžio ir vaiz
do dailininko talentu.

Kaipo rašytojas Gorkij sa
vo laiku labiausiai pragarsė
jo motyvų originalumu ir 
mokėjimu pagauti vyraujan
čią plačiosios visuomenės 
nuotaiką.

Gorkij beveik pirmas įve
dė literaturon naują herojų 
—lumpen-proletarą, "bosia- 
ką,” valkatą, bet ne baisų su
tvėrimą, o maištingos dva
sios žmogų, kurs nesiskaito

Kovo 28 d. Rusijoj buvo 
iškilmingai apvaikščiota du 
rašytojo M. Gorkio jubilėjai: 
60 m. nuo gimimo dienos ir 
35 m. darbo literatūros dir
voje.

Nežiūrint į klajoklio ir nu
skurdėlio gyvenimą, Gorkij 
skaitė, mokėsi ir rašė.

Jam pasisekė susipažinti 
su plunksnos žmonėmis. 
Kaukaze rašytojas Korolen
ko pagelbėjo jam savo pata
rimais.

Pagaliau Gorkio svajonė 
išsipildė. Jo apsakymėliai 
pasirodė Kaukazo laikraš
čiuose. Sekantieji kuriniai 
buvo jau išspausdinti geriau
siuose Rusijos laikraščiuose 
ir žurnaluose ir atkreipė i sa
ve visų dėmėsi (1893—1895 
metais).

Gorkij pa.Mdarė nuolatiniu 
laikraščių bendradarbiu, ir 
turėjo didžiausi pasisekimą. 
Kritikai pripažįsta jame 

------ stambų talentą. 1898 m. išėjo 
,su miesčioniška aplinka ir ją (Įvj Gorkio apsakvmėliukny- 
ardo.---------------------------' ... . ------

! Pirmuose ir geriausiuose 
, Gorkio veikaluose stebėtinai 
ryškiai nuvaizduotas žmonių 

1 gyvenimo “dugnas.” 
' Tečiau ir "dugne” kartais 
bliksteli “dievo kibirkštis” ir 
skamba valios ilgesio ir rete
žių neapykantos daina.

1

gėlės, kurios turėjo didžiausi 
pasisekimą: tiražas pasiekė 
100,000. Gorkio piesės 
"Miesčionys” tiražas per 15 
dienų jau siekė 25,000 eg
zempliorių. Gorkio veikalai 
tuč tuojau pasirodė ir velti
niuose. Garsi piese “Ant 
dugno.” Berlyne ėjo 500 

"Dugną” Gorkij nupiešė kartų! Rusijoj piešė buvo te- 
tuomet dar nepriprastu natų- atro sensacija ir sutraukdavo 
ralumu, ir todėl jo vaizdai mases publikos, 
darė stiprų naujovės Įspūdi.

Gorkio kuriniai buvo savo 
rūšies protestas prieš viešpa
tavusią 90-tuose metuose Ru
sijoje reakciniai-miesčioniš- 
ką nuotaiką: jie buvo revo
liuciniai.

i Todėl suprantama, kad ra- 
i inteligentijai ir 

jaunimui Gorkij buvo revo
liucionierium. suradusiu 

Japonijos darbininkai laimė- maišto dvasią apačioje .
Kada pasirodė nepapras

tai graži ir tikrai revoliucinę 
audrą pranašaujanti “Gies
mė apie karūną,” Gorkij ta
po jaunimo dievaičiu. Jo pa
sirodymas apsirengus juo
dais rusų marškiniais visur 
iššaukdavo entuziazmą. Gor
kio kurinius skaitė visa Ru-

Klevelis.

IŠ DARBININKŲ JUDĖJIMO.
[dėjai laikosi gerai. Streikuo- 
i ja 30.000 darbininkų ir visos 
.56 audinyčios stovi uždary
tos. Iš Passaic. N. J., atvyko 
William M. Murdock. kuris 
sutvėrė iš streikierių "One . 
Big Union.” Dabar audėjai 
priklauso prie "United Tex- 
tile \Vorkers of America.” 
Pereitą sąvaitę streikieriai 
jau išleido atsišaukimą, pra-‘ .
šydami visuomenės pašai- dikalinei 
pos.

Dvi merginos veda bedarbių 
armiją Kanadoj.

I Kanadoje 2.000 bedarbių 
su raudonomis vėliavomis 
atėjo Į Winnipego miestą, 
perėjo gatvėmis, atlaikė mi
tingą po atviru dangumi ir 
paskui susirinko prie seime
lio rūmų. Ant didelių plaka
tų jie turėjo išrašę savo rei
kalavimą : "Duokit mums 
darbo, arba pilną užlaiky
mą.” Šitai bedarbiu armijai 
vadovauja dvi jaunos mergi
no#.

Pasirodė ir 
stambesni Gorkio veikalai 
(“Foma Gordajev” irkt.). 
1902 m. Gorkij išrinktas 
Akademijos garbės nariu, 
bet caras atmainė ši nutari
mą. Protestuodami prieš tai 
rašytojai: Korolenko ir Če
chovas atsisakė nuo Akade
mijos narių diplomų.

1901 metais Gorkij pasira
šė rašytojų sąjungos protestą 
prieš studentų demonstrantų 
mušimą Petrapily. Be to 
Gorkij susiartino su social
demokratais Lenino kryp
ties.

Tuo pačiu laiku jam teko 
patirti ištrėmimą. 1905 m. 
naktį sausio 8 d. Gorkij daly
vavo visuomenės veikėjų de
legacijoje. kuri ėjo pas vi
daus reikalų ministerį Svia- 
topolą Mirskį. kad neoaleis- 
tų jau paruoštų darbininkų 
manifestacijos šaudymo. Vė
liau Gorkij buvo pasodintas 
i tvirtovę. Paleistas jis išva
žiavo užsienin, kur vedė 
kampaniją prieš caro val
džią. Dalyvaudamas social
demokratų judėjime. Gorkij 
susiartino su Leninu. Rašy
damas marksistinėje spau
doje (literatūros skyriuje) 
Gorkij nepaliko ir beletristi
nės kūrybos.

Pasirodė visa 
besnių kurinių, 
Gorkij jau liečia 
menės gyvenimo sritį.

Revoliucijos metu Gorkij 
redagavo laikraštį “Novaja 
Žizn” s. d. krypties. Tas laik
raštis už poziciją bolševi
kams buvo uždarytas. Bolše-

Bal. 7 d. mirė D-ro Jono j 
Šliupo žmona. Liuda Mali- ( 
nauskaitė-šliupienė. pirmoji , 
lietuvė moteris rašytoja, pir- [ 
moji moteris aktyvi darbuo
toja. visuomenės veikėja, šią 
žinią maža kas Kaune tesuži
nojo. nes Velykų dieną neiš
ėjo jokis laikraštis. Bet visgi 
Į kapines jos kūną palydėjo 
apie 200 žmonių. Jų tarpe 
Dr. K. Grinius. Dr. Staugai
tis. F. Bortkevičienė. K. ir M. 
Sleževičiai. Z. Toliušis, pro
fesoriai P. Leonas. Avižonis. 
Krėvė Mickevičius, ir dauge
lis kitų visuomenės veikėjų, 
gausiai dalyvavo jaunuome
nė. ypač studentai varpinin
kai.

Prie kapo pasakė kalbas 
M. Yčas. Dr. Grinius ir L. 
Gira. Dr. Grinius trumpai 
paminėjo velionės reikšmę, 
kaipo Šeimininkės ir motinos 
Šliupų šeimoje ir kaipo vi
suomenės veikėjos, rašė jos ir 
poetės lietuvių tautiniame 
darbe, ypač tautinio atgimi
mo laikais, kai ji nuo 1882 . 
m. aktyviai dirbo drauge su 
Dr. J. Šliupu lietuviškoje 
spaudoje ir draugijose. Vi
suose "Aušros” numeriuose 
rasime jos — Eglės eilėraš
čių. straipsnių, visuose tais 
laikais iškoMuose kalendo
riuose taipgi rasime jos raš
tų. Ji žinoma ir musų dienų 
jaunuomenei iš dramatinio 

, jos veikalėlio- "Nesiprie- 
šink.” kuris kaime dar ir 
šiandien yra su pamėgimu 
vaidinamas. Jos raštų rasime 
ir Amerikoj ėjusiuose lietu
viškuose laikraščiuose “Uni
joje,” “Lietuviškame Balse” 

i ir kituose.
Ji dirbo tautinimo darbą, 

kėlė žmonėse visuomeninio
1 idėjas, neboda-

tė? . -
—Taip, tėve, tą dieną yra 

tarptautinė darbininkų šven
tė. bet ji neturi nieko bendra 
su atlaidais.

—Palauk. Maike. aš to ne
suprantu. Aš nesuprantu, ko- riau švara ir naudingą darbą 
kia gali būt šventė, jeigu ji dirbti, negu žmogžudystės 
nesuteikia žmogaus dūšiai amato mokintis, 
zupelnų atlaidų. —Maike, lukaut su tokiom

—Tu. tėve, esi pripratęs kalbom! Jeigu tu taip pasa- 
prie bažnytinių švenčių. Tų kytum Lietuvoj, tai Smetona 
švenčių tikslas yra palaikyti tuojaus tave į Varnius nu- 
paklusnumo ir vergiškumo siųstų, 
dvasią. Krisk ant kelių, gal- —Tikras kovotojas, tėve,
vą nulenk iki žemės, pabu- nesibijo jokių Varnių^ Musų 
čiuok tą vietą, kuria kunigas draugų žuvo jau tūkstančiai 
perėjo, tai nuodėmės tau bus už darbininkų laisvę kovo- 
atleistos. kitaip sakant, at- jant. bet jų vieton visuomet 
laidų gausi. Tokia yra pras- stojo nauji. Kova socialis- 
mė bažnytinių švenčių. Bet tams nebaisi, nes jie žino, 
darbininkų šventės principas kad pergalė bus darbininkų 
kitoks, tėve. Apvaikščioda- pusėj, 
ini Pirmoj Gegužės šventę. —O iš kur jus tą žinot,
darbininkai ne galvas lenkia, vaike? 
bet kovą skelbia — kovą —Mes žinom tai iš to. kad
prieš savo išnaudotojus ir darbininkų yra didžiuma, 
prispaudėjus, kovą už švie
sesnę ateitį ir geresnį gyveni
mą.

—.Jeigu jus norit geresnio 
gyvenimo. Maike. tai kodėl 
jus neprisirašot prie švento 
Juozapo susaidės? Šventas 
Juozapas, vaike, yra geriau- 
sis darbininkų frontas, ba 
pats buvo karpenteris ir žino, 
ko biednam žmogui reikia. Ir 
“Darbininkas” rašo, kad 
žmonės iš visų kraštų krei- ...
piasi prie švento Juozapo, £a’’ dalyvauti visi kiniečiai 
nes bažnyčia juos prie to Kas parašys gerinusį himną 
skatina. Ji sako: “Eikite visi ^as gaus dovaną, 
pas Juozapą, o jis šiur jums 
paelpys.”

—Ar tu nesupranti, tėve, 
kad "Darbininkas” tyčiojasi 
iš tavęs?

—Kaip tai tyčiojasi?
—Na. tik pagalvok, tėve, 

ką reiškia nueiti pas šventą 
Juozapą. Ar tu žinai, kur jis 
gyvena?

—Jis, vaike, senai jau ne
gyvena. Jis palaidotas ir jo 
kaulų turbut nebėra. Pas jį 
nueiti, tai reiškia numirti. Į

—Taip, tėve. Bet siūlyti ........ ^ne
darbininkams mirti, kuomet kėlė Vokietijos vėliavą Eife-dėjo prie pastatymo musų 
jie nori gyventi, tai yra ne- lio bokšte. Policija juos už valstybės, musų tautos rūmų, 
doras iš ju pasityčiojimas, ai tai areštavo. I P Gira nažvmi kad Šliv.-

KINIEČIAI NORI HIMNŲ.
Kiniečių nacionalistų par

tija Kuomintang paskelbė 
kontestą trims 
Vienas himnas 
kiniečių tautai. 
Kuomintango partijai, o tre
čias — revoliucijai. K on teste

kim nams. 
reikalingas 

antras —

Ohio angliakasių unija 
išbraukė komunistus.

Ohio distrikto angliakasių 
unijos valdyba išbraukė vi
sus komunistus ir jų šalinin
kus. kurie buvo prisidėję 
prie “safe-the-union" judė- 
mo. Maineriai. kurie buvo 
prisidėję prie komunistiško 
"Pennsylvania-Ohio šelpimo 
komiteto.” taipgi išbraukti 
iš unijos. Išbrauktieji negaus 
jokios pašalpos iš unijos ir 
negalės dirbti unijinėse ka
syklose.

New Bedforde uždarytos 
visos 56 audinyčios.

New Bedfordo mieste 
Massachusetts valstijoj, au-

SAKALŲ SALA VERDA 
UGNY.

Sugrįžęs iš kelionės. Nau
josios Zelandijos valdžios 
garlaivis “Tutanekai” prane
ša, kad Sakalų Sala ( i alcon susipratimo 
Island) esanti visa apsemta ma reikalui esant stoti viešai 
vulkanų ugnimi ir išrodanti estradon ir skelbti savo idė- 
kaip koks verdantis praga- ja;. kaipo oratorė — kalbėto-1 

•ja. Turime mes nulenkti gal
vas. sako Dr. Grinius, prie 

' jos kapo, kaipo prie pirmo- 
------------------ sios naujos, nepergalimos

Du vokiečiai Paryžiuje iš- dvasios moteries, kuri prisi-

ras.

VOKIEČIŲ VĖLIAVA 
VIRS PARYŽIAUS. t

jo ilgą streiką.
šiomis dienomis Tokio 

mieste pasibaigė Noda Soy 
kompanijos darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi arti me
tų ii- buvo ilgiausis streikas 
Japonijos pramonės istori
joj. Tūlas laikas atgal vienas 
streikuojančių 
bandė Įsiveržti 
ramus ir Įteikti 
atsišaukimą pačiam karaliui. 
Drąsuolis buvo už tai areš
tuotas ir sunkiai nubaustas, 
bet streiko klausimas tuo bu- 
du labai pagausėjo ir darbi
ninkai kovą laimėjo. Kom-'

Budweiser
Ti! sros Rųšies

Salyklų Syrupas

kio kurinius skąitė 
sija.

Ir pats garsus 
buvo nepaprastai 
visuomeniška figūra. Gorkij 
pats buvo kilęs iš tos “apa
čios,” kurią jis piešė savo ap
sakymėliuose.

Savamokslis. proletaras 
panija buvo priversta išpil- Gorkij vien tik savo talento 
dyt netik pirmuosius darbi- pagalba ir atkaklia kova su 
ninku reikalavimus, bet ir gyvenimo sunkenybėmis, su- 
užmokėti jiems $220,000 už gebėjo išeiti Į priešakinės li- 
sugaištą laiką streiko metu, ( tėraturos eiles.

Gorkij buvo artimas revo- 
liuciniems rateliams: pats 
dalyvavo slaptajame judėji
me prieš caro valdžią ir buvo 
valdžios persekiojamas.

Tokia Gorkio figūros čie- 
lybė žavėjo jaunimą.

Iš tikro M. Gorkio biogra
fija labai skiriasi nuo kitų di
delių rusų rašytojų biografi
jų.

Gorkij praėjo tikrai karčią '^kams įsigalėjus, Gorkij ta- 
gyvenimo mokyklą.

Gorkij gimė 1868 metais 
amatninko šeimoje. Būda
mas penkerių metų, jis nu
stojo tėvo, o devynerių metų 
—motinos. Jo vaikystės me
tai praslinko skurde. Pra
džios mokykloje Gorkij išbu- Pe Gorkio vardas jau neturi 
vo tik septynerius mėnesius, ■eri0 autoriteto. Pataikavi- 
apsirgo ir daugiau jau niekur inąs bolševikų darbams 
nesimokė. Dešimties metų griežtai prieštarauja senojo 
jis jau tarnavo avalinės 
krautuvėje, paskui mokėsi 
pas braižvtoją. vėliau tarna
vo prie virtuvės garlaivy, 
dirbo kepykloje, pardavinė
jo Kazaniuje mirkytus obuo
lius, dainavo chore, dirbo 
uostuose ir tt. Badas, skur
das ir nelaimės lydėjo jaunas 
Gorkio dienas. Gyvenimo

darbininkų 
i karaliaus 
streikierių rašytojas 

originali

eilė stam- 
kuriuose 

kita visuo-

01 DĖLĖS LĖŠOS

Sahklu s v rupus da- 
deda skoni ir mais
tingumą prie valgiu

ŽALIO MATEKIOL 
vartojamo padirbimui Budueiser Salyklu Syrupo 
neleidžia duoti premijas. Kokybė musu produkto 
yra premija savai m i—ir tas yra kiekviename kene 
Budwciser Salyklų Syrupo. kuri jus perkat.

A N11E L S E R - B L S (! II, St. Louis 
Parduoda Pardavėjai ir Groserninkai

S. S. PIERCE CO. rv „ .. ,
RIVAL FOODS. INC., C.mbri.:-e

J. N. SEGA L CO. Bo.ton,
BaJ-79

)O karštu jų garbintoju, rašo 
panegirikas Deržinskiui, Le
ninui ir kitiems.

Dabar Gorkij gyvena Ita
lijoj (Kapri) ir rašo.

Paskutiniais metais de
mokratiškos visuomenes tar

Gorkio himnams laisvei.
. Tečiaus ligi šiol Gorkij yra 
vienas žymiausių rusų rašy- 
lojų, kuris susilaukė daugy
bės pasekėjų.

Gorkij, kaip ir pirmiau, lie
ka įdomus tipas talento, kilu 
šio iš liaudies gelmių ir savo 
triūso 
trarbe

nraskvnusic kelią į
Z . Z.
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dažniausiai transmutacija 
neįvykdavo. Bet štai dabar 
pats profesorius Smits pa
skelbė, kad galimas esą 
daiktas, kad jo transmutaci
ja galėjo būti netikra: gali
mas esą daiktas, kad gyvasis 
sidabras, davęs aukso žy
mių, gal nebuvęs chemiškai 
tyras.

mirimus, imigraciją iri Tikroji viduramžių che- 
graži žvaigždė, dar prieš ke- emigraciją. imija dar ir šiandien gyva.

Visokios Žinios. Naujausi Lietuviški
SPROGO ŽVAIGŽDĖ.
Pietų Afrikos astronomai 

(dangaus kūnų tyrinėtojai 1 
stebi pietų dangaus skliaute 
Įdomų gamtos prajovą. Ne
senai buvo pastebėta, kad

šių metų liepos 1 d, Suvieny
tose Valstijose bus 120,013,- 
000 gyventojų. 1920 m. buvo 
105.710,620 gyventojų. Cen
zo Biuras ėmė domėn gimi
mus,

lotą metų astronomų atrasta,' Imant atskiromis valstijo- 
vadinama Nova 'Pictoris, šių metų 1 d. liepos New 
sprogo pusiau ir dabar suda- orkas turės 11.550.000 gy- 
ro du atskirus kunus. < ventojų. Penpsylvanija —

Jau prieš "kurį laiką Pietų 9,854.000; Illinois— 7,396,-
Amerikos ir Afrikos obser
vatorijos, stebinėtos dan
gaus kūnų judėjimą, prane
šė. kad Nova Pictoris nepa
prastai pasikeitė. Kapstadte, 
Pietų Afrikoje, per didžiuli 
teleskopą (žiūroną) ištikru- 
,ių buvo pastebėtas vieton 
buvusios dvi naujos mažes
nės žvaigždės.

Nova Pictoris žvaigždė 
buvo tuo nepaprasta, kad 
dažnai keisdavo savo šviesu
mą.

1925 m. Nova Pictoris 
šviesdama padidėjo 60 tūk
stančių kartų, kad prityręs 
astronomas galėjo pastebėti 
ją net dienos metu.

Kadangi žvaigždė Nova 
Pictoris yra labai toli nuo že
mės ir jos šviesa pas mus at
eina per kelis šimtus metų, 
tai spėjama, kad žvaigždė 
sprogo jau senai, nors spro
gimas tik dabar buvo paste
bėtas.

Į žemę tas sprogimas jo
kios Įtakos neturės, tečiaus 
mokslininkams jis yra labai 
svarbus. Jis duoda naujų da
vinių pasaulio atsiradimo 
mokslui.

000: Ohio — 6.826,000; Te- 
xas — 5,487,000: Michigan 
—4,591,009: California — 
4,556,000: Massachusetts — 
4,290.000: Ne\v Jersey — 
3,821.000: Georgia—3,-
203,000: Indiana — 3,176,- 
000: Wisconsin — 2,953,- 
000; Virginia — 2.575,000.

Mažiau apgyventų valstijų 
skaitlinės nepaduodamos.

Dar yra žmonių, kurie vis ti
ki. kad auksas galima pada
ryti iš pigesniųjų metalų. 
Amerikoje yra net žurnalė
lis, skiltas alchemijai. Yra, 
mat, dar žmonių, kurie gyve- 
vena dešimtojo šimtmečio 
idėjomis.
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B»x 71. Saiul Bra-tk. X. J.

BAISI DARBININKO 
TRAGEDIJA.

štai jaunas, vos 33 metų 
amžiaus vyras, keturiu kudi- 
kiu tėvas. Feliksas Koch be
galo tragingu budu užbaigė 
savo gvvenimą. Jis gyvenda
mas didžiulio New Yorko 
priemiesty, Flushinge, per 
tūlą laiką negalėdamas gauti 
darbo ir negalėdamas ilgiau 
pakęsti savo šeimynos skur
do, kuris ją kamavo vien dėl
to, kad jos maitintojas norė
damas dirbti negali gauti jo
kio darbo, sumanė nužudyti 
save ir visą savo šeimą. Ir 
štai nakty atsikelia iš lovos 
atsuka žibamojo gazo dūde
les ir vėl atsigula. Jo žmona 
laiku išbunda ir desperacijos 
balsu prisišaukia pagalbos. 
Moteris ir keturi vaikučiai 
tampa išgelbėti, tečiau nelai
mingas Feliksas jau neatgai
vinamai buvo užmigęs amži
nu miegu. Mat jis gulėjo at
skiram kambary, kuriame 
esančią gazo dūdelę irgi at
suko. ,

Tai baisi ir skaudi bedar
bės tragedija. Jei keturių 
vaikų tėvas daro šitokį baisų 
žingsnį, kad save ir visą sa
vo šeimyną nužudžius, tai 
kiekvienam gali būti aišku, 
kad jo gyvenimas yra stačiai 
desperatiškas. Ir tas Įvyksta 
vien dėlto, kad tvirtas, ga
lintis ir norintis dirbti žmo
gus negali darbo gauti. Už 
šitą ir kitas panašias bedar
bės tragedijas yra atsako- 
mingi tie godišiai ir jų tar
nai, iš kurių priežasties be
darbė kartojasi.

“Tėvynė”,

SMEGENIS IR GABUMAI.
Yra Įsivyravęs manymas, 

kad kurio žmogaus smegenįs 
yra didesnės ir labiau išsiru
tuliavę, tas žmogus yra ga
besnis. Ir tikrai garsesniųjų; 
žmonių smegenįs visados bu-į 
davo sunkesnės už vidutinio' 
žmogaus smegenų svorį. Bet 
štai 1924 m. miršta visame 
pasauly garsus franeuzų ra
šytojas Anatole France, ir 
pasirodo, kad jo smegenįs 
yra mažesnės vidutinio sme- * 
genų didumo: paprastai! 
žmogaus smegenis sveria j 
apie 1.360 gramų, o garsaus! 
France’o smegenis svėrė tiki 
1.190 gramų. (Bairono sme-! 
genis svėrė 1,807 gramų. Šu- j 
berto — 1,420 gramų.). Te
čiaus Anatole France’o sme-' 
genis buvo labai išsirutulia-; 
vę.

______________

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ PO
LICMANĄ IR PABĖGO i 

SU $10,000.
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Eina Pau j K n

A. VANAGAITIS

ANTANAS VANAGAITIS SL ORKESTRUS AKOMI' 

Lietuvoj Mados

Pas Draugą Juj

METIMŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Polka Karolka

8buhu Polka

JONAS YOUNGA1TIS. HARMONIKŲ SOLO

Aiškina P«dka
Algylė Polka

KI ŠU NAUJA ORKESTRĄ 
Pijuskų Xa><*a« 
Pavaaar.o X a cas»

*

KASTANi J.\ MENKELICN’ŪTĖ. S0FILVNO 
Va R.nc

Ak. M; u T*ve

COLI M BIJOS ORKESTRĄ
Suirąsio G; ven.uro Vj.cm
To*ca Valos

LIAUDIES ORKESTRĄ

Lėtute F

Sdrabert Cefitetiniai- Or jiniieo bų Cotambia Phonograph Compam|

PARSIDUODA FARMA
WHiT.MAX. MASS.

\rt • i<-kilio, 23 alfai, viena maiiė 
i.u bažny<_-:<»s, mokyklos ir skveru. Se

nu ka**.il':<: iti r.amas, visi įtaisymai. 
Pa, -iiiui.da už S7.->(10.
Šauk: S C11M1F.1.L. Hayniarket 2790. 

11 Beacoa St.. Boston. Mass.

CONNECTICUT FARMA 
ANT FARDAVIMO.

1‘i-aleidau 4" metų ant savo farmos, 
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 
farnią parduoti, kad lengviau galėjus 
pagyventi paskutinius amžiaus metus. 
Farria turi 30 akrų geros lygios juod- 

Į žemės, apie 15 akrų išdirbtos, o liku- 
! šioji ganykla ir miškas, pilna- medžilj 
< dėl malkų. K ruimų gera stuba. didelė 
barnė. kiti budinkai. obuolių sodnas ir 
kitokių mažų vaisių, farmos įrankiai 

. ir arkly.- Arti kaluly irų. Tik 5 minu
tės nuo dideiio išdii bVsčiii miesto ir 
geros mokyklos, 5 minutes ėjimo iki 
gražaus prūdo. Aš parduosiu fauną, 
jeigu atsiras greitas pirkėjas už 
$4,000. Pusę įnešti, o likusieji ant n*or- 
gičiaus. Farma yra verta du sykiu pa
duotos kainos. Rašykit; (18) :

P. O. Bov 135. Oanielson. (Ynu

PARSIDUODA FARMA.
Turime varduoti farma labai pigini.

Randasi iabai gražioj vietoj, yra vis >- 
k'u vaisinių medžių :r kvietkų, gražus 

! 11 ruimų namas. vandu-> bėga pro i a- 
I mus, galima laikyt ančių ir žąsų, ne 
j t-ili miesto, arti mokyklos, taipgi lie
teli Bostono. Visokios vigndvs ant v>'*- 
t telefonas, visokios dirbamos masi
nos ir kit >kie, daiktai reikalingi ant 
farmos Naudokite.- nrogą. Atsiliepkit 
ant šito adreso: Tom Uborsky. 72 
Beaver -t- BeJiinghani. Mass. A na 
kur e raudalės arčiau Bostono-, krė'b- 
kitės šiuo adresu: Annie Vborsky.

107 ( St.. So. Boston. Mass.
Kas ųzrodytų pirkėją, tas ga<-tų< 

1 >o dol. atiyginžmo.'

PARSIDUODA FARMA.
105 akrai žemės, prie Cžeri>, žeme 

'■- gi ir geri budinkai. Yra' pri.-ėta ru- 
l gių ir kviečių, stuba 12 kambariu, yra 
j telefonas, naujas player pianas ir dau- 
Į giati fornišiu. Taipgi yra 2 arkliai.

GERAS BARGENAS.
110 Ak IU F AR M A geriausios Con- 

neetieut žemes, t?) akrų išdirbtus, įni
kusioji žemė ganykla ir miškai 3000 
kordų malku. g<*ra !♦ kambarių stuba, 
didele barnė su šienu, 3 melžiamos 
karvė-. Įs>ra ai kliu vertės $550.00, F*© 
vištų, visi nauji farmos įrankiai, ver
žimai. karietos, pakinkai, didelis vai
sių sotinas, g<-ia- vanduo, arti gero 
m irkei". Kaina už viską $3.800, įneš»5 
si.diHi. Pirkit šią tai i na dabai. Rašy
kit angliškai. •• < 18)

X. M ELSLER
I ncasville, Xew London. (.onn.

CONNECTICUT FARMA 
ANT FARDAVIMO.
AKRAI geruosius žemės. 25 ak- 

i.-rKi btos. likusioji ganykla ir mis- 
,. II ruimų namas >u šiluma, ek-kf- 

tek*foHu, didelė barnė dėl 18 
yra -ailu. elektriku uzsvieėia- 

ia dej ! vistu ir kiti bU-

ŽMOGAUS ŠIRDŽIAI 
KENKSMINGOS BEŽ
DŽIONES LIAUKOS.

Garsios prof. Voronovo pa- 
jauninimo teorijos vis dau
giau randa nepateisnimo, ir 
rimti profesoriai smarkiai 
jas kritikuoja ir pasmerkia. 
Tos kampanijos priešaky yra 
Berlyno profesoriai Her- 
mann Zondek irdr. Loewy. 
Vienas jų žinomas internisti- 
nėj srity, kitas garsus fizio
logas. Dr. Loe\vy pastaruoju 
laiku Davose ilgesni- laiką 
specialiai darė tyrimus at
jauninimo kuracijos metodų 
srity.

Tiesa, patirta, kad neabe
jotinas dalykas, jog vadina
mos atjauninimo operacijos 
iššaukia visą seriją teigiamų 
pasikeitimų žmogaus orga
nizme. Svoris pakyla, energi
ja didėja ir pagerėja nuotai
ka. o taip pat pasireiškia sek
sualinis atgimimas, bet ne 
pirmoj eilėj. Tečiau prie visų 
metodų tatai tęsiasi tik trum
pą laiką. vidutiniai 2 —3 sa
vaites, o geriausiu atsitikimu 
—du mėnesiu. Vėliau kuri 
laiką gali veikti tik autosu
gestija.

Bet kas blogiausia, tai vi
sos atjauninimo kuracijos 
naujom sistemom netik nie
ku neveikia gyvenimo pailgi
nimui. bet net gali atnešti la
bai blogų pasėkų paciento 
sveikatai. Ypatingai kenks
mingai veikia širdi ir krau
ją. Todėl yra didelė riziką 
atsižiūrint laikino ir nevisiš
ko pagerinimo.

Ypatingai aštriai sukriti
kavo prof. Voronovo meto
dus Berlyno konferencija. 
Prof. Zondek'as pareikšda
mas visiškai negatyvią opini
ją dėl beždžionės liaukų 
skiepijimo, nurodė tečiau Į 
galimumą atsiekti tikrai po- 
dtyviškų ir teigiamų, nors 
tik laikinų rezultatų. Įlei-| __________  ________
rlžiant po oda suities, kurią rado mokslininkų, kurie pa
galima gauti cheminiu budu Įjo girtis, buk jiems pasise- 
iš tų beždžionių liaukų. r - -

Toledo, Ohio. — Gauja; 
banditų čia užpuolė Ameri
kos Expresso troką, nušovė 
vieną policmaną ir pagrobę 
$10,000 pinigų pabėgo.

VESTUVĖSE SUDEGĖ
13 ŽMONIŲ.

Blair-four kaimely, netoli! - 
Altooūa, Pa., pas darbininką! 
Krepačaką buvo vestuvės. * 
tekėjo Krepačakų duktė. 
Nakties laiku kilo gaisras, ir 
sudegė 6 svečiai ir 7 namiš
kiai. Tų tarpe žuvo ir jauna
vedžiai.

TRAUKINIŲ KATASTRO
FA FRANCUZIJOJ.

Netoli Paryžiaus susikūlė 
du traukiniai su keleiviais. 
Šešiolika žmonių tapo už
mušta ant vietos ir 30 buvo 
sužeista, iš kurių taipgi 
vienas da turės numirti.

ne

• Suįįtheg? reeorcfc f.'r-an yourfoca?decr/er or orderiu 
Ofad'/rom nearest dea/er and ask/orComplete Cada/ogue.

COLUMBIA PHONOGRAPHCOMPANY
1000 Washington St.. Boston. Mass.

Columbia^Records

telefoną , , .
giau fornišiu. Taipgi yra 2 arkliai. 20 
galvijų. kiaules, daug vistų h* tur
kių, visokios farmerskos n.ašine 
piaut ir glėbti. 
reiLa'inga ant šitos-farmos 
viščiukams perinti, mašina su 
itaisyr.u.is dėl vjšt>u auginimo, 
parduosiu pigiai, tik už 89.500 
riau inf'Tmaei'ų klauskite per lai-

JOXAS K A.MARALSKAS 
R. F. I>. No. 1. RUSH. PA.

>- ku't.
Viskas yra. kas tik

Nąuia 
visais
Visi ą

I (au
ką.

C vriŽ&Mff JioMteA fe
K’-Š'- . <=-£- o

Made the New Waų
Eletfricalfy

PARSIDUODA 147 AKRŲ 
; FARMA. j

Art vieškelio netoli miesto, arti <li-Į 
Zeme-.gete.t-9 kam-' 

budinkąi. 7 
arkiys. vištos. i*-anUiii* nuiši- 
vežimai. Kaina So-'KIO. Įnešti 

Priežastis pardavimo—senas 
(19)

GRAMAF0NAI IR REKORDAI.
✓

MES I ŽLA1KOME \1SLS (OLI MBJA IšDIKBYSIĖS 
IK REKOROLS.

žymiausių artistų. <lai:Yr.;nk*j.

K) S n y -1

Iš vi
gą u- 
dč ei

GRAMAIONlS
Lietuviški Rekordai pagaminti 

muzikų ir monologistų.
Musų Krantuvėje galiu- gauti

garsinami, l>tt visus kokie tik lietuvių kalboje 
sos apielinkes ir iš tolime- iii vietų gante kreiptis pas mus ii 
Šit gerą patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių 
player pianų. Pagamir/a žymiausių artistų dainininkų naujaus.os 
dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri 
siųskit už 2c, štampą.

GEO. MASILIONIS
377 BROADtVAY, SO. BOSTOX. MASS.

Tel.: >o. Boston 0759-U .

ligonbučio. 
banų narnas ir kiti 
vės. 1 
neri 'a. 
ŠI .000. 
amžius. Rašvkit angliškai.,

MUS. LEFCOW1XS
| B<>x J84. Snratoga Springs. X. V
i PARSIDUODA FARMA !

190 AKRŲ ŽEMĖS, 70 akrų dirbi
mus. lygio,-, apvalytos r.uo akmenų ir' 
lerlingos. gaunama 70 tonų šieno, l 
Puiki 10 kambariu ".-toco" stuba. 2 
barnė® ir 7 kitokie budint ai, 30 karvių 
ir ve-šių. 3 arkliai, daugybė vištų, vi- 
šoki s mašinos ir įrankiai, pieno 
na-d’jodama už l'Hi dol. per sąvaitę. I 
Tik 3 m nulos eiti į miestuką ir gelež- j 
kelio stotį Tori būt parduota tuojaus. J 
Krina tik šs.o >'>. Rašykite laiškus an
gliškai. (19)

MRS. WASHBI RX
Bot 278. Saratoga Springs. X. Y.

SUV. VALSTIJŲ GYVEN
TOJU SKAiCIUS 1928 M.

Komercijos Departamen
tas skelbia Cenzo Biuro pa
tiektą gyventojų apskaitlia- 
vimą.

Sulyg to apskaitliavimo,

tu;
nU/A. 
nka ir 
Karvių, 
ma vistmy 
dinkai, yra <ia’ug vaisiniu medžių. ll> 
tonų šieno bai neje. i melžiamos Kar
vės. 1 vienmetės telyčių^. 1 geras arl£- 
ly-. 75 vištos. vi>i šarmos iransiai tr 
mašinerija. J«-ig--.- uz pieną šimtas do
lerių į inene.-i Puiki vieta. *t niailes 
nuo vieškelio ant ger# itieto kebo. 9. 
ma lės :ki didelio nuėsti »u geru maf- 
kji-tu. aiti mokyklos. Puilti proga re- 
rineiam |i?rk:i formą. Priežastis par
davimo nebegaliu dirt ii. Parduosiu 
už pušy kaino.-, už si'.,Ho(>: įnešti S3į- 
50o.'likusieji a),- rnorgičiaus. (lif)

■
hamelsųn. Conn.

FARMA GREFriM 
PARDAVlMUg

Parsiųęoda labai it»'akerių
žemė:- -> vfs iiš gfiųhailtg jtailHais Ir 
namų aakar.dais} Ahelr.tlv v’i.4>'»pilni>i 
įre'rtgtii tikė-sn gyvenamu, namu ir vis

iką- kas randasi arT ūkė.-. F:Ir*^a .vra 
( gyra..<i.-a aptverta; Kl raguočių, 2 •'t- 
. ri arknai ir 2 arkliai j' iiinėjirr. ii; 2 ir 
pu-ė rnaiie- nuo miesto. Savininkas tą- 

■ ri išvažiuot -u svarbiu reikalu. (22)
JFOZAPAS GAl BIS 

'•! L FHELPS,

ti. HEI.MAN
33 jvdds *4..

-i* vjVm* MMpŲais Ir

MILŽINIŠKAS

PENKTA DALIS GYVEN
TOJU LANKOMO 

KYKLAS.
Beveik penkta dalis Su

vienytų Valstijų lanko viso
kias mokyklas.

Apsvietos Biuro apskaitė 
liavimu, dabartiniu laiku 
27,000,000 studentų lanko 
Įvairias mokslo Įstaigas.

Beveik 21,000,000 moki
nių randasi pradinėse moky
klose. Aukštesnėse mokyklo
se užregistruota net 4,000,- 
009. Privatinėse pradinėse 
mokyklose yra 2,000,000 mo
kinių. o privatinėse aukštes
nėse mokyklose yra 250,000 
studentų.

Kolegijose ir universite
tuose yra 1,000,000 studentų 
užsirašę. Mokytojų lavinimo 
mokyklose yra 300,000; tik 
biznio kolegijos parodo stu
dentu skaičiaus mažėjimą.

F.L.I.S.

GIRIOSE SUDEGĖ 4 
ŽMONĖS.

New Yorko, Deleware, 
New Jersey ir Pennsylvani- 
jos valstijose dega miškai. 
Tuose gaisruose pereitą są
vaitę sudegė jau 4 žmonės.

PAJ IEŠKOJIMAI
Mes, motinėlė ir tėvelis Marė ir An

tanas Novarskai. pajieškome savo my
limos dukrelės Malvinos Novarskai- 
tės. kuri mumis apleido 1926 m., liepos 
mėnesy. Brangi musų dukrele, sugrįž- 
kie pas savo tėvelius, mes tave esam 
labai pasiilgę. Sugrįžkie musų mylima 
dukrele, tau bus visko pilna, ko tik tu 
noi-čsi. nes mes daugiau neturim duk
relių. kaip lik tave viena. Nebijoki** 
dukrele, busi viskuom patenkinta. Ar
ba kas apie jų žinote, malonėkite 
mums pranešti žemiau [vaduotu antra
šu. Musų dukrelė yra geltonų plaukų, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 15 
metų. Kas pirmas praneš, tam ski
riam 50 dol. dovanu.

ANTANAS NOVARSKAS
85 Bunkerhill st, I-awrence, Mass.

Pajieškau savo dėdės Mykolo Šim
kaus. Tauragės aps.. Skaudvilės vals
čiaus, tuo laiku jisai ir jo tėvai gyveno 
Adakavos dvare už kalvį. Mykolą* bu
vo labai garsus magikas toj apielinkėj. 
Kaip Amerikoj gyvena jau yra apie 
:J8 metai. Man labai butų žingeidu su- Į 
žinoti jo likimą: gyvas ar mirgs yra. I 
Taipgi man teko girdėti, kad buk jis 
gyvena St. Ix>uis. Mo., po numeriu 
2100 N. Broadvvay. bet su laiškais nė
ra galima susirašyti. Kas man praneš

- - . . . - - | “Keleivį” metams.
kę pakeisti vieną elementą j john grigalis :
kitu, kaip tai gyvąjį sidabrą 
auksu, šviną sidabru ir tt.1 
Labiausiai pagarsėjo tomis 
“transmutacijomis” vokiečių 
mokslininkas Miethe ir olan
dų mokslininkai Smits ir 
Karsen. Kiti chemikai pa
kartojo jų bandymus, bet

ŠIŲ DIENŲ ALCHEMIJA.
Pastaraisiais metais atsi-

vena 
iaio-

Pajieškau Silvestro Vezer.to. 
Mavivood. III. Nežinau aciie- 
nėkite atsisaukt:.

DOMINIK MEI.NIK
4405 S6. Stevens. Tacoma. W . ’n.

Pranas Švilpą iš Lietuvos. pajies-
kau savo švogevį Juozą Ga - į. pnes
3 metus gyveno Chicag". K.- apie ji

žino, malonėkit pranešti arba prts lai
atsišaukia šiuo ądrosu:

PRANAS šVIi.l’A
Trako kaimo. Gelgamli-kio
Šakių apskr.. Lithuania.

Pajieškau kun. MikalausK ■ Meldžiu
atsiliepti šiuo adresu, i:<- -vai bus
reikalas.

KUN. S. SI.EINiš
156 Garden st., Laivren. ' ,’Mii 'S.

Pajieškau Marės Lengvu ji atvy-
ko į šią šąli 1928 m. Gini ■ arba ji
pati atsiliepkite, nes turiu ž- ai >var-
bų reikalą.

FELIX .1. REPŠYS
P O. Box 17, Readviic Mass,

Pajieškau savo kaimvnu -L. • za»>o ii*
Antano Kriščiūnų. Antar.a- .irn. aus
gyveno Chicagoj, v’dabar au kur
gyvena. Paeina iš Jūrine . •Kr..
Gaurės parapijos. Palik' ka mo
Meldžiu atsišaukti arba ka- pie uos
žinote, malonėkite man pr.. 
tai busiu dėkinga.

iciti UŽ
(20)

MARĖ BAKAITĖ-KoR! S T
6234 So. McVickers avi-., ( i . III.

PARDAV1MA?
PIGIAI PARSIDUODA 
PENTŲ KRAUTUVĖ.

Savininkui mirus pigiai paršui::" i 
petitų, sieninių |«>pierų. langam.- 
lų ir kitų dalykų krautuvė. Galima 
pirkti su namu ar Ih* nąmo. Vieta -.tė
ra—biznis išdirbtas. Randasi <IM
38 R. R. avė, Br.dgepori . ( onn. 

Klauskit pa< MRS. K. PLUKIENk.
670 Broad st.. Bridgeuor:. ( onn.

J4

PARSIDUODA PIGIAI 
NAMAS.

Geresnio pirkinio niekur negalima 
gaut. Esu per sena ir aefa'iu apzmrčt. 
Namas 7 kambarių, mūrinis, visi ’š- 
fornišiuoti. Parduodu viską kaip v ra 
labai pigiai. Apžim eiti te greitai • 1 *<) 

MRS. ANNA TRUMPATIENĖ
2235 — 7-th Avė.,

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Biznis eina gerai ir kostumeriai ge

ri. Parduodu pigiai. Priežastis parda
vimo, savininkas važiuoja į I.iet iva. 
Savininką rasit bile laiku. (Iši

47 Arthur st.. Montello. Mass.

Troy. V Y.

APSIVEDIMAI.
l’ajieškau meilinos arba 

vaikų, kuri mylėtų gyvent 
pageidaujama kad moteris . • 
mylėtų šeimynišką gyverm.a 
nesne 45 metų. Aš esu našly.* 
46_metų. Su pirmu laišku ■■■■■•

SAM HOFER
R. I). L Box 59 Tfampim1 ' • J*

. — ...... meni praneš • •
aiskučiu žinutę, tam suteiksiu dovanu JTnsi^st paveikslą.

Pajieškau savo pus-brolio ir draugo • 
jie paeina iš Kretingos apskr., Mosė
džio valsčius — Steponas Smitas iš 
Šakalių kaimo, o Jonas Piekus, iš Kra
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino prašau pranešti, už ką 
bus.u dėkinga.- Kas pirmas 
lam -kiriu dovanu 2 doleriu 

G. ANI)REWs
R".. 9. Jta. i», Montreal,

praneš.

be 
ės; 
va, 
sė

i lai
r n<
■ vaikų, 

K 
r.*)

Reikalavimai
REIK ALINGA TEISINO V 
pnžiuret Kamuariuo t.tuia 
mini valgi; nuo •"’O iki 5o m*’- 
tesues informacijas duosm 
Su lauku prisiųstai n- p<>\ris 

M. E. 222 Be r. 
EROOKLYN, v '

NAUDOKITĖS 
PROGA!

Gera proga pirkti “Moving 
Picture Theatre” Norwoode. 
Biznis gerai išdirbtas, bet sa
vininkas nusenęs ir nori par
duoti. Parsiduoda už $19.- 
OOO'.OO. reikalauja Įnešti tik 
$9,000.00. Likusi suma bus 
kaipo pirmas mortgičius.

Gasoline Station ant šteito 
Kelio Norivoode. šešių ruimų 
stuba su visais įtaisymais. 
Parsiduoda labai pigiai.

A K. NEVIACKAS 
1122 Wa»hington Street, 

Nortvood, Massachusetts. 
Tęlephone Noi ’tvnod 11,109

.0 akerių ž
*< aki-r ai
’-.><-d-*lr i.

■u<> r.’ies
lias. Parduos u labai pigiai, tik už 
s !/>"O. Aš migravau lotais pagal eže
li. išeit a 28 h tai. po 50 pėdų pločio ir 

Man duoda už lotą 
Aš. nenoriu lotais parduot, 

Nepra- 
(19)

PARSIDUODA PUIKI 
VIETA.

iiė<. tarpe dviejų ežerų. 
!>•!<• pat ežero, auga gražus
labai puiki vieta. 11 mailių 
o. eina didelis smalinis ke- 

I’arduos u labai pigiai.
. Aš mieravau lotais pagal

po J0-5 pėdas ilgio
[s> :;<Mi dol.
net noriu visi ą sykiu išleist, 
leiskite šio gero bargeno.

I.EON STANKEVk'TA 
H1AWATHA. MICH.

įrankiai, 
derlius, 

32000. o

PARSIDUODA 26 AKRŲ 
FARMA.

'ieri budinkai. naminiai 
I karvčs, 2 arkliai, vištos, 
iranl i;. . Kaina įnešti
lil j'iu.- no .8150 mokėti ant metų. Tu
ri btni p-irduotn pirm balandžio 26 d. 
Rašykit MR. IM)l GLAS,

llerk mer. X. Y. < 1.8)

PARSIDUODA FARMA
10 AKRU, gera žemė, 1 ’= akrai jsč- 

ta rugiai*-; JO akrų ilobilais. Budinkai. 
gyvuliai, padargai, rakandai ir avt<»- 
ni. b liu . K ARI. MARKUS (20) 

B:>x 75. Fountain. Mieh.4 •>.

i PIKNIKAS
Rengia Lietuvių l'kė>u 

Gedimino Kiiuba>
HAVERHILL, MASS.

30 d. GEGUŽĖS-MAY, 1928 
NUOSAVAM PARKE 

BRADFORI). MASS.
Prasidės *10 vai. ryte, ir trauk 

j sis iki vėlyvam vakarui.
(iries puikiausia orkestrą lie 

įtuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Bus renkama gražuolė lie 

: (uvaitė iš atsilankiusiu ant mine 
to pikniko, ir gaus dovaną.

Taipgi bus lenktynės moterų 
vyru, vaiku ir mergaičių ir visi 
laimėtojai gaus praisus.

Todėl Haverhillio lietuviai u 
lietuvaitės, taipgi ir iš aplinkinių 
miesteliu nepralei -kitę šios pi o 
gos. nes tai bus įsuki uju milži 
niškas piknikas, kokio dar nebu
vo.

Bus valgiu, gėrimų, kas tik K< 
'panorės. Busit visi uzganedint, 
ir visi grįšit iš pikniko linksmi 

komitetas

LIETUVIŠKI CIGARAI
Lietuviu padaryti, Lietuviai Savininkai

STOUGHTON SMOKER
TIKRAI GERAS t'iGARAs

/

PARINKTAS GERIAUSIAS HAVANOS
TABAKAS. SUMATRA JVYNI<»T<’«4>

Ranka padaryti

STOUGHTON CIGAR MFf, i (1
813 WASHINGlofN cl 3 1 ♦ Ctt • •. i\:AL 

KElkALALJAME AGENTŲ.

f
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SAPNININKAS
\ib<; leisingits -apnu ižtlumoči- 

jima-. pagal senovės Egipto gal- 
v*>cių rašius surašytas ir bro
liams lietuviams dėl pasiskai

tymo afieravotas.
advokatą matyti sapne — nie

ko nereiškia. Advokatą matyti 
gyva — gali nut bėdos ir nuos
toliu

Agurką įaugintą suvalgyti 
prie stikliuko geri snapso — ge
ras daktas.

Antikristą -apnuoti — znočija. 
kad esi geras Katalikas. Antikri
stą matyt nemiegant — znočija. 
Kad turi atsigult ir išsipagirioti.

Asilą retai kas sapnuoja. Tan
kiausiai ji galima pamatyt i zer- 
kolą pažurėjus.

kpsivemti per miegą — reiš
kia: neik gulti, kada girtas esi.

Andaroką matyt nukritusi nuo 
cveko — reiškia neparėtką šlu
boj. Matyt andaroką pakeltą — 
reiškia pagunda.

Avieną valgyt s-.iezią — geras 
daiktas; \algyt pasenusią, reiš
kia ligą.

Atstatymu bendiovė — Rač
kauske i. Karužai ir Strimaičiui 
znočija gerą pasipelnymą, o pa
prastam šcrinifikui — cystą trot- 
ka it didelę nezgad...

Avino galva nieko nereiškia, 
kaip ir visi kili žodžiai, ka prasi
deda su litara A.

Bendrovė reiškia: aktuotis 
žulikų.

Blakę na’yri sapne — nieko 
.patingo. Blakę -utrinti pirštais 
—znočija nemalonu kvapą.

Blauzdą turėti, tai paprastas 
daiktas. Turėti prie savęs sveti
ma blauzdą, tai geras ženklas.

Bučiuoti vedusią moterį—sau
gokis, kad negautum nuo jos vy
ro per ausri, buriuoti merginą — 
saugokis. Kad nereikėtų apsiže- 
nyt.

Bubna girdėti — reiškia, ūži 
ienos vyras su pačia mušasi. I 

Dantis kam išmušti, reiškia 
r tzbaistvą.

Desrtinė gera, reiškia linksmy
bę; degtinė namie daryta, reiš
kia galvos skaudėjimą.

Dešra be snapso — reiškia 
smutką.

Daktarą matyti znočija: svei
kam liga; ligoniui smerti; o nu
mirusiam peklos kančias.

Dumiu susitikti reiškia: gausi 
pinigų pasiskolint.

Guzą gauti kaktoj — reiškia, 
turi labai atvožną noturą.

Iškala ženklina ta oati. ką ir 
mokykla. • ■? °
< Kelmė* tVi iško — nieko ne- 
žeitklrna: moteriškos kelinės — 
periskadą prie laimės.

Kiaulę "sapnuoti znočija: įsi
gysi prietėlių girtoj draugijoj.

i^atra matyti — vaktuokis na
rais tvos. ..

Ligoni matyti lovoj—negerai. 
Ligonį matyti malkas skaldant 
r-reiškia yąktuokit pašalpinės 
(iraugt’stės kasą.

Nėščią moterį matyt — ženk
lina greitas radynas.

Pačtą matyt.znočija: pažiūrėk 
i sa'-o gazietą, gal tau laikas pre
numeratą atnaujini.
, Skylę matyt— reiškia: ne- 
ki.sk nosį k>it nereikia. '

Sliekas kai kada reiškia nas:- 
«ekimą ant smulkios žuvie-

Strioką apturėti nakties laiku 
■—saugokis, kad iš lovos neišpul- 
itim.

Svetmoterystė — dabartiniai- 
l iikais iau nieko neženklina.

Vakarienę valgyt su draugais 
restorane. — reiškia: nebūk dur
nas ir nesėdėk prie stalo iki pa
baigos. kari neprisieitų už visus 
užmokėti.

Veršio balsu bliauti — reiškia: 
turi gerą balsą, tik reikia pas Mi
ką Petrauską pasimokyt dainuot.

Zerkolas — vyrui nieko nereiš
kia. moteriškei — pasigerėji
mas,.karvei — misistehėjihias. o 
gaidžiui — pvktis. Ii’.

Ženklus ant dangaus matyti-ė 
reiškia, nebūk kvailys ir netikėk 

■jokiems sapnininkams ir Egipto 
galvočių menams, ko ir tau iš gi
liausios širdies nuo pono Dievo 
žičijam.

1 f

CAP

BELLS

NOT GUILTY

AND

I

MISI.fi.
Kas tai yra:

Iš greipsų darytas. 
Per skylę varytas.
Dusyk valytas.
Dusyk raugytas. 
Ant galo prarytas?

Sąmoningas vyrukas.
—Nuo kavos galima greitai 
įnirti.
—Kaip tai ?
—Ogi ant mano dėdės galvos 
krito maišas su kava ir užmu-

I

f

He wss a stage asp:
ontrived to galu an introdu.
• eU-ktK-wn inanager, « o agreed :■ 
r a aate f«r a trini. This Julv <■?! >• 

■AT. and ezpectaBtly the a>pir:u.t 
'vafted the verdlct-
“Wbat do you įtink of lt?” t:e 

nsfced. after a deep eilence.
■•VVeil.’’ repiied the nianager.

Iv, ‘all I <-an sav !s that it ev»-
:>ie put in prisea for artins
i-v a grnve miscarriage <>f jir

S
• jam: 

it v.^ll

Pas čigonę.
vijronė išdėjusi vienai poniai 

kartas sako:
—Aš matau pinigu

nigu... vis pinigus'.
Ponia: Puiku! O aš neturiu pi

nigų nei tamstai užmokėti.

s... daug pi-

I

I

SYKSTU0L1S
1 Aukauju šliburiui.)

“Choate Did”
Ane of the stories abont Jihsenh 

• 'hoate, vrhich is bei n c rerold vvilti ibe 
r.flsstog of Cbarles F. Chuntą run« 
- ‘n.e.L.n- likę this:

“1 r.av? never smoked a cigar i n m y 
sai<l the fir<t Mr. Chonte. "I

►D -7
: »r' ?

ri.h
•• v-

Mn>&
P'.sir poker arid I n*-vcr «:<tc a 
:aeę.“
■peke Senator \VaIcott of «' 
’£ "vi-h I c«u!d sav Uiatl’’ 
: . an: Choate did.” piped

.• jf the H"i;ae !!>■*»• d.

|šiltam švariam kambaiyje ir 
j skaito laikraščius veltui.

Šykštuolis turi palinkimo 
rašyt, bet jis rašo ne tam. 
kad šį-bei-tą išaiškinti, o 
rašo tam. kad vieną ar kitą 
sau nepatinkamą asmenį ap
drabstyti purvais, ir iš to tu-į 
rėt sau smagumo. Kadangi 
jo smegenyse fantazijos ne-i 
labai norėdavo tvertis, tai jis 
surado kitą būdą pasigamin
ti savo rašymui temų. Prisi
kalbindavo sau panelę ar 
moterėlę, išsivesdavo kur 
nors i tinkamą vietą, o pas
kui aprašydavo savo įspū
džius per laikraštį. Bet vie
na jo apšmeižta moteris iš
kėlė jam tokią pirtį, kad jis 
atsiklaupęs ant kelių prasėsi 
atleidimo.

Vieną sykį buvo socialistų 
prakalbos. Kalbėtojas aiški
no darbininkams socializmo 
tikslus, sakydamas, kad so
cializmas siekia panaikinti 
dolerio galybę, kuri dabar 
tiek daug žalos daro, ir. ro
dydamas pirštu į raudoną 
vėliavą, pareiškė, kad darbi- 

. ninku klase, stipriai susior- 

. ganizavus po socializmo rau
dona vėliava, galės pasiLiuo- 
suot iš po kapitalizmo aigi- 
nės vergijos, irtuom pat pa
naikins dolerio galybę. Nuo 
to laiko Šykštuolis taip įpyko 
ant socialistų ir ant raudonos 
vėliavos, kad dabar kur pk 
pamato raudoną spalvą, išto
lo prunkščia ir baubia, kaip 
tas bulius, ką bijosi raudonos 
spalvos.

Lietuvoje tuo tarpu įvyko 
fašistinis peiversmas, demo
kratinė valdžia liko nuvers
ta. o įsteigta fašistinė dikta
tūra. Tokios rųšies žmonės, 
kaip anas kalbėtojas, liko ar
ba sušaudyti, arba į kalėjimą 
sugrusti, arba išblaškyti po 
visą pasaulį, šykštuolis labai 
džiaugėsi, sakydamas, kad 
tai yra puikiausia valdžia, ir 
dolerisnuo pavojaus išgelbė
tas! Jisai suskaitė savo visą 
turtą, pridedant pačią, vaiką 
ir senus batus, ir nutarė va
žiuot Lietuvon gyvent iš pro
centų. nes jis skaitė laikraš
čiuose. kad Lietuvos žmonės 
spaudžiami vargo ir bėdų, 
moka už paskolas net po 40 
nuošimčių. Šykštuolis susi
krovė savo bagažą, nepalik
damas nei nuo 20 metų sa\o 
senų kojinių, eina pas agen
tą ir klausia, kiek kaštuoja 
pigiausia laivakortė į Lietu
vą? Agentas sako: $150.00 
su visom taksom, šykštuolis 
supyko:

"Po širiitą perkūnų! Kam 
aš turiu mokėt tas taksas? 
Parduok man tamsta bilietą į 
Lietuvą be jokių taksu, nes 
aš esu labai didelis Lietuvos 
patriotas. Važiuo ju į Lietuvą I kų voda. 
tuo tikslu, kad palaikyt už j 
ragų fašistams karvutę, iš! 
kurios ir aš galėčiau sau gautimįn. 
40 prdcentų palūkanų. Paga
lios. aš turiu pačią ir vaikelį, 
ar ir jiems reikalingas bilie
tas?”

Agentas atsakė, kad tokia 
pat kaina visiems pasažie- 
riams ir nei cento pigiaus ne
bus. šykštuolis tai girdėda
mas pabalo iš piktumo ir iš
plūdo agentą. Parvykęs na
mo šykštuolis nežinojo ką 

’ Zkti į Lietuvą ir

Musų Kalbybos 
Naujybės.

A. Vireiiunas, karštas mu
sų kalbos naujadarių šalinin
kas. parašė Lietuvoje knyge
lę. Musų Kalbos Ugdy
mas,” kuri yra kimšte pri-, 
kimšta keisčiausių kalbos 
keistenybių.

štai, kai kurie jo žodžių: ;
Agna, tai energija. Pavyz-į 

džiui: tam turėčiau padėti) 
kur kąs daugiau protinės- 
agnos.

Atsijas, tai apstraktus, ati-į 
traukta.-.

Auklyba, tai pedagogija.
Daiktininkas, tai realistais. 

Pavyzdžiui: mes turim auk
lėti tikrus daiktininkus (rea
listus!, o ne žodininkus 
(formalistus >.

Įdarba, idarbė. reiškia 
kultūrą.

Neveika, tai nedarbas, ne- j 
veikimas.

Narija, tai narių kolekty
vas. taip kaip daug draugų 
sudaro draugiją.

Orovė, klimatas.
Raštuomenė, literatūra. 
Sielotyra, psichologija. 
Sielotyrys, psichologas.
Suprasdinti, tai padėti 

kam kitam suprasti ką nors.
Veikdinti, tai paraginti ki

tą veikti, padaryt jį veikian
tį.

Visovė, tai suma.
. j j is» .nariubugintrmtl, tai elektrill-' patarnavimas v ra sąžiningas, sausras,

Vienintele Muzikale Krautuvė
Pas mus galit gauti visus Lietuviškus Ralius Pianams ir 

Rekordus Gramofonams. Parduodant Pianus, (.tarnofonus 
visu kompanijų. Victor. ir su Radio prie Victrolos. (olum- 
bia. Okeh-Odeon. ir tt.

Smuikas. Gitaras. Mandelina*. Armonikas. Savo fonus. 
Kornetas. Bubnus ir visus kitokius instrumentus; l'kuleles 
ir Notas. Parduodam Wholesaie kaina už (’ash ir ant iš
mokėjimo. Prisiunčiame i namus kad ir toliausiai.

Taiso m ir Tuninam Pianus ir u. (21)

JONAS B. AMBRIZAITIS, Savininkas.
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas Pusininkas. Telephone Stagg 9912.

ATYDA! ATYDA!
Kurie turite lotus Youngstoįvtie, 

Nevton Kalis, lorain. Salėm. Ohio ar. 
Sharon, Pa., arba Cieveland, Ohio — 

i mes galim ant jusų loto pastatyt na
mą. Darbas gvarantuotas. Statyk na- 

, mą, turėsi naudą. Tuščias lotas neduo- j 
: da naudos. Jei nenori namo statyt, ga- i 
; Ii savo lota mainyti aru musų gatavo , 
! pastatyto namo. Matyk mus arba ra- i 
svk, gausi platesnes žinias.

LILYBLDG. CO. (18)
•»712 '> adė l’ark avė.. Cleieland. Ohio

Lietuviška Aptieka
Mea užlaikome visokiu Vaistu 

. ir šakny
Noo Reumatizmo, nusilpnėjime 

strėny, kraujo valyme, nuo slaptin
gų ligU. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom liieiiy iš Lietuvoe. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. {vai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

lot) SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

I
Vienam Raltos-Marės mie

ste gyveno plačiai žinomas 1 
šykštuolis, kadangi gamta 
nesupranta žmogaus gyveni
mo reikalų, taip sakant eko- i 
nomijos. tai šykštuoliui ji 1 
davė gana dideli kūną, kas : 
jam darė daugiais išlaidų, 
šykštuolis nevien tik duonos 

.-turėdavo dauginus suvalgyt 
až kitus, bet ir šolderis neil
gai jam stovėdavo ant lenty
nos. Negana to, kad reikia 
pasotinti savo pilvą, kuris 
dolerio nepažįsta, bet reikia 
'da kas savaitė mokėt po $1 

, už kambarį. Tik pamanykit: 
užtai, ką tavo kūnas pabūna 
per savaitę kambaryje, rei
kia mokėt doleris! Tai jau 
apiplėšimas!— protavo Šyk
štuolis.

Sykį šykštuolis papasa
kojo savo bėdas geram savo 
draugui, kuris pardavinėjo 
namus. Tas namų agentas 
jam ir sako; “Tu, Jonai, ne
išmanai, ir moki pinigus ki
tiems už dyką. Kodėl tau ne
nusipirkti nuosavą namą? 
Tuomet gyvensi veltui, nerei
kės doleriai mėtyt gaspadi- 
nėm už dyką.”

Šitokis agento patarimas 
gyvai suinteresavo šykštuolį.

“Nagi, tai kiek namas kaš
tuos?” — klausia šykštuolis.

“Aš tamstai galiu parduoti 
■ puikų namą už keturis tūks
tančius dolerių.”

šykštuolis peisigando ir 
pradėjo agentą koliot, kad 
tas nori jį apgauti ir pinigus 
išvilioti. Agentassako:

"Bet klausyk, tu įmokėsi 
tik penkis šimtus dolerių, o 
poram imsi nuomas, išmokė
si už namą ir pats gyvensi 
veltui.”

šykštuoliui tas patiko, ir 
jis ilgai nelaukęs įteikė agen
tui rankpinigių 5500.00.

Po kiek laiko šykštuolis 
apsižiūrėjo, kad žemė, ant 
kurios namas stovi, jam ne
priguli. ir reikės už žemę 
nuomą mokėt: taip-pat rei
kės mokėt ir miestui taksai. 
Šitą sužinojęs, šykštuolis 
vėl atidarė savo burną ir vi
saip išplūdo agentą, reika
laudamas. kad sugrąžintų 

rrA1; pinigus. Bet namo pardavė
jas visų pinigu negrąžino ir 
pusę rankpinigių pasilaikė'bedaryti. Vykti į Lietuvą ir 
sau. šykštuolis praradęs dalįjten gyventi is procentų, butų 
savo mylimų dolerių buvo puikus dalykas: bet mokėt 
įpuolęs į desperaciją. Jis ne- už kelionę tokią sumą pini- 
kartą rūstavo ant savo pilvo, gų, tai jau genaus eiti ir pa
kinis jam visus dolerius suė-Įsikarti! Pasiėmęs šykštuolis 
da. Kad sučėdijus prarastus, banko knygutes d a galvojo 
dolerius, šykštuolis nutarė ką daryti, bet staiga dolerio 
d a prasčiau gyvent ir niekad gale jį paveikė. Jis pridėjo 
nevažiuoti tramvajum, bet banko knygutę prie lupų, 
'eiti pėsčias. Vasaros metu.'pabučiavo, apsiverkė ir pa- 
: kuomet žmones važiuodavo į reiškė pačiai, kad geriau lik- 
parkus tramvajum, šykštuo-'siąs Amerikoj ir siusiąs žy
lis plumpuodavo pėkščia>. diskus švarkus, už ką gausiąs 
braukdamas nuo kaktos pra-jiau^au mylimų dolerių. Iš- 

j kaitą ir keikdamas agentą-leisti tiek pinigų dėl tos bul- 
už išviliotus pinigus. |vių šalies — neverta.

Bėgant laikui, vietos žmo-1 Dabar šykštuolis gyvena J - • _ • 1 _ • i f 4 •__x __?___ p 
pinigų ir pasistatė puikų na- kaip kad ir pirmiaus, tik 
mą. įsteigė knygyną, šykš- 'skirtumas tame, kati jisda 

jtuolis neprisidėjo nei darbu,'daugiau spiaudo ant raudo
nei centu prie to. tečiaus jis nos spalvos ir didžiuojasi sa- 
čia rado sau daug vigadų. vo juodais darbais. 
Ateina į knygyną, atsisėda ' Artojo Sūnūs.

>h;inking Suetenance
o remenihera when people v<ed 

. thetr. ‘darinei cakecU* ” inųnires 
. :ecpoa.ient. \Ve du, for ..ne, and 

.* r 2 mild Jobe ca the snl.iect; 
__nzry,” compktlued u liusky 
oae tnoraing.

y t i"ve just had y.iur break- 
r.jmed iiis rcife.

t he sai<L “būt a- «<>o3 
she ’. I drunk a gla-s of wa’er 

tuose flanue. cakes shrank 
to comparatively nottiing

■

f

(.
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see you smoke a
id.
that wonld be too noisy f#»r

z /Parado*
sūrely queer, 

oft* we’ve beard folk tell 
F^ttingr siek
•cau«e they ilvM too well.

Secondt
he was a great trr'ter. 

boy’re prlntlng bis po®'i-
** f

:ice
• • »r :i now.’’

Vhat are poMfhnmnn* wnrk”
■ “Kr—vhat we vouidn’t bny 
ūe yas silive.”

I nn
I

I

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ
Dabar jau pavasaris, tai yra ge

riausias laikas Jei atsir—lūkimo savo 
{riminių į Kanada. A - atitrauksiu jusų 

įsiminės ir pažįstamus, k ip vyrus. 
: tercinas ir moteri >š t uropos į Ka- 
‘ radą. Jei jusų imigrantai yra sveiki. 
, moka skaityti ir rašyti. Dei platesnių 
informacijų visuose Kanados reika
luose kreipkitės ypatiškai ark: per 

, laiškus prie manęs.
GEO. KAI PAS 

Laivakorčių Agentas
P. O. Bok 47, VVaikerville. Ont

C .mada.

pa?" 
' hen

Joking the Joke
"i'm thinkinz of zoinz to 

Re.ich for :iie winter.”
"That will cost yon a lot.” 
'No; 'OTily a lirtle eray matter— 

abont lt.”
Even so. can yon spare lt?” 
c-------------------------
A Financial Myetery

• 'fy.Tpi'e has qu<»er Ideas.” 
“As-for eremple'”

can’t nnderstand rvhy a 
sn-------- *■ ■*—■

otvin^

of Loyalty
,M8dy—Are you snre ’ that 

l'A-ę® and y<*i aion*?
IMI—Oh, yoe; tnore ther. t h ar. 
other tfme.

r.i

t

t

> mncb fussfer abo®t 
an a department store

hei 
i S.**

SING COLOR

yon th!©k Mary

ęhe

Vfotber—Don't
lusing color?

i»a<1 (ęrlml.v)—Ves; everv time 
'e s a csd*r I notice the loss.

» __

many perils rpen h*v* SrgveZ'.
" o le«rn thrt ąflMtro’-'s flU ' 
tran <ets what h!e hon-s hn « crse<' 
/ ud flnds It Isn't It.

kuoti. Pavyzdžiui: Nemuną • 
sugintrinus (elektrifikavus), t 
Lietuvos gyventojai priklau
sytų kur kas daugiau, negu 
šiandien, nuo Nemuno.

Tai vis užsispyrimas valy
ti savo kalbą nuo svetimtau- : 
čių intakos. Bet tai negali
mas daiktas, nes apie pusė 
musų kalbos žodžių yra pa
imta iš slavų kalbos, ir jeigu’ 
visus juos pakeisti naujais 
žodžiais, tai pasidarytų be
veik visai nauja kalba, ku
rios niekas nesuprastų.

Paimkime paprasčiausius 
musų kalbos terminus, o pa
matysime. kad nuo lenkiškų 
ir rusiškų žodžių jie mažai 
kuo skiriasi, būtent:

"Musų sniegas, rusų ir len-' 
kų snieg.

Musų žemė, lenkų ziemia. 
Musų ranka, lenkų renka. 
Mušu galva, rusų golova. 
Musų žirgas, rtisų zerebec. 
Musų karvė, lenkų krowa. 
Musų ežeras, rusų ozero. 
Musų mėsa, lenkų mienso. 
Musų šienas, rusų šieno.
M usų stiklas, rusų stieklo 
Musų ledas, rusų led.
Musų medus, rusų med.
Musų vanduo, rusu ir len-

I KANADĄ
Atitrauks.u .Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos į Kanadą. Mano 

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 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALF.KANDER S. LEWIS 
Tourist Agent (-)

45 Windsor St., MontreaL
P. Q. CanuU.

Naktiniai
Pūslės

Silpnumai 
ar Skausm; i 
Prašalinami 
saugiai su
Santai Mify 
Capsules 

Parduodama visose vaistinėse
ITALIŠKI ARMONIKAI

Mes išdirba m * 
ir importuoja-/f 
me visokiu ru-

rankomis
' y

ne ■ 
pa
ku-

.;ių
dirbtas 
itališkas 
Akordinas

i geriausias 
pasaulyje.

■ Ant 10 
metų gva-

, rantuotos
gu kitu išdirtėjų. Dykai suteikiam

Musų pečius, rusų peč. 
Musų kaminas, lenkų ko-

Musų dūmai, lenkų ir rusų 
dym.

Musų ūsai, rusų usy.
Musų knyga, rusų kniga.
šita analogija parodo, jog 

musų kalba yra taip susiėjus 
su kaimyniškomis slavų kal
bomis, kad apvalyti ją nuo jų 
yra negalimas dalykas. O 
jeigu mes negalime išmesti iš 
savo žodyno tokių žodžių, 
kaip "karvė,” “stiklas,” 
“knyga” ir kiti, tai koks rei
kalas mesti visų vartojamus 
tokius žodžius, kaip “suma, 
“kultūra” ar “klimatas?”

Prof. Gnaibą.

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė 

KATRO-LEK
Reguliuoja pilvo liaukų 
darbą, prašalina užkietė
jimą, skausmą ir svaiguli 
galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir budavoja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis ir inks
tus prie normalio darbo, 
prašalina mėšlungi, 
prašalina katarą nosies. į 
galvos, pilvo ir žarnų.
Rekomenduoja gydytojai l 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki

te aptiekose ir pas agentus, o 
jeigu jie neturėtų, tai neim
kite kitokių gyduolių, o rašy
kite tiesiog pas išradėją. W. 
Wojtasinski Drug Co., 114 
Brighton st., Boston, Mass.

' (-)

I

Mu.ų kainos žemesnės,

RUATTA SERF.NELLI & CO.
1014 Biue Island av. Dpt. 80. Chieago

■ mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rį prisiunčiam dykai. (-)

••

*•

i

Dabar šykštuolis gyvena 
nes susidėjo i burj, suaukavo tokiu pat šykščiu gyvenimu.

v I

s
v»

*

A«l meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go i. Padagros 
(Gout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
lės Bonką išban

dymui mano Rr.eumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu p asalirti Reumatiz
mą ru<> kenčiančių savo lėšomis-Jųs 
parr.aty-ite. ką gali padaryt Ku-n s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma. n<Aru duosi
te man bert vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su pagelba plasteriu ar 
kitokių daiktu Nebandykit išvilioti 
ji su Linimentais. elektra ar mag- 
r-tizmu. Nebandykit, i-ryt jį su ui- 
k.'i’bėjimu. Bet jų- privalot jį pra- 
šalirt. Jis yra kraujujė ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą da-bą atliks Kuhn’s. 
Rh urna Ri-medv. Reumatįžmas 
turi išeit, jei ; is pasiliuosuosit nuo' 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudž.ius dieglius,' 
muskolu gėlimą, gerklės sutinimą- 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man p'avelysit. A*, 
galiu daug p i rodyt į vieną -ąvaitę 
ir pnprašy-ite mano komnani.įos pa. 
s' isti jum dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias i.itas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
j-daiyi . Perskaitykit musų pąsiu. 
lyma žeminų i.- reikalaukite 
i’"'""'

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

Acute arba Rhenniatic Remedy, Jrad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai Htn, 
jog.Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit- tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant t® ir 
užsibaigs. Mes nesiunėiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. TodH jų® privalot prisiąa- 
ti 25c. persiuntimo ir rapakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikyaite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KVIIN REMEDY CO,
Dept. B. W.,

1855 Milvraakee Are, Chicag®, IJL

J > 1
Daktarai sako mtMri>. kad !>• pro-; 

centų visų ligų paeina nuo netvarkos 
pilve. Jus negalite jaustis gerai, jeigu 
jusu virškinimas yra prastas; jus ap
sirisite, jeigu jūsų maistas viduriuo
se nehus tinkamai sumaltas ir pilvas | 
paliuosuotas.

Tanlac turi-puikų rekordą kaipo į 
prašai i ntojas višų pilvo netvarkumų. į 
net ir «ž«isenėjusių.

Mrs. Dora Roliiliarti, is Rellingham. • 
Mass., R F. D. 1, Bux 17. sako: "Aš j 
turėjau prastą virškinimą ir pra=ta • 
apetitą. Galvos skaudėjimas buvo di
dėlis ir aš eidavau gult tris sykius i 
dieną. Aš negalėjau 
stabus darbo. Dabar 
skalbiu.”

Jeigu jus kenčiate 
mų viduriuose arba 
nevirškinimo ar kepenų netvarkos; 
jeigu jus neturite apetito, negalite 
miegoti, esate nerviškas ir nusilpęs, 
tas parodo, kad jtnrts reikalingu- 
Tanlac. Tai yra gera gyduolė, padary
ta iš žievių, šaknų ir žiedų. Gauk 
bonką iš jusų aptiekoriaus šiandien. 
Justt pinigai bus sugražinti, jeigu 
jums negelbės 

Tanlac 
’ 52 MILIONAI RONKV I*VARTOTA

>

ykius ii 
dirbt nei lengvo i 
aš kepu-verdu ir j

nuo ga?ų, skaus-, 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
TRAUKINYS MIRTINAI 

SUŽEIDĖ MOTERĮ.
Tarpstoty Joniškis-Meniai 

sunkiai sužeista ėjusi gele
žinkeliu moteris, apie 40 nie

KAIP PALANGOS GAT
VĖJ, KAUNE, BUVO RAS

TAS MOTERIŠKĖS 
LAVONAS.

Tardymas dėl surasto 
Kaune, Palangos gatvėj Nr. 
7, nežinomos moteriškes la 
vono dar nepasibaigė. Ji vė
la Kauno miesto teismo tar- 
iytojas, padedant kriminali 
nei policijai, tečiau dar nie
ko neišaikinta.

Mums perduota įdomios* 
lavono suradimo smulkme
nos.

Kaune yra psichiniai sei 
gąs žydas Chaichelis Vain- 
šteinas. Pas ji nėra jokių gi
minių, turto ir tt. ir ji.* daznar 
nakvoja ant nari ų aukštų, si
nagogose ir kitur, kur tik pa
sitaiko. Kai kurie miesto gy
ventojai šelpia ji produktais, 
pinigais; kartais leidžia nak
voti namų Koridoriuose.

Šią žiemą jis dažnai nak
vodavo minėto namo aukšte.

Vieno sekmadienio nak
tį, kuomet Vainsteinas atėjo 
pernakvoti į savo v lėtą, jam 
pasidarė šalta ir jis pradėjo 
jieškoti čia patogesnes vietos 
atsigulti. Pagaliau rado ją ir 
atsigulė.

Staiga jis pasijuto, gulįs 
ant žmogaus. Uždegė degtu
ką ir pamate moteriškę. Jis 
pamanė kad moteriškė mie
ga.

Pamatęs tokią retą progą 
Vainsteinas pradėjo meilin
tis pre • moteriškės, tečiau 
greitai pastebėjo, jog ji ne
gyva.

Vainsteinas persigando.

===■=—— “STEBUKLINGA” ROŽĖS 
GYDYTOJA.

 __ _ __ Truikinai (Kretingos ap.) 
”, '______ . .. 7 7 , ' Siame kaime gyvena nebe
ir ii Lietuvos Laikraščių.) ; jauna moteris, kuri yra pa

...... ----- garsėjusi kaipo stebuklinga tų amžiaus.
TRAUKINYS NUPIOVĖ rožės gydytoja. Pas ją nuolat Nelaimingoji 

ABIDVI KOJAS.
Jadvyga Butkytė, 19 me

tų amžiaus Šiaulių gyvento
ja, Kuršėnų stotyje norėjo iš
šokti iš vagono ir papuolėme 
traukinio ratais, kurie nupjo
vė jai abidvi kojas žemiau 
kelių. Nukentėjusi mergina 
tuo pačiu traukiniu buvo nu
vežta Mažeikių ligoninėn.

I

atvežta i 
Lavonas 

perduotas Šiaulių miesto li
goninėn.

I

SU DURTUVU MOTINĄ 
PUOLĖ.

Jezno valsčiaus seniūnas 
Kasiulynas atvykęs policijon 
pranešė, kad Bronius Bara
nauskas nesugyvena su savo 
motina. Dažnai seną motiną 
muša, o kartą ir su durtuvu 
norėjo nudurti, bet kaimynai,tapo 
subėgę atgyne senę nuo ne
dėkingojo sunaus. Atvykusi 
policija ištiesų rado pas Ba
ranauską durtuvą ir geležinę 
buožę. Senė papasakojo, kad 
bijo namie su sunum gyven-. 
ti, nes sūnūs eidamas gulti! 
ima lovon peilį, kuriuo kiau
le.-, skerdžia, ir ji kas dien 
prašosi ką nors iš kaimynų 
apsinakvoti.

Apygardos teismas Alytų- j 
je išžiūrėjęs Baranausko by
lą, už negerbimą tėvų ir grą- 
sinimų nužudyti davė Bara
nauskui tris mėnesius kalėji
mo.

I

VAKARUŠNINKAI.
Pereitą vasarą liepos mėn. 

Varėnos miestely pas Runi- 
pą buvo vakarėlis. Berniokas 
Vaclovas Lagurka šokęs su 
Skliučiute pradėjo ją varyti

atvažiuoja nemažai žmonių. Šiaulius tuoj mirė. 
Ji duoda kaž kokių “vaistų.” 
Nesenai vienas ūkininkas at
vežė pas ją savo vaiką, ku
riam “rožės” liga taip buvo 
sunaikinusi koją, kad nebe
galėjo pavaikščioti. Bet kuo
met tą vaiką ėmė gydyti mi
nėta moteris, jis ėmė sveikti 
ir dabar jau gali vaikščioti. 
Vaiko tėvai pasakoja, kad 
tas iu vaikas ilgai išgulėjęs 
vienoje Klaipėdos ligoninė
je, bet tenai jo negalėję pa
gydyti.

SULAIKĖ NETIKRŲ DO
LERIŲ PLATINTOJĄ.
Vilkaviškis. Kovo 19 d.

Vilkaviškio gelzkelio stoty 
i sulaikyta Ona Pan- 

kauskienė - Zambiay ieaitė, 
ivv. Kaune, kuri Vilkaviškio 
meste platino netiktais bank
notus po lų doleriu, 
lama patalpinta Vilkaviškio 
tręšto namuose, ir kvota per
luota Vilkaviškio nuovados 
aikos teisėjui, patraukimui 

atsakomybėn. i

SUGAVO GYVĄ BRIEDĮ.
Kaltinėnų vaisė., Nutinin- 

<ų kaime ūkininkų laukuose 
įasirodė briedis, kuri šunes 
įžvijo ant ledo. Ūkininkams 
)avyko briedi sugauti.

Briedis apgyvendintas vie- 
10 ukininko kluone. Pakvies- 
as apskrities medžioklės 

draugijos pirmininkas.
Jei pasirodys, kad briedis 

mažai tesužeistas, manoma 
i paleisti.

MIEŽINIŲ SALYKLU 
SYRUPAS

Jis vartojamas kepyklose, 
Virtuvėse ir Saldainiuose.
Miežinių Salyklų Syrupas arba 

Salyklu Extraktas. kaip pripras 
ta vadint, yra tai ne naujas pro
duktas. Jis yra vartojamas Įvai
riems reikalams per daugiau 
kaip 50 metų. Kadangi jo varto
jimas vis naujiems ir naujiems 
reikalams kasdien kila. tai tapo 
išbudavotos dideles dirbtuvės jo 
gaminimui.

Kaipo maistas. Miežinių Sa 
lyklų Syrupas buvo pripažinta.* 
jau senai. Jis yra vartojamas pa- 
skaninimui ir pridavimui mais
tingumo kitokiems valgiams. I^i- 

Kalti- !i>ai daug žmonių šiandien varto
ja Miežinių Salyklų Syrupą prie 
pataisymo valgių pusryčiam*.

Duonkepykk» atrado, kad ši
tas syrupas yra labai naudingas 
jų industrijoj. Pridėjimas i duo
ną Salyklų Syrupo padaro duoną 
skanesnę, gražesnę ir jos plutą 
traškesnę.

Saldainių dirbtuvės maišo Sa
lyklų Syrupą. kad pridavus sal- 
lainiams maistingumo ir skanu
mo.

Salyklinis pienas yra vartoja
mas kaipo gėrimas visur.

Aiskrymo išdirbėjai vartoja 
Miežinių Salyklų Syrupą didelėj 
kiekybėj, nes jis priduoda ais- 
krymui skanumo ir maistingu-

D1DEDE PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON

I

Mano baltesni skalbiniai'
negu grumdyti

\š naudoju saugią mirkymo metodą 
Ąs 1 uvau senoviška, taipgi, ir 

grumdžiau nedėlinius skaitinius. 
Bet ne dabar! Dabar as galiu gaut 
balte-niu* ir šviesesnius skalbinius 

—tik mirkydama.
V *ka- ką vartoju, tai Rinso. ią 

granuliuotą muilą. Jis nereikalauja 
nugeibos—nereikia muilo šmotų, 
čipsų arba pudrų, lik biskutis Kinso 
nudaro pilna kubilą tirštų ir pasto
vių putų.

Pask.au :.* išmirkinu skalbinius 
siose tirštose putose stebėtina kaip 
visas purvas ir plėtmai nuplaukia. 
Purviniausi uaistai išeina balčiausi 
be tramdymo. Aš jau daugiau nei 
nevirinu-—nes Rinso išvalo ir išbal
tina i-e virinimo.

Žinoma, šis švelnus būdas taupina 
drabužius—ir mano rankas.

Ana dier.ą skaičiau laikraštyje 
kaip visos mano kaimynuos pradeda 
naudoti Rinso. Aš nesistei iu; tai ti
kra* “ne darbo” muila>!

Kode! neoaklausiat pas savo ero
se rninkąRinso
Tai granuliuotas muilas, kuris iš- 

mirkina skalbinius balčiau.

TIESIOG I KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Ekskursiją lydės žinomas Lavrence ir apieiinkej 

veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsu Kliubc 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

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

SPARČIOJI EKSKURSIJA Į

Sako, vargšas is baimes pra-.Jaukan Kiti vyrai užsistojo 
dėjęs net žegnotis -už mergaitę ir neleido jos iš-

Tą naktį jis pernakvojęs ■ varvti .Tuomet Lagurka jieš- 
kienie. įkodamas progos pasipešti

Po šito Įvykio Jis dvi die- į priėj0 prie Domininko Lapi
nas vaikščiojo po miestą ir niausko ir tėškė į veidą. La
uk antradienio rytą sugalvo- pjnjauskas jrgj buvo jau pa- 
jo išnaudoti sa\o žinias biz- drengęs toms pramogoms, ir 
niui. Jis nuėjo i vieną žydo išsiėmęs peilį dūrė Lagurkai 
kirpyklą ir pasiūlė kirpėjui t į piiva žarnos visos išvirto į 
viską išpasakoti, jei šis ji ne-'^rabužius ir Lagurka tuojau 
mokamai nuskus. . 'mirė.

Sužincšęs apie lavoną kir-j “ Upiniauskas gavo dvejus 
pėjas tuojau pranešė polici-!metUs sėdėti kalėjime, 
jai, kuri suėmė Vainšteiną irt 
nuvedė jį parodyti savo šiur
pulingą radinį.

Paaiškėjus, kad žydas nė-; pas vjeną ūkininką Antšy- 
ra kaltas, jis buvo paleistas, šiuose (Klaipėdos kr.) užėjo 

Tečiau visa tai sukėlė eigeta. Ūkininkas jam davė 
mieste dauggandų, kaip pa- ,)Opierini litą. Bet kai elgeta 
prastai yra prieš žydų šven- ^ėjo< ūkininkas apsižiūrėjo, 
te?. * ;] ------- - ••

mirė.

VIETOJ LITO ŠIMTĄ 
LITŲ.

kad vietoj popierinio lito* jis 
(elgetai yra įdavęs šimtinę. 

IpKTUVOS GYVENTOJAI. Elgeta su tokia išmalda, ži- 
; Sausio 1 d. Lietuvoje btv noma, pasiskubino pasislėp- 
vo 2,286,368 gyventojai. Jų ti.

DEGTINĖS GAMYBA 
AUGA.

Per šių metu sausio mėn.

ZOKONINKĘ NUO MIR
TIES IŠGELBĖJO 

KATRO-LEK
Gerbiamas Pone .Aptieko- 

•iau:—
Neužtenka man žodžių iš- 

•eikšti dėkingumui už tokią 
luikią gyduolę. kokia yra 
KATRO-LEK. Buvau pri
versta pasiduot dviem sun
kiom operacijom, po kurių 
aip nupuoliau sveikatoje, 
tad negalėjau eiti jokių pa- 
•eigų.
)UVO 
įiau, 
iu. Vienok 
ias bonkas

Vidurių silpnumas 
toks didelis, jog ma- 
kad ilgai nebegyven- 

suvartojus ke- 
KATRO-LEK 

zisiškai pasveikau ir todėl 
skaitau sau už pareigą iš
reikšti padėką ir pasiūlyti 
Ją gyduolę visiems kenčiam
iems.

mo.
Gydytojai jau senai atrado. 

<ad Miežinis Salyklų Syrupas 
. ra labai maistingas ir gaivinan
tis. todėl jie pataria ji vartoti vi
siems sveikatoj nupuolusiems 
žmonėms.

šitie visi aukščiau paminėti 
faktai parodo, kad be Miežinio 
Salyklų Syrupo negali apsieiti 
nei vieni namai. Iš jo taipgi yra 
padaromas puikus gėrimas. 
Budweiser Miežinis Salyklų Sy
rupas yra geriausias. Jis yra 
dvejopas: be apynių ir su apy
niais. Pabandykite.

Turėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo gerai miegoti.

Poną- G. M. Hunter, Galveston. 
Texas. sako: "Nuo pradėjimo vartoti 
Xuga-Tone mano inkstai daugiau ma
ne* netrukdo Aš miegu gerai ir nak
tyj nebereikia atsikelti, lai yra pui
kios gyduolės nuo silpnų inkstų ir pus
ės ir aš patariu kiekvienam, kuris tu

ri toki nesmagumą vartoti Xuga- 
Tone.”

Virš miliono ž.monių yra pasekę to
šių* protingus patarimus ir įgavo pui- i 
kias pasekmes nuo Xtiga-Tone. Jos 

įteikė jiem.- geresnį apetitą pataisė 
iu vidurių nevirškinimą, prašalino is 

durių gasu* ir raugėjimą, gaivos ( 
kaudėjima. svaigulį, patai ė kiueiii*.! 
nkstus. pūslę, silpnus nervus, silpnu
mą. prasta miegą, p. dautino svorj-' 
Xuga-Tone parduodamos pas visus gy- j 
.’uolių vertelgas. Ir jei jų.- nesijaučia
te sveiku ir stipriu, jų.s turėtumėt var
toti šias ouikias sveikata ir stiprumą 
teikiančias gyduoles. Jei jusų vertelga 
■teturi jų savo sandėly, reikalaukite 
<a*d ji- Ožsakyv.i jum* iš olsebo vais 

tinęs.

LIETUVĄ
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU DIDLATVIU

Su pagarba 
Sesuo M. Olivia 

Stevens Point. Wis.
Reikalaukite šių puikių 

| gyduolių kiekvienoj aptiekoj
tarpe 1,193,343 moterys ir, 
1,093,026 vyrai; tMoterųdau-' 
giau kaip vyrų apie 10,00h j 
arba dešimčiai vyrų tenka ' __________ ______
beveik Ą'iėnuolika moterų.(ĮjeĮUvoje degtinės pagamin- 
Pradzioj 1927 m. buvo 2,-į ta 559.229 litrai ir spirito 
259,151 gyventojai, iš jų 1.-'35,329. Tuo tai-pu per praei- 
180.203 moterys ir L078,948^ų metų sausio mėn. degtinės

irba rašykite tiesiai išdirbė
ki. W. VVOJTAŠINSKI 
DRUG CO.. 114 Brighton st., 
Boston. Mass.. prisiųsdami 

s52 už vieną bonką arba 
55.50 už tris bonkas.

vyrai. Taigi per 1927 m. pri-;buvo pagaminta 478.520 lit- 
aiMrn 9*7 917 ymnnin, jj. <pj)itO Kfvoi

.Pereitais metais vyrųpri- Taigi degtinė;
aurų 27,217 žmonių.

•- z 5a

augo 14,088. o moteinj 13,139. 
—beveik tūkstančiu mažiau. Į 

I
—beveik tūkstančiu mažiau. 
Jei taip priaugs kiekvieną 
metą/ tai sulauksime vyru 
perteklių, bet tik po 100 me
tų. > ‘ '

rų ir spirito 23,598 litrai, 
is ir spirito ga

myba žymiai padidėjo.

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Atydai.

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

Mass. (19)

HAMBURG AMERICAN LINI
JOS LAIVAI IŠPLAUKS PA

GAL ŠVIESOS TAUPYMO 
LAIKĄ.

Pradedant su laivu Thunngia. 
kuris išplauks iš New Yorko (ie
vužės 3 d., visi Hamburg-Ameri- 
ean Linijos 'laivai išplauks iš 
New Y^rko pagal š.vjesos taupy
mo laiką.

Visi pasažieriniai šios linijos 
laivai tarpe New Yorko ir Ham
burgo išplauks 5 vai. vakare, iš
skiriant laivus Resolute ir Re- 
liance. kurie išplauks 12:01 nak
čia. Visi šie laivai išplaukia nuo 
Pieru 84 ir 86. North River. tik 
celi žingsniai nuo West 44-th ir 

1 46-th Streets.r _ . ... . ,Šviesos taupymo laikas pasi
baigs su išplaukimu laivo Reso- 
lute Spalio 2 d.

GIRTUOKLIŲ SĄRAŠAI.
Klaipėdos policija yra su

dariusi “profesionalų” gir
tuoklių sąrašus, kurie turi 
būti iškabinti kiekvienoje 
karčiamoje. Sąrašuosna esą 
Įtraukta virš 20 asmenų, jų 
tarpe kelios moterys. Asme
nims Įrašytiems sąrašan, kar- 
Čiamninkai neturi teises par
duoti alkoholinių gėrimų.

Gegužes Mėnesis Yra 
Notina Lotanu 

Minama nciivvi^
Gegužės mėnesi*, kurį Chau<er. ’■ 

metų atgal, pavadin i -motina lir.K* ' ; 
mėnesiu,” jau čia Jeigti jų* nor:''1 
praleisti linksmai ateinančios va* .r - 
sezoną, jus turite-dabar rūpinti.- pr.i 
šalinti viras pilvo trutielius. ypač or 
tą apetitą, užkietėjimą ir nevirški 
mą. Trinerio Kartusis Vynas pa!i ■■- 
atlos jumis nuo siu trubelių..”Jis pa11- 
ro viską, ką jus sakot," rašo mum- 
A. Meineeke iš \filwankee. Wi*.. I’ 
0. Rašykit pas Jos Triner Co.. 13”:; .- 
Ashland Avė, < hieago, III. reikaf 
darni VELTUI SAMFALO, į«i.•■! 
!f,<^pe'rsiuntin.o lėsoms.

Vardas
Gatvė .
Miestas

SUDEGĖ PATALE.
Kovo 22 d. Panevėžy. L. 

Stankevičius, 69 m. seniu, 
kuris kairės kojos visai netu
rėjęs, dešinioji pritraukta, 
per neatsargumą uždegė pa
talinę, kurioj gulėjo, ir apde
gęs mirė, ' ■,

Iš IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo
COLUMBUS 

arba kitais šio* Linijos 
laivais 

TIK AšTI OMAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

6"> Stale St.. Boston. Mass.
NORTH GERMAN
LLOYD/jgj

I

/J

Iš IR J
LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ 
Ant musų populiarių laivų 

NtW T0M, AMttT BAUnt 
■AMMl—ll Ml— II WD»

Nepalyrinantan švarumas ir 
patarnavimas visose klebone. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

A iš New York į 
h aunu ir atgal 

ĖsIIaB (Pridėjus S. V. 
įeigų Taksus.)

SENATORIAUS NAMAS SUSPROGDINTAS.

šis atvaizdas pabodo Suvienytų Valstijų senatoriaus Deneen’o 
narna, kuria buvo suardytas bombos sprogimu laike karštos rin
kimu kovos tarp republikonų partijos frakcijų Chicagoje. Tokių 
atsitikimų tenai buvo ir dauginti.

pri icr"^U. iaisfe Ir «fcaad«ltą 

BE A R BRAND SALVE (Groblewskio) 
ir užgydo žaizda* b* 

•kaus""1 į 2 «r 3 dUnas. Kaina SSr 
GKoBl.l 'VSKI * CO, PlymovUi, Pa. 

“GYDO ir GYDO ir GYDO IM ■ateata**’

Savaitiniai I'plaukimai. 
Pinigus pcrsiunčiam greitai 

ir žemomis ratomm.
Dcl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vie
tos agentus arba pa*

Hnibvs-AmaiMi line I 
l’nited American Lines, Ine- I 

GenCval Aceat* I

i

1
*

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

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

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
p. PIJUS BUKŠNAITIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu i Kauną 
Be Persėdimo Iš tatvo i I^tivą

.Turų Milžinas AQUITANIA perplaukia vandeny-
i 5’/* dienas. Iš laivo keleiviai pasodinami 

j traukini ir vežami trelžkeliu iki pat Kauno.
Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA...................... Birželio 6—27
MAURETANIA...................Birželio 13—30
AQUITANIA........................ Birželio

Tiesiai Į Dancigą LANCASTRIA 
Gegužės 30

20

f

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesniu 
Informacijų Pas Vietos Agentą Arba Rašykite 

Mums:

CUNARD LINE
33 STATĖ ST.. BOSTON. MASS.

V-’* 'S ,

VALIO! VALIOJ
-------------------- ---------------------------------------------- !------------------------

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
f ■ 
r

$

4..
Be Jokiu T’ersėdjinaų

* f-

y'
V .* 
v >

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

z/ '■ 
■j ' 
L >L <
m f i

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikšciojimui.

TRECIA EKSKURSU A 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 

“Naujienų” Atstovas

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų 
Laivu “ESTONIA”
Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo gimtąjį kraštų. 

Ka« metai vi< datigaiu ir (langiau amerikiečių važiuoja atlankyti sa
viškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai de
da visas pastangas. kad tie svečiai hutu ge-ai priimti ir išsivežtų 
malonius .spūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėda ant Rali iko-Amcrikos Linijos 
be jokių persėdimu prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir visiškai 
keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neati
dėti. bet važiuoti pas Savuosius šia vasarą su viena iš vrršminėtų 
ekslrarsfjų iš Amerikos tiesiog i Klaipikld. . ■ ■ . ‘

Žiniom Kreipkitės į Vietos Vgentą ar į- Bendrovę
BALT1C AMERICA LINE

8 Bridge Street. ’ New Yorfc, N. Y.

Pask.au


8 .

Vietinės Žinios
Koncertas prasidės 8 va

landą vakare.

I

* KELEIVIS . No. 18. Gegužės 2 d., 1928.

SOUTH BOSTONO SO
CIALISTAI RENGIA DI

DELES PRAKALBAS 
PAMINĖJIMUI PIR

MOS GEGUŽĖS.

aukų bus pasiusta Lietuvos 
socialdemokratams, o kita 
pusė—si re i ku< > j a n t i ems ang
liakasiams. Reporteris.

REIKALAUJU DARBO
tiuliu dirbt krautuvėje ar ant 

ūkės, galiu pildyt Automobilių. 
Troką. Traktorių ir Vežimą. 
Kam toks vyras butų reikalin
gas. reikalaukit šiuo adresu:
P. L. Y.. P. O. Bos 124. (19)

\VALTHAM. MASS.

Kalbės adv. Bagočius ir 
S. Michelsonas.

Ateinantį nedėldieni. 
vai. po pietų. Lietuvių Sve
tainėj, South Bostone yra 
rengiamos didelės prakalbos 
paminėjimui darbo žmonių 
šventės Pirmos Gegužės. 
Kalbės adv. F. J. Bagočius ir 
“Keleivio” red. S. Michelso
nas. Protarpiais skambins 
n landa linų orkestrą ir graji> 
ant smuiko p-lė Klimavičiū
tė, akom ponuos p-lė P. A. 
Kairaičiutė.

Pirmąją Gegužės apvaikš- 
čioja viso pasaulio darbinin
kai, todėl ir mes. lietuviai, 
privalome ją tinkamai pa
minėti. Tad visi i prakalbas 1

9

i Lietuviai dainavo i radio.j
I Pereitą sąvaitę p. Jenkins- 
Jankauskas vėl dainavo lie
tuviškai iš vienos Bostono ra
dio stoties. Reikia pasakyti, 
kad p. Jankauskas jau nebe 
pirmu kartu daro lietuviams 
tokią reklamą. -Jo lietuviškų 
dainų klausosi tūkstančiai 
amerikiečių.

RISTYNES
UŽ LIETUVIŲ ČAMPI- 

JONATĄ
JVYKS ši \ ME KET\ ERt.L

3 d. Gegužės-Mav. 1928.
Pradžia S vai. vakare.

GRAND OPERA HOUSE
Ant H ashington st.. arti llover st. 

BOSTON. MASS.

KARPENTERIS
lai-au namu.-, uždedu asbesto.- slo

gus. daiba- geras, žeiua kaina. < IV)
I elephune: ( ulumbia 5139.

I

MUZIKOS AKADEMIJA

SPORTAS
SHARKIO VARDAS 

VĖL PAKILO.

BAŽNYČIA YRA DI
DŽIAUSIS PROGRESO 

PRIEŠAS.

Dii<xia profesionales pamokas 
ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.

109 Breadway. So. lloston. Mass 
Tel. S. įlosion 1079

— ir —
Kamp.dleacon ir Broadway
Uhelsea. Tel. Chelsea 1841.

Lynno majoras “loja už 
visus šunis.”

Pagalios ir šunes susilau
kė pavaduotojo. Už juos loti 
apsiėmė Lynno majoras 
Bauer. Ir reikia pasakyti, 
kad jis savo liežuvio nesigai
li.

. šunų čampijonu ponas 
Baueris pasiskelbė tik šiomis 
dienomis, kuomet valstijos 
legislaturoj Bostone pradėta 
s\ arstyti naujas šunų suvar
žymo Įstatymas. Svarstant ši
tą Įstatymą buvo nurodyta, 
Kad pereitais metais Gyvulių 
Gelbėjimo Sąjunga šioj vals
tijoj nužudė - daugiau kaip 
10,000 šunų. Šunų patroną p. 
BauerĮ tas pranešimas taip 
sujudino, kad jis patarė tai 
organizacijai pakeisti savo 
vaidą Į “Šunų Žudymo Są
jungą.”

“Aš atėjau čia loti už viso 
pasaulio šunis,” pradėjo 
Lvnno burmistras.

“Ar gi jus neskaitot kas 
diena,” jis sako, “kaip šven
to Bernardo šunes ištraukia 
žmones iš sniego pusnių, iš- 
gelbsti šeimynas iš ugnies, 
vaikus ištraukia iš upių ir 
pradų, eina net i Alaską. kad 
nunešus tenai mii-štantiems 
žmonėms vaistų? Šuo yra iš
tikimesnis žmogui draugas, 
negu žmogus pats sau. Kuo
met vyras netenka darbo, ir 
jo pati su vaikais išvaro ji 
iš namų kaipo liurbi, šuo pa
silieka jam ištikimas ir eina 
kartu su juo. Kada žmogų 
palaidoja ir visi ji apleidžia, 
tai prie jo kapo jus tankiai 
rasite gulint nubudusį šunį.”

Ir todėl Lynno majoras 
patarė nedalyti tokių Įstaty
mų. kurie varžytų šunų lais
vę? Jis nori “žmoniško šu
nims Įstatymo.”

Atstovas W. J. Sessions iš 
Hampdeno atsakė, kad p. 
Baueris mato tiktai vieną pu
sę. Jis nemato, kiek palaidi 
šunes sudrasko taimeriams 
avių, kiek vištų ir kitokių 
paukščių paplauna. Negana 
to, palaidi šunes yra didžiau- 
sis pavojus patiems žmo
nėms ir jų vaikams, nes vien 
tik pereitais metais šioj vals
tijoj buvo aprieta daugiau 
kaip 1.000 vaikų. Taigi nega
lima laikyti šunų palaidų.

Ji supiudė tautas, privedė 
prie kruviniausių karų, 
sako dvasininkas Wise.
Bostono Community 

Church pereitą nedėldieni 
turėjo Symphony Hall’ėj di
deli susirinkimą, kur kalbė
jo pakviestas iš Xe\v Yorko 
pagarsėjęs žydų dvasininkas 
Wise. Jo tema buvo: “Ar ti
kyba padeda žmonėms, ar 
kenkia jiems?”

Man nepatinka žmonių 
nusistatymas tikybos klausi
mu, sako šitas filozofas. 
Žmonės paprastai žiuri i ti
kybą ir Dievą kaip i koki biz- 
nieri. Ir jie derasi su juo: 
“Dieve, ar tu man duosi svei
katą? Dieve, ar pailginsi 
man gyvenimą?” Ir taip to
liaus.

Žmonės turėtų suprasti, 
kad tikyba ir Dievas nieko 
neduoda, tiktai reikalauja.

Ir jie turėtų taip pat su
prasti. kad tarp bažnyčios ir 
tikybos yra didžiausis skirtu
mas. Rodosi, tikyba ir baž
nyčia turėtų reikšti vieną ir 
tą pati daiktą, o betgi taip 
nėra. Tikyba, tąi tam tikra 
žmonių dvasios nuotaika, o 
bažnyčia, tai netikiausia ku
nigų organizacija. Bažnyčia 
yra netinkamiausia vieta ti
kybai.

Bažnyčia pridarė tarp 
žmonių daugybę padalinimų 
ir paskui vienus prieš kitus 
supiudė. Paimkime tik krikš
čioniją. Graikų katalikų baž
nyčia. Romos katalikų baž
nyčia ir visa eilė protestoniš- 
kų bažnyčių. Visos jos sakosi 
tikinčios Į tą pati Dievą ir 
Kristų, tečiaus kiekviena jų 
kitaip tą Dievą bei Kristų 
aiškina ir tarp savęs plauna
si. šito susiskaldymo pasek- 

! mėj turime didžiausią ne- 
: apykantą, fanatizmą ir neiš- 
! vengiamus religinius karas.

Bažnyčia yra didžiausis 
progreso priešas, nes ji gar
bina daiktų Dievą. Kitaip sa
kant. ji skelbia, kad visi pa
saulio daiktai, kaip jie yra 
šiandien, taip jie buvo nuo 
pat pradžios ir taip bu» visa
dos. Ji nepripažįsta permai
nų ir kovoja prieš kiekvieną 
naują idėją. Tuo tarpu gi 
žmonijos progresas reikalau
ja nuolatinių permainų.

Taigi aš kaltinu bažnyčią, 
sako garsus visuomenės vei
kėjas, kad ji yra žmonėms 
kenksminga. Ji visuomet 
priešinga geriems sumany
mams. o palaiko bloguosius. 
Pavyzdžiui, ji remia monar
chų sostus, ji laimina karas, 
ji palaikė vergiją ir baudžia
vą. Ji visuomet eina ranka 
rankon su reakcija, visuomet 
prieš progresą.

Jis parbloškė Delaney 
pirmame rounde.

šio panedėiio vakarą New 
Yorke buvo kumštynės tarpe 
Jack Sharkey ir Jack Dela
ney. -Jiedu turėjo muštis per 
15 roundų. Bet visų nusiste
bėjimui Sharkis parbloškė 
Delaney pirmame rounde. 
-Jis puolė pagarsėjusi franzu- 
zą tigro smarkumu ir po 1 
minutos ir 10 sekundų Dela
ney guiėjo be sąmonės išsi
tiesęs am matraso. Taigi, 
Sharkio vardas vėl pakilo— 
ii pakilo gana aukštai. Se
kantis jo oponentas bus Ris
ite arba Dempsey.

n

Dr. Sarpalius pasirodė pui
kiai. — Referee išgelbėjo 

Malcevičių nuo pralai
mėjimo.

Praėjusi ketvergą Grand 
Opera House. Bostone, ritosi 
iki galutinos pergalės buvęs 
lietuvių čampijonas Dr. K. 
Sarpalius su pagarsėjusiu 
puslenkiu saržentu Joe Mal- 
cevvicz. Dr. Sarpalius. matyt, 
gerai išsiti einiravęs ir savo 
mitrumu ir naujais “trik- 
sais” nustebino netik Malce
vičių. o ir visą publiką. Iš pir
mo susikirtimo jis paguldė 
Malcevičių i 9 minutas. Ant
rame susikirtime referee 
Burbank buvo labai vienpu- 
SiSKcO. <» UOU<iii!<4S .UdlCt’U* 
čiui už virvių pasilsėt ir net 
neleistinas priemones vaitot 
prieš Sarpalių. Po 53 minutų 
jam pasisekė Sarpalių pri- 

Itrenkt ir jo pečius prispaust, 
i Trečiame susikirtime Sarpa- 
lius buvo silpnas nuo pritren- 

ikimo ir tokiu budu Malcevi- 
čiui pavyko laimėti.

i

PEbMN A i DR.MARGERIS

ĮPILEI1
AKLIEJI, KRUVINIEJI,
DŪRINIAI IR
HEMORO1DAI

Kam kentėt,______ _______
OLA pagelbėjo ir išgydė kitus
per 17 metų.

Paklauskit savo antiekorių.
Jif žino, kad REM-OLA išgydo
hemoroidus (pilės 1.
HENRY TKAYER & CO., IN'C.

CAMBRIDGE, MASS.

i 
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* 
t 
t 
» 
t

U vi-
IŠLAUKINIAI 
PAGYDOMI, 

kuomet RĖM

Valandos: 10—I; •
Sekmadieniais: 19—1 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8488

\i--i Lietuviai. Važiuojantieji 
oro Klaipėdą maloniai kviečia
mi apsistoti

Ryto” Viešbuty
TAI RAGĖS GATVĖ IS—19. 

KLAIPĖDA.
Tai \ ienintėiis geriausis Lie
tuviu Viešbutis Klaipėdoje.

\ iešbutyje yra visi patogu
mai. o kambarių ir valgių kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKL1ORIUS. 
šeimininkas.

(-)
Lietuvis Optmetnstu

I

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

J. L. PASAK ARN'IS. O. D.
447 Broadway. So. Buoton. Mui

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON'IŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARU- 
PINA_Mt»S KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORYh. Y

60 SCOLLAY SQL ARE 
BOSTON.

OLYMP1Ą THKATRE BLOG.. 
ROOM 22

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

i

Tel. South Boston M20 
Residence University 146&-J. 

S. lt raišiiite-SkdiM
LIETUVĖ MOTERIS 

, ADVOKATE
*66 Broad way, So. Boatoa. Mana.

Room 2.

Risis* iki galutinos pergalė* už lietu
vių čampljonalą

JOE “BULL” KOMAR
SU

DR. KARL SARPOLIS
Apart to risi- dar tris poro- gerų 

ri.~tiku, būtent:
Jack Ganson -u Stanley Sta-iak 
George Kilis - j VVayre Bits Munn 

Jos. Deminguez -u Charlie Han-en.

Dideli Bargenai : 
Iš Didelio Storo I 

LANGU SIETAI*
I ‘ dratą coh je roliuo-e JUO pėdų ilgio. 
Grhanizuoti ............... 3’,c. už pėdą
Imperiniai ..................... 5,«c. už pėdą!
T rp tankų.-, ir geri sietai api-isau-į 
gojimui nuo uodų.
JUODI 12 MESK 2'<c. už pėdą.

ŽEMOS K AINOS ANT
DRATV TVOROMS.

Uratai paukščiams. 2 
pėdu ilgio Toliuose: 
Ploiis: :W K 
R lis: $3.*O S 1.2.7

colių skylės. 170

64“
8-7.00

72" 
$6.2. 
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P.J.Akunevičius
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausį paskutin; 
patarnavimą Už pilna pagrabą 
galima apsieiti su $*0 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

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

Tel.: So. Boston 448a.
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Telefonas 9112.

Dr. A. fiorsas-G AS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo <5—8 vakare 

Nedeliomis pagal susitarimą.
TOS N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

r IM

Komaras su Sarpalium.
ŠĮ ketvergą Grand Opera 

House bus pradžia turna- 
mento už lietuvių čampijo- 
natą. Risis iki galutinos per
galės -Juozas Komaras 
Dr. Karoliu Sarpalium. Ka-į 
dangi Sarpalius prie šių ris-: 
tyniųyra puikiai prisirengęs, j 
tai kova bus sunki. Taip atro-į 
do, kad Sarpalius dabarti
niame stovyje galėtų nugalė-i 
ti Gansoną. liet vargiai jis 
nugalės Komarą. Pastarasis 
yra perdaug stipins ir patva
rus. Jeigu tik Komaro protas 
tinkamai balansuosis su jo 
spėka, tai jis Sarpalių nuga
lės. Vienok pergalė bus ne
lengva. nes Sarpalius yra at
sargus ir visuomet vartoja 
protą.

šių ristynių laimėtojas bus 
suporuotas su .Juška.

Apart to. šiame ketverge 
risis lietuvių čampijonas 
Jack Ganson su lenkų “levu” 
Stanley Stasiak. Pažiūrėsi
me, ar lenkų “levas” galės 
praiyt narsų lietuvį.

I

Cambridge’aus lietuviai pa
minėjo Gegužinę Šventę.
Pereitą nedėldieni Cam- 

bridge'aus lietuviai socialis
tai parengė prakalbas pami
nėjimui darbo žmonių šven
tės Pirmos Gegužės. Kalbė
jo medicinos studentas D. 
Pilka. Mass. valstijos socia
listų sekretorius Leuis ir 
“Keleivio’’ redaktorius J. 
Neviackas. v isų kalbos pa
dare gilaus įspūdžio. Protai-’siančios ir Naujos Anglijos 
piais deklamavo Milda Aut lietuvių spėkos, būtent, bari- 
šutiu u grajino ant smuiko 
p. Klimavičiūtė, akompu 
uuujant P. A. Kairaičiutei.
Aukn 9ti»-inkta 15 dol Puse garėta Grybaitė

Artistas Pilka vėl Bostone.
Mus prašo pranešti, kad 

dramos artistas St. Pilka esąs 
jau Bostone ir kartu su artis- Į 
tu Juknevičium duosiąs atsi-j 
sveikinimo koncertą 5 gegu
žės vakare Lietuvių Salėj. 

: Be to. koncerte dalyvau- I • * • • \T * \ 1 * *

i u \ ’tica, ’enl- b:- Ja • 
i u . Kas. į laiiit-t? Aii.eLja 
ratafoniute n \ia

CAMBRIDGE, MASS
Šiliomi prant-u visiem- .

kad aš pvfk-du savo BARBERNE
. aUJON VIETON. p<> r.um.

711 Main St.. CAMBRIDGE.
Naujoje viet-de ireng.u vi-ką grą

žiusiai ir paiaružvima- geriausia. 
ToJel, geibiam • :i, vieton e:l pus -ve- 
ti.ntauči'js. lur Turit mokėt r>rangiau 

. . Im • '■ • 1 -.................'
iiažu- i, t-: ’ - pas mū

ri..-it patenkint:
REIK ALING AS J Al N '.S VYR AS 

mokintis už Barieri. Norint.- ta a:na- 
, tą gerai išmokt, atsiliepkit gre tai. A- 
apsiimu išmokvt r darbas ant visa- 

Daug j, priauga :r
nori, kad bait e .- butų jaunas. Todėl 

. prega jaunam \vrui gera. 119 i
L. SILKINIS

711 MAIN SI, CAMBRIDE. MASS.

REIK ALi N'. \ MOTERIS prižiūrė
jimai namų ir pagaminimui valgio 
i ie mažos šeimynos.

W. PETKEVIČIUS
<i5 Ho«ard si.. Reading. Mass.

PRANEŠIMAS.
Pranešu savo draugam- ir ko-luni'. - 

riams, kad as • rsikėliau : vie
tą pas A. Ivas. Su visais reikalai-, rei- 

i kale Rea! Estatv, kreipkite- dienos 
SU: aiku: 18 Tremont st.. ICetfr. 205. Tel.

, Liberty 7865. Vairais: ->t5 Broad* ay . 
' Boston. Tel. x. B. t»6o”>.

V. P. YANKtS.

maliava Į
I 
I

QUEEN ANNE MALIAVA 
$2.25 UŽ GALIONĄ 

itt -palvą ir balta. Tikrai gera maliau 
už pinigus.

f? ras baltas l«-ad. aliejus, terpetinas.
PI..EMNĖS lOČhOS ..............  $4.98

TI KSTANC1AI BARGEN'U 
GELEŽINIUOSE DAIKTUO

SE IK MALIAVOSE.
DAR VIENAS (.ERAS 

PIRKINYS
MES NUPIRKOME TA VORĄ 
KINI. HARDtVARE IR PAINT 

( 0. Iš SO. BOSTONO.
\ ielinis Pristatymas Dykai 
Telephone ll.incock f»|05—®IW>.

SOUTH END 
HARDWARECo.
10. ', M ASH1NGTON ST, BOSTON 

Irti Bo'er St. EI. Stoties.

JUODA SIETAMS
Jie. LŽ GALIONĄ

I I. MINĖ B 51.T A M SLIAVA 
<1.69 t Ž GALIONĄ

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA

ČEVERYKŲ
V ĖI.Ė geroj v j 
r ja. Išlygos b 
k« t i p<> $5.0*

617 Main st..

i AISYMO DIRBTI - 
su United Na si ne

gro# — tik reikė- mo- 
-arait?.

Cambridge. Mass.

PARSIDUODA
MĖSOS l< EBON tintai i>ox ■ .■ kit-; 

daiktų dėl budei:.ės. Matykit:
P šIRKA

378 M. 2-nd -t, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BEKARNĖ.
Randasi pa>. ■ ne lietuvių c ntre. 

Biznis eina pe. metu-. Gera proga 
.mokančiam kepti ietuviška duoną, ba- 
| bar kepame tik b»itą ir įvairius pyra- 
i gaivius Viskas parduodama ant vietos. 
Sykiu eina ir iia.nas su visais Įtaisy
mais. Paidi: ekiu arba atskirai.
Reikalui esą: t ->kys darbą ir bizni. 
Mortgičių nėra. Prašo šs.iaio už vi.-ką. 
Čash $2,000 ar < augiau. Matyk tuo- 
; VrNCENT B. AMBROSE.

,*395 Broad"a;.. South Boston. Mass. 
t Tel. So. Boston 0897.

SIENŲ POPIERA 
PUSE KAINOS

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

Puikios patrinos dėl kiek
vieno kambario jūsų stuboj.

SPECIALĖ MALIAVA
5 svarų eut Shellac—$2.75 

už galioną
40_40—20—$2.65 už gal.
Spar Varnišis, waterproof,

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

Pristatymas dykai. 
B & D WALLPAPER CO.

2150 Washington St., Boston
Netoli Dudley St.

Tel. HIGHLANDS 1321

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbą len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chamberą St., BOSTON, MASS.

!

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

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ESTATE Į LIETUVĄ
Ant Pardavimo ir atgal

SO. BOSTONE UŽLAIKAU
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ kampini- na- LAIVAKORČIŲ PAR-
mas ir krautuvė su įtaisymais. DAVIMO IR PINIGŲ
'šešių ŠEIMYNŲ namas .-u di
deliu kiemu, elektra, gesas. skal-

SIUNTIMO SKYRIŲ.
INŠ1URINU tik Massa-bynės.

TRIJŲ ŠEIM> NŲ medinis narnas chusetts valstijoj nuo ug-
3-4-4 kambariai, su įtaisymais. nies ir nelaimės automo-
NAUJAS DVIEJ.Ų ŠEIMYNŲ bilius. fornišius, gyvastį,
namas su nauiausiais įtaisymais, 
gražiau-ioj vietoj, ant .Marine 
Road.

namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

MEDFORDE PARDUODAME ANG-
i DVIEJŲ ŠEIMYNŲ narna-, -u
> vieta dėlei dviejų garadžiu ir nau

jausiais įtaisymais.

LIS IR MALKAS. 
Pristatome netoliau kaip 

12 mailių nuo Bostono.
READVILLE TURIUD5 1I.JI ŠEIMOM. narna-. 

įtaisymais, vištininkai. ir daug Daugybę namų, farmų ir
Žemės. krautuvių ant pardavimo

RANDOLPH ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.AŠTI OMŲ KtMBARU narna-

su visu fornišiumi, ir šeši akeriai 
žemės. GALIMA KREIPTIS 

vpatiškai, laišku arba per
E. BRIDGEV/ATER

FARMA 50 AKERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, ai klys ir l‘> kam-

telefoną.

OFISO VALANDOS:bariu stabą, yra visokių farmos 
mašinerijų

t

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vak.

Didelis Laimėjimas Kas Pirks.
Lietuviškas Dvaras, Meadowland Farma.

2 ' akeliu žemės, dirbamos 175 akeriai. ganykb - 40 akelių, miš
ko :;5 akeriai: šeimynų namas. 14 kambarių, v ■ ’.ai.synuĮi. snuma, 
salta- ir šiltas vanduo, elektrikos šviesa. Barnė, tvartai 175 pečių 1- 
gunv'. |u pėdų pločio, ir 3 grindų aukščio, masn o- karvėm- nieO.ti. 
N°w 5 orko kelias eina pro galą lauko, tarpe 2 miestų Miestas f ut- 
nam 2O.iHin gyventojų l’-_. mailės tolumo: antra- miestas Ponnret 2 
mailės. Pomfret miestelis apgyventas turtuoliu ir vienas i= graži-ių- 
'ių vietų Connecticut valstijoj.’ 20 mailių nuo Wor<ester. maiie- 
i u<> Sprr.gfield, 30 mailių nuo Providence. •>'* mailių nuo Hartfoid 
ir mailiu nuo B-> tono. Lietuvių farnierių gyvena ne maža* 
čiu- apie 5 mažės nuo tos vietos. Minėtoj vietoj pirmuius nebuvo ga 
ma nupirkti netik lietuviams. !>et ir ameriko įam-. Prit '-i s 
vi; morteasre verte. Pirkėjas turi turėti : •'■«.'» i 1 ••
Jią-šti apie siįjKni. Kreipkitės pas P. Vaičiūną ..i ►. giciaus -aci.i.

PETRAS VAIČIŪNAS (21)
Montello Co*I Co.

50 Ames Street, Moniello, Mass.

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pattoris

ATRODYS KAIP NAUJAS Už PENKIŲ METU-

DR. liANDAU
32 CH A M BERS ST, BOSTON.

Gvdo Vengriškas Ligas. - 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo « iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

O JŪSŲ NAMAS
Mes ažlaikom popiera# visokią spalvą dėl sienų karmabių ir pami

šius dėl grindą. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir kas tik rei
kalinga prie darbo daržą: dratus dėl tvorų ir sietas dėl langų.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir brušis už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
• J. H. SNAPE Al'SK AS. Savininkas

1147 Cambridge St, Cambridge, Maw.
TeL Porter 0755.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tei.: Richmord 0668. Rox. 1894-J. 
Vab'ie’os Nuo :» ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniltis iki 4 vai. po pietų.
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