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25,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS.

)

Daug šeimynų laikosi ant 
stogų, kiti yra sulipę 

į medžius.
Nuo smarkių liūčių pieti

nėse valstijose patvino upės 
ir pasidarė didžiausis potvi- 
nis. Georgijoj, Floridoj ir 
Alabamoj ištisi miestai ir 
miesteliai šiandien stovi ap
semti vandeniu, tiktai jų sto
gai kyšo lauke. Ant stogų ga
lima matyt daug šeimynų su 
vaikais. Valdžios orlaiviai, 
kurie neša ir mėto nelaimin
giems maistą ir šiltas antklo
des, sako, kad daug žmonių 
galima matyt ir į medžius su
lipusių. Miestely Elba, Ala- 
bamos valstijoj, iš 4.000 gy
ventojų, 150 žmonių prigėrė.

Iš apsemtų vietų žmonės 
yra susirinkę ant kalnų. Iš vi
so be pastogės žmonių skai
toma į 25,000. Visa jų man
ta ir gyvuliai yra žuvę. Nuos
toliai sieks milionus dolerių.

Alabartios upės išsilieji
mas vietomis siekia 10 mylių 
pločio. Ties Bonify miesteliu 
vanduo yra pakilęs 22 pėdas.

Elbos ir Genevos mieste
liuose, pietų Alabamoj, tapo 
apskelbtas karo stovis ir 
tvarkai daboti pašaukta ka
riumenė.

GIRTA PUOTA PAS 
POPIEŽIŲ.

Iš to džiaugsmo, kad atga
vo savo valstybę, popiežius 
suruošė diplomatų korpusui 
balių pereitą sąvaitę. Stalai 
buvo apkrauti visokiais val
giais ir vynas pylėsi kaip 
vanduo. Brazilijos ambasa
dorius Azeredo pasakė visų 
diplomatų vardu kalbą, šir
dingai (lekuodamas “šven
tam tėvui” už tokį šaunų ba
lių. Iškėlęs didelį stiklą su 
vynu jisai sušuko: “Už šven
tojo tėvo sveikatą, už šventą 
jo asmenį, linkėdami jam vi
sokių laimių, kuo didžiausių 
pasisekimų ir begalinės gar
bės, pakelkime savo stiklus 
visi.” Ir pakėlę stiklus visi 
gėrė, gėrė ir gėrė.

UGNIS IŠ DANGAUS SU
NAIKINO KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ.
j Per Novą Scotią, šiaurės 
rytų Kanadoj, pereitą nedėl
dienį perėjo nepaprasta aud
ra su žaibais, perkūnijomis i 
ir didžiausiomis liūtimis. 
Daucettevillės miestely žai
bas kirto katalikų bažnyčią 
ir uždegė ją. Ugnis sunaiki- 
mo ją iki pamatų. Žaibas 
kirto taipgi ir tvartą su gal
vijais, bet tvartas neužside
gė ir gyvuliai išliko sveiki. 
Tai buvo labai nepaprastas 
atsitikimas, nes Nova Scoti- 
joj šituo laiku yra gili žiema 
ir perkūnijų niekad nebūna. 
Religiniai žmonės laiko šitą 
apsireiškimą stebuklu, tik jie 
negali suprasti, kodėl ugnis 
iš dangaus sunaikino bažny
čią, o tvartą su galvijais pa
liko čielybėj.

Kauno Žydukai Pas mSS
MERGINĄ.

Allentown, Pa. — Policija 
Šį panedėlį pas prezidentą čia suėmė ir tardo “stebukla- 

Hooverį atsilankė į Baltąjį dari" C. T. Belles’ą. kuris sa- 
Namą du dvinai žydukai iš ’ ’
Kauno. Zundel ir Nathan 
Rubinai, abudu 21 metų am
žiaus. Jiedu keliauja aplink 

. žemės kamuolį — per jurtas 
plaukia laivais, o sausžemiu 

įeina pėksti. Jiedu yra perėję 
i jau 11 šalių ir padarę 9,000 
; mylių. Jie sako, kad jie turį 
padarę su Lietuvos valdžia 

į sutartį: jeigu iki 1932 metų 
rugpiučio jiedu pereis 40,000 
mylių, tai Lietuvos valdžia 
duos jiems už tai 15,000 do- merginą išskrodė ir rado jos 

organuose nuodų. Dabar po
licija jieško ir jos meilužio.

kosi galįs išgydyt kiekvieną 
ligą, šiomis dienomis jisai 
gydė 22 metų amžiaus mer
giną. Verną Octavią Delp, 
kuri buvo nėščia. Pereitą są
vaitę kaimynai rado ją ant 
kelio negyvą po tų “gydy
mų.’ Taigi policija ir pradėjo 
poterinį “daktarą” kamanti
nėti. Jisai ginasi jokių vaistų 
nedavęs, tik poteriais ir kito
kiais “ šventais” žodžiais ją 
gydęs. Bet valdžios daktaras

Kunigaikštis Kiryias 
Siūlosi Stalino Vieton.

Sovietų Amnestija 
Baškirams.

Arkliavagiai paleidžiami iš 
kalėjimų, bet politiniai kali

niai turės sėdėt
Pereitą nedėldienį sukako 

10 metų, kaip įsikūrė Baški- 
rų Respublika, kuri dabar 
įneina sovietinių respublikų 
sąjungom Kad pažymėjus 
šitas sukaktuves. Sovietų 
valdžios centro pildomasa: 
komitetas paskelbė amnesti
ją, pa 1 mosuodamas visus 
Baškirų Respublikos kali
nius, išskyrus tiktai politi
nius. Vadinasi, galvažudžiai, 
arkliavagiai ir kitokie krimi
nalistai bus liuosi. bet žmo
nės, kurie kovojo už idėją, 
turės sėdėti kalėjimuose ii 
toliau.

Baškirų Respublika yra 
didesnis kraštas už Lietuvą. 
Ji turi 2,695,000 gyventojų 
ir jos sostinė randasi Ufos 
mieste, Uralu pietuose.

Bernai Neturi Balso 
j-

“Pravda” pasakoja apie
įdomius kuriozus, kurie turė
jo vietos ryšy su rinkimų į so
vietus kampanija. Barabino 
apygardoje rinkimų komisi
ja išbraukė iš rinkimų sąra
šų visus bernus, kaipo ‘“ne
darbo elementą.” Motyvai 
buvo tokie: “Kokie gi jie yra 
darbo žmonės? Nei žemės, 
nei arklių neturi. Daugelis ne 
tiktai gyvulių, bet ii- pačių 
neturi. Ką gi jie gali dirbti?”

Penzos apygardoje kaimo 
šėrikui (kerdžiui) buvo at
imtos rinkimų teisės. Moty
vai : “Koks gi yra šėriko dar
bas? Visą dieną sėdi šie dy
kaduoniai po kilimais, groja 
ant dūdelės ir pliauškina bo
tagu... Tai ne darbas. Tai 
moka kiekvienas kvailvs.”

BOMBA SUKRĖTĖ VISĄ 
MIESTELĮ.

Nedideliame Clairtono 
miestelyje, netoli Pittsburgo, 
pereitą nedėldienį šalia vie
tos banko sprogo nežinia ke- 
no pakišta bomba. Sprogi
mas buvo toks baisus, kad 
susiubavo visas miestelis, ir 
stiklų languose neliko beveik 
nei vienuose namuose. Vie
nas žmogus esąs užmuštas ir 
keliatas sužeistų.

lerių. Amerikos laikraščiai 
dabar deda jų paveikslus, 
aprašo jų kelionę, ir tuo bu
du Lietuvai pasidaro šiokia 
tokia reklama.

įdomu čia yra tai, kad prie 
• Amerikos prezidento gali 
prieiti ir pasikalbėti net pa-

I
i

400 JURININKŲ ANT KA
RO LAIVO SUSIRGO 

SKARLATINA.
Ant Amerikos karo laivo 

“Nevv York,” kuris dabar 
stovi Havanos uoste, Kubo
je. skarlatina susirgo 400 ju
rininkų. Jie tuojaus buvo izo
liuoti ir gydomi, kad liga ne
išsiplėtotų.

SKELBIA MIRTĮ JUGO
SLAVIJOS DIKTA

TORIUI.
Pereitą nedėldienį Jugo

slavijos sostinėj Belgrade 
prasti žydeliai iš Kauno: bet pasirodė gatvėse plakatai, 
jeigu kas nori nueiti pažiurę- kur stambiomis raidėmis 
ti Voldemaro ar Smetonos, skelbiama karaliui mirtis, 
tai toliau dvorninko nelabai Sako: “Su kardu ant sosto 
nueina. tu atsisėdai, nuo kardo tu ir

--------------- žūsi." Policija puolėsi tuos 
32 LAIVAI BRAŠKA DU* plakatus rinkti ir naikinti, 

NOJUM ŽEMYN. bet jų autorių nesurado.
Iš Belgrado pranešama, 

kad pereitą nedėldienį stai
ga sujudo Dunojuje ledai ir 
paliuosavo 32 laivu, kurie 
buvo įšalę. Atsipalaidavę 
nuasavo ryšių, visi tie laivai 
leidosi Dunojum žemyn, su
siremdami tai su ledo lyti
mis, tai vieni su kitais, tai į 
tiltus atsimušdami. Bildėsis 
ir braškėjimas esąs neapsa
komas. Keli laivai jau nu- į 
skendo, kitus vanduo neša 
tolyn.

TROCKIS GAVO LEIDI 
MĄ VAŽIUOT VOKIE

TIJON.
Konstantinopoly pasklido 

žinios, kad Trockis gavęs iš 
vokiečių vyriausybės leidimą 
važiuoti Vokietijon gydytis. 
Bet jis turėsiąs susilaikyti 
nuo visokios agitacijos.

STREIKUOJA ŠILKO 
. AUDĖJAI.

Nevvmarket, N. H. 
streikuoja keli šimtai šilko 
audėjų. Pereitą nedėldienį 
streikieriai turėjo masinį su
sirinkimą ir nutarė atmesti 
valstijos darbo komisionie- 
riaus pasiūlymą taikytis. To
kiomis sąlygomis, kaip po
nas komisionierius siūlo, mes 
taikytis negalim, atsakė dar
bininkai.

Čia

GAISRAS SMETONOS 
NAMUOSE.

Kauno žiniomis, 14 vasa
rio buvo užsidegę Smetonos 
rūmai. Ugnis kilo šildant už
šalusias vandens dūdas. Bu
vo pašaukti ugnagesiai, ku
rie ugnį tuoj užgesino. Vis 
dėlto nuostolių pasidarė apie 
6,000 litų.

AMERIKIETIS DAVĖ 
$100,000 VĖŽIO LIGO

NINEI VIENOJE.
Canning Childs, Amerikos 

turtuolis iš Nevv Jersey, pa
aukavo $100,000 įkūrimui 
Vienoje (Austrijoj) ligoni
nės vėžio ligoms gydyt. Au
ka yra pavedama austrų dak
tarui Adolfui Edelšteinui, 
kuris operacijos keliu išgydė 
Childs’ą nuo vėžio. Ameri
kos daktarai jda negali to pa
dalyt medicinoje, ką padaro 
Austrijos daktarai.

pripažįsta sovietų
TVARKĄ.

“MIRTIS PRIMO DE 
RIVERAI.”

Taip šaukia Ispanijos stu
dentai diktatoriui Primo de 
Riverai. Studentų streikas 
Madride virto didžiausia de
monstracija prieš valdžią. 
Streikas prasidėjo dėlto, kad 
valdžia pakeitė mokyklų 
tvarką ir įvedė ginkluotą po
liciją į mokyklas. Susirėmi
me su policija, vienai studen
tei tapo kardu perkirsta gal
va. Vienas stiprus studentas 
sunkiai sužeidė 4 policma- 
nus, kurie norėjo jį suimti. 
Studentai šaukia: “Mirtis 
Primo de Riverai ir kitiems 
budeliams.” Kelių inžineri
jos mokykla visai uždaryta.

BATSIUVIU STREIKAS 
HAVERHILLY.

HaverhilI, Mass. — Mo- 
dern Shoe Co. dirbtuvėj čia 
pereitą sąvaitę darbininkų 
unija apskelbė streiką. Iš vi
so metė darbą 300 batsiuvių. 
Unija sako, kad kompanija 
sulaužė sutartį, išsiųsdama 
darbą į kitą miestą. Unija 
reikalauja, kad kompanija 
netiktai pasižadėtų daugiau 
šito nedaryti, bet kad ji at
statytų ir tą 10 nuošimčių 
mokesties, ką pereitą vasarą 
buvo darbininkams numu- 
šus.

HOOVERIS NENORI DAU
GIAU ALIEJAUS 

SKANDALŲ.
Hooveris pasakė, kad jam 

prezidentaujant valdžios 
aliejaus laukai nebus privati
nėms kompanijoms nuomuo- 
jami be Kongreso nutarimo. 
Tuo budu Hooveris nori iš
vengti tų skandalų, kurie 
taip daug kraujo sugadino jo 
pirmta kūnams.

7,500 MAINERIŲ PASILI
KO BE DARBO.

Tamaųua. Pa. — Lehign 
Coal & Navigation kasyklų 
kompanija paskelbė užda
ranti šioj apielinkėj savo ka
syklas ir paleidžianti neribo
tam laikui visus darbininkus. 
Tuo budu 7,500 mainerių ne
tenka darbo.

UŽDARĖ “SAULĖS” 
GIMNAZIJĄ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša. kad valdžios isakvmu 

PROHIBICININKAI ŠUKELE
BAISŲ SKANDALĄ.

WASHINGTONE
TRIUKŠMAS.

i

Vt į. J J J V.,

rią vedė kun. Šimaitis. Visos 
davatkos, kurios mokino vai
kus, paleistos.

ingtoną Siamo atstovybei,1 ---------------
paėmė visus svaigalus į savo VERMONTE NUMAŽIN- 
rankas ir pati juos Siamo at- TA BAUSMĖ UŽ DEGTINĘ 

Kelioggas sako, kad diplo- stovvbei pristatė. Iš viso 60
matai gali gerti kiek tik 

jie nori.

Amerikos prohibicija yra 
tikra komedija. Svaiginantį^ 
gėrimai yra griežtai uždraus
ti ; jų nevalia nei gaminti, 
nei parduoti, nei iš vienos 
vietos į kitą pergabenti. Wa 
shingtonas, kaipo federalės 
valdžios centras, esąs “sau- 
siausia” vieta visoj Ameri 
koj. Bet tuo pačiu laiku tame 
Washingtone svetimų valsty. 
bių atstovybės yra didžiau 
sios “oazos,” tai yra tokioi 
vietos, kur aplinkui sausa, c 
tenai ir drėgna, ir vėsu, ii 
smagu. Kitaip sakant, sveti
mų valstybių atstovybės Wa- 
shingtone yra didžiausios 
gertuvės, pilnos visokių gėri 
mų, tenai nuolatos keliam 
baliai ir linksminasi vis< 
Washingtono ponija.

Bet kai kam turbut pasi
darė pikta, kad vieni geria, c 
kiti negauna. Geria, žinoma 
tik aukšti valdininkai. Pa 
prasti činauninkai su ponais 
ministeriais ir ambasado 
riais negi atsisės prie vienc 
stalo. Jie gauna tik tuščia* 
bonkas pauostyt. Ir štai, tui 
būt iš to piktumo, pereitą 
pėtnyčią policija užpuolė ke 
lis vežimus, kuriais buvo ga
benami svaiginami gėrimą 
iš Baltimorės uosto į Wash

PRAPUOLĖ3BYRDO 
EKSPEDICIJOS 

NARIAI.
Nevv Yorke gauta radio ži

nia nuo Pietų Ašigalio, kad 
tris Byrdo ekspedicijos lakū
nai išlėkė apžiūrėti taip va
dinamų Rokfelerio Kalnų 
viršūnės ir nesugrįžo. Byrd 
ruošiasi lėkti jų jieškoti. Byr
do ekspedicija jau kelintas 
mėnuo yra išvykusi tyrinėti 
žemės pietų ašigalio.

Valstiečiams palieka įgytą 
jų žemę, tik nori grąžinti 

privatinę nuosavybę.
Berlyno žiniomis, bolševi

kų valdonui Stalinui atsira
do rimtas konkurentas. Tai 
didis kunigaikštis Kiryias, 
kuris senai jau pretenduoja 
prie Rusijos sosto. Iki šiol ji
sai stojo už atgaivinimą to
kios Rusijos, kokia ji buvo 
prieš revoliuciją. Bet šiomis 
dienomis Kiryias paskelbė 
Francuzijoj naują “monar- 
chistinės valdžios progra
mą.” kuris jau pripažįsta So
vietų tvarką, tik reikalauja, 
kad valstybės priešaky sto
vėtų karūnuotas caras, vietoj 
dabar esamo paprasto muži
ko Stalino.

Naujas Kirvio programas 
taipgi reikalauja, kad Rusi
jos valdžia grąžintų pilie
čiams privatinės nuosavybės 
teises.

Bet Rusijos valstiečiams 
Kiryias nusileidžia. Jis sako 
savo programe, kad valstie
čiams turi pasilikti visos že
mės. kurių jie yra įsigiję per 
revoliuciją. Fabrikuose ir 
kitose pramonės įmonėse ji
sai pripažįsta darbininkams 
8 valandų darbo dieną.

Matoma. įsitikino šitas 
juodašimtis, kad prie tokios 
tvarkos, kokia buvo prie ca
ro valdžios. Rusijos žmonės 
jau nebegrįš. Bet vargiai jie 
priims ir jo “naują progra
mą.” Kirylui, turbut. prisieis 
užbaigti savo dienas ant sos
to neatsisėdus.

Vermonto valstijos legis- 
latura išleido įstatymą, ku
riuo žemiausia pabauda už 
prohibicijos laužymą nusta
toma $50. Pirma žemiausia 
pabauda toj valstijoj buvo 
$300. Anti-saliuninė Lyga ši
tam palengvinimui labai 
priešinosi, bet nieko negel
bėjo.

keisų. Tai buvo piktas žestas, 
ir jis sujudino visą Washing
toną.

Spaudoje tuojaus pasirodė 
spėjimų, kad svetimų valsty
bių diplomatai turbut turės 
jau išsižadėti savo malonių 
gėrimų, nes į ką gi tai esą pa
našu, kad savi piliečiai už 
vieną puskvortę sodinami 
\eliems metams kalėjiman. 30 GEGUŽĖS ANGLIJOJ 
D tuo tarpu svetimšaliai ga
bena sau degtinę'čielais veži
mais! Ir viena ambasada nu- . ,
’igandusi jau paskelbė, kad .i°s ^parlamentas^ bus paleis- 
nuo šiol ji svaiginamų geri
nu į savo pastogę neįsileis.

Bet kiti nesutiko pasiduo- gegužė 
J. Ir dabar valstybės sekreto- 

“ius Kelioggas pradėjo šitą 
skandalą tyrinėt. Jis sako, 
tad šitokio nesmagumo jo 
lepartamentas da nebuvo 
ki šiol turėjęs. Visos amba
sados turi eksteritoriales tei
ses. šios šalies Įstatymai jų 
teliečia. Todėl diplomatai

1,000 ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO FLU.

Žinios sako, kad Albani
jos mieste Skutari pasirodė 
nepaprasta influenza, panaši 
daugiau į cholerą, kuri pa
smaugė jau 1,000 žmonių 
Liga susimeta i žmogaus vi
durius.

BUS RINKIMAI.
Londono žiniomis, Angli-

tas 10 gegužės. Naujo parla
mento rinkimai įvyks 30 d.

^s. Darbo Partija su 
socialistais tikisi didelių lai
mėjimų. Reakcininkai labai 
nusigandę.

SUĖMĖ $1,000,000 DEI
MANTŲ ŠMUGELI.

Nevv Yorke tapo suimtas 
apie $1.000,000 vertės dei
mantų šmugelis, kurį mėgi
no įvežti Bostono pirklys Ja- 
mes S. Steel.

ARAS UŽPUOLĖ OR
LAIVI.

Iš Vokietijos pranešama, 
kad Galicijos kalnuose, tarp 
Krokuvos ir Lvovo, didelis 
aras puolė vokiečių Fokkeric 
orlaivį. Paukščio puolimas 
buvo toks smarkus, kad or-

BRAZ1LĖNAI UŽĖMĖ PA
RAGVAJAUS FORTĄ.
Iš Paragvajaus sostinės laivis visas sudrebėjo ir vie- 

Asunciono pranešama, kad nas metalinis sparnas buvo 
Brazilijos kariumenė puolė giliai įlenktas. Aras buvo už

muštas.urį teisės ir svaiginamų gė- Paragvajaus garnizoną Isla 
“imu laikyti, ir pasigerti gali Margaritoj ir užėmė fortą. '
—tam jie diplomatai ’ Nei 
Alicijos, nei prohibicijos 
įgentai neprivalo savo nosį i 
liplomatų reikalus kišti, sa- 
:o Kelioggas.

Lietuvos atstovybė irgi 
dydžiai šituos įvykius seka. 
Juk ir mūsiškiai diplomatai 
nėgsta po “burnelę” išsi- 
mesti.

GEN. FOCH MIRŠTA.
Prancūzu maršalas Foch, 

'kuris sumušė kaizerį, jau 
baigia savo dienas, Gal būt, 
kai skaitytojai skaitys šitą

NEDARBININKAMS RU
SIJOJ PABRANGINTA 

DUONA.
Maskvos žinios sako, kad

Rusijoj jau įvestos duonos žinią, jo jau nebus. . 
knygelės. Nedarbininkams 
duonos kaina pakelta dvygu- 
bai. ir ruginės duonos jie vi
sai negali gauti.

Kanados pakrašty nusken
do nedidelis laivas su šešiais 
žmonėmis.

Baisi Orlaivio 
Katastrofa.

Netoli Nevvarko, Nevv Jer
sey valstijoj, pereitą nedėl
dienį įvyko baisi nelaimė su 
orlaiviu, kuriuo lėkė 15 žmo
nių. Orlaivis buvo Fordo 
konstrukcijos, varomas trimi 
motorais ir prigulėjo Colo- 
nial Airvvays kompanijai, 
kuri turi keliatą tokių maši
nų ir vežioja žmones per 
Nevv Yorko užlają, išlėkda- 
nas iš vietos orlaivis pasi
ėmė 13 pasažierių. ir prie to 
la atsisėdo motormanas ir jo 
Įrangas. Mašina buvo apžiu- 
•ėta, ir viskas buvo tvarkoj. 
Bet pakilus oran, kaž kas nė
jo kaip reikia. Lakūnas ban- 
lė nusileisti žemėn netoli 
geležinkelio, bet orlaivis per- 
treitai nusileido žemyn, už
kliuvo už stovinčio traukinio 
r trenkė pirmgaliu žemėn. 
Visi pasažieriai buvo užmuš
ei ant vietos, o motormanas 
;u savo draugu mirtinai su
žeisti. Vėliau mirė ir vienas 
įžeistųjų. Pasiliko gyvas 
ik vienas motormanas. bet 
r tas vargiai gyvens.

šitokios baisios katastro
fos orlaivijos istorijoj Ame- 
ikoje d a nėra buvę.

i
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ANGLIAKASIAI.
Maskva praneša, kad Gor- 

'ovkos kasykloj keliant dar- 
nninkus nutruko keltuvas ir 
iam nukritus į šaftą tapo už- 
nušti 27 angliakasiai.
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dėl jie nepaduoda jų polici
jai? Kam jie veltui plaka sa
vo liežuviais, kurie ir be to 
jau labai nudilę?

Stanys Pilka
F. Yotko Orkestrą

Witkow Orkestrą

Vinekevičius-Dnukša-Namieko

P-nki Alkani Muzikantai

Joks Tikras I.ietuvBku Namas Neprivalo Apsieiti be Tautinės Muzikos 
Ar Jau Girdėjote Sekamu- Victor’o Rekordu-: 

10-eolinių Sąraše Kaina 75c

Jauna Senatvė
Api» Džinba
Anykščiu Merginos
Smagi Kūmutė

šoka .Jaunas, šoka Senas—Polka 
Margytę Nuritvėre?—Polka
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0 APŽVALGA
PRAŠO AMERIKIEČIŲ 
AUKŲ NUKENTĖJU

SIAI ŠIAURĖS 
LIETUVAI.

šiaurės Lietuvai šelpti 
Centro Komitetas kreipiasi 
i Amerikos lietuvius prašy
damas paramos nukertėju
siems nuo nederliaus Lietu
vos žmonėms. Apie nelai
mingą jų padėtį Komitetas 
savo atsišaukime sako:

“Sunki buvo pereita vasara 
šiaurės Lietuvos ūkininkams. 
Nuolatiniai lietus ir šaltas oras 
pavasari nedavė laiku iseti va
sarojų. Užėję birželio mėnesi 
šalčiai ir sniegas sunaikino ne 
tiktai, kas buvo pasėta, liet žy
miai apnaikino ir žiemkenčius 
javus, žuvus pimnems pasė
liams. birželio ir liepos mėnesi 
ūkininkai bandė sėti vasarojų 
antrą kartą, bet šitą vėlybos sė
jos vasarojų užpildė ankstyba 
žiema: dalis jo liko laukuose ne
nuvalyta. o tai. kas buvo su
vežta šlapia i kluonus, tenai su- 
pelėjo. Dėl to ūkininkai liko be 
duonos, be .sėklų, be pašaru gy 
vuliams. Jie atsidūrė didžiau
sioje bėdoje.

“Ūkininkų bėda sunkiai pa
lietė darbininkus. Maža turėda
mi patys sau maisto, ūkininkai 
atleido darbininkus, neturėda
mi darbų ir darbams apmoKėti 
išteklių, darbininkų nesamdo, ir 
pastarieji, netekę darbo, neteko 
ir duonos. Jiems ir jų vaikams 
šiandien jau tenka badauti ir 
šaltuose nekūrentuose butuose 
gyventi.

“Į pasavarĮ nukentėjusius 
nuo nederliaus vietų gyvento
jus vargas dar labiau prispaus, 
hadas daug kam negailestingai 
i akis pažiūrės.

“Lietuvos vyriausybė pasky
rė 10 milijonų litų nukentėjusių 
vietų ūkininkams pavasario sė
jai sėklomis aprūpinti. Šios sėk
lų paskolos jau išdalintos. Bet 
suprantama, kad jos negali vi
sos bėdos pašalinti. Dėl to atsi
rado reikalas ir visai visuome
nei. visai lietuvių tautai susirū
pinti nukentėjusių šelpimu. 
Kaune yra susidaręs visuome
nės organizacijos pagrindais 
šiaurės Lietuvai šelpti Centro 
Komitetas. Toki šelpimo komi
tetai yra sudaromi vietose— 
valsčiuose ir apskrityse. Para
mos nukentėjusiems organiza
vimas visoje Lietuvoje jau pla
čiai eina. Nenukentėjusių nuo 
nederliaus vietų, ypač Suvalki
joj. tikininkai apsideda javų py
liavomis. aukoja pinigais ir 
daiktais. Valstybinių ir Šiaipjau 
ištaigu valdininkai skiria nu
kentėjusiu nuo nederliaus nau
dai tam tikrą savo algos dalį. 
Visa Lietuvos visuomenė, kiek 
tik leidžia išgalės, stengiasi pa
dėti nelaimės ištiktiems bro
liams.

“Bet bėda yra tiek didelė, 
kad aukų nukentėjusiems nie
kad per daug nesusirinks. Rei
kalas verčia jų jieškoti juo dau
giau. surasti juo daugiau gai
lestingu. savo brolius užjau
čiančių tautiečių."

Todėl Centro Komitetas 
ragina amerikiečius daryti 
rinkliavas ir siųsti aukas ba
daujantiems savo broliams 
Lietuvoje.

Kad Lietuvos žmonėms 
reikalinga pagalba, ir kad 
amerikiečiai turėtų jiems pa
gelbėt, apie tai negali būt 
dviejų nuomonių. Visą keb
lumą sudaro tik tas faktas, 
kad prie Centro Komiteto 
stovi artimi dabartinei val
džiai žmonės. Amerikos lie
tuviai yra griežtai nusistatę 
prieš dabartinį Lietuvos rė
žimą ir jie nelabai norės, 
kad jų aukos eitų per ponios 
Smetonienės ar dekano Mi
rono rankas. Amerikiečiai 
sutiktų dirbti su Centro Ko
mitetu tik tokiu atveju, jeigu 
jis butų sudarytas iš visų tri
jų didžiųjų Lietuvos partijų 
atstovu: §£&ijįl demokrate

liaudininkų ir krikščionių 
demokratų.

Pakol Komitete sėdės da
bartinės valdžios bičiuliai, 
Amerikos lietuviai galės 
šelpti savo tėvus tiktai apei
dami tą Komitetą aplinkui.

Lietuvoje daugiausia yra 
nukentėję Biržų, Šiaulių, Pa
nevėžio, Rokiškio. Raseinių 
ir Zarasų apskričiai. Taigi 
kilę iš tų apskričių amerikie
čiai gali šelpti savo namiš
kius tiesioginai. Pašalpa bus 
reikalinga iki naujo derliaus, 
iki rugpiučiu-rugsėjo mėne
sių. Taigi kiekvienas ameri
kietis, kuris turi nukentėju
sių giminių, tegul pasižada 
nusiųsti jiems kas mėnesi, 
sakysim, po $10, ir tegul tą 
pasižadėjimą pildo.

jam galime duoti gerą pata
rimą. Mes patariant jam nu
sipirkti etikėtos knygą ir pa
simokinti nors paprasto man
dagumo. Gal tuomet jis šito
kių dalyku daugiau neskelbs 
ir savęs ant pajuokos nesta
tys.

“V1LNIS” SAKO, KAD JĄ 
PADEGĘ “DEŠINIEJI.”
Mes buvom jau rašę, kad 

Chicagoje apdegė lietuvių 
komunistų organas “Vilnis.” 
Dabar šitas šmeižtų lapas 
“aiškina" savo draugams ir 
“visiems sąmoningiems A- 
merikos lietuviams." kas ga
lėjo pakišti jam ugnį.

Sudėjus visus “Vilnies" 
spėliojimus į krūvą ir sutrau
kus iš jų visus tirštesnius sa
kinius. pasidaro šitokia pa
saka :

“Tai darbas politiniu bandi
tu. o ne paprastų plėšiku... 
Prieš darbininku laikraštį prie
šai senai dantį griežia^. Priešų 
pastangos sunaikinti musų 
spaustuvę rodo, kad laikraštis 
pataiko priešams į skaudžią vie
tą... Jie visokius paskalus lei
džia... Vis dėlto viešai pasakyti 
nedrįsta, žino. mat. ką tai reiš
kia. Už leidimą paskalų galima 
atsidurti už grotų...

“Tai darbas tų. kurie argu
mentų pritruko ir smurto prie
monėmis bando atsigriebti. Vi
si faktai rodo, kad mes buvom 
užpulti... Apie tą laiką ir Brook- 
lyne kriaučių mitingą užpuolė 
mušeikos... Užpuolikai buvo at
siųsti iš dešiniųjų...”
Tai yra paprasta bolševi

kų manija rėkti apie savo 
priešus. Priešai griežia prieš 
juos dantį: priešai leidžią 
prieš juos paskalus: priešai 
daro ant jų užpuolimus — 
visur tik priešai, priešai ir 
priešai. Bet komunistai prieš 
šitas priešų armijas atsilaiko 
ir dar pataiko jiems “į skau
džią vietą." Kokie didvy
riai !

Bet kodėl gi komunistai 
nei vieno savo priešų neįvar
dija? Kodėl jie nepasako 
aiškiai, kas prieš juos dantį 
griežia, kas daro užpuoli
mus ir kas uždegė jų maskvi- 
nę gazietą? Jeigu jie žino, 
kad tai padarė “dešinieji." 
tai reiškia, jog jie žino tik
ruosius kaltininkus. Juk ži
noti žmogaus įsitikinimus, 
tai reikia gerai jį pažinti. O 

i jeigu “Vilnies" komunistai 
taip gerai savo padegėjus 
pažįsta, kodėl jie nepaskel-

DISONANSAS PONO BA
LUČIO PUOTOJE.

“Sandaros" bendrabarbis 
rašo apie tą "slauną" balių, 
kuri mūsiškiai patriotai Chi- 
cagoje buvo iškėlę Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti 
ir buvo pasikvietę iš 
Washingtono poną Balutį, 
dabartinės Lietuvos vyriau
sybės atstovą. Kiek anksčiau 
korespondentas buvo nuėjęs 
i Lietuvių Auditoriją, kur 
paprasti žmonės minėjo Lie
tuvos nepriklausomybę, to
dėl jis daro tarp tų dviejų su
sirinkimų palyginimą ir sa
ko:

“Ūpas ir pateku mėlis. kur tu 
besulyginsi. Rūmai vien tik au
ksu žiba. Stalai lūžta. Muzika 
džezus pjauna. Vyru krutinės 
baltos ligi juostos. Moterų ir 
rankos ir kojos ir nugaros pli
kos. Elegancija. Su triubomis ir 
skripkomis ir dideliu sujudimu 
pasitikome Lietuvos ministerį. 
Aš net i svetimą kėdę atsisė
dau. kada vėl visi pradėjome 
sėstis. Valgėm gerus daiktus. 
Vermonto kalakutą, franeuziš- 
ką dresę. kokią tai lietuvišką 
bombą (taip ant Menu parašy
ta) ir kitus daiktus. Kitas ant 
viškų pasilipęs dainavo mums 
valgant ‘ei, ukniem. ei ukniem.” 
Po to pradėjo kalbėti visokį po
nai. sako kad tai diplomatai, 
nes tikrai mokėjo kalbėti viso
kiomis kalbomis, o kad gyrė... 
Vienas net disonansą Įnešė: 
kalbėjo kažkaip, sako tai esą 
bielarusiškai. tik ant galo sako: 
‘Tegyvuoja, girdi. Demokratinė 
Lietuva... Tai kaip maišą piktadarių vardų? Ko-
pradūrus, kaip nepasipils ploji
mai. kad nei kalbos galo, nieko 
kito nebegirdėti.”

Ištiesų. disonansas. Ponas 
Balutis atstovauja diktatūrą, 
o čia susirinkę į jo balių sve
čiai šaukia: “Lai gyvuoja 
demokratinė Lietuva!” Juk 
tai vistiek. kaip pasakyti: 
“Šalin Smetonos valdžią!”

Bet. sako korespondentas, 
ponas Balutis gi ir davė vel
nių savo kompatriotams už 
tokį nesusipratimą.

JSAKYMAS “LIETUVIŠ
KIEMS LAIKRAŠČIAMS.”

Tūlas A. S. Kulbis iš Cle- 
velando paskelbė sandarie- 
čiu organe idomu isakvma 
“lietuviškiems laikraščiams" 
(matyt, jis norėjo pasakyti: 
lietuvių laikraščiams, nes 
“lietuviškų" laikraščių pa
sauly nėra, o yra tik “lietu
viški barščiai"). Jis sako:

‘‘Šiuomi pranešu lietuviu 
spaudai, kad atsiųstumėte po 
numeri savo leidžiamųjų laik
raščių. nežiūrint pakraipos, pa
žiurti. laikraščiai turi būti pri
siųsti iki kovo 16 dienos, ne vė
liaus.”

Da vot kak!
Na, o jeigu ims kas jo “vi- 

sokoblagorodijai" ir nusiųs 
laikraštį vėliau, kaip 16 d. 
kovo — kokį tada “štriopą” 
ponas Kulbis dės už tokį ne
paklusnumą?

“Keleivis” visai nemano 
jo įsakymo klausyti. Bet mes

KELEIVIS Levo 20 d., 1929 m

IŠ KANADOS LIETUVIU GYVENIMO
| TORONTO, CANADA. h

Merginų stinga scenos 
darbui.

čia yra lietuvių teatro mė
gėjų kuopelė, bet jai stinga : 
rinkamų žmonių scenos dar
bui. Jeigu reikia surinkti! 
bent 16 armėnų, tai vaikš-| 
čiok nuo stubos į stubą iri 
prašinėk, kad kas paimtų ro
lę. Su vyrais d a butų pusė bė
dos — jeigu katras paima ro
lę. tai stengiasi ją išmokti ir į 
repeticijas lankosi. Bet kada 
reikia gauti merginų, tai tik
ras vargas. Jeigu per didelį 
prašymą ir prikalbini katrą, 
tai dėl menkiausios priežas
ties ji vėl nori atsisakyti.

Girdėt, kad ir “Švento 
Jono" draugijos agentai at
kalbinėja merginas nuo te
atro mėgėjų kuopelės, o 
kviečia jas prie jų diribti.

Pavasarį jaunimo kuopelė 
ruošiasi statyti labai įdomią 
4 veiksmų dramą “Vergijos 
Griuvėsiuose." Rolės jau iš-1 
rašytos ir prasideda repeti
cijos.

Jaunuoliai ir jaunuolės, 
neleiskite brangaus savo lai
ko tuštiems dalykams, kaip 
kortos ir alus, bet pašvęskite 
kiekvieną liuosą valandėlę 
kultūros darbui, iš kurio ir 
sau turėsite didelio dvasios 
peno, ir visuomenei bus nau-

dos. Taigi dėkitės prie “Te
atro mėgėjų sekcijos” ir 
dirbkime visi iš vieno. Pel
nas iš parengimų eina kil
niems tikslams, kaip antai 
skaityklos užlaikymas, laik- 
raščių prenumeravimas ir 
knygyno steigimas.

šitą darbą turėtų remti 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė, 
kuriems tik rupi apšvieta.

Jaunimo kuopelės skaity
kla randasi po numeriu 192 
Claremont st. ir ji būna atda
ra nuo 12 iki 10 vai. kasdien, 
išskyrus tik antradienį ir 
penktadienį, kuomet duris 
būna atdaros tik iki 6 vai. va
karo. Skaitykla gali naudo
tis netik kuopelės nariai, bet 
ir pašaliniai. Svtnmėlis.

I 
ims, o nuo lietuvių pasitrau-1 
ki, pasilieki lyg ta atžala 
nuo kamieno nutraukta. Tai
gi meskite tą netikusį papro- i 
tį. o pradėkite veikli tarp lie
tuvių. Darykite pramogas, 
susirinkimus ir atsiminkit sa
vo brolius, kurie kenčia pasi
likę po fašistų diktatūra, 
šelpkite juos, paskirdami 
nors mažą savo uždarbio da
lele. A Kavoliunas.

t 
I
I 
j
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HAMILTON, CANADA.
Sarmatijasi savo vardo.
Hamiltone yra nemaža lie

tuvių jaunimo, kaip čia gi
musio, taip ir dabar iš Lietu
vos atvažiavusio: bet kad 
musų jaunuoliai parodytų

. koki veiklumą, tai to visai 
nėra. Jie net sarmatijasi pri
sipažinti lietuviais esą. Kitas 
vos du metu kaip iš Lietuvos, 
anglų kalbos da nemoka, o 
lietuviškai jau nenori kalbė
ti.

Jaunime, šitokiu budu nie
ko nelaimėsi. Svetimtaučiai 

• tavęs už savaji vistiek nepri-

t
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Lietuviški Rekordai

V-14003 P. A. Dulkė

Reikalaukit pa* Vietor’o Kr^ntuTininką Pagrajyt Šio<k 
Naujausiu* Vktur’o Rekordu* 
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Baigęs Dienelę
•Pa-ėjo Brolelis

Davatkėlė po Sodno],
Močiut, širdele Mano

Dž'ugus Variakalvs
- MišUas A ūkei joną;

ACOMBE, CANADA.
Gavo šluoto* pas svetimą 

moterį.
Puslenkis P. čia nuėjo pas 

O. Š. <pioteri. kuomet vyras 
buvo išėjęs i darbą, ir pradė
jo glamonėtis. Bet moteris 
paėmė šluotą ir taip tą viliu- 
gį pavaišino, kad daugiau jis 
sakosi jau pas svetimas mo
teris neisiąs. Taip ir reikia 
tokiam šelmiui.

Vasario 24-25 naktį iš 
Acombe skiepo J. P. išvogė 
Reisą alaus, bet nežinia ko
dėl kaltininkas netraukia
mas teisman. Turbut savinin
kas neturi leidimo alų parda
vinėti, todėl bijo eit Į teismą, 
kad savo kailio neįkištų. Po 
to J. P. iš čia prasišalino, iš
nešdamas $15 neužmokėtų 
muzikantams ir $10 pasko
lintų iš A. D.

Aš atvykau čia nuo laukų 
darbų ir gavau dirbti kasyk
loj. Dirbu nuo nidens. Iš 
pradžių vagonas anglių svė
rė 2'2 tonų, o dabar tik pusę 
to. Kažin, ar dabar anglis pa
sidarė lengvesnė, ar kompa
nijos svarstyklės pridulkėjo. 
Rodos, prikrauni vagoną an
glių, o kai pasveria ir užmo
ka, tai ir pavalgyt nėra iš ko 
nusipirkti.

Pakalnės Oželis.

Tarptautiški Rekordai 
IS-colinin Sąraše Kaina 75c

Meilužio Valcas 
[The 'Suitor's Waltz]

Klojimo šokis 2. Sorundos Vairas
[The Baru Dancej [Sornnda Waltz]

Liūdnoji Rapsodija—Ištraukos 
[Rnapsody in Blue—kLcerptp]

Rytų Vienžingsninis [šokis] 
[Oriental One-Sten]

Neapolio Naktys—Valca- 
[Neapolitan Night-—Waltz]

Į si mylėjusieji—Vairas 
[The Lovers—Waitz]

12-coUni* Sąraše Kaina SI.25
Arčiau Prie Tarę-, Dieve 

[Nearer, My (iod To Thee]
Vesk, Maloržngoji Šviesa No. 2 Pirmyn. Krikščionys Kareiviai 

[Ijead, Kindly IJghtJ [Orreard Christian Soldiers]
Creatore’s Kapeli ja 

Dienos '49 Metais—Mmiley’o Overtūra—Dalis 1.
(Days of ‘49—Medky Overture-Part 1]

Dienos ’49 Metais—Medley’o Overtūra—Dalis 2.
[Days of ‘49—Medlev Overture—Bart 2.) 

Creatore’s Kapelija
J Leharįana—Dalis 1 ir Dalis 2. Marek Wėber ir Jo Salioninė 
‘ Orkestrą
L
Reikalauk nu Savo Kraut uvninka Pilno Lietuviško

Rekordu Katalogo DYKAI

Virtor Taikine Markine

WINNIPEG, CANADA. 
Atsakymas komunistams dei 
apšmeižimo V. L. D. palaipi

nės draugijos vakaro.
“Keleivio" 7-tame numery 

tilpo korespondencija, ku
rioj komunistai mėgina ap
šmeižti 26 sausio vakarą, kur 
buvo suvaidintos 
“Kurčias žentas” 
vos barzdaskutys, 
su komunistais 
čiau, nes jie visuomet mėgsta 
kitų pažiūrų žmones šmeižti, 
bet vis gi reikia visuomenei 
paaiškinti, kaip ištikrujų yra. 
kad ji nebūtų komunistų 
šmeižtais klaidinama.

Korespondentas sako, kad 
vakaro rengėjai pasamdę sa
lę pas lenkų kunigą, kur bu
vę prikabinėta paveikslų ir 
mukų. Bet man rodos, kad ir 
pats kritikas gerai žino, .jog 
lietuviai čia savo salės netu
ri. todėl yra priversti samdy
tis pas kitus, ir samdosi te
nai, kur gauna—jeigu ne 
pas kunigą, tai reikėtų sam
dytis pas žydą, kur gal butų 
rabinų paveikslų prikabinė- 

Ita. o svetimą salępasisam- 
džius, paveikslų iš jos negi 
išmesi. Tai kam dar apie to
kius dalykus ir koresponden
cijas rašinėti?

Toliaus korespondentas 
sako, kad vaidintojai buvo 
neišsilavinę, taip kad jam 
net pikta buvę žiūrėti. Bet 
publika buvo vakaru paten
kinta ir prašė komiteto, kad 
ateity surengtų daugiau pa
našių vakarėlių. Todėl 9 d. 
vasario buvo suruoštas kitas 
vakarėlis su komedija “Neti
kėtai.” Publika atsilankė ta 
pati, kuri buvo pirmutiniame 
vakarėly. Iš to galima spręs
ti, kad jai nebuvo “pikta" 
žiūrėti. Korespondentas 
šmeižia rengėjus tyčia.

Toliau jis sako, kad komi
tetas buvo išrinktas iš šven- 
takuprių. 0 ištikrujų "buvo 
netik šventakuprių, bet ir 
velniakuprių, tik kai reikėjo 
paskirtas pareigas eiti, tai 
nepasirodė nei vieni, nei kiti.

Šmeižikas sako, kad pa
žangieji buvo atėję Į vakarą 
tiktai pažiūrėti, kaip šventa- 
kupriai darbą atliks. Man 
rodos, kad darbas buvo at
liktas gerai. O jeigu kores
pondentui nepatiko, tai ko
dėl jis su savo draugais ne
parengia geresnio? Ar jie su
rengė bent vieną vakarą per 
15 metų? Ne. Kitokiais dar
bais jie irgi negali pasigirti. 
Bet kai kiti pradeda darbuo
tis, tai komunistai tuojaus 
pripeckoja prieš juos visokių 
niekų per laikraščius. Jiems 
ir tvarka negera, ir drapanų 
nėra kur pasidėt. Bet ne mes 
pirmi toj salėj vakarėlį ren
gėm, ir tvarka tenai visuo
met būna ta pati. Rūbams 
pasidėt vietos buvo į valias, 
ir visi savo rubus pasidėjo ir 
vėl pasiėmė be jokios bėdos. 

■ Užmokestis už rubus nebuvo 
j imamas. 0 salės mes per
dirbti negalėjom, kad ponui 
korespondentui įtikus. Pel
nas iš vakaro liko draugijai, 
taigi reikėtų pasakyti rengė
jams ačiū, o ne šmeižti juos. 
Bet gali būt, kad korespon

dentas prie draugijos ir ne- 
į priklauso. Jeigu taip, tai jis 
kišasi visai ne į savo reika
lus. Draugas.

komed i jos 
ir “Varšu- 
” Ginčytis 
aš nenore-

EDMONTON, CANADA.
Iš jų darbuotės.

Musų komunistėliai mau
na savo organizacijai maską. 
Šių metų 16 vasario, jie su
rengė paskaitą, tema: 11 me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas. Nabagai no
rėjo pasirodyt išstojusiems iš 
jų organizacijos, kad jie ne 
trockininkai ir jų organizaci
ja ne politinė, bet ir čia neiš
silaikė neiškišę savo raudo
nus ragus. V os tik atėjus į 
paskaitos salę vadui Žukaus
kui. jis apžiurėjo kad salėj 
Lietuvos trispalvė vėliava iš
kabinta geltonas viršuje 
(taip ir turi būti ), jis tuojaus 
užkamandavo, kad tuojaus 
butų vėliava apversta gelto
nu žemyn, o viršun raudonu. 
Kilo triukšmas tarp jų pačių 
dėl vėliavos pervertimo ko
jom aukštyn: bet vistiek 
“Juozas" (Ž. i juos įtikino, 
kad taip reikalauja "jo teori
ja." Ir taip apversta kojoms 
aukštyn, mušti vėliava iška
bo jo visą paskaitos laiką.

Paskaita atlikta be temos. 
Nors Žukauskas atsinešė pri
sirašęs apie 6 lapus popierų, 
bet matyt rašydamas ir kal
bėdamas vien tik apie Mask
vą tesapnavo. nes Lietuvos 
kūrimąsi paminėjo vos ke
liais žodžiais, pradžioj pa
skaitos, vidurį ir pabaigą pa
šventė savo organizacijos 
gyrimui, kad jie ilgainiui su
silauks gerų vaisių. Dabar 
mat jiems stoja skersai kelią 
koks tai fašizmas, t. y. kurie 
nepritaria jų norams.

Musų komunistėliai mėgs
ta švęsti žymesnes varduves. 
Taip ir šįmet jie apvaikščio
jo šv. Kazimiero “įmeni- 
nas.” Pasibaigus vaišėms ir 
parėjus namo pas J. E., kilo 
tarp jų lermas. Vienam da
lyviui, Puodžiunui. užėjo 
noras išbandyti savo "sylas.” 
ir jis nieko nelaukęs dūrė 
kumščiu langan. kad net sie
nos suskambėjo ir kumštys 
paraudo. Jam gal pasirodė 
lango stiklejo paties “abroz- 
das,” o jis savęs nepažinęs 
pamislyjo. kad tai jo koks 
priešas, nekomunistas. ir to
kiu budu bereikalingai pa
naudojo boksą, o ir už langą 
turės sumokėti kelis dolerius. 
Tai, koks didvyriškumas mu
sų buvusio senoj kontrėj 
"raštininko.“

Mačiau “Laisvėj" 34-tame 
num. tūlas "Edmontonos Se
kretorius" (taip korespon
dencijoj save užvardijęs), 
giriasi, kad jie daug nuveiks, 
kada nors žada leisti laikraš
tį, ir susišelpimo fondas jau 
veikiąs, nors silpnai, nes au
kų iš niekur dar negauną. 
Čia turiu pasakyti, kad jų 
fondas neveikė ir neveiks. 
Buvusi susišelpimo fondo 
komisija iš drg. Treigio, La
zausko ir Grigaliūno (pir
mieji du iš organizacijos iš
stojo jau senai), o ir “Susi
vienijimo" valdyba nutarė 
S-mo fondui lėšų neskirti. 
Jeigu Edmontone lietuvių 
susišelpimas ir veiks, tai jau 
ne komunistų dėka, o tik tą 
galės įvykdyt išstojusieji iš 
jųjų organizacijos draugai. 
Negi kas girdėjo, kad komu
nistai kam duotų-sušelptų. 
Jųobalsis visiems žinomas— 
duokš, o ne te. arba: “Kas 
tavo, tai ir mano, bet kur ma
no. tai neruš. bratec.”

Brastos Aitvaras.

“KeteMa” Jnsų Dragas, Patar
kit Savo Draugam Skaityti J|.

NUBAUDĖ “RYTO” 
REDAKTORIŲ.

Kauno karo komendanto 
nutarimu “Ryto" atsakoma
sis redaktorius Leonas Joku- 
bauskas nubaustas 500 litų 
arba 1 mėn. kalėjimo “uz 
melagingą žinių skleidimą, 
su tikslu žeminti valdžios 
autoritetą. ’

valdžios



KEEBITI9 9Nr. 12. Kovo 20 d., 1929 m.

| Kas skaito ir rašo, AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Km ateko BovaOda,

LAWRENCE, MASS.
Nepaprastas skandalas 

lietuvių tarpe.
čia yra daug lietuvių, to

dėl ir atsitikimų būna viso
kių. Šiomis dienomis pasida
rė net labai didelis skanda
las. Turtinga biznierka M. 
G., kuri turi apie $60,000, už
simanė da daugiau pinigų ir 
susitarus su apdraudos kom
panijos agentu apdraudė ant 
savo vardo vieną lietuvį gir
tuoklį, o paskui davė jo pa
čiai nuodų, kad ši nunuodytų 
savo vyrą. Bet tarp tų dviejų 
“kūmučių” kilo kaž kokie 
piktumai, ir kalbamojo vyro 
žmona, vietoj duoti jam nuo
dų, nunešė tuos nuodus poli- 
cijon ir išpasakojo visą isto
riją. Dabar abidvi moteris ir 
apdraudos kompanijos agen- 
tasyra areštuoti ir pastatyti 
po $5,000 kaucija. Vietos lai
kraščiai baisiai šitą skanda
lą išpūtė ir lietuviams tas da
ro nemažą gėdą. Žada būti 
sensacinga byla.

Lietuviai neremia lietuvių.
Nesenai čia mirė viena lie

tuvė, ir kada reikėjo laidot, 
tai buvo pasamdytas airys 
graborius. Tuo tarpu čia yra 
lietuvis graborius, Bolesius 
Čiurlionis, kuris neblogiau 
patarnauja už airi. Lietuviai 
neturėtų užmiršti, kad tas ai
rys iaike audėjų streiko 1912 
metais skaldė musų streikuo
jantiems žmonėms galvas.

Lietuvių korporacija auga.
Čia puikiai gyvuoja "Lie

tuvių tautos korporacija,” 
tik niekas apie tai į laikraš
čius neparašo, šita bendro
vė įsikūrė 1918 metais tik su 
$309 kapitalo, šiandien joje 
dirba 10 darbininkų, kurie 
pasidaro neblogą pragyveni
mą, ir per metus korporacija 
padaro $50.000 apyvartoj 
Jai sekasi dėlto, kad turi ge
rą valdybą, gerus darbinin
kus. kepa labai gerą duoną, 
pyragaičius, ir labai teisingai 
veda biznį. Pakol šitos kor
poracijos nebuvo, duona čia 
buvo kur kas brangesnė, o 
dabar ji pigiausia visoj Nau
joj Anglijoj. Todėl koijiora- 
ciją remia netik darbininkai, 
bet ir visi sąžiningi biznie
riai.

Iš socialistų darbuotės.
Teko girdėti, kad vietos 

lietuvių socialistų organiza
cija rengia vakarienę 13 d. 
balandžio, tuojaus po Vely
kų. Jų vakarienės visuomet 
būdavo geros, todėl reikia 
tikėtis, kad ir dabar bus ne
prastesnė. Vienas socialistas 
man sakė, kad jie rengiasi 
jau ir prie pikniko ateinan
čią vasarą. Kempė esanti 
jau pasamdyta ant 16 birže
lio. Matyt, socialistai nemie
ga.

“Laisvė” apie socialistus.
Komunistų koresponden

tas rašo iš Lavvrence’o į 
Brooklyno “Laisvę.” kad so
cialistų prakalbose 27 sau
sio, kuomet čia kalbėjo drg. 
S. Michelsonas. žmonių buvę 
“visai nedaug.” Ir da užme
ta socialistams, kad jie rinkę 
aukas, bet nepasakę, kiek 
surinko. Iš to matyt, kad 
“Laisvės” pisorius tose pra
kalbose nėra buvęs. Socialis
tų prakalbose buvo keli šim
tai žmonių, visa salė buvo 
pilna, ir aukos buvo paskelb
tos nuo pagrindų. “Laisvės” 
korespondentas, matyt, turė-

ikaip reikia, atsivedė muzi
kantus ir pradėjo kepti bly
nus. Muzikantai susėdę gro
ja ir groja, bet publikos kaip 
nėra, taip nėra. Mato komu
nistai, kad nieko nebus, už
darė salę ir pradėjo patįs sa
vo blynus valgyt. Bet per
daug buvo prikepę ir suval- 
gyt negalėjo. Girdėjau, kad 
likusius ketino siųsti "Lais
vei” į Brooklyną. Sako, pini
gų neįnėjo už skelbimus ap
mokėt, tai tegul nors blynais 
atsiima. Ar siuntė, lai tikrai 
nežinau.

Seiliaus kai žmogui kas 
nepavykdavo, buvo sakoma: 
"Laimėjo, kaip Zablackas 
ant muilo.” O dabar pas mus 
sako: “Pasisekė, kaip komu
nistų balius su blynais!”

Parapijonas.

DANV1LLE, ILL.
Miestelis turi apie 40.000 

gyventojų, labai graži apie- 
linkė, daugiausia farmos, 
fabrikų mažai tėra. Čionais 
yra ir kareivių namai, ku
riuose randasi ir keletas lie
tuvių. Kareivių prieglaudoje 
labai graži tvarka, viskas 
gražiai įrengta ir švaru, val
gis geras, drapanos ir lovos 
švarios. Už gėrimą smarkiai 
baudžia. Tvarkiai elgianties, 
per mėnesį galima susitžfu- 
pyt ir keletą dolerių. Pačia
me miestely yra keliolika lie
tuvių šeimynų. Kaip aš gau
nu “Keleivį,” tad kiekvienas, 
prašo ir nori pasiskaityti, i 
bet užsiprenumeruot nenor. 
nes pinigus praleidžia ant;d 
visokių niekų, o kiti prage- 
ria. čia yra vienas turtingas 
lietuvis, turi viešbutį, gerai, 
įtaisytas. Bet jeigu neapsi ; 
daboji, tai gali palikt su tus-į 
čiais kišeniais. Didžiumoje 
čia gyvenantieji lietuviai 
gana tamsus.

Buvau nuvažiavęs ir b *• * 
VVestville. III. Tame miestely 
yra išrinktas lietuvis miesto 
majoras ir matyt gana išmin
tingas žmogus. Policmanai 
taipgi lietuviai. Yra daug lie
tuvių. daugiausiai dirba mai- 
nose. Kai-kurie gyvena gana 
gražiai, bet daug mainerių 
yra prasigėrusių ir apskuru
sių. J. M. Wassell.

PHILADELPHIA, PA.
Katalikai muša Dievą, bol

ševikai padeda.
Romos kunigėliai, maty

dami savo bizniui pavojų, 
kaip išmanydami kursto 
žmones prieš lietuvių tautinę 
bažnyčią. Naktimis apmėto 
žaliais kiaušiniais jos sienas.

daiktą, o apie naujų tvėrimą} 
gali tik neišmanėliai svajoti. 
Tas žmogus, Ku-ku, pradėjo 
leisti lapelius ir šmeižti tau
tinę parapiją, kad neduoda 
jam spaudos darhądaryt.

Amilija.

Komunistai prieš “Lygiečius”. 
Dirbtuvėse Betvarkė.

CHICAGO, ILL.
Bomba išnešė “Naujienų” 

langus.
Chicagą užvaldė visokie 

bombų ir kulkosvaidžių des- 
peratai. Nesenai vienos šai- 
kos butlegeriai pastatę prie 
sienos septynis kitos butlege- 
rių šaikos narius sušaudė. 
Prieš i>orą sąvaičių Chicago
je buvo renkami aldermanai. 
Kaip spėjama, “Vilnies” 
spaustuvės padegimas buvęs 
politikierių darbas. Viena 
gengė keršydama kitai už 
tai, kad “Vilnis” spausdinu
si l inkimų plakatus, padegė 
spaustuvę.

Kovo 4 d. anksti ryto va
žiuoju į “Naujienas.” Priva
žiavau prie 18 gatvės. Čia 
kelias užsikimšęs automobi
liais. šalygatviai ir gatvės 
užbertos stiklų krūvomis. 
Daugelis autų gavo “flat ta- 
jerus” — gavau ir aš “flat.” 
žiuriu, kur buvo italų barž- 
daskutykla, toj vietoj tik 
stogas ir pora viršutinių lan
gų belikę. Visas priešakys 
šonas ir sienos išpustos į pa
danges. Laužų ir lentų pilnos 
gatvės. Miesto šlavikai šluo
ja ir veža stiklus nuo gatvių į 
“dumpas.” žiuriu, kad per 
abi pusi gatvės nei vienoj 
stuboj nėra sveikų langų. 
Antrame bloke nei vieno 
lango nelikę Dr. Kliaugos ir 
Dr. Zalatoriaus ofisuose. Ki
toj gatvės kertėj išnešti den- 
tistų ofisų langai. Plevėsuo- 

; ja lauko pusėj langų uždan
gos. Antroj gatvės pusėj ran- 

idasi “Naujienų” ofisai ir 
i spaustuvė. “Naujienų” na
mas gana toli nuo nelaimės 
vietos, bet ir jis nukentėjo 
nuo skspliozijos. Buvo iš
mušti 8 langai “Naujie
noms.”

Daugiausia tečiaus nuken
tėjo didelis kampinis namas, 

; kurio apačioj buvo saliunas. 
Tame name neliko nei vieno 
sveiko lango. Jo viduj taipgi 
padaryta daug žalos. Aptie
ka irgi skaudžiai nukentėjo. 
Nukentėjo trys restoranai. 
Žmonės kamšo langus pa- 
duškomis, nes tą dieną oras 
buvo gana vėsus.

Ekspliozija įvyko antrą 
valandą nakties. “Naujienų” 
dženitorius, kuris miegojo 
trečiame augšte, buvo iš lo
vos išmestas. Visi langų stik
lai sutrupinti į mažiausius 
šmotelius. Daug nekaltų 
žmonių nukentėjo, daugiau
sia biznio įstaigų.

Bomba, matyt, buvo labai 
stipri. Sakoma, kad išsprog
dinimas tos barzdaskutyk- 
los buvęs politikierių darbas. 
Mat, prieš rinkimus toj barz
daskuty kloj buvusi priešin
gos gengės gusta ir jos kan
didatas liko išrinktas alder- 
manu.

Mums, chicagiečiams, toki 
įvykiai yra paprastas daly
kas.

Komunistų “Vilnies” dėl 
gaisro jau aukų prašo, bet 
“Naujienos” aukų dėl to 
nuostolio neprašys.

Don Pilotas.

i

I

LAWRENCE. MASS. 
Mirė Stefanija Šimonienė.

Vasario 15 d. čia persisky
rė su šiuom pasauliu Stefanė 
Šimonienė, išsirgusi vos ke
turias dienas. Palaidota bu
vo Tautiškose Kapinėse 18 
vasario.

Velionė buvo kilus iš Mar- 
cinauskų tėvų, Valkiškių kai
mo, Papilio parapijos. Biržų 
apskričio. Amerikon atva
žiavo 1901 metais; iš pra
džių buvo apsigyvenus 
Fitchburge, paskui atvažia
vo į Lawrence’ą ir 1903 me
tais susituokė su Petru Šimo
niu. Velionė buvo labai gera 
siuvėja ir pavyzdinga šeimi
ninkė, remdavo apšvietą ir 
labai mėgdavo laikraščius, o 
ypatingai “Keleivį.” Prigu
lėjo prie šv. Onos draugijos 
ir prie Birutės Kliubo. Pali
ko dideliame nubudime vie
ną dukterį, du sunu ir vyrą.

Lai būna jai lengva Ame
rikos žemelė! P. S.

HAMILTON, CANADA.
Mizaros “misijos” nepavyko.

Sausio pabaigoje komuni
stų “misijonierius” Mizara 

jo galvoj ne socialistų pra-1 laikė čia prakalbas ir rinko 
kalbas, bet komunistų, kuo-1 pinigus, kaip jis sakė, politi- 
met čia kalbėjo jų Senas niams Lietuvos kaliniams. 
Vincas (Jakštys), nes šitose 
prakalbose ištikrujų buvo tik 
pora tuzinų žmonių.
Blynų balius komunistams

nepavyko.
Tūlas laikas atgal komuni-

Užrašinėjo aukautojų pavar
des ir sakė. x kad kurie duos 
nemažiau kaip 25c., tų var
dai bus paskelbti laikraš
čiuose. Bet nepaskelbė. Tur
but sarmatijosi, kad mažai 
surinko. Kaip rodo?, tai ir 

štai čia buvo suruošę blynų kelionė jam į čia neužsimo- 
balių su šokiais. Išreklamavo !kėjo. Hamiltonietis.

WESTVILLE, ILL.
Nesigaili apdaužyti plytomis | Lleuiv,s 
ir Jėzaus paveikslą, į kurį jie i 
patįs tiki ir garbina. Net vai- ^n.° “4 neąlsai su
kučiai eidami iš kun. Kaula- m«^hai tapo užmuštas gat-
kio Romiškos mokyklos ko- 
lioja tautinės bažnyčios vys
kupą Žukauską tokiais žo-
džiais, kokių spaudoje var-įj;
toti negalima.

Kun. Kaulakio parapijo- 
nams padeda ir komunistai. 
Štai, 39-tame “Laisvės” nu
mery vienas komunistas, M. 
Sūnūs, šmeižia tautinę baž
nyčią, kuri nepripažįsta Ro
mos popiežiaus.

Matyt, jam gaila, kad da- 
is lietuvių j'au susiprato (aš 

nekalbu apie politinį susi- 
iratimą) ir atsisakė mokėti 
tomai mokesčius bei davat- 

kynus šelpti.
M. Sūnūs netiek verkia dėl 

Romos katalikų parapijom?, 
kiek dėl tautinės parapijos 
narių, nors šitų našta kūrikas 
lengvesnė: jie užmoka savo 
kunigui $25 į sąvaitę, ir dau
giau nieko jiems mokėti ne
reikia, nes jokių Petronelių 
nereikia užlaikyti.

Romiški kunigai šaukia, 
kad kun. Žukauskas nesąs 
joks kunigas. Tą patį kartoja 
ir “Laisvės” rašytojas M. Sū
nūs. Jis sako, kad vysk. Žu
kauskas yra pats vyskupu 
pasivadinęs. Ištikrujų gi jam 
šitas titulas yra pripažintas 
ir Philadelphijos City Hali 
užrekord uotas.

Tūli spėja, kad “Laisvės" 
rašytojas gauna nuo Romos 
kunigų cigarų. ' kad jis taip 
uoliai jiems padeda tautinę 
parapiją šmeižti.

M. Šunus dar mini naujai 
susitvėrusią draugiją “Tie
są.” Sako, ji buvusi sutverta 
tuo tikslu, kad gavus dau
giau parapijonų prie tautinės 
parapijos. Tai netiesa. Šita 
draugija nieko bendra su 
tautine parapija neturi. Tą 
žino visi philadelphiečiai. 
Ją sutvėrė žmogus, kurį vie
tos lietuviai 1

TORONTO, CANADA. 
Kaip gaspadinės burdingie- 

rius vaišina.
Lietuvių čia yra keliatas 

šimtų. Visi jie yra imigravę 
iš Lietuvos du ar trįs metai 
atgal. Pavieniai čia gyvena 
“ant burdo” pas vedusius. 
Musų gaspadinės yra gana 
apsukrios ir greitai pralobs- 
ta. .Jos moka savo burdingie- 
rius pamylėti ir aprūpinti 
viskuo, ko. tik jiems reikia. O 
jei kuris atsisako teikiamais 
jam patogumais naudotis, tai 
tokį pradeda erzinti. Tu, sa
ko, sergi, tau reikia liekarst- 
vų. Ir pradeda jam duoti me
dicinos. kad suminkštinus 
širdį.

Vyrai, apsisaugokit tokių 
“grinorkų.”

Marga* Geneli*.

vekario Juozapas Janušas. 
Velionis buvo 59 metų am
žiaus. (; imė.augo ir \ ede Lie
tuvoje, Barsiitės miestelyje, 
:ur paliko gyvenančią savo 

moteli su vaikais. Ameriko
je velionis neturėjo artimų 
giminių, dėl to ir palaido
jimo reikalais turėjo rūpintis 
draugystė, kurioje velionis 
gyvendamas prigulėjo. Pa
laidojo tautinė šv. Kryžiaus 
bažnyčia ant tautiškų kapi
nių.

Prisimenant laikus apie 20 
metų atgal, kada vestvillie- 
čiai dar neturėjo tautinės sa
vo bažnyčios, nei tautiškų 
kapinių, tuomet juos baisiai 
išnaudojo Romos trustas. 
Pas Romos agentus pigesnės 
kainos už palaidojimą nebu
vo, kaip $50.00. Buvo ligi 
šimto ir daugiau. Nebuvo 
klausiama iš ko mokėti, bet 
mokėk ir viskas. Bet nuo 
1914 m. įsisteigus čia tauti
nei bažnyčiai ir tautiškoms 
kapinėms, Romos trusto 
agentams ragai tapo aplau
žyti. Šiandien ir jie yra pri
einamesnį.

Tautinėje parapijoje pa
staruoju laiku klebonauja 
vienas iš senesniųjų tautinių 
kunigų, kun. F. A. Mikalaus
kas, kuris prieš pora mėne
sių čion parėjęs rado parapi
ją kiek apsilpnėjusią dėlei 
tūlų priežasčių, bet dabar ji 
žymiai kyla moraliai ir ma
terialiai. Nors Maskvos 
agentėliai ir ju akli pasekė
jai sudaro “bendrą frontą” 
su Romos trusto agentais 
prieš tautinę bažnyčią, bet 
mažai ką tas reiškia, nes jų 
mažuma ir silpni. Nekurie 
bolševike!iai girėsi, kad jie 
esą laisvi ir jiems bažnyčios 
esančios nereikalingos, te
čiaus gimus pas juos kūdi
kiui, jie skubiai neša i Romos

vadina Juozas!trusto bažnyčią jį apkrikšty-
Ku-ku. Išmintingas žmogus ti, ten nepigiai moka. Kada 
f oma.-, rlnkn»* fin miicii hrnliaito nedalytų, nes dabar jau ir 
senos draugijos vienijasi Į

tie musu broliai susipras?
Žvalgas.

Prašalinkit nuo Rankųfiemalus 
Kad Apsisaugoti prieš 
Šalčius, Gripus, Flu.

ŠEIMYNOS SVEIKATA DABAR YRA BE PALIOVOS 
PAVOJUJ, VYRIAUSI AUTORITETAI SAKO

, išstatyti vi<os šeimynos sveikatą pa- 
‘ vojun.

Savęs apsisaugojimas, todėl rcika- 
1 lauja. kad rankas tankiai praustu- 

mėm prasalinimui nematomų gemalų. 
Lengviausi* būdas tą padaryti yra 

■ nuolatinis naudojimas valančio prau- 
j simosi muilo, tokio kaip Lifebuoy, 
• pasauiy garsaus sveikatos muilo.

Motinos milionuose namų priprati- 
I na šeimyna mazgotis su Lifebuoy re- 
I guliariai — po dario ar žaidimo, vi- 
I sada prieš valgi - nes jos žino, kad 
jo švelnios, gemalus prašalinančios 
puto* apsaugoja sveikatą.

Mokytojos iš daugiaus kaip 63,000 
mokyklų išmokino vaikus Lifebuoy 

; paproti. Apsaugojimui savęs ir pa
cientų. gydytojai ir norsės tankiai 
vartoja ji valymui savo rankų.

Kiekviena* prašomas priimti šitą 
sveikatos mierą ir prašalinti gemalus 
nuo ranku su l.ifebuoy daug kartų i 
diena. l ifebuoy gaunamas visur kur 
muilas pardavinėjamas, .lis nekai
nuoja daugiau prausimosi
muilai, taip kad jo ek«tra ap-angoji- 

, mas yra dykai.

Prašo Naudoti Gemalus-Pra- 
šalinantį Prausimosi Muilą

Laikykite rankas švariai. Vyriau
siu sveikatos autoritetu nuomone šis 
yra lenjrviausis būdas, vienok ir ge- 
riausis apsaugojimui sveikatos prieš 
šalčius, gripus, pneumonia ir flu.

“Nekurie žmonės gali apkrėsti ki
tus (su influenza > patys neturėdami 
ligos. Nekurie tiki kad netiesioginis 
ir nuo rankų į burną apsikrėtimas. 

pamatinis būdas šios ligos išsi- 
platinimo,” sako Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Tarnybos pranešimas.

Mums tankiai prisieina čiupinėti 
pinigai, gatvekario diržą, durų ran
keną, telefoną — nepaisant kieno ge
malų pilnos rankos pirmiau* čiupinė
jo. Ir dabartiniam metų laikotarpy, 
kuomet aplinkui žmonės serga šal- 

gripais, pneumonija ir flu, ir 
Kitokiomis gemalų ligomis, vra dati- 
JTiau pavojaus apkrėsti ranka* pavo
jingais gemalais negu kada nors pir
miau ir parsinešti j namus, ir tuomi

BROOKLYN, N. Y.
Tokios betvarkės, kokia 

dabar randasi lietuvių kriau
čių dirbtuvėse, dar pas mus 
nėra buvę. Vienos dirba nuo 
sąvaičių, kitos nuo “kaval- 
kų,” dar kitose dirbtuvėse 
pusiau nuo “kavalkų,” pu
siau nuo sąvaičių. Už vieną 
ir tą patį darbą vienoj dirb
tuvėj darbininkai gauna už
mokėti daugiau, kitoj — ma
žiau. Pas darbininkus uniji
nė dvasia ir energija visai 
sumažėjus. Keikia uniją ir 
viršininkus už betvarkę dirb
tuvėse. Darbdaviai, matyda
mi tokį pas darbininkus dva
sios nupuolimą, pasidarė la
bai žiaurus ir beveik nesu
kalbami — elgiasi savotiš
kai, kaip niekad pirmiau. 
Tik mažuma dirbtuvių dirba 
pilnai, o didžiuma dirba la
bai menkai. Štai jau ir kovo 
mėnuo, sezono viduryje, o 
darbininkų ofise kartais pil
na. Mus viršininkai, norėda
mi pasigirti savo “nuveiktais 
darbais,” per “Laisvę” ir 
“Darbą” pradėjo rašyti, kad 
bedarbių nėra ir visi gerai 
dirba. Tuojaus po to pradėjo 
Unijos ofise matytis nepažįs
tamų žmonių-kriaučių; iš 
Newarko, Baltimorės, Phila- 
delphijos ir tt. Bet pamatę, 
kad ir čia bedarbių randasi, 
kelias dienas pabuvę, pakei
kę laikraščių koresponden
tus, vėl pranyko.

Net musų oficialus Unijos 
korespondentas nesidrovėjo 
melus rašinėti per “Laisvę” 
apie “gerą uždarbį nuo ka- 
valkų.” Bet visgi susilaukė Tuo adresu ’ su juom galima 
protestų ir štai vienas “Lais- susirašyt, 
vės” korespondentas, rašy
damas iš vienos dirbtuvės, i 
užgina tuos pranešimus ’ 
(“L." Nr. 52) ir protestuoja 
prieš melų rašinėjimą.

Iš kitur kriaučiams nepa-' 
tartina važiuoti į Brooklyną 
jieškoti darbo, nes čionai ga
lite rasti rusiška jį-holševikiš- 
ką “prosperity.” 1

Komunistų susmukimas.
Pastaruoju laiku lengvai 

galima pastebėti didelį (jei 
ne visišką) komunistų su
smukimą. Ypatingai pas 
kriaučius, kur“jie visą laiką 
buvo stipresni, negu kad ki
tose organizacijose. Vasario 
mėnesy Įvyko New Yorko 
Joint Board’o per organiza- 

Įvimas. Vieton menedžeriaus 
Bekermano (jis pasitraukė), 
Generalis ofisas paskyrė du 
vyru: chicagieti Rismaną ir 
Blumbergį su Hillmanu. kai
po patarėjus tvarkyli New 
Yorko organizacijos reika
lus. šitą pertvarkymą tuo
jaus pakrikštijo “Rismano- 
Hilmano diktatūra,” /ir ben
drame Pildomųjų Tarybų su
sirinkime už ją balsavo visi 
lietuviškieji “komunistai”: 
K. Jankaitis, M. Nezveckas, 
Stakvilevičius ir K. Delega
tas Vaitukaitis musų sky
riaus susirinkime, vasario 
mėnesy pagyrė musų atsto
vus ir pasakė, kad visi “šim
tą nuošimčių” stovėjo už Hil- 
mano-Rismano diktatūrą ’.

Kiek vėliau komunistai- 
lygiečiai laikė New Yorke 
dviejų-dienų konferenciją ir 
tvėrė naują “uniją.” Tuo
jaus po tos “konferencijos” 
Hilmano-Rismano “diktatū
ra” visus naujos unijos tvė
rėjus prašalino iš darbo ir iš 
A. C. W. Unijos. Vasario 
mėnesy lietuvių skyriaus su
sirinkime buvo pajudintas 
tos naujos kairiaspamių-ly- 
giečių unijos klausimas, kad 
pažiūrėti, kaip atsineš mus 
lietuviški lygiečiai-komunis- 
tai į tą naują “uniją.” Ir štai 
kas išėjo: iškarto bandė tylė
ti. Vėliaus nekurie atsiliepė 
neigiamai. O Jankaitis, kai-

i

I

po iš visų žiopliausias, pasi
gyrė, kad tai lygiečių darbas, 
ir, sako, jeigu jus “ratelnin- 
kai” norite, tai ir jus atsiųs
kite savo atstovus. Bet štai. 
“Laisvės” Nr. 53 vienas ko
munistas rašo: “Susirinki
mas buvo gana ramus, išski
riant tuos piršlius, kurie nori 
rnusų lokalą pasiųsti “į mar
čias” ant visados. Bet, kriau- 
čiai, bukit ^atsargus, jeigu no
rite turėti savo organizaci
ją“
' Kl iaučiai ir bus atsargus. 
Jie perdaug žino, kad komu
nistai tik skaldo ir ardo uni
jas. Todėl aš ir sakau, kad 
komunistai visiškai susmuko.

Adata.

WORCESTER, MASS.
Kun. M. X. Mockus 

Worc estery.
Sugrįžęs iš Meksikos, kun. 

M. X. Mockus tūlą laiką gy
veno Chicagoje, o dabar ant 
trumpo laiką atvažiavo į 
Mass. valstiją ir sustojo 
Worcestery. Jam rengiama.- 
prakalbų maršrutas po visą 
Naująją Angliją. Jis apsiima 
kalbėt tik čarteriuotoms 
draugijoms. Worcesterio Su
vienytos Dr-jos jau parengė 
eilę prakalbų. Mockus yra 
geras kalbėtojas ir didelis 
Šventraščio žinovas. Kunigai 
labiausiai jo bijo, nes visas 
jų šventenybes, pasiremiant 
Biblija* Mockus sukritikuo
ja ir priparodo kaip jos kvai
los. Dabar M. X. Mockus ap
sigyveno pTj num. 6 Mavhev 
street, Dort^bester, Mass.

“Kel.” Skaitytojas.

HART, M1CHIGAN. 
Mirė Juozas Juška.

Vasario 23 d. ligoninėj čia 
mirė Juozas Juška. Velionis 
buvo draugiškas žmogus, to
dėl jo palydėti susirinko 
daug žmonių. Gėlių buvo su
nešta nuo giminių ir nuo Su
sivienijimo Lietuvių Ūkinin
kų, nes velionis daug gero 
yra nuveikęs šitai organiza
cijai. Palaidotas buvo South 
Hart kapinėse, netoli savo 
ūkio. Prie kapo buvo pasa
kytos dvi kalbos, viena ang
liškai, kita lietuviškai. Drg. 
J. Chesna papasakojo apie 
velionio gyvenimą ir darbus. 
Velionis buvo pažangus 
žmogus ir mėgdavo skaityt 
“Keleivį.”

I>ai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

“K” skaitytojas.

MONTREAL, CANADA. 
Linksmi pradžia, liūdnas 

galas.
Vasario 2 d. čia buvo Šau

nios vestuvės. .Jaunavedžiai 
abudu atvykę nesenai iš 
Lietuvos, ir susitikę Montre- 
ale taip greitai viens Į kitą 
įsimylėjo, kad nutarė tuo
jaus ir apsivesti. Nors pinigų 
jaunieji neturėjo, tečiaus ve
stuves iškėlė tokias, kad net 
ir pamergės buvo visos gir
tos.

Neužilgo po vestuvių susi
tinku jaunavedį einant gatve 
nuleista nosimi.. Aš jį tuoj 
užkalbinau ir klausiu, kaip 
einasi jaunai porelei. "Pras
tai.” atsako jis man. Sako, po 
vestuvių dar per visą sąvaitę 
nėjęs dirbti, bet kai nuėjęs, 
gavęs saktį. Ir dabar nėra nei 
darbo, nei pinigų, nei jaunos 
pačiutės, nes, neturėdami iš 
ko gyventi, buvo priversti 
persiskirti. Ji išvažiavo pas 
žydą tarnauti, o jis pasiliko 
Montreale vienas gyventi.

Visgi gaila, kad jaunai po
relei taip liūdnai pasibaigia 
‘‘medaus mėnuo.”

Miško Paukštis,

/ i ff <
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KELEIVIS

Po pašėlusių šalčių—baisus 
potvyniai.

“Daily Telegraph” rašo, 
ad iš visų Europos kraštų 

ateina liūdnos ir aliarmuo
jančios žinios apie mirtį, 
kančias ir maisto stoką dėl 
siaučiančių dabar Europoj 
šalčių.

Meteorologijos stotys pra
našauja. kad Anglijoj šalčiai 
ir pūgos užsitęs ilgesniam 
laikui, kas reiškia, kad Ang
lijos gyventojams reikės su
sidurti su naujais nepatogu
mais ir nelaimėmis. Prancū
zijoj. Austrijoj, Vokietijoj, 
Belgijoj ir kituose Europos 
kraštuose padėtis esanti tra- 
ginga.

I Gautos telegramos iš Ber
lyno praneša, kad ten prie 
maisto ir kitų reikalingų gy
venimui reikmenų krautuvių 
stovi ilgos eilės žmonių, pri- 
1*1 1**1mintamos pasaulinio karo.
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Gamtos Akustiniai 
Stebuklai. I 

t I

—Labo ryto, tėve! kaip pas šventą Ciprijoną.
—O jes. gut momink. ką per rakto skylę išlindo. 

Maike. Aš ir napamačiau. Mudum besišnekant, atėjo ir 
kad tu čia. Frenkis Grūstuvas. musų

—Turbut pereitą naktį ne- Ščeslyvos Smerties Susaidės 
miegojai, tėve, kad toks su- maršalka. Aš jam ir sakau: 
snudęs išrodai. koman. sakau. pasakyk

—Aš. Maike. nesusnudęs..mums, ar tu daug valgai? O 
ale užsimislinęs.

—Nesakyk, tėve: “užsi- nieko burnoj neturėjęs 
mislinęs.” nes tai lenkiškas už burdą neturįs iš ko gaspa- 
žodis.

—Tai kaip sakyt?
—Sakyk: “užsimąstęs.
—Olrait. Maike, aš 

užsimąstęs.
—O kas tavo senai galvai 

ramybės neduoda?
—Spakainasties man ne

duoda. vaike. “Darbininko” 
straipsnis apie sveikatą. 
“Darbininkas" sako, kad 
mes perdaug valgom. Dėl to. 
sako, mes visada ir sergam. 
Ir da negražių žodžių pride
da. Sako, musų pilvas yra lyg 
ir koks pūvantis maišas, kur 
visokia Dievo dovana supus
ta ir nueina už niek. Ir da sa
ko. kad tris-keturis kartus 
ant dienos į toiletą eit. Jeigu 
taip rašytų bedieviai, tai sa
kyčiau, kad tai jų biznis ty
čiotis iš Dievo dovanos. Ale 
kai šitokių škaractvų prira
šyta katalikiškoj gazietoj. tai 
žmogus nežinai nei ką pa- 
m iširi.

—Aš visgi nesuprantu, tė
ve. kodėl tas straipsnis tau 
taip nepatiko?

—Kaip jis gali 
.Maike, kad per akis 
apjuokia!

pasakyk

jis sako, kad jau dvi dienas
., ba

esu

I

I

dinei užsimokėt. Taigi valuk 
to. Maike. man ir pradėjo 
galva suktis. Aš negaliu jo
kiu spasabu suprasti, kaip 
tas gali būt: visi vaikščioja 
alkani, o “Darbininkas” ra
šo, kad mes perdaug val
gom ! Ar tu. Maike. gali man 
išvirozyt. kaip tas išeina? t 

—Čia dalykas visai aiš
kus. tėve. “Darbininko" 
straipsnį rašė persiėdęs žmo
gus. Gali būt. kad jam labai 
skaudėjo pilvą nuo persiėdi- 
mo. O jis žino, kad ir dau
giau tokių “ligonių" yra. Jis 
žino, kad nuo persivalgymo

DVI KULTŪROS
Yra klaidinga manyti, kad 

negyvoji gamta yra tyli. At
virkščiai. yra žinoma daug 
vietų pasauly, kur negyvoji 
gamta kalba ir skundžiasi, 
tartum gyvas padaras.

I Jau paprasto 
krioklio i__ę._
dingų pažymių. Krioklių uži- 

1 me. o taip pat ir jurų bangų 
ošime, aiškiai girdėti c, e ir g 
gaisų harmonija, paįvairina
ma oktavomis aukščiau ar 
žemiau, atsižvelgiant į krin
tančioje vandens masę ir 

i aukštumą.
Skandinavijos škė»ų gy

ventojai. išgirdę bekylantį iš 
jūrių gelmių užimą, sako, 
kad juros “mala,’’ nes tas 
užimąs labai panašus į girnų 
garsus.

Raudonųjų jūrių pakrašty 
gyventojai arabai dažnai 
girdi lyg ir liūdną giedojimą 
jurose ir mano, kad tai “jura 
verkia.”

I

Amerikoje. Orinoko srity, 
yra granito uolų, kurios daž
nai, saulei tekant, groja 
panašiais į vargonus garsais; 
ispanai tas uolas yra pavadi
nę “muzikalinėmis uolomis.”

Kitas tokios pat rūšies 
akustinis fenomenas yra 
skambantieji akmens Guildo 
srity, francuzų Bretonijoj, 
kurie tačiau skamba tiktai 
tada, jei į juos suduodi plak
tuku arba akmeniu. Suda
vus. jie skamba skardžiais, 
melodingais balsais, ir jei 
kariu paliesti kelis akmenis, 
tai galima sudaryti net tam 
tikrus akordus.

Senovėj buvo labai plačiai veik vienodas, 
žinomas savo “kalbėjimu” į 
vienas iš dviejų Memnoso 
kolonų netoli Tėbų miesto. 
Aukštutiniam Aigipte. kurs 
dėlto buvo laikomas ilgą lai
ką pasaulio stebuklu. Būtent, 
viena iš tų dviejų milžiniškų 
faraono Amenofiso III statu
lų turėjo keistą dovaną sau
lei tekant skambėti, kurią ji 
įgavo po žemės drebėjimo 27 
metais prieš Kristaus gimi
mą. kada joj atsirado plyšys. 
Aigiptiečiai manė, kad tai 
Memnonas tuo butu sveikina

_____ ________ ,_______________ ;savo motiną Eos—aušrą, 
priekin, kad esama sugedusiujų nar- Romos imperatoriui Septi-

, kurių tik muų Severui įsakius, plyšys 
vienas tėra piktosios ligos 
sėkla. Vėžio ligos naivėlis 
turi daug savybių, iš kurių 
lengva pastebėti piktosios li
gos pradžia. Iš esmės jie vra;
I ‘ _ _____ ’
trumpą amžių. Maitinasi tie-i 
šiai krauju, arba atimdamos’ 
jį nuo sveikųjų narvelių, su 
kuriais susitinka. Iš čia aiš
kėja, dėl ko vėžio liga, prasi
dėjusi iš vieno narvelio, to
liau plinta ir apima platesnį 
sveiko organizmo plotą. Iš

vargšų paliečiai palengvinti. 
Lombardų savininkai, kurie 
prieš kelias dienas sutiko 
grąžinti veltui antklodes ir 
kitus smulkesnius dalykus, 
dabar sutinka grąžinti ap
siaustus. kailinius ir kitus šil
tus rabus. Be to. Paryžiuj 
renkami vargšams rūbai, ku
rie dalinami viešose aikštėse.

Dėl šalčių labai kenčia 
centralinės Europos ir Bal
kanų čigonai. Per paskutines 
kelias sąvaites sušalo apie 50 
čigonų. Apie kitų čigonų li
kimą tegalima bus patini 
sniegui sutirpus.

Pranešimu iš Vienos. 50u 
kareivių pasiųsta į Pandor- 
fą, kur ria užpustyti keli ke
leiviniai traukiniai. Jie mė
gins tuos traukinius atkasti ir 
išgelbėti dideliam pavojuj 
esančius keleivius.

Austrijos geležinkelių su
sisiekimas su Lenkija ir Pie- 

uodegas.”Į^Is^av^a -vra visiškai nutrau- 
4ra-inee<ni ktas- Sušauktas specialinis

metu buvusias
Ypač kenčia vargingesni 
Berlyno kvartalai. Miesto 
administracija bulves ir ang
lis išduoda tik sulig kortelė
mis. Miesto centre jaučiasi 
dujų stoka, nes beveik visur 
sušalo dujų vamzdžiai, kas 
eali būti sprogimų priežastis. 
Vanduo Berlyne parduoda
mas po 15 pfenigų kibiras.

šalčio riaušės buvo įvyku
sios Breslau. kur sušalusių ir 
alkanų žmonių minios puolė 
anglies ir maisto sandėlius. 
Buvo iššaukta policija riau
šininkams išsklaidyti.

Lenkijoj anglis ir maistas 
taip pat yra griežtai kontro
liuojami. Didelės žmonių mi
nios renkasi prie anglies san
dėlių. kurie negali visų rei
kalavimų patenkinti, nes vi
sur jaučiama didelė anglies 
stoka.

Pavyzdžiui, valdžia grie-j gyvenamas vietas 
biasi nepaprastų priemonių!kitas, saugesnes.

4 4,

ministerių kabineto posėdis 
su kancleriu Seipeliu prieša
ky tarsis dėl priemonių da 
bartinei padėčiai lengvinti. 
Vienoj vietoj sušalo grįžtą 
vežimu iš miestelio į kaimą 
jaunavedžiai.

Belgijoj dėl šalčių sustojo 
darbas dirbtuvėse. Briusely 
atleista 22,000 darbininkų.

Anglijoj sušalo daug gul
bių praduos ir ežeruos. Daug 
namų liko be vandens.

Metereologijų stočių pra
nešimais. padėtis Europoj 
dar gali pablogėti.

Jau dabar numatoma, kad 
po didelių šalčių Europoj 
prasidės dideli potviniai. ku
rie bus nauja Europos katas
trofa. Kai kuriose vietose ar
ti upių gyvenantieji žmonės 
jau raošiasi evakuoti savo 

i ^.v \ ruaiu<a.> v ievos ir keltis i

I Nauji Patyrimai Apie Vėžio Ligą.
Kad ir vėžio žingsniais, rinko antrą sritį. Jis surado 

į serga beveik visi kunigai ir bet ir šičia einama 1 . . .
j jų gaspadinės. Dėl to jis ir Nesenai prof. Lazarus ir Er- dviejų tipų.
Į parašė, kad jie tiek daug ne-^nggno ginekologas prof. ’ ...............
;valgytų- »Wintz, Berlvno medicinos
: —Bet lis. Maike. nesako.’ , .. . \ ■ ■
'kad jie perdaug valgo. Jis di-augijai referavo naujus 
įsako, kad MES perdaug vai- davimus apie Roentgen spm- 
jgom. Tai reiškia, kad ir aš dūliais galimą vėžio ligosgy- 
| esu toks lakamnas. O aš. vai- dymą. Pasiekta nemaža pa- 
[ke, vaikščioju daugiau alka- žangos.
nas. negu sotus. i

—Bet ar tu. tėve 
į tos patarlės, kad ‘ 

patikt, kano nesupranta?’ 
žmogų prabaščius

i vištienos

nežinai 
Sotus al- 

Kada 
prišutina keptos 

ir išgeria bonką 
—Man rodos, kad tu klys- gardaus vyno, tai jam rodosi, 

ti, tėve. Juk ten kalbama kad visam svietui pilvai 
apie sveikatą, o sveikata juk skauda nuo persivalgymo, 
visiems reikalinga, ar ne? Apie savo parapijonus, kurie 

—Jes, Maike. sveikata yra vaikščioja, pusiau alkani, jis 
visiems reikalinga, ale kas gi visai neatsimena' 
taip sveikatą aiškina? Sako. —Gali būt. vaike, kad tu
mes sergam užtai, kad per- vo teisybė.
daug valgom! Juk tai išjuo- —Netik gali būt. bet taip
kimas žmogaus. Aš. vaike, ir yra. tėve. .
sergu tiktai tada, kai neda- —Na. tai ačiū tau. Maike. I
valgau, o kai gaunu į valias kad taip gražiai išvirozijai 
pavalgyt, visada gerai fyli- man persivalgymo tajemny-: 

čią.

Ypač įdomus yra Kopen
hagos d-ro Fischerio patyri
mai apie tą ligą. Minimas 
daktaras jau treji metai kaip 
tiria tą ligą Dahlem’o (Vo-

Nesenai vienas žymus prastų svajonių, pilni savo-

► vandens 
užirrias turi melo-

francuzų rašytojas, Luc Dur- tiško religingumo, pilni idė- 
tain, apkeliavęs Ameriką ir jų. Koks paradoksas! Leni- 
~ ~ ’’ 2712 nizmas ir komunizmas juk

knvgą. vardu remiasi Karlo Markso mate- 
X. vuu. Knygoje rializmu, juk paneigia kiek-

gana įdomiai ir vaizdingai vieną dvasinę idėją, o kanu 
nagrinėjami dabartiniai tų su ja ir krikščionybę, bet 
dviejų šalių kultūros elemen- praktiškai jis virto daugiau, 
tai ir daroma charakteringų negu tantastiskaja religija, 
bei susidomėtinų išvadų. !O kur Rusijos stačiatikių re- 

Kai paskutiniuoju metu. ■ ligi ja su savo vienuolynais, 
sako autorius. Europoje vi- asketiškų fanatizmu? Ji 
suomenės gyvenimas yra įtraukta į “leninizmą ? 
tarpusavio kovų paralyžiuo- Kaip matome, autoriaus 
jamas, dvi naujos kultūros palyginimai yra gana įdo- 
už tikrosios Europos sienų mus: bet. žinoma, jie ne visai 
auga, plinta ir vis daugiau tikslus. Paskutiniuoju metu 
savaimingumo įgauna. {ir Amerikos visuomenėje so- 

Tas dvi kultūras autorius ciologai konstatuoja didelį 
o linkimą arba grįžimą į v ak.

Tai Europos dvasinę ir humaniš- 
ii- ką kultiną. Kai dėl Rusijos, 

abidvi tai tenka konstatuoti, jog ji 
iš pagrindų skiriasi nuo A- 
nierikos — industrijos nebu
vimu. Paskutiniu metu kapi
talo trukumas Rusijos menką 
pramonę dar labiau pakrik- 
dė. Be to, pramonė Rusijoje 
dabar smulkėja. Tai visa ma
žina proletariato dydį ir ve
da prie kiek praktiškesnių 
idealų. Jau ir šiandien patys 
rusai komunistai konstatuo
ja, kad jų visuomenė buržua- 
zėja ir komunizmas virsta tik 
etiketu, šiandien rasų fabri- 
kos darbininką jau nugali 
kaimietis. Kaimas stiprėja ir 
Rusijos komunizmui gręsia 
pavojus Tautos, kurios šian
dien įeina į Rusijos tarybų 
respubliką, vis daugiau pra
deda skirtis, reikalauti pla
tesnių politinių teisių, auto
nomijos: jose didėja nacio
nalizmas ir net tautinis šovi
nizmas. Be to. Rusijoje da
bar plečiamos moterų, vaikų 
ir kitos teisės, kelia atskira 
žmonių nepareinamumą ir 
tuo ardo komunistiškąjį vi
suomenės gyvenimo suprati
mą. Komunizmo religija vėl 
paskutiniuoju laiku virto tik
rąją stačiatikių hierarchine 
tikyba.

Visuomenės gyvenimas, 
kaip matom, yra ir Ameriko
je ir Rusijoje gana kompli
kuotas ir jis kelia nauju idė
jų. V. S.

Sov. Rusiją, parašė apie tas 
dvi šalis I 
“L‘Outre Europe.” Knygoje

I

randa: vieną Amerikoje, o 
antrą Sovietų Rusijoje, 
esą “amerikonizmas” 
“bolševizmas." Jos u„ 
šiandien nori pro esamąsias 
apie jas sienas įsiskverbti į 
kitų tautų visuomeninį gyve
nimą ir jį savotiškai pakeisti. ' 

Jei nagrinėtume tų dviejų 
kultūrų grynai materialines 
sąlygas, tai rastume, jog jos 1 
yra abiejų kultūrų aplinkoje 
panašios. Didelis teritorijos 
platumas bei nepriklausomu
mas, gamtos tūriai, esą be
veik vienodi Rusijoje ir A- 
merikoje. Rusijoje yra kiek : 
mažiau anglių, bet kalnų tur
tų ir naftos joje yra bene 
daugiau. Žemės ūkio dideli 
eksploatacijos plotai sudaro 
rimtą toms šalims išsilaiky
mo pamatą. Gyventojų skai

čius vienoj ir antroj šaly be- 
_____ _____________ _kS.

i Politikos gyvenimas tose 
abiejose šalyse irgi labai pa
našus. Amerika ir Rusija 
tam tikra prasme yra federa
tyvinės respublikos. Atskirų 
tautų vyriausioji sovietų ta
ryba berods yra sudaryta pa
gal Amerikos senato pavyz
dį. Atskiros tautelės ir pro
vincijos, įeinančios į Ameri
kos ir Rusijos federaciją, yra 
beveik nepriklausomos ir tu- 

•- ri tam tikrų autonominių tei
sių vidaus gyvenime, bet už
sienių dalykuose ir vienur ir 
kitur autonominės provinci
jos palaiko vienybę ir vieno
dai veikia, net su tam tikra 
vienodu išdidumu. Abi tos 
šalys yra nusiteikusios viešai 

Vienoj prieš imperializmą. Bet fak-t 
kopa, tinai jos abidvi pačios impe-

nu.
—Tas gali būt tiesa su ta

vim, tėve. Bet yra žmonių, 
kurie ištikro persiėda ir pas
kui serga.

—Nausa. Aš buvau nuėjęs 
pas zakristijoną apie tai pa
sikalbėt. Sakau, ar tu sirgai 
kada gerai pavalgęs? O jis 
sako, kad jis kaip gyvas d a 
nei kaito nebuvo gerai pa
valgęs. Tada aš jam ir paro
džiau “Darbininką.” Žiūrėk, 
sakau, švento Juozapo orga
nas rašo, kad mes perdaug 
valgom, dėl to tokius dide
lius pilvus turim ir tankiai 
sorgam. Zakristijonas net 
nusispiovė iš piktumo. Žiū
rėk, sako, mano pilvas jau 
prie nugarkaulio pridžiūvęs,

plyšys 
buvo užtaisytas, ir statula 

. vėl paliko nebylė.
Ir smėlis netyli. 

‘Sandvičių saloj yra 
r--------------------- .. ... kurioj pajudinus smėlį gir- riališkiausios šalys.

labai opus ir tegyvena labai Į dėti balsai, labai, labai pana-į Kas krinta į akis — tai tų 
1 šus į šuns lojimą. Todėl vie- abiejų šalių kultūra idealai 
tos gyventojai vadina ją “Io- ir tų šalių visuomenės galvo
jančiu smėliu." Sinajaus pus- jimo budai. Amerikos ide- 
<aly yra 122 metrų aukštu- ologija remiasi doleriu ir yra 
mo kalnas, kurs skamba že- materialistinė. Sovietų Rusi
mais vargonų garsais. Ištyrus jos idėjos nors siekia mate- 

■tą nuostabų reiškinį pasiro- rializmo, bet yra grynai d va
dė. kad garsai kyla todėl, singos. Bet ir vienur ir kitur 
kad slenkąs žemyn nuo kai- žymu didžiausias noras ikal- 
no smėlys smarkiai trinasi į 
kietus kalno šonus.

kietijoj) Kaizerio VVilhelmo ^ur jr f|el ko vėžio ligos nar- 
savo t vėliai kyla.

paskaitė • patjrtj nel* (]r ą Fischer’iui.
- I

institute. Nesenai jis 
patirtus davinius 
Berlyno medicinos draugi-

.. joj. Pirmiausia dr. A. Fi- 
scher’is nuginčija, kad vėžio 

J liga butų iššaukiama specia- 
ilių parazitų. Vėžio liga, jo 
I manymu, nesanti infekcioni- 
nio pobūdžio liga. Savo ilgų , 

Į stebėjimų dėka, jam tekę su-
• rasti, kad ikišiolinė pažiūra Į j 

vėžio ligą, kaipo infekcinio j 
pobūdžio, esanti visiškai' 
klaidinga. Vėžio ligos prie
žastis yra savojo kūno nar-!

dar nepavyko

21 ASMUO BANDĖ NUSI
ŽUDYTI f VIENĄ DIENĄ. | veliu gedimas, o ne kurio ki-j 

Kovo r.................................  " “ -----

BEDIEVIŠKA ŽUVIS.

__  i štai, mažutis gyvūnėlis, o ir jis sako, kad kunigai sako neteisybę.
13 dieną Vienoje to kimo užkrėtimas. Jei taip buk žmogų sutvėręs Dievas. Jis kaip tik patvirtina evoliucijos 

užrekorduota 21 atsitikimas, galima pasakyti, vėžys yra. teoriją, kurią kunigai vadina bedievišku mokslu, kad gyvybė yra 
kur žmonės mėgino pasida-,auloinfekcija, ji kyla tik is kilusi iš vandens, išėjusi ant šausžemio, ir btrsiv>y4ydaina per mi- 
rvti sau galą. Priežasčių bu- paties sergančiojo narvelių Eonus metų pasiekė žmogaus.

Šis mažutis sutvėrimėlis yra Afrikos gyventojas. Jis yra gi
męs vandeny, bet ilgai gyvendamas tokiose sąlygose, kur van-

ta visokių; vieni žudėsi dėl;sugedimo, o ne iš pašalinės, 
skurdo, kiti dėl nedarbo, o nuo kitų, infekcijos.
da kiti dėl nepasisekimų1 
meilėje.

' Naujausi vėžio ligos tyri-Muo tankiai išdžiūsta, turėjo prisitaikyt ir prie sausžemio. Ir da
mai ėjo pagal du metodus: ^>ar vandens netekusi šita žuvisnetik šokinėja po dumblą, bet Ii- 
pirmas— tai kūno narvelių I P® i medžius ir renka vabalus nuo lapų.

SENBERNIS PASIPIOVĖ. stebėjimas, antras—tai Otto Amerikietis vardu Alfred Eisinger šiomis dienomis parvežė tą 
Ripton. Vt. — Kaimynai VVasburgo išdirbtas metodaS(žuvibrikos ir dovanojo \Xashingtono zologijos daržo superin- 

čia rado malkinėj pasipiovu-j stebėti ir kontroliuoti chemi-, tendentui d-rui Mannui. kuris sako, kad mokslinėj kalboj ji vadi- 
sį Ch. Spoorą, 64 metų am- nį nitimą ir kvėpavimą suge- nasi “periopthamus.” Ji yra įdomi tuo. kad parodo, kokiu budu 
žiaus senbernį. Jisai susi- dusiujų narvelių. Wasburgo STribė galėjo išeiti iš vandens irpaplisti po visą sausžemj. žiu- 
piaustė skustuvu kojas, ran-’ pastebėjimai šiandieną yra rint teologų akimis, periopthal-mus yra “bedieviška“ žuvis, nes 
kas ir ant galo persipiovė plačiai medicinos moksle ži- 
gerklę. ' ^nomi. Dr. A. Fischer’is pasi-

jos prisitaikymas prie nauju gyvenimo sąlygų griauja teologijos 
mokslą apie pasaulio sutvėrimą i šešias dienas.

Kur Mes Keliaujam
Senovėje buvo manoma, 

kad žemė stovi nejudomai 
visatos vidury, o visi dan
gaus kūnai eina aplink ją. 
Bet 16-tame ir 17-tame am
žiuose Koperniko, Keplerio 
ir kitų astronomų buvo įro
dyta. kad iš tikrųjų žemė su
kasi erdvėje ir besisukdama 
keliauja aplink saulę. Toj 
kelionėj žemė padaro apie 
30 kilometrų per sekundę, 

bėti visam pasauliui Mask- Vėliau pasirodė, kad ir saulė 
vos ir Bostono teokratiją, do-' nestovi vietoj tarpe kitų 
rovę, politiką, visuomenės žvaigždžių, o juda erdvėje 
gyvenimo sąvokas. [tam tikra kryptimi kariu su

Amerika dėl savo didelio žeme ir kitomis planetomis, 
materializmo yra nelaimin- šito judėjimo greitumas sie- 
ga. Jos kultūros tuštumas, kia 20 kilometrų per sekun- 
senovinis puritanizmas, gal- dę.
vojimo trukumas, pagaliau| Tyrinėjant labai tolimų 
pragaištingiausias materia-J dangaus kūnų judėjimus bu- 
lizmas stabdo kultūros pro- vo pastebėta daug savotiškų 
gresą. Cigarai, automatai,'reiškinių, kuriuos iš karto 
visa industrinė prabanga lai- ' 
koma po paprastais stabais. 
Amerikoje nesimato, kas ro
dytų žmogatis vertybę, jo 
nuoširdžią kūrybą, meną, 
tam tikrą gyvenimo džiuge
sio jausmą. Amerikietis tik
ros laimės nežino ir jos ne
nori. Amerikietis yra lygiai 
toks barbaras, kaip papuga- 
sas, kurs turėdamas automo
bili kas sekmadienis giedotų 
himnus.

Rusijos sufabrikuotas le
ninizmas pasižymi Materia
linio tūrio nesiekimu. Rusas 
nepastebi savo materialinės 
būklės skirtumo, nes apie jį 
visi tokie Itaip jis pats. Ir čia 
bendra visuomenės opinija 
ir jos tikslai yra pilni nepa-

»

Į

buvo sunku išaiškinti. Per 
paskutiniuosius dvejus, tre
jus metus, astronomų Oorto, 
Sh’ltoi Plaskett ir Lindblato 
darbų dėka aiškėja, kad vi
sų žvaigždžių sistema iš lėto 
sukasi apie tą vietą, kur maž
daug yra vadinamojo 
“Paukščių kelio" centras. 
Dalyvaudama šitame judėji
me saulė padaro, kartu su ar
timesnėmis žvaigždėmis, 
apie tris šimtus kilometrų 
per sekundę. Nors toks grei
tis atrodo mums labai dide
lis, tečiau milionai metų turi 
praslinkti, kol saulė nors vie
ną kartą apeis paukščių kelio 
centrą. Toks milžiniškas yra 
žvaigždžių sistemos dydis!

Paulius Slavėnas.

v



*

N r. 12. Kovo 20 d., 1929 m.
f

KELEIVIS

Visokios Žinios
Slapta Sutartis Lie-i

tuvai Užimti. 1 kieti jos miestų švęs įvairiau
sias sukaktuves.

Rumunija ir Lenkija susite- žinomas savo farforu Sak- 
rusios bendrai veikti prieš sonijos Malsenas ir Branden- 

Sovietų Rusiją. burgąs, Vendų laikais įkur-
Detroito “Free Press" ko- tas ir Brennaboru pavadin

us tas, — abu miestai švenčia
• 1.000 metų sukaktuves. Mai- 

val-' sene iškilmės prasidės birže- pa iš “Sunday Advertiserio

TAI BENT JUBILIEJŲ!
Per 1929 metus daug Vo-

APSIVEDĖ AMERIKOS ! P. Jasiunui. — Ačiū, kad 
JUODAS MIL1ON1ERIUS.

Pereitą sąvaitę Vengrijoj 
apsivedė John Shuttlehand, 
Amerikos juodveidis milio- 
nierius iš Minnesotos valsti
jos. Jisai gavo Vengrijos 
valdininko dukterį, Editą 
Greiner, kurią dabar atsive
ža Amerikon.

Redakcijos Atsakymai.
“K.” skaitytojui iš Dor- 

chesterio. — Tamstos iškar- ■» *
respondentas praneša 
Kauno šitokių žinių:

“Oficialus Lietuvos vai- «ruc p* asmes MII Z.t- pą uuiniai niorinscuu,^
džios organas .‘Lietuvos Ai-Hio, o Brandenburge — rug- kur Johnsonas giria bolševi- 
das’ šiandien paskelbė iš-, 
traukas iš tariamos slaptos' 
Lenkų-Rumunų sutarties; 
prieš Rusiją ir Lietuvą. Ta-, 
riamoji sutartis yra datuota, 
1928 metais, 1 spalių dieną.1 
ir ji esanti priedas prie 1926 
metų Rusijos-Rumunijos su
tarties, ‘Lietuvos Aidas’ sa
ko.

“Ištikus pavojui, sutartis, 
reikalauja iš Lenkijos ir Ru
munijos bendro puolimo ir 
10 dienų ultimatumo Rusijai.

“Kilus tarp Lenkijos ir 
Rusijos karui, šita sutartis 
duoda Lenkijai teisę užimti 
Lietuvą.

“ ‘Lietuvos Aidas sako, 
kad šitie dokumentai yra 
gauti iš patikimų šaltinių.”

Iš KO JIE PRALOBO?
Philadelphijoj 85 policma

nai tapo milionieriais.
Philadelphijoj grand jury 

paskelbė da 85 policijos val
dininkų, “kurie netinka bud 
visuomenės tarnais.” Tarp 
paskelbtųjų yra du policijos 
kapitonai, 9 seržantai, 14 de- 
tektivų ir 60 patrolmanų. Vi
si jie yra dabar suspenduoti 
ir traukiami teisman kaipo i 
sukčiai ir kyšininkai, nes ty
rinėjimas parodė, kad kiek
vienas jų turi nemažiau kaip 
$1,000.000 grynų pinigų, ne
skaitant bonų, šėių ir nekil
nojamo tuito.

Milionieriais šitie ‘‘tvar
kos dabotojai” tapo “valy
dami” miestą nuo degtinda
rių. slaptų smuklių ir kitokių 
nedorybės urvų. Tai ve. ką 
reiškia prohibicija!

piučio mėn.
Miestelis Diez, prie Lano 

upės, liepos mėn. švęs 600 
metų savo gyvavimo sukak
tuves.

Be šių. įdomus dar tokie 
jubilėjai: Manheimo tautos
.teatras, kur pirmą kartą bu
vo pastatyti Šilerio “Plėši- 

■ kai," biiželio mėnesį švenčia 
savo 150 metų sukaktuves.

Gegužės 15 d. sukanka 
100 metų nuo įsteigimo Štut
garto technologijos instituto.

Kovo -mėn. Niurenbergas 
švenčia 500 metų miesto bib
liotekos sukaktuves.

Gegužės mėn. Rytų Prūsi
ja švenčia garsiosios Šen- 
briuno bažnyčios 600 metų 
sukaktuves.

Pagaliau, nuo liepos iki
i rugsėjo mėn. Hildesheimo 
.miestas švęs nuostabaus sa_-jo straipsniai

pranešėt apie Baublį. O kai 
sakot, kad turit straipsnelį, 
tai prašome prisiųsti gal 
bus geras.

Edmontono koresponden
tams. — Ginčai pradeda ašt- 
rėti ir darosi jau perdaug as
meniški. Rašančiųjų prašo-’ 
me asmeniškumų vengti, nes 
kitaip busim priversti pole
mikai uždaryti laikraščio 
skiltis.

Pajie.-kau pusbrolių Antano "ir Jono 
Kalnios, abudu gyveno Chieagoje; Ra- 
cipėnų kaimo, Kupiškio parapijos 
Melditu atsiliepti. D. ZASINAS

III Seneca st., Pittsburgh. Pa.

F*uj:eškau Korespondento, kuris ap
raše apie .Jono Svidulaviėiaus mirtį iš 
Scranton. l’a. Meldžiu atsišaukti.

STANĮ.EY WALLUNAS (12) 
lli-'pi S. Sacramento avė., Chicago. Ilk

D. A. — Eilutės “Pavasa
rio Dainelė" spaudai per 
silpnos.

K. Steponaičiui. — Už iš-, . 
karpą ačiū. Sunaudosime.

P. B u nelieku i- — Kas yra;jWai 
šios 
gistruotis nereikės.

K. Beniuliui. — Grąžina
me. pridėdami savo paaiški
nimą.

Pajieš! au dėdės Bronislovo Davulio 
ir nu.-l>rolio Antano Davulio. abudu 
paeina iš Tatari.-kių kaimo. Pabaisko 
paštas, Ukmergės ups„. Bronislovas 
pirm I metų gyveno Bangor. Me., 
Antanas apie 15 metų gyveno Bostone. 
Taipgi pajieškau Mikolo Balandžio, 
pirm lo metų gyveno Cambritlge. 
Mass. Kas apie juos žino malonūs pra
nešti. arba patįs lai atsišaukia, turiu 
svarbų reikalą.

PETRAS DAVULIS (12) 
'•P1.. Pine st., Nashua, N. H.

kų tvarką, gavome. Bet ji 
mus visai neįtikina. Johnso
nas apie Rusiją tiek “žino,” 
kiek ir tamsta apie ją “žinai” 
“Laisvę” beskaitydamas. Jis 
rašo taip, kaip Stalino agen
tai jam diktuoja. Bet nežiū
rint ką jis parašė, faktas pa
silieka toks, kad Rusijoj 
šiandien yra didesnė prie
spauda, negu buvo prie caro 
valdžios, žmonės tenai šian-' 
dien neturi nei spaudos, nei 
susirinkimų, nei žodžio lais
vės. Jeigu tokie žymus bolše- . .................
vikų vadai, kaip Trockis, Zi- tieji malonės pranešti, 
novjevas ir kiti buvo už val
džios kritikavimą ištremti, 
tai tamsta gali įsivaizduoti, 
kaip “raudonoji” žvalgyba

vo architektūra gotikos tro
besio 400 metų sukaktuves.

I

Pajieškau Antano Puidoku vaikų, 
' ada tai gyveno Mahanoy City. Pa. 

J. girdėjau mirė, vaikai nežinau 
čoliz>- niliotic tum I-O j ku* >> 'ena. Labai norėčiau susinot. sane> pilieti.-, tam re-i a, api<. jaos zin<)i Inail(1,ūkit 

į pranešti. (12)
BRONIS NAUJOKAITIS 

;U27 Brandytvine st.. Philadelphia.Pa.

j Alena Zagauckaitč iš Žul.lių sodos, j 
Pabaisko salsė.. Ukmergės apskričio,! 
pajieškau pusbrolio Broniaus Meilūno 

Ihiinių sodos. Bagaslaviškio parapi
jos. Uknierjjęs apskr. Turiu svarbų 
reikalą: prašau atsišaukti arba žinan
tieji. malonės pranešti. (13)

\LENA Z AG A IŠKAITĖ 
2it) Elnį st.. Buffalo, N. Y.

PAJIESK0JIMA1
Bajiesi.au pusbrolio Juozapo Dargu- 

žo. pirmiau jis gyveno lord < ity. Ca- 
nada. dabar nežinau kur randasi. Pra
šau atsišaukti greitai, bo aš greitu lai
ku išvažiuosiu i Lietuvą, arba žinati- 

(12) 
PETRAS DARGUŽAS 

705 Brancyvvine st., Philadeiphia. Pa

Pajieškau Prano Giržausko, seniau 
gyveno Wateibury. Cvnn.. dabir ne- 

. žinau kur randasi. Turiu svarbų rei- 
i atsišaukti 

., malonės praneš- 
JOHN BALTUŠĮ!

Orient Point, L L. N. V

IDry Clotkes

as
rai Bi f . tt

kny gulės.
______ ______ ____________ ___ pa įsakyta 

romantiška gaso istorija — kaip pasirinkti 
; prietaisus—i , ._______ , '

Klauskit Gaso kompanijos <ijk.il 
"Gasas—ŽnMinijos Tarnas.” Jame

•ir jra patarimų šeimininkavimui.

Dieną
T1K pamanyk anie 
parankamą džio
vinti drabužius vi
duje — apsaugotus 
nuo šturmų, dul
kių ir vėjo! 
(iasu-džiovinti skai 
biniai yra švarus, 
maioniai-kvepianti 
ir sterilizuoti. Jie 
reiškia lengvesnę 
skalbimo dieną, 
kreipkitės prie vie
tos geso kompani
jos. kad pademons
truotų skalbinių 
džiovinimo, kepimo 
vandens šildy mo. 
stubos šildymo.val- 
gių saldy mo. gara- 
džiaus šildy m o, 
Štaro šildy mo ir ki
tokius vartojimus, 
etc.
Mažas į mokėjimas 
suteiks Jums bile 
kurį prietaisą. Li
kusius galėsit už
mokėti anl paran
kių išlygų.

Alena Zagauckaitė iš Žūklių sodos, 
Pabaisko vaisė., Ukmergės apskričio, 
pajieškau pusbroliu Broniaus Meilu- 
>•». paeina iš Daunių sodos. Bagasla
viškiu parapijos. Prašau atsišaukti, 
arba žinantieji malonės pranešti. Tu
riu svarbu reikalą. <121

A LENA ZAGAUCK A1TĖ
21o EI m si.. Buffalo, N. Y.vaišina paprastus darbinin-1 kaia ■’am Prasau

kus. Bet ar Johnsonas apie ti ..............................
tai rašo savo straipsniuose? Į 
Visai ne. Tas ir parodo, kad’

^.ra niekas 
daugiau, kaip tik bolševikų 
apmokėta propaganda. Ir ši
ta propaganda yra aiškiai 
taikoma į amerikiečių senti
mentą, nes tenai sakoma, 
kad Rusija nori taip susi
tvarkyti, kaip Amerika. Tai 
reiškia, kad ji nori išauginti 
tokį milžinišką kapitalizmą. 
Ar tamsta ir tam tiki?

i

Pajieškau brolio Jurgio \Vasell, gy
veno Barre. Mass. ir seserį po vyru 
vanlu Ezercka. Taipgi turiu diug gi
minių. Malonė1 it atsisaukt šiuo adre
są: J M. \VASSELL <13)

National Hunie, Barracks 14, 
Danville. 111. '

Pajieškau brolio Valdo Martino it 
švogerio Mikolo Stankevičiaus, pus
brolio Kazimiero Maitino. Pats lai at
sišaukia. arba žinantieji malonės pra
nešti. < B’ •

KASTANTAS MARTIN 
8301 Diek* avė., Philadeiphia. Pa.

Pajieškau draugo Aleksandro Kas
paravičiaus. pirm 16 metų gyveno 
Ams^erdam, N. Y., dabar nežinau kur. 
Malonės atsišaul t arba žinantieji teik
sis pranešti jo adresą. (13)

P.. STIEK A
II1’ l^ivvrence st.. llartford. Coliu.

STEBUKLAS SKUTYK-
LOJE.

šiomis dienomis visas 
Bordo sujudo dėl stebuklin
go įvykio vienoj to miesto 
skutvkloj.

Aklas klijentas staiga pra
regėjo, kai tik skutėjas nety
čia užpylė jam ant galvos 
šalto vandens indą.

Chuanas Lado apako me
džio apdirbimo fabrikoj, ke
lerius metus gydėsi ir neišsi- 
gydė.

Kai tik skutvkloj jis neti
kėtai pajuto ant savo galvos 
šalto vandens srovę, akyse 
pradėjo skaudėti. Jis pakėlė 

Igelisą n veici 
vo atvaizdą.

Gydytojai šiuo nepaprastu 
įvykiu labai susidomėjo ir 
praregėjusį Lado pakvietė 
universiteto klinikon tyri
mams.

NAUJI IŠRADIMAI
Pirmas — Teleskopas, jis rodo 8 

spalvas Saulės, turi 1” colių ilgio ir 2 
ir kvoteri colio pločio Jis turi x kle
vinius; žiūrint į Saulę, pridedi pri«- 
akių, spaudai su pirštais klevišius ir 
kiekvienas klevišius maino saulės 
spalvą. Pirmasis — parodo dangų bal
ta. o saulę rausvą ir tt. Antrasis išra
dimas — taip-pat Teleskopą-, arba 
spaktyvas. tokio pat didumo, tik su *'• 
klevišais. žiūrint į saulę, jis parodo 
dvi saules, kurios viena nu<> kitos yra 
3 pėdos tolumo ir taipgi rodo visokia- 
spalvas ir kada teleskopą suki aplink, 
tai ir abi saulės sukasi. Tie telesko
pai yra užpatentuoti U S. Patenl 
Office, Washiifgton. D. C.

1 Dabar išradau da vieną gražų daly
ką. kuris parodo 4 saules ir viso.- viena 
nuo kitos 3 pėdas tolumo ir tą 1 sau
lių modelį galima įdėt į tą teleskopą, 
kuris rodo -2 saules, tada jis rodys po 
2 ir po 4 saules. Saulės spinduliai 
pakavoti ir žiūrint akių negadina 

šiuomi aJTTrą.snu Amerikos lietu
viu. kurie žinote arba dirbate tokiose 
dirbtuvėse, kurios išdirba 
malonėkite prisiųst adresus, as 
čiau tuo< išradimus pasiulvt

JOSEPH KARASEVKZ
238 No. Keltus st„ So. Amboy. N. J.

A. a. Jonas Kubiliukas.
<• kovo. 1!’29 i’i užmu.-c gatvekaris 

Joną Kubiluką. \ elionis paėjo iš Kau
no gub., pirmiau g* veno So. Bostone. 
Jo sesuo taipgi gyvena So Bostone. 
Malonės ji atsišaukti ant žemiau pa
duoto adreso, arba kas apie ją žino 
teiksis pranešti.

J. MIZARAS
10H2 M arren avė. E., Detroit. Mich

Pajieškau mano dukters NELĖS 
SABON1UTĖS. Mums Įs-rsiskyrus su 
žmona Woreextery 1!’21 m. motina ją 
išsivežė ir po šiai dienai nežinau kur 
randasi Žinomi prašau dukters, jei esi 
gyva, atsišauk, aš turiu svarbų reika
lą tau pranešti. Jeigu kurie žinote kur 
ji randasi, malonėkit pranešti; už su
teikimą tikro adreso, skiriu $5.00.

SILVESTRAS SABONIS <11 
Bos 141. So. Barre. Mas*

Pajieškau pusbrolių Juozapo. Anta
no ir Kazimiero Bieliauskų, paeina iš 
Pasvalio miestelio. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonės pranešti. < 13) 

JONAS GUSTAVJCIA
Don 125. Black Liek. Pa.

A. P. iš Newark, N. J, — 
Milžinas reiškia nepaprastai 
didelis. Senovėj ant musų 
žemės buvo milžinų driežų ir 
kitokių roplių. Šiandien ran
dami tiktai jų kaulai žemėje. 
Tų kaulų galit daug matyli 
New Yorko gamtds istorijos 
muziejuje. Yra pasakų ir 
apie gyvenusius kitąsyk mil
žinus žmones, bet moksliniai 

galvą ir veidrody pamatė sa- tyrinėjimai šito nepatvirtina. 
Iškasami senovės žmonių 
kaulai parodo, kad seniaus 
žmonės buvo mažesni da, 
negu dabar.

Merginų * įgaliuotam. — 
Prašome rašinėti ir toliau iš 

“KELEIVIO” SKAITYTO- WinniPeg°- Žinios iš lietuvių 
irN i aičitac gyvenimo visuomet yra pa-
JU LAIŠKAI. geidaujamos ir “Keleivio”

“Keleivis" yra mylimiau- redakcija visuomet bus Tam- 
tsis mano draugas, ir aš su juo dėkinga už jas.

Pajieškau draugų Vlado Pociaus. 
Ka,*tantino Jankausko. Juozopato Šim
kaus. Juozo Čemausko ir Petro Zavec- 
ko. Visi paeina iš Daugčdų kaimo, Rie
tavo.* parapijos. Telšių apskričio. 
Prieš pasaulini karą gyveno Ameriko
je Prašau atsišaukti, arb-t kas žinote 
malonėkit pranešti, už ka busiu dėkin
gas. ADOMAS BUDRYS (13) 

7<M> \V. Frederiką st.,
Fort \Villiam. Ont.. Canada.

I 
I

I

20,000,000 RADIO 
IMTUVU.

VVashingtono valdžios 
rinktomis žiniomis, radio yra 
jau išsiplatinęs po visą pa
sauli. Radio imtuvai vra kas

* ava*diena užsakomi lygiai toli
moj šiaurėj, kaip ir apie ek
vatorių bei pietiniame žemės 
puskamuoly. Nuo Grenlandi
jos iki Cevlono ir nuo Jugo-i , - , . . „ ,
Slavijos iki Japonijos - vi-j ^kuomet nesiskirsiu. Kuo- 
sur vartojamos tokios patjme^ sulaukiu Keleivi n 
programos ir tokie pat prie-!Pr«(,e^u m.an
taisai, kaip ir Amerikoje. Iš'ro<^os’ kad kalbuos su visu , 
viso šiandien pasauly esą 1U‘ . . h? e!v1>, . J*?1'
daugiau kaip 20,000,000 ra-i klausia nušviečia daibinmkų 
dio imtuvu, ir beveik pusė to gyvennn3 11 uaug rašo apie 

.musų tėvynę Lietuvą, kas 
man yra labai įdomu skaityt.

Jeigu “Keleivio” neskai- 
Jyčiau, tai bučiau kaip aklas V. Rasiului. — Grąžiname 
:ir nebilys. Taigi ir kitiem pa- straipsnelį atgal, nes palai- 
• tariu jį užsisakyti, 
daug musų brolių, kurie ne-, 
'skaito jokio laikraščio. To
kiam būtinai reikėtų užrašyt 

l“Keleivį.” o jis tuomet pa- 
matys, kad geras laikraštis 

250,000 yra geriau<is žmogui drau- 
Kiekvienas amerikietis

SU'

r»

skaičiaus tenka Jungtinėms 
Valstijoms. Paskui seka ki
tos šalys:

Anglijoj 
Vokietijoj 
Prancūzijoj 
Japonijoj 
Argentinoj
Švedijoj 
A ustri joj 
Čekoslovakijoj
Italijoj
Europoje daugiausia radio gas. 

išsiplatinęs Anglijoj, Vokie-1 turėtų užrašyti bent vieną 
joj ir Francuzijoj, Azijoj į‘‘Keleivį” : 
pirmutinę vietą užima Japo
nija, o pietų Amerikoje—Į 
Argentina.

-----------. I
ANGLIJOS REAKCININ
KAI BUSIĄ PALAIDOTI.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko Anglijos laikraš
čių sindikato pirmininkas 
William Harrison, kuris sa- niau skaitau “Keleivį,” negu 
ko, kad ateinančiais parla- geriu cukrinę. Daug įvaire- 
mento rinkimais dabartinė nybės “Keleivis” iš už jūrių 
konservatorių valdžia su mums atneša, kame baisiai 
Balduinu priešaky busianti šaltos žiemos liuoslaikį pa- 
visiškai palaidota. Jis numa- įvairina ir sutaupina. Ačiū 
to milžiniškų laimėjimų Dar- kad nepaskupėjei tų centų, 
bo Partijai, nors jis pats iš toj Mikola* Brinkis,
nesidžiaugia. j

Pakalnės Oželiui. — Kam
bario ar “burdo” pasirinki
mas. tai privatinis kiekvieno 
asmens dalykas. Visuomenei 
tas neįdomu.

Pakalnės Oželiui. — Ne
galėjome suprasti, apie ko
kią “rūbų reviziją” tamsta 
rašai, ir todėl netalpinome.

V. Rasiului.

zabovas. 
aš norė- 

t ->

Reumatizmui 
kankinant

Pajieškau draugo Kazimiero Ka- 
mit sko. sykiu įstojom Amerikos kariu- 
menėn Cleveland. Ohi<> ir sykiu visą 
laiką taroavom Prancūzijoj. Po pa.-i- ’ 
liuosavimo buvom Columhus. Ohio. o 
nuo to laiko nežinau kur jis gyvena. 
Turiu pranešti daug svarbaus Kas 
apie jį žino, malonės pranešti arba 
pats lai atsišaukia. Pianas Stelingis.

KRANK STERLING (13)
2003 Milwaukee avė.. Detroit. Mich.

Pajieškau pusbrolio Ambrozięjaus 
Subačiaus. Kibišių kairtio, Liškęvos 
valsčiaus. Alytaus apskr. ir dėdės Mo
tiejaus Večkio iš Gudeliu kaimo. Lis- 
kevos valsčiaus Grįžau iš Lietuvos ir 
turiu svarbių reikalų pranešti. Lai at
sišaukia greitai, arba kurie žinot kur 
jie gyvena, malonėkit pranešti, už ką 
busiu didei dėkinga. (13)

Mm. M. Driznienė-Sauriutė
13 French st, Ansonia, Conn.

INTERNATIONAL PAtB 
AND rOWER CO

Red Cro<s Ink
stams P leist c- 
riai Gaunama 
vi<K>se aptieko- 
sę. Gaminta 
T o h n s o n ir 
"lohn-on. Ne v 
fcrunswick,N.J.

z td
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F

>
k

į savo giminėms ar 
draugams Lietuvoje.

“Kel.” skaitytojas, 
A. SkurdauskAs, 
Montreal, Canada.

Yra <la Uos mintys nieko nepasako.
J. Dobilui. — Mes tikimės, 

kad tas atsitikimas tą žmogų 
pamokins ir jis daugiau mai
sto tikėtų iš bedarbių nevogs. 
Korespondencijos šį sykį da 
nedėsime.

J. Žukauskui. — Grąžina
me su paaiškinimu.

Red Cioss 
tidney Plaster

Jaučiasi gerai ant nugaros

I

t

PADĖKOS ŽODIS JONUI 
JURAŠKAI.

Valio Jonai! Jau 3 nume-( 
rį gaunu “Keleivio.” Aš ska-- - -

Kalniškiu kaimas.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos nuo 

25 iki 35 metų, kuri turėtų kiek pinigų 
ir mylėtų teisingą, gražų gyvenimą 
.Malonės kreiptis laišku ir savo pa
veikslą prisiųst. J. R. (13)

Box 422, Port VVashington. I.. I . N.Y.

I

Nauji Lietuviški 
Rekordai Columbia
Paltanavičiui iš Morcesterio dingus, parduodu Columbia kompanijos Gra- 

mafonus ir rekordus. Rekordai partraukti iš Lietuvos ir įdainuoti Amerikoj 
šių artistų: Aido Choro. J. Babravičiaus, M Petrausko. L. Sipavičiūtės, K. 
Jozevskaitės. J. Butėno. K. Menkelioniutės. A. Vanagaičio. J. Kudirkos ir 
kitų Pas mane bile ką pirkdami gausite gerą tavorą, tinkamą patarnavimą 
ir sutaupysite pinigu.

M. STKl M SKIS. Soprano su Orkestrus Akompan. 
10" 75c.

Liaudies Daina

Nt’w York.
Kove 13. 1929.

Board Direkturiai paskelbė re
guliarius kvartalinius dividendus 
iš vieno ir trijų kvoteriu procen
tų ant Cumulative 7'
Preferred Stock šios Kompani
jos. ir reguliari dividendą iš vie
no ir pusės procentų (IS'7) ant 
Cumulative 6 - Preferred Stock 
šios Kompanijos, už bėgantį me
tų kvoteri, išmokamus Balan
džio 15 d.. 1!)29. tiems, kurie bus 
ant rekordo, baigiant biznį Kovo 
25 d.. 1929.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

IL G. LABI).
Assistant Treasurer.

PARSIDUODA FARM \
IX akerių. pusė dirbamos, kitkas 

stambus miškas: 2 šeimynų stuba. s J 
visais įtaisymais, miesto vanduo, arti 
prie miesto ir vieškelio. Parsiduoda sj 
gyvuliais ir visais farnios įrankiais.

F. M. BElil l LIS (11)
Bos 57, Stratford. Ci»n,:.

<)rchestra

PARDUODU DUONKE- 
PYKLĄ

Priežastis pardavimo važiuoji
Lietuvon. Biznis perdaug metų iš
dirbtas Norint informacijų kreipkite; 
laišku arui ypatiškai.

47 Arthur st.. Montello, Mass.

Motinos Džiaugsmas
Yra didelis smagumas motinai matant jos kūdikius 

augant ir esant vikriai sveikais. Didžiuma motinų jau 
supranta kaip pagelbingas ir reikalingas yra cod-Iiver 
aliejus vaikams.

SCOTT’S EMULSION
yra cod-Iiver aliejus turtingas vitaminais, padarytas 
su Scott’s Emulsion. Duokit reguliariai po valgių, fy 
davojimui vaiko stiprumo, niekas nėr palyginamas 
lengvai išvirskinti, ir vaikai jį priima godžiai. Bu- 

Scoit X- Bownę, Rloomfięld, N. J. 2s 1 I
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16121E (Dukružėlė
(Kad Aš Našlaitėlė
A. V \N M.AITIS, K. IJ. KKAL cit N AS ir M. ŽEM AITĖ

I6I23F (Netur Piečio Komiška Daina
(Gieda Gaideliai

MAH\NOJAI S LIETI VISK A MAINEKH ORKESTRĄ
16I22F (Tėvuko Paika Orkestrą su pritaikintu dainavimu

(Kumos Polka (dain. A šaukęvicius
1612IE (Palangos Polka

(Tarnaitės Polka
REKORIH SI R AŠAS NETILPĘS ABEI.N AME K t l ALltM.E

16IO6F (Eordukas. Dalis I. 
(Fordnkas. Dalis 2.

16IO7F (Dzimdzi-Drimdzi I Muzika
(Nesivalkiok Tu Nakčia

ĮSIUSI (Bėda Kad Giltinė Neėda 
(Vasaros Naktys

16111 F (Vilniaus Polka 
(Petronėlės Polka

16112F (Magdės Polka 
(Medžiotojo Vairas

161 i:;F (Puiki Porelė—Polka 
(Šešupės Bangoti. Polka

IK111I (Pamylėjau Vakar
(Iš* i gėriau Arielkytės

IKI I5F (Jaunikio Polka 
(žuvininkų Valcas

16116F (Kalakutu Barškalai—Polka
( N ekalty bė—Valcas

16117F (Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai

1611SF ( Močiute širdele
(Ispanė (La Spagnula) Jonas

16119F (Kalvarijon Polka
(Raudona Kepuraitė. Mazurka

|612l»l (Nepažintum Tos Vietos
(Du Bėga

Jonas Butėnas, Baritonas ir 
Marijona Strumskis 

Vanagaičio) “UKA” CHORAS 
Brooklyn, N. Y.

Operos Artiste Liuda Sipavičiūtė

Mahanojau Lietuviška
Mainerių Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška
Mainerių Orkestrą

Lietuvių Tautiška Orkestrą

Jonas Butėnas, Baritonas

Mahanojau* Lietuviška Orkestrą

Lietuvių Tautiška Orkestrą

I

I

I

Antanas Vanagaitis ir
K. B. Kraučiuna-

Liaudies Daina 
Butėnas, Baritonas 
Mahanojaus Lietuviška 

Mainerių Orkestrą 
Antanas Vanagaitis 

Komiška Daina
šalę suminėtų čionai Rekordų, mes turime ir daug kitų. Kurie norite kito

kiu Rekordu, užeikite ypatiškai arba reikalaukite pilno kataliogo, prisiun- 
, it ?<•. štampą persiuntimui. Rekordus pasiunčiamo ir peš p;;..tą, pn.-kai 
tant persiuntimo lėšas.

A. J. KATKAUSKAS
372—376 Millbury Street, Worce»ter, M*m.

AIA UR ATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

W()R< ESTER. M ASS.
Gyvenimas: 101 Sterling SU 

Ofiso Tel.: Park .3491 
Namų TeL: .Maple 4904. ..

I
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NUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančias putas

FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Bonas. 
Egzemą. Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Naina $1.00. 
Reikalaukite sptiekose arba nrismski- 

i’«• Sl.t’O u tuojaus is-rj i’-ie nėr
paštą bonką. (-)

FREEDOL REMEDY (O.
388 A. Warren SU Boston 19. Masu.

I ! I

Bajiesi.au


KELEIVIS Nr. 12. Kovo 20 d-, 1929 m.

Humoristika
ABUDU UŽMIRŠO.

—Kada tu man atiduosi tą de- 
• šimti dolerių?

—O kada aš iš tavęs skolinau ?
—Argi neatsimeni? Tą syki, 

kai girtas buvai.
—Bet aš tau atidaviau.
—Kada?
—Na gi tą syki, kai tu girtas 

buvai.

PRANEŠIMAI Iš KABI IX).
Skrenda žinios is Kal>ulo. 
kad nuvirto Amanulla. 
ir visam Afganistane 
karaliauja kas sumanė. 
Buvęs vandenio nešėjas 
sau karūną užsidėjęs, 
buvęs šiaurius arba kriaučius 
jau ministeriais ten jaučias. 
Ir žodžiu po šitą šąli 
Karaliauja, kas tik gali. 
Valdžios virsta, kitos tveriąs 
ir piliečių kailis šerias. 
Vienas remia Habibulą. 
kits tiesiog i grabą gula, 
trečias dumia iš Kabulo 
pas nugriautą Amanulla. 
Mat garsiam Afganistane 
karaliauja, kas sumanė; 
tad kol verda karštas kraujas, 
bus kasdien karalius naujas.

(“Krat.”) Bara bočius.

kad jų neda- tiečiai; bet ne paslaptis, kad į«- - -- - • • « 1 1 . •!dar nereiškia,
i romą.
. Ką turėjo 
Tvardauskas rašydamas: (___
karto manėm, kad organiza-Į lėžvalgą ir niekas jiems ne-'šuose susirinkimuose ir nuta- Jei organizacija pareikalau- 
cija bus tikrai lietuviška?” gali savo nusistatymo atim-:rimai Įgyvendinami priėmus.tųjrodymųišp.J.Tvardaus- 

Ir’ ko, tai tektų jau ir nemalonu
mų patirti, už nieku nepa
remtus šmeižtus. Be to. kaž 
kodėl p. .J, Tvardauskas pa
sirinko sau slapyvardžiu tik- 
ra ir lenkišką pavardę? Juk 

! tai ne labai gražus darbas, 
i rašinėti šmeižtus po priedan- 
iga svetimos pavardės.

Jei nėra rimtos kritikos, 
tai lokiais niekais nevertėtų 
pačiam gaišti, nei kitam lai
ko gaišinti ir bereikalingai 

vietą užimti. Juk 
laikraščio leidimas irgi kai
nuoja. Valdyba.

I skraistėmis. Dėl narių sąrašo pasiunti-
yra is socialdemokratų ir Kai dėl valdybos sauvalia-mo Rusijon taip pat gryniau-* 

i kiekvienas vimo. tai visi valdybos posė- sias melas. Ir kokiems giga-Į 
i siųsti toki sąrašą?,

omeny p. J. komunistų. Nes ..............    Y..... ...............
-,. --------: "Iš asmuo turi savotišką pašau-j džių protokolai skaitomi vie- lams ten

■eija bus i _
: Gal norėjo pasakyti, kad jis(ti. Nesant čia Įvairių pažiūrų 
tikėjosi organizaciją busiant'organizacijų, šioje organiza- 
ikrai kleboniška, šiandien' ei joj visiems yra vietos, 

apart fašistų.
Kai dėl susidėjimo su uk

rainiečių komunistų organi-

EDMONTON, CANADA. 
Atsakymas p. T v ar d aus ku i.

“Keleivio” 9 num. tilpo p. 
J. Tvardausko straipsnelis iš 
Edmontono. antgalviu: “Lie
tuvių kultūrinis ‘veikimas'." 
'Straipsnelis nuo pradžių iki 
j galo melagingas ir rašytas 
tikslu apšmeižti organizuotą 
ir sėkmingą lietuvių veikimą. 

,T<-del Vakarų Kanados Lie
tuvių Darbininkų *ir Farme- 
rių Susivienijimo valdyba 
randa reikalo nušviesti p. J. 
Tvardausko šmeižtus, kad 
be reikalo neklaidinus akių 
tiems, kuriems ištikro rupi 

t vi suomenės darbas.
i Jei p. J. Tvardauskas turi 
kokių asmeninių reikalų su 
vienu iš organizacijos narių, 
tai to dar permaža. kad taip 

' melagingai perstatyti visuo
menei minimą lietuvių dar
bininkų organizaciją.

Pirmiausia, kaž ką p. J. 
Tvardauskas nori išreikšti 
apimdamas kabutėmis žodi 
“veikimas"?

Dėl organizacijos

jau yra virš su narių ir visi1 
lietuviai.

P. J. Tvardauskas rasoj 
ivad manoma kurti kitą. tik'*2acija, tai nesame prie nieko 
ta; °’^nizaciją. 0 tjj. gaunam vep

■ ...za( -a,^a. salę susirinkimams dary-
v !< rU.! .” }’e^.ls lS|ti pas ukrainiečių darbininkų
Montiealo. Liono, kad tie organizacija "L’krainskvRo- 
zmones vieni nesugebą nei bitničo-Famersky Dym.” 
o!ganiziioti>. tik šmeižti mo- jjj mes jiems tik padėką 
ka. Kuomet ia>o, kad i^-.reiškiame.Jokiutariamųtin- 
>-tojo i> organizacijos visa di- ^jy medžioti nariams nėra, 
dziuma, tai vietoj buvusių jr * 
70 narių dabar yra jau virš 
80 narių.

Pavadindamas d raugi ją 
"giynais komunistais,” taip 
pat labai apsirinka, nes 
daugumą narių <udaro vals-'

susirinkimo daugumai.
'čia yra p. J. Tvardausko ne
silankymas susirinkimuose ir I nežinojimas kas juose daro
ma.

Kai <lel užprenumeravimo 
“Laisvės.” tai pas mus yra 
Įvairių pažiūrų laikraščių, 
paaukuotu pavieniu nariu, 
k. t. “Keleivis,” “Vilnis.” 
"Lietuvos Ūkininkas” ir 
"Musų Rytojus.” “Laisvės” 
nebuvo, todėl užprenume-t 
ruota. Jei p. J. Tvartlauskui laikrašty 
“Laisvė" nepatinka, tai jis 

nesidanestoma jokiomis gali jos neskaityti.

I

i

Tiems, kurie prastai miega
Vyrai ir moterys, kurie atsikelia ry

te pavargę ir silpni po netikusio nak
ties poilsio, turėtu pabandyti Nugž • 
Tone. Tas preparatas padaro stebuk
lus, kartais tik į kelias dienas. Jis pri
duoda naują spėką ir jėgą nervams, 
muskulams ir organams, pagerina 
apetitą ir pagelbsti virškinimui, paša
lina gasus ar viduriu ar pilvo išpūti
mą, nugali konstipaciją, inkstu ar pūs
lės suerzinimą, galvos skaudėjimą, 
kvt.itulj ir pašalina skausmus musku
luose ir kitokias ligas ir skausmus.

P o Augus: Alitchcll, AieMiliai. 
Mich, patyrimas su Nuga-Tone yra 
tūkstančiams kitų, kurie ėmė ši paste
bėtiną sveikatos ir spėkos budavoto- 
ją. P-nas Mhehell sake: "Aš nerima
vau naktimis atsigulęs, man skaudėjo 
kaulai ir buvau labai liesas. Nuga- 
Tone padarė is manęs naują žmogų ir 
aš vėl jaučiuos jaunas. Llfcbar manęs 
niekus nebevargina.” Tas faktas, kad 
Nuga-Tone atlieka tokj gerą darbą, 
turi būti užtektina priežastim juos 
tuojaus i.šiiandyi, jei jūsų sveikata nė
ra tokia, kokia ,ti turėtų boti. Nuga- 
Trme galima gauti visur, kur tik vais
tai yra pardavinėjam . Jeigu vertelga 
kartais neturėtų stukt*, paprašyk jį už 
sakyti dėl jus ir urmo vaistinės.

JIE PRIDUKTINGESNI
Chicagos kunigu "Draugas.") Dėl organizacijos veiki- 

kalbėdamas 40-tame numery mo, tai per dviejų mėnesių 
apie Sandarą, sako: • Reiškia, p. savo gyvavimo laiką labai 
Balutis yra suorganizavęs labai daug nuveikta, nes sunkios 
neproduktingą Ijedievių organi- buvo kūrimosi aplinkybės ir 
zacija.” sąlygos. Išdirbta organizaci-

Iš to išeina, kad kunigu ir da- jos Įstatai, tai vienas iš sun- 
vatkų organizacijos yra daug kiaušių ir svarbiausių darbų: 
produktingesnės... Dėl to. turbut. Įkurta knygynas-skaitykla. 
musų jegamasčiai ir vadinasi, kurioje jau yra apie 120 kny- 
“tėveliais." igų ir keletas laikraščių. Lai-

---------------- kyta viena paskaita 16 d. va- 
VARGSAS BURMISTRAS, sario, Lietuvos nepriklauso- 

Vieno miestelio mirė burmist-• mybės paminėjimui, irren- 
ras. Vienintelis miestelio dien- giamas vakaras su vaidini- 
raštis Įdėjo ilgiausią straipsni mu 14 d. kovo. Nemaža nu- 
apie mirusio miesto gaivos dar-'veikta mažesnių darbų. Susi- 
bus ir nuopelnus, iškeldamas ve- rinkimai daromi kas sekma- 
lioni Į padanges. Be ko kito, dienis ir kas antras sekma- 
straipsnv buvo toks sakinys :f dienis. nors Įstatuos numato- 
“Velionis per visą savo gyveni-.ma susirinkimai kas mėnuo, 
mą nepaprastai daug kentė. Nuo Kad p. J. Tvardauskas susi- 
pat musų dienraščio Įsteigimo rinkimuose nesilanko, tai 
dienos jis buvo jo nuolatinis, 
skaitytojas."

DVASINKI APDŪMOJIMAI.
Kelius, žinoma, reikia visada 

atsiminti, bet ne visus. Kelią i 
karėiamą. pavyzdžiui, net nau
dinga pamiršti.-

DU MĖNESIU 
VĖJO IR LYTAUS

*
Durnius, kurio sesuo ištekėjo( 

už departamento direktoriaus., 
jau nebe durnius. '

$• e

Lietuvos piliečiai, kurių kruti
nės siauros, turi pasistengti jas 
išplėsti. Kitaip jie greit nebetu-: 
rėš kur prisegti Smetonos meda
liu.

ISSIPI.EPfiJO.
Karininku kliube buvo šokiai. | 

Vienas karininkas pasikvietė ki
tą prie bufeto išsigerti ir. šluos
tydamas skepetaite savo lupas 
sako:

—Ar žinai, kad mano pačios 
lupos turi visai kiloki skoni, ne-' 
gu kitų moterų...

—Taip, istikru.iu jos lupos tu-( 
ri ypatingą skoni — atsakė ant-, 
rasis karininkas visai nepagalvo
jęs. ką jis šneka.

n s

§

Bandyk Tą

Adresas
Valstija .

Gaubite jj paprastam pakelyje.

<a-
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Temykita Ligos 
ženklus ant Liežuvia

Jūsų liežuvis yra niekas daugJans 
ka p vir-utint- Ja: - viduriu ir >kiiviu. 
Tai nirrrutinis daiktas i kurį daktaras 
žiuri. Dirstelėjimas pasako padėtį jūsų 
virškinimo sistem<> - ir gydytojai__
:;o, kad 9-1 procentų ligų prasideda nuo
skilvio ir vidurių negerumų.

Ea.it,-. - ar geltonas ap- 
traukimas ant liežuvio 
yra pavojaus ženklas tų 
virškinimo netvarkomų. 
Tas pasako, kodėl kiek
vienas pasijudinimas ju
mis pavargina; kode) 
yra skausmai viduriuose, 
gasas. surūgęs skilvis, 
kvaitulys.
kad Jums reikia Tanlac. 

. patikėtina gyduolė pa-

Pažiūrėkit
liežuvį :
kas ryta
Ir ženklas, 
jrera sena 

treibėjo tu.- -tanėiarns. kurie buvo fiziš
kai suirę. Matykit, kaip pirma bonka 
pagelbės jums.

Tanlac r.ėra jokiu min?ra!inių vais
tu. jis padarytas iš žievių, šaknų ir 
ži.-dų — pačios gamtos gyduolių ser
gantiem-. (laukite bonką iš aptieko- 
riaus šiandien. Pinigai bus sugražinti, 
jei nepatrelhės.

Tanlac
Vž MILIŪNAI BONKV ISVARTUTA.

Angliškas priežadis sako. kad 
kovo mėn. vėjai ir bal. mėn. lytus 
išželdina gegužio gėles. Bet tie vė- 
iai ir lytus padaro ši sezoną labai 
pavojingą ir jei nori sveikas prair
ta: turi pridaboti savo vidurius.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS 

veikia stebėtinai. .Jis stiprina visą - -- 
temą, užlaikydamas tvarkoj vidurius, 
gelbėdamas virškinimui, akstindama* 
inkstus ir tulžį. “Watsonvi!le, t'a'if. 
Fcb. 6 — kaip tik padėjau vartoti 
Trinerio Kartaus Vyno, tai pajutau 
aiškų pagerėjimą. Vangumas, kuri- 
sekė flu. dingo, visi vidurių trubeiiai 
išnyko. S. D. Ix>pez " Visose aptieko
se. Naudingas kuponas kiekviename 
oakiete. Nemokami sampelia: nu<> Jo-. 
Triner Co, 1333 So. Ashland Avė.. I 
Chicago. TU

NEKULTI RINGAS ŽMOGUS. į
Marijona atėjo pas savo drau-Į 

gę, kuri nesenai buvo ištekėjusi 
ir, radusi ją verkiant, klausia:

—Kas gi atsitiko?
—Tik pamislyk. aš šįryt iške

piau pyragą, o vyras paėmęs jį 
sviedė į mane.

—O, tai nekultūringas žmo
gus! Juk jis galėjo ’ave užmušti 
tokiu pyragu.

—Teisybė yra brangus daik
tas, taigi bukime to ja skopus.

INKSTAI SURCIA 
mSElGDim SKAUSMĄ

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Šia Proga Visi

(k-rfeiaaūcji: šteae teektee raadasi iiailta, cernuaią riaktitatų kny«% kanas tarkdaau nemažina $20.00 verti-1 Akte gauti ai paaę kates. R tekia 
te« d kate ofeate isis.te knygrn už >20.00. Kaygyrmi “Lietnaai" prisiteke tiktai >10.00 — puže susam rskssjaM aus pilnos ktessi kitas ksyfą 

nspietetea* t$SK iki Geccžte-Msy 15 i i. a. psrtat kist rimai te akribiaso JtaMytoia. esate nateiteusi kneėiste už išakyti kaodMgteaM 
kaygą ui atasuuteą kate. Jeigu Tamsu uaatekysite ik te akeibime knygą už >10.00 oeto. vėliau iš mūsą Hnyjvr.o "Lietavss-* gatele vtes kuy- 
;■». aus 3k iki 50 atenučią pigiau — reHkia Tamstos vartas bus ftraaktas ; ateą koriiunerią sųulą. šito- «uyg«i te liiiates ne vien Amtaksa. 
bet ir Cantes ar kitą o.ifię liet avimas, knygų pMtetes — paatenaitekke proga dabar — tarkitės knygą až numažintą kaišą. • e*aa galėsite gauti 
vtes knygas nupiginu kaina. Taipgi mūsą knygyne r mdv-ii ftlinasiii posirinkiinas įvairinudą gintariniu daiktą — reikalaskite Gintarą kata
logu. taipci ateą n=.a^» piinaa knygą katalo^M jau teęramaa spaaariatl. Čia a^ sąrašas tesą siūtas? kaygą — isakiam knygą utekyaią:

A žarnai Aritmetikcs — tnmss Lietuviu 3i. Bi»mi>— <r Rveltw<> — reanara* -.-ars^-- 7Ix Kiinu.ii* D*li*ri. Nasuone — pare.1 jk-fo1;',, ^tQCT.KeKms, Basanavičių. Vueiii ir lenus, para-e K. 3. Gedimmta, 
šito*- knygoje ;ra cprašom* įvairi: licų ypatybė: ir jų gy- 
dyso tidai. Pirxoj dalyje knygo*- ha! ha ana spie i»*a’.r:x- n- 
ga: :• vyrų figas — jų gydyraa-, r^pta* ir t.t. Antro;? da- 
Ivj? knyeos ka.bar.;- anie tnot*ru !ii:x« ir būdu* jų cydym>. 
Kiyęt Iri-'-niuio forrrxto. rraliau apdarai PusL 1*0- Kauna 
$1.75. iki Gcgničs 15 d- tiktai — — — - — $125.

2. Lietimų f .Uraturo* — M:ro«. Te!->a jžym?*i-xū;3
Betariu rašėjų kurmių turime:. Verte š:* kryg* kiėkvįnam 
įsigyti- Pt»L 142. Kaina $1.25. iki Gcrvže, 15 d. tik — $3 00.

3. Lietuvių Kalbom Vatovėto — Lieto*- Cire. Tinkamas pame
idrncas taisyklingai rąžyti. Puri. 73. Kaina 75c.. iki Ge- 
jsiės 13 d. r.ktri-------------------------- --------53c c ratų.

4. Rnsu>ka*-Lietuv ška« žedynas (kišeninis?. Pusi. 252 Ka»a
f! *), iki G*gažės 15 d. ti’<*»-------------- - -------~ cente:

5. Lietuvių Kaltos Gramatika —Damijoną-cio. Jegrj nori tir-
«a:nai lietuvi; kalbų i.-mokri rašyti , -sicykite žftų Gramati
kų. Pn?L 126 Kaina w) c, iki G-'gužčz 15 d. tiktai ----- 60e

Skmtymai — Klimo. Tinkami skaitymai d>1 lietuvių kal
to* torfeMMOsi. PasL 232. Kair.a $! F . Iki G“g 15, tik $1.0?

L Aritmetikom Uždaętoya — Mašioto. Da'.u 1 ir 2-ra. Pusi. 
177. Kaina $1 (■O. iki Gegužė* 15 d. tiktai--------- 75 centai

S. Lietu oų Kaibos Vadovėlis — Mortos. Apie 200 pusi. Kai
na $1.00. iir Gegut** 15 d. tiktai L------------------73 centai.

|

Caaites Reiškimai, parašė —J. Trcjanvvs!
>apažindtat* su • įv..ir'- ?- r
2lC^pdaryra. Ka;ra $2.00. iki Gerulė* !"> t*. ūkta i

II

41. C«M4* Istonta. K»ysra »-j naara .: pavukUų ą garato, 
mokslu. Apdaryta. Ppsl. 205., K^-.a $*..50. iki Ge?ni4» 15 d. 

tiktai -- ----------- — ■---------------------------------$1.00.

73. žir.y«H. Svarbi ir r.audtr.ja knyga visokiame reikaUcse:
savęs gydyme, anrar.omijoje. ‘•tnografijoje. medicinoje, arit- 
medkoj*. nuredym.?- amatnir>.am«. ūkininkams, šeiminin- 
kasns. įvairios* ndaiatoe jvykuQ ir r.-ainuose reikahsoae ši 
knyga yra tikru gyvvrJm-) vekirodii'j. Verta rita knyga 
kiekvienam lietuviui turėt*, ne8 joje raa daug to. ko. kitoae 
<nyg<ų* rasti negalima. Pu’!. 4^0, apdaryta. Kaina $3 00. iki 
Gegtrtc* 15 d. tiktai------------------------------------$2 00-

74. Nauju Pilaas OrakcJo — Visokių burtų, menų knyga ir 
toteažiaystto. su daoc .vairiu tuo k’au inr.u paveikslu. Pu*?. 
4’4, apdaryta. Kaina $2.50. iki Gegužės 15 d. tik-ai — $2.50.

75. ru'.iKya M»r k* b« S>nt.:«o S.imo>» ttkro M»k»lo. 
Kr g, ■—r.reidi ra įvairiai, pav*tata:,. ita?

— ,-a’iTi ?**tar4ti v-.ki.x- ra -įur. Pc.V 262. Šia:-.a $1 00. iki 
Gw-ė- iŠ d. tiktai --------------------------------------  Kc.

'5a. Srkret.-.i P.urtxn;i*y >’ Rt?aa»») — visoki -trikdai” ko- 
ryro*< i- Li’ • b_ru.’. Ptrl. 10. K^ri 40 cer.f;. Ger-^* 
15 <J.'T.ai, tikta?----- — ------ -  - - — ■ ■ — S» cectai.

Lietuvai Aibcms* — ičme pcikiflBsiame Aibtnne randa*-! vtr: 
500 paveikslų jŽyBĖa-rsfų Lieturos darbuotoji?: dmlomatų, 
n'ejį p•>’<<□, akfltptertų, a-.itektr. daktarų, tormittkų ir 
ičtr jrrirv - žmonių. Daug žymių ramų ir rieCę,
-r.r.'y > 'rrafij^s Įžymiaaiių Lietuvos žm>nių. šita kr.yga. 
tai ikrą- Liet-“ - veidrodi-, kiekvienas ratelecettiškas lie
ti-..' trivalo av. * r.amu knygynu papuošti ma įdomia *::>*<•» 
Kr.7*j * 'rmat • r.pie 530 post Karna $5.00. iki Gefj-
ia 15 <L tii--:____________________________ IS.*'.

UŽDĖK ANT BII.F. PATRUKI S!OS 
VIETOS, SENOS AR NAUJOS. DI
DELĖS AR MAŽOS. IR JUS BUSITE 
\NT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pa- W. S. Rice, KJI-K Main street. 
Adams. N. Y., reikalaujant dykai iš- j 

- '.ttdymui jo puikios stimuliuojančios . 
ap, ikacijos. Uždėk ją ant patrukusios | 
vietos ir muskulai pradės trauktis: jie • 
susijungs taip, kad ar-idarymas arba Į 
pat-ukimos prapuls natūraliai, ir tuo- j

11 diržai ir kitokie muskulų pri’ai- į 
kvtojai palieka nereikalingi. Nepra- j 
leisk progos neišbandęs šios puikios 
PĮetodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
if -kausmo, tai koks yra išrokavimas 

d-vėli diržus visą jūsų gyvenimą? 
K m bereidalingai kentėti? Kam rizi- 
k >ti gangrina ir kitais pavojais nno 
n.-.žo patrūkimo ir paskui eiti ant 
■ rs-racijos stalo? Daugybė vyrų ir 
rr.->teru nepaiso -nvo patrūkimo tik 
*od-‘. kad tie patrūkimai nėra skans- 
'iingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėta kuponą.

ii

ii■ t

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
GO-K Main st, Adams. N. Y.

Malonėkit man prisiust visiškai 
ri-.kai jūsų stimuliuojančia aplika
ciją nuo patrūkimo.

Vardas ........................

76. Jttkf Knycu. Nepaprastai grąžtų juokų randasi šitoje 
kr.y??;e. taipgi yra marak r ;, diaioęų ir t.t. Kas myli juokų, 
tam vetta isyc? ti knyga “Tikri Juokai.” Pus!. 206. Kaina 
$2.C0, iii Gegužės 15 d. tiktai--------------- — ■ 75c.

13. Skaitymo Knyga CChresiotna? ja). PusL 24'. Kaina $1 0-3.
iki Gegužės 15 d tiktai------------------ —-----------centai.
14. -Tstora* Lietuvių Kalbai Pramokt Vofaeč»-tietuvjų KjL- 

bamokri-.s Sutaisė —Vidūs* . Pav'ikrft* piešė —A. Bru
kąs. Pusi. 111. Kaina $1.50. iki Cecužč’. 15 d. bute — $1.00.
.. Lithnar.ian 5df-!nstrųrt:ox SutaKė —L&vfci*. Amcrika-
nesns mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pus!. 7». iki
Gerules 13 d. t&tai______________________ • cc.-.t j.

1$. Angto-Lieta-rių Laktos žodyną* —Laba. Dali 2-r.v Puri.
835. Kama $1&(K*. iki Geružė* 15 d. tiktai------------ $7.0”

17. Kitoanaa Žodynėli- Lietuvių-Anglų ir Anelų-Ljcturių kal
bos. Telpa jame i S,<>00 žodžu; ir sykiu priedas “K-kiu Bjdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu.” Paranku’ žodynėlio 
lavinime ri anglų kalbos (nauja laida.) Pus’.. 160. Kaina SUS. 
iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------------------- $1.00.

J 7a. Lietuvių Aurių. Anglų Lietuvių Raibų žodynas — sutaisė 
A. Laiis (Abi daly. ). Skis žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greiti: Islku nei už didelius pinigus jo nebus g>- 
iima $acti. žody?t dydis yra 1274 pu -!., ^-ažiai- apdarais— 
kaina roo Naujų Metų pakelta iki $15.00, bet iki Gfjužėc 15 
diena; t. m., parduotame ui $12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos Tedarome — reikia pilnai prisiųsti $12.00

btertja. Geografija ir kitos Kofcsltnis Kaygoa

51. Visu >tina Istorija Satyroj, žingeidi knyga apie Egiptą. 
Babinor.ą, A Sirija, P.rsbą. CruT::,ą. Sparta ir t.t. Pu .. 185. 

Raiška $’.v0. ik: C«jra*>s 15 d. tiktai-------------------- $73c.

' Bedievių Šventrašti*. šita kr.yea yrą .-u daryta is 3-jų me
tų “Kar±Į.” kuri* buvo vienas ii bedieviškiausių laikraėčių 
ArT.’ ’• Taipc. š:cjc knygoje randasi apie 200 paveiks
lų, irr. yra bedieviški. Kur'c šitokio turinio krtrosus inte- 
re*ueja«i verta ,si?7ti. r.es joje ras daug rimtų ir juokintų 
an-i ymų. Apl* 80-0 pusL Apdaryta. Kair.a $4.00, iki Gegu
žės iš d. tiktai---------------- . —---------- $3.00.

Apv^akob. Pc«iia ir Daira*

I

55. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio pvema. puslapių )ol. 
Kaina 75c., iki Geffužė* 15 dienai tiktai-----------------50c

57. ktor;ja Septynių Mokytojų. Pas!. 158. Kaina 75c.. iki Ge
gužės 16 d. tiktai------------------------------------------- 50c.

22. PataetM para-.ė — Dr. J. Rasanarttioa. Pu,L 52.
Kaina 40 cm«. ik: Grrciė, IS d. tiktai ---------  25 frrtri.

$6. Apysakom, parašė — K. Pcida. Te!pa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kair.a 75c.. iki GesnJės 15 d. tiktai ---- 5v:

Wji Arwpo Pasako?—su daur paveikslų. Pusk 348. Kaina
$1.50. iid Gegužės 15 d. tiktai_____________ — ■ $1.25.

$1. Pairetgas Atgal — Gar*nava EI. B. ’.lamyo rsmar.as—vafc- 
daoia būsiant: ideališką žmonijos gvver.im^. Pust 355. Kai
na $1 J$. iki Geguėės 15 d. tiktai________________ $1.00

i

C La sveata* Petrą* Ryme — Garsioji Sinkevičiaus ayyr-kr. 
PuaL 230. Kaina $1.25. iki Gegužės IS d. tiktai - — » f 1.00.

7S. Kduri I.trtoro* Kaaagaikaėit Pa-eikalai: Algirde. Gediad*
no. P-t:3o ir Vy.stzn. Dydis 22x-S* Kaina $2.C0, iki Go-

15 « iik-j. ............ .......... . F-.50.
74 1 i*t'jTii.ka Atrfeviip (Po-t Cards) — Vaizduoja isto-

Hiidatrjs riet... Li tavo;*. Tinkamos naudoti čia Araoriko-
> -.™ .a-ti ir Li-'uva. Ka;-a už "2 arrtnttm (Post Cardal
$?.W. iki Gegeič' IS d. tiktai-------------------------- $2.00.

81. Biblija — Pi’-.r.; šventas Raštas Seno ir Naujo
to (Naujausia ’aiča.) PusL 1127. Sykiu pndedaa ir Biblijoa 
rodyklė, su kurio- parelb* lengva b R-' kurines klausimus Bib
lijoje sura-ri.;. Kama M.0°. iki Gegužės 15 d. tiktai — $8 00.

82. Meilė ir Dailė. Sa daug paveikslų Parašė Meilės Specialia- 
ta*. Pusi. 207. !Ca;na $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

S3. Lithuama — “Tb.e Airakeūng of Nation” — A study of 
the pari and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyęa ar.gJh kalba. Verta tėvams užsakyti šitą kajrff tol 
savo vaikų, idart jie būdami Amerikos Hecuriaia pamylėtų 
savą tėvų kraštu Knyga didelio T;rmato —jų parašė Aje 
Meyfr Ber.etfictse?.. Pu*l. 248. Kaina $">.00. iki Gegužės 15 d. 
t-ktai------------------------ ------ ■ $3.50.

M. LiHtvrs Sir.cr.mtu-jc’3< rtatymų ir iftstmk-
ci;5 rinkinys Ljrt--.- • Valstybėje. Pust 1031. Kaina $4-00. 
iki O-užės 15 dienai tiktai---

85. Viiaiaas Albumas. Graži ’ir.yra sa paikiais par-iksiaia. 
gelio f .rmato. Pus.!. 183, kaita $4 00. iki Goftažės 13 d. $3.

Ap«akym2« Kcitonče ? Pale«ti*w žemę, apie Jr^foiimą 
ir kitas švęstas vietos. I'- savo kc’i.ssrs parašė Kta. Gcadkue. 
P»l. 201. Katsa $1.50. ;ki Gegcž^r 15 d. tiktai____ $1.30

87. Moksle* Rymo Katalikų, parešė Vyslctrpas Motiejus Va- 
hMtoskaa. išleista 1862 rr.-tais. Pusi. 332. apdaryta. Kama 

$2.00. iki Gegnės 15 d. tiktai______ __—--------- $1.5*.
Sveikata. Parašė Dr. Gramknas. Knyga su di’if*!iu Mk 

veikfhj, toriuose nurodoma tiesus ir trumpas keliai j sveik$ 
ir laimingu gyverima. Svarbi knyra sveikatos klautimu. 
Pusi. 339. apd. Kama $3.<X). iki Gegu-ėr 15 d. tikta! — $20)

Dažnai tai yra ženklas, kad inkstai 
reikalauja pagalbos. Tinkamas gydy
mas su Santai Midy Kapsulėmis ir tin
kamas valgis suteiks pagalba. Jei rim
ta liga, kreipkitės pas Gydytoją, jei 
ne. isbandykit Santai Midy _u_. 
tikrąsias kapsules, turin- 
čius parašą Dr. I. Midy 
garsaus franeuzų gydyto- ■*

Visose ___
aptiekose.

REMOLA
GYDO

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 
išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. 
—Klauskite pas savo aptiekorių 
REM-OLA arba rašykite pas 

II. Thayer & ( o. Camb, Ma«A,o
Išbandymui gausit DYKAI

!». "RMJiaę Utorija. $4ralė — rra. CbantapH 4« ta Saa- 
aeya. D><kU ir virra ir zvarbiazara kny<ų šiton kianrtrao — 
•u dane pav.Jc*iq Pa,t. 1OS6. apdaryta. Kaina $10.00, iki 
Garalt-s 15 d, tiktai ..... - .... 9tJl^

M. Ganerafiia. m4oM — Imaa. Su dane pastatei^ inairiaa- 
•h daiktų vaizdcoiančia, opea. «t«rua. vulkanua h- tt. Kap
ai didalč oaO. atspausdinta ant gvroa popieroa. Pult. 40. Ap. 
tepta. Kama $4 06. iki CoeaMa » <»■ tiktai ----------įU».

M. U CyTMuao Lietaviitv V»!i« (Dv»q) ir Vetoi*. Parai* 
Dr. Baraaaričien. Telpa daur įdomių palaku aoic Takuos, 
dGitea. ymrrtj. P*kh. mitir.ę, mara. dragas ir tt. Pūsi.
470. Aptoryta. Kaina tf.50. iki Gefc*^ 15 d. tiktai — $6.0-3

93. Lieteroe žeialapis varstotas. 28x28 •Mar.kstomea knffa- 
les Ernoje. Kair.a $1 00. iki Gegnžės 15 d. tiktai Tie.

91. Gconfšfcea Raganoa Kary ros — so pilnu tiffuldĮnmi liftu- 
riiHcai ir angliška. Kazyrų 53 ir viso® spalvuotai pavtfkalao-

ir du atskin lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuota ail- 
kiflima reikšmė kiekvienos kacyros. Kaina $2.00, iki G«m« 
Us 1$ d. tiktai —----------------------------- - $LM.

92. Lirtaros Vytis, (žirgvaikia) — miera
Kaioa $1.00. iki Gegulės 15 d. tiktai

38rtl — apaHuotat.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
sa pirmąją doza 

Smtrville.Mafs 
$

▼AUTINĖSE 254. 5O<,*F*
SAMPELIS DYKAI 

Pttstmc seitgtr Ce 
Wrcesttr. Mass.

Į

Sustabdykit Niežėjimą 
Nekasykit. pavojinga 
Greitai pagelbai. varto- 
kit Severo? Esko. Vėsi
nas, raminąs, sustabdo 
erzinimą. Gaukit is ap- 
tiekos.

torui.

i

Knygynas “Lietuva 
3210 Se. Habted St. 

(UCA««, ILL.
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KAS GIRDOT LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
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ŽVĖRIŠKAS POLICININ
KO DARBAS.

Aukštadvario valse., Ali- 
šiški-i kaime gyventojas 
Vacį tvas Bieliauskas, maža
žemi < ūkininkas, prie to kur
čias-'lebilys. kai kada sveti
mą ( aikteli sučiupdavęs. Jo 
žmona sako, kad taip jis da
rydavo ne iš blogo noro, bet 
verčiamas savotiškumo.

K:.i jam užeina negeru
mas, paima svetimą daiktą 
namo. Aš jį subaru, sako 
žmona, sugėdinu, ir jis grą
žina daiktą savininkui.

Te pat valsčiaus ir kaimo 
gyventojo Vilkausko kaž kas 
pražuvo. Įtarė Bieliauską. 
Pasikvietė policijantą Miką 
Pašk tuską. Tas areštavo Bie
liauską, nusivedė pas Vit
kaus ;ą ir reikalavo prisipa
žinti kari pavogęs. Tas nie
ko nežino. Policininkas pa
griebė pagaikštį ir ėmė “šu
tinti’ kur pakliuvo. Kelis 
kart dar su brauningu stuk
telėjęs į sprandą. Paskui 
tamsiame kambary jam už
vertė kailinius ant galvos ir 
mušė. Kad labiau prigąsdin
tų Bieliauską, kambary poli
cininkas pradėjo šaudyti, 
šaudė į lubas. Kankinti pa
gelbėjo Vitkauskai. Nežiū
rint visų negražių pastangų, 
Bieli iuskas neprisipažino 
vogęs. Taip ir buvo. Pražu
vusius daiktus Vitkauskai ra
do kaž kur užsimetusius.

Susidarė byla ir ją spren
dė Kauno apygardos teis
mas. Policininką Miką Raš
kauską nubaudė 2 mėn. pa
prasto kalėjimo, o Leoną ir 
Stepą Vitkauskus po 3 savai
tes.

• KAUNE SUDEGS SAL
DAINIŲ FABRIKAS.

Dėl nežinomų priežasčių, 
Kauno priemiesty Šančiuose 
nedėldienio rytą užsidegė 
didžiausis Lietuvoje saldai
nių šokolado ir kakao fabri-1 
kas “Tilka." Gaisras kilo di
džiausiam ir svarbiausiam 
fabrikos pakavimo skyriuj, i 
Po tuo pat stogu buvo kara 
mėlių ir monpasye dirbimo ii 
šaldymo skyriai.

Per dieną dirbo visos Kau
no ugniagesių komandos ir 
tik visai vakare gaisras galu
tinai likviduotas. Kiti fabri
ko namai apsaugoti. Daug 
pastangų teko padėti iki ap
saugojo atsarginį sandėlį, 
kuriame daug sudėta žalia
vos, ir kitokių brangių daly
kų. Policijos žiniomis, nuo
stolių esą padalyta daugiau, 
kaip už 450.000 litų. Fabri
kas buvęs apdraustas ‘

DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik
raštį “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metams. 
—-------------------------------------r

LIETUVOJE BADAS.
A. Vainorius iš Pittsburgh, 

Pa., gavo nuo brolio laišku, 
kuriame rašoma:

‘ Nesulaukdamas nuo tam
stų atsakymo, rašau antrą 
laišką ir prašau nenumesti Į 
pašalį, bet pamąstyt apie

!I
i

Lirtuvos ’ pašto ’ valdyba padėtį. Mes jau antra
1-ud na-mnio ots sąvaitekaipbeduonos.Tie- 

a;nvm’nAi<tJio-nį0 Isa, rugiai nebrangus, bet nė-

APIE LAIŠKUS SU 
DOLERIAIS.

praneša, 
mainymo Įstaigoje Kybar
tuose gaunama iš užsienio, 
o ypač iš Amerikos ir Angli
jos užplombuotuose maišuo
se labai daug paprastų ir re- j 
gistruotų uždarytų laiškų su 
atvokavimo žymėmis, su pra
trintais vokų šonais, su suter
štais dangčiais ir t. p. Tuose 
laiškuose gana dažnai siun
čiami pinigai — doleriai ii 
sterlingų svarai, kurių adre- 
santai kartais neranda ir ji 
išėmimu kaltina Lietuvos pa
što įstaigas, o ypač Kybartų, 
kuri tokius laiškus aplipina 
tam tikromis raudonos spal
vos žymelėmis ir daro pažy
mėjimus apie jų gavimą ne
tvarkoje.

Kadangi iš viršuj pasaky
to visiems bus aišku, kad to
kios operacijos atliekamos 
tik kažkur kelyje užsienyj ir 
pašto valdybos už indėlio 
taikumą paprastuose arba 
registruotuose laiškuose ne
atsako, tad valdyba prašo vi
sus pranešti savo giminėms 
užsieny, kad pinigus jie sių
stų tik pašto perlaidomis 
(money orderiais) arba Įver
tintais laiškais.

»

SIDABRINIU LAPIŲ ŪKIS 
LIETUVOJE

“Memeler Damfboot” pra
nešimu, šiomis dienomis, da
lyvaujant Klaipėdos krašto 
Seim dio pirmininkui, direk
torijos nariui, komendantui 
ir kit.. buvo apžiūrėtas sida
brinių lapių ūkis netoli Pli
kių. Klaipėdos krašte. Ūkį 
pereitą rudenį įsteigė ūki
ninkai Bertulaitis ir Sadaus
kas. Ūkis užima apie margą 
žemės ploto ir aptvertas 2 
metai aukštumo vieline tvo
ra. Vidury* vėl vielinė tvora 
atitverta skyriai kiekvienai 
porai Kad lapės negalėtų iš
sikasai pro apačią tvoros, tai 
tvora įleista 40—50 centi- 
metnj į žemę, patvoriai išgrį
sti akmenimis. Per viršų la
pės išlipti taip pat negali, nes 
tvoros viršus įleiktas į vidų.

Lapes maitina jautiena, 
arkliena, o taip pat kralikais 
ir balandžiais. Kiekviena po
ra balandžio mėnesį atsive
da 2-4 lapiukus, kurie iki ru
deniui, gruodžio mėn., jau 
tiek suauga, kad jų kailis tin
ka parduoti.

Lapių pora kainuoja 10— 
15 tūkstančių litų.

Lapių ūkių yra visuose 
kraštuose, ir jų augintojai iš 
jų turi nemaža pelno. Lietu
vos oro sąlygos visais atžvil
giais tinka lapėms veistis, be 
to, ir joms maitinti mėsa yra 
pigi. Todėl manoma, kad ir 
Lietuvoje lapių ūkiai galima 
butų gana plačiai išplėsti. 
Tik ji?ms kurti reikia daug 
pinigo. Vienai veislinei po
rai nupirkti reikia 10—15 
tūkstančių litų, o kol bus iš jų 
tikro pelno, turi praeiti keli 
metai. Ūkių įrengimas ir pa
skui jų išlaikymas taip pat 
kainuoja didelius pinigus.

“L. U."

POLICININKO KAMBARY 
SPROGO GRANATA.
Iš Alytaus apskrities pra

neša. kad Alytaus apskr. V 
rajone nežinomi asmenys Į 
policininko A. Pašos butą 
pro angą įmetė granatą. 
'Granata kambary sprogo, 
bet nieko nesužeidė.

2811 “POLONIA” Balandi. S
3O||“ESTONI A” Balandi. 27

i

Į

315 So. Dearbom St., 
CHICAGO. ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ B NEW YORKO 
“ESTONIA” Karo 
“LITUANIA” Km

8-10 Bridfe Street, 
NEW YORK

f T-ž----- ---------------------------------------unrofl * outKiinf
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PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIU 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hafflbvf-AiomcaB Lot
209 Tremont St.. Boston. Mana.

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą ka- 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, kurie 
stengiasi jas iškošti iš kraujo. O inks
tams užsikimšus, turite juos paliuo- 
suoti, taip kaip liuosuojate vidurius, 
išvalant šlapumo medžiagą. Kitaip 
gausite skausmų nugaroje, galvos 
skaudėjimą, svaigulį; viduriai rūgs.

, liežuvis bus apvilktas, o prie prasto 
’ or<> reumatizmas gels, šlapumai neai-- 
' kųs. pilni nuosėdų, kanalai dažnai jsi- 
I karščiuoja, šlapumas degina ir esi pri-

I

11 r.

PAIN-EXPEL!_ER

s. 
s.
s. 
s.

t
t

S. S. AMERICA . 
S.
S.
s.
s.

LEVIATHAN
PRES. HARDING
PRES. ROOSEVELT 
GEORGE WASHINGTON

Visi laivai, išskyrus S. S. Leviathan. plaukia tiesiai i Bremen.
S. S. Leviathan plaukia per Cherbourg.

Iš ank o bu- jums paruošta visa kelionė ir bagažo pristaty
mą* iki gaio.

O raip "it liclian-rc maloniu savo ta ticčtų drang.' ;c, tc-ėmii 
mvąei'nm. valgį ir pa1’nk*minimą. dėl kurių šie lai\a- nuo senai 

z \ mi.
Pirkite laivakortes t abu galu!

11.1 pilmi intorm.aciių. specialiu kainų ekskursijoms, ir tt.
> hiiskite sa'.o virtom laivakorčių agenta, arba rašvkite pas:

United Statės Lines
SRKe Hnston, M»*«. 4.7 Broad«av, Ne* > orfc City.

$ ' ....... .. .................. '

I arba >š

BOSTON. M \SS.

ra už ką nupirkti. Valdžia 
Žada duot sėklos, bet ką vai-Į 
?vt, iki galėsime sėti. Tikrą i 

j iesą rašau, mielas brolau. 
'Nors nepadoru butų prašyt, 
jet kągi daryti? Kolei nebu- 

! /o tokių blogų metų, nerei- 
<ėjo prašyt. Kurių laukai 
kalnuoti, tiems da pusėbė-: 
los, kiek nors užaugo. Mie-į 
•as brolau, paaukauk kiek* 
Įali, gal pas jus nėra taip- 
dogai. Žiema labai šalta, 
sniegas gilus, ir kur tik nepa-! 
dsuk, visur žmonės skun-i 
lžias, kad neturi nei duonos, j 
iei pašaro gyvuliams."

SUDEGĖ MARIAMPOLĖS 
KALĖJIMAS.

Dėl perdaug įkūrento pe-Į 
•iaus užsidegė Mariampolės: 
galėjimas, 111 kalinių tuoj Į 
juvę pergabenta į Bielobloc- 
<io salę. Kalėjimo medinės į 
sienos sudegė, murinės liko į 
tpirusios. Dokumentai išgel- 
)ėti. Namas priklausęs žydų 
bendruomenei. Nuostolių esą 
padalyta apie 15,000 litų.

POLICININKAS PERŠOVĖ 
INVALIDĄ.

Policijos žinios praneša, 
kad Šančiuose invalidas Al
fonsas Liškevičius, būdamas 
įsigėręs, su ginklu užpuolė 2 
pėst. pulko vyr. puskarinin- 
ką B. Saboną. I jų ginčą tu
rėjo įsikišti sargybinis poli
cininkas Jurgis Sasnauskas 
ir stengėsi girtą invalidą su
laikyti, bet Liškevičius nepa
sidavė, ginklu puolė ir poli
cininką. Policininkas Sas
nauskas taip pat ginklu besi
gindamas peršovė invalidą 
Lišk.evičių. Nukentėjęs padė
tas į ligoninę.

UNIVERSITETAS PRAŠO 
ŽINIŲ APIE METEORĄ.

Kaunas. Daug kalbų ii 
spėliojimų yra sukėlęs mete
oras, kurio šviesa buvo ma
toma naktį šių metų 8-9 va- 
•ario. Laikraščiuose pasirodė 
žinios, nurodančios kritimo 
vietą. Lietuvos universiteto 
gamtos fakultete organiza
vosi komisija, kuri turėjo 
tuoj vykti ši reiškinį ištirti 
vietoje: turint galvoje šių

i laikų sunkų susisiekimą (šal
čiai, sniegas), buvo užklaus
ta telefonu ir telegramomis 
ištaigos ir atskiri asmenys; 
iš visur gauti atsakymai, kad 
Vabalninkų-Biržų rajone 
meteoras nesurastas ir iki 
šios dienos nėra tikrų žinių 
apie jo nukritimo vietą.

Universitetas prašo Lietu
vos žmonių, kad siųstų jam 
visas žinomas smulkmenas 
apie tą meteorą.

PER HAMBURGĄ
Ant musų populiarių laivą 

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose.

LIETUVĄ

—$203.00—i
IS NEW YORK į KALNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia klesa.
TAURAGĖS SUKILĖLIUS 

VEJA IŠ PRŪSŲ.
Laikraščiai praneša, kad • Įįg38 j,eskūtl ,,a-elbos 8yk p€r 

Rytprūsių valdžia nutarė iŠ- ■ Pasitark arba sa geru patikėtinu 
tremti iš tenai visus lietuvius ’ ZĄ’iytojų. arba iš aptiekos "auk ketu- 

į rias uncijas Jad Salt? druskų. Imk po 
arbatinį šaukštelį pirm pusryčių per 
keletą dienų ir inkstai puikiai prade* 
veikti. Šios pagarsėjusios druskos pa
darytos iš vynuogės rūgšties ir citrine 
sulčių, kur pridėta lithia. Jos per ilgus 
metus vartojamos išvalymui ir suvik- 
rinimui užsikimšusių inkstu, tapgi nu- 
veikiniui rūgščių, kad jos neerzintų 
kūno.

Jad Šalis druskos nebrangios, negali 
pažeisti ir padam malonų, putojantį 
lithia vandens gėrimą. Gerkite apsčiai 
gero vandens.

imigrantus, kurie pabėgę te
nai po Tauragės sukilimo. 
Tai yra didelis smūgis tiems 
žmonėms. Grįžti į Lietuvą 
jiems reiškia katorgą, o gal 
ir mirtį.

NUKRITO LĖKTUVAS.
Šiomis dienomis, ties Za- 

i pvškiu iš 200 metrų aukštu- 
' mo nuki lto aeroplanas Nr. 2 
I Su vyresniuoju Įeit. Bartuška 
ik kitu Iakunu.

Lėktuvas nukrito ant Ne
muno ir sudužo į ledą. Laku- 

' nai liko sveiki.

PUIKUS NEŠIOJANTIS 
FONOGRAFAS

Reguliarė kaina $20.00. 
Specialė kaina tiktai $5.95.

•Tus niekad neturėjot tokios progos, 
kad kas pasiūlytą toki DIDELI 
BARGENĄJcaip me< dabar siūlom. 
Štai vra tikras nuikiai-padarvtas 
NEŠIOJANTIS FONOGRAFAS, 
kivis duos Jums tikra patenkinimą. 

i| Ši< yra naujo modelio Fonografas, 
naujai patentuotas, kaipo vėliausia 
įvairenybė. Tai paranki lentrvasvo- 
rio mašina, subudavota stipriai su 
stipriu motoru, turinčiu visus vė
liausius pataisymus ir parankumus. 

Grajina rekordus visokio didumo, išduoda tyrą muziką, garsiai, bet maloniai 
ir žavėjančiai. kurio norėsis klausytispėr valandas. Geriausis Radio ar Fo
nografas nebus geresnis. Gerai padarytas keisas yra aptrauktas su nebijan
čiu oro keratol, atrodo kaip skūra Visiems yra gerai turėti Nešiojantį Fo
nografą namuose, kempėse ar važinėjant; jis grajis Jums per visa dieną, 
senovės ar naujas dainas. Tai gera švenčių dovana. Reguliarė kaina šio Fo
nografo yra 20 dolerių, bet ant trumpo laiko norim parduoti 10 tūkstančių 
mašinų sumažinta kaina po $.'>.95J ši specialė kaina duoda Jums progą daug 
sutaupinti. Bukite pirmas pasiųsti užsa’ vma. Mes gvarantuojam pilną pa
tenkinimą arba sugrąžinsime pinigus. NESIŲSKIT PINIGUS IŠKAI.NO, 
tik iškirpkit šį apgarsinima ir pasiuskit su vienu doleriu padengimui per
siuntimo ir supakavimo išlaidų. Už Fonografą pamokėsit pastoriui $5.95, 
kuomet Jums atneš į namus.

GRANO NOVELTY COMPANY
1723 NO. KEDZIE AVĖ, DejK. 119, CHICAGO. ILL.

PU1KIAUS1S IR GERIAUSIS MUZIKAMS 
LAIKRODIS PASAULYJE

Stebėtinas grajtjantis Laikrodis ir 
tas yra naujausi* laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir 
minutas. kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu mylite gir
dėti gražia muziką, nereikia .Jums mė
tyt pinigų už visokius muzikališkus 
instrumentus, pavyzdžiui: piano, fono
grafo, smuikos. korneto ir tam pana
šių. Jums tereik tik pasukt raktą vir
šuje to laikrodžio ir jis grajins gra
žias dainas ir meliodijas, kurios pa
linksmins Jus ir jūsų draugus. Jis gra 
jina 15 minutų su vienu užvedimu ir 
kiekvieną sykį užvedus grajina skir
tingas meliodijas.laikrodis aprūpintas 
mechanizmu, kad mu?iko« voiiukai per 
simaino patįs. Tai didelės vertės laik
rodis, nes šalę laikrodžio turi da it 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų turėti 
kiekviename name. Ir jus to laikrodžio 
niekur negalite gauti kaip tik paa 
mus. Tikra kaina to laikrodžio $18.00. 
Kiekvienas, kuris iškirps ši apgarsini
mą ir prisius mums užsakymą, gaus 
šį laikrodį uz $8 75. .Mes neprašome 
pinigų iš anksto.tik parašyk savo var
dą ir adresą aiškiai ir įdiek $2.<'O de
pozito. o kitą užmokėsi kada tą laik
rodį atves jums į namus. Kiekvienas, 
kuris prisius S8.7.’> iš aukšto uz tą lai
krodį, tani prisiusimo VISAI DYKAI 
gražia deimantinę Špilką ir paauk
suotą retežėlį.

PRACTTCAL S A LRS COMPANY
12)9 NO. IRVING AVĖ., Dept. 421, CHICAGO, ILL.

DIENAS ANT OKEANO

LIETUVOS
per Cherbourz ar Bremen 

Didžiau*iai* ir Greičiausiais Laivais

EDEMEN 2 EUROPA
arba, ant kitų populiarių laivų Linijos.

TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVA
Sumažintos Trečios Klcsos Rato* i abi puse*. 

Parankos ir tiesus susisiekimai su vi-a Europa.
Reguliariai Plaukimai

Sugrįžimui certifikatų ir kitų infor
macijų klauskite vietos agentų arba

Sl IiTH ( IIMAN
LLCYD

Jusy Žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ri'tikais, 
bėgikais ir šiaip a: <'.a> — neap«eina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žmo vertę 
šito visam pasauly -gar-aus linimcnto. 
įie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN- 

:XPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje, .\iekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gili
ntų ir Skaudėiimų. kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusuliu, Pergalimu, 
INFLUENZOS

tmMarmi toki pati pniv'n’rtna PAIN-ERĮ’ELLERHT kokĮ 
turi pa iu tair -s - m- ■ -etai. i«b»ndykueų.sitnj.i
su PAIN-EXPELI.ERIU šundien. JH’_ 
binti jo pasekmėm*.
pirmiau necirknbayo.
vaistu koki* t „ 
m«. Strėndieglio, r -
Ir yra pirkia vaistu r.uo I ssinarsmmų, 
Geliam? Muskulų.

Drrnpo popcRarių kr.’f
35 ir 70 

Ga’imi gauti vj * \

F.AdRICHTERtCO. J 
BEPRY ano south FIFTH 5T5.

BROOKLYN. N-V

|ų« tAp‘;t* atnaujintu ir
Nesi 'josį kraujas praris rrknlisoti taip, kaip iMraomet 
’ Šu^rU^f'ka.' PAIS.EXPF.LI.ERTS gnV.

■1—- t-k galima gauti ■ įsai-i-u- Rrumatųka Skaa*.
. su<t:-gi. sp-a-do. \earaWijo* y t. t.

• ------- į. N UJOMitaą ir

dMtrmo bcnlcūtMe:
•entų.
.• --- a'ha •tartiai ii

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic Ameriea Linijos Laivu

“L1TUAMA”
Gegužės 18 Dieną, 1929 m.
Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.

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

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

BALTIC AMERICA LINE

Didžioji Pavasario Ekskursija 
Į LIETUVĄ 

Greičiauaiuoju Pasauly Laivu 

MAURETANIA 
Gegužio 1

ii New Yorko į Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas 
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o 

šioo ekalraroijoo kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos
■-Ol -M - _ _eKBKvnijos:

BIR2ELI019-1RA.IEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

PAVASARIS 
jūsų 

TĖVYNĖJE
Pavirinkite bile gar* u United X V 
Statės Lines laivyno laivą, ku- ~ |
ris iš New Yorko išplaukia 

kovo mėnesį 
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto mėnesiais.

Balandžio išplaukimai:
Balandžio
Balandžio
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio

I 4f It

I%25c5%25a0KAI.NO


Maištininkai 
Nor Taikytis.

Meksikos laikinasai prezi
dentas Gil gavo nuo maišto 
lyderių pasiūlymą taikytis. 
Gil tą pasiūlymą atmetė be 
svarstymo. Jis sako, kad 
maištininkų vadai yra šalies 
išdavikais ir jokios taikos su 
jais valdžia nemano daiyt. 
Valdžios pareiga yra išdavi
kus suimti ir sušaudyti.

Meksikos valdžia jaučiasi 
pakankamai stipri, nes ją re
mia ir Suvienytos Valstijos. 
Washingtono valdžia už
draudė gabenti ginklų Mek
sikos maištininkams, bet 
Meksikos vyriausybė gali 
gauti ginklų ir amunicijos 
kiek tik jai reikia. Ir šiomis 
dienomis ji jau užsakė čia 
daugybę karo medžiagos, 
tarp kitko ir bombų su dujo
mis. Hooverio administraci
ja nori, kad Meksikos val
džia sutrintų kunigų ir mili- 
taristų maištą kuo greičiau
sia.

Šį panedėlį maištininkai 
buvo pasigyrė "didele perga
le2' tiesTorreonu. Bet vėliaus 
pasirodė, kad jie pabėgo iš 
to miesto kaip zuikiai, kuo
met generolo Calleso armija 
pradėjo juos supti. Ir anksti 
šio utarninko rytą valdžios 
kariumenė užėmė Torreoną 
be mūšio. Maištininkai lai
mėjo tik tiek, kad pavogė 
daug Amerikos dolerių iš tų 
miestelių ir miestų, kuriuos 
jie buvo užėmę. Dabar jie 
traukiasi į Chihuahuą. apie 
100 mylių į šiaurę nuo Tor- 
reono.

Torreonas, kurį maištinin
kai išlaikė savo rankose 3 sa
vaites ir iš kurio dabar gal
vatrūkčiais išsinešė, yra 
svarbus geležinkelių punk
tas ir stipri gamtinė tvirtovė. 
Maištininkai čia koncentra
vo savo spėkas per 10 dienų, 
buvo jau gerai įsikasę ir ruo
šėsi sprendžiamam mušiui. 
bet paskutinę dieną nusigan
do ir pabėgo. Nors prie mū
šio nepriėjo, tečiaus maišti- 
nikai daug nukentėjo nuo 
federalės kariumenės orlai
vių, kurie nesigailėjo jiems 
bombų iš padangių. Buvo pa
sikėlęs! orą ir vienas maišti
ninkų orlaivis, bet valdžios 
orlaiviai jį tuoj numušė ir jis 
užsidegęs nukrito žemėn. 
Taigi galima sakyti, kad 
maištininkų byla jau pralai
mėta.

DIDELIS GAISRAS ’ 
LONDONE.

Londono fabrikų distrik- 
te. ant dešiniojo Thames 
upės kranto, pereitą sąvaitę 
kilo ugnis ir. smarkiai vėjui 
pučiant, išsivystė į tokį gais
rą. kokio Londone nebuvo 
jau nuo 20 metų. Kadangi 
tai buvo nakties laiku, tai po
licija turėjo išjudint iš mie
go kelis šimtus šeimynų kad 
nesudegtų. Buvo sušaukta 
keli šimtai gaisrininkų, kurie 
nutiesė apie 20 mylių ilgio 
šmirkštynių kovai su liepsno
mis. Kiek ugnis padarė nuos
tolių, kol kasda nėra apskai
čiuota.

DIDELI POTVINIAI 
PERUVIJOJ.

Peruvijoj išsiliejo Rimac 
upė ir apsėmė visą Limos 
miestą. Susisiekimas gelžkė- 
liu nutrauktas.

Vietinės Žinios Ona R. Kubilienė
Turėjo 

operaciją 
operacija pavyko laimingai 
ir sveiksta. Dabar ji randasi

Teisėjas pataria tėvams nesi- Deaconess lingonbutyje. 
gailėt rykščių vaikams.
Cainbridge’aus teisme tei

sėjas Fosdik davė visiems 
tėvams patarimą, kati nesi
gailėtų savo vaikams rykš
čių, nes priėjo jau prie to, 
kad jaunų išdykėlių nebega
lima suvaldyt. Jie nepaiso 
nei įstatymų, nei kitų žmonių 
teisiu.

Pi astaty-
tas vaikėzas, kuris be leidi
mo paėmė svetimą automo- 

fbilių, kad davus savo mergi
nai “raidą.” Bardamas šitą 
"kavalierių.” teisėjas jam 
pasakė: “Žinai ką. man nori
si nusivesti tave į skiepą, su
kviesti visą publiką, pašauk
ti du stipriu policmanu. kad 
numautų tau kelines ir duotų 

vyrams, kaip ir j kaiii taip, kaip mes kitąsyk
Už pamokas mo-• gaudavom.”

Tiems, kurie nori tapti 
Amerikos piliečiais.

Natūralizacijos Ofisas Bo
stone parodo, kad daug lie
tuvių yra išsiėmę pirmąsias 
pilietybės popieras, tečiaus 
antru popieių pasiimti vis 
neina. Matoma, daugelis nei
na dėlto, kad bijosi kvotimų 
negalėsią išlaikyti. Taigi 
tiems, kurie nori išsiimti po
pieras ir tapti šios šalies pi
liečiais, Cambridge Y. M. C. 
A. atidarė vakarinę mokyk
lą po numeriu S20 Massachu- 
setts avė. Pamokos būna du 
syk sąvaitėje, utarninkų ir 
ketvergų vakarais kaip 7:45. 
Kursas yra trumpas, suside
da tik iš dalykų, kuriuos rei
kia žinoti einant paskutinių 
popierų išsiimti. Mokykla at
dara lygiai 
moterims, 
kėti nereikia. Mokina Mr. H. 
M. Geny.

" A. Savickas reikalauja iš 
K. Mačiulio $10,000.

“Keleivio” skaitytojai tur
būt atsimena, kaip mes bu
vom rašę, kad Northamptone 
20 gi-uodžio Kazys Mačiulis 
dėl merginos subadė peiliu 
•Jurgį Čepulį, su kuriuo jis 
kartu dirbo vienoj virtuvėj. 
Subadytas Čepulis tuoj mirė, 
o Mačiulis buvo sugautas ii 
uždarytas kalėjimam kur jis 
ir šiandien sėdi.

Nužudytojo Čepulio dėdė 
Kastantas Savickas, dabai 
užvedė prieš Kazį Mačiuli 
civilę bylą, reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo už už
mušimą jo giminaičio, ir už- 
areštavo $3,368 jo pinigu 
bankuose. Advokatams bus 
pelno.

Didelis gaisras ant Statė 
streeto.

Varnišių dirbtuvėj ant 
Statė streeto pereitą sąvaitę 
kilo gaisras. Tuoj sprogo Ke
liatas tankų terpentino, labai 
padidindamos ugnį ir pasta- 
tydamos i dideli pavojų ug 
nagesius. Liepsnos apėmė ki
tas triobas ir jau išrodė, kad 
pasieks laikinąjį pašto na
mą. tečiaus sušauktos kelios 
gaisrininkų komandos ugnį 
užliejo. Gaisras padarė 
$150.000 nuostolių, ir kovo
jant su juo buvo sužeista 12 
ugnagesių.

<
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Kepyklose nevalia laikyt 
kačių.

Įstatymai draudžia laikyti 
kepyklose kates ir kitokius 
gyvulius. Bet kepyklų savi
ninkai šito nežinojo ir beveik 
kiekvienas jų iki šiol laikė pc 
keliatą kačių, kad neprivistu 
pelių ir žiurkių. Pereitą sa
vaitę valstijos maisto in
spektorius H. C. Mosman už
tiko vienoj VVatertovvno ke
pykloj keliatą kačių ir pa
traukė savininkus teisman 
Jie buvo nubausti po $10. 
Dabar jau visi kepyklų savi
ninkai pradeda nusikratyti 
kačių.

VIESULO DARBAS ILLINOJUJE.

Paveikslėlis parodo viesulos sugriautą mokyklą miestely Mau- 
nie. 11). šitoj katastrofoj buvo užmuštos dvi mažos mergaitės. 
Kunigai sako, kad Dievas kontroliuoja visas audras ir perkūnijas.. 
Taigi dabar jie turėtu paaiškinti, kodėl per audrą buvo sugriauta 
šita vaiku mokykla., o karčemos išliko sveikos? Nejaugi išmin
tingas Dievas taip norėjo?

Kalbės So. Bostone.
T«ma: "Ką aš mačiau ir girdėjau 

Teisėjas uždėjo jam $50 Meksikoje. Meksika valdžia 
ir bažnyčia.“

Prakalbos Įvyks seredoje.
oabaudos. Advokatas nuro
dė. kad vaikėzas tiek pinigu 
neturįs. todėl prisieisią jo tė- 
vui užmokėti, o tėvas netur- 27 Kovo-March, 1929 
ungas. |

“Tėvas tegul užmoka ir; . :30 vai. vakare.
paskui išima iš vaiko kailio.”* 
itšovė teisėjas.

M. X. Mockus Bostone.
Garsus

?x-kunigas Mockus bus Bos
tone. Visi atsimena garsųjį 
nakaibininką kada jis dar
bavosi Bostone keletas metų 
atgal. Kun. Muckus nesenai 
nugrįžo iš Meksikos. Meksi
koje jis išbuvo virš šešių me- 
.ų. Parsivežė daugybę klo
nių žinių apie Meksikos val- 
Ižią. bažnyčią ir žmones, 
bostono lietuviai gaus pil
nutinę progą išgirsti kun. 
Mockų, kovo 27. Lietuvių Sa- 
ėje. Kalbės apie Meksikos 
/aidžią ir bažnyčią, ir kaip; 
katalikų kunigai nori nuverst; 

žudo

Ateikite visi ir atsiveskite sa- 
pI-aka!bininkas,iivoi^rau«us bus pinuos Pra-
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■ - - „ iišeimynišką ir bizniską. Vy-j{ 

•as, šeimynos galva, užsiima: * 
ikcijų spekuliacija antbir-J 
cos. Jis prisiperka daug šėrųj 
tasyklos. kuri vadinasi i- 
’Henrietta.” Jų kaina staiga 
įukrito. ir “brokeris” reika-' 
lauja daugiau pinigų, sa’ko.: 
“Henrietta labai silpna, pini
gai reikalingi tuojaus.” Neži
nodama kame dalykas, šito 
žmogaus pati mano, kad 
‘Henrietta" vra kokios mer-*• 
finos vardas, ir pakelia di-: 
Ižiausj triukšmą namuose.

Meksikos valdžią ir 
Meksikos žmones.

i^epertory Theatre vaidina
ma "‘The New Henrietta.
Pradedant su kovo 18 d.. 

Repertory Teatre bus vaidi- 
įama per visą šią sąvaitę la
jai juokinga komedija var
iu “The Nevv Henrietta.” 
Veikalas parodo dvi Ameri
kos piliečio gyvenimo pusi—

Kas pažįsta—praneškite.
Juozas Liesinąs iš Ukmer

gės rašo laišką savo draugui 
Kazimierui Drujiečiui, kad 
nuieškotu jo tėvą, Antaną 
Piešiną. ir Įteiktu jam laišką.

KELEIVIS

labai pavojingą 
ant tulžies. Bet

KUN.

M. X. Mockus

J

E
LIETUVIU SALĖJE 
ir Siher >ts, So. Bostone.

kalbos apie Meksiką lietuviu kal
boje. Visi žinote, kad dabar Mek
sikoje eina didelis pilietinis ka
ras. Kun. Mockus aiškiausiai nu
švies visą Meksikos klausimą.

Jis ypatiškai matė, kaip kata
liku kunigai žudo ir kankina 

! Meksikos žmones ir nori nuverst 
! žmonių valdžią.

Įžanga 25 centai ypatai.
Kviečia v isus SLA. 359 kuopa.

TARPININKAS
(THE MEDIATOK)

Leidėjas A. J. Kupstis.
Vaizboj Kultūras ir Dailės 
nesinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 10 puslapiu.
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10e.

Užsieny- -S1.50. vienas num
“Taipir.inka- 

l>a laivokortę į 
—dovanu.

"Tarpininka- 
apmokėti biias. 
ninką" 
kąip tą 
Kreipki!

“TARPININKAS”
332 W. BROADW.AY.
SO. BOSTON. MASS.

I

I

I

I

15c 
duoda ar-

Lietuvą ir atjral

pagelbės jums 
. sigykit "Tai 

tuojaus. tai sužinr 
galima padaryti, 
ės šiuo adresu:

GINTARAI
Turiu daug Gintaro Karoliu 

visokios rūšies ir labai gražiu. 
Pristatau i namus ir per paš
tą. Taipgi užlaikau laikrodžiu 
ir žiedu. Mainau, taisau. Duo
du ir ant lengvo išmokėjimo.

PETKAS KETVIRTIS
25 Stellman Rd, (-) 

Boston Roslindale. Mass.

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi Insurance ir Mortgičių Seniausia Agentūra 

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

OFISO VALANDOS NUO !• RYTO IKI 9 VAKARO

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

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rcndu atneša *2700 į metus. Kaina $Z2.«MW. įmokėti nemažiau kaip 
$20<K), likusius išmokėsite raudomis. Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtu elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokit šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį, jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukini, 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. Rondo.-, $820 į metu®. 

Kaina $6500. įnešti nemažiau kaip Likusius išmokės to namo
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W Broadvvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So Boston 1662—1873.

Parūpinant mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigu dcl 
mortgiėių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam anglis ir malkas, pristatėm į namus ne toliau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM laivakortes ir SIUNČIAM pinigus visur.

I

Keturi žuiikai pradėjo 
šimtą metų.

Keturi Bostono “gengste- 
riai.” Tutella, Vallerelli, • 
Ventola ir Polcari, buvo nu
teisti kalėjiman nuo 24 iki 28-. 
metų. Sudėtos ’ jų bausmės j 
krūvon padaro 100 metų ka
lėjimo. ir pereitą sąvaitę jie 
tapo jau uždaryti Charles- 
town džėloj.

Krutomieji Paveikslai.
Lietuvių M. Žinyčioje, 

. kampas 4-th ir Atlantic sts., 
i So. Bostone, bus rodomi kru
namieji paveikslai iš mokslo 
į ir religijos. Prie to turėsime 
į gerą programą iš muzikos. 
> Paveikslai bus rodomi nedė- 
! lioje. kovo-March 24, 1929, 
7:30 vai. vakare. Prašome 
visus ateiti ir praleisti laiką 
puikiai. įžangos nėra.

Kviečia L. M. Ž. Komit.

PAJIEŠKAU GERO 
ŽMOGAUS 

dirbti ant farmos. (13) 
Klem. Egaunis 

Kittery avė., Rowley, Mass.
Parsiduoda Gera Barbernė

3 balti ėėrai ir benėius. visi forni- 
š ai naujos mados, biznis išdirbtas per 
25 metus, prie pat Transfer steišino. 
Pardavimo priežastį sužinosit ant vie- 
tus. t 13)

BAKBER SHOP
l’.ii Dorchester avė, So. Boston. .Mass

PARSIDUODA VYRIŠKU DRAPA- 
l’AN'U ŠTOKAS. Biznis treroj vietoj 
per 7 metus išdirbtas Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja į di
desnį miestą. Greitu laiku parduos 
—visai pigiai. (Ant skvero)

718 M ashington st, Stoughton. Ma>-

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS 
su visais įtaisymais, pu 4-1 ir 3 rui-. 
mus. Gražioj vietoj, ant Columbia Rd 
Savininkas: B. RUPLYS, (12»

33 Marine Rd, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA (.KOSĖKN Ė ir 
foini-iai. Galima pirkti atskirai. Tu- I 
rim greitai pa~duoti ir visai pigiai. 
Savininkai išvažiuoja Gegužio mėnesv 
Lietuvon M. S. MINEIKIS (13) 

l<19 " . 2-nd st., So. Boston. Mass.

Ivory. I an.

DU PONT’S 
Interior Gloss
PENTAS

*2.98 g*1
Buff. Gray, Blue, Green 
and M hite.

Atlantic Floor Vamish, 
$2.25 gal. 

Shellac ............... gal. $2.75
(orange or »hite> 

Flat White Paint gi. $1.69 
N VI JOS ŽEMOS KAINOS A?»T

PIRMOS RŪŠIES ROOFING
SI.ATE SUREACE— 

Raudoni ar žali 

*1.98 
Barrett’s Asphalt Shingles

Didelis Sutaupymas

I

Užlaikome didelį sandėlį 
1’JumhingŲ labai žemoms 

karnoms.

TELEFONAS HANCOCK 61 05 
Dauz vietos pastatyt karams, 

t ietos pristatymas dvkai.

SOUTH END 
HARDWARE C0.

1095 Mashinjton St, Boston.

I 
a
I

Telefoną*: S<>. B«>«ton 4768

D-ras Balaban
G\ DYTOJ \S Iš RUSIJOS 
\alaud.»>: nuo 9-12. nuo 2-7. 
371 DOKCI1 i-^TEK STREET.

S<>. BOSTON. MASS.

t

Tel. South Boston U36 
Residence Univorūty 1463-J. 

S. N. Puisiote-Shallni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
3«6 Broadway, So. Bostoa. Mana.

Room 2.

and FILL1NG STATION
Studebaker Karų'Agentūra, taip
gi geriausia taisymo 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.

Į PARKW AY AUTO SER VICE i
I
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Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. ųps turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Raccoon, Opusoum, 
Beaver, Mink ir tt.

MART1N M'ALELIS 
1854 ilorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

I
B

K Telefonas: So. Boston 1058.

is Bay View Motor
I’eter Trečiokas ir 

Jos Kapotinius 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
519 E. BROADMAY 

Taisymo vieta:
1 H AMLIN ST, 

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON. MASS.
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' & LAIDOJIMUS;
paveda' 

■Hk .'■"'H mui. vi-u-cnet* 
B|K bura į sr t?

■ >r -ut.iap" a
roką: p.;

Ma:a> kaina'

vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.
/

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. įleidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 5<*c.

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

JdėU į laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

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

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUAR1 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG^ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS no 
9 iš ryto *ki 7 vakaro.
ŠVENTADIENIAIS: ano 19 IM 
1 dieną.

K

Nr. 12. Kovo 20 d., 1929 m.

Lietuvis Optometnstu

Itegzaminuoju aku. priskiriu 
akinius, kreiva* akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu švies* tinkamu 
laiku.

J L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Br«adw*y, So. Boston. Mass

i
Lg < Jį 2^
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LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal suaitarima 
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS
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TeL So. Boston 5H-W.

DAKTARAS

Al. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

į Nuo 2 iki 9 vak. 
j NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

1*1 Broadaay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS į
Gydytojas ir Chirurgas t

Valandos: 10—3; •
Sekmadieniai*. 19—I

3421 So. Halcted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevard &48>
i

Teieforas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare 
1B7 SUMMER STREET, 

LAARENCE, MASS

t

1 i
iI

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandom:— Kasdien .įuo 8 iki 

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

i

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydom* 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų. j
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Tel. So. Boston 2183-M.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justiem of the l’eace

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

lietuviška Aptieki
Mes nžlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nno Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosnlio. patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Diebų iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. įvai
rios ftaknys. partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paltą. Mošų Aptiek* tebėra toj pa
čioj vietoj.

1B0 SALĖM STREET. 
BOSTON, MASS.

ANGLIJA STATO DAU
GIAU KARO LAIVŲ. 
Anglijos admiralicija pra

neša. kad šiais metais Angli
jos valdžia pradės statyt 3 
naujus karo laivus skraiduo
lių tipo.

Aną subatos naktį So- 
merviilėj buvo išplėštos ke
turios krautuvės. Tur būt 
niekur tiek plėšiku nėra, 
kiek Somervillėj.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkrt 3390

1 ALLEN STREET, Cor. Chambera St, BOSTON. MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 

MEŠKOS MOSTIS (Groblevskio) 
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 50c. 

GROBLEWSKI A CO, Plymouth. Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai"
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