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60,000 Žmonių be Darbo' Trodd! Pra“s'
Los Angeles Mieste

VIETOS VYRIAUSYBĖ 
NUSIGANDUS.

Tuo pačiu laiku buržuazija 
skelbia, kad Califomijoj 

tikras rojus.
Us Angeles miesto val

dyba labai susirupinus, nes 
išgirdo “žmonių balsą.” 1 
City Hali atėjo bedarbių at
stovai ir pareiškė, kad da
bartiniu laiku Los Angeles 
mieste yra 60,000 bedarbių, 
kurie neturi iš ko gyventi. Ir 
jie pareikalavo netik pašal
pos, bet sutrumpinti darbo 
valandas, taip kad fabrikan
tai turėtų samdyti daugiau 
darbininkų, apdrausti darbi
ninkus nuo nedarbo, organi
zuoti viešuosius darbus ir 
Įvesti pasenusiems darbinin
kams pensiją.

šitą bedarbių reikalavimą 
remia socialistų organizaci
ja, visos unijos ir net bažny
čios.

Miesto taryba išklausė be
darbių reikalavimą ir nors 
pripažino, kad padėtis yra 
be galo sunki ir ji labai norė
tų bedarbiams padėti, te
čiaus negali, nes Įstatymai 
jai neleidžia nieko daryti. Ji 
pasiuntė bedarbių komitetą 
pas taip vadinamą Sočiai 
Service komitetą. Tenai be
darbius priėmė labai manda
giai. atvyko atstovai nuo 
Prekybos Rūmų ir nuo Poli
cijos Departamento. Išklau
sę bedarbių reikalavimus, 
tie ponai taipgi pripažino, 
kad padėtis labai bloga, kad 
visi jie labai norėtų bedar
biams padėti, bet Įstatymai 
neleidžia. Viskas, ką jie gali 
padaryti ir daro, tai perspėti 
žmones iš toliau, kad neva
žiuotų i Californiją darbų 
jieškoti. Tuomet iš bedarbių 
atsistojo viena motel is ir pa
rodė dideli skelbimą, kuri 
tie patįs ponai siuntinėja po 
visą Ameriką, meluodami, 
kad Califomijoj geriausia 
gyventi. O vienas socialistas 
pasiūlė tiems ponams pakei
sti tuos Įstatymus, kurie ne
leidžia miestui bedarbių 
šelpti.

Ir bedarbiai išsiskirstė sa
kydami, kad jeigu dabartinė 
miesto valdyba šitų Įstatymų 
nepakeis, tai ateinančiais 
rinkimais jie pasistengs iš
rinkti tokią valdybą, kuri 
tuos Įstatymus pakeis. Tas 
miesto ponus labai nugąsdi
no, bet bedarbiams jie vis- 
tiek nenori padėti.

i

NORI UŽDARYT IMIGRA
CIJĄ DEŠIMČIAI METŲ.

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji tary ba svars
tė, kaip sumažinus nedarbą 
šioje šalyje, ir nusprendė, 
kad geriausia būdas, tai vi
siškai uždaryti imigraciją 
dešimčiai metų. Šitą reikala
vimą Federacija statys Kon
gresui.

| Valstijų senatas vienbalsiai i 
užgyrė naują Įstatymą pilie-1 
tybės gavimui. Įstatymas bus 
daug aštresnis už senajĮ. Jis 
nustato natūralizacijai tokią 
tvarką:

Mokestis už Pirmuosius 
Popierius $10. Reikalinga 
dvi deklaranto fotografijos, 
kurių viena su aplikacija eis 
į Washingtoną, o kita bus 
prikergta prie Pirmųjų Po
pierių. Mokestis už Įvažiavi-

užgyrė naują įstatymą pilie-

Vokietijon.
Trockis kreipėsi i vokie

čių valdžią prašydamas, kad 
ji leistų jam apsigyventi Vo
kietijoj. Jis sakosi dabar 
esąs jau sveikesnis, negu bu
vo" A Ima Aatoj. Turkestane, 
tečiaus visiškai pasitaisyti 
jam būtinai esąs reikalingas 
Vokietijos oras ir vokiečių 
medicinos pagalba.

Vokiečių valdžia atsaky
mo da nedavė, bet spauda

1 I

KAREIVIAI ATSISAKĖ 
ŠAUDYT j SUKILĖLIUS.

Ispanijos diktatūra jau 
pradeda braškėti. Gautos 
Londone žinios sako, kad su
kilus ispanų artilerijai, ofi- 
cieriai liepė pėstininkams 
šaudyt Į sukilėlius, bet pėsti
ninkai atsisakė. Tuomet ka
detams liepta šaudyt. Šitie 
taip pat atsisakė įsakymą 
pildyt ir da suėmę savo vir
šininkus Įkalino.

LIETUVOJ ŠALČIAI DAR 
VIS DIDĖJA.

Lietuvoj šalčiai didėja. 
Pradžioje vasario mėn. (apie 
5 ir 6 dieną) vietomis šalčiai 
siekė iki 30 laips. C. Tai se
nai Lietuvoje tokie 
buvo.

Per šiuos žiemos 
sušalo Lietuvoje

naičiai

šalčius 
keletas 

žmonių. Mat, netikėti ir reti 
tenai tokie dideli šalčiai.

REIKALAUJA ROMYT 
NETINKAMUOSIUS.
Daktarai, vyskupai ir šiaip 

žymesni žmonės Anglijoj 
pradėjo spirti Sveikatos Mi
nisteriją. kad ji pasirūpintų 
pravesti Įstatymą, kuriuo ei
nant galima butų netinka
muosius sterelizuoti, taip 
kad visokie silpnapročiai ne
galėtu veis.tis. Šitoki istaty- 
ma reikėtų ir nevedusiems «. *•
“tėveliams” pritaikyt.

Fanatikas Išbadavo 
40 Dienų.

Limos miestely, Ohio vals
tijoj, gyvena laisvamanis 
George Conrad ir turi 27 me
tų amžiaus sūnų, kuris lan
kydamas parapijinę mokyk
lą buvo 
fanatiku 
‘velnią”

LONDONE INFLUENZA 
NUŠLAVĖ 1000 ŽMONIŲ.

Ix>ndono žiniomis, pereitą 
sąvaitę influenzos epidemija 
tenai nušlavė 1000 žmonių Į 
kapus. Dėl didelių šalčių 
mieste pritruko vandens, kas 
da daugiau pakerta žmonių 
sveikatingumą.

NUŠOVĖ 2 SESERIS IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Omaha, Neb. — Čia gyve
no biznierius Frank John- 
son. Jis turėjo tris seseris ii 
visos tiįs buvo beprotnamy. 
Manydamas, kadis jų jau 
niekas neišeis, jisai pasiėmė 
revolverj ir nuėjęs Į beprot
nami dvi jų nušovė, ir ten 
pat pats nusišovė.

padarytas tikinčiu 
ir užsimanė išvyti 
iŠ savo tėvo. Tuo 

tikslu jisai sumanė išpasnin- 
kaut 40 dienų nieko neval- 
gant. kaip Kristus kitą syk 
padaręs. Jis tikėjosi pertą 
pasninką tiek “sustiprėti." 
kad galėsiąs išvyti ‘‘velnius“ 
iš visu laisvamaniu, kurie da- 
bar bažnyčion nevaikščioja. 
Ir per 40 dienų jaunas Con- 
rad nieko nevalgė, tik čiulpė 
kramtomąją gumą ir gėrė 
vandeni. Pradėdamas pas
ninkauti jisai svėrė 225 sva
rus, o šiandien sveria vos tik 
145. Per 40 dienų jis neteko 
75 svarų kūno ir taip nusil
po. kad dabar netik “velnių" 
negali niekam išvalyt, bet 
ir pats pasivilkti nedali. Jo 
tėvas sako: “Aš pirma nei
davau bažnyčion, o dabar 
juo labiau negaliu eiti, nes

mė'Budymą taip pat $5. Pa-Įspėja, kad Trockio prašymas 
metusieji Pirmuosius Pppie- i bus atmestas. Laikraščiai sa
lius, galės gauti kopiją už j k0, ka(i jeigu Trockis ir pri- 
$5.00. • žadėtų nesikišti i politiką.

Po liepos pirmosios dienos tai vis gi jo buvimas Vokieti- 
mokestis už Antruosius Po- joj anksčiau ar vėliau sukel- 
pierius bus $10. Už pamestų tų nesmagumų su Rusija 
Antrųjų Popierių duplikatą į rjauSybe. Vokiečių Liaudies 
reikės mokėti taip pat $10. j partija pareiškė, kad ji tuo-

Tuo pat laiku Įeis j galę , jaus pasitrauktų iš valdžios, 
svetimžemių registravimas, jeigu kabinetas‘nutartų duo- 
Kiekvienas svetimžemis tu-Gi Trockiui vizą. Užsienio 
rėš čia i 
kėdamas $20. __ _________

Vienas tame Įstatyme ge- čiau rezignuosiąs, 
ras dalykas, tai tas: 1 
galiai.Įvažiavo i šią šąli pirm cialdemokratai 
liepos 1 dienos 1924 metų ir sako, kad Trockį reikėtų Įsi- 
nuolat čia gyveno, nebuvo r -.........................
kriminaliai baudžiamas ir el
gėsi dorai ir moraliai, galės 
jau legalizuotis užsimokėda-{ 
mas $20 už registraciją ir 
tapti Amerikos piliečiu nu- i 
statytoje tvarkoje.

>s vv

VOKIETIJA SUMOKĖJU
SI JAU $50,000,000,000.
Per dešimti metų po karo 

Vokietija yra sumokėjusi 
karą laimėjusioms valsty
bėms nemažiau, kaip 50 mi- 
liardų dolerių, šitokią sumą 
suveda “Leipziger Neueste 
Nachrichten,” vienas rim
čiausių Vokietijos laikraščių. 
Laikraštis skaito ne vien tik 
pinigus, kuriuos Vokietija 
pertą laiką yra aliantams su
mokėjus, bet viską, ką alian- 
tai po karo iš Vokietijos iš
plėšė. Čia priskaitytos visos 
atimtos iš jos kolonijos, ge
ležinkeliai. kasyklos, tele
grafo vielos po jūrėmis, lai
vai ir kitoks valstybės ir pri
vatinių žmonių turtas. Tai 
yra didžiausia karo kontri
bucija visoj žmonijos istori
joj. sako tas laikraštis.

Kerenskis Pranašauja 
Bolševizmui Galą.

POLITIŠKA GRIPO EPI
DEMIJA.

registraotis, užsimo- į reikalų ministeris Štrezema- 
pareiškė. kad jis gi ei- 

kas nele- tiksiąs Trockį įsileisti? So- 
i ministeriai

nas
negu sū

MUSSOLINI KETINA AT
VAŽIUOT AMERIKON.•
Mussolini pasakė Ameri

kos pulkininkui Easter- 
'.voodui. kad užbaigęs savo 
darbą ir susilaukęs senatvės 
jis atvažiuosiąs Amerikos 
pažiūrėti.

I
Lietuvoje pradėjo siausti* 

politiška gripo < ’ 
Nuo šios ligos žmogus jau
čiasi visai sveikas, bet tar
nybos pareigų eiti negali.

Nesenai vyriausybės spau
da pranešė, kad susirgo ge
neralinio štabo viršininkas 
pulkininkas Plechavičius ir 
Įteikė krašto apsaugos minis- 
teriui atstatydinimo prašymą 
nuo einamų viršininko parei
gų. Krašto apsaugos ministe
ris jo prašymą patenkino. 
Toliau rašo, kad Plechavi
čiui teks išvažiuoti i užsieni 
gydytis. Tečiau kiekvienas 
gali pamatyti Kaune vaikš
čiojant visai sveiką pulkinin
ką Plechavičių. “Susirgo” 
generolas Daukantas, “susir
go” ta pačia liga ir pulk. Ple
chavičius.

STALINAS EISIĄS PAS
KUI TROCKJ.

HERRINO MAJORAS GA
VO 2 METU KALĖJIMO.

Herrin, III. — Buvusis šio 
miestelio majoras McCor- 
mack už sąmokslą prieš pro- 
hibicijos Įstatymą tapo nu
teistas dviem metams kalėji- 
man ir užsimokėti $3,000 pa
baudos. Buvusis policijos 
viršininkas Stamm gavo 18 
mėnesių kalėjimo ir $1.000 
pabaudos, o nuteistojo majo-| 
ro brolis, policmanas Mc- 
Cormack. gavo 1 metus ka
lėjimo ir $500 pabaudos.

leisti, bet jie vieni negali to 
padalyti.

Trockio pati mušė telegra
mą Čekoslovakijos komunis
tams. prašydama, kad jie 
pasirūpintų surasti jos vyrai 
prieglaudą kur nors Čeko
slovakijos kurorte, nes jo 
sveikata visai sunykusi. Ji 
da pridūrė, kad Turkestane 
mirusi nuo džit^ros viena jų 

1 mergaitė, o kita dabar ser
ganti ta pačia liga.

PAGROBĖ BONKŲ 
PIRKLĮ.

Detroite nežinia kokie pikta
dariai pagrobė iš kiemo 
vienmarškini bonkų pirklį 
Feuringą ir pranešė jo pačiai 
telefonu, kad paleis ji tik 
tuomet, kai ji padės jiems 
paskirtoj vietoj $25,000.

RIAUŠĖS PRIE KARTU
VIŲ.

Kroatų sostinėj Zagrebe 
pereitą sąvaitę buvo kalėji
me pakarti 4 banditai. Prie 

■kalėjimo vartų susirinko di
delė minia žmonių, kuriuos 
polici ja šautuvais ir durtu
vais stengėsi atstumti. Tuo 

> tarpu prie kartuvių kilo riau- 
išės. Vienas pasmerktųjų du 
‘syk parmušė budeli. Polici- 
jantai atėjo budeliui i pagal
bą, bet pasmerktasis pradėjo 
juos mušti ir šauktis Į žmo
nes už vartų, kad ateitų jam 
i pagalbą. Tris kartus jis bu
vo nuplėšęs kilpą nuo savo 
kaklo, pakol ji apgalėjo ir 
pakorė.DAKTARAS NUSIŽUDĖ.

Waterbury, Conn. — Pe
reitą sąvaitę čia persišovė ŠĮMET VISŲ TAUTŲ VE- 
Dr. Williams A. Goodrich.j * •Dr. Williams A. Goodrich.i 
gerai žinomas vietosgyvento- 
jams gydytojas. Nuvežtas li
goninėn jis tuoj mirė. Moti- 
vas nežinomas.

LYKOS PRIPUOLA 
TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Pirmu kartu per 347 metus 
šįmet visų krikščioniškų tau
tų Velykos pripuola tą pa- 

0 T 1 • dieną, nes stačiatikiųOUGUZO i railkinyS bažnyčios synodas Bukares- 

Su Maineriais.
Pereitą sąvaitę netoli Peo- 

ria, III., Įvyko baisi nelaimė 
ant geležinkelio. Nuo 25 pė
dų aukščio pylimo nuvirto 
traukinys, kuris vežė anglia
kasius: 5 darbininkai tapo 
užmušti, o 150 sužeista, iš 
kurių taipgi ne vienas da tu
rės mirti. Traukinys buvo su
kabintas iš 8 vagonų, ir kiek
vienam vagone buvo nuo 60 
iki 65 mainerių. Keturi vago
nai nusirito nuo pylimo ir su

lai sustiprintų mano sunaus virto vienas ant kito, kai ku- 
fanatizmą.” Jis sako, kad rie ratais aukštyn. Penktas 
prie to pasninko jo sūnų pri- vagonas irgi išėjo iš bėgių ir 
kalbinęs kun. Dotson, vietos nuslydo pakalnėn, bet pasi- 
metodistų pryčeris. liko stačias.

MEKSIKOS KUNIGAI 
REGISTRUOJASI.

Meksikos valdžia pareika
lavo. kad visi kunigai pri
duotų vidaus reikalų minis
terijai savo adresus. Ir iki pe
reitos subatos užsiregistravo 
jau 200 kunigų.

UŽMUŠTA 6 ŽMONĖS PO
LICIJAI SU PLĖŠIKAIS 

BESIŠAUDANT.
Rumunijoj, netoli Chaulo, 

būrys plėšikų susirėmė su 
žandarais ir prasidėjo šau
dymas. kuris tvėrė ištisas dvi 
valandas. Besišaudant buvo 
užmušti 2 žandarai ir 4 plė
šikai.

VILKAI SUDRASKĖ 11 
NAUJOKŲ ALBANIJOJ.

Gautomis Berlyne žinio
mis. Albanijoj, netoli kaimo 
Beri, šiomis dienomis vilkai 
sudraskė 11 naujokų. Dideli 
šalčiai ir nepaprastai gilus 
sniegas Balkanuose taip 
Įdrąsino vilkus, kad jie išti
somis naktimis staugia apie 
kaimus.

POTVINIAI BRAZILIJOJ 
SUNAIKINO DAUG 

KAVOS.
Didelės liūtys ir potviniai. 

Brazilijoj paskutinėmis die
nomis pridarė labai daug 
nuostolių kavos plantacijose. 
Sunaikinta esą nemažiau 
kaip ketvirtadalis kavos der
liaus.

22,000 KINIEČIŲ MIRĖ 
NUO ŠALČIO IR BADO.
Kinijos šelpimo komitetas 

Nevv Yorke gavo nuo savo 
atstovų Pekine žinių, kad per 
4 pastaruosius mėnesius Šen- 
si plovinei joj mirė nuo bado 
ir šalčių 22,000 kiniečių.

f

suLAIVAS NUSKENDO 
$500,000 PREKIŲ.

Australijos pakrašty 
skendo garlaivis “Kanovva- 
na.” su kuriuo kartu nuėjo 
jūrių dugnan $500,000 ver-

te nutarė perkelti savo Vely
kas 14 dienų i prieki. Žydai 
savąjį “passover” taipgi 
švęs tuo pačiu laiku.

KUNIGAS DAUŽO 
BONKAS.

Aladison. III. — šventos 
Marijos katalikų bažnyčios 
kunigas Scullv čia pastebėjo, 
kad parapijos mokyklon vai
kai ateina girti. Pasirodė, 
kad šalia mokyklos vienas 
parapijonas turi “spykyzę” 
ir pardavinėja vaikams mun- 
šainą. Kunigas pasiėmė laz
dą ir nuėjęs i tą smuklę iš
daužė visas bonkas. Išviso 
jisai sunaikino 500 kvorti- 
nių bonkų.

nu-

tės prekių ir visas pasažierių 
bagažas, žmonės buvo iš
gelbėti.

GIMĖ VERŠIS SU TRIM 
VUODEGOM.

VVhitebird, Idaho. — Ne
toli nuo šio miestelio faime- 
rio George Wyckoff o karvė 
atsivedė verši su trim vuode- 
gom. \ iena vuodega papras
toj vietoj, o kitos dvi iš deši- 

šiaip veršis kaipnės pusė 
veišis.

ŽMONĖS DAROSI TEI
SINGESNI.

Toledo. Ohio. — Čionykš
čio hotelio savininkas, L. H. 
Limecooly. mano, kad žmo
nės eina jau teisingyn. Jis 
;ako. kari 1927 metais jo 
svečiai pavogė iš hotelio 150 
tuzinu rankšluosčių, o per
nai jau lik 100 tuzinų išnešė.

■, Bolševikų diktatūrai sugriu-
VU8’ Rusijoj busianti buržua

zinė demokratija.
I Stalinas ištrėmė iš Rusijos 
Trockį, o kiti ištrems Staliną. 
Tokį galą “Maskvos despo
tui” pranašauja Aleksandras 
Kerenskis, kuris dabar gyve
na Paryžiuje.

“Trockio karijera jau už
baigta,” sako Kerenskis. 
“Stalinas jį išspyrė, ir dau
giau mes apie ji negirdėsi- 
me. Tūli mano, kad jo ištrė
mimas sustiprins Stalino pa
dėti. Bet aš manau, kad tas 
dalykų stovio visai nepakeis, 
nes Trockis ir Stalinas, tai 
politiniai Sijamo dvinai (ne
perskiriamai suaugę).

“Stalinas yra labai atkak
lus žmogus ir baisiai trokšta 
valdžios. Jis turi milžiniškos 
energijos, kuriai gali prilyg
ti tiktai jo dideli norai. Ir 
geležinis jo užsispyrimas 
gali da ilgai ji valdžioje iš
laikyti. Jis darys viską, kad 
išsilaikius ant viršaus, bet 
atsiminkit mano žodĮ, kad 
jis pralaimės.

“Trockis buvo ištremtas 
dėl to, kad reikalavo dau
giau diktatoriškos galios Po- 
litbiurui. kurio devyni nariai 
valdo Sovietų Rusiją. Bet 
Stalinas vienas valdo visą 
Politbiurą. Jis nėra nei joks 
liaudies komisaras, nei jo
kios grupės pirmininkas, o 
tik paprastas komunistų par
tijos centro sekretorius. Nei
damas i jokią valdžios orga
nizaciją. jis gali lengviau iš
laikyt diktatūrą.”

I Bet jo galas busiąs taip 
pat liūdnas, kaip ir Trockio, 

.Ir kaip tik

KAREIVIAI APIPLĖŠĖ 
KARALIŲ KAPĄ.

Iš Pekino pranešama, kad .^ko'Keren'skis? Ir kaip tik
30 kareivių tenai išplėšė Stalino diktatūra sugriusian- 
Mandžų dinastijos karalių (j jos vietą užimsiant) bur- 

demokratija, kuri 
dabar pradedanti pla-

kapą, pagrobdami už $3,-
000,060 aukso ir brangių jau 
akmenų. Keturi piktadariai niai Rusijoj vystytis 
esą jau sugauti.

Į

žuazinė

SANDINO ŽADA NUVER
STI NIKARAGUOS 

VALDŽIĄ.
Gen. Sandino, kuris nori 

išvyti iš Nikaraguos Ameri
kos kapitalistus, dabar turi 
2,000 kareivių ir žada nu
versti dabartinę Moncados 
■' aidžią, kuri tarnauja Wall 
Streeto bankieriams. Sandi-

20,000 Socialistų 
Demonstracija.

Austrijos sostinėj Vienoj 
pereitą nedėldienį socialistai 
buvo suruošę ginkluotų savo 
spėkų demonstraciją. Kaip 
žinia. Vienos socialistai dar
bininkai turi didelę ginkluo- ... ...
ą organizaciją savo reika-'"?zemen jau 
lamsginti. Klerikališkas val-l21.1’.".?8? o,.l.a,Yh Orlaivius 
rižios galva pralotas Seinelis siunčia W ashmgtono
pareikalavo, ka.l socialistai tenal
nusiginkluotų. Bet jie atsa-gaP1'a‘l:'t’l >lznl* 
kė, kad pakol buržuazi ja bus 
apsiginklavus, tai ir jie savo 
ginklų nepadės. Ir kad paro
džius savo spėkas, pereitą 
nedėldieni jie surengė de
monstraciją. Fašistai ir viso
kie kiti juodašimčiai suren
gė priešingą demonstraciją. 
Diena buvo baisiai šalta ir 
žmonių nesusirinko tiek, 
kiek buvo tikėtasi. Vis dėlto 
po socializmo vėliava mar
ša vo apie 26.600 darbinin
kų. kurie paskui susirinko 
prie respublikos Įsteigėjų 
paminklų. Tuo tarpu fašistų 
eisena buvo visai mizema: 
ji susidėjo daugiausia iš bu
vusių monarchijos karinin
kų.

SUDEGĖ 2 MOTINOS IR 
8 VAIKAI.

Johnstovvn. Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia sudegė dviejų 
angliakasių triobelės ir dvi 
motinos su aštuoniais vai
kais. Abiejuose atsitikimuo
se ugnis kilo iš peršildytų 
krosnių.

GUATEMALOJ ATSIVĖ
RĖ UGNIAKALNIS.

šiomis dienomis Guate- 
maloj atsivėrė ugniakalnis 
Santa .Maria ir pradėjo šau
dyt liepsnomis ir pelenais Į 
padanges. Pelenai krinta net 
Meksikoj apie Tapachula. 60 
mylių atstumo.
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SUVAŽIAVIMAS ATME
TĖ VALDŽIOS ĮSAKYMĄ.

Tautininkų valdžia Lietu
voje Įsakė visoms partijoms 
pakeisti savo Įstatymus taip, 
kad nesukakę 21 metų pilie
čiai negalėtų prie jų prigulė
ti. Vadinasi, diktatoriai užsi
manė atimti iš partijų pati 
veikliausi elementą — jauni
mą.

Šitokį Įsakymą gavo ir 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija. Bet partijos komite
tas atsake, kad jis negali or
ganizacijos Įstatų pakeisti be 
partijoj suvažiavimo. Todėl 
buvo duotas leidimas su
šaukti suvažiavimas.

Taigi, šiomis dienomis 
Įvyko Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos suvažiavimas j 
ir apie Įstatų keitimą refera
vo prisiekusioji advokatė, 
dr-gė Liuda Purėnienė, .Jos 
kalbą “Socialdemokrato” 
4-tas numeris apibudina 
taip:

“Referentė sako, kad apskri
ties viršininkas atsiuntęs Cent
ro Komitetui aplinkrašti, ku
riuo reikalaujama iki sausio 15 
pakeisti Partijos statutą, kad 
prie Partijos galėtų prigulėti 
piliečiai ne jaunesni kaip 21 
metų. Vienintelė teigiama to 
aplinkraščio pusė yra ta. kad 
Partija jo dėka gavo leidimą 
sušaukti konferenciją, kurios 
pirma negalėjo gauti per pus
trečių metų. Iš esmės gi valdžios 
aplinkraštis yra neteisėtas ir 
todėl nepriimtinas...

"Jeigu butų pakeisti Įstatai, 
kaip reikalauja apskrities virši
ninkai, tai tas žalingai atsiliep
tų Į jaunimą. Jaunimas nebega
lėtų užsiimti kulturiniu darbu, 
bet butų priverstas laiką pra
leisti kortavimu. girtuokliavi
mu ir tt...

“Piliečių Apsaugos Departa
mentas gali leisti Įsakymus tik 
tvarkai, švarumui ir sveikatai 
palaikyti. Bet ar gi čia turima 
reikalas su sveikata ir švaru
mu? Čia kišamasi į piliečiu pri
vatinius santikius. Leisti ar ne- 
leisti vaikui prigulėti prie parti
jos yra tėvų privatus dalykas.

į privatinius piliečių reikalus 
Piliečių Apsaugos Departamen
tą* neturi teisės kištis.

Kadangi tas aplinkraštis.
!• riuo turi būti jaunimas šali- 
ii< nas iš partijos, yra antivai- 
stv:,in;.'. antisocialis ir antikul- 
turinis. todėl referentė siūlo 
Partijos statuto nekeisti...

Re to. jei šiandien mes. pa
siremdami tuo aplinkraščiu, su
tiksime pakeisti statutą, tai ry
ti j apskrities viršininkai gali 
pareikalauti, kad mes ir savo 
Partijos programą pakeistume. 
(Konferencija plojimu referen
tei pritaria.)“

Tuomet konferencijai bu
vo pasiūlyta rezoliucija, kad 
valdžios Įsakymą atmesti 
kaipo priešvalstybini ir ne
teisėtą. Einant prie rezoliu
cijos balsavimo, konferenci
jos dalyviams buvo paaiš
kinta, kokios gali būt pasė
kos, jeigu valdžios Įsakymas 
bus atmestas. Pasėkų gali 
būt dvi: arba valdžia turės 
savo Įsakymą atšaukti, arba 
už jo nepildymą uždarys 
Socialdemokratų Partiją. 
Bet drg. V. Bielskis pasakė, 
kad—

“...prieš griežtą visuomenės 
pasipriešinimą valdžia turi nu
sileisti. Caro Rusijos vidaus 
reikalų ministeris Vittė buvo 
sumanęs visai panaikinti savi
valdybes. Bet caras pamatęs, 
kad visuomene prieš toki jo no
rą kelia galvą, pabūgo. Ir ne
drįso pabaigiamai liaudies tei
sių suminti. Turėjo savo suma
nymą atšaukti.

“Jeigu viršininkai savo ap
linkraščio neatšauktu, tada mu-

i Partija uždarytu, nes pa-kia visos mušu išeivijos rei- 
tume i nebgalę padėtį. Bet’kaląvimą!

I

tas neturi mus baidyti. Mes ne- 
nusigąsim! Daugumos kraštų 
socialdemokratams teko pa
kelti tokius sunkumus, kaip 
mums, teko nelegaliai dirbti, 
bet jie gyvi ir dabar. Vokieti
jos socialdemokratams buvo 
uždrausta veikti viešai, bet jie 
veikė slaptai. O pažiūrėkit: da
bar Vokietijos socialdemokra
tai stipriausi!... Taigi ir mums 
ne baisus Partijos uždarymas, 
nes mes ir dabar negalim nieko 
veikti. Laimėjo vokiečiai, nesu
gniužo nuo reakcijos kitų kraš
tų socialdemokratai, išiaiky- 
sim ir mes!

“Socialdemokratai yra ne 
stiklas, kuri Rujas gali suskai
dyt. bet Rietas plienas, kuris 
viską nugali!’

Po sitos kalbos konferen- 
Tfia ilgai ir karštai ploja.

Dr-gė L. Purėnienės pa
siūlyta rezoliucija priimama 
kaip vienu balsu.

Vadinasi, valdžios Įsaky
mas pakeisti Partijos Įstatus, 
atmetamas. Ir kokios gi pa
sėkos? Ar uždarė Socialde
mokratų Partiją. Ne.

Drąsus ir stiprus musų 
draugų žodis nugąsdino 
Kauno diktatorius, ir “Lietu
vos Aidas” dabar praneša, 
kad tas vidaus reikalų minis
terijos aplinkraštis, kuriuo 
reikalauta pakeisti politinių: 
partijų Įstatai, jau sustabdy
tas.

Na. o kaip pasielgė kitos 
politinės organizacijos? Jos 
nusilenkė diktatoriams. Ir 
valstiečiai liaudininkai, ir 
krikščionys demokratai, su
šaukę savo konferencijas, 
nutarė valdžios Įsakymą pil
dyt ir savo Įstatus pagal jos 
komandą pakeisti.

Bet veltui nuėjo visas jų 
paklusnumas, nes socialde
mokratams pasipriešinus. 
Įsakymas atšauktas.

Ot, ir palyginkit kovotojus 
-u lepšėmis.

kunigų Karas pWieš •
“MUSŲ RYTOJŲ.“

Tautininkų valdžia Lietu
voje leidžia ūkininkams sa
vaitinį laikrašti, kuris vadi- 
naši “Musą Rytojus.” Laik
raštis vedamas gana gabiai, 
jo kalba lengva, turinys ivai-I 
rus ir gyvas, ir visiems me- i 
tams kainuoja tik 4 litus, kas 
Amerikos pinigais reiškia tik 
40 centų. Platinamas po vi>ą . 
kraštą per valsčius, mokyk
las ir kitas visuomenės Įstai
gas. “Musų Rytojus” pasie
kė jau netoli 100.000 skaity
tojų.

Kunigams pasidarė pikta

t

AMERIKIEČIAI REIKA
LAUJA GRĄŽINTI DEMO

KRATINĘ TVARKĄ 
LIETUVOJE.

■ Vasario 17 dieną po visą
• Ameriką lietuviai minėjo 

Lietuvos nepriklausomybės
• paskelbimo dieną. Ir priim-
• tose jų rezoliucijose ryškiau

sia metasi Į akis reikalavi
mas, kad kuo greičiausia

1 Lietuvoje butų grąžinta de- 
jmokratinė tvarka ii- sušauk
tas Seimas.
■ South Bostono mitingo re
zoliucija tilpo jau pereitame 
“Keleivio” numery. Dabar 
paduosime chicagiečių įneš
tą rezoliuciją. Pažymėję fak
tą. kad Vilniaus kraštas te
bėra pavergtas po svetimu 
jungu, chicagiečiai pareiš
kia :

“Mes matome, pagaliau, kad 
dar nėra Įvykintas tas Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaracijo
je išreikštasai žmonių troški
mas. kad Lietuvos Respublika 
tvarkytus! demokratiniais pa
matais. Nuo 1926 m. gruodžio 
IV d. perversmo Lietuvoje susi
darė diktatūra, kuri slegia vi
suomenini gyvenimą, slopina, 
apšvietą ir darbo žmonių kovą 
dėl geresnio būvio ir puldo Lie
tuvos vardą demokratinio pa
saulio akyse. Todėl šis susirin
kimas reikalauja, kad be ati
dėliojimo butų sugrąžinta lais
vė Lietuvos žmonėms, sušauk
tas demokratiniu budu visų gy
ventojų išrinktas Seimas ir at- 
steigta teisėta konstitucinė 
tvarka.“
Lietuvos tautininkų spau

da labai mėgsta persispaus-1 
dinti iš fašistuojančios “Vie-1 
nybės” prielankių sau žinių. Į 
Žiūrėsime, ar perspausdins ji■ 
šitas rezoliucijas, kurios reiš-

I

ruprsH.us. Ir taip darė ne kieno 
kito, o katalikybės vardu. Ne 
vienas ūkininkas, kunigo pri- 
l alO'tas Įsirašyti Į ūkininkų są- 
junpą. šiandien, kai jam gresia 
purčius, km! už duotus pasiti
kėjimo vekselius io-gyvenimas 
bus abra-ytas arba net iš var
žytinių par< lotas, susirietęs 
keikia k!elx>nėiĮ. kunigėlį, o su 
juosviem kartu ir liažnytėlę.“

Bet vargi: i Lietuvos pra- 
baščiai šito graudenimo pa
klausys. Vėliausios žinios ro
do. kad jie eina da toliau ir 
žada net “amžinas mišias” 

_ . laikyti už tų dūšias, kurie
ir pavydu. Jie turi savo ran- mes skaitę " Musų Rytojų,” o 
koše parapijas ir stovi prie jo \ įeton užsirašys dabar ku- 
kaimiečių arčiau, negu Sme- nigų leidžiamą “Musų Laik- 
tonos ar Voldemaro kompa- raštą.“ Galimas daiktas, kad 
nija. o bet gi nei vic-no savo vėliaus jie padarys tą laik- 
laikraščio neturi tai:: išpla- rašų da ir su ’zupelnais at- 
tinę. Taigi sukruto klfbonai.. laidais.” 
pasikėlė ilgus savo skvernus 
ir pradėjo prieš "Musų Ry
tojų" karą. Apie tą karą 
"Lietuvos Aidas" dabar ra- 
šo:

“Nuo kurio laiko mes gauna-; 
me iš Įvairių Lietuvos vietų ko
respondencijų. kuriose rašoma, 
kad dabar prasidėjusi smarki 
kunigų agitacija už “katalikišką 
spaudą.“ Ypatingai esą agituo
jama už naujai Katalikų Veiki
mo Centro sumanytą leisti sa
vaitrašti: “Musų Laikraštis.“ 
Kunigai tą laikraštį brukte bru
ką žmonėms persisiųsdinti ka
lėdodami ; ii bruką mokyklų ka
pelionai net mažiems pradžios 
mokyklos vaikams. Ji kuo uo-1 
liausiai peršą kunigai iš sakyk-! 
lų. Kartais net ištisi pamokslai 
esą sakomi tik apie spaudą.“

Ir "Lietuvos Aidas” pata
ria kunigėliams pagalvoti, ar 
tik neperdaug jie Įsikarščia
vo. Jis net gąsdina juos, kad 
šitoks biznis bažnyčiose gaii 
'•ukelii žmonėse pasipiktini
mą prieš tikybą. Sako:

“...kai klebonėlis arba jauna
sis kunigėlis perdaug uoliai 
žmogui pradeda brukti dar ne
samą. kad ir katalikišką laikra
šti. tai žmogus turi daug pa
grindo kunigu nepasitikėti. Jis 
puikiai atsimena, kad tas pats 
klebonėli* arba jaunasis kuni
gėlis uoliai ji ragino ar net mo
rališkai vertė Įsirašyti i krikš
čionių demokratų partiją, ar 
ūkininkų sąjungą ir... apvylė, 
arba dar blogiau padarė: žmo-

t :

kaląvimą!
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tis. ir jų priešakyje Plechavi
čiuje. gruodžio perversmo did
vyryje.

“ši kova tuo tarpu pasibaigė 
Voldemaro laimėjimu: jis buvo 
stipresnis. Plechavičiui teko pa
sitraukti. Bet manoma, kad 
opozicijos eilės nėra nugąsdin
tos. Artimiausioj ateityje todėl 
gali būti netikėtų Įvykių ir vie
šu susirėmimu. Kaipo Įpėdinis

* *

atleistam ‘dėl ligos’ generalio 
štabo viršininkui. minima pulk. 
Kubiliaus vardas.

“Plechavičiaus asmenyje iš
nyksta nuo politikos arenos 
paskutinis perversmo vadų. 
Pirm jo jau turėjo pasišalinti 
pulk. Skorupskis. apsaugos mi- 
nisteris Daukantas, pulk. Pet- 
ruitis. gen. Žukauskas ir kiti.”

Kaip rodos, tai Smetonos 
padėtis yra stipresnė, nes už 
ji stojanti kariumenė. Volde
maras armijoj daug pritari
mo neturįs, užtai jis pradė
jęs organizuoti “Geležini

IR VOLDEMARO.

Pasirodo, kad pasklydu- 
sios Amerikos spaudoje ži
nios apie “pučą” Lietuvoje 
šio mėnesio pradžioje nebu
vo iš piršto išlaužtos. Dabai 
pradeda aiškėti, kad Lietu
vos diktatorių abaze ištikru
jų neramu. Musų korespon
dentas rašo iš Kauno, kad 
kai kurie karininkai buvo 
pasiūlę Voldemarui apsi
skelbti Lietuvos karalium. 
Kiti gi tam pasipriešino. Pa
starųjų tarpe buvo ir genera
lio štabo viršininkas Plecha
vičius. Dėl to jis buvo pri
verstas “rezignuoti dėl ne
sveikatos.” Dėl tos pačios 
priežasties kiek anksčiau tu
rėjęs pasitraukti ir karo mi- 
nisteris gen. Daukantas.

šiomis dienomis mums te
ko matyti artimo Smetonai 
žmogaus laiškas, rašytas vie
nam asmeniui South Bosto
ne. Tame laiške Smetonos i Vilką” savo pusei palaikyti 
bičiulis irgi sako, kad tarp 

valstybė. Lietuvos diktatorių dabai ei
nanti aštri kova, ir vienas iš 
dviejų turėsiąs prasišalinti— 
arba Voldemaras, arba Sme
tona.

Šitą dabar patvirtina ir

NETYČIA PASAKĖ TIESĄ
“Lietuvos Aidas,” norėda

mas pafilozofuoti apie tai, 
kas vra tauta ir 
sako:

“žalingiausia klaida yra ta
da. kada reliatyvus dalykas yra 
suabsoliutinamas arija kada 
tam tikros visumos tik viena 
dalis, tik viena gyvenimo pusė vienas Berlyno laikraščio ko- 
yra laikoma visuma, visu gyve- respondentą 

ši.- dalies arba reliaty- “Naujienos.’

kad tarp

I
I

Kas Mums Rašoma.
Iš Pittsburgho pranešama, 

kad ant Soho labai sukruto 
lietuvių draugijos. Daugiau
sia dirba SLA. 40 kuopa ir 
D. L. K. G. draugija. Pasta
roji numušė net pusę Įstoji
mo. kad daugiau naujų narių 
gavus. Vasario 10 d. SLA. 
3-čias apskritys buvo suren
gęs Vanagaičiui juokų vaka
rą. Salė buvo pilna žmonių 
ir visi juokėsi: kiti juokiasi ir 
iki šiai dienai. Kovo 17 d. 
tas pats apskritis rengia va
karėli Pisstburgho lietuvių 
jaunuoliams. Bus gera vaka
rienė. %

jeigu jau prisieitų imtis galu-, 
linų priemonių, šaulių sąjun-j 
gą jis irgi patraukęs savoj 
pusėn.

nimu.
vaus dalyko suabsoliutinimas 
yra šališkiausio vienpusiškumo 
ir didžiausio silpnumo galin
giausias revoliucinis pradas.“

Šitokią "žalingiausią klai
dą” kaip tik ir daro tie žmo
nės. kurie šiandien stovi prie

j "Lietuvos Aido” ir laiko sa
vo rankose Lietuvos valdžią. 

• Būdami tiktai mažute visuo
menės dalimi, jie nori visam 
pasauliui Įkalbėti, kad jie 
yra lietuvių rauta, o jų vadas 
—"tautos vadas!” Vadinasi, 
suabsoliutina reliatt'vų daly- 

: ką. Ir todėl mes jau matome. 
; kad "revoliucinis pradas” 
, ištikrujų pradeda kelti revo- 
i liuciją. Visokios rezignaci
jos- “dėl nesveikatos” ir uni
versiteto studentų riaušės — 
tai tipinga reVoliucijos pra
džia.

f

Žemesnysis Kongreso bu
tas nubalsavo paskirti iš val
stybės iždo Š250.000 “sura
dimui teisybės apie prohibi- 
ciją."

s. kuri cituoja 
” Jis sako:

“Jau nuo kurio laiko viešpa
taujančioje Tautininku partijo
je einą smarkus kivirčai, ypa
tingai stiprus nuomonių skirtu
mai reiškiasi tarp Voldemaro ir 
valstybės prezidento Smetonos. 
Kuomet Smetona stoja už nuo
saikesnę politiką ir taikymąsi 
su krikščionimis demokratais, 
tai Voldemaras yra aštriausio 
fašizmo ir griežtos diktatūros 
šalininkas. Tautininkai yra la
ibai nepatenkinti Voldemaro 
taktika, kadangi nematyt prak
tiškų rezultatų ir auganti ‘ma
žiuko profesoriaus’ autokratija 
grasina pavojum, partijai ir 
kraštui.

“Pastaruoju laiku paaštrėjo 
Voldemaro santikiai su vidaus 
reikalų ministeriu, su finansų 
ministeriu ir su kitais vadovau
jančiais tautininkų žmonėmis, 
taip kad. galima sakyt, buvo 
viešai reikalaujama Voldema
ro pasitraukimo. Opozicijai pa
vyko surasti šalininkų ir armi
jos karininkuose, kurie yra 
svarbiausias diktatūros rams-

i

Iš Baltimorės pranešama, 
kad lietuvių moterų pilietiš
kas Kliubas buvo nuvykęs i 
amerikiečių spaustuvę, kur 
spausdinami du Hearsto 
dienraščiai, "Baltimore 
Ne\vs” ir “Baltimore Ameri- 
can.” Musų lietuvės norėjo 
pamauti. kaip tuos laikraš
čius spausdina. Spaustuvės 
vedėjas maloniai jas priėmė, 
išvedžiojo po visus departa
mentus ir išparodė, kaip yra 
gaunamos žinios, kaip daro
mi paveikslai, kaip laikraštis 
parašomas, kaip raštas susta
tomas ir kaip ant galo pasi
daro gatavas laikraštis.

JUOKAUDAMAS NUŠO
VĖ KARININKAS KA

RININKĄ.
Tilžės kareivinėse, viena

me karininku kambarv ivvko 
j žmogžudystė. Buvo taip, 
i Penktadienio vakare ulonų 
vachmistras Adleris ir jau
nesnysis vachmistras Rek- 
lies parėjo iš miesto girti. Pa
buvę kareivinėse apie 10 mi
nutų, vėl išėjo ir grižo tik 
šeštadienio rytą, dar labiau 
girti.

i Įėję i kambaiį. kur miego- 
< jo vachmistras Urbutaitis, ji 
■ pažadino ir pradėjo kalbėtis. 
Po kelių minučių jaun. vach
mistro Adlerio, su kuriuo 
bario atsinešė revolveri, pri
ėjo prie savo draugo vach
mistro Adlerio su kuriuo 
girtavo. Įrėmė revolveri Į 
krutinę ir pasakė: “dabar aš 
tave nušausiu.” Adleris tik 
nusišypsojęs, pasižiūrėjęs Į 
Įremtą krūtinėn revolveri, 
pats pridėjo visai ton vieton, 
kurioj yra širdis ir pasakė: 
“šauk, bet šauk gerai.” Tuo 
pat akimirksniu Reklies pa
spaudė gaiduką. Pasigirdo 
šūvis ir Adleris negyvas nu
virto Į lovą.

Iš Chicagos mus infor
muoja, kad 17 vasario tenai 
buvo surengta Lietuvos at
stovui p. Balučiui vakarienė 
Congress viešbuty. Dalyvavo 
apie 300 žmonių, bet beveik 
visi biznieriai ir šiaip pasitu
rintis žmonės. Darbininkų 
šitoj puotoj nesimatė. Mat. 
ne jų reikalai tenai buvo at
stovaujami, ir ne jų kišenini 
bilietai buvo pdarvti.

I

✓

Ii Chicagos rašoma, kad 
Andriui Radzevičiui "be- 
starduojant” Fordą, motoras 
spyrė atgal ir nukirto Radze
vičiui rankos kaulą. Nuken- 
tėjusis esąs da jaunas vaiki
nas, tarnavęs p. Cibulskio 
krautuvėje.

i

t
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Iš CIevelando, Ohio pra
nešama. kad tenai buvo lie
tuvių drutuolio Komaro im
tynės su lenkų gorila Stasia- 
ku. Pirmą kartą lietuvis pri

siplojo prie žemės lenką, ant- 
jru kartu Stasiakas paėmė 
! Komara. Trečiu kartu Ko- *■
; maras vėl pradėjo imti vir- 
Išų, bet išsibaigė paskirtas 
: laikas ir imtynės buvo nu- 
; trauktos rezultato nepasie- 
i kits.
I 
i 
t
I
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Ii Scrantono, Pa. rašoma, 
kad anglių kasyklos dirba 
ne visos, o viršutiniai darbai 
irgi prastai eina, todėl be
darbių mieste daug ir iš kitur 
atvažiavus darbas gaut labai 
sunku. Merginos skundžiasi, 
kad vaikinai jų neveda, bet 
čia augusių merginų niekas 
nenori vesti, nes jos žiuri tik 
pinigu iš vyro, o dirbti tingi.

Iš Amoni jos rašoma, kad 
per vestuves tenai vienas iš
sigėręs vyrukas pasiėmė ke
lias mergihas ir pasisodinus 
jas Į svetimą automobilių no
rėjo duot “raidą." Bet nemo
kėdamas gerai važiuoti, tuo
jaus su visu automobilium 
apvirto ir sudaužė netik ma- 
Šimą, bet ir pats susižeidė.

Rinso
" vanoj ar skalbykloj... Dėl Bdtesnii‘fcžiii Dirbo’Skiltaini

Ii Hamiltono, Kanados, 
rašoma, kad 9 vasario S. D. 
L. S. P. D-ja buvo surengusi 
šokių vakarėli. Griežė stygų 
orkestras su piano pritarimu. 
Susirinko beveik visi vietos 
lietuviai, seni ir jauni, ir visi 
gražiai linksminosi.

Ii Worcesterio pranešama, 
kad B. Skliutis tenai likos 
teismo nuteistas pusantriems 
metams kalėjimo. Jis buvo 
kaltinamas tuo, kad su pavo
jingu ginklu (peiliu) užpuo
lė A. Paškevičių.
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Kas skaito ir rato, II
Tas duonos nopraio. || | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko novelktoų 

® fcalaEMMpalEta.

11-k«s Metų Lietuvos Nepriklausomybes 
Apvaikščioįiaas Chicagoje.

Su socialistais privalo eiti į SCRANTON, PA.j šis susirinkimas reikalauja,! Su socialistais privalo eiti i SCRANTON, PA. 
kad be atidėliojimo butų su-lkiekvienas darbininkas, nes JAreštuota daug lietuvių jau- 
grąžinta laisvė Lietuvos tik socialistai teisingai gina f nuoliu. Butkuvienė norėio

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ NESUTIKI 
MAI IR KERŠTAS.grąžinta laisvė

žmonėms, sušauktas demo
kratiniu budu visų gyvento
jų išrinktas Seimas ir atsteig- 
ta teisėta konstitucinė tvar
ka.

musų reikalus. Vergas.
ių. Butkuvienė norėjo 

nukirsti savo vyrui galvą.
šiomis dienomis čia buvo 

areštuota daug lietuvių jau- 
nuolių. Policija sako, kad jie 
eidavę vogti į krautuves. Bet 
vagiant nei vieno krautuvėj 
nesugavo. Vis dėlto policija 
turbut turėjo kokio nors pa
mato jų apkaltinimui, nes be 
reikalo negi butų areštavus, 
štai suimtųjų vardai: Juozas 

bauskas. K. Rimkus, Al- 
’binas Stanevičia, Juozas

, Ed. Stanevičia, 
-Juozas Vilkaitis, J. Kalešins- 
k;s ir .John Rubin (airys) — 
iš viso <s asmenys. Didesnieji menkos vertės. Šiaip publi- 
tapo nuteisti kalėjiman po 4 kos buvo daug. Dvi mergai- 
metus, o mažesnieji nuteisti tės sagstė tautiškas ženkle- 
į pataisos namus nuo 2 iki 3 liūs. Griežė mišrus stygų or- 
metų.

Motinos verkia, ašaroja 
savo sūnų netekusios. Gaila 
vaikų, gaila ir jų motinų. Vi
si jie yra aplinkybių auko
mis. Gyvenimas yra toks, 
kad daug lengviau žmogui 
eiti blogu keliu, negu geru.

MONTREAL, CANADA.
šių metų 9-tą vasario Sūnų 

ir Dukterų Savišalpos Drau
gija surengė kaukių balių 
belgų salėje. Nors balius bu
vo be svaiginamų gėrimų, 
bet kitoj salės pusėj yra bel
gų kliubas, kur “linksmojo 
vandenėlio” galima buvo 
gauti, todėl ir įsigėrusių bu
vo pakankamai. Buvo ski
riamos 3 brangios dovanos 
tiems, kurie bus geriausia 
apsirengę. Vienok maskų bu
vo nedaug, ir tos pačios

mis” kumštimis.
Manau, kad toliaus visos 

organizacijos laikysis aukš
čiau nurodytų pastabų ir at
eityje betvarkė nebepasikar
tos. Ten Buvę#.

TORONTO, CANADA. 
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas.
Paminėjimui 16 d. vasa

rio, Toronto Lietuvių Jauni
mo kuopelė suruošė diskusi
jas. Vakarą atidarant sugie
dota Lietuvos himnas. Laike 
himno, keliatas “maskvie
čių” sėdėjo ir tyčiojosi. Ju
saitis pasakė keliais žodžiais 
įžanginę prakalbėlę. J. Jo- 
kubynas apibudino lietuvių 
gyvenimą dar iš senesnių lai
kų. A. Maula ir kiti savo 
trumpose kalbose apibudino 
11 metų Lietuvos nepriklau
somybės gyvavimą. Pasibai
gus prakalboms, prasidėjo 
diskusijos. Kadangi diskusi
joms nebuvo nuskirta kry p
tis, todėl jose reiškėsi viso
kios mintys. Kaip kurie buvo 
nepatenkinti himnu ir reiškė 
pasipriešinimą. Kiti, apsvai
ginti Rusijos “rojum,” reika
lavo išnešti protestus ir šmei
žė netik Lietuvos dabartinę 
valdžią, bet ir pačią Lietuvą. 
Gerai žinomas visiems triuk
šmadarys Maila, norėdamas 
ginti komunistų pašę, pradė
jo taip nešvariai kalbėti, 
kad visiem^ pareikalavus tu
rėjo atsisėst. Vienam kuope
lės nariui pareiškus, kad 
esant kuopelei nepartinei, 
tokie barniai bei protestai 
vardu kuopelės nepritiktų iš
nešt, raudonieji nepasiten
kino, o diskusijų pirmininkas 
Jusaitis pareiškė: “Mes ne
privalom žiūrėti kokių nors 
įstatymų, mes išnešam pro
testus prieš Lietuvos bude
lius.”

Gaila, kad musų kuopelės 
nariai nei vieno klaasimo ne
gali apsvarstyt neįkišę savo 
politiško kromelio.

Ten buvęs.

CHICAGO, ILL.
Jubiiejini# naujienų 

koncertas.
Vasario 10 d. WickerParkl 

svetainėje įvyko jubilėjinL 
“Naujienų” koncertas.

Publikos prisirinko nepa-< 
prastai daug. Svetaine buvo, 
permaža. “Naujienos” senai! 
jau turi su savim publiką, i Arbac 
Kur jos tik surengia kokį va 
karą, tai Chicagos svetainė-: Kaziauskas, . • _ ■»

Matėsi salėje ir Lietuvos 
konsulas Chicagai, bet jisai 
nekalbėjo.

Vasario 17 d. atvyko Chi- 
cagon p. Balutis, Lietuvos at
stovas Washingtone.

Jį pasitikti rūpestingai 
rengėsi Chamber of Com- 
merce komitetas ir daugelis 
Bridgeporto “milionierių.” 
Gal daug kam neteko pama
tyti Balutį dėl to, kad komi
tetai buvo prisakę, jeigu kas 
nori pasitikti Balutį, pri\alo 
turėti fraką ir cilinderį. O to
kius “tulšius” nevisi musų 
buržujai turi. Aš irgi bučiau 
ėjęs į Grand Centrai gelžke- 
lio stotį, ale... cilinderio ne
turėjau, nors pusfrakį jau se
nai turiu. Skolintis cilinderį 
pas graborių Eudeikį neno
rėjau eiti, tai taip ir neteko 
pamatyti senai pažįstamo 
pono Balučio, su kuriuo kar
tu dirbome prie vieno Chica
gos, Dieve duok jam dangų, 
dienraščio... ‘

Vakare, sako,.buvę dide
lės iškilmės viešbuty. Bet dėl 
to nelaimingo frako, neteko 
dalyvauti ir vakarienėje.

Girdėjau, kad p. A. Vana
gaitis turėjo skolinti fraką 
kitur, nes sava jį palikęs ry
tuose. į vakarus jis atskrido 
sumenadžeriaut savo “Mar
gutį.” nes buvusis menadže- 
ris kitą biznį užsidėjo.

Don Pilotas.

Vasario 16 d. Vilniaus Va- į 
davimo Komitetas buvo su
rengęs Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte, masinį mitingą 
paminėjimui vienuolikos me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių.

Publikos susirinko labai 
daug. Kai kuriems teko sto
vėti už durų. Gal dėlto daug 
žmonių susirinko, kad įžan
ga buvo maža — 25c. Be to 
dar buvo garsinta, kad ba? 
daug kalbėtojų ir geras mu
zikalus programas.

Mitingą atidarė daug dar
bavęsis Vilniaus Vadavimo 
Komitetui p. M. Vaidyla ir 
pavedė p. Zalatoriui vesti 
vakaro tvarką. Pirmas trum
pai kalbėjo p. Žukas, gene
ralis SLA. organizatorius, 
kuris dabai- lankosi (’hieago- 
je su prakalbomis. Paskui 
kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Publika griausmingais aplo
dismentais pasitiko jį estra
doje. Kalbėtojas neilgoj sa
vo kalboj aiškiai ir įspūdin
gai nupasakojo, kaip Lietuva 
atgavo savo nepriklausomy
bę. Jisai pabrėžė tą faktą, 
kad nors Lietuva yra nepri- 
klausoma, bet prieš porą 
metų naktiniai “revoliucio
nieriai” pasigrobė valdžią Į 
savo rankas ir pamynė de- 
mokratybės principus. Prieš 
11 metų valdė Lietuvą sveti
mi despotai, o šiandien ją 
valdo savieji diktatoriai, ku
rie net išvaikė žmonių rink
tą seimą. Lietuvos liaudis į 
šitokią valdžios formą labai 
prastai žiuri, kaip kad ir mes 
amerikiečiai. Bet ilgai taip j 
nebus. Demokratija paims; 
viršų.

Kalbėtojas prisiminė ir 
D-rą Joną Basanavičių, kuris 
visomis savo jėgomis stengė
si, kad Lietuva pati turėtų 
savo valdžią, kuomet kleri- 
kališki lakudros 
vokiečius ir 
prašė 
cha. kad tasai butų taip ge-' paminėti, šiandien. 1929 m., 
ras ir taptų Lietuvos kara
lium. Ačiū tiktai tiems žmo
nėms, kurie permatė, kad 
Lietuva gali valdytis be jo
kių princų, ir ačiū revoliuci
jai, Lietuva liko respublika.

Trečias kalbėjo d-ras Bie- 
žis. Jo kalba buvo nuobodi. 
Gerai, kad nors trumpai kal
bėjo.

Buvo padaiyta trumpa 
pertrauka ir rinkta aukos. 
Aukų surinko $94.51.

Buvo priimta rezoliucija ir 
sveikinimo telegi-ama d-rui i 
K. Griniui, Kaune.

Programas.
Pirmas programe pasiro

dė Jaunosios Birutės choras. 
Reikia pasakyti, jog p. Sar- 
paliaas mokinamas vaikučių 
chorelis labai puikiai išlavin
tas. Jisai pasirodė visame sa
vo gražume ir rūpestingai 
buvo prirengtas suvaidinti 
šiam vakarui pritaikytą vaiz
delį. Pakilo uždanga: pasi
rodė aukuras ir vaidilučių 
būrys. Birutė ir senas žilas 
Vaidila su stygomis. Gra-1 
žiais baltais rūbais pasipuo
šusios jaunutės mergaitės 
—vaidiliutės prie aukuro 
dainuoja. Pasirodo čia ir 
Keistutis, jaunas vaikinas, 
kuris meilinasi prie Birutės 
ir kalbina ją už žmoną. Se
nas Vaidila dainuoja, dai
nuoja ir vaidilutės.

Dainuoja p-nia Biežienė. 
Ji labai gražiai sudainuoja 
porą dainelių.

Išeina art. St. Pilka. Jisai 
pasako trumpą, bet graudin
gą kalbą.

Ant galo dainuoja “Biru
tės” choras, vadovaujant p. 
Steponavičiui. Choras ir už
baigia programą.

i

i

i

CHICAGOS LIETUVIU 
REZOLIUCIJA.

Priimta Vilniaus Vadavimo 
Komiteto sušauktame masi
niame susirinkime vasario 
16 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, minėti vienuo
likos metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves.

Masinis lietuvių mitingas, 
susirinkęs Chicagos Lietuvių

važinėjo į Auditorijoje Vienuoliktom# 
klupčiodami metinėms Lietuvos Nepri- 

vokišką princą Ura- klausomybės sukaktuvėms

i

i

vasario 16d.. su dideliu pa
sitenkinimu ir džiaugsmu 
pažymi, kad Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo 
Akte išreikštas lietuvių tau
tos pasiryžimas nusikratyti 
svetimo jungo jau yra įvy
kintas didžiumoj Lietuvos 
teritorijos. Nepriklausoma 
Lietuva yra vaisius to darbo, 
kurį dirbo musų tautinio at
gimimo tėvas. Dr. Jonas Ba- 

jsanavičius, bei šimtai kitų 
'garbingų, pasišventusių tau- 
į tos darbuotojų, ir taip pat tų 
; sunkių kovų prieš Rusijos 
carizmą ir Vokietijos kaize- 
rizmą, kurias teko pakelti 
Lietuvos liaudžiai.

Bet kova už Lietuvos lais
vę dar tėra tik dalinai laimė
ta. Už vienuolikos metų po 
Nepriklausomybės paskelbi
mo mums tenka, deja, pažy
mėti. kad sostinė Vilnius ir 
trečdalis Lietuvos žemių dar 
tebėra okupantų lenkų ran
kose. Mes reiškiame gilų sa
vo įsitikinimą, kad kova dėl 
Vilniaus atvadavimo nesu
stos, iki jos tikslas nebus pa
siektas, ir mes pasižadame 
šitoje kovoje visomis savo 
pajėgomis remti Lietuvos 
žmones.

Mes matome, pagaliau, 
kad dar nėra įvykintas tas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
deklaracijoj išreikštasai žmo
nių troškimas, kad Lietuvos 
Respublika tvarkytus) demo
kratiniai# pamatais. Nuo 
1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo Lietuvoje susidarė 
diktatūra, kuri slegia visuo
meninį gyvenimą, slopina 
apšvietą ir darbo žmonių ko
vą dėl geresnio byvio ir pul- 
do Lietuvos vardą demokra
tinio pasaulio akyse. Todėl

I 
)

SVEIKINIMAS D-RUI 
GRINIUI.

Tas pats masinis Chicagos 
lietuvių mitingas priėmė ir 
pasiuntė buv. Lietuvos pre
zidentui Dr. K. Griniui seka
mą sveikinimo kablegramą:

“švęsdami vienuolikos 
metų Lietuvos Nejuiklauso- 
mybės sukaktuves, Chicag06 
lietuviai sveikina Tamstą ir 
linki dar ilgus metus sėkmin
gai darbuotis Lietuvos liau
džiai ir demokratijai.”

Vilniaus Vada v. Komit

MEXICO, ME.
Darbai eina neblogai, bet 

šviežiems darbas nelengva 
gauti.

Darbai pas mus eina ne
blogai, tik uždarbis ne koks: 
į sąvaitę darbininkai gauna 
nuo $22 iki $25. Šviežiai pri
buvusiam betgi darbas sun
ku gauti. Kurie yra vedę ir 
turi šeimynas, tai tuos nors 
užregistruoja. Gi kurie neve
dę ir nėra po ta kompanija 
pirmiau dirbę, tai tų ir nere
gistruoja. Senų darbininkų 
visai nepriima. Bet ir jaunų 
žiuri, kad butų sveiki, varo 
pas daktarą. Jei tik kiek ne
sveikas. darbo negausi.

Vienas nesenai iš kitur 
pribuvęs darbininkas išvaik
ščiojo ilgą laiką ir darbo jo
kio negavo. Išsibaigė pini
gai, neturėjo iš ko gyventi, 
tai pakabino ant tilto savo 
žiponą ir prisegė raščiuką, 
kad nušokęs į vandenį. Poli
cija graibė, graibė, bet sken- 
dulio nesurado. Arba van
duo nunešė jį po ledu, arba 
gal jis nenusiskandino. o tik 
šposą norėjo iškrėsti.

Pereitą pavasari pas nH»;ninkams.

esti permažos.
Programas buvo ilgas ii 

gražus. Po programa buvo 
šokiai.

“Naujienos,” pažymėda- 
mos savo 15 metų gyvavimo 
sukaktuves išleido jubilėjinį 
numerį.

& * sės

Mūsiškiai bolševikėliai 
piestu stoja prieš “Naujie
nas.” Visokiais budais jas 
boikotuoja. Klerikalai irgi 
neatsilieka nuo raudonųjų 
biznierių, bet visos tų dviejų 
dienraščių — “Vilnies” ir 
“Draugo” — pastangos prieš 
“Naujienas” eina niekais. 
“Vilnies” komisarai gyvena 
Iš darbininkų aukų, o “Nau
jienos” puikiai gyvuoja iš 
savo teisingo darbo. “Nau
jienas” skaito plati publika, 
jas remia visi biznieriai, nes 
garsinasi jose. Garsinasi ne 
tik lietuviai biznieriai, bet ir 
visos svetimtaučių įstaigos. 
Tuo tarpu komunistų “Vil- 

tnis” ir klerikalų “Draugas” 
|apgarsinimais visai biedni. 
i Vadinasi, faktas pats už save 
įkalba.

Kaip “Naujienos,” taip ir 
bolševikų iežednevna (“Vil
nis” ) turi spaustuvių uniją. 
“Naujienų” darbininkai gau- 

. na pilną unijinę algą, o bol- 
ševikėlių gazieta, kuri “des
peratiškai rūpinasi” darbi
ninkų reikalų gerinimu, mo- 

'ka skebines algas savo darbi-
atvažiavo iš Lietuvos Petras 
Kukanauza. Giriasi esąs la- Kad “Naujienoms” visa

me kame gerai klojasi, kalbai didelis rašytojas, korės- bįti an e tai neten^ nes vS 
pondentas, poetas. Bet kaip 2inį P netenka, nes visi
mes žiūrim, tai jis nieko nu-i 
veikti negali. Bandė kelis “ti- 
jatnis” sulošti, bet niekas ne- i 
išėjo, nes nemoka darbo 
tvarkyti, o iš kitų pavyzdžio 
nenori imti, nes. mat, per-j 
daug mokytas. Giriasi, kad j 
atvykęs čia ne ko kito, o tik' 
gamtos tyrinėti.

Bet aš tiesiog pasakysiu: 
Petrai, neištiki gamtos tuš
čiu kišenių. Jeigu nori ką 
nors nuveikti ir gali, tai 
dirbk su visais. Tarp vienų 
progresisčių nepasidarysi 
sau gyvenimo. Kliubietis.

Pustapėdis.

kestras, žinoma, tik kanadiš- 
kus šokius, kurie atvyku- 
siems iš Lietuvos visai yra 
nesuprantami’ ir matyti, to
dėl dauguma draugų ir drau
gių turėjo sėdėti ir žiūrėti, 
kaip čia gimusieji ir keletas 
franeuzų ir franeuzių kraipė 

Taip buvo ir su tais vaikais, savo kojas.
Tarp lietuvių čia yra įsigy

venęs kerštas ir pavydėjimas 
vienų kitiems. Kaip tik kokia 
draugija rengia kokį pasi
linksminimą, tai kita sten
giasi irgi suruošti kokią pra
mogą, kad padarius pirmajai 
nuostolio. Taip pasielgė šį 
sykį Lietuvių Kliubas, kuris 
tą patį vakarą savo svetainė
je surengė dykai šokių vaka
rą. Tokios priemonės yra la
bai blogos ir negeistinos da
bartinėje musų organizacijii 
veikimo pradžioje šiame 
krašte. Mes čia turėtumėm 
spiesties į vieną bendrą or

Neturėdami darbo, jie nėjo į 
mokyklas mokytis, bet “mo
kinosi” ant gatvių su viso
kiais padaužomis sėbrauda
mi. Ištvirko ir dabar turės 
kentėti.

O štai ir kitas skandalas. 
Šiomis dienomis J. Butkaus 
žmona išėjo iš proto ir norė
jo kin iu nukirsti savo vyrui 
galvą. .Ji kirto kelis kartus į 
galvą jam miegant, bet jis 
pabudo ir sužeistas pabėgo. 
Paskui Butkuvienė mėgino 
skustuvu pasipiauti, bet pri
buvę kaimynai ir policija ją 
sulaikė. Policija nugabeno 
abudu Butku kruvinu į ligon- ganizaciją obaisiu: “Teisy- 
butį. Vyrui galvą susiuvo, o bė, meilė ir darbas.” Tik tuo- 
jai žaizdą aprišo ir nugabe- met mes busime galingi visų 
no kalėjiman. Daktarai pri-tautų akyse, 
pažino, kad ji serga proto li
ga ir dabar ją nuvežė į be
pročių namus. Butkus paleis
tas namo.

Tai vis
mes.

. Bet kodėl taip 
nėra? Kodėl mes mylime 
viens kitą šmeižti? Kastame 
kaltas?... Ar nebus kalti tik 
tie atverstkalnieriai, kurie 

girtavimo pasek- mums skelbia dangų ir pek- 
Eržvilkietis. ią?

Nenoriu aš Sūnų ir Dukte- 
Ant Huntington avė. Bos- t-ų D-jos kritikuoti, tik noriu 

_ " • nurodyt keliatą negeistinųtone gatvekaris užmušė ne- nurodyt keliatą negeistinu 
žinomą moterį 40 metų amž. dalykų, kad ateityje jų gali-

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

YONKERS, N. Y. 
Darbai eina prastai. Socia

listų skaičius auga.
Dabartiniu laiku čia labai 

prastai eina darbai. Karpetų 
dirbtuvė dirba tik 4 dienas į 
sąvaitę. Toj dirbtuvėj ir pir
ma darbininkai mažai už
dirbdavo, o kai dabar, tai 
jau ir badaut reikia dirbant. 
Kituose fabrikuose taipgi 
mažai dirba.

Turbut niekur kitur Ame
rikoj nėra tokio tamsaus 
kampelio, kaip Yonkers. 
Darbininkai visai neorgani
zuoti, unijos nėra, tai negali
ma nei pasipriešinti prieš ne
žmonišką išnaudojimą.

Bet yra vilties, kad su lai
ku visgi irYonkerso darbi
ninkai turės susiprasti. Taip 
galima spręsti iš to, kad so
cialistų skaičius jau pradėjo 
augti. Pavyzdžiui, 1926 me
tais miesto rinkimuose socia
listai čia gavo 731 balsą, o 
1928 metais renkant miesto 
majorą socialistų kandida
tas gavo jau 1,614 balsų. 
Taigi per vienus metus socia
listų skaičius čia paaugo 
daugiau kaip 100 procentų.

Jame telpa daug visokiu mokslo žinią, informacijų, sta
tistikų ir kitokių įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

Inkvizicijos paveikslas iš "Keleivio” Kalendnrisns.

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka daina 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambint pianu ir 
dainnot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da 
neturėjo.

Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 
popieros, ir jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterį, įvynioti į popierelę. kad nepraplėštų konverto. ir 
įdėti j laišką.

Laiškus reikia adresuoti taip: 
“KELEIVIS,” 253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

ma butų išvengti. Štai kelia
tas tų negeistinų reiškinių, 
kuriuos man teko pastebėti.

(1) Tai, kad salėje yra lei
džiama rūkyti. Tai yra labai 
kenksminga žmogaas svei
katai. Negana kad šokda
mas prisigeri dulkių, dar 
kartu turi ryti ir durnus. Par
ėjęs iš tokios džiovyklos, tu
ri net sirgti. Nesuprantu, 
kaip čia gali panelės iškęsti 
sykiu tokioje “vendzykloje.” 
Tas yra nekultūringa ir to 
reikia ateityje vengti, 
jau ir musų atsilikusioj Lie
tuvoj tas yra pašalinta.

(2) Drapanos turėtų būti 
priimamos tam tikro priėmė
jo, kuris priėmęs jas turi iš
duoti drapanų pakabinimo 
vietos numerį. Pasibaigu* 
baliui, drapanos turi būti iš
duodamos sulig numeriu, ne
leidžiant patiems žmonėms 
eiti į apsaugą apsirengti. Be 
šitokios tvarkos gali visada 
susidaryti nemalonumų pa
tiems rengėjams.

(3) Atsilankiusieji taipgi 
turėtų prisilaikyti tvarkos, 

t nesigrūsti prie garde robos, 
! nes iš sykio negalima visiems 
drapanų paduoti: laiko yra, 
nes ne bulves namuose įke- 
pėt.

(4) Rengėjai turėtų pir
miau gauti iš valdžios leidi
mą. o paskiau tik skelbti ba
liaus programą. Tuomet ne
reiktų atsiprašinėti ir aiškin- 
ties, kad valdžia kalta. Toks 
pasiaiškinimas gali būti ge
ras tik nesuprantančiam da
lyko.

Pagirtina, kad balius už
sibaigė be peštynių, nors ir 
buvo atsilankę Montrealo 
lietuvių peštukai, kurie yra 
pagarsėję savo “šarkiško-

Redakcijos Atsakymai

nes

M. Dulkei. — Labai ačiū 
už pinigus ir už patarimus. 
Stengsimės jais pasinaudoti.

Mi Pulmikui. — Išsiųstą 
jūsų lapelį gavome. Tai Det
roite laidžiamas jaunų ko
munistų lygos “laikraštis.”

Kliubiečiui. — Per neapsi
žiūrėjimą užgavėnes Kalen
doriuje pasiliko neišmestos 
nuo pereitų metų. Kadangi 
šiais metais gavėnia prasidė
jo anksčiau, tai pernykščios 
Užgavėnės pasiliko jau po 
Pelenų Dienos. Tai yra pa
prasta techniška klaida, ir 
daugiau niekas. Kai dėl ko
respondencijų, tai ir be pa- 
aiškinimti Tamsta gali ma
tyt, kad “Keleivy” visuomet 
joms yra pašvęstas ištisas 
puslapis. Netalpinam tiktai 
tokių korespondencijų, kurių 
negalima išskaityt, arba ku
riose rašomi niekai. Kores
pondencijos, kuriose nušvie
čiamas musų žmonių gyveni
mas, arba kuriose aprašomi 
įdomus nuotikiai, visuomet 
yra pageidaujamos ir talpi
namos. Kodėl netilpo tams
tos žinutė iš Mahanoyaus ke
li metai atgal, mes dabar ne
galim atsiminti.

A. J. Levuliui. — Tamstos 
atsakymą į kun. U. pasiaiški
nimą netalpinsime, nes prie 
to, kas pirmutiniame Tams
tos straipsny buvo rašyta, šis 
atsakymas nieko nauja ne
prideda ir nieko daugiau ne- 
nušviečia. Ar kun. U. kalbė
jo taip kaip Tamsta rašei, ar 
ne, tai per laikraštį sunku 
įrodyt Mes patartume Tam - 
štai sudaryti trečiųjų teismą 
tam Blaužrimui išrišti,
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-—"Ach. tai šitokie jie ponai!!!” 
Sako mus Petrai ir Jonai.
—"Einam, vyrai. pažiūrėti, 
Pajūrin pavaikštinėti... 
Ten francuzai musų mieste 
Sėdi niekieno nekviesti. 
Pažiūrėsim, kaip franeuzas 
Vaksu tepa savo usus...”

V.
Neilgai pasikalbėję. 
Vyrai ėmė ir išėjo.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Ačiū. Maike, už gerą 

žodį. Sveikata man dabar 
reikalinga, ba labai nefvlinu. 
Mirti da nenorėčiau, o ypač 
dabar, kada šventas tėvas su
silaukė savo karalystės. Gir
dėjau iš gazietų. kad atei
nančiais metais ketina Ame
rikon atvažiuoti, taigi nors 
prieš smertį gal gaučiau pa
matyt katalikų bažnyčios ka
ralių... Jes. vaike, dabar bu
tų da per anksti mirti.

—O kodėl nenueini pas 
daktarą, tėve?

—Taigi nuo daktaro. Mai
ke. ir pareinu. Bet kas gi iš tų 
amerikanckų daktarų? Jie 
tik aprabavoja žmogų. Du 
doleriu išlupo ir liekarstų ne
davė. Negana to. kad neda
vė jokių gyduolių, ale da ir 
mano paties liekarstvas iš
metė per langą į jardą... Jei
gu bučiau geriau fylinęs. tai 
bučiau davęs i snukį, ir 
dac ei.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kokius jis tavo vaistus išme
tė? Juk tu sakai, kad jis tau 
vaistų nedavė, reiškia, tu vi
sai jų neturėjai.

—Šiur. Maike, kad turė
jau. Matai, aš pats apie ligas 
biskį nusimanau ir kartais 
pasidarau naminių liekarst- 
vų. šį kartą turėjau senų tre- 
jų-devynerių su rugine užpil
tų. ir kaip durnas nunešiau 
jas pas daktarą. Sakau, pa
žiūrėk, ar čia netrūksta ko. 
ba jau ilgai juzir.u, o nieko 
nemačiia. Visų pirma jis ma
ne apžiurėjo, išklausinėjo 
kaip aš gy venu ir ką valgau, 
o paskui atidarė langą ir. pa
ėmęs mano liekarstas. švist į 
jardą. Aš be maž ko 
slobau. O jis sako.

ĮŠVEIKATOS_
(Klaipėdos atvadavimui paminėti.)

l.
Baigės karas. Į Klaipėdą 
Tuoj franeuzas atsisėdo. 
Nes ausin jam lenkas tarė: 
"Saugok Litvą, brač nuo marių! 
Nes jei bus tik Litvai uostas. — 
Nosis mums visiems nušluostys. 
Spiaut jai bus į mus de jure 
Jei turės ji savo jurę. 
Pasėdėkit biskį uoste 
Paskui man jį atiduoste.”

II.
Taip bičiuliai susitarę. 
Skiria Lietuvą nuo marių. 
Sėdi Klaipėdoj franeuzas, 
O Pilsudskis kraipo usus... 
Laukia metą, laukia kitą. 
Didina sau apetitą. 
Vilnių vos tiktai suėdo— 
Dabar žiuri į Klaipėdą: 
"Daj mnie, Bože. co byc’ može. 
Chcę od moža i do moža.”

m. -
Mus ministrai prašo Dievo, 
Važinėja į Ženevą. 
Ir kitur kur važinėja. 
Savo miesto prašinėja: 
"Duokit, ponai, mums Klaipėdą. 
Be Klaipėdos cista bėda”... 
—“Prašymo mums nepakanka: 
Dirbkit uniją su lenku!” 
Taip francuzai jiems atsako, 
šmugeliuodami konjaką.

IV.
Mus ministrai aimanuoja: 
"Kad neduoda mums geruoju... 
Prašom mes, jie ima barti... 
Nori gyvus mus pakarti...”

1 Dr. Margeris. KAMPELIS
I

Proto ligoniai daugėja.
New Yorko valstijoj 1922 

m. priimta į ligonines 7,218 
proto ligonių, o 1927 m. 8,- 
473. Taigi, kiekvienam šim
tui tūkstančių gyventojų 
1922 m. išpuolė 67.2 proto li
goniai. o 1927 m. jau 74.2. 
Proto ligonių nuolatinis dau
gėjimas jau eina uuo 1910 
metų. Tuomet Ne\v Yorko 
valstijoj buvo 30,151 proto 
ligonis, o dabar yra jau 

'45,131.
Nejauku pastebėti, kad 

labai panaši statistika gau
nama ir kitose valstijose, 
kas ne juokais rodo, kad 
silpnapročiai sparčiai dau
gėja.

Ir tokio daugėjimo prie
žastys aiškios. Pavyzdžiui, 
ar maža proto ligonių padarė 
pasaulinis karas? Bet gana 
daug jų padaro ir tas be ga
lo skubus, rūpestingas ir 
ambicingas amerikoniškas 
gyvenimas. Žinoma, kas at
eina į šį svietą su dideliu pro
to kapitalo rezervu,*tam nie
kas nepakenks, bet kas su 
mažu, tam ar anksčiau ar vė
liau tenka proto ligoniu tap
ti. Ir kaip gi čia ne taps, ka
da su menku proto kapitalu 
žmogus bando lenktyniuoti 
su tais, kurie itin didelį proto 
kapitalą turi. Pagalios, bene 

‘ tik pačia vyriausia proto li
gonių pasidauginimo prie
žastimi yra eugenikos moks
lo praktikoj nevartojimas. 
Apie eugeniką labai daug 
šnekama teorijoj, bet prakti
koj. tai tarsi visai nepaiso
ma jo. Silpnapročiai visiškai 
paliekama naturalės atran-

jų kūno čiepams pasiprieši
nimas retai pasitaiko. Vaikus 
gi galima čiepyti bile kada. 
Tik jeigu kūdikis ar vaikas 
turi kokią nors odos ligą ir 
šiaip jau yra silpnas, tai ge
riau palaukti iki sustiprės ir 
pasveiks. Žinoma, jeigu 
rauplės siaučia, tada jau lau
kti nereikia, bet įčiepyti kuo- 
greičiausiai.

Patžudystes Japonijoj.
Nors japonai yra labai 

praktiški ir stokiški žmonės, 
vis dėlto prietarai ir juose 
šilumos suranda. Štai, kai 
dėl patžudysčių, japonai ti
ki, kad žmogaus gyvenime 
tikrai yra du kritiški amžiai, 
būtent, vyrams susilaukus 
dvidešimt penktų ir keturias
dešimt antrų metų, o mote
rims devynioliktuose ir tris
dešimt trečiuose metuose jų 
amžiaus. Išėmus šiuos metus, 
tai kituose metuose retai pat
žudystės pasitaiko. Bet dar 
tikima, kad ir kitokio nevy
kusio ar blogo amžiaus esa
ma. Pavyzdžiui, tikima, kad 
mergaitės gimusios taip va
dinamais “Senesniojo Ug
nies Arklio” metais,kurie pa
sitaiko kas šešios dešimtys 
metų, bus labai blogos pa
čios ir net nužudys savo vy
rus. Tokių gana daug ir nu
sižudo. manydamos, kad jos 
nėra vertos gyventi. Vis tiek 
daugiau nusižudo vyrų, negu 
motera. Štai, Tokio ir jo 
priemiesčiuose padalyta sta
tistika, rodo, jog iš 520 nusi
žudžiusių, 275 buvo vyrai, o 
245 moteiys.
Veneros ligonių mažėjimas 

Vokietijoj.
Nuo lapkričio 15 iki gruo

džio 14. 1927 m., Vokietijoj 
buvo padalyta Veneros ligo
mis sergančiųjų sąskaita. Ir 
dabar Statistikos Biuras vie
šai raportavo sąskaitos re
zultatus. Mažiausia Veneros 
ligonių beliko Vestfalijoj: 
tiktai 3.9 iš tūkstančio gy
ventojų. Čia jau per daugelį 
metų buvo vedama aštri ko
va su Veneros ligomis; už tai 
ir tokių gerų pasėkų gauta. 
Kitose betgi provincijose Ve
neros ligonių yra daugiau. 
Pavyzdžiui: Aukštojoj Sile
zijoj 4.3 (tūkstanty gyven
tojų), Hanovery 4.6. Rytų 
Prūsijoj 4.7. Reino provinci
joj 5,t Brandenburge ir Sak
sonijoj 6.3, Šlesvig-Holstei- 
ne 7.4. o Berlyne net 13.6. 
Matoma, kad Berlyne dau
giau visokio elemento gyve
na. taigi ir Venerai derlinges
nė diria. Da didesnis nuo
šimtis šitų ligonių pasirodė 
esąs Kilėj (Kiel), nes 16.4 
kiekviename tūkstantyje gy
ventojų: irtai akyvaizdoje 
fakto, kad tik 60 nuošimčių 
šito miesto gydytojų rapor
tavo Veneros ligonius. Spė
jama. kad pajūrio mieste jū
reiviai yra to priežastimi.
Pusė dabar gimusių žmonių 

išgyvens 66 metus.
L. I. Dubliu, žymiausias

O Klaipėdoj sudna diena, 
Striokas apėmė kiekvieną. 
Petisnė palovin lenda.
Garsiai šaukdams: “Sacramento!” 
Lenkas sienon kaklams kablį 
šaukia balsu: "Žeb ich djabli!” 
Gretchen. Friedchen, Paul und Peter 
Rėkia, klykia: "Donner Wetter!” 
Julės tik iš džiaugsmo ošia, 
O Klaipėdoj gyva košė.

VI.
O paskui, bent kiek palaukę. 
Jūrėm garlaiviai atplaukia. 
Ir su armotom didžiausiom 
Pagrūmoję, sako: "šausimi” 
Pagrūmojo, bet nešovė, 
Ir ištraukę iš palovio 
Komendantą savo gražų 
Susikrovę į bagažą.
Ir namo garbingai veža, 
Išvežė, iš kur atvyko, 
O Klaipėda mums paliko. 
Tad ir sako Petras Jonui: 
"Nors kariauti nemalonu. 
Bet kur žodžiai nepaveikia. — 
Kumštis ten parodyt reikia.”

a f ' 
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mano trejas-devynerias, ką 
išmetei per langą. Ale nieko 
nemačijo. Užsispyrė. -ir turė
jau užmokėt. Ot. atėjo lai
kai. Maike! Daktarai pradė
jo oru ligonius gydyt!

—Tėve, tu čia visai be rei
kalo pyksti. Tas daktaras da
vė tau labai gerą patarimą. 
Nes grynas oras yra reikalin- 
giausis daiktas musų sveika
tos palaikymui. Į

—Nešnekėk niekų. Maike. 
ba aš ne durnas. Ačiū Die
vui. jau baigiu amžių gy
vent, o da negirdėjau, kad 
kas orą ligoniui į pilvą pum
puotų. arba ant vėjo statytų. 
Priešingai, ligonius visada 
daboja, kad vėjas neužpus- 
lų. kad ciongas nepagau
tų. o čia dar tyčia liepia eit 
ant oro vaikščiot! Juk tai di
džiausia šiderstva. vaike! 
Atsimenu, mano tėvas. Die
ve duok jam dangų, turėjo 
margą ožką, ir geras buvo 
gyvulys, daug nesuėsdavo. o 
pieno duodavo gerai. Mylė- 
davoni ją visi, ir po Kūčių vi
sada nunešdavom silkių vuo- 
degas. 0 žinai, kas atsitiko? 
Vieną syki ant ciongo pasto
vėjo. ir marmatizmas pri
traukė vuodegą. Net gaila 
būdavo žiūrėt: ir šiaip suka
si, ir taip sukasi, o vuodegos 
nepakelia, ir gana. Ir reikėjo 
žydui ant mėsos parduoti. 
Tai matai, ką reiškia šviežias 
oras.

—O ką tu žinai, tėve, kad 
jūsų ožka: šviežias oras pa
kenkė? Gali but. kad jai 
vuodegą pritraugė kaip tik 
dėl to. kad ji per ilgai stovė
jo uždarytei tvarte, kur švie
žio oro nebuvo? Juk tu nie
kur nematei tokio atsitikimo, 
kad paralyžius sutrauktų gy
vulį atviram lauke, kur sau
lės spinduliai ir oras apsupa 
jį iš visų pusių. Ar matei gi?

—Ne, Maike, tas tai nete
ko matyt.

—Taigi tas ir parodo, tė
ve. kad šviežias oras sveika
tai nekenkia. Priešingai, jis 
labai reikalingas mums. Be 

! maisto žmogus gali išgyvent 
keliolika dienų, bet be oro 
neišgyvens nei keliolikos mi- 
nutų. Tik pabandyk, tėve, Tninisterių pirmininko rūmų, 
užimti sau nosį ir bumą, taip kur bedarbiu delegacija su 

, kad tavo plaučiai negautų r|rgt Veckalnu priešakyje 
oro. o pamatysi, kaip ilgai vyksta įteikti bedarbių reika- 

' galėsi išlaikyt. jlavimus.
—Orait. aš eisiu namo ir Drg. Veckalns 22 tukst. 

patrajysiu. Jeigu bus netei- organizuotų Latvijos darbi- 
sybė. tai kitą syki aš tau ausį ninku vardu pareiškia pro- 
nusuksiu. j testą prieš bedarbių perse-
—j________________ . _■■■■............................. kiojimą. Įvairių provincijų

Karo sekretorius Davis delegatai nurodo į susidariu- 
praneša, kad nuo J 924 metu >>3 katastrofingą padėtį.

"T-tas.”

Darbo ir Duonos, susipiove.
____________ TAUTININKAI ĖDASI SU 

KLERIKALAIS.

. - v i i - - • -i • Buvęs III Seime tautinin-
ekonominio jungos Seimo atsto™

Kun. Mironas, paėmus tauti- r_______  _______  ____
ninkams vyriausybę, buvo kos valiai, kada iš tikrųjų jie 
paskirtas tikybų devarta- turėtų būti labai atsargiai 
mento direktorium. Dabar persijojami per dirbtinės at- 
pablcgėjus santikiams tarp rankos sietą. Taigi, anaiptol 
krikščionių demokratų ir nereikėtų leisti silpnapro- 

. tautininkų, vyskupas Kukta čiams vesti, na ir veistis. O

Bedarbių demonstracija nisteris sutiko ir išklausė de- 
Rygoje. legatus ironiška šypsena ir

I^atvijoje, 
blogmečio dėka, nedarbas 
palietė ištisus varguomenės 
sluogsnius. Kaip vasarą lie
tus ir potvyniai paskandino 
ir pražudė didžiumą der
liaus. taip žiemą šios nelai
mės pasėkos atsistojo darbi
ninkų priešaky bado šmėklos 
pavidalu. Dabartinės Latvi
jos G esi n. "tautinės” vyriau
sybės dal omos . priemonės 
bedarbių padėtimi rūpintis 
lygios tyčiojimuisi iš alkami 
darbininkų.

Bedarbių padėtim rimtai 
tesirūpina šoc.-dem. partija 
ir prof. s-gos. Įvyksta visa 
eilė susirinkimų ir visokiais 
budais reikalaujama*- kad 
vyriausybė aprūpintų bedar
bius darini ir duona. Bet. de
ja. kur buvo surengti viešieji 
darbai, bedarbiai nežmoniš
kai lieka išnaudojami.

Ir štai sausio 11 d. Rygoje, 
ties Liaudies namais iš visų 
kraštų susirenka bedarbiai 
nustatyti savo reikalavimus 
ir demonstratyviai juos įtei
kti vyriausybei. Bet staiga 
gaunama žinia, kad darbi
ninkus — bedarbius, dirban
čius prie gelžkelio viešųjų 
darbų, policijos patruliai na
ga ikos ir šautuvų buožių pa
galba neleidžia nutraukti 
darbo. Nenori, kad jie prisi
dėtų prie demonstracijos. 
Bet vis dėlto 300 darbininkų 
pasisekė išsprukti ir pieš
tiems atvykti Rygon. Ši žinia 
iššaukia visų pasipikninimą. 
Vyksta demonstracija. Joje 
dalyvauja apie 2500 bedar
bių. kurių pusę sudarė mote
rys. Nešami pritaikinti pla
katai ir giedamas “Interna
cionalas.” Sustojama prie

neap- 
never 

mai. nesigailėk tos tručiznos. 
ba nuo jos tu ir sergi. Sakau, 
tai duok man geresnės. O jis 
sako, kad liekarstų man visai 
nereikia. Sako, negerk dau
giau snapso, nerūkyk pyp
kės, nedribsok ilgai lovoj, 
bet atsikelk anksti iš ryto, iš
eik ant šviežio oro pasivaikš
čiot, paskui suvalgyk porą 
kiaušinių, išgerk du stiklu 
pieno, ir busi sveikas. Aš net 
supykau. Sakau, atėjau pas 
daktarą rodos klausti, o dak
taras iš manęs juokus darai. 
Kiaušinius ir pieną aš galiu 
ir be daktaro suvalgyt. Man, 
sakau, reikia gerų liekarstų. 
O jis ir vėl sako, kad geriau
sios man liekarstos yra švie
žias oras. Nusispjoviau ir pa
siėmęs kepurę norėjau išeiti: 
ale jis tuoj užstojo man kelią 
ir reikalauja užmokėt du do
leriu. Už ką, sakau? Aruž, , 
šviežią orą? Pagal teisybę. Amerikos karo orlaivijoj bu- Toliau drg. Veckalns įtei- 
sakau. daktaras turėtum vo 1 43 nelaimės, kuriose už- kė ministeriui Į 
man užmokėti du doleriu už simušė 161 lakūnas. bedarbių reikalav

d, S3i\3U •

tyčiotis. Dėlei to įvyko aštrus 
susišaudymas žodžiais ir ne
daug truko, kad bedarbių 
delegatai butų poną ministe- 
rį pavaišinę kumščiu. Bet pa
šaukta policija nutraukė šitą 
triukšmingą audienciją.

Areštuotas 1 bedarbis. Po pareikalavo, kad kun. Miro- tada jų skaičius nedaugėtų, 
to demonstrantai nuvyko pas nas atsisakytų eiti svietiškas bet sparčiai mažėtų, 
valstybės prezidentą, kurs 
juos priėmė žmoniškiau, pri
pažino ministerių žygius ne
teisėtais ir pasižadėjo pasi
rūpinti bedarbių padėtį pa
gerinti. Paskui bedarbiai nu
vyko miesto savivaldybėm 
kur irgi įteikė savo reikalavi
mus.

Reikia pasakyti, kad Ry
gos miesto savivaldybė bū
dama socialdemokratų įta
koje bedarbiais kiek pajėg
dama rūpinasi.

Demonstracija užsibaigė 
ties Liaudies namais, kur 
drg. Veckalns pabrėžė mi- 
nisterio phinininko nekorek
tišką ir cinišką elgėsi. Jo žo
džiai buvo palvdėti šauks
mais: "Gėda jam!” “šalin.” 
Sugiedojus Internacionalą 
demonstrantai ramiai išsi
skirstė.

Atsidarius Seimo posė
džiams. socialdemokratai 
pirmam posėdy įnešė inter- 
neliaciją dėl tų įvykių.

S4vo interpeliacijoj so 
cialdemokųalai pirmon gal 
von nurcnlo į* konfiskavimą 
jų išleistų sekmadienio de
monstracijų išvakarėse dvie
jų proklamacijų ir į neleidi
mą publikos liaudies namų 
kieman, kur turėjo įvykti so
cialdemokratų mitingas 
Taip pat rtiošiama antra in
terpeliacija, kurią nori pa
tiekti komunistai. Tečiaus ji 
galės but patiekta tik tuo at
veju. jei bus paremta social
demokratų, nes interpeliaci
jai patiekti reikia 10 parašų 
tuo tarpu komunistai seime 
tiek atstovų neturi.

Kyx°j buvo tęsiamos kra
tos komunistų butuose, kui 
suimta dar 18 žmonių. Jų 
tarpe keli provokavę policiją 
komunistų agentai. Iš viso 
" ---- -’1“ F < *a 45 ko-pagrindinius(teismui bus perduot: 

avimus. Mi-.munistų bylos.

Bet sakykite, kad žmo
gaus laisvė bus varžoma. 
Tiesa. Vis dėlto, jeigu sveiki, 
geri ir draugijai naudingi 
žmonės turi nesveikus, nie
kam tikusius užlaikyti ir dėl 
jų nukentėti, tai juk ir jų 
(sveikųjų) laisvė yra varžo
ma. Irtai akivaizdoje to, 
kad sveikųjų yra didelė dau-

pareigas. Mironas padavė 
švietimo ministeriui atsista
tydinimo prašymą, bet mi- 
nisteris prašymo nepatenki
no. Kol bus išspręstas ginčas. 
Mironas paliuosuotas vie
nam mėnesiui "atostogų.” 
Vyriausybės spauda puola 
Kaišedorių vyskupą Kuktą 
dėl neteisėto pasielgimo. 
Girdi, kun. Mironas yra Lie- guma. Rodos, kad daug gi- 
tuvos pilietis ir einant kons- liau ir širdingiau tampa įkai- 
titucija jis gali eiti svietiškas nuota ir pagerbta laisvė ta- 
pareigas. Bet pats kun. Mi- da, kada saujalė netikusių 
ronas pripažįsta, kad vysku- žmonių tampa suvaržyta, o 
po Kuktos reikalavimas, ei- milijonai tikusių paliuosuota 
nant katalikų bažnyčią ka- nuo visai nereikalingo pasi- 
nonais, yra teisėtas. aukojimo, kad ve leidus vei

Valdant krikščionims de- stis ir daugintis silpnapro- 
nokratams dauguma kunigų čiams. o paskui juos užlaiky- 
ižimdavo svietiškoje vyriau-ti ir, pagalios, gana daug 

i dėl jų nukentėti.
Įsiems buvo galima. Net da- Trijų kartų čiepijimas vaikų 

busiąs privalomas Japonijoj.
Nuo sausio mėnesio Ja

ponijos sostinėj Tokio susir
go rauplėmis suviršum sep
tyniasdešimt žmonių. Dau
giausia susirgo vaikų nuo 
vienų iki dešimt metų am
žiaus. Juos tyrinėjant pasiro
dė, kad nekurie jų, nors dar žmonių amžiaus statistikos 
nei dešimties metų neturį, ir srity autoritetas, parašė la
jau du kartu čiepyti, vis dėl- bai įdomią knygą Health 
to rauplėmis apsirgo. Svei- and Wealth. Jisai sako, kad 
katos biuras tuomi susirupi- apskritai paėmus senovės 
no, ir jis žada paduoti parla- žmonių amžių, kiekvienam 
mentui bilių. kuriuo einant, išpuldavę gyventi tiktai apie 

20 metų. Bet štai 1840 m. 
jau išeidavę kiekvienam gy
venti (Anglijoj ir Amerikoj) 
40 metų. O šiandien Ameri
koj jau išpuola kiekvienam 
net po 58 metus gyventi. Gi 
kurie gimsta šiandien (musų 
laikais), tai, sako, net pusė 
jų pasieksią 66 metų, o viena 
ketvirtis — 77 metų ! Taigi.

sybėje Įvairias vietas ir tai 
d
baltinis vyskupas Reinys bu
žo užsienių reikalų ministe- 
•iu. Dabartinis vyskupas J. 
Staugaitis buvo Seimo pir
mininku ir būdavo atsitiki
mų. kad jam tekdavo eiti 
Respublikos prezidento pa- 
eigas. Vieną kartą, einant 

1. Staugaičiui laikinai Res- 
lublikos prezidento parei
gas, teko pasirašyti po mir- 
ies bausmės aktu, skirtos 

vienam nusikaltėlių. -Jis pasi
rašė. Tas buvo sušaudytas. 
Tai mat. ką jie patys darė, o 
labar jau nori vargšą Miro- 
aėl j išstumti iš šiltos vietelės. 
Vis tai dėl pavydo, kad krik
ščionių demokratų kunigė- 
iams neduoda šiltesnių vy
riausybės Įstaigose vietelių.

vos tik baigusių pradžios 
mokyklą vaikų tretysis įčie- 
pijimas butų privalomas.

Japonai yra labai praktiš
ki žmonės. Štai, pav., kad ir 
čia, jeigu jie mato, kad ne
užtenka vieno čiepijimo, tai 
jie čiepija du kartu, o jeigu ir 
dviejų nepakanka, tai tris. O

LENKIJOJ SUSALO
34 ČIGONAI.

šiomis dienomis Lenkijoj kiek yra lietuviuose vaikų.

iusių čigonų — iš viso 34 dar nei karto nečiepyti!’Tai visur pilna. Sako, biskį dau- 
žmonės. Jie gyveno arti tėvų apsileidimas. Kūdikius giau kaip šimtą metų atgal 
Liublino miškuose. geriausia čiepyti nuo 2 iki 6 tik pusė gyventojų tegalėjusi

Temperatūra keliose vie- mėnesių jų amžiaus. Tada pasiekti 48 metų amžiaus, o 
.ose buvo 76 žemiau zero. jie čiepus lengvai priima ir viena ketvirtis—tik 52 m.
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JUVO rastas visas būrys susą- kurie jau gerokai paaugę, o ateina laikai, kada senių bus
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Visokios Žinios.
W1NNIPEG, CANADA. 

Lietuviuose nėra vienybė*.
Čia yra apie 300 lietuvių, 

skaitant visus i

HAVERHILL, MASS 
Mirė Jonas Večky*.

Mirė susilaukęs 35 metų.

“TEISINGO PATARĖJO1 
PRENUMERATORIŲ 

ŽINIAI.
Dar sykį pranešu viešai, 

kati visiems

PRAGOJ TOKS PAT 
SPROGIMAS, KAIP 

BOSTONE.
Čekoslovakijos sostinėj

HvvUVJUi # ♦ e *• ------------v---------------------------

v’isus imigrantus.'^ elionis bu\o nevedęs n ne- prieš Kalėdas, _
Nuo seniaus čia apsigyvenu- paliko jokių turtų. Palaidoji- jau parašė laiškų džiaugda* 
šių yra apie 30 šeimynų. Yra ^Pinosi Petras Gardulis.. miesi, 1--------y“ y“*—
sysitvėrt.isi Lietuviu VVinni- tapo palaidotas ant Lietut ių | kad ji jiems labai jKitinka. 
pego Darbininkų Pašalpinė 
Draugija, kuri gyvuoja jau 
apie 15 metų ir turi apie 40 
narių. Susirinkimai laikomi 
kas mėnuo, bet mažai iš jų 
naudos, nes susirinkus ne 
draugijos reikalai švaistomi,' 
bet savo tarpe šaudomasi 
žodžiais kaip iš kulkosvai
džių : tu toks, tu toks, tu da 
kitoks! Reikėtų laikytis kon
stitucijos ir susirinkimus ves
ti tvarkingai.

Kada šitaip nekultūringai 
elgiamės, tai pagy venę čia 
lietuviai jau nebenori su mu
mis draugauti ir i musų pa
rengtus vakarėlius visai nesi
lanko. Jie eina pas kanadie
čius, nes tenai žmoniškiau 
apsieinama.

“Kel.” Skaitytojas.

Teisingo Pata- Pragoj pereitą subatą Įvyko 
rėjo” prenumeratoriams, ku--toks pat sprogimas, kaip Bo- 
riebuvo 
užsisakę,

tą knygą iš kalno stone dviem dienom prieš tai 
ji išsiuntinėta jau buvo atsitikęs. Po žeme Pra- 
‘ , ir daugelis

kad knygą priėmė ir

Ukėsų Gedimino kapinių,; Tečiaus keliatas knygųsu- 
Haverhilly. i grįžo atgal, nes paštas nega-

Petras Gardulis. įėjo surasti adresatų. Iš Ka- 
_ “Z----- _____ __  _ | nados sugrįžo 3 knygos, bu-

įieni, Amano uaubiio, Grigo 
I Adamso ir M. Yurgaičio. Jie, 
j matoma, persikėlė i kitą vie
tą ir nepridavė savo naujų 

(adresu. Taigi prašau jų atsi- 
r ......................

gos mieste sprogo dujos su i.. ,
tokiu smarkumu, kad buvo! j^ien.a-
išardyta gatvė, 3 žmonės bu-' 
vo užmušti ir Keliolika sužei-i 
sta. Visoj apielinkėj išbirėjo! 
langų stiklai, nugriuvo ka
minai ir balkonai.

ITALIJOJ PASIRODĖ DVI BEDARBIŲ DEMONST-’ 
SAULĖS DANGUJE.
Iš Romos pranešama, kad 

pereitą sąvaitę Romos gy
ventojai labai nusigando pa
matę danguje dvi saules. 
Tamsuoliai, kurie tiki Į Die
vą ir visokius stebuklus, nu
sprendė, kad dabar bus jau z / • . . yj

» •

Mokslo žmonės aiškina, 
kad šis dviejų saulių pasiro
dymas yra tik dabartinių di
delių Europoje šalčių patin

RACIJA EDMONTONE.
Kanados mieste Edmon- 

tone pereitą sąvaitę bedar
biai buvo Įtaisę didelę de
monstraciją. Buržuazija ma
nė, kad prasidės jau revoliu
cija, todėl iššaukė visas savo 
ginkluotas pajėgas, apgink
lavo jasgazinėmis bombo
mis ir sustatė visose strategi
nėse vietose. Bet darbininkų 
demonstracija praėjo ra
miai. Miesto vyriausybė da-

[ VOKIEČIŲ PROTESTAI 
PRIEŠ LENKUS.

.Rytų pasienio sąjunga iš
lydo komunikatą, kuriuo 
protestuoja prieš varžymą 
vokiečių kalbos ir kultūros 
buvusiose vokiečių provinci
jose Lenkijoj.

ore d i ėgn urnas Vg jiems pavalgyt ir nakvy

Sofijos žiniomis, pereitą 
pėtnyčią Juodoj Juroj nedi
delis francuzų laivas “Jac- 
ques Freycinias” susidūrė su 
didele ledo lvtimi ir nu- A •>
skendo.

apie ištremtąjį
TROCKĮ.

Europos spauda gyvai 
svarsto Trockio ištrėmimo 
faktą. Tiek kairioji, tiek de
šinioji spauda pabrėžia, kad 
kadaise monolitinės SSSR 
komunistų partijos suirimas 
turėsiąs rimtų pasėkų, kurios 
atsilieps ne tiktai SSSR, bet 
visoje Europoje.

Vakarų Europos komunis
tinių partijų suirimas eisiąs 
pagreitintu tempu.

“Vonvaerts” rašo, kad 
Trockio ištrėmimas, pradžia 
naujos teroro eros prieš kai
riąją opoziciją. Stalinas esąs 
perdaug gudrus, kad darytų 
iš Trockio kankintinį. Jo už
davinys morališkai diskredi
tuoti savo pavojingą konku
rentą. apšaukti ji renegatu, 
kuris jieško buržuazijos glo
bos. Trockis radęs pastogę 
buržuazinėje Europoje — tai 
esanti istorijos ironija.

“Vossische Zeitung” nuo
mone, trockistų judėjimas 
komunistų partijoje yra taip 
stiprus, kad Stalinui teko 
griebtis kraštutinių priemo
nių prieš opozicijos vadą. j

Vokiečių komunistų spau-; 
da vadina Trockį išdaviku ir 
džiaugiasi, kad Stalinas grą
žino buržuazijos pasauliui 
“josios sūnų.”

■ - — ■■ — t

Iš Hamilton, Ont., prane
šama, kad “Keleivio” 6-tame 
numery Vietinis nevisai tei
singai aprašęs Hamiltono 
lietuvių gyvenimą. Laikraš
čius hamiitoniečiai skaitą 
visokius, o ypatingai mėgstą 
“Keleivi.” Uždarbiai taipgi 
esą neblogiausi. Kai kurie 
lietuviai uždirbą visai gerai 
ir gražiai auklėją savo šei
mynas. Kad žmonės susiėję 
mėgsta išsigerti, tai tiesa, bet 
kad taip jau muštųsi ir butų 
sodinami 
Vietinis 
Vietinis

KEISTAS NUOTYKIS SUitent, Antano Baublio, Grigo 
“ILUSTROVANY KUR- 
JER CODZIENNY” KO

RESPONDENTU.
Lenkų spauda praneša 

apie nuotyki su “ilustroua- 
ny Kurjer Codžienny” kore
spondentu Berlyne Helleriu, 
kurs šiomis dienomis gavo 
paštu siuntini, panašų Į kon
servų dėžutę, kuriame buvo 
rasta kažkokio laikrodžio 
mechanizmas. Iššaukta poli
cija ir ugniagesių komanda 
dėžę paėmė iš koresponden
to buto ir, ištyrę ją ugniage
sių ekspertai, konstatavo, 
kad tai esanti pragaro maši
na ir užkasė ją Į žemę. Te
čiau kitą dieną policijai pa
vyko sugauti pasiuntinį, ku
ris atnešė tariamąją pragaro 
mašiną i korespondento bu
tą. ir iis prisipažino, kad dė
žę gavęs iš jam asmeniškai 
žinomo d r. Bemato, “Kurjeri 
Poznanski” korespondento 
Berlyne. Dėžė su visomis at
sargos priemonėmis buvo iš
imta iš žemės ir joje rastas 
paprastas laikrodėlis be jo
kios sprogstamos medžiagos. 
Tą pat dieną Į policijos pre
zidiumą atėjo dr. Bernotas ir 
“Ekspress Poranny" kores
pondentas Meyeris, kurie pa
reiškė, kad jie esą to juoko 
kaltininkai. Policijai juos iš
tardžius. abu buvo paleisti.

Vokiečių nacionalistų 
spauda pareiškia, kad šiuo 
žygiu lenkai bandę daryti 
provokaciją ukrainiečių emi
grantų atžvilgiu.

sušalo ir, kai veidrody s, at- 
plieskė saulę, taip kad pasi
darė tartum dvi saulės.

APSIVEDIMAI
Pajieškau 

nuo 20 iki 
vaikinas 22 
vo šapą ir piuiiru.

nę.
SPROGIMAS SUKRĖTĖ 
ARGENTINOS SOSTINĘ.

Buenos Aires mieste pe
reitą sąvaitę užsidegė prie
plauka ir ugnis pasiekė san
dėlį su alkoholium. įvyko 
toks sprogimas, nuo kurio su
drebėjo visa Argentinos sos
tinė.

liepti ir paduoti naują gyve
nimo vietą, o “Teisingas Pa
tarėjas" bus išsiųstas antru 
kaitų. S. Michel*ona*.

100 VILKŲ UŽPUOLĖ 
KAIMĄ.

Sudraskė 16 mokinių ir
6 sargu*.

Londono laikraščio “Ex- 
press” korespondentas pra
neša. kad 12 d. vasario apie 
100 vilkų užpuolė kaimo mo
kykla netoli Javinos (Austri-

I

joj?) ir pradėjo plėštis Į vi
dų. Iš mokyklos telefonu bu
vo d uotą žinia artimiausiai 
policijai. Pribuvo keturi gin
kluoti žandarai ir du karei
viai. Pradėjo i vilkų bandą 
šaudyt. Keliatą vilkų užmu
šė. Bet kiti puolė ant karei
vių su žandarais ir bematant 
juos sudraskė. Paskui vilkai 
vėl ėmė plėštis Į mokyklą. 
Mokykla buvo pastatyta iš 
krėsto molio ir vilkai jos sie
nas pradraskė. Mokykloj bu
vo 16 vaikų, ir vilkai visus 
juos sudraskė.

I

KANADA ŠELPIA 70,600 
I ŽMONIŲ.

1928 metų pabaigoje Ka-! 
nadoj buvo 70.600 paliegė
lių ir pasenusių žmonių, ku
riuos valstybė užlaiko iš sa
vo iždo.

EKSPLIOZ1JA SUGRIOVĖ 
NAMĄ WORCESTERY.
Worcestery ant Shrevvsbu- 

ry gatvės iš nežinomos prie
žasties Įvyko baisi ekspliozi- 
ja, kuri visiškai sunaikino 
trijų aukštų namą ir sužeidė 
8 žmones. Policija tyrinėja 
priežastį.

Medforde savo skiepe pa
sikorė Patrick Boyle. Jo 
žmona serga ligonbuty. Spė
jama, kad nusiminimas buvo 
savžudystės priežastis.

Lietuvių Kultūrinis “Veikimas.”
EDMONTON, CANADA.
šiame mieste ir apylinkėje 

randasi jau nemažas lietuvių 
skaičius, sulyginus su dviem 
metais atgal. Paskiausiuoju 
laiku kilo visiems noras or
ganizuotis. Sumanymas 
Įvykdytas. Sušauktas steigia
mas susirinkimas, išrinkta 
valdyba. Vėliaus padalyta 
pora viešų susirinkimų, Į or
ganizaciją Įstojo iškarto apie 
70 narių. Organizacijai (luo
tas vardas‘‘Vakarų Kanados 
Lietuvių Darbininkų irFar- 
mierių Susivienijimas.” Var
das skamba gražiai, tik per
daug ilgas. Valdybon išrink
ti drg. Žukauskas. Katinas, 
Broga ir Taurazas. Revizi
jos komisijon: Kazlauskas, 
Grabauskas ir p-lė Mileraitė.

Tveriant šią organizaciją, 
veik visų narių buvo nutarta, 
kad organizacija bus nepoli
tinė, tik grynai lietuviška. Iš 
karto rodėsi, 

jai. Be to. nelabai senai buvo tikras lietuvių 
atkviestas kalbėti komunistų ” 1 1....
vyskupas Mizara. Ir tas mi- 
zemas žmogus vien apie ko
munizmą tekalbėjo. Kai ku
rie dabar jau nepatenkinti, 
kam juos komunistais vadi
na. Bet kokiais jie yra, to
kiais juos ir vadina. Kam čia 
sarmatytisjtikro savo vardo?

į kalėjimus, kaip 
rašė, tai netiesa, 
d a rašė, kad S. D. 

Draugija nesanti komunistiš
ka. Tai irgi melas, šita drau
gija yra grynai komunistiška 
ir jos centre Torontoj veda
ma viskas komunistiškai. 
Visi spaudos darbai ateina iš 
“Izaišvės” ir “Vilnies.” Tie
du laikraščiai ir organauja kad jau ir bus 

“Susivieniji
mas,7 bet kur tau! Pasidarė 
atžagariai —skaldymas. Vos 
tik išrinkus į pirmininkus 
“kairijį socialistą” (taip jis 
save vadina) Žukauską, jis 
tuojaus pareiškė, kad jis bu
siąs griežtas kairysis ir kam 
čia dar slėptis, kad čia kai
riųjų ’ organizacija? Na, ir 
aiškiai pasirodė, kad tai ko
munistų tinklas, nes valdyba 
tuoj prisiplakė prie rusų-uk- 

Sako,

Ii Wilke* Barrė* rašoma, 
kad šiomis dienomis tenai 
mirė Jurgis Bekampis, 59 rainiečių-komunistų. 
metų amžiaus lietuvis, palik- nereikės musų organizacijai 
damas dideliame varge mo- atskiro “laisnio.” Be to, Val
terį su penketu mažų vaiku- dyba pradėjo labai netaktiš- 
čių. kai elgtis, ir jos veikimas pa-

I

įrodė tikrai komunistiškai- 
liktatoriškas, nes ką tik 
‘veikė," susirinkimo vis ne
siklausė. Net ir užsakymui 
irganizacijos antspaudoms 
ir laikraščio užsiprenumera- 
vimui nebuvo atsiklausta su- 
šrinkimo, o pati sugalvojo 
valdyba užsakyti komunis
tišką Šlamštą
Kodėl neužsakė visų mėgia
mą “Keleivį”? arba “Nau
jienas." arba iš Lietuvos pa
našių laikraščių? Juk mums 
svarbiau žinoti, kas veikia
ma musų tėvynėje, negu 
•Laisvės” šmeižtus skaityti. 
Iš viso matyt, kad pirminin
kas su sekretorium nusista
tę susižvejot sau lengvesnę 
duoną. “Bušiai” rauti, jau jų 
profesijai lyg kad neatatik- 
ių’ (pirm, išsitarė, kad jau 
sunkiai nedirbsiąs). Sudarė 
koki tai pasižadėjimą, surin
ko narių parašus ir. kaip gir
dėtis, tą sąrašą pasiuntė So
vietų Rusijon. Kokiam tiks
lui, dar nežinoma: kai kas 
spėlioja, kad gaus iš ten pa
šalpą.

Tokion politikon nuklim- 
pus musų valdybai, narių vi
sa didžiuma iš organizacijos 
išstojo, liko vos valdyba su 
keletu pasekėjų.

Išstojusieji, girdėtis, tvers 
naujos krypties draugiją, ku
rios tikslas numatomas: la
vinimasis ir susišelpimas pa- 

, skolos budu, bedarbėje ir ki- 
i tokiam nelaimingam atsitiki
me. Lauksime šių pageidau
jamų visiems vaisių.

J. Tvardauskas.

“Laisvę.”

i

PRIGĖRĖ 40 ČIGONŲ.
Žinios iš Jugoslavijos sa

ko, kad užpereitą sąvaitę va
žiuojant sunkiam čigonų ka
ravanui per Dravos upę, Įlū
žo ledas ir 40 činonų su ark
liais prigėrė.

apsivedimui merginus 
>2 metų amžiaus; aš esu 
metų, barberis, turiu sa- 

Merginos, kurios
Minsko apielinkėj bolševi-į 

ku žvalgyba suėmė būrį ra
sų, kurie 1920 metais nuvyko "u ",unilu

*■’ . ji u • * \t: • , ll» nialonc.' parašyt laišką ir pnsių.-t
z. __ _ - ■ saV(> paveikslą, kuri atgal prisiųsiu su

'laišku. A. K. ADAMS (9
{ P. O. Box 83, Oak View, Pa.
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ANTANAS VANAGAITIS
(Su Piaa»« Akompan. M Yuozavitat) 

Nepamintum Toa Vietos
Vu Bėga

ANTANAS VANAGAITIS
Sv Piano Akomp. M. Yuozaviuu

Trya Javaikiai
Mudu Du Broliuką-

Antanas Vanagaitis ir K. B- Knaučiūaat

KAMANOJAUS r — 
iFr.

Kalvarijos Polka 
Raudona Kepurai ė - Mazurka

urrrviv tai tiška orkestrą
Kalakutų Barškalai. T^lka
Nekaltybės Valcas

JONAS BUTĖNAS. Kanonai 
• Su Orkestros Akomp.)

Močiute širdele 
lapaus • La Spagnola)

. UETlvIsKA
MAINIFRIŲ ORKESTRĄ 

Totko. l-e* d»r>

LIKTU VISKĄ 
ORKESTRĄ 

, Leader

MAHANUJAUS
MA1NTERIŲ 

F r. Yotko. 
T»v ūko Poliui 
Kurooa Polka iŠ. nging

I
I

Į
MAHANOJAUS lietuvis** 

MAINIERIV ORKESTRĄ 
Fr. To;Ik>. Ln-le. Sin«.n< bj A. šaukenciu. 

Jaasiki* Tolia
Vale.., Mahaaojaoe Liatvriika Orkaatra,

I t
✓

. f
1«1H F j

, k

čuythfSPSfeondr fnm yourfocddea/er frardęrty
Ofa'ifrom ritinsi dta/er and ūk Ar ConpitfeCafa/rįat.

TJcOLUMBIA phonograph company,
1000 Washington Street, Boston. Mas*.

Columbia Records
■hiwj>mou

Vrva-cona? Recordntį~ The Records witheut Scratch

B

%

BB $

$

i

r
1C124-F (

NEWCOLVKBIA UTtlVANlAN RECORUS

Naujausi Lietuviški 
Rekordai coujmbia

tenai iš Philadelphijos. Visi 
jie sugrusti kalėjiman ir 
kaltinami “kontrevoliuci- 
niu” veikimu.

' Laikraščiai praneša, kad 
greitu laiku bus deportuota 

į 1,000 ateivių, kurie yra už 
■ visokius prasikaltimus areš
tuoti Illinojaus valstijoj ir 
‘dabar laikomi tenai kalėji
muose.

Pajieškau Viduniutės Rožės (pu tė
vais). paeina iš Kibišių kaimo, Liške- 
vos parapijos. Tūrių svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti, arba žinantieji 
malonūs pranešti. (10)

P A U LI N A M A NEAIŠKI ENĖ
3 ;>• River st., Haverhill. Mass.

A. van.v,ait:<. K. b. KRALčIUNAS 
n: M ŽEMAITĖ 

su Piano Akompan.
N*:ur Pietrio 
Gie*l> Gaideliai

Pajieškau Apolinarijus Pūkas, kuri 
s metai atgal gaspadiniavo pas mane 
Sausus. Mass. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: V. PITKEVk ILS

65 tlarvard st.. Reading. Mass.

Pajiešluui merginos arba našlės ap 
sivcdimut. turi but dora ir mylėtų sei 
meniskų gyvenimų, kad ir iš kitos ša
lies gali susirašyt laišku.

Pajieškau pusbrolio Simono Stanke
vičiaus, iš Lietuvos. Levanavu kaimo, 
Suvalkų gub. Turiu jam svarbią žinią. 
Drašau atsiliepti arba kas žinote, ma
lonėkit jo adre-a pranešti, vž l-n bu“’u 
dėkingas. Wm. STANKEVIcIUS 
54 Melvin st.. \Vakefield, Mass.

PAJIEŠKOJIMAI
Vaitkevičius Antanas, alias VVut’<ins 

Toni, gimęs 1886 m.. Rietavo vąlsč . 
Telšių apskr. Seniau gyvenęs 312 
Cherry st.. New York City. vėliau 6-1 
Hudson avė.. Brooklyn. N. Y. Nuo

| 1924 m. motina nu> jo jokią žinių nė
ra gavusi

Consula** Celieral a»f l.ithuania
15 Park Row. New York, N. Y.

I

Aš esu suamerikonejęs lietuvys vai
kinas, 3x metų, negeriu ir neruka'1, 
turiu pastovų darbą ir banke pinigų. 
Tik tokius malonės susipažint, kurios 
tikrai nori gaut gerą vyrą ir mano ap
sivesti ir mvli švaru gyvenimą. (-) 

WM. WALTO
3J7 E. 26 st.. Chicago. III.

Pajieškau brolio Vinco laibučio, gy
venančio Su v 
kas apie 
adresa.

10414

Valstijose. Pats, arba 
ji žino, prašau pranešti jo 
SIMONAS LABUTIS 

— 95 street.
Edmonton, Altu, (’anada.

Pajieškau brolio Pranciškaus Lu
koševičiaus (angliškai vadinus Krank 

. Lukas), isTietuvos. Pikčiunų kaimo. 
Seredžiaus parapijos. Kauno anskr. 

’ 4 metai atgal gyveno Chelsea. Mass. 
Vėliau, girdėjau. kad išvažiavo i Chi- 
cagos apielinkę. Turiu svarbu reikalų, 
prašau atsiliepti, arba žinantieji r»-a- 
neškit po adresą, už ką busiu dėkin
gas.

JONAS LUKOŠEVIČIUS
19 Chelmsford st.. Lawrence. Mass.

Pajieškau brolių Petro ir Be*-na- 
sians Stanionių ir seserų Katarinos 
ir Teklė' Linkuvienė*, iš Lietuvos pa
eina iš Užgirėlių kaimo. Kronio vals
čiaus. Vilniaus trub. Iš Škotijos Į Ame
rika išvažiavo 2'* metų atgal ir nuo to 
l-iiko nieko apie juos nežinau. Kas anie 
juos žino malonėkit pranešti, arba 
patis tegul atsišaukia. (9)

MRS. ONA KLKAUSKAS
30 Crown st. c. 5,

Glasgnw. Scotland.

Not«"

Saugokitės ‘Flu
ĮSPĖJA sveikatos 

AUTORITETAI
Šimtai naujų susirgimų kas
dien pranešama. Saugokis. 
Daug lengviau tos ligos iš
vengti, negu ją pagydyti. 
Jei nesirūpinai savo vidurių 
valnumu, tai neatidėliok to 
ilgiau.
Bet jei viduriai ir nėra už
kietėję. tai pilnas jūsų siste
mos apvalymas yra tikrai 
naudingas. Visi daktarai 
sako, kad nieko svarbesnio 
apsisaugojimui nėra.
Už pusvalandžio prieš se
kantį valgį išgerk šaukštą 
Trinerio Kartaus Vyno, 
kad paakstinti virškinimą 
ir pagerinti pilną pašai i n i-

BARSI DUODA R AK ANDAI
Keturių kambarių padėvėti rakandai ~ 

parsiduoda pigiai. Ateikit pasižiūrėt 
pas: JUOZĄ V AITRĄ,

285 — 4-th st.. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 50 AK EKIU KARMA.
■ Visa žemė ariama, viskas auga gera ; 
stuba š ruimų. 3 arkliai. 4 raguočių, 
50 vištų. Viena mailė nuo R. R. Stsi- 
tion, .Milk Stationo, Grain elevator. 
Rašvkite: (10)

JOHN STVNAT
R. 2. " aterloo. N. Y.

PARDUODI ARBA 1.ŠR A.N DAVOJ U 
18 akerių gero juodžemio, 2 stubus. 
daug kitų bd&nkų, ant gero kelio, 3 
mailės nuo miesto. Mes esame tik du 
šeimynoje ir nevaliojam apdirbti. Ge
ram žmogui but geras pragyvenimas. 
Klauskite vpatiškai ar per laišką, (b) 

KASPER PETRAI.EVICH 
B. D. 3. Sussex, N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Brazdiu- 
nio gyvenančio Buenos Aires. Argen
tina; prašau atsišaukti arba kurie ži
not prašau pranešti, už ką busiu dė
kingas. (9)

A. G. BRAZDIONIS
2U09 Palmetto st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Prano Kiudulo. girdėjau 
ka<l gyvena Kanadoje; prašau, kad at
rašytum laiška. turiu svarbų reikalą.

JOHN 7.00 (10)
3416 Norvalk avė..

Hamtramck, Mich.

GERA NAUJIENA VISIEM
Kurie turite Gramafonus.

Užlaikau gerHu-itix Rekordus O- 
lumbia. Okeh. < kJvon. Visokių gražiau
sių dainų, juokų ir klasines muzikos.

Kurie mylite i:r.rz:k'ą/ar dainas A.
Vanagaičio. J. Butėno. J. Babravi
čiau-. I.. Sipaviėaitės. K. Petrausko. 
Sodeikos ir kitų dainininkų ir norite 
įsigyti jų įdainuotus Rekordus, kreip
kitės pas mane. Aš prisiunčiu Rekor
dus t per paštą. Didžiausia lietuviš
kų Rekordu krautuvė.

N ĮEITA
56 lludson avė., Brooklyn, N. Y.

$

Petronėlė Bendoravičiutė-Kazlaus
kienė. pajieškau brolio Juozo Bendo- 
raiėio. 1910 m. gyveno Pwllshill. Sko- 
(iio.i: pusbrolio Juozo Bendoraičio. 
Poskepurią kaimo. Mariampolės para-

I piios: |>ti-><’M'ris Onos I’endorąičintės
Skuėištią kaimo. Vilkaviškio anskri- 

čio ir Antano Jankevičiaus, prieš karą, 
gyveno Glasgov. Škotijoje. Turiu 
svarbiu žinių nu<> jo sesers. Meldžiu 
iu pačiu atsisaukt arba žinantieji ma
lonės pranešti. (10)

G. J. KAZLAUSKAS
X2(» liauk st.. Rox K»7. 

WaU-rbury, Conn.

APVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

WOIt( ESTER. M ASS.
Gyvenimas: IO| Slerling St. 

Ofiso Tel.: Park 3191 
Namų Tel.: Maple 4964. ..

Į

I

atmatų. Tas malonus 
iš kaskaros ir 

visą

mą 
sutaisymas 
kitu žolių paakstina 
virškinimą ir tokiu budu 
susistiprini prieš slogas ir 
“flu." Venk smarkių gy
duolių. kurios silpnina.
Visose aptiekose, po $1.25. 

■S210 DYKAI |
Rašykit pas Jos. Triner Co.M 
1333 So. Ashland Avė., Chi-M 
<ag*. LI. d'l dykai <ampelio.M

\ ardas ..................................................H
Adresas ...............................................■

'.L- f- ..........................................F

POVI^S SHATAS
Box 37, ^Best Hanvver, Mass.

REIK U.IWA GASI’ztDINfc
Namų prižiūrėt ir valgyt pagamini. 

Drapanų skalbti nereikia. Šeimynoj tik 
vyras su žmona ir vaikutis. Atsišaukit 
tuoj pas (lojr

V. PITKEVh ILS
65 llovvard at-. Reading. Mass.

Reikalinga mergaitė, kuri galėtų 
pamokyt anglų kalbų (ypatingai gerai 
ištart žodžius. Malonės atsiliept laiš
ku arba telefonu tik vakarais. (10) 

P. _ STANĮ.EY
1 131 VVashington st.. Boston, Mass. 

Tel. Blackstone 119I-.M.

NAUJANYBĖ
Laiškai su .lack Sharkio ir kitokiais 

paveikslais, su dainomis tinkanti ra
šyti pas visus. 50 laišką su konver- 
tais $1.09. Visados pažymėkite kokių 
norit** (9)

TIESA l’LBLISHING UO.
211 N. 12 th st.. Fhiladdphia, Pa.
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TARPININKAS
(I IIE M EDI A JOK)

Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultū
ros mėnesinis žurnalas.
Pašvęsta nati.iingienis patari

mam- api<- Kcal Estate, Ajslrau- 
dą. Mortgiciu- ir kiltis nejudina
mojo turtu reikalus. Paįvairintas 
eilėmis 'u gaidom, sveikatos sky
rium. h gaiiskais patarimais, juo
kų skyrium ir anglų kalbus sky
rium. Didelio formato, ne mar.au 
32 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje $1 <H>. pavienis nume
ris 10c. Užsieny metams $1.50. 
pavienis num. 15c Užsirašykit 
sau ir kitiems. Sausiu numery tel
pa labai puik: daina “Pumpis,” 
chorui, keturiems balsams ir pia
nui Dar niekas niekur tokios ne
girdėjo. Būtinai jsigykit šį nume
ri.

‘‘TARPININKAS”
332 W. BROADMAY. 
SO. BOSTON, MASS.
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•KELEIVIO’ KNYGOS.

Humoristika

i papievius! 
mierkavoja 
pakišti koją:

Nupenėtas Klebonas Uždėjo 
Alkaniems Darbininkams 

po $25.00 Mokesčių.

ALCKECKAS GYVENIMAS,
Batai kiūra, kelnės plyšta... 
Gyviai kuprą ėda...
Baigė paskutinę vištą
Valgyt ]>er Kalėdas.
Reikia srėbti juodą buzą
Ir kramtyt sukoriai...
Tegul velnias tą francuzą: 
Skolint nel>enori...
štai dabar tikėki broliams 
Srėbdams sriubą juodą.
Davė aukso pirki kanuolems.— 
Duonai pirkt neduoda...
Ir Pilsudskį šaltis krato. 
Pilvas marmalioja...
Mato, jo# naujieji metai 
Nesibaigs geruoju.
Pernai ginklų prigabeno. 
Manė busiąs karas.
O dabar pats neišmano. 
Kas pasauly daros.
Pirma liepė visą laiką 
Karą kelt franeuzas...
Dabar liepia dirbti taiką. 
Nes jam skaudas guzas.
Net baisusis čičerinas 
Kitą kalbą veda:
Sako, dirbkim taiką, ponas. 
Ir gyvenkim zgadoj.
Sako, toks atėjo laikas. 
Karas jau paseno.
Visi žmonės dirba taikai
Ir ramiai gyvena.
O Pilsudskis tai išgirdęs 
Baisų triukšmą daro.
Rėkia jis piktai Įširdęs: 
Negaliu be karo!”
Parakas nueis ant niekų.

Surūdys kanuolės—
Leiskit man papildyt grieką. 
Nukariauti brolius.

KOVA UŽ BŪVĮ.
(Tarp Lietuvos laikraščių.) 

Laikraščiams po Naujų Metų 
Reikia gaut prenumeratų. 
Ir už vieną šitą štuką 
Visiems galvos apsisuko.
“Musų Laikraštis” kėtojas, 
Sako, sprogsta "M. Rytojus.

Girdi, galas tam bedieviui! 
Kiaulių ginti
O “Rytojus” 
“Laikraščiui”
Stato kalną, pila krūvą— 
Kaip negriuva. taip negriųva.
) taip pat “Lietuvos Aidas” 
Prakeikimus pūrais svaido.
avo priešus pasiruošęs 

Nugramzdinti šaukšte košės.
t riukšmą kelia“Tautos Kelias.” 
<ad ant kelio priešui velias.
Ir kiekvieną vis mėgina 
Užvažiuoti su sprendžina.
suko, kad per kovą šitą 
Nor praryti vienas kitą.

DAR GRfNORirS.
Chicagoj anądien buvo areš

tuotas vienas turtingas butlege- 
ris. Niekas negalėjo suprasti, 
kaip tai atsitiko.Paskui išsiaiški
no. kad ji suėmė naujas policma
nas. kuris da nežinojo savo biz
nio. Dabar turės atsiprašyti.

SAUGOKITĖS ŠALČIO IR 
KOSULIO, KURIS ILGAI LAIKOS

draugiją valdyt. Žinoma, jis 
nuves ją Romon, ir jau var
giai ji iš tenai pasiliuosuos.

Turim čia ir vieną “pat
riotą.” tokį kaip musų “dusių 
ganytojas.” tik jis kitokį biz
nį varo. Kunigas’daro bizni 
parduodamas tamsiems žmo- ■ 
nėms dangų, o tas “patrio
tas" pinigus ima munšainą 
saikuodamas. Keturi metai

I leagvma ir gyd® užnuodyta plėv* 
ir sustabdo įmtaciją ir c z degimą. 
Kolei kreoiotas pasiekia skilvį ju 
susigeria į kraają ir tuomi sulab- 
do gemalų auginu.

Creomulsion yra užtikrinta* pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių *arklė-< 

i ligų kitokiose formose, jai lamų 
į bendrą veikimą su kvėpavim*.. J* 
t yra labai geras dėl sutvirtinimo 

visos sistemos po blogo šilčio. ar 
T.u.” Pinigus sugrąžiname jeigu 

i jūsų šalčio a' kosulio r.epaleagvio- 
' tų vartojant ji taip, ląip nurodyta, 
i Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus korely* ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priitnnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaino vieną iš geriausių raistų gy
dymui pastovaus ko-ulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, lcnrie pa- —_ _ _

CREOMULSION

PROVIDENCE, R. I.

Lietuviu čia gyvena gana 
geras būrys, priskaitoma i1 
2,300, o gal ir daugiau. nes 
daugelis lietuviais jau nesi- 
vadina. Apšvietos žvilgsniu 
musų žmonės stovi labai že-; 
mai, nes jų progresą dau-’ 
giausia trukdo Romos agen-: 
tas. -Jis juos mulkina ir išnau-1 
doja visokiais budais. Baž-! 
nytukė yra pastatyta t_ 
$8.500, o klebonija, kur ku
nigas gerus laikus turi, kai
nuoja net $15.000.

Dzūkeliai labai džiaugėsi, 
kad viskas jau išmokėta ir 
daugiau nereikės kunigėliui 
•‘taksų” mokėti. Bet kunigas 
nebūtų kunigas, jeigu neiš- 
krapštytų iš parapijono kiše- 
niaus paskutinio dolerio. .Jis 
sugalvojo naują “prapertę” 
nupirkti ir jau užtraukė ant 
žmonių $16,000 naujos pa
skolos. Kad tą paskolą atmo
kėjus. jis uždėjo bėdniems 
parapijonams po $25 mokes
čių. Komiteto jokio nėra ii 
niekas pinigų nekontroliuo
ja. kunigas pilnas bosas ant 
visko. Jis net nepaklausė 
žmonių, ar jie sutinka tokius 
mokesčius mokėti, ar ne. Jis 
daro lygiai taip, kaip Rusi
jos caras darydavo. Jis ne
žiūri. ar tu žmogus dirbi, ar 
ne — mokėk tik ir gana! O 
jei nemokėsi, tai velniai ta
vo dusią i peklą nujos.

Aš daug kunigų mačiau, 
bet tekio, tai d a nesu matęs. 
Ir storžievis, keikūnas, tar
tum pas Garmų butų mokslą 
ėjęs. Žiūrėk, ve. nueini Į baž
nyčią. sueina žmonės, dailios 
moteris, merginos, visi pasi
puošę kuo gražiausia, bet 
kaip tik kunigas atsistoja pa
mokslo sakyt, tuojaus visi 
pavirsta keturkojais. Jus. 
girdi, galvijai, asilai, karvės 
—ar neduosit pinigų ant 
Dievo garbės! Išgirdęs pir
mu kartu šitokį “Dievo žo
di” iš kunigėlio valgomosios, 
aš net nusigandau: pradėjau 
apie galvą čiupinėtis, ar ne
išaugo kartais ragai bažny
čioje besimeldžiant. O to-

, kius pamokslus biedni žmo- 
j neliai Čia lik ir girdi iš savo 
(nupenėto klebono.

Broliai lietuviai iš Provi- 
dence! Pažiūrėkime i 
miestų lietuvius — ar jie taip 

j gyvena, kaip mes? Ne. jie 
'turi savo sales, kliubus. turi 
i net tautiškas savo kapines ir 
(jiems nereikia mokėti po 
$40—$50 kunigui, kad pave- 

už lytų ant airių kapinių balon 
numirėlį palaidot. O kodėl 
>as mus to nėra? Todėl, kad 
nes neprotaujam, o viską 
>avedam kunigui, kuris yra 
prisiekęs ne lietuviams, bet 
Romos trustui tarnauti^ Jis 
melžia mus be jokio pasigal
ėjimo ir kruvinai uždirbtu? 
musų centus atiduoda airi 
siui vyskupui.

Pas s Providence yra j 
dvi didelės draugijos: viena, 
Šv. Jono Krikštytojo, o kita. 
D. L. K. Gedimino. Yra d a 
Piliečių Kliubas. bet tas dau
giausia užsiima kortomis ir 
bolėmis. Yra da ir jaunutė 
SLA. kuopa, bet ji susideda 
iš pažangių žmonių ir su ku
nigu neturi nieko bendra. 
Kunigėlis nustatė savo akį į 
didesnes draugijas. Jisai pa
stebėjo, kad Šv. Jono drau
gija turi kasoje $2,700. ku
rių jam da nepaaukavo, taigi 
jis ir prisirašė prie jos. Prisi
rašė ir tuojaus pradėjo agi
tuoti, kad reikia konstituci
ją “pataisyti.” nes dabarti
nėj konstitucijoj nėra pri
verstinos išpažinties: na
riams pripažinta sąžinės lai
svė — kas nori, gali sau išpa
žinties eiti, o kas nenori, 
draugija į jo sąžinės reika
lus nesikiša ir apynasrį už
dėjus pas kunigą netempia. 
Tai yra labai pagirtina tvar
ka, bet Romos agentui ji ne
patiko, nes jam nėra biznio 
iš to. Draugija nariais skait
linga. ir jeigu kiekvienas bus 

i priverstas atlikti velykinę iš
pažintį, tai žiūrėk, kiek kuni
gas galės kvitelių parduoti!

Mėginom šitam Romos 
rtnisto biznieriui nepasiduo- 
|ti. bet žmonės taip sutamsin- 
|ti. kad pavedė kunigui visą

i kiru algal jis da kalbėjo lietuviš- 
• . - Vai zlahai- imi ”įi^žmircn ’’kai, o dabar jau “užmiršo.” • 

nes iš munšaino pralobo. Jo 
vaikai irgi jau nekalba lietu
viškai. Sykį aš ir paklausiau 
jų: “Kodėl jus nekalbai lie
tuviškai?" O jie man atsako:. 
“Papė ir mamė liepė mums . 
lietuviškai nekalbėt, ba mes 
jau bagoti, tai sarmata lietu
viškai kalbėt. Mes kalbam 
polskai, ba visi bagoti Ilonai Kokto tnoJlė. GarWno 
polskai kalba. j yįj. Panašios knygos lietuvių kal

iai ve. broliai, ko sušilau- iki šiol da nebuvo. <
<ėm iš savo tautiečio!____  t .
blusas šėrė, tai lietuviškai T. ; ii • raL lietuviai, barbarai ir tt.; kaip ti*----- --- ------- •tiebllVO •■'Ui mata Kalbėti, O dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- tiek vandens, kad visų žemę 
kai girdydamas mus savo kin, jie gantikius su žmonėmis turė-!^? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
dvokiančiu munšainu susi-,jo. Knyga stambi ir labai užimanti.118 Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
dėio DinicU iš musu kvoteriu ’Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00(0° tvano juo vei i, rau

1 m i’ivi lų, / <1 ce ir kitų veislių žmones? iltie ir žirniai
čai jau Jis “ponu pasidarė, b Į0"“®03* aud,m° ap'ia™*^ -• tl-25lkitu kiausimy> i kuriuos negali atsa- 
jums — išgr iaužk! - • ■ ’ Ltotovae Respublikas Istorija Ir žaas- ir»lric IrnnaflPAC VFA niUASfit! MI i F

Senas Guda*. I - *iUg veikalas parodo, kaip
nuo 1906 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkas vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virtų, kaip Lietuva Ii-

DtCTM ii Ar Buvo Visootinas Tvanas? — Kaip
_______ . Nojus galėjo surinkti į kelias die- 

—j —- —- -____ _____ čia aprašyta na» visų veislių gyvūnus, kurie gyvs-
’ Pakol kokius dievus garbino senovės indai ,ia išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
' ___ :F • Ka’P salėjo tuos gyvūnus prastoj

rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip ti* s-”1*® rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
* “ * *---- * Mptetn*

t kita klausimų, į kuriuos negali atsa- 
■ kyti joki s kunigas, yra nuosakiai ir 
: aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 

j tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 26c.

kos paliuoraota iš po caro valdžios ir DijM - ----- T1 g>ya>| _ j,
kaip ji buvo apskelbta respublika. fonėfJ Daujri>ū juok^ negu Ameri- 
Eridėtas didelis spalvuotas zemlapu koj munSairw. Siojt telpa net
parodo dabartinė* Lietuvos rubezms -2 Bambos p<_
ir kaip šalis yra padalyta i «I»ta-La*lbėjimai, humoristiški straipsni*- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri t jQOkai. Antra pagerinta
parodo, kaip gimė Iuetuvo* Rrepubli- 128 .................................
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo Kaip Senovės žaionės Perstatydavo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su ■ i*1"?- — Labai įdomus senovė*
bolševikais, sutartis su latviais, apra- daleidimai apie žemės ižtaia-
šyma* visų mūšių «u lenkai* ir tt d4- Pagal daugelį autorių paraM 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-'Iksas. Antra knygutės dali* yra: Tė
vą’, kuris apšviečia visų Lietuvą virkščias Mokslas arba Kaip Atotra- 
iš lauko ir ii vidaus. Kaina . — $1.00 do Kalba*”. Parašė Z. Aleksa. 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.60 40 Pugl.................................................
Sieto* Balsai. -- Puiki knyga, daugy- Davatkų Gadzinkoa. — Ir kitos tinka- 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug mo* dainos. Apart juokingų ”Da- 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera vatkV Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 

paraįė j. B. kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Popieros Daugelis iš dainų tinka juokingoms 

$109 deklamacijoms, šešta pagerinta

apysaka U 
Lew Į 

Vallace. 472 pusi............................. $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metešimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bematowicz’o. 
4«8 pual. ........................................ $1-50
Biblija Satyroje. — Labai {domi ir 

juokirga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, pervtatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina •••••••. ..•••••• $1.00 
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? Iijos prietarų naikintojas.

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks pusl.............................................

t

preuia-

TAU

SLOTHS DWELL IN TREES

. j aos klausimus suprasi tiktai iš šitos

NUO ODOS LIGŲ

PAIN-EKPELLER
%

on the Pump-

The Doctor—That Is a very bnd 
n*04 absolute ręst, 
abie tv <lance for

■He's a veritable sloth—just «its 
arotind and talks ahout his f.’mily 
tree.”

• įveli, aioths always dwell ln trees.”

DanMusv — That's 
a throo-hundred-a- 
me vvitbout a cent

Pet Out Wr»*g Hand
H.r. r»«r »b» bonea 

Ot Erruly Hrijrht;
She put out her l»ft >and 

Ar d turned to-th. right.

gera ir spauda graži. 
S meisterius. 221 pusi, 
apdarais 
Ben-Hur. — Istoriška

Kristaus laikų. Parašė

FAIN-EXPELLr.RIS teikė pngalb? ir apsaugojimų žmo- 
nėniis visvo«e kraštuose per suvirk Tie'i;. Ni i-kuly gėlimas 

j 
Išvaro lauk visą sustingimą ir

fyr.iin. You will
Y.»i šrHl aot be 
ti r>e aootfc*.

The Pretr.iere 
tnngh. It cancels 
» -k conuact aud 
sr.ved up.

The Deetor—Not a cent? That's 
too bad. Būt don t verry. i įtink I 
can flx you so you vau go <>n t<«mor 
row aigbt's show.

Silver Thread*
mxn wa« 

«>f ir.
peetic. dor.'t

gir!.
<-f a ortai n

The etfll yoaag 
ntrAjr gnr and proud

I.ootai ąulte 
think?-’ be a<k»d ti>e

"Ir doe« remind n:e 
poena.” ahe aaid.

"And irhat is that?" 
“ ■iTben the Frost Is 

k‘n.‘ ”

I

RECONS1DERED

e

A
t

BUČKIS.
Jis: “Ar tamsta skaitei dakta

ro Plikio straipsnį, kaip pavojin
ga yra bučiuotis ?”

—Ji: “Taip, skaičiau, bet aš 
paeinu iš drąsių tėvų ir pavojų 
nebijau.”

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ
Aš buvau Labai patrukęs keliant 

trunka, keliolika metų atgal. Gydyto
jai sakė. Kad vienintelis išgydymo ba
las yra operacija. Raiščiai man negel
bėjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir visiškai išgydė. !>aug metų praėjo, 
bet patrūkimas neatsikartoja. nors aš 
sunkiai dirbu kaipo karpe&teris. Ne
buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
laiko, nei vargo. Aš nieko neturiu par
davimui. bet galiu suteikti informaci
jas apie išsigydymą be operacijos, jei 
parašysit ma.i. Eugene .VI. Pullen, 
Cnmenter. 6P <’ Marcelu< Avė.. Ma- 
nasquan. X. J Geriausiai, iškirpkit ši 
pranešimą ir parodykit kitiems, ku
rie patrukę — Jus tuomi gal išgelbė
sit gyvybę ai ba pagelbėsit kenčian
tiems nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos.

Negaliu aš taip numirti. 
Skausmas širdį ėda...
Kol prie Polskos nepriskirti 
Kaunas ir Klaidėda!...”
“Eto, bratec. sliškom mnogo!” 
Suskis pranašavo.
“Znajem, bratec. my dorogu
Sami na Varšavu...”
čia Pilsudskis nusigando 
žodžiu čičerino...
Šoko jam rožė i žandą
Ir dieglys i šoną...
Reiks dabar po naujų metų 
Be vainos gavėti.
Vietoj cukraus i arbatą 
Parakas reiks dėti.
“Tegul velnias tuos franeuzus. 
Ką jie man padarė!”
Taip Pilsudskis raudams usus 
Savo draugus barė.

Al. Krimas.

ETIKETĄ BE SNUKIŲ.
“Saulės” gazieta užsimanė pa

mokinti laikraščius mandagumo. 
Sako: “Laikraszcziai turi nekliu
dyti kitų iszduotoju ir laikytis 
mandagiszkos etikėtos. o ne snu- 
kiuoti vieni ant kitu...’’

Reiškia, jei nori būt džentel- 
manas. tai i snuki “Saulės” lei
dėjui nekibk.

Toliau ta pati Mahannjaus ga
zieta sako: “daigu visus mulus ir. 
asilus (dvi-kojinius) iszgabentu 
iaz Ameriko. tai butu szventas 
gyvenimas.”

Gal gyvenimas ir butų kitoks, 
bet klausimas, kas tuomet “Sau
lę” redaguotų?

NUGIRSTA KAIMYNŲ
KIEME.

Kaimynas: “žinai, kaiminka, 
ką aš tau dabar sakau, tai nėra 
jokio* pletkos. ba jau visos bobos 
apie tai plepa.

Pratuštinimo 
Išpardavimas 

DIDELI BARGENAI ANT GE
LEŽIES. I’ENTO IR PLC.MBIN- 

GO REIKMENV-
ATEIKIT IR SI TAI I’YkIT 

PINIGUS.
Vietinis l*ri<tatytnas Dykai. 

Tel.: Haneock 610»—41*6.

SOUTH END 
HARDWAREC0 

IVasbington St„ Baston. 
Arti Dover St. EI. Stoties.

Saugokitės Influenzos

Net Mach
I.osre The doctor says I’ve rot to 

i.sve my app^ndiv. tonsils an-1 ade- 
noids taken out and a piece of bone 
r e d, o ved from n»y nose.

< 'rovre— Gosb. you won‘t have mnch 
lefr, will ynu?

I.ovre—>'ot a cent.

Served Ite Purpote
O!d Pi I psid $350 for that

eitume for you to wp»r at the O!d- 
faiu’a flshing psrty and you never 
cangbt a tob

ula Daughter—Hm! Ton altrays 
coli Percy Oldfam a poor fl«h, and I 
csifbt kiro.

High Recomflaendatieaa
Manager—\Vhat was the reanon for 

mur hlrlng that former army captain?
Emplormont A cent—Best recom- 

m-ndštion» in the vrorld. Had a letter 
fr ui etery one in his company prais- 
Ing biro.

Ueia* tbe Sileacer
Lady—I want. a b«>F, p’ease.
Y Arini derk—Em at your

Te«*c
SSMUt 

serric*.
ioaag Jady (syeing htm cio^-iy) — 

y«S, bųt 1 vrsnt a whlte oee—not a

NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metu se
zonu yra labai pavojingas dalykas. Net ir paprastas ne

didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gal: prive-ti prie pavo
jingos ligos. Influenza ir plaučių uždegimas ši?. - taikais pla
čiai siaučia, l odei ypatingai dabar privalote Luti savo svei
katos sargyboje.

Kuomet pareinate namo šlapiomis kojomis i- perdėm per
šalę. tad issitrmkite su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki 
oda pradč - raudonuoti. Taip pat nepamirškit! vikriai ištrinti 
kojų padu-, jūsų kraujas pradės smarkiau tekėti, jus jausi
tės visai nauju žmogumi.

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas vra Gamtos geriausis 
vaistas. Jis pagelbsti sunaikinti papra-tv..- r>eršaįmins ir ko.-t:-® 

liūs. Jis taipgi yra neįkainuojama 
pagalba gydymui papra-to gerklės 
skaudėjimo. Jus negalite rasti 
tinkamesnio ir sav.gc-nio trynimui 
sctaisvmo apsisaugojimui nuo In
fluenzos. ReumatiškiĮ Skausmu, 
Strėn jiegbo. Peršali- r.i Krūtinėje, 
Sustingusio Sprando ir 1.1.

Naudojamas Visame Pasąuly.
PAIN-EXPELLe.RIS teikė pagalba ir apsaugojimų 

nėn.s visuose krasnm-e per reviri p<> -nei;. M . '____ _
ir pranyksta po -. ».>»•• ar dviejų išsitrynimų

PAIN-EXPELLERIŪ. Išvaro lauk visą sustingimą ir 
skaudėjimą — tinkantis jauniems ir seniems, silpniems ir tvir
tiems.
Persitikrinki t lad gaunat tikrąjį — su INKARU ant Pakelio. 

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centu bonkutės.
Galite gauti vaistinėje, arba rašykite stačiau j

laida. 48 pusl................................... 10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Art* 

tyrinėjimą*, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Be
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. Me
Paparti* Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
2) žydinti Giria; 3> Klaida; 4) Ko- 
rektac Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtu* ir tt .........................  16c.
.Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

72 
  25c. 

nemokša. Bet delkogi norisi? Delko .
be valgio žmogus silpsta? Ir delko ''“T?0’ ~ to-
rierme maistas duoda daugiau spėkų, Schm.th pap.o-
Iritas mažiau? Delko žmogui reikia ve ™7’n* ^ną Aumuller. Su 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- Pavet I”*’*4 ...................
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si-'Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

44 gerinusių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusl. 32 ...............................  16e.

KELEIVIS 
253 Broadway, 

So. Boston. Ma**.

Knygutės. Parašė D->ras G-mus. 
Kaina ............................................... 15c.'

Kodėl Ai Netikiu j Dievų? — Arta
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti- ** pusi-...............

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ................................................ «*•

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truot*. 96 pusi. .............................  Me.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
rabelius. Pusi. 23............................10c.

Byla Detroito Katalikų s* SoeialU- 
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistas 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistai*. Su 
paveikslais. 61 pusi. 26c.
Popu ir VeMss — Ir trjs kitf indo- 

mus pasakojimai: 1) Sinia iš toli
mo* šallss; 2) Jie «*rižo; 3) Ado
mas fe Jieva. Pilna juokų ir 
•torų ................................................
“Salomėj*”. *rb* kaip buvo nukirst* 

Iv. Jonui g*iv*. Drama viename 
akte, ptotoyta gamų® anglų raiti- 
am vertltų pei Matyti..................26e-

o. S. 8.” atb* Slubtaė liMlmi. — 
Vieno akto torsas, labai juokingas 

perstatymai. Kaina .... Ils.

Tai yra receptas garsaus Šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai jėge
ris j odų ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimų bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašas, Roaas, 
Egzemų. Hemoreidus, šunvotes. Nie
žuli >r kitokias odos ligas. Kaina HA*. 
Reikalaukite aptiekos* arba nr 
♦e J 1.00 ir mes tuojau* išsiusi 
paštų bonkų.

FREEDOL REMEDT CO.
3šš A. Warren St_ Beste* 19, Maee.

t

J

R. J.VASIL
409 BROADWAT, ROOM 4, 

SO. BOSTON. MASS.
Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
TnMsrina: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNUkfUS, KRAU- 

TliVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKO 
MENTI S kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patamavieie. kreip
kite*. R. J. VAS1L
409 Broadaay, S*. Boston, Mase
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CAS GIRDĖTI LIETUVOJE ll

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikratčių.)

B RŽUOSE YRA 1180 
BEDARBIŲ.

Biržuose bedarbių įregist
ruoti 297 šeimynos. Jeigu 
skai yti, kad kiekvienoje šei
moj • bus po 4-5 žmones, tad 
bedarbių bus apie 1180— 
148(! Dalis šių bedarbių su
sirinko miesto valdyboje ir 
pracėjo reikalauti darbo ir 
duoi os arba, kaip kiti sako, 
kelti riaušes. Prisiėjo įsikišti 
policijai. Kelius darbininkus 
arės avo.

N iktį iš 7 į 8 sausio visi 
gražesni Biržų namai buvo 
išmarginti raudonais trafa
retais, ir iš ryto, net iki 9 va
landos, ant sienų galėjai pa
stebėti užrašus: “Ar duosite 
darbo ir duonos.” Vėliau po
licija įsakė parašus nuskusti.

Iš kaimų jauni vyrukai 
lanko krautuves ir namus, 
jieškodami darbo, ir niekur 
jo t egaudami prašo išmal
dos. Vienas darbdavys aiški
no, V ad pas jį kasdien krei
piasi darbininkai siūlyda
miesi vien tiktai už valgį. 
Labai mažas procentas ūki
ninką, kurie samdosi sau 
darbininkus, o jei jiems ir 
reikia kas padalyti, tad ir 
kaimo grintelninkų negali 
tuo patenkinti. Daugumos 
ukin nkų jau iš rudens api- 
tušti aruodai, o čia, žiūrėk, 
laukiant pavasario prisieis 
gyvuliai ir kiti padargai par
duot , kad butų kuo duonos 
nusipirkti. Šiaurės Lietuvoje 
jau ( abar yra nedarbas, ba
das. vargas. O kurgi galas?

“Socialdemokratas.”

VĖL UŽPUOLĖ KINO 
TEATRĄ.

Apie 30 ginkluotų pikta 
darių, apie 5 vai. vakare įsi 
veržė į kino teatrą “Pala 
dium,” Žaliajam kalne Kau 
ne. Visi smurtininkai turėje 
revolverius, kinius, peilius 
bei lazdas.

Pirmiausia užėmė kasą 
paskui aparatų skyrių, šauk
dami: “Rankas aukštyn’.’ 
Ėjusią filmą “Tai, apie ką 
negalime kalbėti,” kuriojt 
dalyvavo svarbiausioje rolė 
je lenkų artistė Smosarska 
padegė. Kilo gaisras, kuriam 
likviduoti iššauktas visa.' 
gaisrininkų būrys.

Aparatą, kaip sako polici 
jos žinios, taip pat visai su
daužė. Langai ir durys likc 
be stiklų.

Išeidami šaudė publikos 
link, kad nevytų. Nuostolių 
padaryta apie 15,000 litų. 
Atvykusi policija konstatavo 
faktą ir surašė protokolą. 
Spėjama, kad “baltas žirgas 
ar vilkas” “vizitą” padarė iš 
Šančių. Policijai puolikų pa
vardės nesą žinomos.

PAGAVO RANKOMIS 
ŪDRĄ.

Rokiškis. Ant rinkos buvo 
atvežta iškimšta ūdra, už ku
rią davė 650 litų. Ūdrą paga
vo Meteliškių pilietis Šeteks- 
nių upėje. Kai ūdra išėjo iš 
eketės, jis eketę užkimšo le
dais. Ūdra, pamačius žmogų 
■jpi-uko į eketę, bet nebegalė
dama į ją įlįsti dar bandė 
pasinerti sniege. Bet vikrus 
žmogus ūdrą nutvėrė už 
sprando ir užniurkė. Ūdra 
besigindama suplėšė žmogui 
kailinių rankovę.

I

KEEEmS —
NAUJI VOKIEČIŲ JŪRIŲ MILŽINAI

7

GERIAME.
Kupiškio apylinkės ūki

ninkai nusiskundžia blogais 
metais ir nederlium. Bet tur
gaus dienomis, pasižvalgius 
po miesteli, dažnai pamatai 
jau gerokai įsismaginusius 
,-yrus. Jie neatsižvelgdami 
nei i blogus metus nei į ne
derlių, nei į tai, kad namieje 
pasilikusios žmonos ir moti
nos graibstosi iš paskutinių
jų, kad pagamintų kokio 
įors maisto. Taip pat nebijo
ma nei skolininkų bei teismo 
mtstolių — niaukiam net už
simerkdami.

VAGONE PERSIŠOVĖ PO
LICININKAS.

Utenos apskričio polici
ninkas .Jonas Rimša lydėda
mas į Panevėžį traukiniu 
kalinius, kaž-kaip savo gink
lu persišovė. Nugabentas i li
goninę tuoj mirei

BA SI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Sausio 11d. naktį netoli 

Šilutės mažųjų Grabupių 
kaime buvo nužudytas su į 
žmona ūkininkas Mikelaitis.

Apie tą žmogžudybę gau
ta tokių žinių. Tos pačios 
dienos vakarą apie 9 vai. į jų 
namus atėjo du nepažįstami 
vyrai ir pasiprašė į nakvynę. 
Šeimininkai priėmė. Visi su
gulė toj pačioj pirkioj, tik 
keleiviams buvo paklota už- 
pečkėj.

Praėjus kokiai valandai, 
rodos, visi kietai miegojo, 
staiga pasigirdo šauksmas: 
“rankas aukštyn!” Tuo pa
čiu momentu keleiviai į lovoj 
gulinčius šeimininkus palei
do kelioliką šūvių. Tečiau 
Mikelaičiui, nors ir sunkiai 
sužeistam, pasisekė paspruk
ti pas kaimyną ir pašaukti 
paga' bos. Ten jis ir susmuko 
negyvas. Jo žmona gavo 7 
šuvius ir netrukus mirė Šilu
tės ligoninėj.

Apšaudę šeimininkus plė
šikai pradėjo krėsti kamba
rį ir jieškoti pinigų. Bet tuo 
tarpu atbėgo kaimynai, ir šū
vių išgąsdinti plėšikai turėjo 
nešdintis. Vienas išbėgo pro 
duris, kitas pro langą. Tuoj 
buvo duota žinia policijai, 
kuri pradėjo plėšikus sekti. 
Pėdsakai jau surasti. Mano
ma, kad netrukus bus suimti 
ir patys žmogžudžiai.

Apie užpuolimą girdėjo ir 
ūkininko 16 metų berniukas, 
kuris gulėjo gretimajam 
kambary. Nors kulkos švilpė 
viršum - jo lovos ir kelios jį 
patį kliudė, tečiau jis gulėjo 
nejudėdamas, matyti, iš bai
mės sustingęs.

KATALIKAS SŪNŪS SU 
POSŪNIU NUPIOVĖ 

TĖVUI GALVĄ.
Sausio 4 d. nežinia kur 

dingo Ramygalos valsčiaus, 
Pošylių kaimo gyventojas 
Motiejus Povilaitis. Kilo įta
rimas, kad jis buvo nužudy
tas, ir policija pradėjo stro
piai jieškoti piktadarių. Po 
kiek laiko susekė.

Pasirodė, kad Povilaiti nu- 
’žudė jo 19 metų sūnūs Jonas 
ir 24 metų posūnis Antanas 
Morozas. Jiedu abu gyveno 
to paties valsčiaus Liukėnų 

| kaime. Tardomi abu prisipa
žino kalti ir net nurodė, kur 
padėjo lavoną. Lavonas bu
vo paslėptas klojime. Galva 
nupjauta. Abu kaltininkai 
suimti.

Povilaičių šeimyna yra ži- 
.noma dideliu dievotumu.

—

■ ROMANAS APSIGYVENO 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.

J. Romanas, kuris Palan
goj užmušė d-rą Brundzą, 
jau paleistas iš kalėjimo. Bu
vo kalbama, kad jis vyks vėl 
Amerikon, bet tai netiesa. 
Gal jis-ir norėtų Amerikon 
išvažiuoti, bet negali, nes tu
ri duoti užlaikymą užmušto
jo d-ro Brundzos šeimynai. 

.Taigi valdžia jo neišleidžia.
Bet Kaune Romanui buvo 

nejauku gyventi, nes čia visi 
jį pažįsta ir pamatę tuojaus 
sako: “A, tai tas, ką d-rą 
Brundzą nušovė!” Taigi Ro
manas išvažiavo į Klaipėdą, 
kur jį mažai kas pažįsta, ir 
tenai jis mėgina užsidėti ko
kį nors biznį.

VARNOS SULESĖ ŽMOGŲ
Šventoj musų Lietuvoj at

itinka navatniausių dalykų, 
štai, laikraščiai praneša, kad 
netoli Veviržėnų, Kretingos 
apskrity, varnos sulesė Ve- 
riržėnų parapijoną A. Kiekį. 
Buvę taip. Sausio 19 d. pas 
Trepkalnio naujakurį V. bu
vo linaminis. Balius denatū
ruoto spirito gėrimu baigėsi 
Galų gale šeimininkas ir dar 
du jo prieteliai pradėjo de- 
naturka lenktyniuoti — kas 
daugiau išgers!

A. Kiekis belenktyniuoda* 
mas numirė. Išvengimui bet 
kokių komplikacijų mirusįjį 
i paupį išvežė. Varnos, atra
kusios kūną, visą veidą, ne
palikdamos nei akių, ligi 
kaulų nulesė.

Atsakingi savininkai trau
kiami tieson.

Ką daryti dėl silpnų 
inkstų ar pūsles

Žmonės, kurie kenčia nuo silpnų in
kstų ar pūslės.- džiaugsis Nuga-Tone 
pasrelba. šie pastebėtini vaistai su
stabdo kėlimasi naktimis, pašalina tą 
kurtų skaudėjimą nugaroje ir sustab
do nuolatinį silpnumą nervinės siste
mos. kas yra taip kenksminga sveika
tai.

P-nas G. M. Hunter, Galveeton, 
Texas, turėjo silpnus inkstus ir sako: 
“Nuo pradėjimo imti Nuga-Tone, ink
stai manęs nebevargina. Aš miegu ge
rai ir dabar man nebereikia keltis nak- 
trmis. Nuga-Tone yra pastebėtini vais
tai dėl silpnų inkstų ar pairusios pūs
lės." Nuga-Tone pardavinėja visi vais
ių pardavėjai.»ir jeieru atsitiktų, kad 
jūsų vertelga neturi jų stake, papra
šykit jį.

Gerkite 
Jei |Ar 

tu* Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate ' I 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

PerdidęJis kiekis riebių valgią pri- 
gamir.a rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš*- ■ 
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali pa
justi tvįlantį skausmą inkstų srity, 
skausmą nugaroje, galvos skaudėjimą, 
viduriai bus rūgštus, liežuvis apvilk
tas, o prie prasto oro raumatizmas 
gels. Slapumas bus neaiškus, pilnas 
nuosėdų, kanalai dažnai įsierzina ir esi 
priverstas keltis porą sykiu per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
daug vandens O įs aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas .Tad Salta drus
kų, imkite po arbatinį šaukštelį stikle 
vandens kas rjua pirm pusryčių per 
keletą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti, visi negaliavimai dings.

Sios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš nuogiu rūgšties, citrinos 

w sulčių ir llthia. Per ilgus metus jos
Kaunas-Jonavas-1 imui

Ukmergė. LzpUStytiejl gele- druskos nebrangios ir padaro malonu 
stropiai valomi. kur^

1AA " 1 nd vjrų-moterū gvna laikas nuo

LIETUVOS KAIMAI SKĘ
STA SNIEGO PUSNYSE.
Dar niekas Lietuvoje neat

simena tiek sniego, kiek šį
met jo prisnigo. Kaimai ir 
vienkiemiai visiškai pasken
do sniego pusnyse, kai kur 
nei stogų nematyt.

Paskutinėmis dienomis 
buvo užpustytos net dvi ge
ležinkelių linijos: Šiauliai— 
Biržai ir ]

i

“Itremen” <ir “Europa.“ North German I.Ioyd tuo
jaus bus patarnavime tarp New Yorko ir senos

Tėvynės.
Keliaujanti žmonės visam pa- visi smagumai. Dideli kambariai 

šauly girdėjo apie naujai pabu- dėl dvieju ir keturiu ypatų, sma- 
davotus laivus smagaus North gios lovos, skalbiniai, bėgantis 
German Lloydo, bet niekas tiek vanduo, atmosfera pilna links- 
daug nėra užinteresuoti kaip lie-. mumo. Valgomasis kambarys 
tuviai gyvenanti Amerikoje, ruimingas ir gražiai ištaisytas. 
Lietuviai rėmė tos šaunios North Valgis pasirinktinas su smagiu 
German Lloyd laivus per gent- ‘ patarnavimu. Didelė svetinga 
kartės, todėl nėra abejonės, kad salė pasilinksminimams, žodžiu, 
jie dabar su dideliu smagumu' giedri ar lytinga, keleiviai užtik-' 
laukia pirmu kartu atplaukiant (rinti pilnu smagumu.
tų dviejų laivų — Bremen ir j Bremen ir Europa atplauks i 
Europos; kurie yra netik di- New Yorką trumpu laiku ir tas 
džiausi., bet jie yra modernia- J ;>u$ smagia naujiena kefiaujan- 
kiausiai pabudavoti pasaulyje \iems per Atlantiką. Amerikos 
laivai. i Lietuviams smagiausia kelionė

Bremen ir Europa taip kaip' yra North German Lloyd, kurios 
dvinukai, abudu po 46.000 tonų prielankus portas yra Bremenas, 
ir kiekvienas kaip tikras plau- Į Ypatingai Lietuviai turės daug 
klojantis miestas. Kiekvienas ga-J smagumo keliaudami ant milži- 
li vežti 3000 ypatų pilniausiais niškų dvinukų — Bremen ir 
parankumais. Sios skaitlinės Europa, 
duos pilną supratimą apie tų j 
milžinų didumą — 24 milionus. 
kilogramų plieno ir apie keturis’ 
milionus sriubų yra sudėta į 
kiekvieną laivą.

Suprantama, tos skaitlinės 
duoda tik menką supratimą koks ’ As 
darbas juose yra įdėtas, tečiaus 
keliaujančioji publika turi žinot, 
kad tai bus smagiausia kelionė 
tais milžinais. Bremen ir Europa 
perplauks vandenyną iš Nevv 
Yorko Į Bremeną Į 6 dienas. Toks 
greitumas keleiviams duos pro
gą pasiekt Lietuvą į 8 dienas.

Ypatingai trečia klasė stebėti
na su jos parankumais. Joje yra

Vidurinė Sveikata Pačios 
Gamtos Budais

Jei sergate viduje jus visas esate li
gotas. Kuomet skilvis nepajiegia su
malti maistą, jus stovit ant slenksčio 
rimtą Tufo, kurios gali užsibaigti vi- 
sižka fizišku suirimu.

Vidujine sveikata reiškia sveikata 
visame kūne, [.aikrldt skilvį ir kitus 
virškinimo organus švariai ir veikliai, 
duodant jiems naturališką stimuliaci
ja iš šaknų, žievių ir žolių esančių 
Tanlac.

Tanlac puikus nuo nevirškinimo, 
konstipacijos — gaso. skausmų, kok- 
’tinio, kvaitulio ir galvos skaudčjimo 
Jis sugražina prarasta apetitą, pa
gelbsti suvirškinti maistą, ir įgyti 
stiprumą ir svorį.

Tanlac taip liuesas mio kenksmingų 
vaistų taip, kaip tas vanduo, kurį ge
riat. Jame nėra jokių mineralinių vai- 
stą; jis padarytas iš šaknų, žievių ir 
žolių, pačios gamtos gyduolių sergan
tiems. Suviršum 10 metu aptiekorių 
rekomenduojamas, kurie matė stebė
tinus rezultatus. Kainuoja mažiau 
Kaip du centu už dožą. Gaukite bonką 
Tanlac. iš aptiekos šiandien pilnam iš
bandymui. Jei nepagelbės, pinigus su
grąžinsime.

atarus Pleu»Ur
nai Gaunama 
visose apcieLc- 
se. Gamta?*. 
Jo h n so n ir 

ohnson, New

Jaučiasi perai ant nuparos

»

LIETUVĄ
PER HAMBI RGĄ

Ant musų populiarių laivu 
Nepah ginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

<—$203.00—
IS NEW YORK i KALNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus *5. S.. V. į^igą 

Taksus.) Trečia k lesa.

Pinigus persiunčia m greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
{■farmacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hanbwg-Aiwnc&n Ijm

Palengvina 
nuovargį

Kidney Phstcr'

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai paįydomi 
RvsinicSdtzer 
Raiyk Ptpsink Seitztr Co 

IVorcesfer. Mass. o
GAUSI SAMPEU DYKAI

2t>9 Tremont St„ Boston. Mass.

tos \heumatisrn
DIENAS ANT OKEANO^^Į

arba

VILKAS NUKANDO 
GRANDINI IR NUSI

NEŠĖ ŠUNĮ.
Sa’ako apylinkėse šįmet 

priviso labai daug vilkų. Jie 
naktimis slankioja prie gyve
namųjų triobų.

Nesenai Aukštakalniu kai
mo pil. A. Bikulčiaus pririš
tą grandine prie tvarto šunį, 
vilką a pagrobė ir nusinešė. 
Grandinę, kuria šuo buvo 
pririštas, vilkas nukando. 
Šunį nusinešė miškan.

žinkeliai stropiai valomi. kuri
Dirba pne JU apie 100 dar- laiko, kad išvengus rimtesnių.inkrtą 
bininku. Darbas tikimasi jau' m-
momentaliai baigti------------ --------- -_____ _

| arba iš 
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais Laivais

I BREMEN * EUROPA
■ arba ant kitą populiarių laivą šios Linijos.

Į TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVĄ
■ Sumažintos Trečios Klesos Ratos j abi pasės.
I Parankąs ir tiesąs susisiekimai su visa Europa.
B Reguliariai Plaukimai
■ Sugrįžimui certifikatų ir kitu infor-
■ maeiją klauskite vietos agentą arba 

INint ( EI MAN 
1LLOYD«

«5 STATĖ ST.. BOSTON. MASS.

fu-krieną šio laiknMo 
kūne kMB&B nuo Sūb-

tLu m baro). Padacro* 
i Goti t». parašyt man 
Luška. padedant sa
vo vardą įr aiškų 

o prisiu
si'.; dykai Vien# Dn- 
Irrin Vrrtr% B«mk;i 

' į-oandymui mano 
, Rh^umatizmo Gyduo- 

liti. Aš noriu kiek- 
x ieną k<m’i.anti jti-1 
kinti savo lupomis 

tai. ka rali pa-
/ niatie AaX* i ka<j tas
ir Vat.vs | tat j*Ui-

; tikinsi?*' pirma, neru dnoeito tr.au 
‘ vieną '-cnt*. V bandykit atsikrat.'t R*- 

umarizma p^r koja* ar oda -n parejM 
;»lasp»nų kitokiu daiktų. >• -bandykit 
išvilioti Ji fu LiTum«*n»ai’*. epRtra ar 
magnetizmu. Nebandykit Hiyti h nz-

-»W« privUM Ji
v-.- k-.;..>- :u«Ir aš rikiu, ta darbą attik? Kulm s 
Rhrutratie R*'-m»*iy. twel
išeit, pi n^nte pasi kuoduoti nuoir kentėjimo. Mano cydnolė* 
panaikina -k->-iCž.'i« .'ieclin*. nwku< 

K -k!-- sutinimu ir «qo3r>ą su-
• rttngtan*. a _ *

Aš noriu parodyt •
Jame. «>* >>OT<Wt*l.-alio ča prir.nj.rt I aavait..
n«>raS«t<> mano ko-npanijo« pačiuoti 
mniS dykai vi. no -in vertSa butHiu- 
.. c"r<iu<‘ iri. n^f.aisasi kokia, kita*
-vėnoin. J-I- vartoto’. .T iri jųa n'-varto- 
iot mano aryltiotiu. nežinot k» jo.1
rali pada-Ti . r.-r^ityklt mo.ą paaln- 
I,m3 žen.ian ir reikatankito

$1.00 Bonka už 25c. ’
K*ian<trk3to Tlą Knbn'a Snb-Arpt. ar-

no mn<Wi| Rh-nmailc R>n-4y. kad ti-• •Jotcm”: ir tu-, kaip užmojo tnk-tąn- 
‘h.-u kitu. Rmnatiz-na. rali būt i
n-a-alin’a-. ir nr— nenorim n/dlrbt ant 
litŠndrmo. Ttbandyfci'—tai rinka, ko 
m*-* norim* J.-nra ju-Xlb«v jum. fiom- ni-.-akjkit- rtati- 
į-a ■ kad dabaikUS ey<..vm». o ta* ratmks 
mum. P-lm» l'andyma.
tat anl 'r n/.llmic-. M- ' n»«hin -ian- „nža buf-iluka. kurt- tvturi vr-rV-K b-t 
Gunčiam r pilno* mieros buteli, kokie 
parsiduoda aptukome už vvną doleri. ,n* 

: butebs sunkus ir nu- tunme užmokai 
Dėdei Šamui už p*”,s:nntinia. Todėl Jų* 
privalot prlsipMi 2.V. persiuntimo Irjn- 
^karimo MmMm. Jt» Virtio Dokrto v-rtr- Kilt'U dykai. 
Priimant n'.-'.ik'- mokiu ni*ko.
Kuhn Remedy Co.,

Dept. B. W.
1855 Milsaokee Ate, Chicf, III.

Acute arba Muskulų Reumatizmo. Strė
nų Skstodfjimo

i

I

I 
f ■

I !

1

r

I

X'

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENU LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

I LIETUVĄ

Tanlac į
51MTUOMAJ BOMBŲ UTAITOTA Ik51MILIŪNAI BOKSŲ BVAKTOTA.

REĮMLA
GYDO

buvo vienai pas (Randon«j« Gysla)
I nvIaiVė <1 KMel kentėt, k«*met REM-OLA B

ll iigvdė ir pagelbėjo tukMaariaa. B 
, H —K lauakite rm ašvą aptMMrij ■ 
II R F. M-OI. A arba raiyklta *M ■ 
| H. Tbayer t C*. Caąib., Maaa^a B

PASIKORĖ.
Zarasų R. k. kapuose rado 

pasikorusį ant vielos sentikį 
rusą N. N. 24 metų amžiaus, 
paeinantį iš Petruniškių kai
mo, kuris I 
motiną ir ją užlaikė.

Šis pilietis gyveno Kaime, 
kur pavogė iš dėdės 200 litų, 
pragėrė juos ir iš nusimini
mo padarė sau galą.

pagelbėjo tukMaariam. 
> Ra aptMMrtą 

arba rašpMta ąąa 
_ . 14 C*. C ar k, Maaa.,0
libandymui gausit DYKAI

Gausite ji paprastam pakelyje.

STIPRUS KAULAI 
PEL KŪDIKIO

Po iiraduno vitaminų cod-liver aliejau* pasirodė taip 
reikatingaa dol daufelio kūdikių, kaip Saulė* »rie*a. 
Tai turtingas ialtinis prie* rickets-gaminančių vitami
nų reikalingų rabudavojimui stiprių kaulų.

SCOTTS EMULSION
yra tyra* eoddtver aliejus prieš riekėt*- pilna* ap*ate 
fojančių vitaminų, kurie būtinai reikalinfi kudi- > 
khnw itvyrtyimri stiprių kaulų, tiesių kojų ir »vei- 
kų dantų. Vtoodoo duokit Scott’* Emulsion.________

Scott įį Bowne, Bloomfield, N ♦

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO

-------:RENGIA :-------
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI.
Baltic America Linijos Laivu 

S. S. “LITUANIA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m.
Garbes dalyvis bus vrce-konsulas gerb___

P. DAUŽVARDIS
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas laive užsisakyti tuoj, ii anksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruošt kelionės dokumentus

BALTIC AMERICA LINE
8-10 Bridge Street, 

NEWYORK
Union Trus t Building 

PITTSBURGH, PA.

315 So. Dearborn St.,
CHICAGO, ILL.

433 Califomia Street 
SAN FRANCISCO. CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVU Iš NEW YORKO
LiTC’ANIA Kovo 2 l| * POLONI A Kovo 26 
ESTONIA Kovo M || LITUANIA Baland. 6
. , - ■ ■ l.ll .!■»— ,



8 KELEIVIS No. 9. Vasario 27 d., 192?.

Vietinės Žinios: BABRAVIČIAUS
KUN. ČAPLIKAS PALIKO 

SAVO PINIGUS GAS- 
PADINEl.

Giminės, kurie išleido jį 
moksian, negauna nieko.
Šiomis dienomis Worces- 

tery mirė lietuvių kunigas 
Čaplikas. Prie jo kapo kun. 
Jakaitis pasakė ilgą pamoks
lą. iškeldamas velionio nuo
pelnus ir išgindamas jį kaip 
rimčiausi, pavyzdingiausį u 
teisingiausi kunigą. South 
Bostono “Darbininkas” taip
gi nesigailėjo savo skiltyse 
vietos mirusio kunigėlio ap
rašymui.

Bet nei kun. Jakaitis, nei 
“Darbininkas” neužsiminė 
nei puse žodžio apie tai, ką 
kun. Čaplikas padarė su save 
pinigais, kurių jis nemaža 
buvo iš parapijonų susidė
ję

Iš giminių mums dabai 
tenka sužinoti, kad mirda
mas kun. Čaplikas visus savo 
pinigus paliko mergai, kuri 
buvo pas jį už gaspadinę. 
Net artimiausi giminės, ku
rie savo pinigais išleido jį 
moksian, negavo nei vieno 
nikelio.

Mums pranešama, kad ši
tokiu kun. Čapliko pasielgi
mu giminės labai pasipiktino 
ir mėgino paliktą gaspadinei 
jo testamentą sulaužyt, bet 
pasirodė, kad negalima, nes 
po testamentu yra pasirašiu
si visa eilė davatkų ir kuni
gų. kurie liudija, kad mirda
mas kun. Čaplikas buvo pil
no proto ir tokį testamentą 
padarė iš savo liuosos ir ge
ros valios.

Taigi pasirodo, kad gas
padinė kunigui yra branges
nė už artimiausius gimines ir: 
rėmėjus.

So. Bostonas ne juokais 
subruzdo.

Pramogos ant pramogų ir 
vistu* lietuviu pilna. Per Lie
tuvos nepriklausomybės ap
vaikščiosimą į Lietuvių sve
taine žmonės nesutilpo. Da
bar štai ir vėl kitos naujeny
bės. Ateinančios pėtnvčios 
vakare du žymus lietuvių 
drutuoliai. Pranas Juška ir 
Petras Žilinskas, Lietuvių 
svetainėje risis su svetimtau
čiais drutuoliais, ir reikia 
tikėtis, kad lietuviai 
oponentus suglamžys.

Nedėlioję, kovo 3 d. Lietu
vių svetainėje koncertuos 
žymus dainininkas J. Babra
vičius. Su juo dalyvaus p-lės 
M. Grybaitė ir E. Tataroniu- 
tė. Tas aiškiai parodo, kad 
So. Bostono lietuviai ne mie
ga, jeigu pas juos yra tiek 
daug įvairaus veikimo.

Reporteris.

savo
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Neužmirškite, kad atei-, 
nanti nedėldieni, 3 d. kovoj 
South Bostone bus artisto J.:

Neužmirškite Babravičiau* 
koncerto.

kad atei-
3 d. kovo.1

KONCERTAS
DALYVAUJA P-LĖS M. GRYBAITĖ IR E. TATARONIUTĖ.

NEDĖLIOJĘ,

3 d
KOVO

MARCH, 1929

TIKĖTŲ KAINOS: 
$1, 75c. ir 5Oc.

Kampas E ir SILVER St, 

SO. BOSTON, MASS.
t

PRASIDĖS 7:30 VAL.
VAKARE.

Lietuvių
Svetainėj

Ristikas Gansonas sunkiai ' 
serga.

Atvažiavęs į Bostoną sun
kiai apsirgo žinomas risti
kas, Jack Gansonas. Ant! 
rankos jam išaugo šunvotė,' 
besiritant ji tapo suerzinta 
ir užsikrėtė kraujas. Nuo 
rankos ištino visas šonas ir 
ligonis buvo nuvežtas į Har- 
ly Hospitalį be žado. Reikė
jo daryti operaciją ir išrodė,: 
kad Gansonas jau mirs, te
čiaus po operacijos truputį 
pasitaisė ir dabar jau yra; 
vilties, kad jis pasveiks.

i .■ - , .

Lietuvis Optuietratu

Išegzaminuoju akia, pti»k;nu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose takiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PASAK ARMS. O. D.
447 Broadway. So. Boston. Maaa

*

IĮ YARKWAY AUTO SERVICEį
Į and F1LLING STATION i

Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisyme vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

V1KTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė..

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas ii 11.

Or. A. Goriiian-Suniaiiskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

N-dėliomU pagal susitarimą.
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

MALONIAI PRAŠOMI VISI ATSILANKYTI.
■ ■—

1

Majoras reikalauja • 
$33,658,383.

Bostono majoras Nichols
Babravičiaus atsisveikinimo patiekė miesto finansų ko- 
koncertas. Atsisveikinimo: biudžeto sąmatą
koncertas bu< dėlto, kad 1Į929 metams. Jisai reikalau- 
amerikiečiai koncertų pro- Ja miesto reikalams šiais 
moteriai nori paimt musų: metais $33,658,383. Tai yra

Tel. So. Boston 50S-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name.
Broadway, tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. M ASS.

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas, nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skaras, laiku nušautus: 1-apių, 
Muskrat. Raccovn, Oposcum, 
Beayer, Mink ir tt.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

I (

South Bostone ant K st. 
pereitos subatos naktį tapo 
išplėšta krautuvė. Policija 
suėmė du jaunu vaikėzu ir 
jiedu prie kaltės prisipažino. 

' bet South Bostono teisėjas 
perdavė bylą į grand jury.

Įvažiavo auiomobilium 
per langą.

Neulono pilietis Bui ke iš
važiavo pereitą nedėldieni 
automobilium pasivažinėti.; 
Atvažiavus jam i Watertow- 
ną. jo mašina pradėjo zigza- 
guot. Visu pirma Buike pa-i 
sveikino

»

Dorchestery, tarp Old Co- 

, . . vandeny buvo rastas nežino
ti ant galo ><a e mo ^T0 iaVonas. Jis galėjo 

į dideli krau- ^ut apje metų amžiaus, 
nusiskutęs, ant piršto turėjo 
šliubinį žiedą.

<iu. Pradėjus motinai šauktis* buvo girtas. Bet jis sakosi Ant Back Bay stoties šį 
, _ _ . K__ _ » užmušė

tomobilių Įpylęs alkoholio, advokatą Collinsą iš Everet- 
’ 1 neužšaltų radiatoiyje. to. Tuo pačiu laiku kitas
vanduo. O gal automobiliu*.
pasigėrė.

♦ Į 1 | * * ‘I v J ivOLv l N y Uvl L | J AvA vJ
syti su juo tokį kontraktą, J?u pereitais metais buvo iš- paskui davė Į šoną kitam aii-, bub nio ir Freeport st. 
kad jis niekam kitam nedai-: leista.
nuotų. kaip tik jiems. į ----------------

Babrancius kol kas s«o j ekete jkl£o
kontrakto <la nepasirase. nes;4 ir nuėj<', po k- Burkę suėmė ir^ko’kad ii
“ noriS?<X^ hut-o girtas. Bet jį/ ............. ............
tesnią .sau teisių. Jeigu susi-; i■' au’
aikys ir kontraktą pasn-asys. ; - R j

tai hetuviy pubhka. greitai,. fk J le()o
jau nedainuos. Bet jeigu ne-;J _  _____ ____________
susitaikys, tai neužilgo išva-. Par,iduo<u forniiiai 3 „j. 
ziuos Chicagon. šiaip mu. 266—l-th St.. 11-mos lu-

.taip, jam prisieina su mumis . c D . x 'skirtis, todėl atsisveikinda-S”- 
imas su Bostono lietuviais jis 
i ir duoda šitą koncertą.

Koncertas bus Lietuvių

artistą savo globon ir pasira- apie $2,000,000 daugiau, ne-

itomobiliui. <
.'skersai gatvė;
tu vės langą ir Įvažiavo su vi
sais stiklais. Policija pilieti

I ‘traukinys East Bostone už- 
• mušė darbininką Grady.

Justinas Makačėnas 
areštuotas.

Pereitą nedėldieni Justi
nas Makačėnas pasidarė sau’ 
bėdos. Jis sumušė savo šei-į 
mininką Antaną Natkų iri 
paskui išbėgęs da pasišaukė Salėj. 7:30 vai. vakare, 
policiją, kad Natkų areštuo-Į,. Kartu su p; Babravičium 
tų. Bet Natkaus duktė paaiš- ”*’ 
kino policijai kaip viskas 
atsitiko, ir policija nugabeno 
į belangę patį burdingierių. 
Natkui pramušta galva, pa
dalyta juoda akis ir vienas 
dantis visai išmuštas, o du iš
judinti. Natkus turėjo šauk
tis net dviejų daktaru. Dabar 
jam dantis gydo d-ras Kapo
čius, o adv. Bagočius veda 
bylą prieš Makačėną.

Paklaustas, kaip visa tai 
atsitiko, Natkus papasakojo 
šitokią istoriją:

“Justinas gyveno pas ma
ne ant burdo. Jis yra mano 
pačios parapijonas ir vis 
buntavoja vaikus, kad ma
nęs neklausytų. Taip pereitą 
nedėldieni aš jam ir pasa
kiau: Justinai, tu savo liežu
vio nekišk, kur-tau nereikia. 
Jis pradejoAokiotis, ir pava- ..... , , .
dino mane senavob... Tada .tun but globojama
mes ir susikibom. Aš gal bu-',k! jo? mirties, o kada j, 
čiau ii nukirtęs, ba aš zda-ifn.I?*:,.Jai,,un ->u^ ‘"mnostos, į 
ravesnis. ale pati irsimus knksemmskos šermenys, 
mane sulaikė. liet kaip tik aš u! ' bul įet?J «rabą tr pa- 
ji paleidau, taip jis man ir la"l,,la Dirhamo kapinėse 
kirto. Pramušė galva, išmu- Įst'ementuotoj duobėj, n ant 
šė dantis, ir paskui <la‘pašau-iP^'es. kaP° tun but I’3?1?’ 
kė policiją, kad mane arės-atatinkamas pamink- 
tuotu. Ale policija nuvežė jį . ... ....
pati, ir dabar jis sėdi džė- Dabar gimines non šitą; 
j • h ;testamentą sulaužyt ir tuo,

i reikalu kreipėsi i teismą. 
--------------- I ‘ I 

var<Ju Hatha Tha- frank Beny iš Medfordo* 
ho yatha ga\o 3 mėnesius gavo 7 metus kalėjimo užtai, 
kalėjimo užtai, kad nebuda jęaj pavogė iš vienos mote- 
mas daktaru “gydė žmones,'riškės $11,000. 
ir nebūdamas šios šalies pi-1 __________
liečiu turėjo revolverį. ' General Electric dirbtu

vėj Everette šį panedėli prie
Ant Commonvvealth avė., darbo buvo užmuštas darbi* 

netoli sodo, kur gyvena Bos- ninkas Joseph Scrima. 
tono aristokratija, policija ---------------
užklupo degtinė- sandėlį ir Cambrigde’uje policija su- 
pereito nedėldienio naktį ėmė du vaikėzu užtai, kad 
konfiskavo 50 kvortų geriau- žiurėjo per langą į merginų 
bios degtinės. * kambarį.

; šitame koncerte dalyvauja

PARSIDUODA PIGIAI.
2 šeimynų narna. ir krautuvė Biz- • 

vis išrirbtas per daug metu. Driežas-j 
tį sužinosite ant vietos. Kreipkitės pas 

K. K A Lt ESM N KAS (fu
102 W. 3-rd st, So. Boston. Mass.

IMTYNES!
Gi

Telefonas: So. Boston 1058. K

BayView Motor |
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

519 E. BROADVAY 
Taisvmo vie^a: 

1 HAMLIN ST.. 
kampas E. Eight st, 

SOUTH BOSTON. MASS.

Io

DR. MARGERIS <
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2. I—•
Sekmadieniai! 18—a

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

TeL Boulevard 8483

Telefonas 21321

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis :
Valandos: nuo 2 :ki 4 po pietų. 
. nuo 7 iki 8 vakare

1*7 SUMMER STRF.ET, 
LATVRENCE. MASS.

i

šitame koncerte dalyvauja Parsiduoda Hops ir Malu 
vietinė dainininkė p-lė M..krautuvė. (9)
Grybaitė ir pianistė p-lė E. i Kreipkitės į “Keleivį.” 
Tataroniutė. i--------------------------------------- i

Tik nesivėiuokit. neskun- Turiu Greit Parduoti 
certas prasidės paskirtu lai
ku. Tikietus galima iš kalno 1 
užsisakyti “Keleivio” redak-. 
rijoj.

--------------- I

Į

akrų žemės.-35 akrai 
kitkas ganykla ir geras 

s. •• karvės. t kiaulės. 
Namas !• kambarių su viso- 

sos ir ši- 
".s pėdos 

apie 65

FARMA ®6’;
| dirbamos, 

miškas: arkly 
:;<>o vištų 
mis ' ijradomis. elektros švie 
luina: Barni* 50 pėdų ilgio.

| pločio: paukštinyčios dėl
Nenori duoti kalei “krikščio- medžių sodnas; 65 tonai Šieno. Ant ge

ro kelio ir tik 17 mylių nuo Bostono. 
Parsiduoda tik už S-900O.

SOUTH BOSTON E 2-jų šeimynų. 
10 kambarių namas, su modemiškom 

: šiluma; ren
dos $70 per mėnesį. Kaina tiktai 
$65'»O, $100tt įmokėti. Kreipkitės pas 
mane dėl platesniu paaiškinimu.

JUOZAS BALUSZAITIS
337 W. Third St., 

South Boston, Mass.
Tel. South Boston 0118-R. l

i

niškų šermenų.”
Bostono priemiesty Mal-

dene nesenai mirė Alfred A. • jtaisom. karsto vandens 
Ha m met. Jis buvo pasiturin
tis žmogus, bet didelis atža
gareivis ir didelis dievuo- 
čius. Jis taip tikėjo i krikš
čionybę, kad ir savo kalę no-
rėjo “krikščioniškai” palai-į 
dot. Paliktame jo testamente; 
vra įrašytas šitoks reikalavi-; 7 
mas: “Mano ištikima kalaitė !

I s : I 
r! i
“ . I « 

ii

Telefonas: So. Boston I769

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
Valandas: nuo 9-12. nuo 2-7 
371 IM)R< HESTER STREET 

so. boston. mass.

Tel. South Boston M2»
Residence Unhmrsity 14SA-J.

S. R fiutote-SIiIin
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
•M Br—4 way,8o^ Bostss, Mass

GINTARAI
Turiu daug Gintaro Karolią 

visokios rūšies ir labai gražių. 
Pristatau Į namus ir per paš
tą. Taipgi užlaikau Laikrodžių 
ir žiedu. Mainau, taisau. Duo
du ir ant lengvo išmokėjimo.

PETRAS KETVIRTIS
25 Stellman Rd.. (-)

Boston Rotdindale. Matui*
i

1 d. Kovo-March, 1929, 8 vai. vak. 
Lietuvių Svetainėj, K,^^XSte”

RISIS TRIS POROS

Petras Žilinskas S6V^
-----  Risis su — - Jack Rogers

6 PĖDŲ 2 COLIU—SVERIA 235 SVARUS 
Frank Juška 6 PĖDV 2 coli v-
i i miAJUMU SVERIA 215 SVARŲ 

Risis Su— T. Be r g 
6 PĖDŲ—SVERIA 240 SVARŲ - -

raipKi bus dar viena pora, kuriu vardai laikomi paslap
ty. \ si lietuviai, nepraleiskit progos pamatyti lietuvius, 
kurie imsis su svetimtaučiais.

PELNAS LIETUVIŲ NAMUI.
Biiii itis meldžiam pirkti išanksto “Keleivio" ofise. "Dar

bininko" ofise ir Lietuviu Salėje. Bilietu kaina: $1.25—75c.
Visus kviečia atsilankyti LIETUVIŲ UKĖSŲ DR-JA.

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi lnsurance ir Mortgičiu Seniausia Agentūra

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373.

<‘l !.'(> VALANDOS NUO !» RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
. NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTII BOSTONE.
12 se. . n:) medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendu <?ne.-a $27<Mf į metus. Kaine; ¥22.000. Jmokėti nemažiau kaip 
$2000, '.;l. t.~ j. išmokėsime rt.ml.mns. Dal>ar būna viskas naujai per
taisoma. .1- ; norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdinga . jei norite, kad sena-včj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti neprikiausomas savo gjvet imu. tai t soja u parinaadokit šia pro
ga. Kiokt am žmogaus gvvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
ki, jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenai“, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $65<iu. įnešti nemariau kaip $1000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žm gu.- gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reJkaFrga>; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš
koti darbo Saujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. .J. KUPŠTIS. 332 \V Broadvvay, So. Boston, Mass.'Telefonas 
So Boston 1662—1873.

Partininam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgičiu, kreipkitės pas mus. Tnšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmor.escio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Pardundu..-. u:;gLs .. pristatom į namus ne toliau kaip 12

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.
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LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
Lietuvis Graboriu.s

162 Broad*ay. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 03l'4-W.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. f Lietu
vą 1 doL 50c.

“MARGUTIS"
3210 So. Halsted St, Chicago, III.

Įdėk j laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

SPECIALISTAS NERVŲ T* 
KRONMKŲ LIGŲ PER SU- ! 
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŲ- 
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAT SQUARR 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRS BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMI8 aoo 
9 iš ryto iki 7 vakar*.
ŠVENTADIENIAIS: nuo IS Iki 
1 dienų.

k

dr^Jandau
32 CHAMBERS ST, BOSTON- 

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. MARCUS
Iš MAŠKVOS IK KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir G<Hi gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Kichmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo i' ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

Tek So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE
v

Real Estate and lnsurance 
Justicc of the l’eace

Visame patarnauju gerai
120 Marine Kd.. So. Boston, Mass.

Lietuviška Aptieka
Mm ažlaikoms visokių Vaistų 

ir fiaknų
Nbo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nso slaptin- 
n kosulio, patrūkimo, ete.
Taipgi užlaikom DieF-ų iš LietuvM. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. įvai
rios Aaknys, partrauktos ii Lieta- 
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paltą. Musų Aptieka tebėra tol pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STRERT, 
BOSTON, MASS.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymartort 3390
1 ALLEN STREET, Cor. Chambers St, BOSTON. MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina Me.

GROBLEHSKI & CO, Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet malonini"
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