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Susirinko Nepaprasta

LAUKIAMA AŠTRIŲ 
SUSIKIRTIMŲ.

Meksikoj SukilimasTAUTV LYGA KOVOS su nicnomuj NETIKRŲ PINIGŲ

Baigiasi.

Norima pravesti įstatymą 
farmerių pagalbai teikti.
Šį panedėlį Washingtone 

susirinko nepaprasta Kong
reso sesija, kuri žada trauk
tis nuo 3 iki 6 mėnesių. Jos 
tikslas yra išleisti įstatymą, 
kuriuo einant galima butų 
teikti farmeriams pagalbą. 
Yra jau numatyta sutverti 
Federalę Tarybą su $500,- 
000,000 fondu, iš kurio bus 
perkami ir parduodami far
merių produktai. Dabar ne
sant tokios organizacijos, 
farmeriai tankiai priversti 
atiduoti savo darbo vaisius 
už pusdykį maisto trustui.

Antras dalykas, kuris šitoj 
Kongreso sesijoj turės būt 
atliktas, tai muitų revizija. 
Beveik visi fabrikantai rei
kalauja, kad ant įvežamų iš 
užsienio prekių butų uždėti 
dideli muitai. Dėl šito bus 
didelių ginčų. Bus nemaža 
ginčų ir dėl farmerių biliaus. 
Tarp prezidento Hooverio ir 
Kongreso didelės vienybės 
nesimato. Demokratai ir re- 
publ ikonai “insurgentai” 
rengiasi aštriai kovai su val
džios šalininkais.

Valdžia norėjo, kad šitoj 
sesijoj butų svarstomi tiktai 
aukščiau paminėti klausimai 
irda potvinių kontrolės klau
simas. Bet suvažiavę šalies 
atstovai šito nepaiso ir jau 
pirmą dieną į Kongresą tapo 
įnešta daugiau kaip 500 įvai
rių bilių. Prohibicijos prieši
ninkai ruošiasi kelti didelį 
triukšmą dėl prohibicijos 
skandalų. Prohibicijos agen
tų girtuokliavimas, nekaltų 
žmonių šaudymas, užpuoli
mai ant ramių piliečių namų, 
paskandinimas Kanados lai
vo atvirose jūrėse — visa tai 
bus iškelta aikštėn ir bus rei
kalaujama, kad prohibicijos 
įstatymas butų atšauktas. 
Vadinasi “sausieji,” kurie 
patįs geria ir degtinę šmuge- 
liuoja, šitam sumanymui, ži
noma. priešinsis. Ar bus kas 
šituo atveju padaryta, ar ne, 
bet triukšmo bus daug.

• • **

PASKENDO 3 BOSTONO 
LAIVAI.

24 valandų laikotarpy pe
reitą sąvaitę jūrėse pasken
do trįs nedideli Bostono lai
vai. Du susikūlė viens su ki
tu, o ant trečio kilo gaisras iš 
kerosininės lempos ir įvyko 
ekspliozija. Šitose nelaimėse 
žuvo 3 žmonės.

IŠPIOVĖ VISĄ ARABŲ 
KAIMĄ.

Telegramos sako, kad Už- 
jordanėj apie 5000 vahabitų 
užpuolė arabų kaimą Jebel

DVASIOS ŽADA DALY
VAUTI ANGLIJOS 

RINKIMUOSE;
Gegužės mėnesio pabaigoj

Anglijoj bus renkamas nau- eooo KONTREVOLIUCIO
jas parlamentas. Rinkimų N{ERIŲ SIŪLOSI PA- 
agitacija prasidėjo jausią SIDUOT.
sąvaitę. Tarptautinė spiritua- 
listų draugija, prie I— 
priguli žymių anglų, kreipė
si į visas tris Anglijos parti-

COLUMBIA UNIVERSITE
TO STUDENTAI SUARDĖ 

HOTELIO SALĘ.
šiomis dienomis pirmame

čiai (frešmanai) Columbia 
Universiteto studentai bandė 
savo spėkas su antramečiais 
(sofomorais) studentais. Ko
va ėjo ištisą sąvaitę. Vieną 
vakarą antramečiai paėmė 
14 “frešmanų” nelaisvėn ir 
nusivežė juos per upę į Jer- 
sey Citv, kur pasisamdė Ho- 
telį Plazą ir ruošėsi apvaikš- 
čiot savo “pergalę.” Buvo 
užsakyti iškilmingi pietus. 
Bet “frešmanai” sužinojo 
apie šitą balių ir atsiriję įsi
veržė į salę, kur ant stalų 
buvo jau paduoti valgiai. I 
Akies mirksny stalai pradėjo 
virsti aukštvn kojomis, o in- 
dai su valgiais ėmę lakstyti Weti£j paskelbė, kad greitu 
po vi?ą salę. Tapo sulaužyti jaiku jj siųsianti du savo ba- 
visi stalai ir kėdės, sudauzv- j- - --

lėk^ge^'vid^“ o ki 
tas birželio vidury. Zeppeli- 
nai ims ir pasažierių su sa
vim, tik ne daug, nes šita ke
lionė daroma daugiausia 
bandymo tikslais.

—

PER KOVO MENES) AME
RIKA UŽDIRBO 

$103,000,000.
__________ i Per kovo mėnesį Amerika 

RADIO VALDOMAS AU- Pirko užsienio prekių už 
TOMOBILIS EIS 400 
MYLIŲ J VALANDĄ.
Iš Londono į 

kad anglų inžinierius C. Am- 
hurst Villiers turi suplana
vęs automobilį, kurio greitu
mą jis garantuoja 300 mylių 
į valandą, o gal ir 400 pa-, 
sieks. Automobilis busiąs' 
valdomas radio pagalba. • 
Motoras bus 3,000 arklių pa-- x . . .... ...
jėgos ir tas vežimas turės 
ratus.

kurios nor* užtikrinimo, kad 
jų nebaustų uj sukilimą.
Meksikos reakcininkų

Sovietų Profesinių Sąjungų 
Pirmininkas Ištremtas.

DIRBĖJAIS.
Tautų Lyga planuoja karą 

prieš pinigų dirbėjus. Perei
tą sąvaitę tuo tikslu buvo 
konferencija Ženevoj. Čeko
slovakijos valstybės ban
ko gubernatorius Paspisil 

. pranešė, kad netikrų pinigų 
' Iii bėjai kas metai pasklei
džia nemažiau kaip 1,000,- 
000 netikrų dolerių. Apgavi
kams geriausia sekasi platin
ti falšyvus dolerius svetimo
se šalyse, kur žmonės Ame
rikos pinigų gerai nepažįsta. 
Tečiaus kovai su tais pikta
dariais nesugalvota jokio 
plano, tik siūloma, kad visos 
valstybės veiktų iš vieno ir 
sugautus pinigų dirbėjus 
aštriai baustų.

KANADA REIKALAUJA 
$250,000 UŽ PASKANDIN

TĄ DEGTINĖS LAIVĄ.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad prohibicininkai pa
skandino degtinės laivą 
“Fm Alone.” kuris plaukė po 
Anglijos vėliava. Vėliau pa
sirodė, kad tas laivas prigu
lėjo Kanadai, taigi Kanada 
dabar ir kabinasi prie Ame
rikos. Ji sako, kad tas laivas 
buvo paskandintas už 200 
mylių nuo pakraščio, kur A- 
merikos prohibicininkai ne
turi jokios teisės į svetimus 
laivus šaudyt. Jų jurisdikci
ja baigiasi Už 12 mylių nuo 
sausumos. Todėl už paskan
dintą laivą Amerika turi už
mokėti. Jo savininkai reika
lauja $250,000. Pats laivas 
buvęs vertas $100,000, o 
prieškarinė degtinė, kurią jis 
vežė, apskaitoma į $150,000.

TOMSKIS PRIGULĖJO 
DEŠINEI OPOZICIJAI.

Jisai stojo už susiartinimą su 
valstiečiais.

“Hamburger Fremden- 
blatt’o” korespondentas pra
neša iš Maskvos, kad pereitą 
sąvaitę Stalino žvalgyba iš
gabeno į šiaurės tyrus jau ir 
Michailą Pavlovičą Tomskį, 
Rusijos profesinių sąjungų 
Tarybos pirmininką. Toms- 
kis buvo taipgi ir Politbiuro 
naiys, taigi aukščiausis ir ga- 
lingiausis Sovietų valdžioje 
žmogus. Dabar jis prašalin
tas iš visų vietų ir išbugdytas 
į Obdorską, žiauriausi ir to- 
limiausį kraštą Rusijos šiau
rėj.

Žvalgyba išgrūdo Tomskį 
dėl to, kad jis, kaip įtakin
gas darbininkų vadas, buvo 
labai pavojingas Stalino 
viešpatavimui. Pirma Stali
nas bijojo Trockio, o dabar 
Trockio vietą užėmė Toms- 
kis. Bet Tomskio opozicija 
Stalinui ėjo iš kitos pusės, 
negu Trockio opozicija. 
Trockis atakavo Staliną iš 
kairės, o Tomskis — iš deši
nės. Jisai kartu su Buchari- 
nu laikėsi tos nuomonės, kad 
sovietų valdžia turi susiar
tinti su Rusijos valstiečiais, 
nes tik jais pasiremdama ji 
gali išsilaikyti, tuo tarpu kai 
Trockis reikalavo valstiečius 
spausti, nes, jo manymu, jie, 
kaip žemės savininkai, vi
suomet buvo ir bus priešingi 
proletariato reikalams.

Stalinas visų pirma puolė 
kairiuosius komunistus ir 
pirmutinis nukentėjo Troc
kis. Su dešiniaisiais savo “ta- 
voriščiais” jisai tikėjosi susi
taikyt. Bet Tomskio ištrėmi
mas į šiaurės tyrus dabar pa
rodo, kad susitaikyt jie ne
galėjo.

Taigi po valiai visi pirmie
ji “proletariato diktatūros” 
vadai apšaukiami “kontrevo- 
liucionieriais’’ ir siunčiami 
ant “poselenijos.” Po valiai 
bolševikų valdoma Rusija 
grįžta prie to paties despotiz
mo, koks tenai buvo carams 
viešpataujant.

jas, prašydama pataisyti da-ikontrevoliucija jau, galima j 
dar esamą “raganystės įsta- sakyt, pasibaigė. Kartu su 

jos nuslopinimu baigiasi ir 
paskutinis generolų bandy
mas atgaivinti militaristų 
viešpatavimą.

Šiomis dienomis sukilimo 
vadas gen. Leopoldo Rabat- 
tes pasisiūlė pasiduoti val
džiai su savo 6,000 kareivių, 
tik prašo užtikrinimo, kad 
bausmė jam bus dovanota. 
Prezidentas G ii atsakė, kad 
jis gali priimti pasidavimą 
be jokių išlygų ir kad prasi
kaltėliai turės būt atiduoti 
karo teismui, tečiaus žada 
švelniausią bausmę, kokią 
tik kariumenės įstatymai už 
tokius prasižengimus skiria.

Mūšyje prie Juarez mies
to per tris dienas krito 3.000 
maištininkų. Tai buvo sun- 
kiausis jiems smūgis. Iš Jua
rez miesto jie pasitraukė jau 
be mūšio.

Praėjusį nedėldienį Bosto
ne lankėsi Meksikos švietimo 
ministerijos valdininkas 
Moises Saenz. Jis sako, kad 
iš viso šitai kontrevoliucijai 
vadovauja septyni generolai, 
kuriuos remia katalikų kuni
gai, buvusieji dvarininkai ir 
kitokie reakcininkai. Dabar
tinė Meksikos valdžia pradė
jo naikinti militaristų galią, 
o stiprinti civilę vyriausybę. 
Dėl to saujalė generolų ir 
pakėlė kontrevoliuciją. “Bet 
aš esu įsitikinęs, kad maištas 
jau nuslopintas. Mes džiau
giamės, kad jis neilgai tęsė
si,” užbaigė senjoras Saenz.

tymą,” kuris buvo išleistas 
193 metai atgal. Tas įstaty
mas sako, kad jokių dvasių 
pasauly nėra, ir kas skelbiasi 
turįs su jomis susisiekimą, 
tas yra apgavikas ir kaipo 
toks turi būt baudžiamas. 
Spiritualistai tiki į dvasių 
būrimą ir prašo tą įstatymą 
pakeisti taip, kad jie galėtų 
savo tikėjimą viešai skelbti.

I

VOKIEČIAI VĖL LĖKS 
ZEPPEL1NAIS 

AMERIKON.
Zeppelinų kompanija Vo-

Hunu Amerikon. Vienas iš-
tytos valgiais. Riaušės liovė
si tik tada, kai pribuvo poli
cija. Nuostolių viešbučiui 
pridaryta už $2,500. Bet stu
dentai prižadėjo tuos nuosto
lius atlyginti, ir venas stu
dentas ten pat davė savo če
kį ant $250. Ir tai pas Ame
rikos studentus vadinasi 
“baikos.”

MEKSIKOJ UŽDARYTA 
DAUG VIENUOLYNŲ.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

padalyta daug kratų ir rasta 
keliose vietose davatkų liz
dai. Vienoj vietoj jų buvo 
areštuota apie tuzinas, bet 
paskui visos buvo paleistos, 
tik joms paaiškinta, kad 
Meksikos įstatymai vienuo
lynus draudžia. Ispanijos da
vatkoms įsakyta per 10 die
nų išvažiuoti iš Meksikos. 
Visi vienuolynai tapo užda
ryti. Dykaduonių nereikia, 
sako Meksikos valdžia.

i $383,000,000, o pardavė į 
užsienį už $486,000,000. 
Gryno pelno iš užsienio pre- 
^bos įer kovo mėnesį tuo 
budu gauta $103,000,000.

JAU TROCKININKUS 
ŠAUDO.

Lenkų laikraštis “Robot- 
nik” rašo, kad keli metai at
gal Krokuvos teismas buvo

I jinį komunistą Serankevičių, 
kuinam bausmę prezidentas 
Moscickis dovanojo. Seran- 
keričius iš “nedraugingos” 
komunistams šalies išvyko 

■ Sovietų Rusijon. Dabar gau- 
i ta žinių, kad Serankevičius 
i Maskvoj sušaudytas kaipo 
įtrockininkas.

Naujas Kabinetas 
Lenkijoj.

Kazimieras Svitalskis su
darė naują vyriausybę Len
kijoj ir prezidentas Moscic
kis jau patvirtino ją. Pilsuds
kis pasilieka karo ministe- 
rium, Zaleskis užsienio rei
kalų ministerium. Nauji ka
bineto nariai yra tiktai darbo 
ministeris pulk. Prystor, paš
to ir telegrafo ministeris 
Boebner, švietimo ministeris 
Boguchwal ir finansų minis
teris pulk. Matuszewski. Pa- . . .
starasis esąs tikras fašistas. į Andntzo mieste, 
taigi dabartinis Lenkijos 
kabinetas turės 
kvapo.

I

I
i

F AŠĮ ŠTAI PUOLA SO
CIALISTUS.

Telegramos sako, kad pe
reitą nedėldienį keliose vie
tose Austrijoj fašistai buvo 
užpuolę socialistus, šeš 
žmonės per tokį užpuolimą 
buvo sužeisti Knittelfelde ii 
kęliatas socialistų nukentėjo

fašistinio LA,YAI AJ?MA !SJNDI'JOS SU RAUPAIS.
Į Marseilles uostą (Fran- 

cuzijoj) pereitą nedėldien:AMERIKIEČIAI PASI- ...
TRAUKIA IS MEKSIKOS atėjo iš Indijos anglų laivas 

MAISTININKŲ TARYBOS. “Mashpbra.” ant kurio kelia- 
Keturi jauni Amerikos vy

rukai buvo įstoję Meksikos
tas žmonių serga raupais. 
Beveik visi keleiviai tapo įs
kiepyti ir laivas išplaukė 
Anglijon. Keliatas dienų at
gal į Glasgouą atėjo iš Indi
jos garlaivis “Tuscania,” ant 
kurio buvo 35 ligoniai su 

į . j Valstijas atgal. raupais.
al? GAISRAS ANT LAIVO. ! UŽSIDEGĘS ORLAIVIS

Ant United Statės Lines

Beidą ir ispiovė visus gyven- maištininkų kariumenėn, bet 
tojus, kurių tenai buvo 400. du jų tapo nuteisti miriop, 
Jų budos taipgi sunaikintos, j paskui ištremti, o kiti du pa- 

- teko nelaisvėn ir taip pat ža- 
SESUTĖ PERŠOVĖ SAVO da būt ištremti į SuvienytasBROLIUKĄ. ............................. 1

W. Hanover, Mass.—!
džiant Ramanauskų vaikams ’ 
čia atsitiko nelaimė. Onutė,’
5 metų amžiaus mergaitė, garlaivio “President Roose-

NUKRITO į EŽERĄ.
Netoli Buffalo, N. Y., pe- 

pasiėmė tėvo šautuvą ir per- velt” Hobokeno uoste perei- reitą nedėldienį nukrito į 
šovė per kaklą Jonuką, 9 me- tą sąvaitę kilo gaisras maši- Erie ežerą nežinomas orlai- 
tų amžiaus savo broliuką, nų skyriuje. Vienas žmogus vis. Krisdamas jis visas lieps- 
Vaikas turbut mirs. ‘ tapo užmuštas. 5 sužeisti. navo.

MIRĖ D-RO MISEVIČIAUS 
ŽMONA.

Šį panedėlį Brooklyne mi
rė po sunkios ligos Margare- 
ta Misevičienė, gerai žinomo 
lietuvių gydytojo Misevi
čiaus žmona, po tėvais Matu
levičiūtė. i

“Keleivio” redakcija reiš
kia likusiam vyrui ir dukte
riai giliausios užuojautos. į

—
AUDRA NUPLĖŠĖ BATUS 

NUO KOJŲ.
Texas valstijoj pereitą ne

dėldienį buvo kilęs toks 
smarkus oro sūkurys, kad 
Smithvillės miestely nuputė 
nuo pamatų 7 namus ir sužei
dė keliolika žmonių. Moteris 
vardu Austin gamino pusry
čius, kaip staiga tornadas 
nukėlė jos namelį ir ją pačią 
nunešė apie 100 pėdų. Audra 
nuplėšė nuo jos netik visas 
drapanas, bet ir čeverykus 
nudraskė nuo kojų. Apie 70 
žmonių tame miestely pasili
ko be pastogės.

125,000 ANGLIAKASIŲ 
MOKINAMA PIRMOS 

PAGALBOS.
West Virginijos valstija 

pradėjo mokinti angliaka
sius, kaip teikti sužeistiems 
tagalbą nelaimei kasyklose 
štikus. Toj valstijoj yra 
125,000 angliakasių ir dabar 
jiems duodamos pamokos, 
kad ištikus po žeme sprogi-

MOTERIS PAVOGĖ $250,- 
000 IŠ 110 BANKŲ.

New Yorke tapo areštuo
tos dvi moterįs ir vienas vy
ras už išgavimą klastuotais 
čekiais $250.000 iš 110 ban
kų. Vyras vadinasi Julius 
Goldman, 40 metų amžiaus 
žydas, o moterįs — viena 
Mrs. Florence Garland. kita 
gi Miss Bessie Farrell. Suim
tos moteris prisipažino, kad 
pinigus iš bankų sukolektuo- 
davo jos. bet čekius “paksin- 
davęs” Goldmanas. Jis pa
vogdavęs juos iš pašto bak- 
sų ir pasirašydavęs už tuos 
žmones bei kompanijas, ku
rių vardais jie buvo padary
ti. Kiekvienas pastatytas po 
$100.000 kaucija.

Diplomato Sūnūs 
Užmušė Motiną.
New Yorke pereitą sąvaitę 

Colombijos konsulato valdi
ninko Espriella sūnūs nušovė 
savo motiną ir mirtinai su
žeidė seseri. Motivas nežino
mas. Jaunas Espriella dirbo 
ligoninės laboratorijoj. Par
ėjus jam anądien namo, mo
tina paklausė, kaip jam pa
tinka tas darbas. Nei žodžio 
nesakydamas, jisai išsitrau
kė revolverį ir šovė jai į gal
vą. Kada ji parpuolė, jis šo
vė jai da į nugarą. Jo sesuo 
puolė prie telefono šaukti 
policiją, bet nespėjo, nes jis 
suvarė 3 šuvius į ją ir išsine
šė. Policija jo jieško.

50 ŽMONIŲ PER AUDRAS 
UŽMUŠTA, 200 SUŽEISTA

Arkanso valstijoj pereitą 
sąvaitę siautė baisios audros. 
Guiono miestelis tapo visai 
nušluotas nuo žemės veido ir 
prieto da sugriauta keli šim
tai farmų. Užmuštų priskai- 
tyta .iau 50. o sužeistų dau
giau kaip 200. Turto sunai- 
o , • t • v at- — l — c* “-- • I • v Ot 'Y 

mui ar kitokiai nelaimei, jie kinta daugiau kaip uz $2.- 
^inotų, kas reikia daryti. ' poo.ooo.

PER PAMALDAS CHICA- 
GOJ APIPLĖŠTA 80 

ŽYDŲ.
Pereitą sąvaitę Chicagos 

banditai užpuolė Rumunijos 
žydų sinagogą, kurioje mel
dėsi 80 žydų, ir visus juos 
apiplėšė, atimdami $7,000 
pinigais ir visokiais auksi
niais daiktais. Užpuolimo 
metu iškaloj buvo ir Rumu
nijos vice-konsulas Bungar- 
dean.

Vokietija Neįsileis 
Trockio.

Vokietija pagalios nutarė 
Trockio neįsileisti. Tuo nu
tarimu Trockis labai nusimi
nė. Jis sako, kad tai vistiek 
kaip mirties nusprendis jam. 
Konstantinopolio klimatas 
suardytai jo sveikatai esąs 
labai nepalankus ir ilgai 
Trockis nesitiki tenai išlai
kyti. Nesuprantama vietos 
žmonių kalba, nepažįstamos 
sąlygos taipgi sunkiai jį sle
giančios. Jis tikrai manė, 
kad vokiečiai jį įsileis, ir bu
vo jau savo skrynias susipa
kavęs. Dabar jis vėl jas išpa
kuoja, nes išrodo, kad iš tur
kų senos sostinės jis jau nie
kur neišvažiuos.

MERGINA APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Denver, Col.—.Jauna mer
gina čia įnėjo į Colorado 
Štate Banką ir padavė kasie- 
riui tokį raštelį: “Atiduok 
man visus popierinius pini
gus, kuriuos čia turi, nes ki
taip aš išsprogdinsiu šitą 
banką nitroglocerinu ir tu 
išlėksi per langą.’ Ji laikė 
vienoj rankoj kažin kokį pa- 
kietą. o kitoj rankoj degtu
ką. Kasierius padavė

NUBAUDĖ DAKTARĄ UŽ 
SKELBIMASI.

Chicagos daktarų draugi
ja išmetė iš savo organizaci
jos d-rą L. E. Schmidtą, už
tai kad jis priguli prie vienos 
klinikos, kuri plačiai skel
biasi laikraščiuose. Etika ne
leidžia daktarams skelbtis.

I

PERŠOVĖ DUKTERĮ 
IR SAVE.

Portland, Me. — Delio, 
kad jo duktė ištekėjo už vv- 

jai ro. kurio jis nenorėjo. Joseph 
$5,000 ir ji išėjo. Banke bu- Donatelli čia peršovė ją ir 
vo daug žmonių, bet niekas paskui suvarė 4 kulipkas 
šito užpuolimo nepastebėjo, pats sau į galvą. Dabar abu- 

--------------- du guli sunkiai sužeisti.
PROHIBICIJĄ VYKINANT 

UŽMUŠTA 195 ŽMONĖS.
VVashingtono žiniomis, 

nuo to laiko, kaip Amerikoje 
pradėta vykint prohibicijos

SUĖMĖ 440 KEISŲ 
DEGTINES.

Riverton, R. I. — Prohibi
cijos agentai čia užklupo 

Įstatymas, iki šiai dienai už- butlegerius, kurie buvo tik 
mušta 195 žmonės. Prohibi- ką išvežę ant kranto 440 kei- 
cijos agentai užmušė 135 pi- sų degtinės, ir viską suėmė, 
liečius. o prohibicijos agentų Degtinės vertė apskaitoma 
buvo nudėta 60. f į $18,000.
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DIKTATORIŲ VIENYBĖ 
SU POPIEŽIUM.

Pasirodo, kad Romos po
piežius ir visokie diktatoriai, 
lai geriausi draugai. Mat, 
kokių jie pažiūrų kitais klau
simais nebūtų, viename daly
ke visi jie sutinka ; visi jie 
yra laisves ir demokratijos 
mirtini priešai. Popiežius ne
pripažįsta žmonėms balso 
bažnyčios reikaluose, o dik
tatoriai nepripažįsta jiems 
balso valstybės dalykuose. 
Kaip bažnyčios despotas, 
taip ir pasauliniai diktatoriai 
griežtai stoja užtai, kad val
džia eitų iš viršaus, o ne iš 
apačios. Todėl su popiežium 
susidraugavo netik Italijos 
fašistai, bet ir Maskvos bol
ševikai jau baigia "sojuzą" 
su juo daryti. Maskva žada 
pripažinti popiežiaus valsty
bę, o “šventasis tėvas" pa
laiminsiąs Stalino diktatūrą. 
Maskva duosianti užtikrini
mą, kad katalikų kunigų ir 
bažnyčių turtai Rusijoj ne
bus konfiskuojami, o popie
žius pasižada įsakyt savo ku
nigams, kad Rusijoj jie nesi
kištų į politiką ir neagituotų 
prieš valdžią. Varnas varnui 
neprivalo į akį kirsti.

Kaip tik šita sutartis tarp 
Maskvos ir Vatikano bus for
maliai pasirašyta, bolševikai 
tuojaus nusiusią į Vatikaną 
ir savo ambasadorių, kuriuo 
busiąs dabartinis švietimo 
komisaras Lunačarskis.

Šitokių žinių praneša tele
gramos iš Europos. Komen- 
tuodamos tas žinias. “Nau
jienos" sako:

“Publika, išgirdusi šitą ži
nią. stebėsis, kuriuo budu galė
jo tokia bedieviška, atvirai ko
vojanti prieš religiją valdžia, 
kaip bolševikų, padaryti sutar
tį su Romos papa ’ Pirmaisiais 
sąvo viešpatavimo metais ijol- 
ševikai areštuodavo kunigus, 
keldavo jiems kriminale? bylas 
ir skirdavo jiems žiaurias baus
mes. Kas gi pasidarė su jais da
bar. kad jie sumanė net pačiam 
popiežiui ‘pabučiuoti i pantapli- 
(anot mūsiškių komunistų var
tojamo išsireiškimo) ?

“Atrodo, kad dabartinis bol
ševikų nusilenkimas Romos pa
pai yra toks pat ‘švytuoklės pa
svirimas Į priešingą pusę.” koks 
jau ne kartą yra įvykęs kituose . 
Maskvos politikos klausimuose.; 
Atsiminkite tiktai sovietų'vai- R. 
tižios taktiką Kelloggo amžinos 
taikos pakto reikale: pradžioje 
bolševikai griežčiausiu budu tą 
paktą niekino ir visus žmones, 
kurie rodė jam pritarimo, kolio- 
jo 'apgavikais.' ‘veidmainiais.’ 
‘imperializmo tarnais' ir tt.; o 
paskui staigu jie pasisiūlė Kel
loggo paktą pasirašyti ir ne tik 
pasirašė ji. bet padarė specialę 
sutarti su lenkais, estais, lat
viais ir rumunais, kad paktas 
butų kaip galint greičiaus įgy
vendintas. Iš kraštutinybės i 
kraštutinybę!

“Taip ir šiame atsitikime: 
pradžioje žiauriausia kova prieš 
katalikų bažnyčią, o dabar — 
sutartis su popiežium.

“Charakteringa yra da ir tai. 
kad sovietų valdžia pirmoji da
ro sutarti su Romos papa po to. 
kai jisai susitaikė su Italijos 
Mussolini. atgaudamas pasau
lio valdovo teises. Vadinasi, 
paskui Mussolini—Stalinas.

“O kiek anksciaus pasirašė su 
Romos papa sutartį Lietuvos 
Smetona ir Voldemaras. Musų 
nabagai komunistėliai dėl šitos 
Kauno diktatorių sutarties su 
Vatikanu daug kartų yra su
draskę marškinius ant savo 
krūtinių, keikdami Kauną ir 
Romą, ir jiems nei į galvą ne
buvo atėjusi mintis, kad Smeto
nos ir Voldemaro pramintu ta
ku netrukus žengs ir‘pasaulio 
revoliucijos štabo’ vadai!

•Visi keliai veda į Romą,' 
..ako sena patarlė. Ar visi ke* 
Ii.<i. oejotina; bet kad diktato*

rių keliai veda i Romą, tai yra 
faktas. Visi diktatoriai, nežiū
rint spalvų skirtumo, geruoju 
sugyvena su Italijos fašistų vy
riausybe. ir jie visi įieško drau
gingų ryšių su popiežium. Ir 
Įdomu, kad popiežius su jais vi- 
sais moka susikalbėti. Su depio- 
kratinėms. žmonių renkamoms 
valdžioms jo santykiai nekokie: 
bet su diktatūromis — taip ka
talikiškomis. taip ir bedieviško
mis — jisai tolyn susidraugau
ja vis labiau.

“Laikui bėgant žmonės iš to 
visko padarys išvadas, kurio
mis nesidžiaugs nei katalikų 
bažnyčia, nei diktatoriai.”

Sakoma. jog Vatikane 
esąs toks paprotys, kad kas 
ateina pas popiežių su ko
kiais reikalais, tas įnėjęs į jo 
kambarį privalo atsiklaupti 
ir keliais prišliaužęs prie 
“švento sosto" turi pabučiuo
ti popiežiui į koją. Taigi ii 
komunistų atstovas turės šitą 
ceremoniją atlikti.

I

I

BABRAVIČIUS POPULIA
RĖJA AMERIKIEČIŲ 

TARPE.
“Naujienos" praneša, kad 

šiomis dienomis musų artis
tas Babravičius dainavo Chi
cagoje Hamiltono kliube. Ši
tas kliubas esąs labai įtek
mingas ir turtingas, lodei pa
daryta jo reklama lietuvių 
artistui turi nemaža svarbos. 
Toj reklamoj tarp kitako bu
vo pasakyta, kad—

“P-nas Babravičius, pasižy
mėjęs Amerikos lietuvių teno
ras. yra auklėtinis, Petrogrado 
muzikos konservatorijos ir bu
vęs seniau narys Imperatoriš
kosios Maskvos Operos kompa
nijos. kuriai jisai dainavo iki 
pradžios 1919 metų, o tais me
tais. pergalėjus daug kliūčių, 
p. Babravičiui pavyko išbėgti iš 
sovietų Rusijos Turkijon. iš ten 
pasiekti Graikiją, kur jisai dai
navo karaliui Aleksandrui, vė
liau franeuzų Rivieroj. Paryžiu
je ir didžiajam Connaughto ku
nigaikščiui. Visur jo dainavi
mas buvo priimtas su didžiau
siu entuziazmu.”
Taigi musų Babravičiaus 

Šerai amerikiečių tarpe pra
deda kas sykis vis aukščiau 
kilti. Mums smagu tas pažy
mėti. nes su Babravičiaus 
vardu kįla ir lietuvių vardas. 
Iki šiol amerikiečiai - manė, 
kad lietuviai yra kažin kokia 
laukinė tauta, kurios reikia 
is tolo šalintis. Dabar gi jau 
net tokie Hamiltono kliubai 
skaito sau didele laime, kad 

: jiems pasiseka proga turėti 
i savo tarpe tos tautos žmogų 
i nors vienam vakarui. Ir susi- 
! rinkusi į tokį vakarą ameri- 
! kiečių draugijos Smetona 
Įgauna įsitikinti, kad su lietu
vio talentu ji da negali susi
lyginti !

Į

Atiduoda pirkliams. d:i!& irusia 
kreditan. Bet čia vėl tenka i>a- 
kelti didžiausius nuostolius dei 
bankrotų, štai dabar susibank- 
rutijusios Daukšos gatvės 
mos skolins.’- ' imoiu-i apie 
antro milionų. Kiek fabrikai tu-' 
rėš iš to nu-, t Lų. esą nežinia. »(įarr>j Vancouvero mieste, ir

"Neduoti kreditan negalima, j iOevejk 
Nei pramonė, nei 
kredito neįmanoma, 
mus kreditas per maža apsau
gotas įstatini-..;-vystė- V.slėnis 
esą žiru >nu. sako n. ->u fabri
kantas. kad susibanki'uti.'ę sko
lininkai turi tarto ir galėtų pa
dengti savo tiasyvą. jei norėtų. 
Bet ta> tint;;' pervestus ant 
žmonų, vaiku arba kilų gimi
nių. Piktų bankrotų pas mu- 
esą labai daug.

" Taigi sunku, labai sunku 
dirbti — baigė musų amerikie
tis.— Buvau paršo. ę- šešias
dešimts tūkstančių d -ieri;;. Vi
sus juos sudėjau įmoi ėn. kai -. 
draugai taip pat. kas daugiau, 
kas mažiau. Juk galėjom tuos 
pinigus išskolinti tikriausiomis 
sąlygomis iš dvylikos, penkioli
kos ir daugiau nuošimčių. Be 
jokio vargo ir rūpesčio musų 
pinigai butų padvigubėję. O da-, 
bar gal neturim ir to. ką įdė- { 
jom.”

"Lietuvos Aidas," dabarti-: .... . .
nės valdžios organas, dėl ši-.t0 *vra archeologijos skyrius, 
tokios padėties yra linkęs: ^ris iižsiima senovės lyrmė- 
kaltinti buvusį Seimą, kad ĄmH'. skyrius gavo
neišleido tinkamų įstatymų piniginės paramos žmogaus 
kreditui normuoti. Bet kode! Praeičiai tyrinėt. Senas sky- 
gi dabartinė valdžia tone-'!^aUs prezidentas pasakė: 
padaro? į “Svarbiausis musų tikslas

. yra suprasti žmogaus gj-ve- 
nimą ir nušviesti tuos laips
nius, kuriais eidamas iš gy
vulio žmogų.' pasiekė dabar-

Šiomis dienomis Vancou-' nės aukštumo: 
vero mieste buvo Kanados 
Švietimo Taiybos suvažiavi
mas. kuris pasmerkė periodi
nę Jungtinių Valstijų spau
dą. o ypač magazinus (žur
nalus). kurie taip gausiai po 
Kanadą yra platinami. Pa
taikaudami žemam skaityto
jų skoniui. Amerikos maga
zinų leidėjai prikemša juos 
visokių sensacingų ir porno- 
grafiškų piešinių, kurie tvir
kina jaunimą ir puldo visuo
menės dorovę. Negana to. tie 
magazinai daro didelės 
skriaudos Kanadai ir ekono
miniu žvilgsniu. Visokių pre
kių skelbimai taip žavingai 
parašyti ir iliustruoti, kad

nanči ii ealiai atsilaikyti ir 
siuniia Amerikos fabrikan
tams užsakymų. Kanadai iš 
to darosi giynas nuostolis.

Suvažiavime buvo parody- 
įvairių magazinų 

' < žurnalų i. kurie yra parduo- 
. 2__ i Tancouvero mieste, ir

■ eUitan n< galima, j v;„j beyra leidžiami
pnkyba V • Jungtinėje Valstijose. Taigi 

De:.i, p;lsj-.ruĮ0. ky(i \ ugęs Ame- 
i a apsa«- kapitalizmas išnaudoja!

kitas s; I-' vis< is budais.

kanadiečiai negali jų masi- 
tis, gal galėtų reikšti plėšrųjį 
Amerikos kapitalizmą. Bet 
ind i jono galva ir tauras (bi
zonas) ant nikelių yra visai 
ne vieloje, nes tie daiktai jau 
priguli prie praeities, šian
dien ant Amerikos dolerio 
turėtų but nupieštas prohibi- 
cijos agentas ant bačkos 
munšaino.

BA III IR MARŲ METAI 
LIETUVOJE.

i

I i

Musų bukageras miesto 
maj ras iuii nusimanyti net 
ir apie mai: mumijos daly
kus. štai. < ambridge’aus 
miesto galva šiomis dienomis 
gavo nuo vienos moteriškės 
laišką su prašymu, kad jis 
duotų jai vyrą. Ji rašo: “Ar 
nepadėtum tamsta surasti 
mrn vyrą? Aš e>u našlė, taigi 
esu pati viena, ir niekam ne
priklausau. Aš noriu turėti 
nuosavą narną ir pusamžį vy
rą. Aš tikiuos, kad tamsta 
man padėsi. Aš esu gera šei
mininkė. Vyras neprivalo 
geiti."

Majoras paskelbė jos laiš
ką spaudoj.

VISKO PO BISKĮ

\
I

t

KODĖL AMERIKIEČIAMS 
NESISEKA BIZNIS 

LIETUVOJ.
"Lietuvos Aidas" sakosi 

turėjęs pasikalbėjimą su vie
nu amerikiečiu biznierium, 
kuris parvažiavęs Lietuvon 
1920 metais sukišo §60,000 į 
biznį ir dabar negali išsivers-! 
ti. Kodėl Lietuvoje taip sun
ku biznis išvystyt? Todėl, 
sako amerikietis, kad Lietu
voje nėra kredito. “Lietuvos 
Aidas" sako:

“Jis pargrįžo Lietuvon kartu 
su keliais savo draugais jau 
1920 m. ir čia įsteigė audinių , 
fabriką. Įmonė dirba iki šiol, 
bet jos savininkai labai skun- ■ 
džiasi. labiausia įmonė ken-; 
čianti dėl kredito sąlygų viduje 
tiek kreditą gaunant, tiek jį 
duodant. Kreditą gauti — labai 
sunku.

“Ne geriau ir kreditą duo
dant. Fabrikas pridirbęs audi
nių, sandėliuose jų nelaiko.

žiaus gale (1498 m. ) butą 
bado ir maro metų. Daug iš
krista žmonių, ypač sodžiuo- 

P. Š.
__________

100 Gramų Žmogaus 
Kraujo Kaune Kai

nuoja 100 Litų.
Raudonojo Kryžiaus ligo- 

' ninėj Kaune buvo gydoma 
■apie 60 metų moteris sergan- 

ani 'ti anemija. Gvdvtojai kon- I t • • ....
Ir ne tiek patiems >tataxo-

Kai šimet nederlius gero-
• kai užgavo žieminę Lietuvos 

dalį, kai daugeliui reikalinga 
paspirtis nors pusbadžiu pra- 
gy venii lig ateinančio der
liaus. kai. ypač neturtingo
siose šeimose, alkis daugelį

i prisi- 
....... i ir musu krašto praei- 

bado be? maro metai.
; gimdė?—Karai ir 

blogi metai.
Baisaus karo butą ir įsi-

brovus Septinioliktam am-i j- ija Gvdvtojai kon- 
i?iujei musų kraštą svedamsitatavo kafĮ jaj- reika|inga 

tas evvunas. O ;’ lusain.-. h ne tiek patiems. kraujo iš kitos mo-
kail pasaulis kariautojams, kiek ramiems]r J ....

---------;—Mat, švedų ir 
rusų kareiviai žudė musų į 
niekuo nekaltus žmones, de
gino sodžius ir dvarus, grobė Į 
ką pagaudami. Kareiviai su
valgė ar arkliams sušėrė gru-

Kasinėjant užgesusį vul
kaną Ney. Mexico \ aistijoj. Spaudžia, tai pravartu 
bu\ o ra.'ti Amei 1ao> g\ \ ano. (njnr j jr musu krašto
vadinamo tinginio (sloth). j]"" 
suakmenėję kaulai. Geologai 
pripažino, kad tas sluogsnis ’ojoejme1 
žemės, kuriame kaulai gulė
jo. yra susiklojęs apie 1,000.- 
000 mėtų atgal. Reiškia, mi- 
lionas metų atgal ant žemės

i jau gyveno 
teologai sako, 1 
buvo sutvertas vos tik 6.000 gyventojam^, 
metų atgal f Minėti tinginio 
kaulai tapo atvežti ir padėti 
Vale Universiteto muziejuje S
i Nevv Havene).

Prie Chicago.' Universite-

Jeigu šitaip 
pasakytų Lietuvos Universi
teto viršininkas, tai kunigai 
pakeltu didžiausi triukšmą. 
Bet Amerikoje bažnyčia nei 
mur-mur prieš tai.

Amerikos astronomas Dr.Įdu^Aa™s ^YPėlaukuo-
II 

nai įsigijo Californijos Tech- J>U(Jav0 kas laidoja. Taip; 
nologijos Institutas, padės 
galutinai išrišti klausimą, ar 
Marsas apgyventas, ar ne. 
Kalbamasai teleskopas yra 
toks stiprus, kad per 100 mv-/ 
lių atidengia žvakės liepsną. •’ 
Ir tas 
aiškiau, negu kiti, 
soje i 
apie kurį kunigai žmonėm 
pasakoja.

Adams iš \Vilsono kalno ob-'ūe- Kilo badas ir baisį maro 
'liga. \ lėtomis žmonių taip 
daug iškrisdavo, kad nebe-senatorijoš sako, kad tas 

naujas teleskopas, kurį nese-

bai daug suplaukę žmonių i 
•žemaičių Kalvarijos atlai
dus, bet staiga žmonės pra
dėję mirti, kaip lapai kristi, 

uueng.a „epsim. *«a- Krovas žmonių
s teleskopas parodys daiPa>altlW. k.unl?a!
- kad dau-!kaL *prak« , namo-
nėra jokio dangaus. Ket ™ ' įsiems pasisekę par- 

- - < bėgti — vieni pakelese iškri
tę. kiti kad ir parbėgę, bet 
parnešę ligą į sodžius. Ne- 

Francuzų spaudoje pa’trukus dėl bado (žmonės val- 
sirodė aliarmuojančiu žinių. medžių lapus, samanas, 
kad busią vokiečių moksli- s^nis. peles ir kita) maras is- 
ninkai išradę būdą priešo or-’Pjlt0.P° Vls3 kraštą ir labai 
latviams neitralizuoti. Kol lsretino gyventojus.
kas tas aparatas veikias tik.... _____ _____ .... Kelioms dešimtims metu
oer 300 pėdų į visas puses, ■ praėjus ir žmonėms kiek at- 

t j ‘ i-'sigavus, vėl tie patys švedai 
jusą tiek padidinti, kad jis'

Laisva Airių \ alstybė iš- bet vokiečiai mėginą jo radi 
leido naujus savo pinigus 
ant kurių yra nupiešti svai 
biausi šalies produktai: x _____ x____________________
ta su viščiukais, kiaulė, kra-.tam tikromis vilnimis, kurios maro liga (1710 m.).

bulius, žu- atkreiptos į priešo orlaivį vi- žmonė< 
is ir paukštis, lai yra lipin- sai jį neitralizuoja: motoras dėtis ’ 
as šalies pramonės atvaiz- sustoja ir orlaivis krinta že- i.„, i.;t; L

Iš visų šalių Amerika mėn. įlėkęs į neitralizuoų f0 
.--------- - vienatine valsty- zoną negalėsiąs gyventi ’ | nej -■ • -
bė. kurios pinigai mažiausia joks orlaivis.-Jei tas tiesa, tai 
jos užsiėmimą vaizduoja, iš to reikėtų tik džiaugtis, 
Aras, kaipo plėšrusis paukš- bet militaristams baimė.

Iikas. šuo, arklys, 
vis ’
ga
das. ]
vra turbut

»
VIS-

sigavus,
siautė po musu kraštą. Vėl 

galėtų kontroliuoti didžiau- ištrypė javus ir suvalgė, kas 
<ius plotus. Aparatas veikiąs' valgoma. Vėl kilo badas ir

Budweiser

Kad pridėjus kvapsnio 
ir maistingumo prie 
duonos, py ražų. donzcii 
r tt.. vartokit B»id- 
« eiser'io Barlry - M alt 
Sirupą. Parsiduoda vi- 
sur "roeeriu krautuvėse

Barley-Malt Syrup
Yra priežastis—ir tik viena prie
žastis, kodėl taip daug parsiduoda 
Budweiser’io Barley-Malt Syrupo. 
Nes žmones nori geriausio daikto 
už savo pinigus ir kitokio neima.

Žmonės. nebežinodami 
vieni bėgo į miš

kus. kiti sodžiuose laukė ga- 
r vietų 

ligonių bežiūri, nei 
mirusiųjų laidoja. Kai ku
riuose sodžiuose ’ ir mieste
liuose nebeliko nei vieno 
žmogaus — visi iškrito. Taip 
andai. Radvilišky nebelikę 
nei vieno gyvo žmogaus, vi
soj Salantų parapijoj belikę 
tik keli žmonės. Nebebuvę 
daugelv vietų nei vaistu nei 
daktarų. Tiktai kai kurie ku
nigai ir būrelis pasišventėlių 
dar rūpinosi sergančiais ir 
karžygiškai tarp jų darbavo
si, nors žinojo, kad mirtis jų 
laukia. Taip karžygiais jie ir 
mirė. Kiti kunigai taip pat 
išbėgiojo išsislapstė, kur ko
jos neša.

Baisus buvo ir 1868 metai 
Lietuvoj. Prieš tuos metus 
vasara buvo be galo lietinga 
—žemė visur permirkusi 
vandeniu. Javai supuvę. Ki
ta — 1868 metų — vasara 
buvusi vėl be galo sausa. Tik 
retkarčiais tepasirodydavę 
debesų su perkūnijomis, bet 
tenukrisdavę tik po kelis la
šus: šlapiosios vietos išdžiu
vę. Visur degę miškai ir per- 
saususios balos.

Stojusi speiguota žiema. 
Žmonės nebeturėję duonos, 
gyvuliai — pašaro. Į grudus 
maišydavę pelų ir medžių 
žievių. Nuo elgetų durys ne
užsidarydavę. Kilę visokių 
ligų: šiltinės ir raupai kanki
nę žmones. O peralkę žmo
nės dažnai miške ar lauke su
šaldavo beeidami. Eina, 
brenda giliu sniegu, pavargs
ta. atsisėda pasilsėti ir už
miega amžinu miegeliu.

Tečiau po tų baisiųjų bado 
metų stojusi be galo graži 
vasara: kas tik buvę pasėta 
—vešliai ir gražiai augę. 
Žmonės ėmę atsigauti.

Bado ir mani metų butą ir 
seniau. Taip andai, yra žino
ma. kad Penkioliktojo am-

terš. Tai pirmas toks Lietu
voj atsitikimas. Kur pagaliau 
gauti kraujo? Apsistota lies 
Darbo birža, kur kiekvieną 
dieną susirenka po kelias de
šimtis, jieškančių darbo mo
terų. dažniausia pasisiūlan
čių tarnaičių.

Čia buvo paklausta, ar ku
ri nesutiktų parduoti savo 
kraujo. Už tai gaus 100 litų. 
Nežiūrint to, kad musų žmo
nės daugumoj bijo operaci
jų, atsirado net kelios sutin
kančios parduoti kraujo. Gy
dytojai patikrinę, kuri iš jų 
turi “giminingą" ligonės 
kraujui kraują, pasirinko 19 
metų mergaitę Žinkovaitę.

Iš jos buvo paimta 100 
gramų kraujo ir perlieta li
gonei. Žinkovaitė dabar tar
nauja Panemunėj pas vieną 
pulkininką. Serganti moteris 
pagijo. O gydytojų konsiliu
mas anksčiau buvo tos nuo
monės, kad neperliejus iš ki
tos moters kraujo, ligonei 
gręsia neišvengiama mirtis.

Užsieniuose, ypač Ameri
koje ir Anglijoje, yra organi
zuojami rateliai žmonių, 
duodančių perlieti kraują. 
Rateliai organizuojami idė
jiniais — artimo meilės pa
grindais, bet yra organizuo
jama ir apmokamų kraujo 
davėjų rateliai. Priimamieji į 
ratelius yra gerai gydytojų 
ištiriami, laikomi nuolatinė
je priežiūroje ir užlaikomi, 
kaip reikalauja pagrindiniai 
higijenos dėsniai. Perliejant 
kraujas nesakoma, kam per- 
liejama. nes po to kartais ga
li kilti visokių nesusipratimų.

Kiek teko girdėti Raudo
nojo Kryžiaus ligoninės dr. 
M. rūpinasi, kad musų jau
nuomenės tarpe suorgani
zuotų Idėjiniais pagrindais 
kraujo davėjų būrelius ir li
goninėse imtus dažniau ta 
operaciją praktikuoti.

Redakcijos Atsakymai.
“Judošiui”, — Svetimtau

čių protestonų reikalai lietu
viams neįdomus, todėl kores
pondencijos nedėjome. Prie 
progos norėtume pastebėti, 
kad galėtumėt pasirinkti 
žmoniškesnį slapyvardį. “Ju- 
došius” vra koliojimosi žo
dis.

Mr. Kastantui Ameszejui. 
—Atsišaukimo "į viso pasau
lio lietuvius" nedėsime, ries 
jis nerimtas. Vilniui atimti 
yra tiktai viena galimybė — 
tai sukurti Lietuvoje tokį lai
svą gyvenimą, kad Vilniaus 
gyventojai patįs norėtų prie 
Lietuvos prisidėti. Diploma
tijos keliais lietuviai Vil
niaus niekados neatgaus, o 
spėka irgi neatims, nes len
kai stipresni. Rinkimas aukų 
“Vilniaus atvadavimui," tai 
nedovanotinas išnaudojimas 
tamsios musų liaudies.

Senam Vilkui.—Žinutė A- 
merikos lietuviams nelabai 
įdomi, todėl nespausdinome.

Merginų Įgaliuotam. — 
Kad katalikas per Velykas 
pasigėrė, tai nedidele nau
jiena. Nedėsime.

prezidentas 
jau sveiksta

Vokietijos
Hinden burgąs 
po influenzos.

/
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Kas skaito ir rašo, 
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gurnu sutiko su manuoju ap- į 
rašymu, todėl nematau i ei- Rengja iškilmingą priėmimą 

antra, reikėtų būti stebuklin-! * 
gu korespondentu, norint nejim* 25 metų Lietuvos 
kiekvienam Įtikti, o ypatin
gai parengimų rengėjams, 
kurie yra suinteresuoti savo 
parengimų "pasisekimu."

Teatrais-koncertais, jauni
mu ir jų parengimais aš esu 
suinteresuotas iš pat jaunys
tės dienų — toje srityje dir
bu ir rašau nemažiau tų, ku
rie 11 lapkričio vakarą ren
gė.

Man yra labai linksma 
matyti lietuvius veikiant, o 
ypatingai meno srityje, nes 
aš tą darbą myliu — tą pitts- 
burghiečiai lietuviai žino, 
nes yra matę ne vieną kon
certą ir teatrą, kuri aš ren
giau su vietinius jaunuoliais.

Tečiau, bukime atviri, ne
bijokime tiesai pažvelgti į 
akis: teisinga, bešalė kritika 
yra naudinga ir pamokinan
ti. Imkime pavįzdi iš svetim
taučių — ypatingai Ameri
kos laisvos ir demokratiškos 
spaudos, o ne iš diktatoriškai 
slegiamos spaudos. Duodami 
vietos laisvam, pamokinan
čiam kritikos žodžiui, mes 
susilauksime daugiau veikė
jų. korespondentų, o svar-

PITTSBURGH, PA. 
Pavasaris.

Pavasariu, nors dar ir ne
pilname jo grožy, mes pitts- 
burghiečiai turime progos 
jau pasidžiaugti.

Saulutė savo maloniais 
spinduliais ėmė šildyti žemę, 
iš kurios ėmė kilti jos pava
sarinis apdangalas — žolė.

Paukšteliai - čiulbunėliai 
miesto parkuose ir toliau nuo 
miesto linksmai čiulba. Ir 
žmonės po Įtekme saulės 
spindulių tarytum atgimė. 
Gatvės, o ypatingai vakarais, 
parkai — pilni linksmaus 
jaunimo ir darbo nuvargin
tų žmonių

Visiems linksma pavasa
rio sulaukus!
Atsargiau su automobiliais.

Dabartiniu laiku pas mus 
beveik kiekvieną dieną atsi
tinka žmonių užmušimai au
tomobiliu nelaimėse. Būna 
nuotikių, kur tik viename au
tomobilių susikirtime žūsta 
po keletą žmonių iš sykio. 
Prieš porą sąvaičių man teko 
būti akyvaizdoje baisaus 
Įvykio, kuriame bmo sutru
pintos galvos kelių žmonių. 
Visų tų nelaimių (daugumoj) 
priežastys 
žiavimas, arba "baltakės . _ . . ....
pasekmės. Automobiliais va- blausia — turėsime laisvą ir 
žiuojantieji savo neatydumu 
stato pavojun netik savo, bet 
ir kitų žmonių gyvybę.

Vaikų užpuolimai ir jų
vogimas.

Paskutiniuoju laiku pitts- 
burghiečius sujudino pasi
karto jas vaikų vogimas bei 
jų užpuolimas, štai, kovo 23i 
dieną sulig pranešimu "Pitts- 
burgh Post Gazette." buvo 
areštuotas tūlas asmuo, kuris 
yra kaltinamas užpuolimu 6 
metų amžiaus mergaitės. Tas 
asmuo už panašų Įvyki jau 
buvo teistas ir vos keletas 
mėnesių, kaip jis parėjo iš 
kalėjimo atsėdėjęs bausmę 
—13 ir pusę metų. Panašus 
atsitikimas įvyko antradienį, 
kuomet buvo užpultas 4-rių 
metų amžiaus berniukas, te
čiaus iam pavyko pasprukti.

Šių įvykių akyvaizdoje ir 
lietuviai tėvai privalo nakti
mis be priežiūros neišleisti 
jaunų vaikų gatvėn.

Korespondentai ir kores
pondencijos.

Spauda — tai geriausias 
veidrodis, parodas musų gy
venimą. Taigi, rašantieji 
spaudoje neprivalo patai
kauti vienai ar kitai srovei, 
organizacijai, ar asmeniui, 
bet privalo paduoti aprašo
muosius įvykius taip, kaip 
jie yra. nežiūrint ar tai kam 
patinka ar ne. Nors, tiesa, 
korespondentai, aprašantie
ji tikroje šviesoje dalykų 
stovį, kartais susilaukia prie
šų.

Pas mus. Pittsburghe. esa
ma žmonių, kurie reikalauja 
jų parengimus girti: kriti
kuoti kas jų atliekama silp
nai. negalima, mat, negražu 
esą saviems klaidas rodyt.

Neretai parengimų vadai 
“nepatenkinti" korespon
dentų bešališku aprašymu, 
imasi rašyt atsakymus, ir ko 
jie ten neprirašo! Kas pa
puolė ant seilės, tą ir drožia, 
ir vis ant tų nabagų kores
pondentu.

Praeito vasario mėnesyje 
teko man pastebėti “Kelei
vio" skiltyse žinutę iš Pitts
burgho. Ėmiausi skaityti, na
gi žiuriu. čia man “spvčių” 
rėžia, kaipo korespondentui, 
vienas iš nepasitenkinusių— 
“Vakaro rengimo komisijos 
narys," rengtojo koncerto iš 
11 lapkrikio net praeitųjų 
metų (mat, kaip nusidėjau, 
kad ir užmetu “atmonija”).

Kadangi šiuo reikalu jau 
buvo kitti korespondentų ra
šyta, kurių korespondenci
jos turiniu ir žinių teisin-

per greitas va

demokratišką spaudą.
Todėl, tegyvuoja laisvasis 

žodis gyvenime ir spaudoje.
Paul Dargis.

CHICAGO, ILL.
M. Juozavito koncertas.
Balandžio 3 d., Lietuvių 

Auditorijoj įvyko gabaus 
pianisto Miko Juozavito 
koncertas.

Koncertas buvo gana ge
ras, bet publikos buvo ma
žai. Manoma, kad dėl šilto 
vakaro daug žmonių sukruto 
pasivažinėti autais ir žoliuo- 
jančiuos parkuose tyru oru 
pasikvėpuoti.

Programą išpildė ne vien 
Juoząvitas, bet ir p-nia Ona 
Biežienė, art. A. Vanagaitis 
su Olšausku ir Povilas Sto- 
gis. P-nia Biežienė sudaina
vo porą gražių dainelių. Art. 
Vanagaitis su Olšausku pri
krėtę daug štukų su savo 
“lietuvišku džiazu." Ypatin
gai gerai sudainavo keletą 
dainų P. Stogis. Publika kar

ietai pasitinka ąplodismen- 
Itais kiekvieną jo pasirodymą 
scenoje.

Didesnę programos dalį 
išpildė patsai Juozavitas. Jis 
yra geras pianistas ir publi
ka gausiai jam plojo.

Po koncerto buvo šokiai.
Parengimai Chicagoje jau 

baigiasi. Daug draugijų jau 
piknikus rengia gėgužės 
mėnesio pradžioj.

Bus dar trys žymus paren
gimai : J. Babravičiaus kon
certas bal. 28 d., “Birutės" 
Operetė, “Bailus Daktaras" 
bal. 21 d. ir art. St. Pilkos 
“išleistuvės" iš Chicagos.

D. P.

I 
į

I

spaudos atgavimo.
Lietuvių Tautinėj svetai

nėj 3 d. balandžio Įvyko lie
tuvių kliubų ir draugijų at
stovų skaitlingas susirinki
mas. Šis susirinkimas buvo 
iš eilės jau trečias, todėl ne
minėsiu, kas kokią draugiją 
reprezentavo, bei kas i ko
kią komisiją išrinktas.

.Jau pirmesniuose dviejuo
se susirinkimuose išrinktus 
komisijos dabar davė savo 
raportus, iš kurių paaiškėjo, 
jog pradėtas darbas eina 
sklandžiai ir daug jau atlik
ta.

Tapo nutarta paminėti 25 
metų spaudos atgavimo jubi- 
lėjų. Ypač duota daug svar
bos tam, kad dabartinis Lie
tuvos pasiuntinys p. B. Balu
tis, kaipo literatas-redakto- 
rius ir sekėjas Dr. Vinco Ku
dirkos idealų, daugiausia 
prisidėjęs prie išleidimo 
D-ro V. Kudirkos raštų, ga
lės tame jubilėjuje dalyvau
ti. Nutaria pagaminti gražų 
programą, kame bus patal
pinta visų prisidėjusių drau
gijų vardai ir jų komitetų bei 
atstovų ir rengėjų vardai. 
Nutaria dar neprisidėjusias 
draugijas bei kliubas ir vi
suomenės veikėjus kviesti, 
prisidėti prie šios didelės iš
kilmės. Todėl visos draugi
jos ir kliubąi, bei visuome
nės veikėjai, prašomi nu
skirti atstovus ir pranešti sa
vo vardus ir antrašus rengi
mo komisijos raštininkei. 
Mrs. M. Grigaliūnienei, 2200 
Coral st., Philadelphia, Pa.

Sekantis susirinkimas 
Įvyks 10 d. balandžio. 8 vai. 
30 min. vakare. Lietuvių 
Tautinėj svetainėj. 928 E. 
Moyamensing avė. Prašome 
visus užinteresuotus pribūti.

Rengimo komitetą;
E. G. Klimas, pii-mininkas; 
J. Kavaliauskas, vice-pirm.: 
V. Dapšis. kasininkas: .J. 
Tyla, pinig. rašt.; Mrs. M. 
Grigaliūnienė, užrašų rašt.

Preso? kom.,
J. Grinius,
K. Dryža.

Dr4,

Prasti darbininkų uždarbiai. 
Audėjų streikas.

Darbininko gyvenimą- 
Brazilijoj yra taip kaip karo 
lauke. Visur didžiausis iš 
naudojimas ir darbininkai 
blaškosi do Brazilijos gyva
tynus jieškodami gere>-:ė< 
vietos, bet niekui jos nerau
da. Ir jie keliauja iš vieta 
vieta daugiausia pėkšti. • s - 
gelžkeliui neturi pinigų. Pa 
kol žmogus dirba, tai vos tik 
ant duonos gali užsidirbti. 
Išdirbęs 3 mėnesius da nega
li dviejų sąvaičių pragV’. er r; 
be darbo.

Moteris audeklinėse uz '■ 
valandų darbo dieną gauna 
3 milreisus, kas U. S. A. pini
gais reiškia 36 centus. O pra
gyventi dieną reikia bent 4 
milreisų, arba 48 centų U. S. 
A. pinigais.

Vyrai tose pat dirbtuvėse 
uždirba po 7 milreisus 500 
reisų. Taigi kovo pabaigoje 
darbininkai čia sustreikavo 
ir streikas apėmė visas di
džiausias audimo fabrikas 
P. Alegros mieste. Bet strei
kas laimėti sunku, nes daug 
yra tamsių ir neorganizuotų 
darbininkų. J. Levulis.

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas A. P. Naujokai

čiui dei kun. Čapliko 
palikimų.

A. P. Naujokaitis aiškina 
per ‘•Keleivį." kad tie pini
gai, kuriuos nabašninkas 
kun. Čaplikas čia paliko sa
vo gaspadinei M. Juškienei 
buvę pačios Juškienės turtas. 
Girdi, kai Juškienė apsirgus 
turėjo eiti ligoninėn, tai pali
ko savo pinigus kun. Čapli
kui. kad jai mirtis sunaudotų 
juos pagal savo nuožiūrą. 
Bet Juškienė pasveiko, o 
kun. Čaplikas apsirgo. Lauk
damas mirties, jisai ir užra
šęs jai tuos $3.000. kuriuos ji 
buvo jam anksčiau pavedus 
globoti.

Bet jeigu p. Juškienė ištik
ro turėjo tiek pinigų, tai ko
dėl ji eidamaligoninėn nepa
liko jų savo sunui, bet kuni
gui? Nejaugi kunigas jai bu
vo brangesnis už tikrąjį su- 

Tiesą Mylintis.

WATERBURY, CONN. 
Kiiubiečių apsileidimas. Už
muštas lietuvis. Rasta pas 
Šleki degtinė buvo ne jo 
paties. Lietuvių areštai.
Bai: • džio 5 d. laikytame 

K': .’><« susirinkime buvo 
laiškas nuo Pro- 
iraugijų Sąryšio, 

e Kliubą prisiųst 
i jų susirinkimą.

<.( /fYlčls 
gresyvių D 
Kuris kvie 
delegatus 
Per musų draugai ėmė rėkti, 
kad nereikia. Mat, musų ge
rte i pabūgo, kad nepasida
rytų kokių išlakių, ir laišką 
alus -.c. To'iaus buvo praneš- 

kad kita Kliubo bolninkų 
‘vakarienė įvyksianti 13 ba
landžio. Matote, Kliubasyra 
pasidalinęs į dvi dalis ir kas 
metai rengia po dvi vakarie
nes.

Balandžio 4 d. čia buvo 
rastas ant kelio užmuštas lie
tuvis Kastantas Marijonaitis. 
Nei detektivai nesurado, 
kaip tas galėjo atsitikti. Jis, 
rodos, dirbo ant farmos pas 
Antaną Venskuną.

“Keleivyje" buvo jau ra
šyta. kad prohibicijcs agen
tai čia sučiupo ant Šlekio far
mos 16 bačkų gatavos rugi
nės, ir kiekviena bačka po 50 
galionų. Rado taipgi 4 kati
lus degtinei virti. Šlekis buvo 
nuteistas užmokėti $200 pa
baudos ir atsėdėti 30 dienų 
kalėjime, tečiaus tikrų degti
nės savininkų neišdavė. Visi 
žino, kad tas žmogelis pats 
tuo neužsiimdavo. tik, matyt, 
leido kitiems ant jo farmos 
degtinę varyt. Nėra abejo
nės. kad degtindariai jam už 

1 tuos nesmagumus atlygins.
Du šešiolikiniai vaikinai 

j čia buvo areštuoti už vogi- 
imą. Abudu lietuviai. Trečias 
buvo nuteistas atsėdėti 10 
dienų kalėjime už primuši- 

; mą Žukausko. Bet jis sarma
tos lietuviams nedaro, nes 
dedasi airiu ir kalėjime sėdė- 

i damas dainuoja airiškas dai- 
;|nas. Net anglų laikraščiai iš 
■musų Antanėlio juokiasi.

Pranas Vaicekauskas bu
vo areštuotas dėl pačios ne- 

■ užiaikymo. Teismas nuteisė 
jį mokėti jai po $5 kas sava i - 

• tė.
103 kiiubiečių laikytame 

susirinkime 5 balandžio bu-

! ta.

McADOO, PA. 
Moteris čempijonė.

Balandžio 2 dieną čia susi
rinko tris moterėlės ir pradė
jo linksmintis, o paskui ir 
raudoną kazoką šokti. Bet 
kadangi jų buvo tris, o vyras 
tarp jų tiktai vienas tai tuo
jaus pradėjo už jį varžytis, 
koliotis. Moteris A. R. pa
griebė moterį M. K. už plau
kų ir trenkė i žemę taip 
smarkiai, kad tos abudu ant
akiai pajuodo. Ant galo su
muštoji tapo visai išmesta 
laukan. Pergalėtoja paskui 
gyrėsi, kad ji buvusi pas mie
sto “burdžių" ir gavusi per- 
mitą išperti kaili kiekvienai 
moteriai, kuri tik jai pasi
priešins. Jeigu sumuš visas 
McAdoo moteris tai bus pri
pažinta “čempijone" ir tada 
galės eit su Šarkiu faituotis.

f Dračiaus Sūnūs.

PHILADELPHIA, PA.
Streikas popieros dirbtuvėj.

Kadangi darbai visur eina 
silpnai, o Deli & Collins Co. 
popieros dirbtuvėj dar šiek 
tiek dirba, tai kompanija vi
sokiais budais darbininkus 
stengėsi išnaudoti. Nelabai 
senai buvo pasikėsinus algas 
apkapoti, bet darbininkai 
nepasidavė, tai nors darbi
ninkų skaičių sumažino. Bet 
dabar kompanija sumanė da 
kitokį būdą darbininkus 
spausti ir juos išnaudoti: pa
statė tam tikrus dykaduo
nius, kurie pasiėmę knygą 
ant rankos ir ant tos pačios 
rankos turi laikrodėli ir se
kioja per dieną paskui darbi
ninką ir užrašinėja kiekvie
ną jo atsikvėpimą. Atsipra
šant, kad ir savo reikalais 
darbininkas išeina, tai ir ten 
tas ponelis seka paskui ir už
rašo kiek sugaišta. Darbinin
kai dėl šjto baisiai pasipikti
no, nes turbut ir senovės bau
džiavų laikuose taip nebuvo, 
kaip šiandien laisvoje Ame
rikoje yra.

Nors darbininkai ir neor
ganizuoti. bet matydami tok Į 
šlykštų kompanijos pasielgi
mą, visi pareikalavo, kad tas 
butų sustabdyta. Kompanija 
darbininkų reikalavimą at
metė. Jad darbininkai pada
vė vienas kitam ranką ir ba
landžio 4 d. 5-tą vai. vak. 
600 darbininkų metė darbą 
ir išėjo Į streiką. Kas bus to
liaus, pranešiu vėliaus.

Aierukas.

JEI YPATIŠKOS MINTYS 
BUTU IŠREIKŠTOS ...

"Kad tik greičiaus ištrukti." 
jis manė.

Bet dėl mandagumo, jis tarė. 
"Yra malonu Jumis pažinti. ’

Jinai atrodė žavėjanti
iki “K. K.”

(Kūno Kvapai

.JINAI jį sužavėjo—iš pradžių.
Bet, “K. K." -kūno kvapa- 

— taip nedovanotinas. Tik vien 
sužinojimas sunaikino visą i<> 
grož.ybę.

■Jis- niekada neprisiartino 
prie jos. Jj stelkijos kodėl. Gai
la. kad ji negalėjo suprasti tik
ros prasmės jo žodžių. "Yra 
malonu Jumis pažinti.”
. ' isi nepakenčia kūno kvapo. 

\ ienok apie ji nekalbama. Nie
kas nepasakys, kad mes prasi
kaltę. Ir mes patys niekuomet 
nežinom, kad prasikalstam.

įą išdavė

Lifebuoy

. v

Rot nereikia 'izikuotžia sočia-
)e klaida dabar. Prau-kitės su
Lifebuoy. .1.. -v<lni<>s, anti«cp-
tiškos put <>s valo skylutes.
Prašalina •K. K."

Stebėtinas Oel <Mo'
Lifebuoy išvalo veido odos sky-
lut^s. ir- . užlaiko veido oda
skai^čia i r svaria. Taipgi ap-
sau eroj n veikata—prašai indą-

iltį-- l.ifehuoy malo-
nūs ekst ra-svarus kvapsnys
pasako, k a<l ji- valo. Kvapas
dingsta n 
Lifebuoy

■ i-iplaunant. Priimkit 
paprotį šiandien.

sulaiko
kimo kvapą

vo išrinkta 3 narių komisija, 
kuriai pavesto pareikalauti 
iš “Laisvės," kad išduotų sa
vo korespondento vardą, ku
ris per ją šlykščiai šmeižia 
Kliubą. Buvo daug lermo ir 
dėl tilpusios “Keleivyje" 
Stasio Vidžiūno korespon
dencijos. Musų komunistė
liai draskėsi kaip karštu van
deniu aplieti, bet nieko nega
lėjo padalyti, nes korespon
dentas pasirašęs savo tikra 
pavarde. Reporteris.

EDMONTON, CANADA. 
Bereikalingai lieja ašaras.

Gal ir nevertėtų imti laik
raštyje vietos šiam paaiškini
mui, bet to reikalauja teisy
bė. “Keleivio" 12 num. ko
munistiška valdyba užsigina 
savų“idėjų,” bet vis tik yla iš 
maišo išlenda lauk, čia nors 
trumpai, keliais faktais pri- 
rodysiu jų netaktą. Pirminin
kas Ž. slepia faktą, kad jų 
organizacija komunistinė: 
bet vice-pirm Katanas viešai, 
20 žmonių girdint, pareiškė, 
kad jie užmezgą ryšius su 
Rusijos komuna ir esą jau 
pasiuntę raštus (kokius, tai 
neminėjo), Vytebskan, Vo- 
ronėžan ir Irkutskan. Taigi 
J. Tvardausko parašytas ka
butėse "veikimas" tą ir reiš
kia, kad jų veikimas užima 
plotą pradedant vakarų Ka
nada ir baigiant rytų Rusija.

Dabar toliau. Kuomet jie 
atsišaukė į visuomenę, kad 
prie jų “Susivienijimo" dė? 
tusi visi, musų naujos drau
gijos laikina valdyba tą pa
čią dieną nuėjo pas juos su 
pasiulymu susivienyti, tik su 
sąlyga, kad Įstatuose butų 
įlietas paragrafas, kad orga
nizacija bus nepartinė. Tas 
juos ii- įgėlė, ypač p. Brozą: 
jis sako: “Šiandien ji gali 
būti nepartinė, bet ryt-po-ryt 
kitaip gali būti, taigi toks pa
ragrafas nepriimtinas." Tai
gi iš to ir matosi, kad jie vei
kia įsilindę į avies kailį ir jų 
organizacijoj skiepijama ko
munistinė dvasia. Per su
rengtą jų vakarą (14 kovo) 
buvo brukte brukama komu
nistinė Bimbos literatūra 
(apie Rusi jos rojų). Taip pat 
1 d. balandžio rengiamam 
vakarui jie išdirbo skelbimus 
rusų, anglų ir lenkų kalbo
mis, o lietuviškai nei žodžio, 
taip kad paėmęs į rankas 
skelbimą nieku budu negali 
suprasti, kad tai lietuvių sta
tomas vakaras. Iš “Užburto 
Suolelio" padarė “Začarova- 
na Skameika." Kur gi jų lie
tuviškumas?! Kitiems, žino
ma, taip netiktų daryt, bet 
komunistams visaip tinka.

Dar nabagus užgavo “len
kiška" slapyvardė (Tvar- 
dauskas). Tegul ji sau bus ir 
lenkiška, bet mums jau vi- 
viems gal girdėta sena lietu
vių pasaka apie Tvardauską, 
todėl korespondentas ir pasi
rinko ją sau už slapyvardę, 
ir jau ne nuo šiandien ją var
toja. Be to. pavardžių galū
nės "as" reiškia lietuvišku
mą, tik nežinau kodėl tas iš
ėjo iš galvos Edmontono ko
munistams — “studentams." 
O jeigu jau mes imsime tyri
nėti pavardes, kokia lietuviš
ka, kokia lenkiška, tai tuo
met ir pan Žukovvski nebus 
lietuviška, nes lietuviškai tu
rėtų būti Vabalauskas, o iš 
Lazausko—Karklas, ir tt. 
Taigi patarčiau nei neaušinti 
bumų dėl tu niekniekių. Ge
naus jieškokime kelių susi
vienijimui visiems Edmonto- 
ne lietuviams.

Naujos org. nary*.

Hamburge vokiečiai jau 
i iškėlė ir paplukdė “Europą," 
'didžiausi visam pasauly lai
vą, kuris da nepabaigtas 26 
kovo buvo nežinomų pikta
darių sudegintas. Nuostolių 
padaryta $5,000,000, bet vo- 

• kiečiai ištaisys laivą iš naujo.

APYSAKŲ 
KONKURSAS.

Šiuomi skelbiame konkur
są raštų (trumpu apysakų) 
SLA. organo “Tėvynės" Li
teratūros Skyriui. Konkurso 
taisyklės yra tokios:

Apysakos turi but!—
1. Gryni iiteratiniai kuri-, 

niai;
2. Netrunipesnės, kaip 

2,000 žodžių ir neilgesnės, 
kaip 3,000 žodžių:

3. Originalės, o ne verti
mai arb.T sekimas-imitacija.

Dovanos.
Už geriausias apysakas 

bus teikiama šios dovanos;
1. Už visų geriausią apysa

ką 50 dol.
2. Už antrą geriausią apy

saką — 35 dol.
3. Už trečią geriausią — 

15 dolerių. .
4. Už tris sekamas geriau

sias apysakas bus pripažinta 
vieši pagyrimai.

5. Visos kitos, tinkamos 
spaudai, apysakos bus at
spausdintos “Tėvynės" Lite
ratūros Skyriuje.

Tvarkymas.
1. Kiekvienas autorius te

gali konkursui siųsti tik vie
ną apysaką.

2. Rankraščiai turi but pa
rašyti aiškiai (jei galima, ra
šomąja mašinėle).

3. Raštu* peržiūrės ir tin
kamais ar netinkamais pri
pažins bei dovanas skirs tam 
tikra iš trijų kompetentingu 
asmenų sudaryta komisija.

4. Raštus konkursui reikia 
siųsti šiuo budu: po apysaka 
pasirašyti tik šiam tikslui pa
sirinktą slapyvardė (pseudo
nimu) ; i tą patį siuntinį, ku
riame bus siunčiama konkur
sui apysaką, Įdėti atskirą vo
ką ir jame ant popierėlės pa
rašyti savo tikrą vardą bei 
po apysaka pasirašvtają sla
pyvardę.

5. Rankraštis turi but už
darytame voke ir redakcijai 
prisiųstas kaipo apdraustas 
(registruotas) siuntinys.

6. Konkursiniai raštai re
dakciją turi pasiekti nevė
liau liepos 15 d.. 1929 m.

7. Raštus konkursui reikia 
siųsti šiuo antrašu:

“Tėvynė” (Apysakų Kon
kurso Komisijai), 307 W. 
30-th st., Nevv York. N. Y.

Konkursą skelbia SLA. 
Apšvietos Komisija:

P. Grigaitis, 
Dr. M. J. Vinikas, 
P. Ba joras.

1. FAŠISTŲ KONSTITUCIJA ir
2. KIEK FAŠISTAI SUŠAUDĖ

ŽMONIŲ.
Pereitais 1928 metais, fašistu 

konstitucija, buvo perspausdinta 
"Keleivyje”, tik aš neatmenu 
tojo numerio. Taipgi, buvo duo
tas atsakymas “Amerikos Lietu
viui” 1927 metais, kiek fašistai 
yra sušaudę žmonių, rodos buvo 
tilpę peržvalgoje. Tie, kurie žino, 
te tų numerių skaitlines, malonė
kit man pranešti; o jei turite 
tuos numerius, teiksitės man pri
siųst. aš jums sugrąžinsiu ir at
lyginsiu padarytas lėšas.

K. RUTKUS
ŠI Grand St- Bot 209.

Brooklyn. N. Y. .,

J LIETUVIŲ MUZIKOS 5 

Į Konservatorija Į 
’ Komp. MIKO PETRAUSKO ' 
; 319 E Street,
♦ (kamp. Brondwayl
I SO. BOSTON. MASS. ! 
« Pasimokyk dainuot, piano, amui- !
♦ kos, kompozicijos.—abelnai muzi- • 
4 kos teorijos—chorų ir orchestrų Į 
I vedimo, instrumentacijos ir taip •

S
 gi. kas norės, bažnytinių apeierų. Į

Niekur geriau mokinama nerasi. , 
• Komp. Mikas Petrauskas, b. , j 
t gęs aukotus mokslus: pešairn.-ts | 
r ir specialistas Muzikos Mene. '
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DANTYS
Rašo Dr. Margeris.

—Gud yvnink. Maike! jus kovojat, ale kunigai. Jie 
Kur taip skubini galvą užrie- meldėsi už musų tautą ir pra
tęs? šė Dievo, kad mus apsaugo-

—Į susirinkimą, tėve. j tų.
—Tu. Maike. vis neuž-l —Nepyk, tėve, bet aš turiu 

miršti tų susirinkimų. Prisi-■ tau pasakyti, kad tas netie- 
rašytum prie parapijos, tai sa. Pakol Lietuva buvo po 
nereikėtų badėriuotis su jo-Į caro valdžia, tai kunigai 
kiais susirinkimais. į meldėsi ne už Lietuvą, bet už

rie griovė caro valdžią, ku-
—Ar tai parapija susirin- carą, 

kimų nelaiko? i". w
—O kam jų reikia, vaike? nigai_pra keikdavo.
—Tai kokiu budu jus savo 

reikalus apkalbai be susirin
kimų?

—Mes. vaike, jokių reika
lų neturim. Už mus viską at
lieka klebonas. Jis yra musų 
dvasiškas vadovas ir žino, ko 
mums reikia, o ko nereikia.

—Pas mus. tėve, kitaip 
yni. Socialistai vadų nepri
pažįsta. Jie patįs stengiasi 
savo reikalais rūpintis.

—Tas negerai, vaike.
—Tas gerai, tėve, nes tuo 

budu žmogus išmoksta pro
tauti ir pats už save kovoti. 
Jam nereikia laukti, kad 
koks lyderis įdėtų jam pirštu 
košės į burną.

—O aš tau sakau. Maike, 
kad tas negerai, ba kaip 
žmogus išmoksta perdaug 
protaut. tai jis paskui vyres
nių neklauso ir pradeda prieš 
načalstvą buntavotis. Valuk 
to, vaike, jus socialistai ir 
esat tokie nenuoramos. Jus 
neinat į spaviednį, nepripa
žįstat ponijos ir visur lermą 
keliat. Jeigu jus nebūtų, tai 
ant svieto butų daug rames
nis gyvenimas.

—Ne. tėve, jeigu socialis
tų pasaulyje nebūtų, tai gy
venimas butų daug bloges
nis.

—Kodėl blogesnis?
—Todėl, kad progreso ne

būtų - ------------------- — r-
—Nesigirk. Maike. su oro-Įdėti maldelę, už kurios su- 

gvesu. ba jus prie jo nedaug kalbėjimą šventas tėvas yra 
prisidedat. teisybę pasakius, paskyręs 300 dienų zupelnų 
tai jus prejjresą tiktai stab- atlaidų. Taigi kad tu it-di- 
dot. ‘ ba visur lerma darnt ir džiausis griešninkas butum. 
neduodat kitiems naudingą bet per tokias maldas zlydu- 
darbą dirbti. ,kas prie tavęs negali prieiti.

—hermas, tėve, reikalin-1 taĮjik surikas, tėve.
Tyla tiktai kapuose Man jau laikas eiti. |

viešpatauja, kur numirėliai! —Orait, Maike, ai sy ju 
ornli. Bet kur eina gyvenimas agen. 
ir darbas, tenai turi būt ir - 
triukšmas. Juk tylomis tu ir 
nosies negali nusivalyt, tėve, j

—Ne tavo biznis, vaike,' 
kaip aš nosį nusivalau.

Prieškruminiai (premola- vienai kitas dantis negenda 
res) arba dviilčiai yra viso ir laiku pataisys. Tik prade-, 
astuoni, taigi po keturis jusi dantį gesti lengva net ir 
kiekviename žande arba po be skausmo pataisyti, ir pa
du šalia kiekvienos ilties, taisymas būna gana pasek- 
Prieškruminiais gali būti tik- mingas. Tečiaus, kaip jau 
tai nuolatiniai dantys, vadi- dantis tiek sugenda, kad iš
naši, pirmame dantų rinki- puvus skylė net dančio mink- 
nyje prieškruminių dantų 
žmogus visai neturi. Prieš
kruminiai dantys paprastai 
biskį storesnį už iltis ir jų 
vainike kyšoja dvi smailu
mos (kugeliai). Jie tinka 

! maistui ii- atkasti ir malti.
Kaip ir priešakiniai ir iltys, 
taip jau ir prieškruminiai tik 

! po vieną šaknį teturi. Vis 
S dėlto prieškruminio šaknis 
yra plokščia ir su grioveliu, 
Įrodančiu, kad šitas dantis tu
ri palinkimo dvišakniu virsti. 
Kartais taip ir atsitinka, va- 

jlinasi, prieškruminis dantis 
turi dvi šakni, ypaš pirmasai 
viršutinis prieškruminis. 

I Krūminių dantų yra dvyli
ka. Tai išeina po tris šalia 
prieškruminių arba po šešis 
kiekviename žande. Papras
tai juos skirstoma pirmai
siais, antraisiais ir trečiai
siais krūminiais. Jie yra 
daug storesnį už kitus dantis 

Į ir atrodo lyg keturkampi, bet 
' iš teisybės tokiais nėra, nes 
jų kampai gana apvalus. Pir
masai krūminis yra didžiau
sias, antrasai biskį mažesnis, 
o trečiasai da mažesnis. Jų 
viršūnės plačios ir turi po 
tris, keturis arba kartais ir 
penkis kugelius. Taigi, labai 
tinkantys maistui malti. Kai 
dėl šaknų, tai viršutiniai krū
miniai paprastai turi po tris 
šaknis, o apatiniai po dvi. li
tai gana dažnai šitos dvi bu-

—Prieš kunigus nekalbėk. 
Maike.

—Aš noriu, kad tu. tėve, 
žinotum teisybe. Aš žinau,' - . ......
kad tu bijaisi socialistų. 0,na susilieję į vieną, 
ištikrujų tu pats turėtum prie j Dantų užlaikymas,
socialistu prisirašyti. nes jie' Kadangi dantys užima pe- 
vra tie žmonės, kuriems pri- nybos srityj labai svarbią 
klauso ateitis. į vietą, todėl ir reikia juos kuo

—Nausa, jus keliat maišią rūpestingiausiai užlaikyti, 
prieš Dip,vą ir prieš valdžią.I Geriausia sekasi dantis 
jus nepripažįstat dūšios, o švariais ir sveikais palaikyti 
man jau neužilgo reikės mir- juos nors (ju kaitų per diena 
ti, tai kur tada aš pasidėsiu? iššiuruojant ir išplaujant

- -L žkasim Į žemę, ir gule- Kiekvienas žmogus privalo 
si sau kaip ponas. į turėti

—Ne. Maike. r-—....  ’ -
tinka jūsų mokslas. Ašbi-” 
jausi mirt be dūšios. Pri< š ; ;
smertj aš noriu gaut paskuti-(atsikėlus 
ni patepimą ir noriu, kad ku-( 
nigas mane pašventintų: ta
da jau kaip bus. taip bus.

—Aš žinau, tėve, kodėl tu 
to nori. Tu biiaisi velnio. Bet 
ieigu tu prisidėsi prie socia
listų ir gerokai pasimokinsi, 
tai tu pamatysi, kad tokio su
tvėrimo visai nėra. Tada iš
nyks tavo baimė ir numirti jania j’ 
bus da lengviau, negu bu- uer (}iena užtenka, 
nant vyčiu generolu.

—Aš, Maike. priguliu prie j 
ščeslyves Smerties Susaidės 
tai tas labai palengvina 
smertj. ba kožnas memberis 
turi sukalbėti už numirusio 
dūšią rąžančių kas vakaras 
per tris mėnesius ir d a pri-

Į
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ARLINGTONO TILTAS WASHINGTONE BAIGIAMAS.

stirną siekia, tada taisymas 
skaudus ir pasėkos ne per 
geriausios. Iš tikrųjų labai iš
mintingai padaro tie, kurie 
savo dantis švariai užlaiko ir 
nors kartą per metus pas 
dentistą nueina.

Pagalios, pravartu paste
bėti. kad Amerikos žmonių 
ne tiktai žalingas, bet ir sta
čiai kvailas įpratimas val
gant šaltą vandenį gerti, 
dantims labai kenkia. Juo • 
blogiau, jeigu valgis yra kar
štas, tada danties emalis kur 
nors įplyšta, gi ten patekę 
maisto tiupinėliai ima puti, o 
podraug ir dentiną pradeda 
gesti, kas. pagalios, ir pada
ro dantyje skylę. Tegu ame
rikonai didžiuojasi savo kul
tūra, bet jau jų valgymo kul
tūra (visai nepavydėtina!). 
kuri taip žymiai reiškiasi le
dų vandenį gerti valgant, —, 
yra žmogaus sveikatai bai
siai žalingas dalykas. Ne tik 
tatai kenkia dantims, bet ir 
skrandžiui (skilviui, pilvui), 
nes gana dažnai pasėkos bū
na labai liūdnos: skrandžio 
votis arba ir vėžys!

— Į 
Baravikarskis. į

APIE kviečius.
t 

(Iš pasivaikščiojimo su vaikais)
"Karosas mėgsta, kad ji 
keptų Smetonoje." 
(šeimininkėms dovanėlė), duriu, kabo šv. Fabijono paveikslas.

i

II

sulyg mamės jūsų.

Paveikslėlis parodo Arlingtono tiltą, kuris tuojaus bus užbaigtas VNashingtone per 1 otomac 
upę. Jis busiąs vienas gražiausių civilės inžinerijos darbų.

DIPLOMATAI
TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJA PARA3E k. viduus.

; turėti tam tikrą dantims 
man nep;:- , plauti šepetuką ir kremo ar- 

; ba miltelių. Parankiausia 
j dantis gerai iššiuruoti tuoj 

_  ..._^js ir einant gult. Po 
valgiui geriausiai lengvai iš- 

. šiūruoti ir burną gerai išska- 
j Jauti, kad ve išsiplautų liku
siai maisto trupinėliai. Per
daug dažnai valyti dantis, 
ypač su šepetuku, nereikia, 
nes tatai gali padaryti dantų 
smegenų uždegimą, mat, per 
daug juos erzinama (irituo-

. Du arba tris kartus

i Reikia nors kartą per metą 
ir pas dentistą nueiti. Jis 
dantys išvalys ir suradęs ką 
nors blogo, pašalins. Gerai 
duoti dentistui išvalyti dan
tis kas šeši mėnesiai (daž
niau nepatartina). Tokiu bu
du. jis pamatys, ar kartais

Taigi kad tu ir d i-

HONDŪRAS ATĖMĖ IŠ 
UNITED FRUIT KOM

PANIJOS ŽEMES, 
kaip aš nosį nusivalau. Į Hondūro respublikos par- 

—Aš tau pasakysiu, tėve, lamentas r"‘?“x. l:?J ‘y 
kad tu net i o 
knarki. ,kos vaisių trustui, United

—Serap.
—Socialistams tu turėtum 

būt dėkingas, tėve, kad jie 
visuomet kovoja. Nes jeigu 
ne šita kova, tai šiandien ir 
Lietuvoje respublikos nebū
tų buvę.

-Meluoji. Už Lietuvą ne

___ ____ nutarė, kad tos 
ir miegodamas koncesijos, kuriomis Ameri

kos vaisių trustui. United 
' Fruit Co.. buvo duota 375,- 
000 akrų žemės, neturi jo
kios galios ir visa šita žemė 
turi būt tuojaus sugrąžinta 
valstybei. Tų koncesijų ne
buvo pasirašęs nei respubli
kos prezidentas, nei žemės 
ūkių ministeris.
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LaikasIstorinė Gadynė. Į Juodaiiju*.—Ne tamsta mane čion pa-
Vieta: Argentium-—Aukso Veršiu Respublikos skyrėte, todėl ne is tamstos ir ne iš kitų kle

bonų malonės aš čia ambasadorium esu. 
Esu paskirtas Gintarijos valdžios, ir jai vie
nai tenusilenksiu.

Kalošijus.—O kas yra ta Gintarijos val
džia, jei ne mes—kunigai? Sakyk, kas val- 
do šalį? Kas teikia tokias šiltas vietas to
kiems ponaičiams, jei ne mes?

Voveriju*.—Tėveli, nerustauk... Nesvei
ka. Klausyk daktaro patarimų.

Kalošijus. —Turi ir tamsta pūkais išklo
tą gustą—perėk sau dolerius, kol dar esi 
musų malonėj. Tokios algos masažais neuž
trinsi. (Grūmodamas pirštu Juodašijui) 
Sėdėk kietai, ponaiti, kol dar sėdisi. Daug 
mes turime dievobaimingų bernelių, ku
riems galėtumėm pavesti tamstos titulą.

Juodašijus (išdidžiai).—Ne taip lengvai 
tamsta mane iš čia išrausi. Turiu aš popie- 
ras padaręs su pačiu ministeriu...

Kalošijus.—Nebūk taip Įsitikinęs. Minis- 
teris taipgi yra Dievo tarnas... Varnas var
nui Į akį nekerta.

Juodašijus.—Nagi pabandyk tamsta.
Kalošijus (piktai).—Tamsta šiaušiesi? 

Virsti i bedievius?... Nespėjai geresnes ke
lines užsimauti, ir jau pradedi nosį riesti. 
Tuojaus ir Į bažnyčią nustosi ėjęs, poterius 

; užmirši ir kunigus pradėsi niekinti. Palauk, 
paukščiuk, aš tamstai parodysiu, katras iš 
mudviejų yra ambasadorius. (Greitai išei
na.)

Voverijus.—Ponuli, bus bėdos.
Juodašijus.—O ką jis gali man pada

lyti ?♦

Voverijus.—Ką gali padalyti? Dievu
liau brangus, ar dar kimsta jo nepažįsti? 
Juk jam yra labai lengva tamstą bedieviu 
apšaukti. Na. o tada sudiev ambasadorys- 
tė. Ar ne pažįsti davatkų? Jos neprotauja. 
Ką kunigas pasako, tą jos ir daro. Jos los, 
kunigui paliepus, patol, pakol iš marškinių 
neiššoksi... Apsidairyk, ponuli... Žinai, kad 
musų dienos jau baigiasi. Baigiasi pinigai, 
baigšimės ir mes.

Juodašijus.—Ar daug dar yra?
Voverijus.—Ko? Pinigų? Nei neklausk, 

ponuli. Net skruzdės man po nugarą laksto, 
kada pažiūriu i finansų knygą. Pinigėliai 
slidus,—jie teka kaip pavasary upelis—na. 
o gaut veik iš niekur... štai, pereitą mėnesi 
pajamų tik du doleriai ir pusė. Ir tai dar ne 
grynais, o tik kuponais, žmonės, ponuli, vi
siškai ištvirko.

Juodašijus.—Nejaugi nėra budo kaip tą 
iždą padininus? Tuojaus ir už nuprosijimą 
frako nebus kuo užmokėti.

Voverijus.—Nežinau aš jokio budo, po
nuli. Kartais manau, kad ar negeriau butų 
iškalno save apsirūpinus. Aš net sumaniau 
Įstegti pirtį, kartu su masažo kabinetu.

Juodašijus.—Gal butų ir pelninga.
Voverijus.—Su manim tiek to. bet man 

gaila tamstos. Kur eisi? Ką pradėsi be 
. , ... rr- r n , įkalbos, be amato? Pamąstyk.‘ponuli. Vie-
Juodašijus.—-Tėvelis klysti. As atsiųstas ną karta maniau sau. kad tamstai butu jre- 

cionai Gmtanją atstovauti, o ne vergauti. I rjausis išrokavimas jieškoti pačios kuri ne 
Esu ne vergas, o tik viršininkas. ........................

Kalošijus (ironiškai). -— vuc»u«un<»,.. - .--------- —.......
Klausykite tiktai, jis viršininkas... Cha...' tūkstančių. Dabar yra, ponuli, geriausia lai- 
cha... cha... cha... viršininkas. Ne, ponaiti, kas, pakol ambasadorius esi. Nes kai vietos 
aš kitaip manau. Tamsta sėdi čionai tiktai neteksi, tai mergos į tamstą nežiūrės, 
todėl, kad aš ir kiti klebonai to norėjo.

•

sostinė.
Dalyvauja:

Juodašijus—Gintarijos atstovas.
Kalošijus—Dvasiškas vadovas, žymus davatkų 

organizatorius.
Voverijus—Finansų Viršininkas, masažo dak

taras.
Tiltijus—Atstovo Juriskonsultas.
Pasiuntinys.

PIRMAS AKTAS.
Didelis kambarys. Po kairei stovi aptrin

tas stalas, betvarkiai apkrautas Įvairiais 
laikraščiais, knygomis ir mergų-aktorkų 
fotografijomis. Ant sienos, ties pat stalo vi-

Kalošijus (vaikščiodamas po kambarį). 
’—Radau... radau... Sugalvojau... Turiu... 
i turiu... (gniauždamas delną). Visus aš jus 
i turiu štai šičia.
vaikai, bedieviai, farmazonai... Nenorėjo
te duoti geruoju, tai dabar duosite piktuo
ju... duosite ir dar man skverną pabučiuo- 
site, kad tiktai imčiau.

Juodašijus (Įėjęs Į kambarį nepastebė- 
, tas. pats sau).—Kas čia per monai?... Pa
kvaišo? (į Kalošijų) Atsiprašau tėvelio, ką 

(tamsta radai?
Kalošijus (dar sau vienas).—Dabar jus

A-a-a... prakeikti velnio

Vaikai klausia manęs:—Tėte. 
Kieno laukas tas žaliuoja.
Ir. kaip jura išsiliejus.
Vilnimis kviečiai linguoja?
—Tai vis mano, reiškia musų:
Dalis gauta iš gimtinės.
Dalis-
Dalis—pirkta pas kaimynus.
Bet kaimiečius aš mylėdams.
Kaip tikruosius savo brolius.
Jiems atidaviau, lai sėja...
Be manęs jie būt prapuolę.
—Koks gerutis tu. tėveli!
Tai bus jiems gardaus ragaišio, manęs neėsite. kaip vilkai iš visų pusių. 
Baltos duonos iki valiai.
Ir pyrago laiks nuo laiko!
—Ne. nemėgsta jie pyrago.
Ir bendrai, kviečiai ką duoda.
(Užsispyrę, mat. begalo).
Valgo jie tik duoną juodą.
0 kad butų dar gardesnė—
Tai pelų jie jon primaišo...
Nebemėgsta jie baltesnės.
Nei pyrago, nei ragaišio.
- Jei pyrago jie nemėgsta.
Iš kviečių, tad ką jie daro?
—Puse kainos gi i miestą
Parduot žydams maišais varo.
O ką gauna jie už kviečius—
Mėgsta vaidžiai duoti doną...
Toks jau būdas pas kaimiečius,
Toks stačiokiškas jų skonis...

Sulietuvino Ant. Sk-is.

ĮNIRŠIS PRIEŠAS.

Įniršęs priešas visu frontu 
Beširdžiai puola mus eiles.
Visai teisingai mes suprantam. 
Kad snaust ramiai jau negalės.
Nes darbo žmonės jau pabudo
Ir jieško sau naujų kelių: 
Kasdien stiprėja, nepabūgo
Ir laukia tik naujų kovų.
Ir jis dar mano sulaikysiąs
Veržimąsi naujų srovių:
Kaip pirma, mumis surakysiąs 
Retežiais amžinų vargų!...
Nors jis mėgina pulti mumis
Ir mėtos Į visas šalis— 
Atsakymas mus: nesibijom, 
Užtikrinta mus ateitis!
Tiktai sargyboje budėkim 
Ir ginkim mus šventas teises;
Aukų ir darbo negailėkim,— 
Kovoj, draugai, laimėsim mes!

Skr.
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Juodašijus ( prisiartindamas).—Nesvei- 
.kauji? Gal daktarą pašaukti liepsi?... (Įęi- 
na Voverijus). Daktare, dėl Dievo meilės, 
žiūrėk, musų tėvelis apsirgo.

Kalošijus (vis dar sau vienas).—Visus 
priversiu nusilenkti, visus kaip avinus nu
kirpsiu netik čia, bet ir Gintarijoj jums 
vietos nebus.

' Juodašijus (Voverijui). Ar nematai, 
kad jam galvoje susimaišė? Jis niekuomet 
taip nekalbėdavo.

i Voverijus. Aš ne galvos specialistas.
, Juodašijus. Juk tamsta daktaras.

Voverijus.— Mažai ko daktaras—mane 
tik masažuoti temokino.

Kalošijus (Atsipeikėjęs).—Ko murmate 
tenai, lyg musmirių užėdę?

i Voverijus (nedrąsiai).—Gal dvasiškas 
tėvelis šumpi nutrenkei, gal liepsi pabrau
kyti?

i Kalošijus.—Durniau...
Juodašijus.—Gal eisiva prasivėdyt? Čia' 

baisiai trošku. O gal tėvelis mylėtumei su 
manim nueiti paveikslų pažiūrėti?... Šian
dien Čalį Čapliną rodo.

Kalošijus (su panieka).—Vištgalviai... 
Aš galvą laužau, kad suradus būdą, kaip 
pailginti mušti dienas, kaip padidinti iždą,1 
o jiems Čalis čaplin rupi.

Juodašijus (užsigavęs).—Tėvelis mane 
Įžeidei. Aš ambasadorius.

Kalošijus.—Kokis ten velnio ambasado
rius. Tamsta esi mano tarnas.

I

| tik auksinius dantis turi ,4>et kurios tėvas
— Viršininkas...!Salėty parašyti čekį ant kokios dešimties

(Bus daugiau.) p
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C* *• I • • r lo KTtT»iraf t:Siunčia Trockiui r 
“Prakeikimą.”

Sovietų komunistų partija prastai įdomius bandymus 
įyšy su paskutiniais Trockio atgaivinti lavonus. Profeso- 
pareiškimais užsienio spau
doje stengiasi sukelti Sovie
tų darbininkų nusistatymą 
prieš Trockį. Darbininkų su
sirinkimams siūlomos labai 
aštrios rezoliucijos, kuriose 
Trockis vadinamas išdaviku. 
Tokia rezoliucija šiomis die- jo širdis 

tramvajų dirbtuvių darbinin-j K.. • A____ X •.........• 1

> I
PRIKĖLĖ Iš NUMIRUSIŲ” ŠUNĮ.

.............................................................
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ŽMONĖS BE TĖVYNĖS Į 
SUTVĖRĖ UNIJĄ.

Berlyne susitvėrė “Kos-j 
mopolitinė Unija,” kurios' 
vyriausis tikslas yra legali
zuoti “žmonių be pilietybės” 
(Staatenlos) padėtį. Unija 
stengsis sutverti tokiems 
žmonėms “kosmopolitinį pa- 
sportą” ir išgauti jam valsty
bių pripažinimą.

Jaunąs vyras, 32 melų. Kvi'as dar- 
huiinkas ir gvi'v budo, nori susipužir. 
ti -u rneigina apie 21 melų su tikslu 
a[»ive«ti. Turiu kiek ir turto. Arčiau 
'usipažinsime per laiškus.

CASTANT V.ASHKEVICI!
| P. O. Box (M).). Homer City. Pa.Maskvos profesorius And-.nimis davė gerus rezultatus, 

rejevas padarė kelis nepa- prof. Andreie v ui pavyko: 
“prikelti iš numirusių” nu
dvėsusį šunį. Praslinko jau' 
dvi savaitės, o tas šuo tebe
gyvena.

Prof. Andrejevo laborato
rijoje gyveno kitas šuo. kuris 
buvo miręs ir prikeltas iš nu
mirusių jau kelis kartus. 
Prof. Andrejevas nunuody
davo jį įvairiais nuodais ir 
vėl atgaivindavo. Šis šuo 
“matė mirtį” jau septynius 
kartus. Tečiau prof. Andre
jevas ir jo pagelbininkas Ku- 
liabka nurodo, kad jei žmo
gaus mirtis esanti surišta su 
svarbiausių organų suirimu, 
tokių numirėlių negalima at
gaivinti. Bet jeigu žmogaus 
organizmas nesuiręs — tai 

galima duoti jam gy- 
s ir “iš num imsiu 

bandymai su šu- prikelti.” “L. Ž.” "

Rusijoj Areštuotas
“Keliaujantis 

Pranašas.”
Šiomis dienomis Sovietų 

valdžia areštavo žmogų ži
nomą kaip “Otec Michail” 
(“Tėvas Mykolas”), kuris 
vaikščiojo iš kaimo į kaimą 
kaipo “keliaujantis prana
šas.” Jisai gyrėsi nebijąs šal
čių ir net per sniegą eidavo 
basas. Vaikščiodamas giedo
jo psalmes ir gąsdino kai
miečius, kad jie šalintųsi , 

( anti Kiisto, kuris dabai pęjgięjyp-jy Trockis buvo' plakti ir numirėlis atsikvėpė 
išsiųstas iš Rusijos už prieš- ” 
sovietišką slaptą darbą, 

i “Mes laikom—pareiškiama 
:atsišaukime—didžiausia gė
da. kad spalių revoliucijos 
dalyvis ir buvęs raudonosios 
armijos vadas dabar rodosi 
anglų buržuazinėj spaudoj...' 
Mes pareiškiami gėda Troc- 
kiui. įvariusiam peilį Į SSSR 
nugarą. Mes kviečiam jus 
pradėti pačią griežčiausią 
kovą prieš Trockio šmeižto 
žygius.”

To pat susirinkimo vardu 
pasiųstas dar atskiras laiškas 
pačiam Trockiui, kuriam į jį 
kreipiamasi kaip į “gospodi- 
ną.” “Su dideliu pasipikti
nimu, — sakoma laiške, — 
mes perskaitėm apie tamstos 
kontrevoliucinius žygius, nu
kreiptus prieš SSSR. Mes 
siunčiam Tamstai, proletanj 
revoliucijos reikalų išdavi
kui, -savo prakeikimą. Jei 
tamstoj pasiliko dar nors la
šas gėdos ir sąžinės, jei ang
lų doleriai dar neaptemdė 
tamstos proto, tai išklausyki 
tamsta kelis žodžius mu^ų 
tiesos... Mes pareiškiam, kad 
tamsta išdavikas ir parsida
vėlis. Tamsta padarei patį 
šlykščiausią nusikaltimą, už 
kurį dar turėsi smarkiai atsa
kyti prieš proletariatą.”

I 
I

Galima Importuoti 
Mėsos Produktus

Iš Lietuvos.

99

,s žmones savo tam
sos karalijai.

! Kartu su tuo “pranašu 
vaikščiodavęs choras iš ketu- 

Ligi šiol buvo sunkumų su »įu merginų, kurios buvo pa-
suvadinusios buvusio caro 
dukterų vardais: Olga. Tat
jana, Marja ir Anastazja.

• į Kaimiečiai priimdavo “Tėvą 
iš Lietuvos

Amerikon įvežti. Mat. įveža-p ,.
moii Amerikon mėsa ir mesi-Ju\. . .... , . ...
niai maisto produktai turi! . -^ako. kad sp
būti paliudyti, kad jie yrah0^! bl ud« pikmti be 
sveiki^ ir tinka vaitojimui. Uokl° Pagailėjimo, nes

gabenimu mėsos arba mėsi
nių maisto produktų iš Lietu
vos Amerikon.

Teisybę pasakius, jų visai 
negalima buvo su Aidžiausia pa 

garba. nes skaitė jį “šventuo

•»

rius Andrejevas ir jo pagel
bininkas Kuliabka yra įsiti
kinę, kad “iš numiiusių pri
sikėlimo problema” busianti 
išspręsta artimiausiais me
tais. Tečiau. kad numirėlis 
“prisikeltų” yra būtina, kad 

** > ir svarbiausi kūno 
nomis buvo priimta Kijevo organai nebūtų apardyti.

i Nesenai prof. Andrejevas 
kų ir tarnautojų susirinkime, parodė studentams tokį ban- 
Be to, darbininkai išleido at- dymą. Į mirusio žmogaus šir- 
sišaukimą i Anglijos, Vokie- dį prof. Andrejevas įvedė 
tijos ir Francuzijos darbinin- [ tam tikrą Ritter Lokku tirpa- 

Tame atsišaukime pa-lo dožą. Staiga širdis pradėjo « « « !»».•• • — 9 • x • 9 — —
k

• Išsigandę studentai išbėgo iš 
auditorijos. -

■ vas nustatė, 
atgaivintoji 
minutų!

Panašus

C * V i 1 • L* 1* IY C4 » C4I »'-/ I III* VIJ • 1 j / » < « . • . •

Tas reguliuojama tam tikru!. šventumu prisidengę viso-
*? v ... _ : L’ixx »-zl» L'/'* i ii i va L-i t-n I Likie reakcininkai valkiojasi 

po kaimus ir kelia tarp tam
sių žmonių nerimą.

Ispanijos Diktato- 
gaubut riaus“Švelnumas”.

Šiomis dienomis Ispanijos 
diktatorius Primo de Rivera 
pasikvietė spaudos atstovus 
ir paprašė, kad jie praneštų 
Amerimkos visuomenei. 

Washingtone, kad Amerikos koks jis yra ‘‘nuolankus” 
Agrikultūros (Žemės Ūkio) valdonas. Paklaustas apie 
Departamentas sutinka leisti;malšinimą studentų riaušių. 
Amerikon įvežti viršminėtus!jis aiškinosi taip:

“Neapsakomai reikia gai-

susitarimu tarp abiejų šalių 
vyriausybių.

Toks susitarimas dabar 
jau įvyko ir mėsa bei mėsi
niai maisto produktai (kaip 
dešros, kumpiai, palengvico; 
ir daugelis kitų) g 
liuosai iš Lietuvos įvežami 
Amerikon.

Dar pereito sausio mėnesy 
Amerikos Vyriausybė prane
šė Lietuvos Pasiuntinybei

produktus, jeigu kiekvienas
toks siuntinys bus Lietuvos Ietis, kad mano valdžia turė- 
Vyriausvbės atatinkamai pa- jo imtis aštrių priemonių stu- 
liudytas, kad siunčiamieji ‘denių riaušėms malšinti. Bet 
]>roduktai pagaminti piisilai-idabar, kada tos riaušės jau 
kant veterinarijos reikalavi-jpasibaigė, aš galiu apie jas 
mų. Šio liudijimo forma tapo .kalbėti atvirai ir noriu, kad 
nustatyta ir ji tilpo Suvieny-Į Amerikos žmonės teisingai 

mane suprastų. Mes nenorim 
teisintis, nei atsiprašinėti. 
Musų valdžia visuomet buvo 
nuolanki, ir per visus pasta
ruosius metus pas mus nebu
vo nei priespaudos, nei per
sekiojimų.

“Čia galima priminti, jog 
prie dabartinio rėžimo Ispa
nijoj nebuvo nužudytas nei 
vienas politinis prasikaltė
lis. Visi politiniai prasikaltė
liai buvo baudžiami labai 
lengvai.

“Bet ką mes galėjome da
ryti akyvaizdoje studentų su- 

1 Jeigu mes butume 
juos paleidę be bausmių, tai 
visi sakytų, kad valdžia yra 
bejėgė. Mes nebūtume išpil- 
dę savo pareigos valstybei ir 
butume padrąsinę riaušes. 
Žinoma, studentams labai

tų Valstijų Agrikultūros De
partamento mėnesiniam biu- 
letine, išleistam vasario mė
nesį, kaipo instrukcija vi
soms įstaigoms, turinčioms 
reikalo su mėsos bei mėsinių 
maisto produktų importavi
mu.

NUOGAS ŽMOGUS 
WASHINGTONE 
ANT GATVĖS.

YVashingtone žmogus gali 
eit apsirengęs bile kokiom 
drapanom, ir niekas jam nie
ko nesakys, 
ant gatvės visai be drapanų.į, 
tai jau tikrai bus bėdos. Taip1' 
atsitiko pereitą panedėlį. 
Kertėj G ir 1 irtos gatvių sto
vėjo trafiko policmanas ir 
tvarkė automobilių važiuoto.

Bet jeigu išeisi

o . ... . _. . , . .-oniciiiaiiic mum
ištekėjo, kad gyn^u bausme nešti, bet kai- 

įs turkiSKOs pirties įseionuo-’, ' ■ -•
gas žmogus ir nere per trafi-|bausti nes kitai|) toki()s

Prof. Andreje- 
kad tokiu budu 
širdis plakė 20 busią

vybės jėgas i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bč vaikų nuo 25 iki 38 me
tu. turi kalbėt angliškai ir pinigų nors 
$3(»0; aš esu 40 metų, turiu savo biz
nį. Platesnes žinias suteiksiu per laiš
ką; su pirmu laišku prašau prisiųsti 
ir savo paveikslą. F. G. (17) 

1783 E. Firestone, Los Angeles, Cal.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 28 metų amžiaus nepaisant 
tikybos. Aš esu pasiturintis vaikinas 
ir mylintis švarų šeimyninį gyvenimą, 
28 metų amžiau-. Merginos rašant 
laišką malonės prisiųst ir paveikslą, 
kurį pareikalavus grąžinsiu.

W. Z.A1LK P. O . Box 195,
Kapuskasing, Ont., Canada.

Ispanijoj pereitą sąvaitę 
buvo areštuotas* rašytojas 
Ramon dės Valle-lnclan už 
įžeidimą diktatoriaus Primo 
de Riveros, bet vėliaus buvo 
paleistas. ____ :______________

i Pajieškau apsivedimui merginos 
senesnės 2^ metų, esu vaikinas 28 nr 
tu. 5 pėdu, 9 colių, 
ka.- 
$3,000.

PAJIEŠKOJ1MAI
Pranas Mėlauskas, pajiešuu brolio 

Stanislovo Mėliausko. paeina i- Kau
no gub.. Raseinių apskričio, Kelmė- 
pašto. Kušleikų sodos. Seniau gyveno 
New Yorke. Kas apie jį žino, prašau 
prpanešli.

F. MILAUSKAS
1125 So. 49-th avė.. Cicero, 111.

ne 
)e- 

šviesus, amatnii:- 
turiu nuosavybės $9.000, ir antra 

Geistina kad mergina butų 
graži, linksmo budo, mylėtų muziką ir 
muksią. Su pirmu laišku malonės pri
siųsti ir savo paveikslą.

A. MEI.ICZ
P. O. Box 126, Olympia, Wash

Pajieškau moteries apsivedimui nuo 
40 iki 15 metų, aš esu našlys, tūrio 
du vaiku. !•; metų, turiu farmą, bet 
dabar gyvenų Brooklyne. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti ir paveikslą.

KAZYS LIZINAS
1 48 Manėt st., Brooklvn, N. Y.

Pajieškau draugo Aleksandro Kas
paravičiaus, pirm 1(’> metų gyveno 
Amsterdam. N. V., dabar nežinau i.ur 
Malonės atsisaukt arba žinantieji teik
sis pranešti jo adresą.

B. STILKA
110 I.aivrence st., Jiartfoid. (lomi.

IŠ ŽVALGYBOS 
DARBELIŲ.

Areštavo žmogų už ameri
kiečio laišką ir tąsė po ka

lėjimus pusę mėnesio.
“Keleivio” rėmėjas ir pla- tėvų barzda: 

tintojas, F. Klimkevičia iš,didesnės* i 
Plymouth, Pa., šiomis dieno
mis gavo iš Lietuvos nuo sa- ■ 
vo draugo laišką, kur apra-į 
šomi tiesiog pasibiaurėtini 
žvalgybos darbai. Laiško au
torius sako:

“Šių metų 15 dieną sausio 
mėnesio atvyko pas mane 
kriminale policija, padarė 
kratą ir rado jūsų laišką, ra
šytą pereitų metų gruodžio 
mėnesio. Tame laiške nieko; 
bloga nėra pasakyta, tik pra
nešama. kad siunčiat man 3 
numerius ‘Keleivio.’ Polici
ja paėmė tą laišką ir mane 
areštavo. Ant rytojaus nuva
rė mane į Alytą ir uždarė 
daboklėj. Alytuje išlaikė 

įmanė dvi paras, paskui nuva-
■ rė mane į Mariampolę ir te- 
i nai išlaikė daboklėj, rodos. 
• 10 dienų. Iš Mariampolėsnu- 
, vežė į Kauną ant tardymo.
■ Kaune išlaikė dvi dienas, iš- 
t tardė ir paleido. Taigi ištąsė
mane visą pusę mėnesio ir 
visai be jokio reikalo. Pa
leisdami atidavė ir jūsų laiš
ką. Paskaitė mane “plečkai- 
tininku.’ Turėjau pakelti 
daug išlaidu ir vargo, ir už 
ką?”

Ištikrujų. už ką gi tą žmo
gų tąsė? Juk “Keleivis” nė
ra Lietuvoje uždraustas. Ir 
vėliaus paštas tuos tris “Ke
leivio” numerius jam prista
tė. Žmogus už juos dėkoja ir 
prašo daugiau.

Išrodo, kad Lietuvoje yra 
perdaug žvalgybininkų ir 
kad jie kabinėjasi prie ra
mių piliečių irdrumščia tvar
ką tik dėlto, kad neturi ką 
veikti.

į

SO-

KODĖL ŽYDAI NEŠIOJA 
BARZDAS.

Jau žiloje senovėje pas ry
tų tautas barzda buvo ne 
vien subrettdimo ir surimtė
jimo. bet ir pagarbos ženk

lias. Vyrai prisiekdavo savo 
: nebuvo tada 

gėdos kaip netekti 
[barzdos, šis paprotys labiau- 
įsiai buvo išsiplatinęs ir užlai- 
i komas pas žydus. Pranašas 
įsa jus. kalbėdamas apie bau- 

jsmę ir gėdą, kurią Dievas ga- 
i Ii pasiųsti žydų giminei už 
nepildymą įsakymų, grąsina 
asiriečiais, kurie Dievo pa
siųsti nuskus žydams galvas 
ir barzdas. Karaliaus Dovy- 

;do laikais žyduose buvo pa
protys besisveikinant bu- 

■ čiuoti vienas kitam barzdą.
Senovėje dvasiškiams bu

vo draudžiama kirpti ar sku
sti barzdas. Šis paprotys už
siliko ir iki šių dienų pas kai 
kurias tikybas, pavyzdžiui 
pas stačiatikius. Senovės žy
dams tik viename atsitikime 
buvo leista skusti barzdą, bū
tent—susirgus raupais. Šian
dien daug žydų nesilaiko to 
senovės papročio.

DĖL SALDAINIŲ UŽ
MUŠĖ MOTERĮ.

Pereitą sąvaitę Brooklyne 
buvo toks atsitikimas. Ant 
Bedford avė. prie policijos 
nuovados durų stovėjo polic
manas. Prie jo priėjo kaž 
koks ateivis ir svetimu ak
centu klausia, arčia tikra 
policijos stotis. Gavęs atsa
kymą, kad taip, ateivis išsi
traukė revolverį ir sako: “Ar 
matai šitą? Aš tik ką užmu
šiau savo mylimą su juo!” Ii 
tai pasakęs leidosi bėgti. Po- 
licmanas jį pasivijo ir arešta
vo. Suimtasis pasisakė esąs 
H. Klym (gal Klimas?) ir 
pasakė, kad užmušta jo myli
moji randasi po numeriu J4J 
North Third st. Policija nu
vyko tenai ir rado jau didelį 
buri žmonių. Pasirodė, kad 
tenai buvo nušauta Katrė 
Lotockienė. našlė. Klym už
mušė ją dėl to. kad atėjęs 
pas ją rado ant stalo krepše
lį saldainių už 10 centų. 
“Kas tau tas saldaines nu
pirko?” jis tuojaus ant jos 
užsipuolė. Kilo smarkus gin
čas ir Klym šovė i moterį 4 
kartus. Ji tuoj mirė.

Pajieškau brolio Kazimiero Jori 
Prapimų kaimo, Kvedernos parapija .. 
Tauragės apskr. ir pusseserė- M;vjo-i 
nos. Lapinskaitės-Laucevičienės. Fra-1 
pimų kaimo;- girdėjau gyvena Chica-' 
goję. Prašau atsišauki, arba žinantieji 
malonės pranešti.

Leokadija Jocailė- Minskietė 
lllContinenta! -t., Pittsburgh. Pa. |

REIKALINGAS SL AUGES ŽMO
GUS ant mažos ūkės, kuris suprastų 
maždaug ūkės darbą. Malonėkit kreip

iu, tis šiuom antrašu: . (16)
IRANU BERTULIS 

llov 57. Stratfurd. Conn.
Telefonas: Stratfurd 9155-2.

REIKALINGAS ANT FARMOS
DARBININKAS.

Atsišaukit tuojaus ypatiškai 
Pajieškau giminių Juozo ir Aleko ai ĮX?1 telefoną. 

Pareigių; Jurgio ir Jono Gu taušku; 
Nikolo Kvekšo — visi Gargždų para
pijos. Malonės atsišaukti.

ONA SVEISTRIS
17 Sar.ger st.. So. Boston, Mas

Pajieškau pusbrolio Polito Balčiaus,1 
seniau gyveno Ncw Yorke, turėjo res-Į 
toraciją. Kas apie jį žino, prašau pra-[ 
pešti j<> adresą, už ką tariu iš kalu, sai.- 
ačiu, arba pats malonės atsišaukti.

Mrs. Barbora Grudinskienė (17) Į
Box 97 Merrimack st.. Methuen. Mas-.

Mano sesutės gyvena (’hiiagoj Ju
lytė ir Brigyta Vilčiauskaitės, vyrai jų 
Fabijonas ir J. (Iksas. Iš Lietuvos pa
eina iš Gruzdžių miestelio, Siaubu ap
skričio. Aš nepersenai atvykusi Kana
don. prašau sesučių atsišaukti arija 
kurie apie jas žino malonės pranešti 
jų adresus. (17)

MISS A. VII.ČIAUSKAITĖ
211 Hickory Rd., Ford City. Ont.,

Canada.

J AVIES LSEV1CH S
113 H lifto la n d st..

E. Bridgewater. Mass. .
Telefonas 128—5.
PARSiDl <>I)A .i ruimų namas ir 

vienas akeris žemės. Narnas yra su vi- 
įtnisymais. Ant žemės yra daug 

vai-ingo medžių. Pasilikau viena naš
lė ir todėl noriu parduoti. (16)

A. NORKEV H 1ENĖ
30 Brazil st., Melrore, Mass.

t 
I
i

Andrius Karpavičius pajieškau se- 
«ers Elzbietos Karpavičiūtės iš Šilėnų 
kaimo. Veiveriu vaisė.. Mariampolės 
apskr. Seniau gyveno Hartforde, da
bar nežinau kur. Kas apie ja žino ma
lonėkit pranešti ai ba pati lai atsišau
kia. . <17)

ANDRIUS KARPAVIČIUS
283 Chapel sL, New Haven. Conn.

PARSIDUODA NAMAS IK Bl - 
CEKNĖ. Narna- 8 kambarių, naujas. 
2 metai kaip statytas, tam pačiam na
me yra Buėernė ir Grosemė, vieta la
bai gera, storu aplinkui nėra, gyven
tojų daug, šalę miesto, biznio daug; 
aš turiu išvažiuot j Lietuvą. Norintieji 
pirk tur mokėti angliškai, vokiškai ir 
čekiškai Platesnes žinia.-, suteigsiu 
apatiškai ar per laišką.

BRONiS GAILUS
137 Friday st« Millvale, Pa.

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BEKERNE

Su visais įtaisymais. Medinis bildin- 
gas su 6 kambarių apartinentu. Gara
žas 1 karams, puikioj vietoj prieš di
delį parką. Biznis išdirbtas, neša gerą 
pelną. Arčiausiai kiti storai 6 blokai. 
Nerasit geresnės vietos visame Grtvid 
Rapids. Kaina SIX.(H>0. Norint infor
macijų. klauskit laišku greitai. Taipgi 
aš turiu daugelį gerų farmų, parsi
duoda pigia kaina. Kas mylite įsigyt 
farma su mažai pinigų, rašykit arba 
atvažiuokit pa> mane. (17)

JOS Š I A N TON 
Keal Estate 

LOM ELI., MICH.

I’ajieškau brolio Prano Skaisgirio, 
iš Lietuvos paeina Skaisgirių kaimo. 
Sintautų vaisė. 12 metais išvažiavo į 
Kanadą. Dabar kur jis randasi neži
lai). Kas ame jį žino malonėkit pra
nešti už ką busiu dėkingas, aiba pats 
teiksis atsišaukti. Aš tik metai kaip 
atvažiavau Kanadon (17)

ANTANAS SKAISGIRIS 
Gardeli, Sask., Canada.

LENKŲ SOCIALISTU 
KONSTITUCIJOS 

PROJEKTAS.
Lenkų spauda skelbia 

cialistų partijos “Wyz\vole-
nie” ir ūkininkų partijos pa
tiektą seimui konsituciįos 
pakeitimo projektą. Projek
tas, kaip ir vyriausybės blo
ko. numato prezidento rinki
mą 7 metams tautos balsavi
mu. Tečiau dauguma punktų 
radikaliai skiriasi nuo vy
riausybės bloko projekto. 
Kairių jų blokas siūlo panai
kinti senatą, pripažįsta įsta- 
tymdavystės iniciatyvą sei
mui, vyriausybei, aukščiau
siai ūkio tarybai, darbo tary
bai, o taip pat kiekvienam 
190,000 piliečių. Be to, pro
jektu susiaurinama pasyvinė 
rinkimų teisė dvasininkams, 
o taip pat valdininkų dalyva
vimas rinkimų kampanijoj. 
Žemės reformos srity nuosa
vybės maksimumasgali siek
ti tik 60 hektarų, o prekybos 
ir pramonės rajonuose tik 30 
ha. Projektas taip pat numa
to autonomiją sritims su miš
riais gyventojais.

Taigi, jeigu šitas socialistų 
projektas praeitų, tai ir Vil
niaus kraštas gautų autono
miją.

Bet lenkų patriotai-tauti- 
ninkai šitam projektui labai 
priešingi. Pilsudskio organas 
“Illustrowany Kurjer Co- 
dzienny” sako, kad šitokio 
projekto įvykinimas reikštų 
Lenkijos valstybės pamatų 
sunaikinimą. Tautininkai vi
sur vienodi.

Socialistų projektas vis 
dėlto bus patiektas seimui.

i
Pajieškau Marijonos Joeiukės ir 

Juozo Jociaus, paeina iš Raseinių aps.. 
Girkalnio vaisė., Mižiunų kaimo. Kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti 
arba pats lai atsišaukia, turiu svarbų 
reikalą. (17)

Mrs. Antosč Jociukė-Danielius
1127 Brandytvine st., Philailclphia.l’a

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugo, <ia 

mano paveikslas.

Parsiduoda Gera Farma!
59 akei-iu, 35 dirbamos, daug malku, 

vaisingų medžių. 6 kambarių naujas 
namas, fomišiai, barnė ir kiti budir- 
kai; 6 karvės, arkliai, vištų; įrankiai, 
mašinerija, vežimai; mokykla visai 
arti, prie miestelio. Kaina už viską 
$3,(88); įnešti $1.(M8>. (19)

MRS. GALOP
lfc»x 278. Saratoga Springs*. N. V.

Į

po valdžia mes turėjome juos 
į- , . - - I MCILU-U, 11LO niLaiu ivr\nj$ l'iaU-
ką kiton gatves pusėn. pas-iš&t ,ėtu kart^tjs jr ateitv. 
kui nubėgo prieš iždo minis- :e ” 
teriją ir tenai sustojo Polio,' Kalbėdamas apie diktatu- 
manas puolę prie jo. Nuogas ,.,,s ateiti t R.
žmogus tuo tarpu movė i d ra- yasakė tr in • 
panų krautuvę, kur patai -j 
nauja gražios jaunos pane
lės. Tenai pasidarė riksmas. 
Bet šita scena neilgai tęsėsi, 
nes į krautuvę tuoj jpuoiė po- 
licmanas ir pagriebęs ap
siaustą šitą žmogų apsupo. 
Paskui buvo pašauktas poli
cijos vežimas ir nuogalis bu
vo nugabentas nuovadon. 
Tenai jis pasisakė esąs Her- 
bert Alto, buvęs turkiškoj 
pirty ir jam pasirodę. kad 
kažin kas pavogęs jo drapa
nas. Savo šėpos pažiūrėti jis 
nėjęs, bet nutaręs, kad tarp 
vagių neužsimoka .geram 
žmogui būti, todėl nusispjo
vęs į JU pusę ir išėjęs laukan.’ Rochestery kilo anądien 
Pradėjus policijai galvoti, ką gaisras. Tėvas puolė į degan- 
su juo daryti, jisai patarė jai, tį namą gelbėt savo miegan- _........... _o___ , ......
kad nusiųstų jį į pamišėlių čius vaikus. Liepsnose žuvo1 kviečių. Taip yra žmonės nu- 
namus, ką policija ir padarė, jis pats ir du vaikai. (balsavę referendumu.

j “Žinoma, permaina turės 
ateiti. Tai yra visai noiTnalu 
ir teisinga. Nei dabartinė 
valdžia, nei kita jai panaši, 
negali laikytis amžinai. Ir aš 
dabar laipsniškai dirbu, kad 
sugrąžinti kraštui konstituci
nę tvarką. Aš tikiuos, kad iki 
1931 metu bus užbaigta kon
stitucija ir tuomet bus su
šauktas parlamentas, kuris 
atstatys normalų visuomenės 
gyvenimą. Kada tas bus pa
dalyta, tai aš pasitraukiu iš 
valdžios ant visados ir ne- 
kuomet daugiau į ją nebegrį
šiu.”

Rumunijoj, Petrozeni ka
syklų apieiinkėj, komunistai 
pereitą nedėldienį bandė da
ryt susirinkimą. Kilo muštv- 
nės su policija, kuri sužeidė 
8 komunistus.

Toronto mieste, Kanadoj. 
| sudegė šv. Albano katedra. 
į Nuostoliai siekia $50.000. 
I

Šveicarijos valdžia panai
kino savo monopolį ant kvie
čių, o duos ūkininkams para
mos po $1.70 nuo kiekvieno 
100 kilogramų pagamintų 

(balsavę referendumu.

“BIRUTE
i

NAUJAUSIĄ LIETI VIAKV 
KALENDORIŲ 

LAIDA 1930 METAMS.

Išleido Jonas Kerdiejus 
663 Fourth St., Dept. K, 
South Boston, Mass.

Agentai, atsišaukite pas leidėją 
Biznieriai užinleresuoti klauskite 

informacijų.
šie kalendoriai parduodami vienas 

P«» 25 centus.
Pri-ių-kile už 2c. štampą, gausite 
naują kalendorių kataliogą.

Viską paaiškinsiu per laišką. Kurie 
norės arčiau susipažinti, prašau pri- 
siųst paveikslą Rašyt sekančiu adre
su: VIRGIN!A I) KO

261 ('ark avė., NVecria'uken, N. .J.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, mokanti 
angliškai kalbėti. Gera mergina malo
nės tuojaus rašyti ir savo paveikslą 
pr'sinsti. J. B. L.
67 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

I >vi jaunos merginos pajieško apsi- 
vedimui vaikinų; sutinkame ištekėt uz 

i tų vaikinų, kurie mus atitrauks į Ka- 
; nadą. Esava šviesių plaukų, mėlynų 
akiu, 5 pėdų 3 col. augščio, sveriant 
145. kita 150. Vaikinai, norinti arčiau 
susipažinti, malonės atrašyt laišką ir 
pri-iust savo paveikslą.

T. K-tė Cuinių kainus. Papile- 
paštas, Šiaulių ar.!; LUhuania.

FARMA PARSIDUODA
22 akcriai ariamos žemes, t arkly’, 
l.iives, \<i i.c, didelės ganyklos, 
ruimų namas ir kaimo vanduo; dale 

visokie jiankiai fannai. Par- 
1 ra prirengta anksty-

rašykit angliškai 
a?)

Salėm Depot. N. H.

4
lė barnė.
<1uo<lu pigiai.
bicms žirniams. Kurie esate užintere- 
suoti. klauskite; t«š,k\ «uK

M lt. 15. BESDROSIAN
Bot 199.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

WOI« ESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling SU 

’ Ofiso Tel.: Tark 3491
Namų Tel.: Maple 4964. ..

i

I
I
» 
«

I 
t 
i 
t 
»
I 
t 
t 
I 
♦
• 
( 
I 
• 
«
t 
» 
t 
« 
• 
i 
t 
»

Mė-

15c
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TARPININKAS
(THE MEDIATOR)

Leidėjas A. J. Kupstis.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės
noinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais, to puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny- $1.50. vienas num
"Tarpininkas" duoda $200

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

"Tarpininkas" pagelbės jums 
apmokėti bila«. Jsigykit “Tarpi
ninką" tuojaus. tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.
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Išgirdęs apie tai valdžios
Aidas.” tuoj

DVI LABAI ĮDOMIOS SALOS. Pereitą savaitę Berlyne 
mirė vokiečių generolas Lud- 
wig von Lauter, kuris karo 
metu vadovavo sunkiai arti
lerijai ir bombardavo Pary
žių.

Maistas MotinomsBaisioji Sala.
Netoli salos Kreta. Mirabe-!?°į ? *‘ta? gyvenimą

• llio pertakoje vra mažvtė sa- ^^k^nciai mjniai vadovavo 
Ulelė Spinalonįa. ' a?!» dvasininkas, salos gal-

imi ™ veJe mes pamatėme dar bai-1 nr. G i iki ]o> \ a i įHti— • • • z-y - •u - - i •• i • šesni regini. Gatvele ant ak-sybe įgabeno is salos vnsus prie bakužiu dura, ne
vietos gjyentojus n apgy- iU(jėrfami movėjo ir gulėjo obuolių, 
vendine joje raupsuotuosius. :seniai raupsuotiįi K^sJil.

• vištos vaikščiojo gatve tarp 
neramių žiurkių legijono.”

butų subiaurotas baisios Ii-
Visiems reikia vitaminų kožną dieną ir daugiau

siai jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lengvai-virški- 
naptis, vitaminais-turtingas sušvelninantis cod-liver 
aliejus, kuriuemi yra

SCOTT’S EMULSION

I

I
Pereitą vasarą Kanadoj 

buvo užauginta už $20,000,- 
000 vaisių. Daugiausia buvo

NETOKS VELNIAS BAISIS.] 
KAIP J| PIEŠIA.

Nesenai Vilniun buvo nuva
žiavęs iš Kauno prof. Biržiška ir 
susitiko su vienu “plečkaitinin-1 
ku.”
organas “Lietuvos 
išpleškino juodom raidėm, kad 
“pleėkaitininkai” padarė ant Bir
žiškos “užpuolimą” ir visaip jį 
iškoliojo. O Argentinos “Balsas” 
paduodamas šitą žinią da trupu
ti ,ią ‘ .
"pleėkaitininkai” 1
prieš Biržišką "atentatą.” kitaip į 
sakant, kėsinosi jį užmušti. Bet; 
kai dabar pats Biržiška dalyką 

tai vienas “plečkaiti- [KUlTOS 
ninku" Vilniuje jam tik papero- 
są užfundyjo.

• pazalatijo" ir pasakė, kad į Dabar saloje izoliuoti gyve-

ŽVIRBLIU DAINA.
Šią dainelę labai myli paaiškino, 
dainuoti žvirbliai, 
ypatingai Birštono.

Buvo doras kunigėlis 
Ir nekaltas bernužėlis— 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai ’

Pamylėjo gaspadinę.
Riebią, storą, kai etatinę— 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai’.

Ir gerai jie pagyveno. 
Kol nabagė ii paseno...

Čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai’

Nesisergėj’ kunigėlis.
Gimė mažas kūdikėlis— 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai!

Ji pradėjo negaliuoti.
Į kurortus vis važiuoti— 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai*.

Nusibodo jam tas viskas.
Reik pasmaugti seną vištą— 

Čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai’.

Stipriai jąją apkabino.
Ant suolelio pasodino...

Čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai!

O iš ryto, kas per dyvas.
Rado vargšę nebegyvą... 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai!

Tą žinodami, mes rėksim.
Teisingumui gal padėsim.— 

čiru. čiru. kas čia yra? 
Teisingumo nėra, vyrai!

Antskis.

buvo suruošę’na -60 raupsuotų: 36 šeimos 
•••• - 'ir 7 vaikai, gimę saloje. 

Drauge su baisiais ligoniais 
gy veno 6 sveikos moterys, 

; nenorėjo palikti savo 
'nesveiku vvru. Kiekvienas Ii- 
igonis gauna
27 drachmas. Kai kuriems

i
i

iš iždo pensiją.

I

BERNELIS LAIME RADO.

i

MEILĖ BEGALINĖ.

enbemėlis. kaip ir tyčia, 
baisiai smalkstus prie mergyčių 
Vos nujaučia puikią rožę, 
tuoj svečiuos pas ją nudrožia. 
Sako: “Rūta tu žalioji, 
tau aš širdį dovanoju.” 
O rūtelė ta žaliokė.
šenbernelį šitaip mokė: 
“Trys plaukeliai tau pakaušy 
ir tie patys pasišiaušę, 
o jaunos mergytės nori, 
ji netinka tau į porį.” 
Senbemėlis daug liūdėjo 
ir skandintis prižadėjo: 
“Be tavęs, graži rožyte, 
mano dienos jau nuvytę, 
t isiu aš naktužę tylią, 
pasineri į upę gilią.” 
Ir išėjo jis naktužę, 
kur upelio bangos ūžė. 
kur jos šniokšdamos bangavo, 
ten padažė kojas savo. 
Tyras šaltas vandenėlis, 
išsigando senbemėlis. 
Jis to vandenio negėrė, 
iš upelio greit išnėrė. 
Smarkiai pyko, keikės, čiaudės. 
kad šaltam upely maudės, 
liet rytojaus gražią dieną 
praskambėjo štai naujiena. 
Musų smalstus senbemėlis 
senmergėlę apsikėlė— 
O šioji bernelį šitą.
tik bučiuot, myluot kas rytą.

Bara tašius.

palaima auksine.

Myli, myli Jonas žmoną. 
O žmona io myli Joną.

Meilė
Musu laimė liegalinė.

Vienas myli pasitarti.
Kitas myli pasibarti.

Kai kas myli patarnauti.
Visi myli pajuokauti. 

Meivakoja davatkėlė 
Myli savo kleboneli.

O klebonas, kaip statinė.
Myli savo gaspadinę.

Vienas geras gaspadorius 
Myli valgyt kaip totorius.

O graži jo gaspadinė
Myli suknią tik šilkinę.

Myli valgyt gerą duoną 
Voldemaras su Smetona.

Mergos myli saldumynus.
Rūtas, rožes ir jurginus.

Išmintingi myli dorą. 
O išalkę—dešrą storą.

Paikas myli pasigirti.
Švarus myli eit i pirtį.

Tiek šios meilės musu sviete. 
Negali nei suminėti.

Bet to meilė bus geriausia.
Kas senos skolos neklausia.

(Perdirbta iš "Kratinio.")

I

jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai ge
riausias būdas gąuti pilną naudą iš cod-liver alie- 
tans i re malnmic Smtf’e Fmnlcir»r» vra maiefa* cne- — 

i
Kaip padidint: jūsų 

spėką ir jėgas.
Žmonės, kuriems trūksta spėkų ar 

:<-CU. ar turint;. - silpnus gyvintuosius' 
organus dėle: menkos sveikau**. ai be
siartinančios senatvės, susilauks dide
lės pagelbos iš Nuga-Tor.e. kadangi jie 
stimuliuoja nervus, muskulus ii visus 
oruanus. pagerina apetitą, pagelbsti j 
virškinimui, pašalina inkstų ar pūslės į 
su. rrinimą. nugali konstipacij*. galvos 
skaudėjimą kvaitulį ir sutelki;- po
li- -'-zą. gaivinantį :-iiegą. Nuga-’i >ne 
lal»a: daug gero padarė per p: 
,-ius -lu metų ir pasekmės kokių susi-1

.1 u. James Walters, Philadelpfeia, ........ j •
,. . .. -n - i „.> << «>'J 1X1 sl<>‘ nebuvo.Pa., yra tokios, ko-.i’.i »ui»i žmones, •*
kurie taip kene.a. kaip kad jis kente-Į 
io. P-a- \\ uiters sako: “Nuga-Tone i 
yra pastebėtinas. Pirm ėmimo jų aš i 
visuomet buvau pavargęs. Dabar i 
naktimis miegu gerai it mano viduriai Į 
eina reguliaria: t sykn:> i dieną iri 
as jaučiu* - puikiai, kai us pabundu | 
ryte.”

jaus, jis malonus. Scott’s Emulsion yra maistas spe- 
ciališkos vertės maitinančioms motinoms. 4
■■EEEMHa S.ott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-12 ■■■■■!

Moterų Sala.
Ramiajame vandenyne yra 

,sala Rapo. kurioje gyvena 
beveik vienos motervs. Tie- • * 
sa. saloje gyvena ir keletas 
vyrų, bet jie laikomi reteny
be. kaip kokie "šventi gyven
tojai.” Rapo sala priklauso 
Francuzijai. Salos gyvento
jai, motervs ir vvrai. vra Au 
scralijos čiabuvių "maori’ 

i tautelės ir neturi jokio sūpra 
timo apie bet kokią cb iliza 
ciją. Į jų salą beveik niekuo
met neužeina garlaiviai, nes 
ji yra šaly nuo juros kelių. 
Moteiys tenai atlieka visus 
darbus, stato bakūžes, me
džioja, kariauja ir užlaiko 
visą šeimą. Vyrai išnaudoda
mi savo "šventų asabų” pa
dėti visą dieną nič nieko ne
dirba. Vyrams leidžiama tik 
meškerioti, nes žvejojimas 
su tinklais ir žeberklais yra 
moterų užsiėmimas. Kartais 
vyrai taiso primityviškus rū
bus ir audžia iš Įvairiaspal
vių raudonesnių augalų di- 
vonus namams papuošti. 
Svarbiausias gi vyrų darbų 
tai jų vyriškų pareigų atliki-Į 
mas. Atlikęs savo pareigas j 
vienoje šeimoje vyras eina Į i 
kitą ir tt. Tokiu budu saloje 
atsiranda ir naujos kartos.; 
Vyrai gauna geresni ir ska-1 
nesni valgi. Dažnai žmonos! 
peni vyrus kaip mažus vai
kus. Vyras guli po medžiu, o 
moteris deda jam Į burną

‘KELEIVIO’ KNYGOS.
raupsuotiems padeda jų gi
minaičiai. Satoje yra trys 
krautuvės, kurios esti atida
rytos tam tikromis dienomis, 
kad raupsuotieji galėtų gauti 
nroduktu ir kitu gyvenimui 
reikalingu daiktų. Ligoniai 
visą dieną nieko nedirba. .Jų 
darbas netui > prasmės, nes iŠ 
raupsuotujų salos joks daik
tas negali būti išvežtas ir jie 
patys niekuomet iš jos neiš
važiuos. Raupsuotieji gyve
na bakūžėse arba pusiau su
irusiuose senuose namuose, 
užsilikusiuose dar nuo XVIII 
šimtmečio. Visą dieną raup
suotieji praleidžia vaikščio
dami iš kampo į karppą, gu
lėdami ir aimanuodami. Jau
nesnieji žaidžia arba užsi
ima muzika.

Kartkartėmis laivas atve
ža naują gyventoją, ir jis 
pats turi rasti sau vietą gy
venti. Dažnai ligonių tarpe 
esti skandalai ir net mušty
nės. Tuomet policija laivu 
atveža du kareiviu, kurie. 

I nuvarę kalėjiman skandalis
tus ir mušeikas, vėl grižta at
gal.

Tuniso Pasteūrio instituto 
direktorius Šarl Nikol. nese
nai aplankęs raupsuotujų sa
lą. šitaip piešia baisų vaizdą, 
kurį jam teko matyti:

"Mes priklaukėme prie 
kranto. Apsirėdę Įvairiau
siais. sudriskusiais, nešva
riais rūbais vyrai ir moterys 

i veržėsi prie išlipusių i kran
tą. Mums prisiartinant visa ši 
lavonų minia tiesė rankas Į 
musų pusę, darė Įvairius ges
tus. kaž ko rėkavo, šaukė. 
Galima buvo jausti, kad jie 
mumyse norėjo matyti gelbė
tojus ir atkreipti musų dėmė
si i barbariškas savo gyveni
mo sąlygas. Visi ligoniai at
rodė baisiai. Jų tarpe nebuvo 
nei vieno žmogaus, kuris ne-VIENUOLIKTUS NEPRI

KLAUSOMYBĖS METUS 
ŠVENČIANT.

Būdamas Kaune priėjau prie 
kiokso, kur parduodami laikraš
čiai. ir prašau, kad duotu man 
vieno laikraščio 1 ir 2 numerius. 
Bet man padavė tik 2 numeri. Aš 
ir klausiu:

—O kur pirmas?
—Da eto-ž i jest pirmas!
— Kaip tai pirmas, kad čia ant

ras ! — sakau, ir parodžiau pirš- i 
tu numerį ant laikraščio.

—Nu da. tolko sevodnia polu- 
čili. to značit i pirmas.

Išėjau iš kantrybės ir pradedu ■■

tI

A« meldžia fl-ktleų šio 
f, 1~ A lw — **

’ Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno-j
vėj. Panašios knygos lietuvių ksd- :

čia aprašyta: 
kokius dievus garbino senovė* indai 
bei arijcr.a7, egiptėnai, chaldai, ašy- į 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tieį?av‘) rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- bėk vandens, kad visą žemę aosern- 
kius jie santikio* su žmonėmis ture-į-V- Kur tas vanduo dabar yra.’ Kaip 
jo. Knyga stambi ir labai užknantL - Nojau* šeimynos galėjo atsirasti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. SIjOOJP0 tv».«»o jordveidžiai, raudonveidžiai 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 :r žmoce*? Šitie ir šimtai

I kitų klausimų, į kuriuos negali atba
igti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 

laiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
ce galo įdomi. Ka* žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų

; arguman'.as gTiuva. Mokslas tr
mokslą* nuo pradžios iki galo. 
Kama ..............t................................. 26e.

Viattoiin** TtMM? — Kaip 
liulėjo Surinkti j kilias «i«- 
veuiių gyvūnas, kurie gyv*-

\r buvo
Nojus

na* visų
::a išsimėtę to visą žemės luunuoljl
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj

Lietuvon Respublikų* lMorij* ir 2ea»- 
lapi*. — Šitą* veiklas parodo, ka<p 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuve* 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; ksm paskui revo- ■ 
liucija paėmė viršų, kuio Lietuva li
kos pa Ii uos uola iš po caro valdžioe ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

JeiPatrukęs 
Bandyk Tąį

UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS ;Pridėta* didelis spalvuotas žemlapi*
VIETOS, SEXOS AR X VI JOS. Dl- parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
DĖLĖS AR MAŽOS. IR S Bt S1TE jr Įrojp £*li* yra padalyta į apskri- 
AXT KELIO. Kl RIS PERTIKRINO ,yra vienatinė knyga, kuri 

parodo, kaip gimė Lietuvos llespubli- 
i ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 

dokumentai: Steigiamojo 
privalo tuojaus rašyt Seimo nutarimai, taikos sutartis su 

M ai n street. bojševikais, sutartis su latviais, apra-

ITKSTANCICS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- svarbesni 

ris ar vaikas, p ' . . - .
pas W. S. Rice, 69-K ” ‘ 
Adams, N. Y-., reikalaujant dykai iš-į vį mni^ gu ler kais ir tt
bandymui jo puikios stimuliuojančios - . ’ .....................
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios lYra tai ne knyga, bet tiesiog z.mntu- 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie vas, knrj apšviečia visų Lietuvą 
susijungs taip, kad atsidarymas arba ,g ]aako ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
pasukimas prapuls natūraliai, irtuo- Drūtais audeklo audareis.......... 32.50
mot diržai ir kitokie muskulu pnlai- 
kytajai palieka nereikalingi. Nepra- ' siefeį _ Pūiki d . ■■
leisk progos ne-.sbandęs sios puikios . 
metodo?. Jei jusu patrūkimas butų ir į 
be skausmo, tai koks yra išrokavima* 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? gera įr spauda graži. 
Kam bereikalingai kentėti? Kam r:zi-, Smelstorius. 221 pusi, 
kuoti gar.gnna ir kitais pavojais nuo

-------------------------- — „ j— ---------- z patrūkimo ir paskui eiti ant apuarai*   
duonos medžio arba bananu Operacijos stalo? Daugybė vyni iri T ...
mink^tnmnc <rahųlink-H« Vv ' moterų nepaiso savo patrūkimo tik i “r. ..tonska
m.,. , ■^ana!.1 KU“ lA‘ito4cl. kad tie patrūkimai nėra skaus- Kristaus laikų. Parašė
rui lieka tik juos kramtyti ir įmingi. Rašykit tuojaus reikalaudami Į TValLice. 472 pusi.....................
prarvti. Saloje <rvvenantieųt'sS'?"dynrjl/;n<: metodos i
1 -. .. K J trūkimo gvdvmui. Rašydami vartokit Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie-vyrai pasižymi storumu. Mo-į žemiau Įdėt* kuponą.

itervs gerai maitina vyrus 
tam. kad jie kuo ilgiau gy
ventų. Tečiau vyrų skaičius 
mažėja. Rapo saloje gema 
beveik tik vienos mergaitės.

Ar Jusu “Visi Šeši 
Cilinderiai Veikia“?

Viduriai 
—Nervai—Smegenys—šir
dis—Ar jie visi veikta 100 S ?

Kepenis—Pilvą*-
I

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

Malonėkit man prisiusi v 
dvkai jūsų stimuiiuojni..' a ; 
ei ja nuo patrūkimo.

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

Adresas .........................................

Valstija ...................................

i.-kai 
ii pi: »x;« -

iau pats rusiškai: 
—A pervyj nomer jest?
—Aaa... pervaro uze n i etų...

Džim Bambos Spyčiai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa nst 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški atr&ipsnra- 
kai ir juokai. Antra pagerint*

128 pusi...................:...............Ue.laida.

Kaip Senovė* žmonė* Peratatydavo 
San

filosofų daleidimai apie žemės išvaia- 
dą. Pagal daugelį autorių paraH 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kaiboa". Parašė Z. Aleksa.
W pu«L ........................................... 10c.
Davatkų Gadrinkns. — Ir kitos links

mos daino*. Apart juokingų "Da-

Žem?. — Labai įdomus senovės

bė labai gražių eilių ir da:nų. Daug
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera *atkų (>adzinkų telpa 30 įvairių juo-

Parašė J. B.
Popieros

.............. $1.00

apysaka iš 
Lew
... $2.00

kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis ii dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi......................................... 10c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrirėjimas. kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
ra! daktarų riolitzerj sutaisė Ba
nį-Ai nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikinti* Vyras;
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtu* ir tt. ...............   15c.
Apie Dievų. Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll. gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi............................................................... 25c.

Amerikos Macoęhas. — Arba kaip ka
talikų kunigas liana Schmith papio-

Su
.. 10c.

Amžino* Dainos, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-

tuva XIV metošimtyje. istoriška*
i romansas M. Bematowicz’o.
. 468 pusi..............................................  $1-50
L

I
! Biblija Satyroje. — Labai i<iomi ir
i juokinga knyga su 379 puikiais pa-

■ I veikslais, perstatanėiais Įvairus nno- 
‘ tikies nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
piki užgimimo Kristaus. įvijęs šią 
j! knygų niekas nesigailės. 382 pus- 
!! lapini. Kaina .................................... $100
!

Deikc įteikia žitmgui Gert ir \aigyt?
Į —Dėlto, kad norisi, aesakys koks
: nemokia. Bet deikogi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silnsta? Ir aeiko
vienas maistas duoda daugiau spėkų, merginų <»rą Aumuller. 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia paveikslai*. 16 pusi..................
cukraus, druskos ir kitų panašią da
lykų? Kodėl jam reikia riebaių? Ši
tuos klausimu* suprasi tikrai iš šitos >Ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
■cnygutės. Paras? D-ras G-mu*. - - ....
Kaina .......................................................

PLUNKSNAS. Pūkas. Paduškas. 
Patalus. KaMrao ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiausi- sandė
li*. Gvarartuojam 
užsiganėdinimą. 
Pa* mus gaubite 
tikra* europiškas 
plunksnas ir pū
ko*.

Žmogaus kūnas yra kaip geras au- I 
tomobilius — viskas jame turi bnti ‘ 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, Į 
kad jis veikai kuogeria .'ia.

Jus negalite tikėt - jaustis 
jeigu justi kepenys yra takrjkę. jūsų 
pilvas ne tvarkoj, ju-u nervai pajre 
ar vidupiai užsikimš-, .iųs turite su
tvirtinti savo gaivia- .. • jėgas ir jus, ' 
silpni, pavargę, nusiminė vyrai ir mo- , 
te ry s. kurie ilgą laiką gydotės, ban- . 
dydami atgauti jaune-:, a metų gyvu
mų ir patvarumą, jus liksite nustebiu- | 
ti ir' patenkinti pamate kaip greitai I 
spėka, energija ir g; .urnas sugrįš 
vartojant. Tanlac.

Nueikite pas savo apt ekininką da
bar ir gaukite Kinką Tanlac Milionai 
žmonių sugryžo ant kelio i jaunystę, 
sveikatą ir laimę nuo - garsaus toni- 
ko ir nėra priežasties !el ir jus ne
galėtumėt pradėt: šia ,en athudavo- 
jimą jūsų nusidėvėjusiu kūno audme- 
nų ir atgaivinimą v:so» jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrązi’ : :. jeigu jumis I 
greitai nepagelbė- tikra- pabandyma- , 
šių visame pasauly gars ų vaistų. 

Tanlac 
sz Mrtrnv.M boxkc iatartota. 1

Į

namie ta:p ir sus>rinkimu»*ė: 
15«- Pusi. 32 ................................................... 15c.

Kode! Aš Netiki* i Dievų? — Arta KELEIVIS
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 253 Broadway, 

kataliką* ir laisvamanis privalo ;
ją pcrskaitvtL 64 pusi........................ 20c. JO. Boston. ivlass.

Į
Kaip Tapti Suvienyt* Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti nilietystės!
Įstatymai su reikalingai klausimais ir: 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ....................................................... *

r laikraAZ-.o ‘ 
•kaitytoje, knn* rmo Stib-

ri-ria Mr.sl:-'.R'-'i-r ,-*tizrro. Str*- 
Skaudėjimo « Lnribaer;». PadazTo*

• parašyt man 
lai-k i. ptMk'd tnt <3- 
vo vardą ir aišku

' -a. <> a* pnain-
• i «lyk.-ii Vieno Do- 
b rio \ ertr* Bonka 
j * f'-indy m: i i mano I 
Rbenmatizmo Gydno-į

am nr.riu kū k- ’ 
k-^rv'ianti iii- » 

l»'A>rai* 
tai. k a rali pa- 

K? RhA,i-
FV-rif dy. A“

■ ; n kad
Pasekme* ir patys 4. tai jciH- 

■ pirma. r'r-cn duo^tė F>ap bflN, 
N* atsikratyt RA-

• pop kn-a« «v <v)-» *n paarlba.
>-■ i ar kitokia baiktn. NebamJykit 

įvilioti «u L"- •kirą ar.
z’ru. Ni'h.'mh k: t išvyti :i tiž
ti. Jus privalot jį prašalint.

---- vyti ii tostam, 
t.kiū ta <iarhą atliks Kuhn s 

Retn<<’r. Rcoma? izrna* turi 
ju« norite p.isiliunMUott nuo 

ir k*»r<i«‘-trio. Mano rydaoh*« 
-kv?d/---------------------------m-kuln

g’/’rklės > t.mm ir sąnariu ?u-,

A<-n> 
nų

KELMĖ PROGRESUOJA.
Visi žino, kad Lietuvoj yra 

slaunas miestas Kelmė, kuri turi 
3000 gyventojų, ir visi jie geri 
katalikai ir girtuokliai. Reto da 
Kelmėje daug įstaigų, o daug 
daugiau blaivybės arbatinių, ku- 

! riose kunigu seserys snapsą šin- 
l kuoja. Yra dar policijos nuovada, 
kuria naudojasi kaipo prabanga 

l"dačnikai” ir šiaip nuotykių jieš- 
s kotojai. Laikraščių pareina tik 
* i-ianaa jzkt a ** kuri visi iš

KELKIME SAVO TAUTĄ.
Perskaitęs gazietose. kad tik-Hienas “Liet. Aidas, 

ri musų patriotai nešioja ilgas-eilės perskaito. Reiškia, visi tau- 
pavardes. kaip antai Šviesiausi?tininkai ir visi skaityti moka. 
Kunigaikštis 
Gediminas I 
nutariau 
taučių akise pakelti.

I

i

(Iš Lietuvos laikraščiu.)Domas Klausutis
Berž.anskis. aš irgi • 

savo pavardę svetim-
‘ Todėl nuo ___  _________  _______ _

dabar prašau man adresuoti 1 Antanas su barzda esąs didžiau- 
taip: Jonas Romas-Rnmyla-Ro-!<ias lepšė, o anot kunigų “Drau- 
manovovas - \ ėpla -l.'iicohrzyns-|gv>.” jis "bobiškiansia boba” vi
kis. • |soj Lietuvoj.

"BOBIŠKIAUSIA BOBA."
Anot Voldemaro, tautininku

!

I

I

I

I

i

įf

r- 
i- 
’t- axr.»-t 
kalN'jii . T
vt.t kra'ijny* ir jn« r mti

Rh.p'jmatic 
iirit. jd 
m!cjiiw'o i 
panaikina 
ir^iirra.
jrtfrsrlm.T. ,

Aš noriu parodyt
x-i tik ju« man pav**lr«it*. A* 

- i-iu priro• yt j tiena Maraiff. j*i
papr.'vy ■<it<' man* kompanijom p%«’itWi 
/un« dykai vieno dokno r**f*“^ butHin-1 
k i gv.inolin- A- ••••naie.’rti kokia* kita* 
2’vdnnlre jijm vnrioj..t jn* nevari<>■
jot mano gydnnLjn« nočfnot • ka jo*. 
sali padaryti Prr«.knityk»t 
lymą zrmtan ir reikalaukite
\ trao Dole
rio bonko* 
i-bandymui 
tuojau*.

$1.00 Bonka už 25c.
lAbandykiV* jn« Kr.hn’* Snt>AcnM ar- 

nrt muskulu Rhopmntic kad ži
notumėt ir jpa. k.-.ip « ižmojo tukAtan- 
z-iai kitu, jor R^'imnhzma* traii b’it 
pra-Rhnfa*. ir mr* nenorim fiHHrlH Mit 
^bandymo. TJban<?ykit—tru vi*kaa ko 
mo* norima. Jmrn aira^if". kad ta* 
^•Ibofi jum*, tuomet nŽMij»r»kykitr dail
inau. kad dabaig i* rydym*. o ta* nuteik- 
•rnm* p*'lnr» Jrien bandymam ne<r1brn» 
tai ant t o ir nž-ibaie*. M**? n^ąinn'’n.W3‘ 
• ižą huV'linka. kuru neturi v^rten. b* t • 
unnilimr pilno* mlerm buteli. koki*' ■ 
r>.AT<duoda apteko** už xi*ra doleri. Sir 
butelis eunkus ir m** turime užmokėt* 
T>*d*1 Šamui xjž p^rniuntima. Todėl ; 
privalot priaiQ*ti perMamtiain Ir >»
i»akavimo iilaidonin, o tuojau* .»nln»kym- 
r*' V:*no Dobrio Vmiča Butelį dykai. 
Priimant nerHk'a tnokrtl ni*kn.

Kuhn Remedy Co^
Dept. B. W.

185!» MHwaukee A ve., Čhieagų, III.

European Feather Co.
35 Loveli Street, Boston, Maaa.

i

Neščios Moterys 
^aus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo j*nt 

PepsinicSdtzer 
VAISTINĖSE 
25$ 50$ sr**

Rašyk Pepsmic Scltzer Co. 
Worcester, Mass. o 

GAUSI SAMPEU DYKAI

R. J. VASIL
4.

Amerikos Lietuviai! Jos patarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ 
POPULIARUS MOKSLO, LITER ATŪROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei mėty 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

ŽurMb.i teikia daug žinią apie mokslo ir technikos ste- 
bukhu. apie kitą kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymus siųsti galim* atoiunaant pinigus paštu, liaukų čekiais aa- 
Uu įvertintoje laiškuose. Adresuokite sekančiai:

KULTŪROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83> Lithuania.

Sava maža pastanga paremsi kulnuos ir pažaagn* darbų.

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

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 96 pu«l......................................... 28c.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

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

Byla Detroito Katalikų au Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
\ntrą karta jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knyg*tėj išti
sai telpa tesamu rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidž.ia kovoj su »ocialistais Su 
ųsveikslaiv. pu*L ....•.•••• 25c.

Popa* ir VelniM — Jr trj* kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) žini* iš toli

mo* šalies; 2) Ji* augrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir

”8*lo*»ėja". arba kaip buvo nukirsto 
šv. Jonui galva. Oram* viename 

akto, parašyta gar*ai>s arglų rašti- 
n*m vertėtų perskaityti..................25c.

”O. S. S.” arba SBubiaė Iškilmė. — 
Vieno akto farsas, labai jt>okirg*s 

ir getas perstatymu* Kaina .... 15c.

4CS BROADVAY. room
SO. BUSTOM. M ASS.

Pardu.-iu: X\MVS. FARMAS, 
KRAl TUVES.

Iniiurinu: AUTOMOBILI ES.
X A.V’l S. EORMšll S. KRAU

TI VES ir tt.
'pdraudžiu gvvastį ir sveikstu. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir l.ie- 
tuvitįe. greitai ir atsakančiai. 
V’urint gero patarnavimo, kreip
kite*. R. J- VASIL
400 P,roadway. Sn. Rovton. Mm* I•a
PRIE GERO GYDYTOJO 

REIKIA KREIPTIS
dolei pagydymo vi.-okių 
kraujo, nervų irchroniš- 
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skau
dulių, vočių, sutinimų 
arba- šiaip kokių kūno

''v š ligų, turėtumėt kreiptis 
tuojau.-. Atminkit, pasiteiravimas, 
patarimas dykai šį mėnesį.

Dr. Gr.dy. 327 V.U.

Valandos Antradieniais. Ket
vertais ir Subatomis 10—12 ryte. 
2—5, 7 S vak. Sekmadieniais
tik lu iki 12. 327 Tremont St„
Boston. Masm.
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( Šuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) 
IBMl. T •, _ - i —s  -------- - --->'
CARIZMO ATSTOVAS.

K ivo 20 d. pusėj pirmos 
nakt Šiaulių stotyje buvo te
kis atsitikimas.

Išlipęs iš traukinio keleivis 
pakliusė greta stovinčio de
po b įdėtojo Vitkausko, ar 
greit išeis traukinys. Vitkau
skas seno auklėjimo žmo
gus, laikydamas rankas kiše
nėse mandagiai atsakė, kad 
traukinys išeis tuojau. Kelei
vis luo užsigavo ir suriko, 
kodt 1 geležinkelio tarnauto
jas j > nepažįstą*? Jis tuoj 
įsake “išimt rankas iš kiše
nių! ’ sukamandavojo “smir- 
no,” užklausė "kas esi?” ii 
nuvedė pas budėtoją rašti
nėm kad išaiškintų Vitkaus
ko a.- menybę.

Bt dėto jas buvo užimtas 
telegramos ir kelio laidos da- 
vimt ir nepakėlęs galvos pa
pras*-atėjusių palaukti. Ta
da keleivis ir šitam sukaman- 
davejo: "atsistok!” ir išme
tinėjo. kad geležinkeliečiai 
nenori jo žinoti, pagrąsė juos 
visus išvaryti, o Vitkauskui _ . . _ . „ - „
sušpitzrutu kirto per veidą ii mingesnis derlium, plaukia----------------
suže.dė lupą. Keleivis išėjo, čia is visų pusių: nuo Biržų. BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

Matyt, buvo koks fašistų Ruo Panevėžio, i 
leitenantas, iš kurio da neiš-1 
garavęs carizmo raugas. 
Tokiam smarvei reikėjo tik 
antausius apskaldvt. ir dau
giau nieko.

NUŠALO VAISMEDŽIAI. Įtik 20 darbininkių. Darbas
Vilkaviškio apielinkėj ši 

žiema skaudžiai atsiliepė į 
vaisinius medžius. Ypač 
skaudžiai ji užgavo kriaušes 
ir slyvas. Šių medelių sako? 
ir jauni liemens visai nušalo: 
plaunant žievė pajuodavusi 
mediena kaip ir apdžiūvusi. 
Pas mane sotie nušalo šios 
kriaušių atmainos: Raudo
nas Bergamotas. Bonkinė 
Bosc’s, Viliamo Krikščioniš
koji ir visos kitos nežinomos ( 
atmainos, f"

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
NUKENTĖJUSIŲ ŠELPI- VIS ŽMONĖS VARGSTA.

MO EIGA. Telšiai. Telšiai —žemaičiu
Surinkta 125,000 lt. ir 25 va- sostinė, o neturi tinkamos 
gonai javu. Vieniems Bir- turgaus aikštės. Yra aikštelė, 

žams reikia 1000,000 litų bet palyginus menka ir am 
■ | kas mėnuo. kalno. Važiuodami žmonės i

 ■ I žemės Ūkio Bumuose ivy- į turgų turi vežtis ar tai akme- 
Respublikos ko eilinis Centr. šiaurės Lie- ni, artai kitą ką, kad pakisrų 

■ tuvai šelpti komiteto posėdis.; po rogių, nes kitaip tui gau- 
" ‘-------------------------- > sekretoriaus ir;aikštėje negali nustovėti- -

iždininko oranešimų paaiš-1 tuoj važiuoja Į pakalnę. Li
kėjo, kad lig šiol aukų yra su-1 tas net su virve roges prie 
rinkta 125 tūkstančiai pini- stulpo prisiriša. Tuo tarpu 
gaiš ir apie 25 vagonai javų. Į vidury miesto yra didelė kle- 
Javu daugiausia vra supylus bono pieva, ar negeriau bu- 
Suvaikija. Iš kauni jos tuo tų, jei iš tos pievos padalytų; 
tarpu gauta tik iš Ukmergės.turgavietę. Dar atliktų ir 

• • i sportui r ‘
šelDimo darbas ge-, šiuose taip pat nėra, o daba mausti 4 ir o metais sunkiųjų

APLEISTI ELGETOS.
Panevėžys. I 

gatvėj, prie buv. Paškovie- 
nės namų, sėdi aklasis. Jau- i iš komiteto 
nas vyras, praradęs regėjimą 
odų d irbtuvėje, kurios savi
ninkas išdūmė Afrikon — ir 
aklasis liko be nieko. Dabar, 
dideliam šalty, skarmaluose, 
visų apleistas elgetauja. Ten
ka dažnai matyti ir moterį be 
abiejų kojų šliaužiančią šali
gatviu.

įdomu žinoti, kaip mano! 
šiuo atveju pasielgti policija.! 
miesto valdyba ir bendrai or- į 
ganai, kuriems privalo pana > 
šus dalykai rūpėti. Kiek teko Vietos komitetas pašalpoms;

2 vagonai javų.
Pats _____ .

riausiai suorganizuotas Bir-j klebonėlis vienas naudojasi. 
•:ų apskrityje. Toje apskrity-; 
ie reikalingų sušelpti yra i 
apie 11 tūkstančių žmonių.1

“HROMADOS” BYLOS 
SPRENDIMAS.

šeštadienį Vilniaus apelia- . 
c-inis teismas paskelbė spren
dimą gudų “Hromados” by
loj. Sprendimu žymiai suma
žintos pirmos instancijos pa- 
"kirtos bausmės. Svarbiau
siems kaltininkams, buvu- 
• iam seimo atstovui Taraške-, 
vičiui. Rak, Michailovičiui, 
Metlai ir Vološimui bausmės 
nuo 12 metų sumažintos iki 
5—(j metų. Kitiems 26 kalti
namiesiems sunkiųjų darbų 
kalėjimas pakeistas pataisos 
namais. 9 kaltinamieji, kurie 

sportui aikščių, kuriu Tel- pirmoj instancijoj buvo nu-
- • - • • k.... t •... -___ ___________

darbų kalėjimo, visiškai iš
eisimi. Išteisintųjų tarpe yra 
i buvęs gudų gimnazijos di-’ 
aktorius Ostrovskis.

315 So. Dearbom St, 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, C

8-10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Trus t Building 
PITTSBURGH, PA.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTU EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ

DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik
raštį “KELEIVI Prenumerata tik du doleriai metams.

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

“LITUANIA” 
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 informaciją ir kitko, kreipkitės i Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruoši kelionės dokumentus 

BALTIC AMERICA LINE

RASTAS SUMUŠTAS 
ŽMOGUS.

Kupiškis. Kovo 2 d. apie 
kas mėnuo 100(10 vai. vakare, ant kelio .

!stoti rastas paravėje — snie 
pažymėtini:*ge gulįs visai primuštas ii 

litų kruvinas žmogus.
s ir j Pajudintas vos-ne-vos at- 

po 5 tukst. Mažeikių, Pane-’sikėlė ir skundėsi, kad jį pri- 
vėžio ir Rokiškio apskr., jau’mušę vežikai, turėdami am 

DARBO NĖRA — SUNKU.'.samus komiteto žinioje ja- jo pyktį.
GYVENTI. vus apie 10 vagonų paskirti j Lėtu žingsniu, svyruoda-

Tauragė. Blogą metą teko-pusiau Šiaulių ir Biržų ap- mas nuėjo apsiskųsti polici. 
ir čia pajusti. Išgirdę žmo-! skritims; tuojau užpirkti 10 jai. 
nes, kad Tauragės apskr. lai-! vagonų rugių atsargai. >

, nuo Šiaulių! VĖŽlbNid vrENKIEMY. ! 
h-tl. Atvažiavę apsirinka: ii-i Kovo 21 d (iien06 metu I 
gai pabadauja, koi paganau; Vėžionių vienkiemy, Kupiš-’ 
kur gauna darbo. Seniau čia j kio valsĮ Adojfo * MoskĮvi. Į 

tr?‘\-,akulin.e>\ kuriose j ^aus namuose nužudyta tar-! 
dirbo keh šimtai žmonių; :naitė pauHna Jonuškevičiu.; 
!y iena.ir dirba.fp’45 rnetii amžiaus. j

Nežinomi žmogžudžiai.' 
pasinaudoję proga kad šei-, 
mininkai išvažiavo Kupiškin: 
į turgų, užpuolė likusią na-, 
mie tarnaitę ir kirvių smu-| 

rrouuKiu Karnos zyimai pa-,- Konstatuojama, kad nužu-| 
K1 ?’nenegalima at-įgytoji tarpduiyje žmogžu-’ 
sigmų. • ! ožiams pasipriešino ir tuo

jau gavo pirmą smūgį kirvio 
pinčia kakton. Matomai, dar 
buvo gyva, tai paskum ap
versta kniūpsčia ir sukapo- 
.as kirviu pakaušis, net sme- 
gens išvirtę. Ten pat rasti du 
kruvini kin iai. Troboje vis
kas sujausta, išversta, iš ko 
sprendžiama, kad žmogžu-. 
džiai norėjo apiplėšti. 1

Tų namų šeimininkė Da
rata Moskevičienė skundžia
si, kad jai išvogta 15 dol, pi
nigų.

girdėti, L. valdybosdispozi-įteikti prašo 
cijoj yra sklypas, paaukuo- tūkstančių litų, 
tas ubagams, bet miesto vai- Iš nutarimų 
dybos išnuomuotas privati- paskirti po 25 tukst. 
niam asmeniui, kaž-kokiam. Šiaulių ir Biržų apskritims i 
rusui Tiškurnai.

tė’45 metu amžiaus.
nenuolatinis. Mokama nuo 

.dienos (diena skaitoma 12 
(valandų) 3 litus. Vietiniai • 
: žmonės bastosi be darbo, o 
[apie ateivius ir kalbos nėra.;eiai -a nužut|ė 
! Produktu kainos zvmiai pa-, --
|f.n---------- r -

•J .

MUŠTYNĖS DĖL DARBO.
! Šėta. Šėtos apylinkėj eks- 
•ploatuojamam miške aplin-

......... .... __ . ..........  Į kinių kaimų ūkininkai net 
Slyvos nušalo šių į Pajaunėsi veržiasijškirstus 

atmainų: vengerkos. Vikto- medžius išvežti, lo d. vasa- 
rija, didžioji žalioji renlio- ’ io/usipesė Garniskių kaimo 
/.„i „..k-,., „iį .LlL. w’i ukm. Pilipavičius Kazys su 
Anna Špet. kiaušininės, po-į l'ąnau^ku Juozu iš Gaižunų 
nu mėlynoji, Italijos sh vos,ifta:mo: pastarajam gerokai 
abrikosinės. Bilerio ankstv-! veidas ir su-
voj, ‘ kramtyti pirštai.

Obelys nukentėjo: Bau-! pirkliai matydami
mano renetams nušalo per I paaasms varžytines, nustato 
pusę pernykščių ūgių. Gra-' minimales kainas.
žuolei iš Boskopo nušalo visi Į______ ___ _______ _______
rSm^užgarni' gafekai: UŽPUOĮX IR IŠŽAGINO 

pernykščių ūgių.
Šalčiai beveik nelietė: di-’ 

džiujų Reino žirninių, alyvi-, 
nių, Kronselio, sieringų. 
Landsbergo renetų ir Boike- 
no.

Ta’.yra žinotina visiems' 
tiems, kurie šįmet pavasarį 
rengiasi pirkti skiepus.

dai. ankstyvoji vaisingoji.

Qra. i minimales kainas.
užai.’“ Kaselio ( .VYRESNYSIS

MERGAITĘ.
Telšių nuovados teismo 

i tardytojo įsakymu suimtas 
(geležinkelių vyr. polic. Br. 
Ščiukas. Jis kaltinamas, kad 
savo bute išžagino jauną 
mergaitę. Ščiukas esąs atleis
tas iš tarnybos. Be to, suimti 
Telšių st. budėtojas M. Pet
ronis ir darbininkų artelės 
vedėjas Alb. Grikščiunas, 
kaip prisidėję prie to “žy
gio.”

i

PAINfAPELLER

Kovokite ■
Prieš INFLUENZĄ I

pasirengę kovai kuomet In- 
flurnza boiiao u : uiti jus ir jūsų šei- 
......... Ne*:juok:te iš paprastų Per- 
šaiitnų 'r Skausmn Krūtinė'
ir. j’- -..: Gėlimo jr Paprasto Gerk i-s 
Skaudėjimo. Pasigydyk:!* iš tų ne- 
svrikuusų be atidėliojimo.

K • k . rr.as j:; --: šeimos narys priva
lo d.. • • *u PAIN-EXPEL-
LERIU — ypa: rga; kuomet jauėia<i 
pmlsuMais ir geLanCia;- sąnariais. At
kreipkite dom' - j sušlapusiai kojas— 
ištrinkite vikri;, kojų padus ir apsiau
kite sausomis kcj^eoii.

Lengviau Išvengti. Negu Išsigydyti 
T- l -u .-re Taikykite bor.ką !

PAIN-EX PELLERIO savo nartuo
se. - palengv’ra visokius Mu*ku- 
lų Gedimus ir r.ausmus. _

I 35 ir 70c. didumo bonkutėse. |H 
Į Jūsų Vais* ir. lakas Parekomenduos
■ Jums PAIN-EXPELLERĮ.
■ O jei ne, tai Rašykite į

L r.A«« MiVtZs'a tt v'co.

m y

ki n> a. i rJ*

PAKRUOJUJ SESEKĖ 
PINIGŲ FABRIKĄ.
Pakruojaus stoty krimina

linė policija suėmė K. Bla- 
ieščiuną ir pas jį rado 117 

netikrų monetų po 50 centų. 
Namuose rastos dar kelios 
monetos ir monetoms dirbti 
medžiagos. Suimtasis jo sū
nūs Jonas.

GYDO
HEMORDJIDUS
(Raudonąja Gysla)

I Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 
I išgydė ir pagelbėjo tukMaačiam. 
| —Klauskite pas savo aptiekoriy 
I RE.M-OLA arba rašykite pas 
| H. Thayer & Co. Camb.. Mass.,o 
šbandymui gausit DYKAI 
Gausite ji paprastam pakelyje.

NUO ODOS LIGŲ
Į_ Naudok gydančias puta*<F"freedol

Tai yra receptas garsaus šveicariško 
CrofeMtriaus. FREEDOL greitai jsige- 

-a i odą ir |x> 5 minutų visiškai praša- 
ina įdegimą be> skausmą. FREEDOL 
-lebėtinai greitai išgydo šašas, Ronas, 
Egzema. Hemoroidus. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba nrisiqski- 
“> $1.00 ir mes tuojaus išsiusime nei 
paštą bonką. , (-1

FREEDOL REMEDY CO.
.’’.88 A. IVarren St, Boston 1>, Mass.

f

I

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO 
ESTONIA” Balandi. 2711 “LITUANIA” Geg. 18 
“POLONIA” Geg. 11 jf “ESTONIA” Geg. 29

TRAUKINYS NUPIOVĖ 
KOJĄ

Sekmadienį Šeštokų-Kal- 
varijos tarpstoty po trauki
niu p įkliuvo Vincas Pasve- 
neckis iš Krosnos. Strazdų 
kaime jam nupjauta dešinė 
koja, sudaužyta ranka ir pra
mušt; galva. Pirmadienį 
Radvilišky per manevrus J. 
Ololokulakui sunkiai sužeis
ta rar.ka.

GAISRAS ODŲ FABRIKE 
ŠIAULIUOSE.

Šiauliuose buvo užsidegęs 
vienas iš didžiausių odų fab
rikas. Sudegė daug odų ir 
mašinų. Gaisras kilęs nuo su
sijungusių elektros laidų. 
Nuostolių esą padalyta apie 
650,000 litų.

MOBILIZACIJA UŽ DE
MARKACIJOS.

Mums praneša, kad lenkai 
Lietuvos pasieny pradėjo at
sarginių bandomąją mobili
zaciją. Lenkai tai laiką di
džiausioje paslapty ir de- 
mentuoją užsienių spaudoje 
plačiai apie tai paskelbtas 
žinias.

Apie mobilizaciją ir kaž
kokius atsarginių bandymus 
lenkų laikraščiai nerašo, nes 
cenzūra tai neleidžia.

Mobilizuojamieji karinin
kai ir kariai šaukiami per po
liciją. Vasario pabaigoj Nau
jojoj Vileikoj susirinko try
likto ulanų pulko atsarginiai, 
o kovo 6 d. i Suvalkus vieti
nės apskrities kavalerijos ir 
rait. artilerijos atsargos ka
reiviai. Nuo kovo 15 d. pra
sidėjo atskirose vietose at
sarginių pėstininkų šauki
mas.

Vidurių Tonikas 
Visiems

Vienas garsus daktaras rašo. kad 
vargu rastum bent viena žmogų, ku
riam nereikėtų laiks nuo laiko išvaG: 
vidurius, net ir tada, kai jo viduriai 
gerai veikia. Todėl

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

yra vaistas visiem- Jis pilnai išvalo 
vidurius, švelniai pašalina sukietėji
mą ir todėl nesilpnina, atsteigia apt il
tą ir atjaunina kraują. t’Fort Wayn<-. 
!nd. Vas. 15 Trinerio Kartusis Vynas 
atjaunino mane. Tai tikras vaistas nuo 
viduriu negalių Serrando Barriento.-." 
"Pittsbuigh. Pa. V. iliow St. Vas. 12. 
Mums labai patinka Trinerio Kartus:^ 
\ ynas. Noak.” Bandyk ji! Visose ap- 
ttekose. Nemokami sampeliai iš Jos 
TrinerCo.. ltotl So. Ashland Avė. 
<’hicago. Iii.

ATLEISTAS APSKRITIES 
VIRŠININKAS.

Laikinai ėjęs Vilkaviškio 
apskrities viršininko parei
gas A. Laugalis, jam pačiam 
prašant, vidaus reikalų mi- 
nisterio įsakymu iš pareigų 
atleistas ir paskirtas Mariam- 
polės apskr. viršininko padė
jėju. tuo taniu priskirtas 
prie vidaus reikalų ministeri
jos, Vilkaviškio apskr. virši
ninko pareigas laikinai eina 
policijos vadas Bytautas.

I

IŠ KLEBONO PAĖMĖ 
ŠAUTUVĄ.

Šėta. Vasario 19 d. Šėtos 
policija paėmė iš Šėtos kle
bono šautuvą, kuri klebonas 
laikęs be leidinio.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Eudizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą tingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301. 

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOl'TH BOSTON. MASS.

I

Didžioji Pavasario Ekskursija 
{ LIETUVĄ 

Greičiausiuoju Pasauly Laivu 

MAURETANIA 
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southamptoną

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

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

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

ėskct

S. S. GEORGE WASHINGTON
(tiekiai ; Bremena,

New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.
Ekskursija, pa’ocinm ar.-r'aivii “Gcorsrc Wa«l.inrton”,

ni.škai vedama \\. R. DYCKES. gera: žinovo l'niud ,'%«:.•< - 
Linos at-tovo, kuris atlik- v;-ą pri-Ttm-n .. I - įlok-:: :■
tani- ir bagaz i tiesiai į Tam-to t<vyr<

riauk šiuo earlaviu ir ttm'k ->a:o'3"irn< i ir r»a-
loriimą kuo ir visi l'nitcd Stat. - - ar!a>> ai p;.-a’. lv <avr>
puikumu pa-ižymi.

Arba Tamsta gali plaukti
S. S. L E V I A T H A N

pasaulio didžiausiu garlaiviu — nėr Ch*rbonrg
Gegužės (May) 25d.

Pirk laivakortes i abu galu!
Pilnu infnrmaci'Ų ir kainu kla’ -l’’. ss---- panūsto gnr1ai’': t 

agento arba rašykite tiesiai į

United Statės Linės
75 Statė SU Bos ton. Mass. 45 Broadway. New York fily.

laivais.I.iutiiPopuliariai-
kitu infnr-cerlilikatu irSucrižimui -cnt uk i et<»

i I

Sustabdykit Niežėjimą 
Nekasykit, pavojinga 
Greitai page'bai. varto- 
kit Severo? E>ko. Vėsi
nas. raminas. .sustabdo 
erzinimą. Gaukit is an- 
tiekos.

DIENAS ANT OKEANO

J arba
LIETUVOS

per Cherbeure ar Breni< n
Didžiausiais Greičiausiais

I5KEMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS i LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klcsos R 1 
Parankąs ir tiesus susisiek'"1*1

Reguliariai Kiekviena Sąvaile I>tik'm-i kitais

macijŲ klauskite

c S I.UAN
LLOYE)

Utis I tM \>S.

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St.. Boston, Mass.

Vasaros 
Ekskursijos 

l 
LIETUVĄ
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Vietinės Žinios
D-ras J. Pautonis priimtas j 

Amerikos Gydytojų 
Kolegiją.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo Amerikos Gydytojų 
Kolegijos konvencija, kur 
buvo atvažiavęs su savo jau
na žmona ir d-ras Juozas 
Paulonis iš New Yorko. kuris 
iš visų Amerikos lietuvių 
daktarų yra pasiekęs turbut 
aukščiausi mokslą. Jis prie 
savo vardo turi net keturis 
mokslo laipsnius, būtent: 
Ph. D., P. H. Ch.. M. D. ir 
F. A. C. P.

Minėtoj daktarų konven
cijoj jis buvo priimtas i Ame
rikos Gydytojų Kolegiją, ko 
nėra pasiekęs da nei vienas 
lietuvis gydytojas. Amerikos 
Gydytojų Kolegija yra orga
nizacija, kur yra priimami 
tiktai pasižymėję medicinoje 
žmonės. Jos tikslais yra kelti 
medicinos mokslą ir saugoti 
profesijos garbę. Priimamas 
naujas narys turi sudėti tam 
tikrą pasižadėjimą, kur tarp 
kitko yra pasakyta: “...aš pa
sižadu praktikuoti medicinos 
mokslą pagal aukščiausius 
principus, kurie yra išreikšti 
Hippokrato Priesaikoj: vi-

Aktorka areštuota hotely su ! 
svetimu vyru.

Pereitos subatos naktį vie-j 
name Bostono hotely buvo į 
areštuotas George Gatts, 43 
metų amžiaus vyras, ir Miss 
Beilie Melgrins. 25 metų am
žiaus aktorka. Abudu jie yra 
iš Ne\v Yorko ir abudu pri
guli tai pačiai teatro kompa
nijai. Vyras yra vedęs ir jo 
pati atvažiavus iš New Yor
ko užvedė policiją ant ju
dviejų. Kada policija įnėjo 
nakties laiku i judviejų kam- 
bari. M r. Gatts saldžiai su sa
vo panele miegojo. Išbudin
tas iš miego, jis pamatė prie 
lovos 3 policmanus ir savo 
pačią. Hotelio knygose jiedu 
buvo užsiregistravę kaip ■ 
“AIr. and Mrs. George A.

—-- ----- _ ertons." Skandalas,
lauja daugiau algos ir trum
pesnių darbo valandų.

Fabrikantai, žinoma, tam 
labai priešingi. Jie sako, kad

Batsiuvių streikas Bostone.
Jau antra savaitė kaip Bo

stone prasidėjo batsiuvių 
streikas. Iš pradžių darbą 
metė tiktai apie 1.000 darbi
ninkų, bet dabar streikas 
apima jau 50 avalo dirbtu
vių ir šią sąvaitę jau bus mė
ginama išvesti i streiką Chel- 
sea dirbtuvių batsiuvius. 
Boot & Shoe AVorkers Unija 
streikui priešinasi ir sako, 
vkad jis esąs nelegalus. Strei
ką organizavo buvusieji 
Lynno batsiuvių lyderiai, ku
riuos Amerikos Darbo Fede-! 
racija prašalino. Jie reika-

Bostono batsiuviai uždirba 
daugiau, negu kur nors kirui 
Amerikos mieste. Apskrita 
batsiuvio alga Bostone esanti 
$34 i sąvaitę. < ’ 
šitą streiką slapta surengę 
Lynno fabrikantai, norėda
mi Bostono fabrikantus ban- j 
krutan nuvaryti.

l’AltSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMASį 
2 karų gat adžius, vistiniukai, vaisiniai t 
medžiai. 10,000 pėdų žemes. Kaina ( 
jū.ėiH). Savinas Bank mortgicius

S ivimnki.; ,-n.i j lodo biznį.:
A. PE I K UT IS

27 Liacoln M, Hrigh'.on. Mass. |

N t L D< •Kirus PROG \!
Kambariai išsiduoda dei 5 šeimynų 

naujai įtaisyti Pirmą mene į pus<- 
kaitios. Savininką nmt?sit 20 n 21 ba
landžio.

: 31 la M. Third -t, So. Uostau. Mass.

Visados Dideli Bargenei ipmwAY ADTO SBVICE
i
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Socialistų bilius dėl laisvo 
pikietavimo.

Massachusetts valstijos
socialistų organizacija pada
vė legislaturai peticiją, kad 

; butu išleistas įstatymas, ku- 
Jie^ko"kad nuo butų draudžiama poliei- 

jai ar privatiniams kapitalis
tų agentams trukdyti darbi
ninkams ramiai pikietuoti 
dirbtuves perstręikus. Legis- 

. latuios komitetas darbo ir 
pramonės reikalams nutarė 
socialistų peticiją priimti ir 

J tuo klausimu bus ineštas le- 
Ant Kneeland gatvės, Bo- gisialuron bjiiu^ 

suomet turėti omenėj savo stone, pasirodė anądien bu- ■ “ --------------
‘ n s žmonių su visokiais pla-! pirmo$ Gegužės prakalbos, 

katais. Jie sustojo tie> vienaj South Bostono socialistai 
rubsiuvių dirbtuve n- prade- prakalba6 tarptauti.
jo rėkaut. Pne jų sustojo -r - -
daug praeivių ir tapo užtver
tas gatvės judėjimas. Kadan
gi demonstantai neturėjo io- 
km leidimo ta! p<.he.ja apie Pt.akalbos iwkSSeredos VĮJ ju goI n>*jri7iu • • - -
manyta.
unijos nariai nori streiką su-; 
kelti. Bet International La-! 
dies’ Garment \Vorkers uni-

Areštavo komunistų de
monstrantus.

Atsiimkit laiškus.
“Keleivio” ofise yra šiems 

asmenims atėjusių laiškų:
Antanui Sinkevičiui (iš

Lietuvos).
Stan. Bartuliui (2 laiškai),
Jonui Palilioniui (iš Liet.) 
Juhon Brazauskiui (iš Lie

tuvos ),
Stanlev Ledzinskiui (iš

r ____*1 . I PARSIDUODA SO.MERV1LLĖJELening! atlO). ■ I 2 skirtiagi Namai. 3 šeimynų. 2 što-
Kaz. Driejiečiui, Į nū ir kriaucm dirbtuvė, gali pirkt v,s-
A Cinsonov-ioiiii (ii I ipf > a»ba atskirai. Išlygų- labaiA. SimanavTtiui (is uei.j, ieIl^v.,s kal!li pijrJ> ,erik* p;rkin.b.

" “ ■ U").Mr. S. A. (nuo.Izno Straz 
d o iš Lietuvos). I

I
I

--*•» »» — - ------------- --- ----------- i -'au
buvo raitas negyvas žmogusi barių; 
savo virtuvėj prie sinkos be
klūpantis. Jo drapanų kiše- 
niuose buvo $2.600. Jis vadi
nosi George J. Magrath ir 
gyveno vienas pats.

Vteikite persitikrini.
97 Mt. Vernun -t, arba
23 Mashington st, Somerviile, Ma—

SOUTH END 
HARDWARE C0. 
LAIKAS PRADĖT JŪSŲ

DARŽUS
Spadir.g Eorks ................
Gardeli Spudes ..............
Edge ('uiters ..........
YVood Lawn Rakęs . . 
12-Tooth Steel Rakęs . . 
Fertilizers (trąšos), 100

Bage ................ ............
Grass Seed. kv. Pkg. . .

s*

25c.

1

and HLLING STATiON
Studebaker Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Old Culony Avė,

SO BOSTON. MASS.
Telefonas: Su. Boston 0777.

Ant \Vest Er.do anądien PARSIDUODA
Naujas 3 šeimynų Namas. 15 kani- 

.; su visais naujausiais įtaisy- 
Į niais, priešaky ir užpakaly piazai, 3 
ištvino šildytuvai. elektra, vieta gara- 
, dziui; šll.500, ant lengvų išmokėjimų, 
i KreiuKitės ant vietos. (16)

P. KETVIRTIS
• 25 Šleiniau kunti. Kuslindale. Mass.

Pereito nedėldienio rytą 
Roxbury ant šaligatvio buvo 
rasta užsimušusi vienmai’ški- 
nė mergina vaitlu Mary 
Rincker. Manoma, kad nak
ties laiku ji nušoko nuo sto
go.

BAY STATĖ LUMBER CO.
CUMM1NGS STKEET. prie South- 

ampion St, arti gelzkeiio tiito. Turim 
malkų ir visokių medžių. Maži ir di
deli užsakymai tuojau.- i.-įf.iJoni:. 116)

Telefonas Highlands b'>02.

KONCERTAS.
Lietuvių M. Žinyčios jau

nuomenės koncertas su pa- 
marginimais Įvyks nedėlioję,; 
21 Balandžio-April, 1929, 
7:30 vakare. Lietuvių M. Ži- 
nyčioje. įžanga 25c. Malonė
kit atsilankyti.

! Parsiduoda Chandler Sedan, 
j geras karas. Kam reikalingas Karas, 
gali pirkti pigiai. Gali matyt bile Laiku 
pa.- janitorių.

11 GORHAM SI , ALLSTON, M ASS 
pne Commvnvrculth

į

pacientų labą: visuomet 
gerbti savo kolegų interesus 
ir reputaciją: visuomet gau
siai teikti profesinę pagalbą 
nelaimingiems ir betur
čiams: visuomet kilti moksle 
skaitant autoritetingą medi- 
kalę literatūrą, dalyvaujant 
svarbiuose daktarų susirinki
muose ir imant specialius 
kwsus... Toliaus. aš pasiža
du vengti viešos spaudos ir 
viešų civilių žmonių mitingų, 
kur mano buvimas gali būt 
suprastas kaip noras pagar
sėti arba iškilti aukščiau ki
tų: vengti savimeilės ir ko
mercializmo savo profesijoj: 
atlyginimą už patarnavimą 
imti sulyg paciento išgalės, ir 
kad toks atlyginimas visuo
met butų atatinkamas suteik
tam patarnavimui, ir neže
minti savo profesijos reika
laujant per aukšto atlygini
mo...”

Iš šito pasižadėjimo gali 
būt aišku, kad šarlatanas 
prie Amerikos Gydytojų Ko
legijos negali prigulėti. Jos 
nariai pirmon eilėn turi žiū
rėti ne dolerio, bet žmoniš
kumo.

Kartu su daktaru Paulo- 
niu buvo atvažiavęs ir jo 
mokslo draugas d-ras Emil 
Koch.- kuris taip pat buvo 
priimtas prie American Col- 
lege of Physicians. Jiems čia 
viešint, pas Michelsonus vie
ną vakarą Įvyko vietos inteli
gentų susirinkimėlis, laike 
kurio buvo labai Įdomių dis
kusijų. Bet apie tai parašysi
me kitu kartu.

nei darbininkų šventei pami
nėti. Prie to da grieš South 
Bostono Jaunimo Orkestrą 
po F. Kriaučiūno vadovyste, 

areštavo. Iš pradžių ^i'^Tuel.m'ta Sa- 
kad tai rubsiuvių ® e

; Ant Leverett gatvės nak-
■ ties laiku iššoko ar iškrito JOS valdyba tuojaus paarta-1 b nuotreiiu lubu 

n/k Lrari eita nnno tuvi uaria, P * * *
Harry Katz, 21 metų am- 
žiaus žydukas. Krisdamas 
jis nusitvėrė už vielos ir nu- 

’lsipiovė trispirštus. Šiaip ma
žai susižeidė.

no, kad šita unija turi pada
rius su darbdaviais darbo su
tarti ’r aP’e joki streiką da-. 
baltiniu laiku nesą kalbos.^ 
Areštuoti žmonės esą dau
giausia komunistai, kurie: 
prie rubsiuvių unijos visai 
nepriklausą. Jų agitatoriai 
bandę jau kelis kartus kurs
tyti mbsiuvius i streiką, no
rėdami pasidarvti sau pro-1 ...............................V','”gos aukas rinkti. Kadangi ns grasinėjo piliečius baisa- 
rubsiuviai tų kurstymų ne-: 
klausę, tai komunistai nutarę 
surengti ties dirbtuve de
monstraciją. tikėdamiesi 
nors tokiu budu darbininkus 
savo pusėn patrauksią. Bet 
rubsiuviai ir dabar prie jų 
neprisidėjo. Komunistai ne
tik negavo aukų, bet turėjo 
dar pabaudą užsimokėti už 
kėlimą betvarkės gatvėse.

Cambridge'uje buvo areš- 
: luotas real estatininkas Dra- 
ke užtai, kad atsisakė duot 

į paaiškinimu policmanui. ku-

vimo tikslams.

Ant Washington streeto. 
netoli Brookline avė., perei
tą sąvaitę susikūlė du gatve- 
kariai. šeši žmonės buvo su

keisti ir keliolika smarkiai 
: sukrėsta.
| j
i

DZIMDZI-DRIMDZI 
Maršrutas.

Po 5 metu Dzimdzi-Drimdzi 
vėl atgijo. Susidarė didelė grupė 
iš A. Vanagaičio. J. Olšausko ir 
Akiro-Biržio. ir vėl Dzinulžiai 
keliaus po lietuvių kolonijas ir 
vaidins neniatytus-neregėtus 
prajovus.

BALANDŽIO MĖNESY:
21 d.. Rochester, N. \.
26 d.. Amsteruam. N. Y.
28 d.. Brooklyn. N. Y.

GEGUŽĖS MĖNESY:
d..
d..

Dridgeport. Conn. 
New Haten. Conn. 
New Britain. Conn. 
Boston. Masš.

1
OO
5 d.
9 d.
10 d.. Nonvood. Mass.
12 d..
15 d..
19 d..
19 d..
23 d..
25 d..
26 d..

I

i 
f

Pereitą nedėldienį 3 ban-į 
ditai užpuolė pilną žmonių' 
VValtono restoraną ant Dart- 
mouth st.. Back Bay, ir išsi-' 
nešė visą “cash registerį,” 
kuriame buvo apie $60.

Ragina boikotuoti nedorus 
magazinus.

Doros sargai planuoja va
jų prieš magazinus, kurie tal
pina lytiško pobūdžio pasa
kas. Pereitą sąvaitę apie tai Back Bay, rubsiuvių Bricke- 
buvo kalbama pradinių mo- ro dirbtuvėlę ir pavogę $15 
kyklų perdėtinių susirinki-Į pabėgo. I
me. Tarybos su piktu kovoti;---------------
sekretorius Gatės pranešė.' Legislatura atmetė guber- 
kad tokius magazinus dau- naloriaus Alleno sumanymą, 

skaitančios 15-16 kad visus automobilistus 
mergaitės ir šaukti iš naujo egzaminus

Du ginkluoti bomai už
puolė ant Jersey streeto,

I
♦
I

Boston. Mass.
Montello. Mass.
Ix>well, Mass. (po piet).
I^ivvrence, Mass. (vak.).
Worcester. Mass.
Worcester, Mass. 
Athol. Mass.

29 d.. \VestfieW, Mass.
BIRŽELIO MĖNESY:

1 d..
2 d..
5 d..
8 d.. Philadelphia. Pa.
12 d.. Baltimore, Md.
16 d.. Scranton, Pa.
18 d.. Mahanov City. Pa.
14 d.. Wiikes Barre. Pa.

Hartford. Conn. 
Newark. N. J. 
Ansonia, Conn.

NEW ENGLAND 
AUTO SCHOOL 
$5.-8 LENCIJOS—$5.

I.MSNIf KURSAI— Šio
Mes g'araniuoiam mokyt jum', iki 

•gausite laisni. Mokina m ant musų 
Nauji) karų. Lietuvis instruktorius. 
Vtdara Vakarais ir Nedėliomis.

579 Tremont Street
Kamp. Union Park. BOSTON, M ASS. 

Tel. Bark Bay 9152

STEEL TRAY 
WHEEL BARROW

Tikrui Vertingas 
Paranku- apie namia ir 

daržą .................................  S 1.39

Galvanized Screen Wire 
2^4c. už ket. pėdą.

Yra Rolėse—Vi-ckio Didumo. 
Didelis pasirinkimas varinių, galva

nizuotų ir juodų screen dratų 
visokio didumo.

Fluor 5'arnish...................  $1.48
Geriausia Tikra U hite Lead Sll.25 

už 100 svv.
Geriausias Tikras Linseed Oil. 90c. gi. 

Didžiausis Pasirinkimas Piumbingo 
Reikmenų už labai pinią kainą.

DAUGIAU PENTO 
BARGENŲ

.........................  Perimtu Šlako Northern Paint Co.
;.v. ir Cup. Teatro Morgan's Esųue Supreme Paint $2.63 

Shelaac. orange or M hite gal. $2.75 
Ir šimtai kitokių Bargeuų.

I žleklinai vietos Pasistatymui. Per- 
pa.štu Eztra. 
Vietos Pristatymas Dykai.

SOUTH END 
HARDWARECO.
1095 U ASH1NGTON ST, 
netoli Dover st. Elevated 

BOSTON. MASS.
Te!, liancock 6105—6.

I I

iš

Tel. So. Boetoe SM-W.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
Iri 1 v. po pietų

Sereoomi^ iki 12 dieną. ,
Ofisas “Keleivio" name.

2S1 Broadway. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

- x"

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—1; *—S 
Sekmadieniais: 10—*

3421 SerHalsted Street
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 8483

Lietuvis Optometnstis

; Telefonas 51IX

: Dr. A. Gorman-Gumausitas į

i
*
♦iii
i

DR. LANDAU
32 CH \ M BERS ST, BOSTON.

Gydo Veneriškaa Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldien.ais nuo 9 iki 12.

LIETUVIS DENT1STAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietį) 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomii pagal susitarimą.
705 N. Main St. kame. Broad St. 

MONTELLO, MASS.

Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 

1»7 SUMMER STREET.
LAWRENCE, MASS.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

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

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

įdėk j laišką vieną doleri ir 
gausi kas mėnesi po “Margutį.”

f
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Iaegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose i aklose) aky* 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Bro*dway. Se. Beuton, Mase

Tel. South Boston 8820
Residence Unrversity 1463-J.

S. N. Puišiutė-ShiIlM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
146 Broadnay. So. Bostoa. Masa ;

Room 2.

^SZSHSES2S2SES252SZSBS2S2S2S2S2S2S 
S Telefonas: So. Boston 1058. K 

I Bay ViewMotor | 
C- Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas į
5 GERIAUSI LIETUVIAI “
H MECHANIKAI. Dį
6 Taiso visokius automobilius ir K
in gerai patarnauja. • K
g Agentūra Studebaker ir Erskine. uj 
į Rciknle kreipkitės ir gausit
“j patenkintą patarnavimą. “j

pJ Pardavimo vieta: fį
S 519 E. BROADM AY g

Taisymo vieta: Įg
g ' 1 HAMLIN ST, g
g kampas E. Eight st,
g SOUTH BOSTON. MASS. g

I

I
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Telefonas^: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7 
374 DORCHESTER STREET

S *. BOSTON. MASS.

4

• t 1»
* 
fl 
I 
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i
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r
NERVŲ IRSPECIALISTAS

KRON1ŠKU UG V PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY

Harvardo Universitete mo
kinasi 51 šalies studentai.•
Jokia kita mokslo Įstaiga 

Amerikoje neturi tiek daug giausia 
svetimšalių studentų, kaip metų amžiaus i 
Harvardo Universitetas. Iš vaikai. Jo nuomone, šita li- 
viso šįmet Harvarde yra teratura baisiai tvirkina jau- 
8,110 studentų, kurie yra su- nimą. Paklaustas, kaip jis 
važiavę iš 51 šalies. Iš Kana- mano su tuo piktu kovoti, jis 
dos yra 73, iš Kinijos 38, iš patarė boikotuoti tas krautu- 
Anglijos ir Japonijos po 15. ves. kurios šitokius magazi- 
iš Francuzijos 9. iš Indijos 8, nūs pardavinėja.
iš Kubos. Australijos, Vokie- priemonių imtis jie nepata- 
tijos, Meksikos. Filipinų ir ria, nes tas sudarytų tokiems 
Šveicarijos po 5, iš kitų po magazinams didelę reklamą 
mažiau. Jungtinės Valstijos 
reprezentuojamos beveik vi
sos. Iš Xew Yorko valstijos 
yra 1119 studentų, iš Penn- 
sylvanijos — 404. iš Ohio— 
322, iš Ne\v Jersey — 251, iš 
Illinojaus—250, ir tt.

imti.

Metinis Balius!
Rengia Lietuvių l'kėsą Gedimino 

Draugija. 1‘enktadienv.

19 BALANDŽIO-APRIL, 
(PATRIOTU DIENOJE) 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts., 

So. Bostone.
Pradžia 5-tą vai. po pietų.

Grieš Geriau-ia t.illetles Orchestra. 
Gerbiamieji:—

Kviečiame visus koskaitlingiausia 
atsilankyti i 
puikaus baliaus, 
džių ir gėrimu. Grieš gera orkestrą vi
sokius šokiu- Užtikrinam, kad atėję 
nesigailėsite ir praleisite laiką links
mai. Kviečia visus Komitetas.

ir pa-ilinksminti ant šioj 
lūs. Bus visokių užkan- J

1

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDR \U1K>S. 
MORTGIi IV. LMVAKORČIU 

IR PINIGU SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malka-. 
Ofisas atdara- nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 U. P.RO,UWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pra
šiname. Taipgi siuvame naujas 
futra« ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su- 
perkam visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat. Racc>>on, Opussum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN MALULI8 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

M SCOLLAY SQUARB
BOSTON. 

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22 

VALANDOS: DIENOMIS mo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 Iki 
1 dieną.

L'
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DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas vcneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
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.

Will iam J. Hankard iš 
East Bostono gavo 3 mene
sius kalėjimo užtai, kad atė
mė iš policmano ir paleido 

Teismo areštuotą žmogų.

REIKALINGAS BAKERIS
Kuris mokėtu kept Latviškas 

ir apskritas duonas. Klaust “Ke
leivio” ofise. 253 Broadway. 
So. Boston. Mass.

ir žmonės pradėtų daugiau 
juos skaityti.

Balandžio 21 d. bus Socia
listų Konvencija.

Valstijos Socialistų Kon
vencija Įvyks 21 d. balan
džio, 11 vai. ryto. American 
House salėj. 56 Hanover st.. 
Bostone.

“Gabtjoa” vakarėlis pavyko 
gerai.

Pereitą nedėldienį Lietu
vių Salėje buvo pirmas “Ga
bijos” vakarėlis p. M. Pet
rauskui i South Bostoną su
grįžus. Suvaidinta operetė 
“Adomas ir Jieva” ir padai
nuota keliatas dainų. Kaip 
vaidinimas, taip ir koncertas 
nusisekė gerai ir “Gabijai” 
turbut liks dar pelno.

PRANEŠIMAS
Iš priežasties mirties mano brolio. Daktaro Hamilton U. 

Perki*, nuo 556 Brondway. South Boston. jo ofisą aš ati
darytu I taminkais. Ketvergais ir Subatomis. nuo 2 iki t 
ir nuo 7 iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis, Pėtnyčiomis ir 
Nedėliomis aš busiu savo Dorchesterio ofise tomis pačio
mis valandomis. Sekretoriai bus abiejuose ofisuose nuo 9 
ryto iki 10 vakare kasdien. Telefono numeriai tie patys. (-) 

FRANKLYN A. PERKINS, M. D.
1023 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.
Telefonai: Talbot 0601. South Boston 2404.

•
• Išranda v oj a-Parduoda arba Maino •

• Prie Jūrių Kortičius •
• NANTASKET. SU GAR\Džll } 
•GALI pa mat y t: kampa- C ir Bearh •
• Avė, VVavciand: furniso šiluma.,
• prieina prie jūrių; 1 iota- 2X,ihm<» 
| ket. pėdų ir keliem- mažiems na-} 
t ma;ns lotai: taipgi t'oncord upės.)
• Billei ica lotai; užmokant ar ant iš-•
| mokėjimo: mažai įmokant. t
| Viriui Arlington Heigh.s t
{ 1 ir 2-šeimynų Namai, karšto van-J 
i dens šiluma, visi įrengimai. Ateik, t 
•rašyk ar telefonuok Savininkui. }
• l>r. Grady. 327 Tremont st, Boston. •
• Tel. Capitol 53!!5.

LAIDOJIMUS; 
kuriuo, paveda; 

lOpT ąPVHBL rria-o p--žiu re ji-, 
OjįoL mu'' ' i-uoinct'

bui .1 pat<-i kinti; 
■•J’r".š.‘B lr ■u'-f’ini'ia vw-< 

rokai pinigų. ;

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Grahorius 

162 Rrvadway. So. B-nton. Man.; 
Kesidcnee: 313 W. 3-rd street. ■

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Lietuviška Aptieki ,
Mm atlaikome visokią Vaistą

Ir Šalmą
Nao Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi užlai kom Diebų ii Lietuvon. 
Patarnavimas kuogeriausias. Įvai
rina Šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunčia m ir per 
paftą. Musų A plieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM 8TRKRT, 
BO8TON. MASS.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoną* Back Bay 7279
222 III NTINGTON AVĖ., netoli Mass. Avė, BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2I83-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Inauranco 
Juetice of the l'eace 

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

I)el šunvočių. žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS M OŠTI S (Groblew»kio)

Nn<t»Wn skmisms} ir nžgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEHSK1 & CO, Plymonth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

r...
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