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Amerikiečiai Paskandino

ANGLIJOJ KILO DIDELIS i 
PASIPIKTINIMAS.

Sako, atvirose jūrėse ameri
konai jau pradeda šaudyt j 

Anglijos vėliavą.
Pereitą subatą už 200 my

lių nuo Louisianos krantų 
Amerikos pakraščių sargy
bos laivai pradėjo šaudyt ir 
paskandino nedidelį šmuge
lio laivą “I’m Alone,” kuris 
plaukė po Anglijos vėliava.

Pirma amerikonai norėjo 
“gražiuoju” tą. laivą paimti 
ir reikalavo, kad jo kapito
nas pasiduotų. Bet tas atsa
kė, kad jis nepasiduosiąs, 
nes atvirose jūrėse Amerika 
neturi teisės jo laivo kliudyt.

Amerikonai zujo apie ang
lų laivą ištisą parą, vis reika
laudami, kad jis pasiduotų. 
Bet kada galutinai atsisakė 
pasiduoti ir pradėjo plaukti 
tolyn, jie pradėjo šaudyt ji iš 
arnotų ir kulkasvaidžių. 
Anglų laivas buvo sudaužy
tas ir vienas žmogus ant jo 
užmuštas: kiti nušoko į van
denį ir Amerikos laivai juos 
ištraukė.

Anglai buvo surakinti ge
ležimis ir atgabenti i New 
Orleans. Jų laivas nuėjo jū
rių dugnan. Kas jame buvo, 
niekas nežino. Išpradžių bu
vo manoma, kad degtinė, bet 
pradedama abejoti, ar nebu
vo tik uždrausti vaistai, kaip 
opiumas, kokajinas ir kitokie 
narkotikai.

Dėl šito Įvykio Anglijos 
spauda ir visuomenė pradėjo 
kelti didžiausių protestu. 
Laikraščiai sako, kad tai di- 
džiausis Anglijos vėliavos 
Įžeidimas ir Anglija negalin
ti to nutylėti. Jeigu Amerika 
turi pasidarius prohibicijos 
Įstatymą, jie sako, tai tas da 
nereiškia, kad ji gali šaudyt 
kitų valstybių žmones ir 
skandinti laivus ant jūrių.

Kas iš to išeis, da nežinia. 
Gali būt, kad Amerika turės 
gerokai užtai užmokėti ir da 
atsiprašyti prieš Angliją.

, Baisus Sprogimas
- -

AREŠTAVO SSSR TORG- 
PREDSTV0S PINIGUS 

PARYŽIUJ.
Vienai Pary žiaus eksporto; 

firmai prašant, Paryžiaus i 
teismas uždėjo areštą ant j 
SSSR prekybos skyriaus pi-i 
nigų, Įdėtų bankuosna. Torg- 
predas ši sprendimą apskun
dė. tvirtindamas, kad sveti
mos valstybės turtas negali 
būti teismo užstatu, tečiau 
ka sacinė instancija skundą 
atmetė. Tada polpredas

I DARBO PARTIJOS LAI
MĖJIMAI ANGLIJOJ.

j
Pereitą sąvaitę * Anglijoj 

buvo papildomieji rinkimai 
Lanarko apskrity, kur lai
mėtoja išėjo Darbo Partija.} 
Jos kandidatė p-lė Lee gavo '

Kasykloj.
46 angliakasiai užmušti, 16 

sužeista, 226 išgelbėta.
_ Kinlocho anglių kasykloj,

15,711 balsų, tuo tarpu kai New Kensingtono,
valdžios partijos kandidatas Pittsburgo apielinkej, _1 ko
loidas Stone gavo tik 9,133 y° baisi ek>pliozija.
balsus, o liberalų kandidatė tuo laiku bino

v .. ’P-lė Mitchell gavo vos tik aPie y-- ~
tęsis iki“14 balandžio.*Bus iš- 3,488 balsus. Tas parodo,} pradžių buvo 
statyta 100 skirtingoms konst- kurion pusėn politinis vejas

Pranašauja Žmonių Sukilimą
v v •'Dėl Prohibicijos.

ORLAIVIŲ PARODA 
DETROITE.

Detroite ruošiama visos 
Amerikos orlaivių paroda, 
kuri prasidės 6 balandžio ir

rūkei jos skraidomu mašinų.

Amerika Meksikos 
Maištininkų Ne

išduos. '

300 angliakasių ir iŠ 
i manoma, kad 

visi jie bus žuvę, bet ačiū
• . • • • “ 1

I
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1 Anglijoj pučia. Gegužės pa-!gTeitai . ir energingai pagal- Dovgalevskis pareiškė pro- 
(baigoje Anglijoj bus visuoti-paL 326 palaidotus žmones testą Brianui, bet rezultatai 
' ni linkimai i parlamentą, ir pasisekė išgelbėt, v is dėlto j0 (]ar nežinomi, 
jeigu visa Anglija taip bal- 46 darbininkai buvo užmuš---------------

|suos, kaip Lanarko apskritis, 
'tai buržuazija iš Anglijos 
■ valdžios bus visiškai iššluo
ja.

Atvykusius čion pabėgėlius ■ 
deportuos kitur.

VVashingtono žiniomis,}

i ta.

t INDIJOJ AREŠTUOTA 
DAUG KOMUNISTŲ.

šios šalies valdžia neketina | Indijoj prasidėjo sukili- 
išduoti Meksikai maištinin- mas prieš Anglijos valdžią, 
kų. kurie tenai spaudžiami Sukilimą kursto komunistai, 
federalės kariumenės begalvei Bombėjuje, Kalkutoj, 
x_------ .•-----------=_ — t----- 'Punoj ir kituose miestuose

i prasidėjo komunistų areštai. 
Bombėjaus mieste valdžios 
agentai užpuolė “Jaunimo 
Lygos” butą, suėmė tris ko
munistus agitatorius, konfis
kavo daug knygų ir laikraš
čių. Suimtuosius kaltina 
“kurstymu maišto prieš ka
raliaus valdžią.” Protestuo
dami prieš tuos areštus, fab
rikų darbininkai apskelbė 
treiką. Padėtis esanti labai

šion sienos pusėn, nes Jung
tinėse Valstijose yra jau nuo 
senų laikų Įsigyvenęs papro
tys duoti visokiems politi
niams pabėgėliams prieglau
dą. Sakoma, kad Meksikos 
vyriausybė reikalaus jų išda
vimo remdamosi tuo. kad pa
bėgusieji maištininkai nėra 
politiniai pabėgėliai, bet pa
prasti galvažudžiai ir bandi
tai. kurie išplėšė daug bankų 
ir pavogė daug kitokio vals-

ti ir 16 sužeista. J 
kompanija sako, kad visi jau 
suskaityti ir daugiau užbertų 
kasykloje neliko.

Sprogimas buvo toks smar-i 
kus, I—------------- --------
visą kasyklą, ir kompanijos 
prezidentas mano, kad eks- 
pliozijos priežastis turėjo 
būt keno nors padėta bomba. 
Valdžios atstovai tečiaus ne
rado jokių ženklų, kurie to
kią nuomonę paremtų. Jų 
manymu, sprogimas Įvyko 
dėl netikusios ventiliacijos 
kasykloj.

Parnasus kaimely, kur tos 
kasyklos darbininkai gyve
no, dabar viešpatauja di- 
džiausis prislėgimas.

Kasyklos UŽMUŠĖ DIKTATŪROS
RĖMĖJĄ.

į Kroatų sostinėj Zagrebe 
pereitą sąvaitę buvo užmuš

LENKŲ SOCIALISTAI 
GRIEŽTAI NUSISTATĖ i 

PRIEŠ VALDŽIĄ.
Varšuva. Šiomis dienomis; 

posėdžiavusi lenkų socialia-i 
tų partijos vyriausioji taryba 
priėmė labai griežtas rezo
liucijas pieš vyriausybę. Re-

t

tvbės turto. Taigi jie esą kri- Įtempta, 
minaliniai prasikaltėliai, o 
einant abiejų šalių sutartimi, 
šitokie piktadariai turi būt 
išduodami.

Washingtone kalbama, 
kad pabėgėliai vistiek nebu
sią Meksikai išduodami, te
čiaus jie nebusią ir čia laiko
mi, nes jie yra draugingos 
valdžios priešininkai, o jeigu 
jiems čia duoti tėvišką prie
glaudą. tai tas tiktai priduo
tų Meksikos maištui daugiau 
drąsos, šios šalies vyriausy
bė nenori maištų prieš Mek
sikos valdžią remti, todėl 
nors pabėgusių šion pusėn 
maištininkų atgal ir negrą
žins, bet ir čia ilgai viešėti 
jiems neduos. Juos ištrems 
kur nors Į kitą šalį.

KURS TROCKININKŲ 
KOMUNISTU INTER

NACIONALĄ.
Iš Konstantinopolio pra

neša, kad dar šiais metais, 
gegužės mėn. busiąs sušauk
tas viso pasaulio trockininkų 
kongresas, kuriame dalyvau
siąs ir pats Trockis. Tokiu 
budu busiąs Įkurtas naujas 
komunistinis internaciona
las, kuris paskelbsiąs kovą 
Stalinui.

I 
I

VISUOTINAS ŠILKO 
AUDĖJŲ STREIKAS. 
Newmarket, N. H. — čia 

streikuoja visi šilko audėjai. 
Streikas tęsiasi jau ketvirtą 
sąvaitę.

SUGRIUVO DU MILITA 
RIZMO ŠULAI.

Pereitą sąvaitę Francuzi
jos milftarizmas neteko dvie
jų stambiausių savo šulų — 
mirė gen. Foch, kinis vado
vavo aliantų armijoms per 
Pasaulini Karą, ir mirė gen. 
Sarrail. pagarsėjęs Verduno 
gynėjas.

Bet karininkų “garbę” reikia! 
ginti, sako Pilsudskis.

Šiomis dienomis Lenkijos 
Seime buvo svarstomas biu
džetas, kur daugiausia buvo 
triukšmo dėl reikalaujamų 
karo tikslams pinigų. Per 
tuos ginčus Pilsudskis i Sei
mą neatėjo, ir paskui Senato 

Filipinų salose, Bontoc komisijai paaiškino, kodėl 
miestely, pereitą sąvaitę mi- jis tenai nenuėjo. Sako: 
rė nuo nuodų dvi episkopą- “Kariumenės garbė nelei- 
lų misijonierkos iš Peekskill, džia man klausytis priešingų 
N. Y. Jos užvalgė duonos, kalbų Seime. Kaipo karinin- 
kūrią misijos virėja per klai- kas, aš privalau ginti netik 
dą iškepė iš miltelių tarako- savo garbę, bet ir garbę kitų 
nams nuodyt. Dvi tenykščios karininkų. Taigi, nenorėda- 
moterys nuo tos duonos sun- mas su Seimu susiremti, aš 
kiai apsirgo^ bet nemirė. nei pats tenai nenuėjau, nei 

 kitų karininkų neleidau, nes 
SNIEGO PUGOS SUSTAB- kiekvienas karininkas priva- 

_ . .--------.. lo savo garbę ginti.”
Bet kokia ta karininkų 

“gaibė,” tai ir pats Pilsuds
kis parodė, prisipažindamas, 
kad pirma buvusis Lenkijos 
karo ministeris apvogė vals-

IŠKEPĖ DUONĄ IŠ 
NUODŲ.

LENKŲ KARO MINISTERIS 
APVOGĖ VALSTYBĘ.

Į Seimas nutarė atimti 2,- 
(000,000 zlotų, kurių Pilsuds
kis reikalavo “slaptam fon
dui“ prie karo ministerijos. 
Pilsudskis dėl to labai Įniršo. 
Jis išaiškino, kad “slaptas 
fondas,” tai fondas šnipams 
užlaikyti. Kiekviena valsty
bė turinti slaptą šnipų orga
nizaciją, ir jeigu Lenkija to
kių šnipų neturės, tai ji ne
galės apsiginti nuo svetimų 
šnipų.

DĖ TRAUKINIUS 
COLORADOJ.

Pereitos sąvaitės pabaigoj 
Colorados valstijoj užėjo to
kia žiauri žiema, kad dauge
lyje vietų turėjo sustoti trau
kiniai. Tarpkalnėse sniego 
tiek pripustė, kad keliai pa
sidarė nepravažiuojami.

LENKŲ MINISTERIS 
TRAUKIAMAS TEISMAN.

Varšuvos žiniomis, Lenki
jos Seimas nutarė 240 bal
sais prieš 126 patraukti teis
man buvusį finansų ministe- 
rį GAbrielių Czechowiczą. 
kuris nesenai buvo priverstas 
rezignuoti. Jis yra kaltina-

ŠALIS NEGALĖSIANTI 
ILGAI KENTĖTI.

Kraštas atsidūrė galvažu
džių ir šmugelninkų 

rankose.
Amerikos prbhibicija kas 

‘diena vis giliau ir giliau 
I ■ 1 • . • •! i 1 1 •’ Ir I » a'k » »\1 ntnrKlll VkBaiau

j vyną. Bostone šį panedėlį 
girti prohibicijos agentai va
žiuodami automobilium su
daužė kelis kitus automobi- 

i liūs ir sužeidė keliatą žmo
nių. Tuo pačiu laiku Auro
roj, Ilk, keli prohibicijos 
agentai Įsiveržė Į vieno pilie
čio namus, išgąsdino vaikus 
ir parmušė jų tėvą ant že
mės, o kada prie parmuštojo 
priklaupė jo žmona, sužvėrė
ję prohibicininkai šovė Į ją ir 
užmušė vaikų motiną.

Prieš šitą beprotišką val
džios kampaniją pradėjo jau 
protestuoti laikraščiai ir žy
mesni piliečiai. Hearsto laik
raščių sindikatai dabar veda 
didžiausį vajų prieš prohibi- 
ciją. Chicagos Universiteto 
politinių mokslų profesorius 
Jerome G. Kerwin Įspėja 
valdžią, kad jeigu ji nepa
keis savo taktikos, tai šioje 
šalyje galės išsiveržti žmonių 
sukilimas.

“Kad prohibicijos Įstaty
mas negali būt Įvykintas, tai 
jau visiems yra aišku,” sako 
profesorius. “Tas Įstatymas 
yra perdaug žiaurus ir užtai 
iki šiol jis nėra Įvykintas.

“Ilgai žmonės negalės 
kentėti šitokios padėties, ko
kią prohibicija pas mus su
darė. Artinasi krizis. Jis ga
lės Įvykti nepabaigus Hoove- 
riui savo tarnybos. Ir jeigu 
esamai padėčiai pagerinti 
valdžia nieko nepadarys, tai 
sprogimas galės Įvykti visai 
netikėtai.”

Ištikrujų, pradėjus vykint 
proh i bici josįstaty m ą, šal is a t- 
sidurė kriminalistų rankose.

1 Pi UC V V 1 1d » kj y . X W , . - . • .. . a •

zoliucijose pareiškiama, kad i ^timjista 1 piktadary oių pur- 
} atėjęs laikas sprendžiamajai I L'na- Nortone sį panedelį 
kovai ir kad atsakomybė už °1

} gilaus valstybės krizio pasė-

i
i 

torius Anton Schlegel, kuris; 
karštai gynė nesenai ap-! 
skelbtą dktaturą su karalium 
Aleksandru priešaky. Jis bu-'• - - --- - -

kad sunaikino beveik ia>.kioatų laikraščio redak

vo karštas katalikas ir demo- 
kratijos priešas. Kroatai 
skaitė ji užtai savo šalies iš
daviku ir užmušė. Jis reda
gavo laikraštį “Novosti.”

IŠDINAMITAVO SKEBO 
NAMUS.

Bridgeport, Ohio.—Perei
tą sąvaitę čia buvo išsprog
dintas J. Kuniko namas. Di
namitas išgriovė visą prieša
kinę sieną ir sužeidė Kuniko 
žmoną. Kapitalistų spauda 
pereitais metais čia Kuniką 
išreklamavo kaip dideli pat
riotą, nes buvęs veiklus uni- 
jistas, jisai staiga virto 
streiklaužiu ir atsimetęs nuo 
angliakasių unijos nusivedė 
buri streikierių atgal Į kasyk
lą dirbti po $5 i dieną. Kapi
talistų akyse Kun ik buvo 
“didvyris,” o darbininkų 
akyse jis buvo tikras šašas. 
Dėl to. turbut, jam ir buvo 
pakišta dinamitas.

PANAIKINO ŽIAURU 
PROHIBICIJOS 

ĮSTATYMĄ.
Michigano valstijos legis- 

latura panaikino naują pro
hibicijos Įstatymą, kuiį ji pa
ti nesenai buvo išleidus. Ei
nant tuo Įstatymu, nusikaltę 
ketvirtu kartu prohibicijos 
Įstatymui žmonės buvo bau
džiami kalėjimu iki gyvos 
galvos. Dabar jau Michigano 
valstijoj to nebus.

10,000 KARČEMŲ 
DETROITE.

“Boston Evening Trans- 
cripto” korespondentas rašo, 
kad viename Detroito bloke, 
kur jis gyvena, yra 7 slaptos 
karčemos. Iš viso “spykyzių” 
Detroito mieste esą skaitome 
nuo 10,000 iki 20.000. bet 
korespondentas mano, kad 
pirmas skaičius bus teisin
gesnis.

200 ANGLIJOS FIRMŲ 
SIUNČIA RUSIJON 

DELEGACIJĄ.
ŠĮ panedėlį iš Londono iš

vyko Maskvon delegacija.
mas išeikvojimu 8o9,550.000 kuri susideda iš 100 žmonii 
valstybės iždo pinigų. Teis-}ir atstovauja beveik 200 Įvai 

«<..v ,U1UMW,jam reikalavo socialia-'rių Anglijos firmų. Defega 
tybę ir armijai paskirtus pi-tai. Kiti ministeriai. kaip ro- cijos tikslas yra pažiūrėt} 
nigus pralatravo su motel i- dos, irgi bus traukiami teis-; progų Anglijos kapitalui bol 
mis Brusely keldamas balius, man. __ _ ševikų Rusijoj.

kas krisianti tiems, kurie jį 
sąmoningai sukėlė. Vyriau-} Il
sioji taryba pareiškia, kad 
lenkų darbo pasaulis pakelia 
mestą jam pirštinę ir kviečia 
darbininkus i kovą. Taryba 
taip pat pripažįsta, kad poli
tinė padėtis Lenkijoj jau pri
brendusi tam, kad darbų 
tvarkon butų pastatytas tau
tinių mažumų klausimas.

SOVIETUOSE UŽDRAUS
TOS VISOS TROCKIO 

GATVĖS.
Kauno žiniomis, Maskvos’ 

diktatoriai Įsakė visiems Ru
sijos miestams iki balandžio 
1 d. pakeisti visų gatvių var
dus, kurios buvo pavadintos 
Trockio vardu. Be to, visoms 
Rusijos spaustuvėms Įsaky
ta sustot spausdinus Trockio 
raštus.

Jeigu jau taip, tai Mask
vos diktatoriai turėtų panai
kinti ir visą savo “Raudoną
ją Armiją,’’ kurią Trockis 
yra sutvėręs.

I

—

i Audros ir Potviniai. 
I

Pietinėse valstijose žuvo 
49 žmonės.

Kentucky ir Tennessee val
stijose pasidarė dideli potvi
niai nuo tirpstančio kalnuo-

įse sniego. Bėgdamas nuo 
j kalnų vanduo nunešė daug 
farmų ir žmonių, gi kitose 
keturiose pietinėse valstijose 

'didžiausi sunaikinimą ir mir
ti pasėjo baisios audros, taip 
kad iš viso žuvusių žmonių 
pereitos sąvaitės pabaigoje 
priskaityta 49. Skaudžiausia 
buvo paliesta Tennessee val
stija, kur žuvusių priskaito- 
}ma31. Po keliata juodvei- 
idžių buvo užmušta Alaba- 
moj, Georgijuj ir North Ca- 
rolinoj. Dvidešimts žmonių, 
daugiausia moterų, prigėrė 

siomis dienomis Maskva iš-;Emerj' upei. Cumberlando 
trėmė -Jenisėjaus kraštan Up^ patvino taip staigiai, 
(rytųsibirei žinomąjį mark-!ka(] pjnna negu žmonės ap- 
sininką Martinovą (gal Mar-^sį2iurėjo, Bumside miesto 

. ris. Rusijos revo-igatvėmjs pasipylė vanduo, 
liucijoj lošė didelę rolę. Pas-.patvino skiepai ir krautuvės, 
kutiniais laikais jis pritaręs į f)eVynj skautai su savo mo- 
Trockio fiusei. ■ Rytojum buvo išvažiavę ne-

jdėldienio dienai i kempę ant 
upės kranto. Vanduo nunešė 
juos su visa kempe ir visi jie 
prigėrė.

Kentucky ir Tennessee 
valstijose šimtai šeimynų pa-

MASKVA IŠTRĖMĖ 
MARTINOVĄ.

Žinios is Kauno sako, kad , Tennessee valstijoj išsiliejus 
Alask\u is- Emery

PROHIBICIJOS SKAN
DALAI.

Amerikos draugija prohi
bicijos Įstatymui kovoti išlei
do knygą, kurioj išparodo- 
mi visokie skandalai, ku-kiliko be pastogės, 
riuos gimdo prohibicija. i 
Graftas, supuvimas, ištvirki-l 
mas. žmogžudystės, valdi-į 
ninku demoralizacija, gir-i 
uokliavimas ir beprotystė—I 
ai vis prohibicijos Įstatymo 

vaisiai.

IŠ BADO MONGOLIJOJ 
MIRĖ 3,000.000 ŽMONIŲ.

Žiniomis iš Pekino, anglų 
misionierius Kinijoj Griffith 
pranešė, kad jo gvvenamoj 
Mongolijos srity su 10.000,- 
000 gyventojų daugiau kaip 
500.000 žmonių mirė badu, o 
500,000 žmonių išsikėlė. Vi- 
-oj Mongolijoj mirė badu 
apie 3.000,000 žmonių.

MEKSIKOS MAIŠTININ
KAI TIKISI LAIMĖTI 

KOVĄ.
^leksikos maištininkai pa

skutinėmis dienomis pradėjo 
is gen. Es- 

kad iki liepos 
mėnesio jų kova busianti lai
mėta. Pereitą subatą, nedėl- 
dienį ir panedėlį ėjo smar
kus mūšiai dėl Mazatlano 
uosto. Šis miestas yra labai 
svarbus strategijos punktas

fenu ir policijos atsigautj. Ju vada 
rekordai parodo, kad Amen- C((|)al. tjkjsi 

miaL.wI nLhtn’f* tam v n m oika niekad nebuvo taip žemai 
loriškai nupuolus, kaip da
bar.

DETEKTIVAI ŠAUDO 
NEW YORKO TUNELY.
New Yoiio tunely, po Ti

nęs skveru, pereitos subatos 
vakare pasigirdo šaudymas. 
Tunelio stoty buvo šimtai 
imonių ir šaudymas sukėlė 
laniką. Jaunas vaikėzas bė
ro per minią, o kiti ji vijosi ir 
šaudė. Ant galo šaudomas 
krito sužeistas. Pasirodė, 
kad jį šaudė detektivai. Pa
šautasai esąs Joseph Costel- 
lo. 20 metų amžiaus plėši
kas. kuris 21 kovo dalyvavo 
užpuolime ant čeverykų 
krautuvės.

VISO PASAULIO MOTE
RŲ SUVAŽIAVIMAS, 
šįmet birželio mėnesy su

kanka 25 metai, kaip pirmu 
kartu Berlyne buvo Įkurtas 
Tarptautinis Sufragisčių Su
sivienijimas. Taigi, kad šitas 
sukaktuves pažymėjus, šią 
vasarą Berlyne yra šaukia- 

svarbus strategijos punktas i mas jubilėjinis to susivieniji- 
ir abidvi pusės nori laikyt ji mo suvažiavimas. Jis prasi- 
savo rankose. Per 72 valan ■ lės 17 birželio ir tęsis iki 23 
dų mūšį maištininkams jau j birželio. Delegačių numato- 
buvo pasisekę vienu kartu, ma apie 600, kurios atsto- 
federalės valdžios spėkas iš 
to miesto išstumti. Ir jie išlai
kė ji savo rankose apie 30 
valandų. Bet paskui atėjo 
daugiau valdžios kareivių, ii 
maištininkai buvo vėl išvyti. 
Dabar čia mūšiai apsistojo, 
bet užtai maištininkai sakosi 
pradėję žygiuoti ant Meksi
kos ■ sostinės. Jų einą ant 
Meksikos miesto 7,000 vvm.

vaus 44 Įvairias pasaulio ša- 
is.

DIDELIS GAISRAS 
LEWISTONE.

Lewiston. Me. — Pereitą 
subatą Le Blanco dažų dirb- 
uvėj čia Įvyko sprogimas ir 

paskui kilo didelis gaisras, 
kuris sunaikino 4 triobėsius. 
Nuostolių padaryta >1<5O.OV9
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m APŽVALGA
MASKVOS ATSTOVAS 

BROLIŠKAI PASIKALBĖ 
JO SU SMETONA.

šiomis dienomis Maskva' 
atsiuntė Kaunan naują savo 
atstovą. Antonovą-0vsiejen- į 
ką. kuris atsilankė pas Sme- ‘ 
toną ir buvo labai širdingai' 
fašistų vado priimtas. Įteikęs 
savo mandatą, bolševikų! 
diplomatas pripasakojo) 
Smetonai šitokių kompli
mentų :

“Pradedamas eiti pavestas; 
man pareigas aš laikau malonia 
pareiga pareikšti, kua visiškai 
pavesiu save tiksliam ir sąži
ningam man Įtikėto aukšto už
davinio vykdymui, su tikslu dar 
labiau sustiprinti draugingu- 
santikius tarp SSSR ir Lietuvos 
Respublikos, pagristus abipu
siškais jausmais ir interesais 
ir patvirtintus 192<i :r 1926 me
tų sutartyse.

“Aš busiu labai laimingas 
tęsdamas savo pirmtakunų vei
kimą. visokeriopai pagelbėti to
limesniam politinių, ūkiškų ir 
kultūrinių santykių plėtimui ir 
stiprinimui, kurie Įkvėpiami 
nuoširdžių abipusiškų simpati
jų tarp Tarybų Socialistinių 
Respublikos tautų ir Lietuvių 
tautos.

“Prašau. Pone Prezidente, 
pagerbti mane savo pasitikėji
mu ir leidžiu sau pareikšti vilti, 
kad iš Tamstos pusės ir iš Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės 
pusės sutiksiu paramą, reika
lingą man pavestai aukštai mi
sijai vykdyti."

Kaip matote.
Ovsejenko kalba kaip uo- 
liausis fašizmo 
Apie tai. kad Smetona grūda 
i kalėjimus kiekvieną sugau
tą komunistą. Maskvos atsto
vas visai neužsimena. Jisai 
reiškia fašistinei Smetonos 
vyriausybei "nuoširdžių sim
patijų” ir nori su ja "dar la
biau sustiprinti draugingus 
santikius.”

Šita Ovsejenkos kalba yra 
išspausdinta 40-tame “Lietu
vos Aido” numery.

Dėkodamas bolševikų at
stovui už tokius broliškus 
linkėjimus, Smetona atsakė:

“Tamsta, pone ministeri. tu
rėdamas didžią misiją plėtoti ir 
stiprinti draugiškus santykius 
tarp abiejų valstybių, gali būti 
tikras, kad šitame darbe visuo
met turėsi Manyje ir Mano Vy
riausybėje nuoširdžiausius tal
kininkus.”

Ar jiedu pasibučiavo po 
tokio draugiško pasikalbėji
mo. "Lietuvos Aidas” nepa
sako. Galimas daiktas, kad 
ir leptelėjo vienas kitam i 
usus.

Akyvaizdoje šitokių daly
kų. ar ne kvaila gi pasidaro 
mūsiškių komunistų padėtis? 
Jie keikia Smetonos rėžimą 
susiriesdami, o tuo tarpu Ru
sijos komunistai, kurių vuo- 
degon Įsikabinę jie laikosi, 
per oficialų savo atstovą 
stiprina savo draugingus 
-antikius su tuo pačiu Smeto
na!

i LIETUVOS ŽYDŲ SUSIVIENIJIMAS 
AMERIKOJE IR JO TIKSLAS.

MIRĖ IŠ BADO.
•Jonišky (Lietuvoje) savo 

bute kaimynai rado negyvą 
Novickailę. Ji buvusi labai 
neturtinga. neturėjusi darbo 
Vėliaus sužinota, kad ji mi
rusi iš bado.

[turi bui renkamas Seime, sa
ko “The \Vurid Alinanae.” o 
Antanas Smetona buvo Įsta
tytas i prezidentus karininkų 
smurtu.

Taigi “VV orldo” almana
chas parodo, kad Lietuvos 
karininkai yra sutrempę sa
vo šalies konstituciją ir kad 
Antanas Smetona yra netei
sėtas Lietuvos prezidentas.

Gal "Lietuvos Aidas” ma
lonės šitas informacijas per
sispausdinti savo skiltyse?

TROCKININKA1 LAIMĖ 
JO ČEKOSLOVAKIJOJ.

Penktame Čekoslovakijos 
komunistų kongrese trocki- 
ninkri buvo daugumoje. 
Kongresas nutarė atšaukti 
šmeiali iš kominterno prezi
diumo.

Įvotojus už visos žmonijos ir 

Ne\vjžydai davė geriausius rabi- 
žydųįnus ir geriausius socialistus, 

i šalininkus orto- 
konservatyvinės 

pasaulėžiūros ir geriausius 
kovotojus už progresyvines 
mintis (liaskolo) ir pasiliuo- 
'avinią. Ir todėl Lietuvos 
žydų federacija Amerikoje 
vra ne tik natūralinis, bet ir 
etiniai kultūrinis reiškinys.

Šitos federacijos uždavi
nys yra sukurti centrą spren
dimui visų aktualinių klausi
mų, surištų su žydų ^"veni
niu Lietuvoje. Tuo tikslu 
konferencija priėmė rezoliu
ciją, kurią pildydami priva
lo išrinkti komitetą politi
niam. ekonominiam ir kultū
riniam žydų gyvenimui Lie
tuvoje ištirti. Ištyrimų davi
niai turi būti detališkai pa
skelbti. Tame gludi nacioha- 
liniai žydiška konferencijos 
reikšmė.

Nacionaliniai lietuviška 
konferencijos reikšmė yra 
tame, kad Lietuvos žydų fe
deracija Amerikoje turi stip
rinti Lietuvos 
mo ir 
prestyžą, 
Amerikos 
joms ir principams. Tai vie
nas dalykas. Antras — fede
racijos teikiama ekonominė 
ir kultūrinė pagalba žydams, 
gyvenantiems Lietuvoje, tu
rės pagerinti jų pas vy rasiąs 
ir iškiypusias ekonomines 
pozicijas. Gi nauji kapitalai, 
kurie įplauks Lietuvon, su
stiprins krašto ekonominius 
ir finansinius pagrindus. Ir 
galų gale visi minėti fakto
riai kartu paimti turi paremti 
lietuvių ir žydų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir pasiti
kėjimą.

Buvo savo Laiku jau rašy-Į
ta. kad 1928 metu 17—18jžydų tautos idealus. Lietuvos 
lapkričio dienomis. ?’ 
Yorke Įvyko Lietuvos : 
konferencija. Dabar d-ras geriausius 
Epšteinas, socialdemokratas, dokscliniai 
rašo “Lietuvos'Žiniose” pla
čiau apie tai. Jis sako, kad 
susidaręs Lietuvos žydų su
sivienijimas Amerikoje turi 

'dvejopą reikšmę: naciona
liniai lietuvišką ir nacionali
niai žydišką. Nacionaliniai 
žydiška reikšmė yra tame, 
kad susivienijimo konferen
cija sudaro išskirtų ir išmė
tytų visame pasaulyje nacio- 
naliai kultūrines žydų tautos 
jėgas, kilusias iš Lietuvos, 
šių jėgų sukūrimas turi tiks
lo koncentruoti žydų tautos 
dvasinius kapitalus, atgai
vinti šimtmetines solidarumo 
tradicijas (achdus). sustip
rinti bendrą atsakomybę už 
tautom likimą, išplėsti filan
tropinę savitarpio pagalbą, 
kuri yra tradicinių žydų 
bruožu (rachmonim bnei 
rachmoniml ir sukurti bend
radarbiavimo centrą.

Ligi pasaulinio karo tokiu 
jungiančiu centru buvo Ru
sijos vakarų sritys, šitame 
senajam centre tuomet gyve
no didesnė pusė žydų tautos. 
Jame užsimezgė ir išaugo 
dvi žydų tautos koncepcijos, 
turinčios didelę istorinę 
reikšmę,.būtent: socializmas 
(bundizmas) ir sionizmas. 
Bundizmas bandė išrišti žy
dų tautos problemą, remda
masis visos darbo klasės soli- 
darine kova už savo politini 
ir ekonomini išsivadavimą. 
O sionizmas buvo pagristas 
priešinga ideologija. Jis tvir
tino. kad tauta tautai—prie
šas, kad antisemitizmas 
Įgimtas jausmas, kad nėra 
vilties solidariniam tautų su
gyvenimui ir kad visa žydų 
tauta — pasaulinė žydų tau
ta — turi bendras reikalus. 
Šitie bendri reikalai verčia 
žydus nacionaliniai susiglau
sti. sudalyti pasaulinę politi
nę žydų organizaciją, kuri 
atsiektų žydams tokios vals
tybinės padėties, kurią turi 
kitos, nors ir mažos, tautos.

Šitos abi žydų koncepcijos 
(socialistinė ir sionistinė) 
sulig savo išsiplėtimu virto 
pasaulinėmis. Kartu su tuo 
jose pradėjo nykti kraštuti
numas. Bunde užgimė nacio
nalizmas, o sionizme — na
cionalinis socializmai. Taip 
buvo ligi pasaulinio karo. 
Po jo susidarė dideli pasikei
timai visose Europos tautos 
gyvenimo srityse. Tie pasi
keitimai turėjo netiesioginės 
Įtakos Į minėtų konsepcijų 
vystymosi eigą. Iš vienos pu
sės, įsigyvendino tautų apsi
sprendimo Idėjos, iš kitos — 
komunistinė revoliucija Ru
sijoj išardė Rusijos žydų 
ekonomines bei kultūrines 
pozicijas ir palaidojo i vieną 
kapą ir bundizmą ir sioniz
mą Rusijoj. Tokiu budu Ru
sija nustojo būti žydų nacio
nalinių bei kultūrinių sieki
mų vienijančiu centru.

Į Tuo tarpu ne tik sioniz
mas, kaipo politinis judėji
mas, bet ir žydų nacionalinis 
susipratimas ėmė intensyviai 
augti. Šis augimas darė im
pulsą susiartinimui tų žydų 

'dalių, kurios kadaise gyveno 
' vienoje teritorijoje. Iš to A- 
merikoje atsirado Lenkijos, 
Rumunijos, o dabar ir Lietu
vos žydų federacijos.

Lietuvos žydų Amerikoje 
konferencijos pasisekimas 

į buvo žymus, šitoje konfe
rencijoje dalyvavo visokių 

'pažiūrų ir užsiėmimų žydai, 
kurių širdyse Lietuvos mies
teliai paliko neišdildomų žy
mių. Tuose miesteliuose žy
dai laike keletos šimtmečių 
jautėsi pilnateisiais pilie
čiais. Šita pilietinė laisvė da
vė galimybės Lietuvos žy
dams išugdyti geriausius ko-

gęs ir žemažiūris. Jis negali pa
tenkinti musų jaunų, jieškan- 
ėių tiesos, dvasių. Kur mes ma
tom savo idealus ir ateities ge
rovę. ten mokytojai mato mums 
neleistinus dalykus. Mes esam 
socialistai. Musų uždaviniai ne
be nuo šios dienos visiems aiš
kų.'. Dirhame dėl socialistinės 
ateities. Juk mes nesam pirmie
ji: visam pasauly tas darbas 
stumiamas į prieki.

"Tik organizuotas darbas ga
li būti sėkmingas. liet mes esam 
pakrikdyti. negalim patenkinti 
savo noro bendrai lavintis ir 
jieškoti tiesos kovoje su gy
venimo blogybėm. Bet ir to
kiose sąlygose muin> nusiminti, 
rankų nuleisti, nedera. Jei gali 
laisvai veikti ateitininkai ir 
tautininkai, tai turi leisti ir 
mums, žaizdrininkam. laisvai 
dirbti idėjini darbą. Jeigu ne
leidžiama veikti organizuotai, 
tai dirbkime po \ieną. palaiky
dami tarp savęs draugiškus 
santikius. Nenustokim gilinę 
socialdemokratinę pasaulėžval
gą. supraskim tikra: to mokslo 
esmę ir jį sekime. Kai busim 
tvirtų pažiūrų ir nusistatymo, 
tada lengviau nustumsim nuo 
kelio savo priešus."

Ir ištiesų, nežiūrint visų į 
sunkumų, musų idėjos jau
nimas Lietuvoje žengia pir
myn. "Žaizdro” draugijos in
taka jaučiama tiek pačiame 
Universitete, tiek studenti
jos eilėse. Pas daugeli moks
leivių pradeda Įsigyventi Įsi
tikinimas. kad Lietuvoje ga
li vyrauti tik tai vienas 
tinis judėjimas, būtent, so
cialdemokratinis judėjimas. 
Visos kitos srovės yra tiktai 
pereinamas reiškinys, ir jos 
visos turės išnykti, susilieda
mos su socialdemokratijos 
jėgomis.

Ir faktai liudija, kad iš
tiktųjų gyvenimas tokia 
kryptimi jau eina. Štai, ren
kant Universiteto studentų 
atstovybę pereitais metais 
žaizdrininkai surinko 73 
balsus, o aušrininkai — 60. 
Bet šiais metais tokiuose 
rinkimuose žaizdrininkai 
surinko jau 85 balsus, aušri
ninkai — 58. Todėl socialde
mokratai studentai pravedė 
2 savo atstovu, o aušrininkai

I

tovariščas

rėmėja:

VISKO PO BISK|.
Siamo dvinės negali tekėti 

už vyro.
"Siamo dvinėmis” yra va

dinamos dvi seseris. Marga- 
reta ir Marė Gibbs'iutės iš 
Holyoke. Mass.. kuriuodvie- 
jų klubai yra taip suaugę i! 
krūvą. kad jų i^rskirti be 
pavojaus gyvybei jokiu bu-Į 
du negalima. Taigi abidvi 
seseris visuomet turi krūvoje 
vaikščioti, sėdėt ir gulėt. Jos 
yra jau suaugusios merginos 
ir viena jų. būtent Margare- 
ta. Įsimylėjo i 21 metų am
žiaus vaikinas. Varlosą Da
nielių -Josefą. kuris .ją taip 
pat pamylėjo, ir šiomis die
nomis jiedu buvo nutarę ves
ti. Bet kaip vyras gali vesti 
tokią žmoną, prie kurios šo
no yra. priaugusi kita mote
ris? Ir kaip tokia mergina 
gali tekėti? Kaip ji galės su 
vyru gulėt? Šituo klausimu 
susidomėjo visa Amerikos 
spauda ir visuomenė.

Bet šitą klausimą lengvai- 
j išrišo miesto valdininkas, 
;kuris duoda apsivedimui lei
dimus. Kuomet "Siamo dvi
nės” nuėjo pereitą sąvaitę

i

j*,- prašyti Margaretai leidimo
* * nz,L-t i oii \i-

i
susituokti su Josefu, valdi
ninkas atsakė: “Kaip aš ga
liu duoti leidimą dviem mo
terims tekėti už vieno vyro? 
Įstatymai tokių dalykų nelei
džia. o atskirti vienos sesers 
nuo kitos nėra jokios gali
mybės. šitokio atsitikimo iki 
šiol d a nėra niekur buvę, ir 
aš leidimą galėčiau duoti tik 
tada, jeigu iš teismo gaučiau 
tam tikrą Įsakymą.”

Pavogė grabą degtinei 
šmugeliuoL

Philadelphijoj butlegeriai 
pavogė iš ligoninės kiemo 
grabą, kuriame jie ketino 
šmugeliuot degtinę. Bet ka
da vėliau jie tą grabą atida- 

tiktai 1. Tas parodo, kad so- rė. jame pasirodė lavonas, 
cialdemokratų intaka Uni- ~

Įversiteto studentuose stiprė
ja. tuo tarpu kai aušrininkų 
eina silpnyn.

i

i
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Valdžios atstovas—pi 

tinis prasikaltėlis.
Kongresas išleido naų 

prohibicijos Įstatymą, kuriuo 
už pirmutinį prasikaltimą 
žmogus gali būt baudžiamas 

i iki SIO.OOO pinigais ir iki 5 
‘ metų kalėjimo. Visų pirma 
šitas Įstatymas pradėta vy
kinti Chicagoje. Pereitą są
vaitę prohibicijos agentai 
jau suėmė pirmutini prasi-

“WORLDO” ALMANA
CHAS APIE LIETUVĄ.
"Lietuvos Aidas” džiau

giasi. kad šių metų Ne\v Yor- 
;ko "Worldo” almanachas 
; plačiai rašo apie Lietuvą. Ir 
"L. Aidas” mano, kad tai 
vra tautininku valdžios nuo- J «. *
pelnas, 

f Bet "Lietuvos Aido” re
daktoriai patys to aimana- _ r _
cho. kaip rodos, nėra mate, o' kalteli. Ir pradėjus šitą but- 

;tik skaitė apie ji fašistofyių įęgeri tardyt, pasirodė, kad 
! "Vienybėj.” kuriai visur sap- jis yra valdžios atstovas, 
įnuojasi Lietuvos garbės kili- policininkas vardu Mahnke. 
i mas. ! ----------------

Ištikrujų gi “The World Amerikos naujas imigraci
ne m ar ” Almanac” jokios garbės Lie-, jos Įstatymas padidina atei-
ISEJU ZAiruKAo. tuvai nepripažįsta. Jeigu ji-’ vių skaičių iš Anglijos ir fa- 
Gavome pirmą šių metų sai paduoda apie ją keliatą išistiškos Italijos, o sumažina 

"Žaidro” numeri. Tai Lietu- statistinių skaitmenų, tai tik' iš Vokieti jos ir Skandinavi- 
vos socialdemokratiškosios dėl to, kad pažymėjus faktą.-jos. Amerikos patriotams la- 
moksleivijos laikraštis, kuris į jog tokia šalis pasaulyje ran-’ 
eina vietoje uždraustos “Žie-!dasi. Apie nusususią žydų 
žirbos.” Pažangioji mokslei-i Palestiną šitas almanachas 
vija Lietuvoje šiandien gy-įrašo dar plačiau, negu apie 
vena Golgotos dienas, te- musų Lietuvą, 
čiaus “Žaizdras” ragina sa- y
vo draugus nenusiminti. Sa-ialmanachas 
ko:

“Mums tenka dirbti sunkiose 
sąlygose. Iš vienos pusės griūva 
viršuj kapelionai, o iš kitos pu
sės tam tikro nusistatymo mo
kytojai. Prikaišiojimai, pažy
miu mažinimas, grasinimai — 
tai jau kasdieninis mums daly
tas. Musų organizacijos veikti 
negali, nauju kurtis neleidžia. 
Bet mokyklos mokslas sustia-

Apie Lietuvą “Worldo’ 
______ yra Įdėjęs net 
keliatą labai kompromituo
jančių dalykų. Ant 639-to 
puslapio yra pasakyta, kad 
1926 metų, 17 gruodžio. Lie
tuvos karininkai smurto ke
liu nuvertė teisėtą respubli
kos valdžią, kas amerikiečių 
akyse yra aršiausia savo val
stybės išdavystė.

Einant Lietuvos konstitu
cija, respublikos prezidentas

bai malonus yra fašistai: bet 
jie užmiršta, kad jų dievina- 
masai lakūnas Lindberghas 
yra atvažiavęs ne iš “švento 
tėvo” žemės, bet iš Skandi
navijos.

Rusijos fabrikuose Stalino 
agentai ruošia mitingus ir 
duoda darbininkams užgirti 
šitokias rezoliucijas: “I^ai 
būna amžina gėda Trockini, 
kuris pardavė savo sąžinę 
kapitalistų klesai.” Gi Troc
kis su savo šalininkais šau
kia: "Gėda Stalinui, kuris 
veda Rusiją atgal Į kapitaliz
mą.”
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Columbia Records
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Vrva - tonai Recording - Jhe Recaids *itk»ut Scrarch
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‘Keleivio’ Kalendorius
Jame teina daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta

tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juoku ir paveikslu

k 1929 METAMS JAU GATAVAS.

Inkvizicijos paveikslas iš “Keleivio” Kalendoriaus

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

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

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

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS," 253 BROADtVAY, SO. BOSTON, MASS.
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Jura, Kurioje Žmo
gus Neskęsta.

Akmuo skęsta vandenyje, 
nes jis už vandeni sunkesnis. 
Žmogaus kūne yra vandens, 
bet žmogus skęsta dėlto, kad 
vienas ketvirtadalis jo kūno 
sudarytas iš daiktų, sunkes
nių už vandeni. -Jeigu žmo
gus prie savo kūno pririštų 
švara kamščių, jis neskęstų. 
Jūrių vanduo yra sunkesnis 
už upių gėlą vandeni, nes ju
rose yra daug druskos. Todėl 
žmogui jurose plaukti ir lai
kytis. pluduraoti. yra daug 
lengviau negu upėse. Bet yra 
žemėje tokių ežerų ir jūrių, 
pavyzdžiui. Negyvoji jura 
Palestinoje, kur druskos 
vandeny taip daug ir vanduo 
nuo jos toks sunkus, kad 
žmogus tokiame vandenyje 
visai neskęsta: jo kūnas 
lengvesnis už vandeni.

Bet, antra vertus, žemėje 
galima rasti ir tokių skysti
mų. kurie lengvesni už .van
deni, pavyzdžiui, nafta, iš 
kurios daro žibalą.

Jeigu žmogus Įkristų Į gilų 
baseiną, naftos pripiltą, jis 
kaip akmuo kristų i dugną ir 
paskęstų, nors ir geriausias 
plaukiotojas butų.

NUSIŽUDĖ 16,000 VO
KIEČIŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad pereitais metais Vokie
tijoj nusižudė iš viso 16.000 
žmonių.

Redakcijos Atsakymai.
A. Vilkui. — Ačiū už žinu

tes.
Bepartyviui. — Grąžinant 

su paaiškinimu.
Fort Whyte. — Tamstos 

korespondencijos nedėjome, 
nes kitas parašė tokią pat 
anksčiau, ir kuomet tamstos 
atėjo, anoji buvo jau susta
tyta. Abidvi talpinti nebūtų 
prasmės.
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gyvenimas, ir jeigu ji musų 
didžiausią organizaciją boi
kotuoja, tai nėra ko čia

Kas skaito ir rato, 
Tas duonos napraio. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Į To niekas nspstFta

WATERBURY, CONN. 
Atsakymas komunistams.

Komunistų “Laisvė” su džiaugtis, 
pasididžiavimu rašo 12 kovo * - « 
numery, kaip bolševikai Įsi
vyravo Lietuvių Piliečių Po
litiškame Kliube.

Turiu iš pat pradžios paša-' 
kyti, kad viskas, ką “Lais
vės” korespondentas pripa
sakoja lenai apie Tarną Ma
tą ir kitus užsitarnavusius 
musų pažangiosios ’ visuome
nės veikėjus, yra nedoras ko
munistų melas ir šmeižtas.

Kadangi progresyvių lie
tuvių judėjimas šiuo tarpu 
yra kiek apsistojęs, tai tie 
parazitai sulindę iš vidaus 
graužia ir drasko musų orga
nizacijas, niekina tikruosius 
musų idealistus.

Didžiuojasi tie tamsunai 
per savo “Laisvę,” kad per 
jų Bimbos prakalbas buvusi 
pilna salė žmonių. Bet pa
miršta jie pasakyti, kad pusė 
tų žmonių buvo karštai tikin
čios davatkos, kurios su Bim
ba bijotų ir pasisveikint. Už
miršta toliau jie pasakyti, 
kad jie buvo tas prakalbas 
surengę kaip atsakymą adv. 
F. J. Bagočiui, kuris čia kal
bėdamas išpėrė jiems kaili, 
taigi žmonės susirinko i jų 
prakalbas ne Bimbai pritar
ti. bet iš žingeidumo, kaip 
Bimba teisinsis prieš publi
ką. Kad ištikrujų taip buvo, 
tai parodo ir tas faktas, kad 
kaip tik pradėjo kalbėti žy
delis komunistas, pusė žmo
nių tuojaus sukilo ii’ išėjo 
laukan. Taigi komunistai ne
gali girtis, kad su jais eina 
minios žmonių.

Kaip su jais minios eina, 
tai geriausia parodė rinki
mai Amerikos prezidento. 
Lietuvių kolonijoj, kur yra 
apie 1.000 lietuvių balsuoto
jų, komunistų kandidatai 
Fosteris ir Gitlowas surinko 
vos tik 15 balselių.

Jie giriasi savo “Laisvėj,” 
kad Kliubas čia yra skaitlin
giausia organizacija, tun 
400 su viršum narių, ir Į Kliu
bo valdybą dabar yra išrink
ti komunistai. Bet jie nepa
sako to fakto, kad iš 400 mu
sų kliubiečių yra vos tik apie 
30 tikrųjų komunistų ir apie 
35 jų pritarėjų. Paklausit, 
kokiu tuomet budu jie pate
ko Į valdybą? Ogi ačiū kitų 
narių apsileidimui. Jeigu ant 
metinio susirinkimo butų su
sirinkę visi nariai, tai Kliubo 
valdyboj šiandien nebūtų nei 
vieno komunisto, kaip ir ligi 
šiol jų nebuvo.

Didžiuojasi komunistai 
per “Laisvę,” kad turime 
nuosavą namą su dviem sve
tainėm. Bet nėra ko čia jiems 
didžiuotis, nes ne jų darbais 
ir pinigais tas namas buvo 
pastatytas. Pamatus jam pa
dėjo ir daugiausia sunkaus 
darbo atliko nabašninkas 
Jonas Prusalaitis ir kiti drau
gai, kurie be jokio atlygini
mo aukojo tam savo triūsą ir 
laiką. O kaip šiandien komu
nistai atsiliepia apie drg. 
PrusalaitĮ? Tą žmogų, kuris 
gyveno ir mirė dirbdamas 
kilniai savo idėjai, komunis
tai drabsto šlykščiausiais 
žodžiais! Prusalaičio vardas 
šiandien turėtų būt Įkaltas Į 
kertinĮ namo akmenį aukso 
raidėmis, o komunistai ji nie
kina kaip tik Įmanydami.

Ir tegul komunistai nesigi
ria, kad jie su savo pirminin
ku Jokuboniu pavyzdingai 
veda Kliubo reikalus. Kaip 
jie paėmė valdyti Kliubą. da 
nei karto Į Kliubo susirinki
mą neatsilankė miesto virši
ninkai. Bet kai Sanryšis su
rengė prakalbas adv. Bago
čiui, tuojaus miesto majoras 
atėjo lietuvius pasveikinti. 
Gal komunistai pasakys, kad 
su majoru, kaip buržuazijos 
atstovu, jie nenori nieko ben
dra turėti. Bet tos buržuazi
jos rankose yTa visas musų

i

Aš skaitausi tiktai su fak
tais. o dėl mažmožių visai 
nemanau su komunistais gin
čytis ir visų jų klaidų čia ne
minėsiu, nes jie vistiek neil
gai Kliubą valdys.

Komunistai vaduojasi ker
štu ir todėl nepatinkamus 
sau žmones jie visuomet nie
kina ir šmeižia. Aš gi i kerš
tą netikiu. Aš esu Įsitikinęs, 
kad tik vienybėje musų galy
bė. Todėl turime valyti lau
kan tuos parazitus, kurie 
trukdo kulturinĮ musų darbą 
ir ardo vienybę. Nusikratę 
ardytojų, mes galėsime susi
lyginti su kitomis tautomis.

Stasys Vidžiūnas.

i »

WORCESTER. MASS.
Nauji pilietybės patvar

kymai.
Paskutinis Suvienytų Val

stijų kongreso posėdis užgy- 
rė bilių, kuriuo apsunkina
mas Suv. Valstijų pilietybės

I WATERBURY, CONN. 
Apie L. N. P. Kliubo fėrus.

LNP. Kliubo susirinkime 
1 kovo buvo skaitomas ra
portas iš buvusių prieš Užga
vėnes fėrus. Kliubas turi 400 
narių ir kiekvienas turėjo už
simokėti po $1 už knygutę 
fėrų labui, tečiaus pelno bu
vo nedaugiausia. Priežastis 
tame, kad kliubiečiai apsilei
dę, neremia savo organizaci
jos, o ir komisija snausdama 
darbavosi. Dauguma water- 
buriečių visai nežinojo, kad 
Kliubas turėjo fėrus. Fėrai 
buvo paskelbti anglų laik
raščiuose, kurių lietuviai ne
skaito, o i savo laikraščius 
nepasirūpinta skelbimus pa
šiurti.

Pajamų buvo 
Išlaidų .....

S 1,722.24
1,140.89

$581.35 
paskirti

Pelno liko .. 
Kliubas nutarė 

$50 darbininkų pasilinksmi
nimui, kurie dirbo prie fėrų. 
Tas gerai.

Sakė, kad da ne visi na
riai užsimokėjo po $1 už

• . Io_____  r . x . Kliubiečiai taria širdingą
kainavo tik $1. antrosios ačiū visoms draugijoms ir 

popieros atsieidavo $4. Nuo pavieniams, kurie dalyvavo 
liepos 1. 1929, kainos žymiai 
pakils, taip, kad. norint tapt 
Suv. Valstijų piliečiu, reikės 
mokėt viso, mažiausia $25.

Išvengimui, nors dalinai, 
tų aukštų kainų, patartina 
nepiliečiams pasistengt Įgyt 
pirmas popieras. ar paduot 
prašymus dėl antrų popieru 
pirm liepos mėnesio. \Vor- 
cesteriečiai nepiliečiai, no
rinti tapt piliečiais, prašomi 
kreiptis Į North American 
Civic League Biurą, 88 Front 
st., (Room508). Mes išpil- 
dysim aplikacijas, suteik
sim informacijų, ir pagelbė- 
sim visame reikale.

Tuo pačiu sykiu kongre
sas paskyrė laikotarpi, per 
kuri vyrai tarnavę Suv. Vals
tijų kariumenėj gali tapt pi
liečiais be jokių formalumų. 
Nereikia pirmų popieru. ne
reikia laukt dviejų metų. 
Reikia tik turėt “honorable 
discharge” iš kariumenės, ir 
reikia išpildyt aplikaciją dei 
antrų popieru. Tuomet, pa
prasta eiga, išduodamas pi
lietybės paliudysimas. Dėl 
platesnių informacijų eks- 
kareiviai gali kreiptis Į musų 
raštinę.

North American Civic 
League lietuvių skyrius pa
tarnaus ir kituose, ne vien; 
pilietybės, reikaluose. Sky- j 
rius turi artimus ryšius su j 
valdiškom Įstaigom, ir mielu į 
noru sutiks tarpininkauti 
tiems, kurie to reikalingi. 
Patarnaujama taipgi: išga-

Įgijimas, kainų atžvilgiu. Iki i knygutes, 
šiol gavimas “pirmųjų popie-1 
iu 1_________ -----------------

DETROIT, MICH.
'įspūdžiai iš Liet. Pil. Kliubo! 
susirinkimo. Darbiečių tarpe 

kįla “revoliucija.”
Aš nutariau prisirašyti 

prie Liet. Piliečių Kliubo. 
Perskaitęs jo konstituciją ir 
išpildęs aplikaciją, 10 kovo 
nuvykau i Lietuvių Svetainę, 
kur buvo Kliubo susirinki
mas, kad formaliai Įsirašius i 
jo narius. Kaip 2 vai. po pie
tų atsidaro susirinkimas. Na
rių susirenka nemažas būrys 
ir viskas eina tvarkiai. Naujų 
nariu taipgi nemažai prisira- 1611 ',a«^ 
W a i i 1so. Bet, kur buvę nebu\ę. 
Kliubo delegatai ištraukia 
iš kažin kur koki ten žydą 
Getzą, perstato Kliubui kai
po Auto Workers Unijos de
legatą ir prašo, kad Kliubas 
leistų jam kiek pakalbėti. 
Kliubas davė 10 minutų kal
bėti. Bet jis kalbėjo kelis syk 
po 10 minutų. Jo kalba—tai 
buvo plūdimas kitų unijų, o 
gynimas savo. Kuomet jo pa
klausta, kam reikia organi
zuoti naujas unijas šalia gy
vuojančių 1. W. W. ir A. F.

! of Labor, tai jis pradėjo rėk- 
ti, kad tos unijos niekam ne
tikusios. A. F. of L. esanti 
buržuazinė unija, o I. W. W. 
esanti griovėja kitų unijų. Darbininkų Partija atsako 
Čia kilo didelis pasipriešini- darbininkų vadovavimui A- 
mas iš narių pusės ir ponui 
Getzui buvo nurodyta, kad
• • 4 •• • — •

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

B\/\S TINĖS GIESMĖS (Sacred Selections)
10 colių 7">c.

Nušvito Jonas Butėnas, Baritonas 
Jonas Butėnas. Baritonas

Antanas Vanapraitis ir K. B. Krauėiunas

Komiška Daina, ((omic Sonjri 
Orchestra with incidentai singin?

16111 P (Vilniaus Polka Orchestra 
(Petronėlės Polka

16113F (Puiki Porelė—Polka 
(Šešupės Bangos. Polka

iiiiuku \ ali as — Mahanojaus I.irtuviska Orkestrą
< olumoia Lietuvių Orkestrą 

(Dzuku Dzyvai—Polka Columbia Lietuviu Orkestrą
MIS ( žl.MKOME VISOMIS COLUMBIA IšDIRBYSTĖS 

t.KVMOFOM S IR REKORDUS
Rt i.'.niai lietuviški, pagaminti geriausių artistu dainininku, muzikų ir 

monoiogistų.
Pas mu< galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, ko

kie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių dėl player 
pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės pas mus. o gausi
te visko. Reikalaudami kataliogų, prisiųskit 2c. štampą

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą. Radio ar tiramol'oną. priimam 

Bonus' kaipo dalį mokės ties.

GEO. MASILIONIS
377 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

161

Ehl I (Linksma Diena Mums 
(Pulkim Ant Keliu

161171 (Try > Jaunikiai
< Mudu Du Broliukai

i (Netur Piečio 
(Diedą Gaideliai

161221 (Tėvuku Polka 
(Kūmos Polka (Dainuoja A šaukeviėius)

16121 F (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka 
( Magdės Polka
< Medžiotojo Vairas 

16! 1’4 (Jaunikiu Polka
(z.

I61'i.->1 (Zanavikų Prašmatnybės—Polka

WINNIPEG, CANADA.
Atsižada švento tikėjimo ir 

dangaus, ir eina į peklą.
1928 metais prieš pat Ka

lėdas, čia vienas lenkų kuni
gas bažnyčioje per pamoks
lą prisakė savo parapijo- 
nims, kad "norėdami būti 
gerais katalikais, turite viską 
pirkti pas savuosius parapi- 
jonus-katalikus.” Ir pareiš
kė : “Jeigu elgsis kas priešin
gai, tai nebus verti katalikais 
vadintis.” Tas pamokslas 
privedė parapijonus prie to, 
kad jie pradėjo vienas kitą 
peklon varyti. Vienas lietu
vis katalikus irgi pradėjo sa
viems lietuviams pasakoti, 
ką girdėjęs nuo lenkų kuni
go (nes lietuvių kunigo ir 
bažnyčios VVinnipege nėra) 
kaip galima užsipelnyti dan
gų. Girdi, turite remti mano 
katalikišką krautuvę ir pirkti 
viską pas mane, nes taip, sa
ko, reikalauja tikėjimas 
šventas. Buvo atsiradę ir pa
taikūnų. Vienas iš tikinčiųjų 
pradėjęs eiti nuolat pas tą 
biznierĮ pirkti pamatė, kad 
“šventoj” katalikiškoj krau-

_ ....................... .. . : tuvėj viskas keliais centais
tų gėda ir važiuoti į kitą įme- (brangjau< negu kokioj nors 
stą su tokiu nemokėjimu vai- (“bedievio” ar svetimtaučio 
dinti. Pirmoj pertraukoj ise_ (krautuvė j. Be to, katalikiš- 
jo tokia apskurdusi motere- j-oj krautuvėj duona apipelė- 
lė, ir kaip pradės Maskvą ir jusj svogūnai apipuvę, mėsa 
visus raudonuosius girti, o prasčiausios rūšies, kiauši- 
kitus visus peikti, tai net gai- njaj o užmokėti reikia

batai Įvyks Lietuvių Svetai
nėj, temoj: “Ar Amerikos

feruose ir kurie davė aukų.
Komunistu koncertas. .

Kovo 3 d. komunistai buvo 
suruošę koncertą. Publikos jis pats yra unijų griovėjas 
buvo nedaug. Turbut dėlto, o ne kas kitas. Vienas Kliubo 
kad komunistai labai tankiai narių pasakė, kaip tas žyde- 
apgauna publiką: skelbi- i lis iš mainerių surinktų aukų 
muose prižada labai daug, o‘gaudavęs po $35.00 algos Į 
paskui duoda labai mažai.1 cąvaitę, kuomet streikuojan- 
Jie suka visokiais budais, tis maineriai gaudavę tik po su savim koki ten Aimenavi 
Bet šis koncertas buvo ne- 60 centų, o kiti negaudavę 
blogos. Menkeliuniutė savo nei tiek. Matydamas Joškė, 
dainomis susirinkusiems pa- kad jam svilina faktais akis, 
tiko. Stankūnas irgi stengėsi išsinešė laukan kaip tas mar- 
klausytojus patenkinti. Ro- (gis. gavęs šluota per pastur- 
dos, publikai nepatiko tik j gali, 
viena Menkeliuniutės daina.' P ‘ 
būtent “Waterburean,” nes 
mačiau, kad nekurie susirau
kė. Nelabai tiko lietuvių kon
certui ir “Rusija, brangi ma
no šalelė.” Juk Rusija ne 
lietuvių šalis. Mūsiškiai bol
ševikai kad ir labai ją garbi
na, bet važiuot tenai vistiek 
nenori.

Jurgi Laskevičių patiko 
nelaime.

Važiuodamas automobi- 
lium Jurgis Laskevičius susi
dūrė su gatvekariu ir tapo 
sunkiai sužeistas. Sulaužyti 
du šonkauliai ir automobi
lius sudaužytas. Dabar p. 
Laskevičius guli ligonbuty. 
Kaip tas jam pasitaikė, nete
ko patirti.
Tris lietuviai išvažiavo Flo

ridon Šarkio kumštynių 
žiūrėt.

Turbut jokioj kitoj koloni- 
vime įvairiu dokumentu, tei- joj lietuviai nėra taip užinte- . . ‘ .. . , I____ Z.1 • 1 __ i.__ __ •

menkoj?” Detroito darbie- 
čiai pabūgo tų debatų, tai 
šaukiasi, kad juos apgintų V. 
Andrulis, Chicagos "Vil
nies' redaktorius. Andruliui 
atsisakyti nėra galimybės. O 
apginti komunistų poziciją 
irgi sunku, tai sako atsivešiąs

!

, , - . . 1 niai seni, o uzmoKeu reiKia
la buvo į ją žiūrėti. Publikos (jaUgiau, negu kitur už geras 
buvo visai mažai, todėl ir prekei Tada tikintis žmoge- 
pelno musu maskviečiams supratęs neteisybę ir pri-
turbut nieko nebuvo.

J. S. Jarus.

kime informacijų visokiuose 
klausimuose. išaiškinime 
Suv. Valstijų teisių, perkal- 
bėjime teismuose, ir tt. Pa
tarnavimas teikiamas nemo
kamai, nes biuras Įsteigtas it 
užlaikomas dėl ateivių labo, 
ir. turint lietuvių skyrių, vie
tiniams lietuviams vertėtų 
pasinaudot juomi.

N. A. C. League Liet. Skyr. 
Vedėja J. Rauktvtė.

KENOSHA. WIS.
Savinasi svetimą vaiką.
Pagarsėjęs Kenoshos lie

tuvių bolševikų vadas. J. Ma
čiulis. vasario 24 d., komuni
stų parengime pasiėmė vie
nos moters mažuti vaiką ir 
nešioja po svetainę rodyda
mas ir sakydamas: “koks 
mano gražus vaikas!”

Nesuprantama, kaip tai 
galėtų būti, kadangi ta mote
ris, M. P., turi savo vyrą, o 
J. Mačiulis yra nevedęs ir sa
vinas!, kad tai yra jo vaikas. 
Gal kaip kas tą klausimą ir 
galėtu išrišti, bet aš jo nesu
prantu.

• Tėvas be vaikų.

' trukęs kantrybės, pasakė: 
; “Jeigu jau tikėjime tik tokia 
(teisybė, tai man nereikia nei 
! švento tikėjimo, nei dan- ’ 
įgaus, aš geriau* gyvas einu i 

Ir jis iš to prietikio 
pametė tikėjimą ir jau gyvas 
keliauja peklon.

Panašiu atsitikimu vra ir*. * * 
daugiau.

Keliaujantis peklon.

EDMONTON, CANADA.
Lietuvių vakaras. ______

Kovo 14 dieną V. K. L. D.!peklą, 
ir F. Susivienijimas surengė 
Edmontone ukrainiečių salėj 
vakarą. Vaidino 3-jų veiks
mų dramą “Žmonės” ir mo
nologą "Našlaitė.” Po vaidi
nimo buvo šokiai. Griežė uk
rainiečių orkestrą. Vaidini- 

;mas pavyko gerai; ypač ge
rai atliko roles: Varguolio— 
P. Grabauskas, o jo dukters.

čių. buvusi apšvietiečių ad
ministratorių. kuris neišda
vęs atskaitų buvo pasprukęs 
iš Clevelando. Jeigu deba
tuose pasirodys, kad Aime- 
navičius moka gerai nuduot, 
tai Andrulis suteiksiąs jam 
“Vilnyje” vietą vesti mela
gių žinias. Kaip ten nebūtų, 
bet šie debatai apšvietiečių 
su darbiečiais iškels daug 
naujų dalykų, kurie buvo dar 
slaptybėj iki šiol.

Apie debatus parašysiu se- Onos — P. Laleckienė. Taip1
kančiame "Keleivio” nume- pat gerai atliko monologą O.“kuopelė, minėdama 16 vasa
ry. Naujas Kliubo narys, jndrelienė. Po pirmo veiks- rio vienuolikos metų Lietu-

i 
i

I

Prieš fašistinis komitetas 
irgi užmiršo raportus išduoti, 
kiek Įplaukų turi. Turbut jau 
karvutė užtruko. Reikėtų bū
tinai jau perorganizuoti tą 
fondą, kad vėl butų naujas 
šaltinis aukoms rinkti.

Darbiečių (komunistų) 
tarpe neramu. Sutikau gerą 
savo pažįstamą darbietį ir 
užklausiau, kaip einas. Jis 
atsakė: “Labai blogai.” Sa
ko. amaras juos užpuolęs. 
Pirmiausia jų didžiausi prie
šai buvo apšvietiečiai. Da
bar gi darbiečių tarpe naują 
“revoliuciją” 
ninkai, kurių randasi didelis tymu trijų aktų komedijos, 
skaičius. Ir kažin kaip tas 
viskas užsibaigs. Prie to. ne
duoda darbiečiam ramumo

1 ir apšvietiečiai. Nedėlioję. 
24 d. kovo, apšvietiečiai šau- 

! kia darbiečius i debatus. De- 
!_____________ ____________

CLEVELAND, OHIO.
Importuotas “teatras.”
Kovo 10 dieną Lietuvių 

Svetainėj A. L. I). L. I). dr- 
kelia trocki- ja turėjo vakarėli su persta-

I
I

TORONTO, CANADA.
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuvos valdžią.
Toronto Lietuviu Jaunimo

► vienuolikos metų Lietu- 
J mo per pertrauką J. Žukaus- vos nepriklausomybės su
kas pasakė prakalbą, ragin-, kaktuves. kuriose dalyvavo 
damasnenusiminti. betener- nemaža vietos lietuvių, ap- 
gingai tęsti musų organiza-'svarsčiusi dabartinę Lietu- 
cijos pradėta ji darbą, neatsi-'vos padėti, nutarė protestuo- 
žvelgiant primetamų šmeižtų ti prieš esamą vyriausybę 
ir pravardžiavimų, kurie pa- dėl persekiojimo jaunimo or- 
skutinėmis dienomis buvo ganizacijų, ir paskelbti per 
pasirodę net per spaudą. (Amerikos lietuvių laikraš- 

Ižanga buvo: vvrams 50 čius sekančią rezoliuciją: 
centų, ‘ moterims 35 centai.' t (1) Kad butų kuogreičiau- 
Publikos atsilankė nedau- /ia sušauktas Lietuvos sei- 
giausiai — žvmi dalis ukrai- mas, teisėtu budu visų pilie- ' * I • • • • 1 a *

resuoti Šarkio kumštynėmis, 
kaip pas mus Waterbury. 
štai, tris musų jaunuoliai — 
Danielius Lizdas, Viktoras 
Dambrauskas ir Bronius 
Karpavičius — išvažiavo au- 
tomobilium net i Miami 
Beach (Floridon) pažiūrėti, 
kaip Šarkis faituosis su Stri- 
blingu. Rašant man šitą ko
respondenciją jie d a nebuvo 
sugrįžę. Tuo tarpu mes čia 
susirinkę i Kliubą klausėmės 
tų muštynių per radio. Nors 
vienas išsigėręs parapijonas 
trukdė, vis dėlto girdėjosi 
aiškiai. Kada paskelbė Šar
ki laimėtoju, musų parapijo
nas atsistojęs sušuko “ura!” 
—ir nuvirto aukštyn kojomis 
po stalu.

Vyras areštuotas už pačios 
“akinius.”

Klemenso Raudžio žmona 
kažin kaip gavo pajuodusią 
akį, o jos “prisiega” vyras 
tapo uždarytas už grotų. Sa
koma. kad jis jai tuos juodus 
“akinius” uždėjo ir dėl to 
buvo areštuotas. Bet jam tai 
jau ne naujiena.

Reporteris.
i

Visi aktoriai buvo iš Pitts- 
burgo. Pats veikalas visai 
nekoks, o apie aktorius ir 
kalbėti nėra ko — pirmose 

(sėdynėse nebuvo galima gir- ______ _____ _______
dėti, ką jie kalba. Rodos, bu- niečių. Ypač mažai buvo lie

tuvaičių merginų, kurių ir iš 
viso musų apylinkėse mažai 
yra. Pajamų gauta apie 80 
dolerių. Salėje buvo galima 
gauti “Keleivi” ir kitų laik
raščių ir knygučių: “Leng
vas Rudas Išmokti Anglis-, 
kai” ir kitu. ■

Žodžiu sakant, viskas bu- liaudies teises buvo uždaryti 
vo gerai ir programai užsi- kalėjimam tuojaus butų pa
baigus visi skirstėsi paten-^iuosuoti: 
kinti.

Draugai! pradžia gera 
varykime darbą toliau.

Narys—Asiūklis.

EDMONTON, CANADA.
Mėgina kurti naują orga- 

. nizaciją.
Paskutiniu laiku Edmon

tone, lietuvių tarpe, buvo 
“laukiama” susitveriančios ; 
antros lietuvių organizaci
jos. kokios tai “tikinčiųjų 
darbininkų.” Ruvo keliatas 
lyg tai susirinkimų — pasita
rimų. Jų tikslas nepaaiškėjo 
ir veikimas nepasirodė — Bigelow Įspėja visuomenę, 
gal dėl to. kad čia tokiems kad niekas nevalgytų neda- 
“tikintiesiems” nelabai tin- virintos kiaulienos. Kiaulie- 
kama dirva. Yra susitvėrusi noj tankiai pasitaiko trichi- 
ir neblogai laikosi V. K. L. nos, kuri labai pavojinga 
D. ir F. organizacija ir joje ga sveikatai. Tečiaus jeigu 
priklauso beveik visi pažan- mėsa bus gerai virinama, tai 

i gi?ji lietuviai darbininkai.
I Asiūklis.

čių išrinktas, ir laikytųsi 
Steigiamojo Seimo priimtos 
konstitucijos;

(2) Kad tuojaus butų nu
imtas karo stovis ir atsteigta 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvė:

(3) Kad visi politiniai ka
iliniai, kurie kovodami už

į (4) Kad nebūtų trukdo- 
.. mas Lietuvos jaunuomenės 

organizacijų veikimas:
i (5) Mes remsime tik tokią
• Lietuvos valdžią, kuri bus *
• teisėtai visų Lietuvos piliečių 
išrinkta.

Rengimo komisija: 
V. Jusaitis, 
J. Jokubvnas. 
V. Raila.

VIRINKIT KIAULIENĄ 
GERAI.

Massachusetts valstijos 
sveikatos komisionierius Dr.

karštis ligos mikrobus sunai
kins.
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BE K A ŪKIŲ įPoDJŠ'Į Kas Kur Yra Valgoma
t

Klerikalizmo ir fašizmo 
“jungtuvės.” Romos “de- 

mokratybė” ir fašistų 
“tautiškumas.”

Klerikalizmo ir fašizmo 
jungtuvės Romoje reikia tik 
sveikinti. Vienu kart nukrito 
dvi kaukės, kurios dengė tik
rus klerikalizmo ir fašizmo 
veidus.

Abudu kontragentai vi
sam pasauliui, kaip ant delno 
parodė, kad jie yra vienos ir 
tos pačios motinos sūnus.

Devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje ir Dvidešimtojo 
pradžioje. Įsigalint Europo
je liberalinėms ir demokra
tinėms idėjoms, pagavu- 
sioms plačiausias mases, kle
rikalizmas priverstas buvo 
‘Tikintis prie naujai susida
riusių aplinkybių. Kuomet 
Vatikanas pamatė, kad jo 
kova prieš respublikos, de- 
mokratybės ir socializmo

biau, kad Mussolini ištiesė 
jam savo ranką. į butiniais laikais sukėlė iš-

Romos ir fašizmo sąjun-' keltas sumanymas prakasti 
ga turės didelių pasėkų. Bu- po Lamanšu (jūrių sąsiauris 
damos “klusnios kaip lavo- tarp Anglijos ir Francuzi- 
nai" visų šalių krikščioniškos jos) jūrių dugne tunelį, kuris 
partijos jungsis 
mis grupėmis ir 
turos tvarką.
“demokratybės” 
nyks.

f
Dideli susidomėjimą pas-

ĮDOMIOS 
STATISTIKOSRauginti vabalai, gyvačių ma tik per dideles šventes, 

steilca* ir žalios beždžionių tai negimęs elniukas, išimtas 
iš negyvo elnio vidurių. Iš el
nio vidurių jie taipgi išima ir

kintas samanas, kuriomis el
niai maitinasi. Išimtą iš elnio JYVAO lUVJU-'iiu.unu ui »- ... . ..

I ja. paskutiniame savo biule- v!‘ 111 J?1 na za‘na aP*. * . . » . , . tvino tnelu įmnto i onti
—— —r  fc *
Napoleono žinių apie tai, kokiais daik-

I I
i
i

i

smegenys makaulėse—tai 
didžiausi skanumynai.

nė tęsėsi nuo 700 milionų 
iki vieno biliono metų.

Tuo budu musų žemės am
žius vra apskaitomas nuo 
1,240,000,000 iki 1,700,000.- 
000 metų.

Viso pasaulio tikybos.

Pasaulio tikybos yra dali
namos į dvi grupi: krikščio
nių ir nekrikščionių. Krikš
čionių visam pasauly yra 
682,400,000, gi nekrikščio
nių — 1,167.100,000.

Krikščionių grupė suside
da iš:

Rom. katalikų 331.500,000 
Stačiatikių 144.000,000
Protestonų 206,900.00< >
Nekrikščionių grupei pri

klauso šios tikybos:
Žydų ............ 15,630,000
Mahometonų 209,020,000 
Budistų ....... 150,180,000
lndusų ........ 230,150,000
Konfucianistų 350,600.000 
šintojistų 25,000,000
Animistų 135,650,000 
Kitokių 50,870,000

Katalikų kunigai giriasi, 
kad jų “mokslas" yra dali

jau būna tikras giausia pasauly išsiplėtojęs. 
Bet šitie skaičiai, kuriuos 
mes imam iš šių metų 
“Worldo” almanacho, paro
do, kad katalikai yra tiktai 
lašas jūrėse, palyginus juos 
su tomis tikvbomis, kurios •>
Kristaus visai nepripažįsta.

National Geographic So- 
ciety, plačiai žinoma Ameri- 
kos mokslininkų organizaci-

i 
Isu fašistine-, sujungtų tuos du sausaže- 

mius.
Sumanymas ne naujas. Jis tinę paduoda keliatą įdomių 

jau buvo kilęs I’ ’
galvoje, tečiau dėl nedrau-(tais Įvairios tautos maitina- 
gingų santykių su Anglija jis si.
negalėjo būti realiau gvildė-! Plačiame pasauly yra val- 
namas. Be to, visais laikais goma viskas, sako biuletinas. 
valstybės, karo sumetimų Yra valgomos žalios bez- 
dėliai. stengiasi patikrinti džionių smegenys, kurios yra 
savo saugumą, juo smarkiau paduodamos tiesiog per- 
apsitverdamos nuo kaimyni-' ’ 
nių, nors tai ir nepakeliui ge-'gomi rauginti vabalai, 
riems santykiams, žmonišku-' ginti skieriai (sąrančiai). 
mui. I kobrų ir kitokių gyvačių stei-

Buvo manyta, kad ir La- kas.
manšo tunelis Angliją pasta
tys karo pavojun, panaikins kuriose vietose yra verdama 
tą “juriškumą,” kuris šian
dien Anglijai yra savo rųšies paukščių lizdų," sako biule- 
pasididžia vintas.
ją kontinentaline valstybe. 

Didžiausiu projekto prie
šu vra Londono admiralite- gyvenančios tautos 
tas* Šis pažymi, kad praka- maistui arklius, asilus ir kup- 
sus tuneli, tuojaus be jokios 
vertės paliktų apie 1,000 
įvairių garlaivių ir apie 100,- 
000 jūreivių užsiėmimo ne
betektų. Admiralitetas nuro
do. kad tie garlaiviai ir jū
reiviai yra Britų karo laivyno 
atsarga. Sako, praeitą karą 
reikia atsiminti. Tie jūreiviai 
su garlaiviais karo laivynui 
gyvai gelbėjo.

Britų kariumenės viršinin
kai taip pat tuneliui prieši
nasi. Sako, jei priešui tunelis 
patektų, tada jo armijos 
orr

rems dikta- 
Krikščionių 
miražas iš-

pina tešla. Įmeta i verdanti 
vandenį, ir pavirinę valgo. 
Tai skaitoma pas juos ge-' 
riausia dešra. Gi Kamčatkos 
pietuose, kur yra labai daug 
lašišų (salmonų), didžiau
siu skanumynu yra šitų žuvų 
virintos akys.

“Bet iš visu turbut arčiau- uau uvYiauivc vžvožvc mvi . . .
skeltose makaulėse: vra vai-p* Urie gamtos gyvena pig- 

1 - • - Įmejai (nvkstukai) belgu
’ -p- ' Į Kongo j (Afrikoj). Svarbiau- 

sis jų maistas susideda iš vi- 
i šokių minkštų šaknų, prie 

“Kinijos respublikoj kai kurių primaišoma visokių 
paukščių, mažų žvėriukų, 
kirmėlių ir vabalų. O kada 
jiems pasitaiko gauti gabalą 
dramblio (sioniaus) mėsos. 
Itai tuomet 
balius.

“Madagaskaro gyventojai 
(sala Indijos vandenyne, 
250 mylių nuo Afrikos pa
kraščio), valgo vorus, šilka- 
vabalius, žiogus ir džiovintus 
skierius. Kada skierių debe
sis nusileidžia į lauką ir ima 
naikinti javus, tai vietos gy
ventojai puola rinkti tuos va
balus, kuriuos jie džiovina ir 
paskui valgo vietoj sunaikin
tų javų. Kiekviena gera ma- 
dagaskariečių šeimininkė tu
ri pridžiovinti didelę skierų 
atsargą, kad užėjus badui tu
rėtų kuo maitinti savo šeimy
ną.

“Bilbao apielinkėj. Ispani
joj. baskai augina baltas, 

jpeisišviečiančias kirmėles, 
lapie dviejų colių ilgio, kurias 
jie spirgina aliejuje ir valgo 
karstas.

“Meksikos indijonai. neto
li Amerikos pasienio, geriau 
mėgsta keptą igauną, negu 
vištieną. įgauna, tai šlykštus 
driežas, panašus i krokodi- 
lių. ir mūsiškiam žmogui tik 
pažiurėjus i tą roplį jau pe
reina noras valgyt."

Brazilijos
?»Iussolini taip pat neilgai 

žaidė fašistiniu “tautišku
mu." Neturėdami šaknų ša
ly, liaudy, fašistai priversti 
buvo jieškoti paramos kos
mopolitinėje Romoje, kad 
sustiprintų savo diktatūros 
sostą. Savo tautiškumą fašis
tai paaukojo klerikalizmui, 
kad tik remtų juos pasauli
niame maštabe. Šiandien ir 
fašizmas jau stovi be “tautiš
kos” kaukės.

Jei Roma sutinka palaiky
ti fašistų rėžimą — galima 
atstatyti pasaulinę popie
žiaus valdžią!

Dabar demokratija turi 
pasitikėti tik savo jėgomis, o 
jos jėgos turės augti, nes ir 
tamsios masės matys, kad 
Roma ir kunigai eina drauge 
su jų priešais. Gudri Roma ši 
kartą pastatė “Va bank"!

Ne šiandien, tai ryt, po rvt 
fašizmo korta bus numušta ii* 
kartu su fašizmu galutinai 
žlugs ir klerikalizmas. Istori
jos ratas negali būti pasuk
tas atgal. “L. Ž."

I

sriuba iš kiaulės odos ir

f

I

dejas jokių vaisių neduoda, 
o tik atstumia nuo jo tikin
čiuosius darbo žmones, jis 
staiga pakeitė frontą.

Popiežiaus Leono XIII en
ciklika darbininkų klausimu 
aiškiai rodo “demokratiš
kas” klerikalizmo priemones 
įsitverti masių, ir laikyti jas 
savo rankose. Formaliai kle
rikalai pasidarė "demokra
tais” ir net "kateder socialis
tais,” iš esmės pasilikdami 
monarchistais. Katalikiškose 
šalyse ir Lietuvoje buvo 
Įkurtos “krikščionių demo
kratų" arba “krikščionių so
cialistų partijos.” pastačiu-i 
sios sau tikslą atitraukti j 
žmones nuo demokratijos. ■

Kai kur jiems pavyko tas į 
darbas atlikti. Lietuvoje mes. 
turėjome charakteringą tri- 
veidi klerikalizmą "krikščio
nių demokratų." "ūkininkų 
sąjungos" ir “darbo federa
cijos" pavidale. Visos šios 
♦rys grupės siekė vieno ir to 
oaties tikslo, tik kiekviena 
grupė turėjo atskirą kaukę ir 
atskirą meškerę.

Regis, nereikėtų ir bekal
bėti. kad Romos ir demokra
tybės simbiozas iš esmės jau 
yra priešgamtiškas dalykas. 
Visa klerikalizmo idealogija 
ir jos struktūra yra pagrįstos 
neapribota vado ir vadų dik
tatūra. Minties laisvės ir sa-( 
varankumas, kiekvieno ko- 
lektyvio nario kūrybinė ini
ciatyva — visa tai kuo kaip 
tik pasižymi 
klerikalizmui 
nepriimtina.

“Perinde

demokratija, 
yra svetima ir

ir padarys tinas. "Valgomi taipgi ir šil- 
kavabaliai, kuomet jų koko
nai išsivysto. Kitos Azijoj 

s piauna

Menulio
Paslaptys

Tur būt, nei viena kita ša- 
j lis nesaulvje neturi tiek gy- 
Įvačių, kiek Brazilija. Jų 
i skaitoma ten apie 140 rūšių. 
Į čia jai turi nusileisti net In- 
Įdija, tas tikrai “gyvatinga- 
sis" kraštas. Iš 300 milionų 
Indijos gyventojų nuo gyva
čių Įkandimų kas metai mirš
ta apie 20.000 žmonių, o 
Brazilijoje tos imsies aukų iš 
30 milionų gyventojų yra vi
sos 5 tukstantvs. Vadinasi, 
palyginti visu pusantrų kar
tu daugiau, kaip Indijoje.

Brazilijoje daugiausia pa
sitaiko dvi gyvačių rūšys: 
lachezis ir barškuolės. Barš
kuolių nuodai nepakeičia 
Įkąstosios vietos; jie dau
giausia veikia žmogaus sme
genis. Nuo lachezis Įkandi
mo sąnariai baisiai sutinsta, 
kraujo indai suardomi. Koks 
skirtumas yra tarp lachezis ir 
barškuolės nuodų stiprumo, 
aiškiai rodo šitoks pavyz
dys: balandžiui užmušti la
chezis nuodų reikia visas 
miligramas, o bai-škuolės 
nuodų užtenka ir vieno mili
gramo šimtadalio. Barškuo
lei gyvatei jos pačios nuodais 
užmušti reikėtų tiek nuodų, 
kiek reikėtų 60 arklių. 600 
triušių ir 6.000 balandžių nu
žudyti. Be to. reikia žinoti, 
kad barškuolė per parą pa
gamina apie vieną kubinį 
centimetrą nuodų.

Nesiimu spręsti, bet, tur
Pasiremdamas medžiagos būt. brazilietis ne puikiausiai 

spinduliavimo veikme (ra- jaučiasi tokioje draugijoje, 
dioactivity). mokslininkas 
Barrell dalija žemės amžių i 
sekančias gadynes bei eras: 

i Kenozoine gadynė. Tai 
vėliausia žemės amžiaus ga
dynė. Jai priklauso ir musų 
laikai. Joje atsirado dabarti
niai medžiai, atsirado ir išsi
vystė dabartiniai pienžin- 
džiai gyvuliai ir pirmutinis 
žmogus. Ji tęsiasi jau apie 65 
milionų metų.

Į Mesozoinė gadynė. Šita 
gadynė, tai “roplių amžius." 
•Joje gyveno milžiniški saus- 
žemio driežai, paprastai di- 
nosauraus vadinami. Čia pa
sirodė pirmutiniai paukščiai, 

'atsirado pirmutiniai šilta
kraujai pienžindžiai gyvūnai 

? ir pradėjo augti palmos, pir- 
' mutiniai kieti medžiai. Šita 
gadynė tęsėsi nuo 135 iki 

1175 milionų metų.
Paleozoine gadynė. Šitoj 

'gadynėj ant musų žemės au
go tiktai paparčiai ir milži- 

; niški augalai samanų pavy- 
Jdale. Dabartinių gyvulių da 
j nebuvo, ir nebuvo nei pėdsa- 
1 ko žmogaus. Gyveno tiktai

ranugarius. kuomet tie gyvu
liai pasensta ir jau nebetin
ka darbui. Gniusai, varlės ir 
straigės skaitosi didžiausiais 
skanumynais, tik bėda, kad 
ne visada jų galima gauti.

“Naujos Gvinėjos gyven
tojai mėgsta valgyt sagos 
paimu šerdį, bulves ir bana
nas kaipo daržoves. Iš mėsiš
kų daiktų gi pinjią vietą uži
ma kiauliena, šuniena, gyva- 
tiena ir. apskritai, visokių 
roplių mėsa. Jų moteris ren- 
jka nuo žolės ir medžiu lapu 

sreitu laiku Anglijon subur-' visokias kirmėles ir vabalus, 
betų po sunkiosios artilėri-' ^111^6 valgomi tiktai per 
jos priedanga. Esą tuneli su-'sventes a.r kitokias iškilmes, 
gadinti butų galima, bet ir.ne^ kas diena tokių skanėsių 
pataisyti su naujovinėmis(nePra^n^s' pakankamai, 
priemonėmis nebūtų sunku, j “Naujosiom Gvinėjos gy- 

Tečiaus paskutini techni-.ventojai taipgi renka dide- 
kos laimėjimai visai sumuša Įįus ju, *V vabalus, kuriuos 
tunelio priešu argumentus ir Me parduoda kaip didelį ska-; 
jie mato, kad “angliškosios numyną kiniečiams. Dan- 
čystatos" jiems jokiomis ^au1s. va'ha! ^aip save vadi-
priemonėmis nebeišlaikyti. 
Pati Anglija, kurios konser- 
vatyviškumą nugalėjo gyva 
Francuzijos pažanga, dabar 
kelią tą klausimą.

Tunelio šalininkai karo ar- .
gumentus skaito neturinčiais!Slta gyvatinė žuvis valgoma 
jokios reikšmės ir kelia vie-!sP tok.,u ^alsamu’ kalP Bak 
šumon tuos patogumus. ku-'t^rnor^j viščiukas a la Mary- 
riuos duos tunelis. Esą. pra-Į^n(k ^Japonijos miestuose 
kasus tuneli Anglijos i ' ' ..... .
gyvenimas pakitėtų geron 
pusėn ir net atpigtų maisto 
produktai.

įdomu, kaip manoma tu
nelis kasti. Tyrinėjimai jau( 
padalyti ir rasta, kad po La- . 
manšu nulis storas pilkosios'Ir tuomet virėjas 
kreidos sluoksnis. Bus kasa- palei nugarą, su
ma du lygiagrečiai tuneliai. P’aiisto nedideliais smote- 
netoli vienas nuo kito. Vieto- Į’a,.s ’’ ’ apipylęs soy sunka, 
mis jie bus sujungti skersi-putina ant medinių anglių, 
niais tuneliais. Kad nuleistų' “Japonijos restoranuose 
traukinius jūrių padugnėm keleiviui pasako, kad jis ga- 
abiejuose kraštuose bus pa- Ii gauti ‘Bombėjaus antį’ vi

sai prieinama kaina. Ir kuo
met alkanas žmogus užsisa-' 
kęs tą ‘antį’ laukia riebios! 
paukštienos, tai tarnas atne
ša jam įnkvto ungurio, su- 

priėjes kranto, pjaustyto neilgais šmoteliais.
jo stotyje leisda- Į valgių sąrašą taipgi įneina.

I

artilėri-,kui3e valgomi 
jos priedanga. Esą tuneli su- šventes

Daug aiškumo mėnuliui iš
tirti Įnešė Califomijoj VVil- 
sono Observatorijos padary
tos mėnulio fotografijos. 
Tam reikalui daug padėjo 
milžiniškas teleskopas, kai
nuojąs daug milijonų dole
rių. Nesenai šis teleskopas 
buvo nustatytas i musų že
mės palydomą. Per ji aiškiai 
pastebėta daugelis Įvairių 
dalvku ir smulkmenų. Vadi-• *■ *■ 
namieji “mėnulio krateriai" 
iki šiol buvo laikomi užgesu
siais ugniakalniais. bet da
bar pastebėta kas kita.

Sakoma. kad mėnulis 
priešistoriniais laikais atsi
skyręs nuo žemės. .Jis tuo bu
du yra žemės kūdikis. Tada 
jis. kaip ir pati žemė, buvo 
ruko pavidalo, balta masė. 
Tuo laiku mėnulis pradėjo 
vėsti, pradėjo kristi jo aukšta 
temperatūra. Mėnulis ir že
mė skleidė savo šviesą. Bet 
paskiau jie pradėjo apsi
dengti pluta. Mėnulis daug 
greičiau atvėso, kaip žemė, 
net tada, kai musų žemė bu
vo skysta.•>

Mėnulio krateriai yra ne 
kas kita, kaip skylės, kurias daryta spiralės pavidalo tu- 
padarė krisdami i mėnuli neliai tiek gilus, kol trauki- 
meteorai. Kadangi mėnulis nius nuleis i dugną. O po Iš
buvo minkšta masė, kaip mo- manšu jie bus tiesus, kaip 
lis, tai jie ir susmego kaip 
akmenys i ji.

Mėnulio paviršius neder
lingas ir nevaisingas, šešėlių 
ilgis duoda galimybės išma
tuoti kalnų aukšti. Yra kal
nų. kurie siekia 700 metrų.

ac cadaver!” 
“Buk klusnus, kaip lavonas" 
-štai kokiu principu pagris

ta visa klerikalizmo sistema. 
Tai yra tikra diktatūros ide
ologija. Todėl nenuostabu, 
kad šiandien fašizmas ir kle
rikalizmas turi vieną ir tą pa
ti pagrindinį principą.

Tiesa, pradžioje tarp faši
stų ir klerikalų buvo šiokių 
tokių nesusipratimų. Gudrus 
ir atsargus Romos politikai 
neskubėjo pulti fašizmo glė
bin ir numest Į šalį demokra- 

•tybės kaukę. Toks staigus 
klerikalizmo žingsnis galėjo 
smarkiai pakirsti jo renome, 
nes demokratijos Įtaka buvo 
dar stipri Italijoje ir su ja 
priverstas buvo skaitytis ir 
pats Mussolini. Iš kitos pusės Kai kurių skylių skersmuo 
seni fašistai, būdami “sočia- siekia net iki 10 kilometrų, 
listinės ir demokratinės kil- Jei žmogus patektų i mėnuli, 
mes” pagal inerciją pešėsi su jis vienu šuoliu lengvai iš- 
klerikalais ir kartais apdau- šoktų net 50 metrų aukščio, 
žyd a vo jų Įstaigas. nes'mėnuly svoris 49 kartus

Tečiau laikui bėgant fašiz-. esuis, kaip pas mus. 
mas stiprėjo Italijoje. Italų .Mėnuly nėra nei oro. nei 
fašistų kadrai taip patpaki- vandens. Dėl tos priežasties 
tėjo. I jų eiles atėjo daug saulės spinduliai paviršių 
naujų žmonių be demokrati- Įkaitina net iki 200 laipsnių, 
nės praeities ir todėl palan- o naktį temperatūra nukrinta 
kesnių taikai ir bendram labai žemai.
darbui su klerikalizmu. j \uo mėnulio žemė atrody- 

Tuomet Vatikanas nutarė tų šviesus, dešimti kartų di- 
pereiti "Rubikoną." juo la- dėsnis už mėnulį rutulys.

na kiniečiai r perka taip pat 
ir rekinų (shark) pelekus, iš 
kurių jie gamina sau sriubą.

“Japonai labai mėgsta un
gurius. kurių amerikiečiai 
nekenčia iš toli. Japonijoj

salų >Ta tam užeigos, kur
valgomi vien tik unguriai. 
Atėjusį i tokią užeigą japoną 
atveda prie rėčkos arlra lo
vio. kur rangosi gyvi ungu
riai. Jisai išsirenka vieną, 
kuris geriausia jam patinka, 

tą ungurį

t

styga.
Vadinasi,

traukinys j.......... ________  , _ _________
masis apsisuks kelis kartus, raugytos jūrių žolės, juržolių 
kaip žmogus lipdamas spira-košeliena, žalias oktopus 
liniais laiptais, ir po to pasi-j (šlykštus aštuonkojis jūrių 
leis stačiai |hj sąsiauriu: pri- sutvėrimas) ir kitokios beiš
ėjęs kitą krantą,kildamas vėl tenybės. Apskritai, žuvį ja- 
tą pati padalys ir pasirodys ponai valgo daugiau žalią, 
iš tunelio. ’ : negu virtą.

Manoma, kad Į parą tune-' “Korėjiečiai, kaip ir kitos 
liais galės praeiti apie 200 Rytų tautos, gyvena dau- 
traukinių. Tai, žinoma, dide- giausia ryžiais. Juržoles jie 
lis dalykas. • verda su aliejum ir valgo su

Toks pat tunelis projek- raudonais pipirais. Be to da 
tuojamas ir po Gibraltaro Korėjoj labai madoj yra 
sąsiauriu. , ‘kimšy,’ lyg ir kopūstai rau-

NUSKENDO LAIVAS, i “Kamčatkos šiaurės gy- 
NovaScotijospakrašty pe- ventojai (dabar po Sovietų 

reitą sąvaitę nuskendo lai- Rusija) labai mėgsta elnių 
vas “Mahaska,” susidūręs su liežuvius ir kaulų smegenis, 
kitu laivu. Du žmonės prigė- Bet didžiausis pas juos ska
lė. kiti buvo išgelbėti. numrnas. kuris būna valgo-

MES.
Mes amžius kentėję.
Ir kraują pralieję.
Panorom laisvėti I
.Mus šauksmas daug gali 
Kovojant už dali — 
Gana jau kentėti!
Mes žengiam i aikštę 
Pasauliui apreikšti
Greit rytą audros!
Laisvi norim būti! 
Laimėt arba žūt;!
Užtenka raudos!
Mes stiprus, kaip murai. 
Mes platus, kaip juros. 
Pa n< >r< >m gy ven t i!
Kančios jau užteko! 
Pasauliui mes sakom — 
Jaunėti - - ne senti!
Mus dainos galingos, 
Kaip žaibas, audringos 
Pripildo erdves!
Mus norai ugningi,
Drąsa stebuklingi,
Į Laisvę nuves!

St. Laisvietis.

Kiek Amerikoj katalikų.

New Yorko “Worldo” al
manachas sako, kad 1928 pa
baigoj Jungtinėse Valstijose 
buvo išviso 19.689,049 kata
likai, kurie turi išviso 18.293 
bažnyčias, 25,773 kunigus. 
17 arcivyskupų, 99 vyskupus 
ir 4 kardinolus: vieną Bosto
ne. kitą Chicagoj, trečią 
Philadelphijoj. o ketvirtą 
Nevv Yorko mieste. Be to da 
yra 33.991 klioštorius, kur 
gyvena tūkstančiai davatkų. 
Visą šitą dykaduonių armiją 
tikintieji žmonės turi užlai
kyti savo skatikais.

Musų žemės amžius.

12 ŽMONIŲ ŽUVO ORO bekauliai, minkštakūniai su- 
NELAIMĖSE. tvėrimai, Įvairus kirminai,

Pereita nedėldienį įvairiu- kuriuos tik vėliaus pre
se vietosi Jungtinėse’Valsti- vystytu nugarkaulis
jose užsimušė 12 žmonių or-*^al.bu\?. vadinamas z _ . 
laivių nelaimėse. Netoli'Mt. Iamz.lus; kuometgj-vybe pir- 
Gretna. Pa., orlaivis užkilu-kartu išėjo is vandens 
vo už medžio ir 4 žmonės už-lanį. ^u^emio. Paukščių da 
simušė. Ties Pensacola. FIo-j’,eb“v?- l’k » pabaigų p adė- 
ridoj, vienas orlaivis susidu-'j0 aUnasti muses ir kitokie 
re su kitu ir du lakūnai žuvo.‘vabzdz!a.'::sįa ?ad,Xne tvere 
Chicago je užsimušė lakūnas "uo lkl 4(0 me'
ir susižeidė vienas pasažie-j
> is. Netoli Waterbury,Conn.,' Proterozoinė gadynė. Šita- 
nukrito ant kelio orlaivis; la- me laikotarpy pradėjo želti 
kūnas užsimušė, o jo paša- pirmutiniai želmenys vande- 
žieris susižeidė. Tris užsimu- nų pakraščiais, ir čia užsi- 
šė netoli Charlotte, N. C., mezgė pirmutinė gyvybė, ku- 
vienas Detroite, ir kelintas ri neturėjo da nei aiškios for

mos, nei organų, šita gady-

tvėrimai, Įvairus kirminai, 
pas kuriuos tik vėliaus pra-

susižeidė kitose vietose.

Nenuostabu todėl, jei jis įieš
ko priemonių tais “malo- - 
niais" savo kompanijonais 
nusikratyti, čia jam Į pagal
bą ateina kitos, irgi nuodin
gosios, gyvatės. Yra, mat, to
kių neištikimų “kolegių.” 
Ypač negailestinga yra va
dinamoji musurama gyvatė. 
Jai nei barškuolė nieko ne
gali padalyti: jos kūnas ne
bijo nuodų, kokia kelių kilo
gramų nuodų porcija jai tik 
nusispiauti. Nuo Įkandimo 
padeda Bahijoj augančių 
junkara palmių sultys. Ką 
tik nulaužta tos palmės šaka 
paliesta gyvatė tuoj dvesia. 
Čia dera ir bananų sultys. 
Musų žmonių receptas — 
žaizdos išpiovimas. išdegini
mas ar iščiulpimas — ir ten 
yra žinomas, bet ne visuomet 
“mačija.” Dabar Sao Paulo 
mieste įsteigtas serumtera- 
peutinis institutas Butantan. 
\ edėjas ,<lr. Vitalis Bazilis 
augina ten tūkstančius gyva
čių. Iš gaunamų nuodų, su
maišytų su verdamąja drus
ka. gaminamas serumas. Ti
krai geras serumą^ sudaro
mas tik per pusmeti.

Bet žmogui pavojingos 
vra ne tik nuodingosios gy
vatės, bet ir milžiniškieji 
smaugliai. Cirkuose ir zoolo
gijos soduose vienas kitas 
esame metę kokių šešių met- 
į-ų “nykštukus." Išaugęs 
smauglys turi apie 15 metru 
su magaryčiom. Aiškus daik
tas, kad su tokiu “jaunuoliu” 
neapsidirbtų nei šeši pasau
lio čempijonai. Zoologijos 
soduose tos “bestijos" rodos 
visai ramios ir nepavojingos, 
rodos, imk ir apsivyniok ap
link kaklą. Zoologijos sode 
gal iš to nieko pikta neišeitų, 
bet Brazilijos miškuose tokių 
minčių nei Į ’ ’ " ‘
kit.

galvą neisileis- 
Atos.
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Latvijoj susekti 
šnipai.

Latvių politinės valdybos 
valdininkams pavyko suimti 
6 šnipus, kurie perdavinėjo 
iš Latvijos žinias užsienio 
komunistams. Organizacijos 
priešaky buvęs kažkoks 

"Chruckis, gudų kursų klausy
tojas Rygoje. Jis taip pat bu
vo suorganizavęs šnipų sky
rių Liepojoj. Gaunamos ži
nios buvo persiunčiamos į 
užsienį. Pas (’hruckį rastos 
šnipų organizacijos vado už
sieny instrukcijos, daug pi
nigų ir dokumentų.

Be to, šiomis dienomis vie
nam Kuršo sodžioj susekta 
taip pat komunistų šnipų or
ganizacija. Ten suimti 5 
žmonės, šiai organizacija?’ 
nariai buvo verbuojami iš 
kumečių tarpo.

I
I

$3,053,000.
$2,891,000.
$2,618,000.

KIEK AMERIKIEČIAI 
NUSIUNČIA DOLERIŲ 

LIETUVON.
Lietuvos spauda praneša 

kad iki šiol Amerikos lietu 
viai yra siuntę Lietuvon kas 
metai tarp 2 ir 3 milionų do
lerių, būtent:

1925 metais
1926 metais
1927 melais
Kiek buvo nusiųsta 192£ 

metais, žinių da nėra, bet 
spėjama, k£d bus mažiau.

Galima sakyt, kad ameri
kiečių doleriai iki šiol tik ii 
palaikė Lietuvos finansus, 
nes prekyba su užsieniu kas 
metai reikalauja vis pridėt. 
Ir pereitais metais ji davė 
kraštui 34.000.000 litų nuos
tolių. Jeigu ilgai taip butų 
šalis prieitų prie bankroto.

Pajieškau pusbrolių Juozapo, Anta
no ir Kazimiero Bieliauskų, paeina iš 
Pasvalio miestelio. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonės praneš' 

JONAS GUSTAVIčlA
Bos 125, * Black Liek. Pa.

Pajieškau sūnaus Vincento Jasuno, 
pirmiau gyvenu VVaterbury, 1924 m. 
rugsėjo mėnesy, gavau paskutinį laiš
ką. Paeina iš Kauno gub . Ukmergės 
apskr., Sesikų valsčiaus, Meilūnų kai
mo. Kas žinote, malonėkite pranešti, 
už ką busiu dėkingas, arba pats malo
nės atsišaukti greitu laiku; turiu 
svarbų reikalą i 11 r

KAZIMIERAS J ES U N A S
R. F. I>. 2. Bvx 8V, Terryville, Conn.

raturą.
Raseinių kriminalinė poli 

ei ja turėjusi žinių, kad vi to:

3KULIPKAS.
Laikraščiai praneša, kad

1 Shenadoah’ry, Pennsylva- _____________ _ ________
nijoj. nesenai mirė 100 metų gyventojai Chai'tas Maušas

Jau gal ne vienam žinoma, skiėnė7*Apie 33* meta? atgal

AREŠTUOJA STUDEN
TUS. susilaukusi Gertrūda Žukau- ubė Grinšteinaitė priklau- 

, , - . _ , - , t- — —t— Vse slaptai komunistų parai-
kad \asano men. lo d. Kau- į buvo užpultas jos sūnūs, kurį -komo organizacijai. Jie gau- ' 
ne susirinkę prie universiteto begindama ji buvo pašauta.{davę iš Kauno ir Šiaulių ko- ?‘ 
įtudentai noiejosui uosti de-jaI-buvo suvaitos 3 kulip--munįstų instrukcijas ir lite- 
rnonstraciją. Bet uzpludo kurias ji išnešiojo savo .ratura jr Raseinių apvlinkėie 
įuos visa policija ir nagaiko- kune iki mirties. ■
mis privertė įssiskirstyti. Tą ■ 
oatį vakarą keliolika studen-' 
ų buvo suareštuoti. Po to i 
iar vis pamaži areštai kas
dien eina.

Nors “Lietuvos Aidas" ir 
Tepriduoda demonstracijai mių pasilinksmininni. bet 
jokios rimtos reikšmės, bet vienas originaliausių, be 
ai turėta politiniai tikslai, abejo, buvo — ubagų balius. 
Dauguma studentų šaukė, Jį suruošė vietos ubagų drau- 
kad nebūtų keičiamas uni
versiteto statutas ir kad ne
būtų varžomos studijų sąly
gos.

UBAGŲ BALIUS BER
LYNE.

Šią žiemą Berlyne, kaip 
paprastai, buvo daug ir įdo- 

pasilinksminimų. bet 
reikšmės, bet vienas originaliausių, be

CHICAGOS GALVAŽU
DŽIAI GAVĘ PO $10,000.

Chicagos policija sakosi 
:au sužinojusi, kas andai su
baudė lenai 7 “gengsterius.” 
Tai esąs Capone “gengės" 
laibas. Capone yra žinomas 
hilikų lyderis. Taip tvirtina 
oolicija ir taip atvirai rašo 
laikraščiai. Bet kodėl jo ne- 
ireštuoja, tai niekas nežino. 
Jisai gyvena Floridoj ir 
draugauja kartu su visais A- 
uerikos milienieriais. Polici
ja sako, kad tiems septy
niems “gengsteriams” su
šaudyt galvažudžiai buvo 
lartraukti iš kitų miestų, ir 
Capone šaika užmokėjusi 
’iems už tą “darbą” po $10,- 
000. Tris jų esą jau suimti 
Detroite.

gija, taip vadinama ubagų 
gildija. Tos draugijos užda
vinys yra savo narių reikalų 
gynimas ubagavimo “dar
be,” ubagų aprūpinimas 
jiems reikalingais rūbais, 
taip pat organizavimas uba
gų biržos, kur ubagai gali 
iškeisti ir parduoti išmaldo
mis gautus daiktus. Ubagai 
atvyko į balių su savo ponio
mis ir ne skarmaluoti bei su- 
simurzinę, bet frakuoti ir 
smokinguoti, nors buvo leis
ta ateiti ir paprastuos kas- 
dieniniuos tamsiuos rubuos. 
Ponios, žinoma, irgi baliniai 
pasipuošusios. Muzika buvo 
gera ir programa turtinga. 
Ubagai šoko, flirtavo ir gėrė 
paprastus vynus ir šampaną. 
Baigėsi balius tik apie rytą. 
O išsimiegoję ir pasilsėję 
ubagai vėl išėjo į gatvę, kur 
kampuos ar kitose pelninges
nėse vietose kaltojo savo ne
laimingus skundus, kad duo
tų skatiką.

t,

AREŠTAVO 44 LOŠIKUS.
Edgevvater, N.J.—Užperei- 

tą sąvaitę valstijos policija 
čia užklupo du lošimo namuLENKIJOS SOCIALISTAI 

REIKALAUJA TEISMO. 
MINISTERIAMS.

Lenkijos socialistų atsto
vas Suravskis atsakinėjo sei
me i maršalo Pilsudskio kal
bą. Suravskis pasirėmė ta 
Pilsudskio kalbos dalim, ku
rioj jis kaltino buvusius kare 
ministerius vagystėmis ir ap
gavystėmis. Oratorius parei
škė nusistebėjimą, kad karo 
ministeris Pilsudskis iki šiol 
dar nepašaukė tieson savo 
pirmtakunus, kurie visi buvo 
aktingi kariumenės karinin
kai. Po to Suravskis-kreipėsi 
i seimo pirmininką DašinskĮ, 
prašydamas pakviesti Pil
sudskį pranešti kaltinamųjų 
ministerių vardus.

Seimo pirmininkas Da- 
šinskis pareiškė vilti, kad 
Pilsudskis pašauks tieson nu
sikaltusius asmenis, juo la
biau. kad karo ministeris tu- NUŠVILPĖ RASPUTINO

I

Pajieškau brolio Valdo Martino ir 
■ š' <.gėrio Mikola Stankevičiaus, pus
brolio Kazimiero Martino. Pats lai at- 
išuukia, arba žinantieji malonės pra

nešti.
KASTANTAS MART1N

8301 Dicks avė.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Ambroziejaus 
Subačiaus. Kibišių kaimo, Liškevos 
valsčiaus. Alytaus apskr. ir dėdes Mo- 
tb-jaus Večkiv iš Gudc-lių kaimo, Liš- 
kevos valsčiaus. Grįžau iš Lietuvos ir 
turiu svarbią reikalą pranešti. Lai at- 
siš;.u- ia greitai, arba kurie žinot kur 
iie gyveni, malonėkit pranešti, už ką 
busiu didei dėkinga.

Mrs. M. Driznienė-Sauriutė
3 French st., Ansonia, Conn.

Al.-ra Zagauckaitė iš Žūklių sodos,

Pajieškau draugų Vlado Pociaus, 
Kastantino Jankausko. Juozopato Šim
kaus. Juozo Černausko ir Petro Zavec- 
ko. Visi paeina iš Daugėdų kaimo, Rie
tavo* parapijos, Telšių apskričio. 
Prieš pasaulinį karą gyveno Ameriko
je Prašau atsišaukti, arba kas žinote 
nalonėkit pranešti, už. ką busiu dėkin
gas. ADOMAS BUDRYS

700 VV. Frede rica st.,
Furt tVilliam, Ont., Canada.

' išplatindavę. Polici ja turėju
si žinių, kad prieš pereitų 
i metų pirmą gegužės jie gaus 
literatūros ir platins. i ........

Prie miškų urėdijos rado 'aisč.. Ukmergės apskričio,
— . * P*' .ilgo >1 vizvltzt no \Cz\llor>z\

pamestą pundą komunistų 
proklamacijų suvyniotų i Į 
“Žydų Balsą,” kuris buvo ^ji. ,uaūnės praneštC 
adresuotas Maušai Chaitui.l alena zagauskaitė 
Tuoj buvo padaryta krata’ 210 fclm ___ Buffaio, n. y.
pas Grinšteinaitę. 
rasta degintos proklamaci-

pajieškau pusbrolio Broniaus Meilūno 
Dain:u -odos, Bagaslaviškio parapi

jas. Ukmergės apskr. Turiu svarbą 
reikalą: prašau atsišaukti arba, žinan-

Paiieškau mano dukters NEI.ĖS 
SABON1UTĖS. Mums persiskyrus su 
imona U’orcestery 1921 m. motina ją 
išsivežė ir po šiai dienai nežinau kur 
randasi Šiuonti prašau dukters, jei esi 
gyva, atsišauk, aš turiu svarbų reika
lą tau pranešti. Jeigu kurie žinote kur 
ji randasi, malonėkit pranešti; už su
teikimą tikro adreso. skiriu $5.00.

SI I .VESTU AS SA B<)N1S (1 1
Box 111. So. Barre, Mass.

Pajieškau broliu Gūbrio Su vaizdžių, 
paeina iš Lietuvos Raščiunų kaimo. 
Papilio valsčiaus. Biržų apskričio. Iš
važiavo į Ameriką 1913 m., gyveno 
Chicagoj ir Nevv Yorke. Kas žino apie 
jį kur jis dabar gyvena, malončkite 
pranešti. arba pats lai atsišaukia.

GEORGE SUVAIZDIS (11)
P O. Bux 513, Edmonton, Aitą., 

Canada.

Krosny Pajieškau broliu Jurgio Vąšeli, gy
veno Barre. Mass. ir seserį po vyru

. - - . . .. iva.r,’u Ezercka. Taipgi turiu daug gi-
jos. Ji kalta neprisipažino.;-miniu. Malonei it atsisaukt šiuo adre- 
nedeginusi ir neplatinusi. M.isU: J M’ W ASSELL
Chaito nepažinusi. Jokiai or
ganizacijai nepriklausanti.

Pas M. Chaitą nieko nera
sta. Kaip pakliuvo jo laikraš-1 
tis tarp komunistų proklama
cijų, jis nežinąs. Su Grinš-; 
teinaite nebuvę pažįstami.

Kariumenės teisinas M. 
Chaitą išteisino, o Libę Grin
šteinaitę nubaudė 3 met. sun- 

: kaus kalėjimo.

i

su: ________
National Ilunie, Earracks 11, 

Danville. III.

Pa.iiokau draugo Aleksandro Kas
paravičiau.'. pirm 1»» metą K>ven< 
Amsi.erdam. \. dabar nežinau kur 
Malones atsi.-aukt arba žinantieji teik
sis pranešti jo adresą.

K. STIUKĄ
1 !'• letvvrctici- st.. Hartford, Coiiia

I’a.iieskru draujru Kazimiero Ka- 
nii'..-: o, sykiu įstojom Amerikos kariu- 
aii nčn Cleveland. Ohio ir sykiu visą 
laiką tarnavoni Francuzijoj. Po pasi- 
liuosavinio buvom Columbus, Ohio, o 
ruo to laiko nežinau kur jis gyvena, 
i ariu pranešti daug svarbaus Kas 
apie jį žino, malonės pranešti arba 
|>at- c at.-isiiusia. Pranas Stelingis.

KRANK STERLING
2 Milwuukee avė., Detroit. Mich

Pajieškau Antano Daliukevičiaus, 
urašau atsiliepti arba kas apie jį žino, 
Teiksis pranešti; paskutiniu laiku gy- 

eno Scranton, Pa.
STASYS GRIGANAVICIA 

Kimbolls Lobster Shop.
(’ohosset. Mass

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedimui. ne 

senesnės 25 metų, aš esu vaikinas 23 
metų. Noriu gaut linksmą merginą, 
nepaisant tikybos. Bet turbut iš Kana
dos. Malonės prisiųsti ir paveikslą su 
laišku. A RUZAS

Giseoiue, B. C., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
25 iki 35 metų, kuri turėtų kiek pinigų 
ir mylėtų teisingą, gražų gyvenimą. 
Malonės kreiptis laišku ir savo pa- 

; veikslą prisiųst. J. R. (13)_
1 Bos 422. Port Kashington, L. I , N.Y. 

’’ > Vincento Praspa-1-------------------------------------------------------------
iš Kuršėnų parapijos, i REIK ALING AS VYRAS AR MO- 

l TERIS. gali būt ir senas l’et teisin
ga.'. apsigyventi pas gerus žmones ant 
kontrų, prie namų dariai. Algos klaus
kite per laišką. AMELIA LAUK.

P. O. Box 172. Pcrkasie, Fa.

Pajieškau brolio 
iausko. paeina L — , . ...
Šiaulių apskričio, apie 10 metų atgal 
gyveno Mt. Carinei. Pa. Turiu labai 
varbų reikalą: malonėk atsišaukti, 
trba žinantieji teiksis pranešti, Irusiu 
aliai dėkingas.

ROK AS PRASPA I.I A USK AS 
41 15 So. Mapleivoral avė . Chicago, III

Juozas Andrikaitis. gyvenęs Cliica 
go, III Jieškomasai arba žiną apie ji 
asmenys, prašomi susižinoti su Lietu
vos Pasiuntinybe VVashingtone.

I.ithuanian Legation.
2622 -l'ith Street. N. W.. 

VVashington, D. C.

INTERJ AT1ORAL rAKR CO

DIDELIS

BALIUS

MILION1ERIUS THAW 
VĖL BĖDOJ.

Pagarsėjęs visokiais skan
dalais Pittsburgho milionie- 
rius Thaw vėl pasidarė sau 
bėdos. Per Naujus Metus ji
sai iškėlė rautą, prisikvietė 
mergų ir, matoma pasigėrę, 
visi ėjo galvomis. Dabar vie
na buvusių jo viešnių. Mar
čia Estardus, 28 metų am
žiaus mergina, apskundė jį 
reikalaudama $100.000 atly
ginimo už atėmimą jai vaini-

PAGAVO 300 METŲ £o. O ponas Thaw sakosi tik 
VĖŽLĮ. parsivertęs ją ant lovos ir ke-l

____ __________ _________ Texas valstijos pakrašty lis kartus šepečiu per sėdjmę 
ir suėmė 44 ponus, kurie bu- žvejas Wiltze pagavo tokį sudrožęs, 
vo suvažiavę tenai iš kitur didelį vėžlį (čerepoką) jurė- 
lošti pinigais. Sakoma, kad se. kad reikėjo pakinkyt kel
tie namai buvo įtaisyti da na- vertą arklių, kad išvilkus jį 
bašninko Rothšteino. kuris ant kranto. Vėžlys baisiai1 
andai buvo New Yorke nu- priešinosi, bet keturi arkliai 
šautas. Namuose buvo 20 te- visgi paėmė viršų ir išvilko jį 
lefonų, 6 telegrafo aparatai, krantan. Vėžlys sveria 1,350 ;
:r sakoma, kad kas naktį te- svarų ir turi daugiau kaip 
nai buvo daroma po $50.000 300 metų amžiaus, 
biznio. ---------------

Nesenai butlegeriai iškro- KYŠININKUS SUKIŠO 
vė Edgewatery už $1,000.- 
000 degtinės iš laivo. Kai vė
liau paaiškėjo, kad policijos 
viršininkas su majoru gavo 
nuo butlegerių po $50,000 
kyšių už leidimą jiems tą 
degtinę išvežti, tai abudu 
gavo po 12 mėnesių ir vieną 
dieną kalėjimo. Galimas 
daiktas, kad dabar vietos po
licijai vėl bus nesmagumų.

2 ŽMONES PO TRAU
KINIU.

Važiuojant traukiniui iš Pil
viškių stoties iškrito keleivis 
Juozas Miestą kilęs iš Barz 
dų valsč., Miknaičių kaimo 
ir sužeistas.

Ties Labos stotim vagonų 
tepėjas nukrito nuo stabdžio 
ir einančio traukinio sunkiai 

: sužeistas.

t 
J

KALĖJIMAN.
New Yorke keturi Queens 

kauntės politikieriai tapo nu- alpo du ugnagesiai, 
teisti kalėjiman nuo 4 iki 8 delio karščio ir dūmų, bege- 
metų už mėginimą papirkti sindami ugnį. Gaisras pada- 
Queens miesto prezidentą, rė $20,000 nuostolio.

Stonehame, kovo 26 d. nu- 
nuo di-

Queens miesto prezidentą.

KUR KUNIGAI DEDA PINIGUS?

DUKTERĮ.
Šveicarijos teatruose da-

ri teisę suimti kariškius be 
karo teismo sutikimo. Toliau 
Dašinski\ pareiškė įsitikini- bar šoka paskilbusio kitąsyk 
mą. kad Pilsudskis tai pada- Rusijos zokoninko Rasputi- 
rys ir jo kalboj minėti asme-jno duktė Marija. Pereitą są- 
nys neišvengs užsitarnautos j vaitę ji pasirodė JJerne. Bet 

Į pradėjus jai rušiskus šokius J'.“* 
šokti, publika ėmė šyilpti, ir garbės
nenustojo švilpus, pakol ji ia nors
nepasitraukė nuo 
Dabar ji vyksianti 
šokti.

įdomus dalykas, 
nykas Rasputinas galėjo pa- aukautojai, kas tuos pinigus 

T likti dukterį? Kiek žinoma, sunaudojo? Nežino, nes ku- 
jiSai buvo nevedęs, ir ilgą nigai atskaitų parapijonams 
laiką buvo carienės meilužis neduoda. Sako, durniams ne- 
ir gyveno jos rūmuose. Sa- reikia žinoti, kur dvasiška 
koma, kad buvusis carakas asaba jų pinigus padeda.

Bet aš buvau tuo kart Lie
tuvoje. kaip kun. Čaplikas 
siuntė iš Amerikos aukas 
Merkynės gimnazijai, ir ga
liu šį-tą apie jas pasakyti. 
Kunigas Čaplikas sakydavo 
amerikiečiams, kad Merky
nės gimnazijai būtinai rei- 

Estijos ūkininkų partija kia aukų. Ir žmonės aukavo, 
norinti padalyti dabartinio Daugiausia, žinoma, aukavo 
kairiu ministerių kabineto dzūkai nuo Merkynės. Kun. 
krizį. Jos atstovai Estijos Čaplikas tas aukas siuntė į 
parlamente daro obstrukci- Merkvnę, o jas priimdavo 
jas. Parlamento posėdis, ku- kun. Bakšys, kuris tuomet 
ris prasidėjo penktadienį, tę- buvo Merkynės gimnazijos 
sėsi visą naktį ir pasibaigė vedėjas. Gavęs aukų “gim- 
tik šeštadienį apie pietų*. nazijos reikalams,” kun.

bausmės

NEW YORKAS STOVI 
ANT VULKANO.

Toj vietoj, kur dabar stovi 
Ne\v Yorkas, kitąsyk virė 
vulkanas. Prie šitokios nuo
monės priėjo New Yorko ko
legijos geologas D. T. 
O Connell. kuris tyrinėjo že
mės sluogsnius po Bronxu. 
Tie sluoksniai esą susidarę iš 
vulkaniškos lavos. Žinoma, 
dabar Nevv Yorko miestui 
nėra nuo to jokio pavojaus, 
nes tas vulkanas senai jau 
užgesęs.

Sub&toj,

6 Baiandžio-April
7 vai. vakare.

FORESTER SALEJE,
Newton V p per Falk Mass.

Rengia šv. Juozapo Draugija.

Lietuviški muzikantai grieš 
lietuviškus šokius. Ateikite visi, 
o draugija priims kiekviena labai 
širdingai.

Įžanga: Vyrams 50c.,
Moterims 30c.

Kviečia atsilankyti Komitetas.

Pajiešl au brolio Antano Kalvaičio 
r pusbrolio Jono Dabašinsko. Kalvai- 
is pirmiau gj'veno po numeriu 9G79 

Russell st., i>etruit, Mich. Meldžiu. 
>atys atsišaukite, arba žinantieji rfia- 
lones pranešti, už ka busiu dėkingas 

JONAS KALVAITIS
522 Younjr st., Nokomis. III.

Pajieškau dėties Juozo Plišausko 
paeina iš Kauno ^ub„ Airiojralos pa 
rupijos, Patiar^upių kaimo; turiu 
svarbią žinią pranešti aplink jo pus
brolio Juozo Jaunikis mirtį. Girdėjo
me. kad jryvena Keuauee, III. Jis pats 
ar kiti praneškite, už ką busime labai 
dėkingi.

MUTURAS JAUGILAS
5532 S. Kol m avė., Chicago, 111.

i

Kauno priemiesty Šan
čiuose. medžio dirbinių “Vi- 
bevid” dirbtuvėje, krisda
mas iš mašinos peilis, sužei
dė darbininkei Z. Adomai
tytei kaktą ir nosį.

• •

Jieškau brolio Ignaco Mikalausko, iš 
Lietuvos Cekuvos dvaro; pirmiau gy
veno Argentinoje, o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinote bukit malonus man pranešti. 
Aš turiu svarbų reikalą pranešti jam.

Sesuo Petronėlė Yuškienė
1)9 Electric st.. Scranton. Pa.

Ona Jakubauskaitė, pajieškau tėvo 
Antano Jakubausko; paeina iš Žagaru 
kaimo. Beržnikų valsčiaus. Iš Lietuvos 
jis atvažiavo į Brooklyną. Lai atsišau
kia arba kas apie jį žino, malonės pra
nešti. Ona Jakubauskaitė (II)

515 Crescent st., Brooklyn, N. Y

i Juozas Brazauskas, pajieškau pus
brolių Juozo ir Stanislovo Baliunų. jie 
paeina is Suvalkų gub.. Rudaminos 
parapijos. Rudelių kaimo; jie pirmiau 
gyveno Brooklyne. Kas apie juos žino, 
meldžiu pranešti arba pats malonės 
atsisaukt (14)

JUOZAS BRAZAUSKAS
218 E. 4-th avė., Homestead, Pa.

“Keleivio” 9-tame nume- Bakšys truputi patepliojo 
ly buvo rašyta apie Worces- gimnazijos sienas, 
terio lietuvių kunigą čapli- giau nieko, 
ką, kuris mirdamas visus pi
nigus paliko savo gaspadi- kynę kun. Čaplikas iš Amen-' 
nei, o ne parapijai. ’ * “ ' - --

Su kunigais visuomet taip 
: jie renka pinigus tai 

^ant bažnyčios,” tai “ant
' is,” o juos sunau- 

numylėta

ir dau-
Vėliaus atvažiuoja į Mer-į

Nauji Lietuviški 
Rekordai Columbia
Paltanavičiui is VVorrc.derio dingus, parduodu Columbia kompanijos Gra- 

ntafoiius ir rekordus. Rekordai partraukti iš Lietuvos ir įdainuoti Amerikoj 
šių artistų: Aido Choro. J. Babravičiaus, M Petrausko. L Sipavičiūtės, K. 
.Joz.evskaitės. J. Butėno, K. Menkclioniutės, A. Vanagaičio, J. Kudirkos ir 
kitu. Pas mane bile ką pirkdami gausite gerą tavorą. tinkamą patarnavimą 
ir sutaupysite pinigų.ir

scenos. _• dušytė.
Italijon Tas pats kun. Čaplikas 

rinko pinigus ir “ant Merky- 
kaip mi- nės gimnazijos,“ o ar žino

Aleksis, buvęs jo sūnūs. Kad 
jis butų turėjęs vaikų su kito
mis moterimis, iki šiol mums 
neteko girdėti.

I -----------
SOVIETŲ TEATRE SUDE- ESTIJOS DEŠINIEJI BAN

GE 114 ŽMONIŲ. DO NUVERSTI KAIRIĄJĄ 
Iš Maskvos pranešama? VYRIAUSYBĘ.

kad Igolkino miestely perei
tą sąvaitę užsidegė medinis 
teatrėlis, kur buvo rodomi 
judomieji paveikslai. Trio- 
boj buvo tiktai vienos duris, 
prie kurių žmonės susikimšo 
ir negalėjo greitai išeiti. 
Liepsnose žuvo 114 žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų.

kos ir susitikęs kun. Bakšį 
Gausia, kaip sunaudojai tuo> 
pinigus, ką aš tau siunčiau iš i 
Amerikos gimnazijos reika
lams? Kun. Bakšys atsako, 
kad gimnazija yra Valstybė-, 
o ne privatinė, ir jokių aukų 
jai nereikia. Daugiau, sako. į 
manęs neklausk apie tai. Ir 
atsisėdęs į automobilių kun. 
Bakšys išvažiavo Kaunan, iš j 
kur sugrįžo tik tada, kai kun. 
Čaplikas išvažiavo Ameri
kon.

Ką kun. Bakšys veikė bū
damas Kaune, aš tikrai neži
nau, tik tiek galiu pasakyti, 
kad buvo kalbama, jog Kau
ne jis buvo peršautas gimna
zijos kambariuose'. Tai atsi
liko gruodžio mėnesy, 6 va
landą vakare, kuomet jokių 
pamokų gimnazijoj nėra.

Taigi, katalikai, kurie no
rite daugiau apie savo dūšių 
ganytojus žinoti, tai ne šven
to Juozapo “Darbininke” ži
nių jieškokite, bet užsirašy
kite “Keleivį,” o tuomet 
jums akįs tikrai atsidarys, ir 
kunigų gaspadinės tuomet 
jūsų kruvinai uždirbtais cen
tai gal nesinaudos.

Senas Vilka*

I

Orchestra

M. STRL’MSKIS. Soprano nu Orkestrus Akompan.
10” 75c. z

161211’( Dukružėlė Liaudies Daina
(Kad \š Našlaitėlė
A. VANAGAITIS. K. II. KRAKIl NAS ir M. ŽEMAITĖ 

I6I23F (N’eltir Piečio Komiška Daina
(Gieda Gaideliai

MAHANOJAUS LICTUVIŠK A MAINERIV ORKESTRĄ
16122F (Tėvuko Polka Orkestrą su pritaikintu dainavimu

(kuruos Polka (dain. A. Saiikcvieius
16121F ( Palangos Polka

(Tarnaitės Polka

REKORDŲ SI RASAS NETILPĘS ABEI.N AM E K A TALIOGE 
161V6F ( Fordukas. Dalis 1.

(Fordukas. Dali- 2.
161071 (Dzindzi-Drmdzi (Muzika

< Nc«i«alkiok Tii Nakčia
1610*1 ( Beda Kad Giltinė Neėda

(Vasaros Naktys
161111 (Vilniaus Polka

(Petronėlės Polka
161121’(Maldės Polka

(Medžiotojo kalvas
161131 (Puiki Porelė—Polka

(Šešupės Bangos. Polka
161111 (Pamylėjau Vakar

(Išsinėriau Ariclkytės
161151’ (Jaunikio Polka

(Žuvininką Vairas 
161161’ (Kalakutų Barškalai—Polka

( Nekalt y bė—Valeaa
161171 (Trj« Jaunikiai

(Mudu Ihj Broliukai
161ĮSI (Močiute širdele

(|s|>anė (La Spagnola)
161191’ (Kalvarijos Polka

(Raudona Kepuraitė. Mazurka

Jonas Butėnas. Baritonas ir 
Marijona Strumskis 

Vanagaičio) "UFA" CHORAS 
Brooklyn, N. Y.

Operos Artistė Liinla Sipavičiūtė

Mahanojaus Lietuviška 
Maincrių Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška 
Mai nerių Orkestrą 

Lietuvių Tautiška Orkestrą

Jonas Butėnas, Baritonas

Mahanojau' Lietuviška Orkestrą

Lietuvių Tautiška Orkestrą

Jonas

New York,
Kovo 13, 1929.

Board Direktoriai paskelbė re
guliarius kvartalinius dividendus 
iš vieno ir trijų kvoterių procen
tų (1%' ) ant Cumulative 7'* 
Preferred Stock šios Kompani
jos. ir reguliari dividendą iš vie- 
rįo ir pusės procentų (1 ’-•'«) ant 
Cumulative 6'- Preferred Stock 
šios Kompanijos, už bėganti me
tų kvoteri. išmokamus Balan
džio 15 d.. 1929. tiems, kurie bus 
ant rekordo, baigiant bizni Kovo 
25 d., 1921).

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
feriu knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPARD 
Vice-President & Treasurer

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BEKERNĖ

Su visais įtaisymais. Medinis bildin- 
gas su G kambarių apartmentu. Gara
žas 4 kai anos puikioj vietoj prieš di
delį paika. Biznis išdirbtas, neša gerą 
oelna. Arčiausiai kiti storai 6 bloką . 
Nerasit geresnės vietos visame Grar.d 
Rapids. Raiba $18,000. Norint infor
macijų. klauskit laišku greitai. Taipgi 
aš turiu daugelį gerų farmų, panc- 
duoda pigia kaina. Kas mylite įsigyt 
farmą su mažai pinigų, rašykit arba 
atvažiuokit pas mane. (17)

JOS STANTON 
Kcal Estate 

LOVVELL, MICH.

IK ĖS-FAUNOS
Kurie norite gerų Ūkių ir pigių, ne

praleiskit šito:
10 akrų, geri budinkai ant cementi

nio kelio $1,500.
156 akrų. I mailė į miestą. 30 akrų 

sodno, miškas, S’jjioo.
80 akrų, geri Budinkai. gyvuliai, pa

dargai, $4.000 ant išmokėjimo (ko) 
PETER D. ANDREKUS

P. O. Prnt«ater. Mich.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Labai geroj vietoj, lietuvių ir lenk t 

apgy Ventoj apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per daug metų, čionai darbai eina ge
rai. Priežastis pardavimo—nesveika
ta. Kas norit, atvažiuokit. Biznis yr.’. 
ant No. Main gatavės. Parduodu visai 
pigiai. F. P. B.
355 No. Main st„ Bristo!. Conn.

PARSIDUODA FARMA
18 akerių. pusė dirliamos. kitkas 

stambus miškas; 2 šeimynų stuba. su 
visais įtaisymais, miesto vanduo, arti 
prie miesto ir vieškelio. Parsiduoda su 
gyvuliais ir visais farmos įrankiais.

F. M. BERTULIS (11)
Bov 57. Stratford, Conn.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

morcester. mass.
Gyvenimas; 101 Sterling SU 

Ofiso Tel.; I’ark 3491 
Namų rei.: .Maple 49M. ..

Antanas Vanagaitis ir
K. B. Kraučiuiias 

Liaudies Daina 
Butėnas, Baritonas 
Mahanojaus Lietuviška 

.'lainerių Orkestrą
161261' (Nepažintum Tom Vietos Antanas Vanagaitis .

(Du Bėga Komiška Daina
šaš suminėti) čionai Rekordų, mes turime ir daug kitų. Kurie norite kito

kiu Rekordų, užeikite ypatiskai arba reikalaukite pilno kataliogo, prisinn- 
2c. -tampą persiuntimai. Rekordus pasiunčiame ir per paštą, pnskui-. 

tunt persiuntimo lėšas.
A. J. KATKAUSKAS

372—376 Miilbury Street, Worcester, Mass.;
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15c
ar-

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

leidėjas A. J. Kupsti*.
Vaizbos. Kultūros ir Dailės
nesinis Žurnalas su >■ pa K uotais 

pavrikslats. 10 puslapią. 
Didelio formato.

Prenumerata metams *1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny $1.50, vienas num. 
"Tarpininkas” duoda $200

ba iaivokorty į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

"Tarpininkas” pagelbės jums 
apmokėti bilas. Jsigykit "Tarpi- 
ntnką” tuojau^, tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS”
• 332 W. BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.
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Humoristika

METEORAS SV PLEČKAITI-
NINKU LITERATŪRA
žiema. Pusto. Šaltas oras. 

Zvimbia, lekia, meteoras.
Tamsią naktį — nematytą— 

Ugnys lekiančios sušvito: 
Meteors ties Vabalninku 
Vietą tūpti pasirinko.

šukonių laukan įkaušęs 
Ėjo pusbernis Keraušis... 
Ir. o dyvai. ką jis mato. 
(Net jo visą kūną krato).

Meteoras užu krūmų 
Dvokia sviltoms. pilna durnų. 
Kibirkštys iŠ vieno spragsi. 
Pusberniui krūtinė tvaksi.

Bėga pusbernis per peikę, 
šluosto kaktą, galvą smelkia: 
Nusigandęs net apkvaito, 
žiuri priešais bėga vaikas...

—Vaike, mielas, vaike, mano. 
Lai tave dievulis gano! 
Ar matei tu meteorą 
Išsibedusį ties tvora?

Bėga vaikas į mokyklą.
—Mokytojau.—tai regykla: 
Meteoras ties šukonim 
Guli degančiom pašonėm.

—Tą naujieną, mielas vaike. 
Tuoj pranešti į Kauną reikia 
žurnalistams, astromonams. 
Sensasistams - gastronomams...

Ant rytojaus, kitą dieną 
Skaitom laikraščiuos naujieną; 
“Meteors prie Vabalninko 
Vietą tūpti pasirinko.”

Ir smalsuoliai žurnalistai. 
Dangiški specialistai 
Vabalninką bombarduoja. 
Gerą biznį kombinuoja...

Tik policija nedora 
Neina j ieškot meteoro. 
Ir budrioji mus žvalgyba 
Meteoro dar negnyba.

Atsirado vienas ponas. 
Sumetė tokus, štai, monus: 
“Apačioje meteoro— 
Plečkaičio literatūra!”
—Ak tu. Dieve. Dieve tvirtas! 

Valentinai, ar tu girtas? 
Siųski žvalgus, duok jiems algą 
Meteorą lai sužvalgo.

Telefonai skamba, braška... 
Meteorą, tartum mešką. 
Gaudo vyrai, gaudo bobos. 
Kapsto, sniegą, krato troba

Meteoro nematyti.
Jis, kaip aitvaras sušvitęs. 
Nulėkė į svieto galą. 
O < ia žmonės lermą kelia.

Rakietninkas.

9

I

LENGVA KALBOS PAMOKA.|
žmonės negali išmokt

KELEIVIS No. 13. Kovo 27 d., 1929 m

KAIP KILO STUDENTŲ
TRIUKŠMAS KAUNE.

Tūli
svetimu kalbu, o ištikrujų nie- į racį(ą
ko nėra lengvesnio, kaip išmokti 
kalba, tik reikia žinoti kaip. Pa
vyzdžiui. anglu kalboje žodis 
pool reiškia trauk; liet išbraukit 
p ir jos vieton parašykit f. o tuo
jaus išeis iool arba kvailys.

Sakinys ice cream. tai toks 
šaltas valgymas iš Smetonos ir 
cukraus, kuri labai mėgsta mer- 

Iginos; bet pridėkite prie to sa
kinio raidę 1. ir tuojaus pasida
rys lice cream. arba mostis nuo 
Utėlių.

I Rusų kalbą da lengviau gali
ma išmokti, negu anglu. Pavyz
džiui. okoško reiškia langeli: iš
brauk i t pirmutinę o. ir liks tiktai 
kaska. arba katė.

i žodis šok rusų kalboj reiškia 
I unką. o nosok—smūgis į snukį, 
i Žodis Nastia — merginos var
inas. o nenastje—biaurus oras.
! Arba paimkit toki sakinį: "Te- 
bia. tavarišč. v šio ravno” — 
“Tau. drauge, vis tiek pat." Sa
kinys visai žmoniškas. Bet iš
braukit iš žodžio "ravno” r. Įra- 
šykit jo vieton kitokią raidę, da- 
ieiskim 'rusišką g. o išeis vieni 
niekai.

Amerikos laikraščiuose 
jau buvo pranešta, kad 15 
vasario Lietuvos Universite

to studentai Įtaisė demonst- 
_ j. susirėmė su policija, 

japšvilpė'Sm< toną ir Volde- 
į marą ir it.

Dabar atėjusios “Lietuvos 
i Žinios” paduoda apie tą 
j triukšmą smulkesnių žinių. 
Buvę taip:

Vasario 15 d.. Universite
to septynių metų gyvavimo 
sukaktuvių išvakarėse stu
dentai susi1 inko Universiteto 
‘salėn. Prezi iiumas nerinkta. 
(Iniciatorių nepasirodė. Kaip 
vėliau paaiškėjo, apie susi
rinkimą nebuvę pranešta net 
Universiteto vadovybei. Su
si1 inkinie pradėjo reikštis 
minios iniciatyva.

Kažkas iš susirinkusių pa
siūlė kas metai tuo laiku 

ventę ir su- 
tradiciją. 

un i versite-

kas meti 
švęsti stude 
daryti tam tikrą 
kaip yra užsien 
tuose.'

- Pasiūlymui v 
Toliau kažki

ARŠIAI . NEGI’ LIGA
I Prezidento pati nuėjo į val
džios ligoninę ligonių pažiūrėt ir 
susitiko jauną vyrą einant lazdo- 

*mis pasiremiant. Ji sustojo ir 
kiausia:

j —O kas tamstai? Reumatiz
mas ?

—Da ardau. Patriotizmas!...I
TAUTIŠKI IDEALAI SI 

PLAUKAIS.
Brooklyno “Vienybė” rašo: 

“Susivienijimo galybė priklaus 
¥.uo tautiškų idealų, o ne nuo 
plikų intemacionališkų vėju...”

Vadinasi, tautiški idealai nėra 
|pl:ki. Jie apaugę plaukais.

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Aš buvau labai patrukęs keliant 
f trunka, kelioiiką metų atgal. Gydyt 
I jai sakė, kad vienintelis išgydymo bū

das yra operacija Raiščiai man negel
bėjo. Vienok suradau kas mane greita: 
ir visiškai išgydė. Daug metų praėjo. 

fb?t patrūkima- nealsikartoja. nors a- 
sunkiai dirbu kaipo karperte i-. Ne
buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
laiko, nei vargo. Aš nieko neturiu par- 

,davimui, bet galiu suteikti informaci- 
I jn- apie išsigydymą be operacijos, jei 
parašysi! man. Eugene JI. F’ullen, 
Carpenter, 69 C Marcelus Avė.. Ma- 
nasųuan, N. J Geriausiai, iškirpkit ši 
T ra nešimą ir parodj-kit kitien.-. k . 
rie patruko — Jus tuomi gal išgelbė
sit gyvybę arba pagelbėsit kenčian
tiems nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos.

JAM NĖR KO SAKYTI

t

AS medžiu ki*kvief14 laikraščio
* skaitytoj*, kori* kenčia nuo SuK-
A^hte arbo Mn^knln R*1 ” '»tixmo. Sire
ną Skaur/jimo (Lnmbaccl. Padasrrr^ 

‘Gcc.’t’. parsSyt toan 
j.Ai^ka. pridedant -n- 
vn x ?~dn jr atAkų 
n,«-Acn. o ai primu
šiu dykai Vieno !><►■ 
Berto Verte* Ronk.i 
i'handyinui m a n o 
Rhenmatizmo Gyduo
lių. Ai noriu ki-k- 
\i«-ną k<-n«’ianti įti
kinti sj«vo Intomis 
upK- tui. ką gųH pa
daryt Krznn’s 
r ntic R medy.

tikraa. kad 
jtjs patys į ta; 
— nt»o«ite mon 

»a r*n»ą. N<«boiwlykit atsikratyt 
.atiztną p**r koja? ar

—Pasakyk man. ką tu sakai 
savo žmonai, kai vėlai namo pa
reini.

—Sakau jai “labas vakaras.’’
—O daugiau ką sakai ?
—Daugiau man nėr kas saky

ti. Ji viską pasako.
i

RAČKAUSKUI VĖL REIKA
LINGA OPERACIJA.

“Dirva” sakosi gavusi nuo p. 
Račkauskienės iš Paryžiaus ži
nią. kad jos vyrui reikalingos 
bent dvi operacijos.

O kai p. Račkauskas buvo "Tė
vynės” redaktorium, tai mergi
nos sakydavo, kad jam senai jau 
operacija padaryta...

Rb- *:■ 
A* 

bus 
i«H - bent 

R<- 
Stl pigHbU 

r kitokioj daiktij. Nebandyk;* 
ji PU i. 'n. NebaruJykit išvyti ;i -u u •

- b^jimu. Jo-* privalot jį prašalint. Ji- 
-a kriuj :, • ir : - • vyti iį Tąuk.m.

fr a- t.Kin. • • darba atlik* Kahn - 
Rho-nmatic R»m'dy. Kenmati/mn* tnri 

. i / ® ’ '• ito pa» . nuo
-k.uirmo ir k-r-D’.iniO. Mano ryduol-- 
panaikina “kandž »• d i'-ari: -. i •u-’f:- 
aziimtj. grrkles sutinimą ir sąnarių c > 
-tingimą.

Aš noriu parodyt 
Jnma. jei (IS JįJ* rmn pavAiraitp. A- 
c.-.lin da'..- prirodyt i vim» -araitę. j-i 
paprašysma- •> kompanijoj pa^Ht-

■ ■m* dyk.ii vikrio dokrio btiT<liu
ką gyduo.ių. A- T*r-ai-m kokia* kita® 
gvdnolru jo* vartojo* J« iru un*n<n art-.- 
jot trano gyduolių. ju.« nežinot ka 
.-iii pada-rD rer^kairyklr mti-n p«rin- 
hm$ žemiau ir reikalaukite

$1.00 Bonka už 25c.
isbandtkit- jt>« Knbn'a SnlvAcntr ar- murklį h) Rh^ųrrafie Rem-■ v. kari 

rotumėt r j’)«. !-.AiP tukstar-■ iai kitu, jog R-umafizr.»*« rali
praf alinta*, ir me* nenorim uždirbt 
išbandymo. Hbanrfykif—tai vi*kaa
meu norim*. Jeirn jtu t.:. —-įš- L...’. 
s-Ibeti jum* tuomet už«i<akykit< rinu- 
-įau. kad dabąignt gydymų, o ta* ®ur 
niurnu pelną. Jeigu bundamas n-gelbc. 
t ri ant to ir už-lhaig*. M^- nesmn■ •mažą buteliuką, kuri* neturi v^ri-'<. 
-:nnč4sme p»ln«»* mleros buteli. kok • 
Ti.kTnldUOri ati’K-koeo UŽ viena doleri b- 
Hut*lis sunkus ir turim* užmok*:.
i»*"*dei Šamui tiž persiuntimą. Todėl in* 
privalot yrMvstl 23e. persiuntimo ir wu- 
nebOTtaB* HI»W—•»«. - mojant apiaiky-i- 
t- Virto T>otrr|o V-rt,'s BtiHj dykai. 
r-Umaat sertikĄ* aoktU nieko.
Kuhn Remedy Co.,

TMpt. B. W.
1*65 Milwaukee Avė, ChĮeito. III.

pae^kr.ir* ir
in.-'it** pirma. n*čii - N^bninlykit

2? *: ji2» ;.r . .
kiv.k»n dalikli).

bu Linim*nt.sia.Noba-'.Jykit išvyti
•’r vyti ij laukan.

t.sin. t« riarba atlik* R/m'dy. Kenmntirmn* 
::■» ••o -ltn p,Vtlr:.>«U0' \

"inio. Mano i 
_ _____ __ jo di*gl
gerklė* sutinimą i

būt
ant

_____ ko kn<| fa-

i

arčiau matę ji nepastebėję. 
Tai buvęskazKOKs gaivalinis 
studentų subruzdimas.

(Privatinės žinios sako, 
kad demonstracija buvus po
litinė. atkreipta prieš val
džią, tik Lietuvos laikraš
čiams nevalia to rašvti. — 
“Kel.” Red.)

dėjo išleisti tada, kaigrišf 
areštuoti studentai.

Rektorius ir Prorektorius 
prašė studentus skirstytis. 
Studentai sutiko tai padalyti 

įtik tuomet, kai paleis suim- 
i tuosius.

Policija be tardymo nesu-, 
.tiko suimtųjų paleisti. Stu-; 
.deniai nutarė siųsti delegaci
ją pas policijos viršininką.

Delegacija išėjo, bet ne-i 
grižo. 12 vai. dėl karo stovio 
susirinkusieji pradėjo skirs-, 

į lytis. Policija tikrino išeinan
čių dokumentus, todėl dau
gumas pro antras duris, per 
tdaržus spruko namo. Kas ne- 
jturėjo dokumentų — buvo 
-ulaikytas.

Visiems išėjus, išėjo poli- 
Ža- cijos valdininkas.

|

Sudarius protokolus, su
imtieji paleisti: kol kas ne
paleisti esą tik “Studento” 
redaktorius Blazas ir stud. 
Lembergas. kurie esą Įtaria
mi iniciatoriais.

Nei kokių obalsių. nei aiš
kaus tikslo, nei tvarkos bei 
organizacijos Įvykio eigoj

i

i

|

I

i

CHICAGO, ILL.71. Ttau

ir raitosios policijos rezer
vui. pareikalavo išsiskirstyti. 
Čia keli studentai buvo su
imti ir nuvesti nuovadon.

Kažkas pasiūlė eiti Į Karo 
muziejų, tečiau policija stu-

identų būrelius išsklaidė.
Išblaškyti studentai vėl su

sirinko prie I-mų rūmų ant 
trotuaro ir nesitraukė atgal. 
Pradėjo sklaidyti policija. 
Pagaliau 9 v. stud. suėjo Į 
Universitetą.

Netikėtai su besitraukian
čiais pateko Į rumus policijos 
valdininkas. Studentai jo ne
paleido ir laikė "Įkaitu.

.s: pritarė.
■ < pa>iulė nu

versti konkę. Žaliakalnio au
tobusą, pareikšt: protestą te
atrui. kuris nedarąs studen
tams nuolaidų. Taip netvar
kingai kalbant dar kažkas 
pasisakė prieš ‘baltą žirgą” 
ir “geležini vilką.” Nesant 
jokios tvarkos, pasigirdo 
baisai daryti eiseną.

Apie tuksiantis studentų 
išėjo i gatvę ir dainuodami 
Mickevičiaus gatve traukė 
i L. Alėją.

Ties Daukanto g-ve polici
ninkai sudarė grandinę ir 
bandė eiseną sustabdyti. Ne
pasisekė. ir studentai traukė 
Laisvės Alėja toliau.

Pakeliui studentai daina
vo. grojo armonikėliais ir šu
kavo — tai valio smukiem 
tai šaukė prieš kirpykla 
kam jos nedarą r.uolaidų. Ei
sena išrodė netvarkinga, pa
laida.

Ties Maironio gatve poli
cija vėl išsirikiavo, eiseną su- 
-tabdė, ir atvykus pėsčiosiost

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandeni
imkite Driskos Prie Pirmo 

ženklo Pūslės Suerzinimo 
Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
ai saugotis inkstą suirimo, nes 

čia 'lažnai perdaug valgoma riebiu 
valgių. Kraujas oritvinsta rūgštimis, 
kuria- inkstai stengiasi iškošti. Bet jie 
nuvargsta nuo persidirbimo. užsikem- 
s i, nuo ko kiia inkstų negaliavimei 
pūslės silpnumas ir nupuolimas svei
katos.

.jaučiant, kad inkstai išrodo kai švi- 
r.iniai: skat: nugarai, ar kada šla-

■ n: • • du: galvai
skaudant, ar svaig.; iams užeinant: 
viduriam- rug-tant, ar raumatizmui 
kanki-.art prastame ore, pradėkite 
tuoj gerti daug minkšto vandens ir 

. - ras uncijas
Jad Salts dru- u. Imk po arbatini 
šaukšteli prieš pusryti per keletą die 
rų -r inkstai pradės > akiai veikti.

Jad Salts <:: brangios. Jo
negali pakenkti ir padam malonų pu- 
tojantj lithia-vandėns gėrimą, kuris 
reikalingas kic: namuose, r.e.
niekas r.eapsirg nuo išplovimo inkstų

I rv

REM-OLA
GYDO 

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 

O Kod<>l kentėt, kuomet REM-OLA 
Q išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. 
Į! —klauskite pas savo aptiekorię 
;| REM-OLA arba rašykite pas 
R H. Thayer & Co. Camb., Mass..o
Išbandymui gausit DYKAI

Gausite jį paprastam pakelyje.

NUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančia* patai

FREEDOL
Tai yra recepia^ garsaus šveicariško
Profesoriaus. F REEDOL greitai jsige- 
-ia į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. EKEEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronaa, 
Egzemą. Hemoroidus. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
teikalaukite a pliekose arba Driaięaki- 
e $1.00 ir mes tuojaus išsiusime uer 

uašlą bonką. (-)
FREEDOL RF.MEDY CO.

3SŠ A. VVarren St, Boston 19, M«M.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

PepsinkSeltzer
Sako R. H. Strout. Se<tworlh. Me.

SAMPELIS DYKAI
rašyk

Pcpsinic Scltzer Co.
Worcti'ter. Mass.

NE MĖŽTI!
Nekentėkit nuo kanki
nančios. niežianėios 
odos. Vartokit Severas 
Esko Puiki pagelba 
nuo baisaus erzinimo. 
Vėsinąs, raminąs. Klau
skit aptiekoj.

Severas)
ESKO

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
0^ Gigantinis Knygų Nupig'inimus Naudokitės Šia Proga Visi

VatorHli. žadynii. AriUMtiko — K«5P» Lietuvių 
KUba* ir Literatūra- Mokytai

Stihstika. L terštu r o« Teorija —GustaCio. Knygoje tepa 
visos mž a- a!b $ yraty-čc. istrau’: • S kainų jarsiu- 
>| Rooto* ir ■ - . ra- r . — ! ■ -
Pusi. 350 K-.- a 22 5 . ;ki Gecaži: 15 d. t.ktai--------- 50

2. Lietnv.ų Literatsro* Istariia — Miroa. Teina jiyoeauiūją 
lietuvių rasėj ų kūriniu turiniai. Verta šią ’^njjra kiežvtuiim 
>!gr: Pu-l'142 Ka.-a Ji 25. iki 15 d. tik — gl.OC

Busiškai-Lietuvi»kan Žodyną* (kišerinis). Pusi. 252 Kaina 
$1 C". -kj Ccgužėa 15 d. tiktai----------------------7» centai

5. Lietuvių balfr.s Gramatika —Damijonaičio. Je:*u r„ri tir.-
k. - .• r*--. \ . *.--4 (.raoiati-
kų. Pu*L 126. Ka na 90 i'ėa 15 d. tiktai ----- 57c

Aritmetiko* Uždariniu —Maaėoia. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi 
177. Ki ia $1.0$, iki Giružės

Lietanų Ka b« ' sdavėlis — .Markas. Apie 209 pusi. Kai
na 91 0\ »*ri Gegužės 15 d. tiktai i------------------ 75 centai.

centai.

Vaikų Darbymečiai — Markos. Pus-L 2i’» Kana T*.50, iki
Gegužčs 15 d tiktai —---------------------------------- $1.00.

12. Komercijom Aritmetika, sutaisė —liaunas. Puri. 311. Ka:- 
aa $22ė. iki Geružės 15 d. tiktai-------- ----- -------  $..75.

13, Skaitymo Knyga (Chrestomar-ja). PasL 24". Eatr.n $*. CA.
iki Geruiča 15 d. t ktai------------- —-- -- ---------- 7'« c .-ntai.
14. Vadovu Lietuvių Kaltei Prašokti ■.k.chų-Lie: :v:ų KaN

oamok>i:«. > ;• ' —VI duras. Par ;;*!-s piešė —A E ■
kai. Pa»L 111. Kama $150. iki G<r ’5 d. ’iLtai — 8i.0».

15. , L:rtuar..a-i Sclf-:n<tmction. Sutaisė —Laukis. Air nko- 
ratr.r :r.c*y- • . • . .j ..a> Ka > ri“ P—<. ?.. iki 

Gegužė* 15 d. tiktai '________________40 cectų.
1$. Anrit-U” Kalbos 2odys&« —Li to. Da! 2-ra. P--<

8*5 Karna $10.C0. iki Geružė* 15 d. tiktai----------- $7,(V

i7a. Liettrvjg Anglę An<h) LšeCevi^ Kalbų Žodynai — autai ė 
A. La'.is t Abi da’.;. >. Aitas žodynas yra visai baigiama.* iš- 
pardaoCi — <r*:’ ..ko n*i ož didelius piniras jo nebus ^a- 
..ir.a raati. 2«,g v dydis yra 1274 r.ų gražiais apdarais — 
kaina ■ -o N'a-.ų •’ tų pakelta iki $16.u0. bet ik: Gegr-ičc 15 
•i>-na; J. m., rtr, :ne cž $?2.ū-L Nito šito žodyno daugiaj 

mzola*.! r .irome — reikia pilnai prisiūsn $42.00

Istorija. Geocr-Iiia ir kitos Mokslinės Knygos

Lict«T<M Istorija parašė — A. Alekna. Su 3 Li*tir»©» ię-»-
Ispiik'. Naj4au,:a t da. Pusi. 2>5 Kaina $1.50, iki Geeuž^s
16 d. vktoi______________________________ $1.99.

29. Lietuvių T aitru K tori ja. pi'vė —St. Matulaiti?. Nau
jasis laida. Pod. 290. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. _ $1.00.

29a. Fllorcfijo* Straipsniai. Puti. 232. Kaina $1.00, iki Gegu
žės 15 d. Ūktai ________________ _____________ SOc.

21. NaajuJt ir V 'ur.aių Amž.ų Istorija parašė —V. Žak* 
ševskie Kny/a . a įdomybių. T*:,- > dalise. Pusi. 550. Kai
na >2.25. iM G - * 15 d. ktai_______________ $1.50.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Eafar..ka, Cooiogija, Fizika,
Gkemi.ų. Cyvir.ų r \uga*ų Fiziologijų, parašė — Paalius 
Bėro. Vert:r-a* . etsvrą klibų Si daur paveik’lų. Svarbi 
knyra sava tur n.. puri. 32$. Apdaryta 2-se daine. Kaina 
>8.00. kš Geg - 25 d. tiktai_________________ $175.

24. .Mtraromija itai*ė — A. Afaras. Su paveikslais. Kaina
75c. iki Geru • :d. tiktai_______________ 50 centų.

25. !*tor;Ja Abelna narstė — Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šoma laikas - .*•••) metų dar pri-« Kristuje ik: 14$ metų
RP Kristuje, p < 4?g. Apdaryta Kana W 50. iki Geruti*
15 d. tiktai---------------------------------------------- $1.7$.

I

I

!

35. Draaffjos ir Organizmn Evoliucija — rerr.ar.- * ganiais 
moksUr.ir.k&is parašė — Artini r I.etri* •’ sykiu kk> l.nvgų 
Nuosavybės Haivysty»a«. paraSė —Pawl Lafarrce. Dr. Ka- 
rx.’»atrs verti asas. Abi krvr< ; vienoje. apdaryta. Pus! 3S0. 
Kaina $2'A iki Ge-ružės 15 d. tiktai_____________ $1 50.

Sen« Gadynių išnyk* Gyvi Sot.-ėvin*-. —parašė 'uiijt ki
tai- auUriair fc»ram<. Paveihalucta. Pr. 1. 37'?. apdaryta. Kai
na $2 V’, iki Garužėa 15 d. tiktai----- --------------------5^.

3$. Gamtos Mokslo Vadovėli*, parašė —J Tri i.:rwmlcui. Sa
daug paveikslų. Puri. 330, apd. Ka.ra $5.G'. Ge.ružė* 15 

tiktai — . .. --- ---- ----- ------------------ $3.00.

47. Rvtojvn Bežiūrint. 1 trauL'raštų: ?i ra, Kar-.'er*’. . 
2ar.k-2ak. Ru -> ir kit’* gar-:i pedagogu. PusL 171. Ka.-a .Ve. 
iki Gegužes 15 d. tiktu-------------------------------------- 4*>r.

,. Visaaitina Istorija Safyrui id. knj za apie Egipt*.
U . ; r . A.- - P. rsiją. G-aik.;.". Spirtą ir •... Fu . 185.
Kaina $1.00, iki Ogu-’čs 15 c tikUi-------------------- $73c.

Pasakos, Apysakos. PtMriiž ir

. vainikai. Gražiausios ir naj...u : •* lietuvy) ?'etų dainos, 
jas parade: Struoga, Putinas. Ka:-dų Kaukė. Zigmą*. Tyrų 
Duktė. K. Binkis. L. Gira ir daugelis kitų poetų Knyga d: 
a ei ė. nepaprastai gražiai tee-niškai apdirbta. Taipg. telpa 
įžymiųjų poetų paveik Jai ir rr.inėtų dsi'-.ų ra.'jr a: t r graci
jos. Pusi. 230. Kai”.: $1.50, iki Gegužės 13 d. tiktai — $1.28.
i. Mūsų Vartai — Garsioj: Maironio plentą poslapių 151. 

Kaina 75c.. iki Gegužės 15 <*>aai tiktai----------------- 50c
56. Karaliaus Salamono Ka«yk?-*s. Ncpftprr.ctai rittr'ridi apy- 

raka. Pusi. 24$. Kaina $1.25. iki G*ęnžės 15 d. f ta: — <1.00.

t

i
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57. Istorija Septynių Mokytojų. Pu*!. 15S. Kaina 75c., .ki Ge
gužės 15 d. tiktai------------------------------------------- 50c.

53. Mylėk Savo Artyn*. parašė — Hoffman. Puri. 131. ar.
Kaina $1.00. iki Gegužės 15 d tiktai-----------------------<z-

5$.a Piečiau Dvasia. Puik: Apysaka. Pusi. 327. Kaina $1 50, 
iki Gegužė* 15 d. tiktai------------------------------------>1.25.

59. 2enėa Giasaė- Graži apvsaka, parai, • —K Pn:da. 2-*e 
dalyse. Pn*I. 315. Katra $2,00. ;ki Coęužės 15 d. tiktai $1.50

99. Apy*akna. parašė —K. Puida. Telpa d * eražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c.. iki Ge^južčs 15 d. tiktai — 5vc

$9^ Ai—po Pasakos — su da::g pavcik/lų. PufL 346. Kaina 
>1^9. iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------------$i.2S.

$1. PairęAteaT — Garsusi* ET R-'-larr.yo romanas—mir- 
duoja bosianti ideališką žmonijos gyver..ae<» Pusi. 350. Ka'- 
na ti a. iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------- >1X0.

2$. Isterija Oi-igna Lietuvių, parakė —<*maa. Pa»!. 580. 
Apdirj“-* Kilra $2.50. iki Gegužės 15 d. tiktai - -- H00.

27., Istorija š-iunač* Aaieriko*. Tiksliai 9prašoata istorija J.
V. nuo jų at-ad r iki vėliausių iaikųu Fiad. 554. Apd. Kfti- 
na $2.23. iki G*-^, 15 dienai tiktai - >140.

Dri '«nco P.etano Atstainimai. Ž nfr*idi knyga apie 7 
ikirtinru* k:a.-.t;-, -u autor.au* paveikslu. Pusi. 001. Ap* 

daryta. Kairi $2 ^0. :ki Giružes 15 d. tiktai______ $1.50.
». Tikėjimą hterja. faraėė —prof. (lurtipie de la Sau* 

eeya. Didelė ir viena i* svarbiausių knygų šituo klausimu — 
ao daug pave-.^0 py< p-.g^ apdaryta. Kaina $10-00, iki 

!5 d --.ktii ____________2________ __  įfM.
39. Geografija, sutaisė —šemaa. Su daug paveikslų įvairiau

sių daiktų vaizdu- .ančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6rt. atepmMdtota art geroa p< pievos. Puri. 999. Ate 
Įgytte Kaina $900, Ai Gegužės 15 d. tiktri - |B 80.

>1. Ethaotofija. parašė —Aerna* ši knyga, tai yra istorija 
apie žef^* tauta* *u daug pavrikslo žmonių, jvairių tautų ir

Knyga •^■rsorvtai jdomi. veria Iriekr.mam ;ų jf*- 
U. Jų nedaur • r m* — greitu laiku visai neliks. Pust 
Apdaryta Kr-a $5 00. iki Gerbės 15 d. tiktai

M. Tr»«w Irtortja. — «»«r R.
dauy pareit v.ų s^nerian; Dekanų i- 5-itin ženį 
30$ Kama $j $ . G*rufė< 15 d tiktai____

MAky*«- 9*W — S**«t Merde«. Nepaprastai tingėki kr.: ra .T vena ja Mekrieram Fc.^ra.iam 
anmeęrnn ryve»G*o tikslo jų riryt, Tarime gana mažai. I 
tnirps r; ra’ mn WJtj. p^l. 2U Apdary
ta. Kama $? .5 •: ; GagvMs 15 d tiktai - - $2 0$

JA UrfV’iS frot- ai Mslog.fc Allj^r. _ Pr J.
i.vžy1 Aru-~'~ ji a

* ir kokio BMv Svietai SvtveTM. 9a petrlktlelt.
Mrrer :<0 It,Tm * w- *** c1Jje

<$. Ii Cyveatva Lietuviikų VMI« fDfcžiųj ir Velnio. Parašė 
Dr. BeMitavrtitM. Teina dauf įdomių panikų apk velniu*, 
dūšias, smerti. čyščių. pekl#, phnf, marų, dvavias ir tt Pusi. 
C7>. Apdaryta. Kaina fe-SO. iki CHTutėn :5 d tiktai — $8.00

72. žinynus. Svarbi ir naodir.jra knyga ri'Aiuose rrikalųcse: 
->'"* rydyrr.e. astr2tr.cim.xj*. -tnografi • V. m-dicinoje. srtt- 
merkoje. nerodymai amatrJnkaaas. ukišinkams, šehn:r.:n- 
kass, Įvairu e rriaiasF* įvytu- ir ivairtoose reikaluose te 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžio Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui tarėti, nes jo* r-^ daug to. ko. kitose 
knegor* ratt: r.i-galima. Pus? 400, apdaryu. Kaina >3 00. iki 
Gegužės 15 d. tiktai-------------------- ----- V™

74. Naujas Pilnas Orakulą* — V.'okių burtų, neonų knyga ir 
delr.až:r./»tė«. ra dauv ; vairią tuo ktatrinia nav-ikslu. PieL 
414. apdaryta. Kaina > .50: iki Gegužės 15 d. tiktai — $250.

7X Paslaptys ’tagijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Kr gi nepaprastai žingeidi su įvairiai* paveikslais, kaip 

* gslirra ^adartt: i ^kius monus. Pu,’!. 262, Kaina $2.00. iki
Gegužės 15 d. tiktai------------------- ----

75a. Set eriai Euriiniirtcų ir Raean.ų — visski “triksai” 'u ko- 
zytem Ištekt barta:. Pu*!. P. Ka-na 4^ centų, iki Gegnės 

13 d nai. tiktai________ ________________ 35 certai.
Lietuva* Aibomn* — fiaaae pu7natr?;ame AIbu»* randa i riH 

53C pcv'-.ks’.ų Įžymiausių Lktuvos darbuoto jų: c:?lofn*tz, 
radėjų. pi*rt. : kulptorių. atiteku;. daLtarų, kari-inkų ir 
k-.Pi . rofesijos žmonių. Daux žymių r.amų ir vi<-tų>
tr.mp L> :raf:.:/'s Įžymiausių Lietuvos žmonių, šita kr.yja. 
t.-; '-’m: Lktuv. ■ v’id-odir, kiekvienas inteiecentiikas lie- 

• riva’-' . ‘.. 3 namų knyeynų par jok šia Įdomia knyga. 
K--' a '’id i; . tr—t > a-:" 5)0 pusi. Kaina $5.00. iki Gf<ų- 
: čs 17 d. tiktai____________________________ M*.

R*d:cvių >•: cntrašti*. šita kr.yra yra ^įdarytą ii 3-jų me
tų “Kardų.” kur4* buvo vi nas iš bedievk’kiausių laiknĮėių 
Ar**nk-'-.«. Taipvl šioje krygo-ic randasi apie 300 pavriks- 

-r yra b*d»'’4škx. K-ne šitokio Virinio knygomis inta- 
re;^'.af. v.rta isijryti. r" joje ras dau? r.r*tu :r juotafų 
^pra’m’.ų. Ar •? peši. A Atryta. Karna $4 00, iki G*pų- 
žės :5 d. tiku i____________________________ $L9$.
. Keturi Lietuvos Kunigaikščiu Paveiksbi: Aljnrdo. Geliai- 
ro. Kę:tjč:o ir Vjrtarto. Dydis 22x21. Kaina >2.00, iki Ge- 
gožės 15 d. tiktai__________—--- -------—---- — $1.50.

Liuteriškų Atviručių (Pe*t Garda) — Vaizduoja istu- 
r.ėkia v. tas Li tuvi;*. Tekamos aaudeti čia Ameriko- 
.* arba susti ■” i Lietukų. Ks.na už "2 aterutea (Post Ctrda) 
53.00. iki Gegužės 25 d. tikta:----------------- -- —■ 12 00.

laišk.t’"* Pop>*rų so |riiri«9 Aprašymais — tinkami 
s.'.—- : 7,i*rijva. Kai”a už 25 la.skai ir brk pat vokų-konvur- 
tn. Kaina $2 iki Gegužės 15 d. tiktai-----------— |! 50.

Biblija — Pi’-.as šventas RaHas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pus!. 1127. Sykiu pridedaa ir Biblija* 
rodyklė. - kuri'- ragdr-a L-gva b:’* kurtuos klausimu# Bib
lijoje surasti. Kaina $4.G0. iki C e gožės 15 d. tiktai — II00.

Meilė ;r Dailė. Su ca;g paveiksiu Paras? Meilės Speeiriit-
- Pusi. 277. Kaina $1.50. iki Gegužės 15 d. tiktai —$1.00.
Lithuar.ia — “The Awak r.ing cf Nidon* — A Jtudy of 

the pl*t and rrerent cf the Lithuanian pcople. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šita kr.ygų dėl 
savo vaikų, idar.t jie būdar.i Amerikos lietuviais pamylėti 
»3V'> tėvų kraštą. Kr.yca didelio flmu’.o —j* parašė Age 
Meyer B- nedietser.. PuN. 243. Kairi $5A0, iki Gegužės 15 d. 
ūktai------------------------------------------------------ $350.

84. Lietuvos J«tctyma:. S. '.•‘iritin-tas -tatyTnų ir ir.rtruk- 
cijų rinkinys Lirtuv--; Valstybėje. Pusi 1531. Kaina $400. 
iki Cetružėt 15 dienai tiktai-----------------— - ___ $3.00.

i

I

S 6. Apsakymas Keiionėa / Palestino- znnę, api* J^molima 
ir kitas šventas vietas. K savo kelinės parašė Kun. Goadk-.a 
Puri 201. Ka-na $1 50. iki Cer-i • 15 d. tiktai$1.50

87. Mokslas Rymo Katalikų. para<ė VyMcspua Moricjo? Va- 
IiT»čau‘kas. išlr :ta 1Sd2 m tai*. Pu«L 332, ayaarytiJKiir.a 

$2 00. iki Gcguž-H 15 d tiktai----- ----------------- >140.
8$. Sveikata Paraič Dr. Graičiftnas. Knyga su daac«Iia pa- 

veikahj. kuriuose nurodoma tieses ir tniruas kelias j sveiki 
ir laimingų gvver.:m% Svarbi kr.ygs sveikatos klausimu. 
Pusi. 33?. apd. Kai-.a $3.00. iki Gegužės 15 d. tiktai_ $2.0’

W Rygieua. arba Mokslą* are Už laikau Sveikatos. Pusi.
32. Kairi 60c.. iki Gegužės 15 d. tiktai - - - 50e.

90. LietovM žrmHoi* rarsnotM. 26x28 • -lankstomu kn$<9- 
lės formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 <L tiktai t- - 75e.

91. Karanti Karyres — ?a pilnu iAfnldymo lietu
viukai ir aarliftsi Kazyrų 53 ir visos tna!’.-uctai paveflrtluo- 
tos ir du atskirt lapai i etoviikai ir aspiškai. kūrinote aii- 
kir.ama reikta* ki kvicr.os kaayros. Kiir.a >2.00, iki Gegu
žes 15 d. tiktai------------------— - - - - ■ $1.90.

92. Lietuvos Vytie. (Pirgvaikis) — mier* £8x41 — sptfruotM.
Kaina $1.00. iki Gecužės 15 d. tiktai - - - - 7$e.

a, ■ - -.i-- * v MA* j M i i, i.si. i>e*etjou &«i*<uviy Rorvpouamcijinei 3io*yKMU
rijų Lietuvių-Anglų Kalbės. 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių KaJbot Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
>7 50, iki Gegužės 15 <L tiktai

Knygynas “Lietuva 
3210 So. Halsted St
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CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
( >iuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NUTARTA LIKV1DUOT | 
KAUNO “KONKĘ.”

K tuno “konkė” yra tas; 
pats ką mes Amerikoje va-i 
diliame “gatvėkariu.” Skir
tum is tik tame, kad '‘konkė” 
yra abai prastas vežimas, ir 
ji varoma ne elektros pajėga, 
kaip yra civilizuotuose kraš
tuos?, bet arklio traukiama, 
šita - primityvus susisiekimo 
būdas buvo užsilikęs da nuo 
rusų laikų. Ir jis buvo priva
tinių žmonių nuosavybė, ro
dos, Martyno Yčo ir da vieno 
kito biznieriaus. Jie mokėjo 
miestui tam tikrą mokesnį 
užtai, kad leido jiems bizni 
daiyti iš miesto gy ventojų. 
Ir. žinoma, turėjo tum tikrą 
suta .lį, kurios laikas da nėr;: 
pasibaigęs.

Bet dabar miestas nori 
“konkę” lik\iduoti ir Įvesti 
žmoniškesni susisiekimo bū
dą. Konkės kompanija arti 
bankroto, darbininkams al
gų r ebemoka, todėl šiomis 
dienomis šie buvo metę dar
bą ir Kaunas pasiliko be 
"konkės."

Taigi šiomis dienomis 
“konkės” savininkai kreipė
si į Kauno miesto Valdybą 
prašydami, kad duotų jiems 
išmesto kasos 25,000 litų, 
kuri jos jie sunaudos apmo
kėti darbininkams už 2 mėn. 
nemokėtas algas ir priklau
sančias atleidžiant darbinin
kus kompensacijos. Gavę iš 
Valdybos tą sumą, koncesi- 
ninkai pasižada dar anks
čiau, negu buvo susitarta — 
1 d. gegužės, “konkės” judė
jimą visiškai sustabdyti. 
Priešingu atveju — “konkė” 
vaikščios ir toliau, nes jų nu
rodymu, vasarą daugiau už
dirbama. Burmistras pasisa
ko prieš patenkinimą konce- 
sininkų prašymo. Kuomet 
buvo derėtasi dėl likvidavi
mo “konkės,” ir taip buvo iš 
Valdybos pusės daug nusi
leidimo ir jau buvo susitarta 
ir šta i vėl jie su nauju pasiū
lymu. Burmistras sako, kad 
tai sąmoningas vilkinimas. 
Išsitarus Chodosui. Bieliniu!. 
Damijonaičiui ir Šlapobers- 
kiui už skubų “konkės" likvi
davimą, klausimas atiduotas 
Valdybai, kad ji artimiausiu 
laiku su “konkės” koncesi- 
ninkais susitartų, kaip gali
ma butų greičiau likviduoti 
“konkę.“ ir referuotų arti
miausiam tarybos posėdy.

JAUNIKIUI UŽMOVĖ 
“VAINIKĄ” PRIE 

ALTORIAUS.
Naumiestis, Tauragės aps 

Šių metų vasario mėn. 10 d 
čia buvo iškilmingos sutuok 
tuvės. Labai veiklus pavasa 
rininkų pirmininkas B. vedi 
pavasarininkę K., o šliubi 
davė taip pat ne mažiau vei 
klus pavasarininkų globėja; 
kun. š. Dar prieš sutuoktuve; 
sklido gandai, kad sutuoktu 
vių apeigų metu turi kas nor 
įvykti, bet kas ir kaip — nie 
kas nenumanė. Apsisaugot 
nuo kokių nors netikėtumų 
bažnyčią buvo pakviesta 
net policininkas. Ir iš tikru 
jų: kai tik kunigas jaunave 
džiams surišo stula rankas 
išlindusi žymi pavasarininke 
F. užmovė jaunajam ant gal 
vos šiaudų vainiką, prie ku 
rio buvo prisegta suteršta ku 
dikio kepuraitė ir žindukas 
Tai padariusi ši keista jauno 
jo garbintoja pasislėpė. Ta: 
buvo kerštas, kaip vėliau pa
aiškėjo, už suviliojimą.

1 Reikia pasakyti, kad nrer 
gaičių suviliojimai Naumies 
čio pavasarininkų tarpe ne 
naujiena.

Mes galėtume pavasari
ninkams, o ypač jų karštam 
globėjui kun. š. priminti, 
kad tuščias pavasarininke 
vardo nešiojimas ir demonst- 
ratyviškas išpažinties atliki
mas bei komunijos priėmi
mas Dievo malonių nesuteik; 
ir tikrai krikščioniškos mei
lės neįkvėps, o bus tik prie
monė paslėpti tą “meilę,” už 
kurios pasėkas paskui kerši
jama.

BAISI MOTERS TRA- i 
GĖDIJA.

Sušalo ant akmens su 
kūdikiu.

Ties Pažerunais, šalia Tau- 
l ragės-Sartininkų kelio, šio
mis dienomis žmonės rado, 
sėdinčią ant akmens ir lai
kančią kažkokį pundą, mo-| 
ten. Žmonės susidomėjo, 
kad tokiam šalty ji sėdi. Kal
bino iš toli, bot moteris nieko 
teatsakė; suprato, kad nio- 
:eris negyva. Ji sušalusi. Glė- 
by laikė skara apdengtą ke
lių metų vaikutį, kuris taip 
pat buvo negyvas — sušalęs.

Išaiškinta, kad ji kilusi iš 
Skaudvilės m. žydė. Didžio
jo karo metu vokiečių karių 
juvo suviliota, paskui pa
nešta ir galiausiai tapusi 
motina, žydų tas skaitoma 
abai žeminančiu. Todėl nuo 
namiškių buvo atskirta. Kiek 
pasibasčiusi po žmones, var- 
jo nepernešdama, sumišo. 
Kaip silpnaprotė, negalėjo 
įžsidirbti duonos, ėjo per 
žmones ir nešėsi kūdiki.

Ir paskutinė kelionė bai
dėsi, matyti, duonos jieš- 
<ant. Per pusnynus eidama 
nuvargo, sušalo, radusi ak
menį atsisėdo pasilsėti, už 
migo ir užmigo amžinai.

Vaikų Sveikata
Tyra*, sušvelninantis, lengvai virškinamas cod-liver 

aliejus, vis daugiau ir daugiau yra vartojamas, kad 
užlaikyt vaikus gerai valgančius, linksmus ir sveikus.

SCOTT’S EMULSION
per daugiau kaip penkiasdešimt metų yra mylimiau
sias cod-liver aliejaus tonikas, daug reiškiantis au
gančiam vaikui, ypatingai per žiemą.

Užlaikykit vaiką sveiku ir stipriu—duodant jam '' 
Scott’s Emuision. Jis turtingas vitaminais.

Scott įr Bev.ne, Bloonifeld. N. J. 2S-15
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NUSIŠOVĖ KARININKAS
Kaunas, šeštadienio vaka

re, vasario 23 d., savo rasti 
nėję, nusišovė ryšių batalio 
no ūkio dalies viršininką: 
majoras Juozas šmkltas, 3, 
metų amžiaus vyras. Nusižu 
dėlis paliko motiną, žmoną i 
4 mažus vaikus.

Nusižudymo priežastis 
kaip girdėti, išeikvojimas j< 
žinybon pavesto valstybinit 
turto.

Į

VILKAI SUDRASKĖ 
MOKINĮ.

Pivašiūnai. Alytaus apsk 
Kedonių kaimo, vasario 1.' 
d., pil. Marčiulaičio 12 meti 
vaikas ėjo iš mokyklos. Mo 
kini apstojo vilkai ir sudras 
kė. Rasta tik rubu skudure 
liai.

I PRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik
raštį “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metams.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ I

Kas Naudinga Lietuviams
\i-:i gali *au ir kitiems padaryt. 

.uk*tanėius visokių naminių reikmenų. 
r»aug vyrų ir moterų, kurie nori bile 

a -u'j pasidaryt pigiau. imt neturint 
• ■'-ptų knygų i< Chemijos ir Tekni- 

inedesra., sudėt neparanku ir pa- 
■' ka r.or* sunku. Norėdami bile 

,ok:a formulų, kreipkitės pas msr.e. 
a- sinuai p.-.’a’ i.au-iu Patarimai dy-

L z la:si o parašymą įdėkit cef- 
ų. I>egtinč< ir kitų svaigalų formulų, 
įer<ik;.’::ukit. F’nsilaikykit tą apgar- 
inimą. gal reikės. <14*

I’. l.AIVRENCE
714 IV. l.onibard st., Baltiiuore. Md.

Sustiprina silpnus gyvin- 
guosius organus

Miiior.ai • <>r.iu žino kokie pastebi
mi vaistui yra Nuga-Tone, kadangi 
t- -uteikė jiems geresnę sveikatą ir 
idesnę spėką. Pavyzdžiui, p. H. Ruf- 
er. Dili«. Kansas. sako: "Aš ėmiau 
bjga-Tone per kelias sąvaitę* ir jie 
ačarė i- manęs visai kitą žmogų.”

Nuga-Tone padaro tokius stebnk- 
is, kada:.gi jie užveria geriausias ži- 
omus sveikatą ir spėką būdavojan- 
:us vaistu.-. Jie sustiprina nervus, 
iuskulus ir nusilpnėjusius organus, 
adaro kraują riebesni, palengvina' 
ikstu ar pūslės suerzinimą, nugali 
asus ar pilvo ar vidurių išpūtimą, pa- 
erira apetitą, pagelbsti virškinimui, 

mveikia konstipaciją, suteikia poilstn- 
zą, gaivinanti miegą ir padidina sva
rumą liesiu, sumenkusių žmonių. Jei 
jus turite vieną minėtų ligų ar pakri- 
kimų. būtina: išbandykite Nuga-Tone.

c

RUNGAIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Vasario 28 d. iš Jurbarko 
grižo važiuoti namoUžvajo- 
dų kaimo gyventojas Jurgis i
Skieskinaitiš ir Dzidas Kli- spAUDOS ATGAVIMO 25 
nas iš Antakalnių Beva-į METŲ SUKAKTUVIU 
ziuodami pavijo J. Zebraus- JC _ . AC
<ą ir įsisodino į vežimą pa-j MINĖJIMAS,
vežėti. I Šiais metais gegužės mėn. __________  _ _____

Nuvažiavę nuo Jurbarko ,7 d. sukanka 25 metai nuo J“ ’. naniuMa vi»i vaistų panLnnėto- 
dokius 4 kilometrus, pasivijo‘spaudos atgavimo. ‘ -1 ’:iJ' 4, ! ,J' is unno rafeti‘
3 važiuotus nepažįstamus vy- Į Lietuvos žmonės rengiasi , 
rus, kuriuos pralenkė. Nepa- šitas sukaktuves iškilmingai 
žįstamieji tada pradėjo keik- šią vasarą minėti, 
ti ir plūsti, kam girdi, lenk- ----------------
darni juos užkabinę. Norėda-1 IŠTRĖMĖ Į VARNIUS DU 
mas dalyką išaiškinti, Dz. j SOCIALDEMOKRATU 
Klimas išlipo iš vežimo ir ' 
priėjo prie nepažįstamųjų ’ 
vežimo, bet tie išsitraukė iš; 
rogių po rungą ir pradėjo 
mušti. Po kelių smūgių Kli
mas sukrito vietoj ir netru
kus mirė.

VAGIŲ SUĖMIMAS.
Garneliai (Utenos vai.) 

Vasario 14 d., naktį apie 12 
vai. pavogta Dubauskaitei 
rūbai; pas ją buvo Garnelių 
“pavasarininkų” iždas. Ry
te viso kaimo gyventojai ėmė 
jieškoti vagių pėdų. Pėdos 
rastos. Apie tai davė žinią 
policijai, kuri tuoj atvyko. 
Vagys pasirodė esą Bernotas 
ir Mikulėnas. kurie jau senai 
šiame amate “lavinasi.” f 
licija padarė kratą ir tardv-, valsčiaus Giniočių kaimo gy- 
mą. 
tais ir pavogtus rabus grąži
no, bet pavasarininkų pinigų 
jau neturėjo, matyt, buvo iš
leidę. Policija išvežė juos į 
Utenos kalėjimą.

STUDENTU.
Kauno karo komendanto 

nutarimu studentai “zaizdri- 
ninkai" Kostas Snarskis ir 
Jonas Pamarauskas išsiųsti į 
Varnius visam karo stovio 
laikui.

RADO TVARTE 3 SUŽEIS
TUS ŽMONES.

Sedos nuovados policija!

Kaip Silpnos Nerviškos 
Moteris Sustiprėja

Po-1 kovo 3 d. rvta rado Židikų i i I i - • * y • i _ * I

PLUNKSNAS, Pliks*, Pada&M, 
Patalus, KaMras ir v tankina terš 
įrėdmes, parduodam pigiaaaiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

idžiausis sandė
li*. Gvarartuojam 
ožsiganėdinimą.

European Feather Co.
25 Lorell Street,

TVERIASI NAUJA 
PARTIJA.

Kaune kalbama, kad kai 
kurie krikščionys ir kai kurie 
tautininkai tariasi sudalyti 
naują partiją. Jos iniciato
riais yra tie žmonės, kurie 
stoja už klerikalų ir tautinin
kų vienybę. Iš klerikalų pu
sės kol kas aiškiausia už to
kią vienybę yra viešai pasi
sakęs kun. Kemėšis. Paskuti
nėmis dienomis jisai net per 
Amerikos‘'Darbininką*' pra
dėjo už tokią vienybę su fa
šistą s agituoti.

Vagys prisipažino kal- ventojo Z. Rozentalio tvarte 
peiliu nudurtą tarnaite Ade
lę Jurgutaitę ir sunkiai į vi
durius peiliu sužeistą patį 
šeimininką. Bernas Vincas 
Daubaras sužeistas į galvą. 

, Užpuolikai dar nesugauti.
VOKIEČIAI ŠELPIA Š1AU-1------------------

RĖŠ LIETUVĄ. SUDAUŽYTI 3 VAGONAI.
Tilžės Zellstoffabrik' per Mariampolės stoty manev- 

susisiekimo ministerijos vai- iu metu sudaužytas 1 keleivi- 
dytoją atsiuntė 2,000 litų če- nis ir 2 prekių vagonai ir su
ki. nukentėjusioms šiaurės žeistas keleivis Vladas Kep- 
Lietuvos gyventojams šelpti, ^ys.

.«
NUO PANIŪROS Į LAIMĘ 
“Per ilgą laiką mane nuolat kanki
no nevirškinimas ir užkietėjimas 
Aš ne vien nuolat kankinaus, bet ant 
mano odos dažnai atsirasdavo plėt- 
mos ir purkos.

“Kai pradėjau imti Trinerio Kar
tųjį Vyną, tai mano oda atsitaisė, 
dingo išbėrimai ir jaučiuosi nuolat 
laiminga."

Mrs. K. D. Stew*rt,
Hammond. Ind.

Jauskitės Geriaus. Atrodykit 
Jaunesnės su Tvirtais Nervais
Jeigu tik žinotumėt—jus nuilsę, 

silpnakraujė- moteris—kurios vos vel
kate save de! "ne vų’’ -kaip stebėtinai 
Tanlac padidins jusu stiprumą ir svei
katą, jus nei minutės nelaukę bėtrtu- 
roėt Į aptieką gauti tx>nką šios pui
kios syduoles.

Mrs. Pora Robillard. iš Bellingham. 
Ma=s., R. F. D. 1. Box 17, sako: "As 
visai nevirškinau ir neturėjau apetito. 
Galvos skausmai pasruldynavo mane į 
lovą ant keletą dienų ant sykio. Nega
lėjau nei paprasto šeimyninio darbo 
dirbti. Dabar as traiiu kept, plaut, ir 
visus kitus darbus dirbti.”

Tanlac yra liuosas nuo kenksmingų 
vaistų taip, kain geriamas vanduo — 
tik Gamtos gydančių žolių Aptieko- 
riai tai žino ir per pastaruosius 10 
metų moterims ir vyrams kuriems 
reikia greito “atsigavimo,” kad padė
jus juos ant kojų ii -uteikus nauja in
teresą gyvenime.

Taip pasitiki Tanlac'u jo dirbėjai, 
kad jie sugrąžina pinigus pareikala
vus, jei jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1U0NAI BONKŲ Ii VARTOTA.

Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas it pa
ko*.

VYTAUTO KALNE PA- 
PJAUTAS ŽMOGUS.
Kaune, kaip praneša poli

cijos žinios. Vytauto kalne 
rastas skustuvu perplauta 
gerkie, negyvas aikštės sar
gas Povilas Kubilius, 29 me
tų. Policija nustatė, kad Ku
bilius paskutiniu laiku atro
dė ne visai protingas ir ma
nomi. kad dėl to Įvyko savi
žudy stė.

SUSALO ELGETA LOVOJ.
Iš Naumiesčio valse. (Tau

ragės apskr.) praneša, kad 
šiomis dienomis buvo špyčių 
kaime rastas negyvas savo 
trobelėj Gedminas, senas 
žmogus. Jis maitinosi elge
taudamas. Manoma, kad grį
žęs iš žmonių, neturėdamas 
kuro atsigulė ir sušalo.

IŠVALO ODĄ IŠ 
VIDAUS

Nevirškinimas veido skaistumo darkytojas

Nei joki moteris negali pa
kęsti pageltusios, dėmėtos 
arba išblyškusios odos. Pa
stangos tokią odą pagerin
ti pauderiai ir tepalai yra 
tuščios. Gerindamas virš
kinimą ir reguliari vidurių 
išvalymą Trinerio Kartu
sis Vynas tiesiog užtikrina 
odai aksominį švelnumą ir 
naturalę ružavą spalvą, 

j
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PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Unijos Laivu 

“UTUANIA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m. 

Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS 

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

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

BALTIC AMERICA LINE
I

8*10 Bridge Street, ii 315 So. Dearborn St,
NEW YORK CHICAGO, ILL.

Union Trmt Building ' 433 California Street
PITTSBURGH, PA. || SAN FRANCISCO, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“POLONIA” Bahndž. 61] “POLONIA” Ge». 18 
“ESTONIA” Balandi. 2711 “ESTONIA” Get. 29

Pavasario Ekskursija
Į LIETUVĄ

Greičiausmoju Pasauly Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą

iš New Yorko Į Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žmonas judžiu 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.

e 
r
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LIETUVĄ
PF.R HAMBURGĄ

Ant musų populiarią laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose klesose.

—$203.00— ■
Iš NEW YORK i K AUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus S.7. S. V. jeigu 

Takaus.) Trečia Liesa.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Pel sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
>gontus arba pas

Hamburf-Ameriaa Lae
20<» Tn mont St- Bo-ton. Masa.

i

<atv-

i

S. 
s.
s. 
s.
s.

Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio 
Balandžio

ženklą geros

PAVASARIS 
ju«y 

TĖVYNĖJE
Pasirinkite bile garsų United 
Statės Lines laivyno laivą, ku
ris iš Ne# Yorko išplaukia 

kovo mėnesi 
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto mėnesiais.

Balandžio išplaukimai: 
AMERICA 
LEVIATHAN 
PRES. HARDING 
PRES. ROOSEVELT 
GEORGE WASHINGTON

. turėdami 
nuo m nai

S.
S.
s.
s.
s.

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

T - an'.-to bn< jtim- paruošta visa k'liortė ir hapažo *> 
ma- iki galo.

<) ta::> pat kelian-ire malo-vn <avn ta-tv-cių d r • 
patojrutnti. valgi ir palinloniir.in.ą, dėl kurių šie 1ai\a

Pirkite laivakortes i abu galu!
r><4 pilnų informacijų, specialių karnų ek*k'.:r«ij- 

'’.nu'kite jvn virto, laivako- :i> ,g< :>tą. arba ra’ -k: 

United Statės Lines 
** Ž«*t* M., B**ton. Ma,,.!.'• \>w Ynrk City.

kitų infor-certifikatu ir

____ _ o_ sveikatos. 
Vietoj pilių ir kitokių ašt
rių vaistų, bandyk ši malo
nų mišinį iš Calif orai jos 
vyno, kaskaros ir vaistin
gų žolių. Krakmoliniai 
valgiai greit pasiduoda. 
Aptiekoj po $1.25. Atmink 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra sykiu gelbstantis virš
kinimui ir yra 1 mosuojantis.

.DYKAI
Rašykit pas Jos. Triner Co 
1:533 So. Ashiand Avė., 
catfo. lll. dėl dykai sjrnpelio

Vardas
Adresas
Miestas

DIENAS ANT OKEANO

| «rba iš
LIETUVOS

per Cherbourg ar Bremcn
Greičiausiai* FanaisDidžiausiai* ir

EKEMEN $ EUROPA
arba ant kitų populiarių laivų .*ios Linijos.

TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVĄ
Sumažintos Trečios Klesos Rato* i abi P’”*’- 

Parankų* ir tiesų* susisiekimai *11^‘-a f-ur°P • 
Reguliariai Plaukiniai

Sugrj/.iw>ui
macijų klauskite virto* .įventų arba

noriu err.HAN
LLCYD

Musu tekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS S
puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

</J/ f *
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8 KELEIVIS

Vietines Žinios į
KONCERTŲ ATBALSIAI. South Bostone ir Moterų Re 
V. Jenkins kabinasi prie

Babravičiaus pinigų.
Mums praneša, kad p. V. 

Jenkins reikalauja iš Babra
vičiaus pusės tų pinigų, ku
riuos jis gavo iš amerikiečių 
koncerto. Savo reikalavimą 
p. Jenkinsas pamatuoja laiš
ku, kurį p. Babravičius būda
mas Bostone jam parašė ir 
prižadėjo duoti 50' < pelno. 

. jeigu Jenkinsas surengs jam 
11 kovo koncertą. Jenkinsas 
sakosi koncertą surengęs. 
Babravičius gavęs $1,800. 
bet savo prižado neišpildęs.

Visa tai yra tiesa, tik ji ne- 
nušviečia viso dalyko. Pilna 
Jenkins-Babravičiaus ginčo 
istorija yra šitokia: tūlas lai
kas atgal p. Jenkinsas nutarė 
pats duoti Bostono lietu
viams koncertą. Sako, aš jau 
tiek lietuviams esu dainavęs 
už dyką, tai gi vertėtų, kad 
lietuviai jau nore sykį man 
užtai atsimokėtų paremdami 
mano koncertą. Kiek mums 
žinoma, jis pasisamdė tam 
koncertui Jordan Hali. Bet 
salė brangi, ir p. Jenkins. 
matyt, pabūgo, kad jis nesu
trauks pakankamai publikos. 
Taigi jis pradėjo jieškoti ki
to dainininko, nes jo salė bu
vo jau pasamdyta. Jis kvietė 
p. M. Petrauską, ant galo p. 
Babravičių. Kiek jis prižadė
jo p. Babravičiui atlyginti, 
mes nežinome, bet p. Babra
vičius sakėsi turėjęs gauti 
$120 kelionės lėšų ir dalį pel
no.

Šitas koncertas betgi ne
pavyko. Neliko netik pelno, 
bet p. Jenkins turėjo da iš 
kišeniaus pridėti. Babravi
čius negavo net ir kelionės 
lėšų. Nusiminė ir vienas, ir 
kitas.

Veža -Jenkinsas Babravi
čių į Montellą pas p. Vaičiū
ną ir sako, ar jus čia negalė
tumėt sumošti koncertą, kad 
padarius keliatą dolerių nors 
artisto pragyvenimui. Suren
gė. Babravičius gavo $100. iš 
kurių užmokėjo $10 pianis
tei, taip kad iam pačiam liko 
$90.

Paskui kiti draugai suruo
šė p. Babravičiui koncertą 
South Bostone, kur artistui 
liko apie $120 pelno.

Tuo pačiu laiku p. Jenkins 
supažindino p. Babravičių su 
amerikiečių visuomenės vei
kėju Dr. Tupper iu. o šis su
pažindino musų artistą su 
Miss I)exter, kuri apsiėmė 
surengti jam koncertą Repu- 
blikonų Moterų Kliube. 

Laukiant šito koncerto, p. 
Babravičius pradėjo neri
mauti. -Jis kažin kodėl įsi
vaizdino. kad tas koncertas 
neįvyks ir jis be reikalo jo 
laukiąs. Sako, važiuosiu Chi- 
cagon atgal. Draugai jį su
laikė, nes žinojo, kad Miss 
Dexter tikrai jam koncertą* 
rengia. Bet artistas vis ner- 
vavosi ir ant galo parašė p.l 
Jenkinsui laišką. Sako, jeigu 
tamsta 11 kovo koncertą 
man siu engsi, tai aš prižadu 
duoti tamstai pusę pelno.

Žinoma, p. Babravičiui ne
buvo jokio reikalo šitokį laiš
ką rašyti, nes jam aiškiai bu
vo pasakyta, kad šitą kon
certą jam rengia ne p. Jen
kinsas. bet Miss Dexter su 
Dr. Tupperiu. Bet artistai i 
yra savotiški žmonės ir kar-1 
tais sunku su jais susikalbėti. 
Parašė laišką žadėdamas p. 
Jenkinsui pusę pelno nuo sa
vo koncerto, ir ką gi jus jam 
padarysit! |

Bet p. Jenkinsas turbut 
nesitikėjo, kad daug pelno 
tenai bus, todėl atrašė Bab
ravičiui maždaug šitokio 
turinio laišką: štai. sako, 
rengiant* Jordan Hallėj ir 
Montelloj koncertus man pa
sidarė tiek ir tiek nuostolių. 
Užmokėk man tuos nuosto
lius. o visą pelną nuo tų kon
certų, kurie tau rengiami

publikonų Kliube, gali pasi
laikyti sau.

Taip p. Babravičius ir pa
darė. Gavęs šimtą su viršum 
doleriu South Bostone ir 18 
šimtų iš amerikiečių koncer
to. jisai pasiuntė p. Jenkin-

Jt,
, I

tįs pardavinės jį. Tuo budu Į 
tas laikraštis buvo labai iš-l 
reklamuotas, ir kada jis pe
reitą subatą pasirodė Bosto
no gatvėse, publika bema

nant jį išpirko. Laikraštis va
idinasi "Harvard Progres- 
! si ve.”
J 
į

sui $200 čekį, o kitus pinigus rinkimas.

13. Kovo 27 d., 1929 m.

Telefuuas: So. Bw*ton 1766

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
Valanda: nuo 9-12. nuo 2- 
37 I. DORCHESTER STREET

SO. BOSTON. MASS.

Lietuvis Optometnstas

*r 
I I

i 
i 
i
1

Iaegzaminuuju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse takiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S. O. D.
447 Broad»ay, So. Kooton. Maso

2,000 žmonių pabėgo iš 
teatro.

Mortoiio Teatre. Dorches- 
tery, rodant judoinus pa
veikslus pereitą sąvaitę iš' 
ventiliatoriaus sienoje pasi-j 
rodė truputis dūmų. Kažin’ 
kas sušuko “Fire!” Teatre 
buvo apie 2,000 asmenų, 
daugiausia vaikų, ir beveik 
visi jie nusigandę pradėjo 
šaukti: "Pire, fire!” Ir šauk
dami, spiegdami visi puolė 
prie durti. Teatre tuojaus bu
vo užžibinti visi žiburiai iri 

I
• 
!
i

i 
I

Socialistų susirinkimas.
Ateinančios pėtnyčios va

karą. 29 kovo, “Keleivio” re
dakcijoj bus socialistų susi-

Cambridge’aus 
taipgi yra prašomi 

nes bus svarsto- atidalytos visos atsargos dū
lys. Bematant visi išsigrūdo 
laukan. Ir tik tada paaiškėjo, 
kad teatre nėra jokio “faje- 
ro.”

draugai 
atsilankyti, 
ma pikniko klausimas.

įsidėjo kišeniun ir išvažiavo 
Čhicagon.

Dabar p. Babravičius gau
na nuo j). Jenkinso advokato 
laišką iš Bostono, kad jis, ad
vokatas. esąs įgaliotas trauk
ti p. Babravičių teisman ir 
reikalauti tų 50' < pelno, ką 
p. Babravičius buvo savo lai
šku Jenkinsui prižadėjęs.

Mums rodos, kad p. Jen- 
kinsas < 
dą. Visų pirma. Miss Dexter i numatoma tiek valstijos iš- 
irDr.Tupper i -------- ZLJ2---- r- —
ceitą norėdami musų artistą'dengti valstija turės surinkti rais kaip S. 
paremti, o ne p. -Jenkinsą tiek mokesčiu iš gvventoiu. ima k ” ’ Sišelpti: antra, jeigu p. Bab- M ,M '!"• • ■
ravičius ir žadėjo pusę pelno i 
atiduoti, tai p. Jenkinsas sa
vo paties raštu yra jau nuo to 
pelno atsisakęs. Taigi ir į tei- '■

Gubernatorius pasirašė
$54,571,169 biudžetą.

Massachūsetts valstijos le-
gislatura užgyrė ir guberna- Harvardo Socialistų Kiiubo 
torius Allen pasirašė šiems 
metams valstijos biudžetą,
.........................— — — I

paskaitos.
Harvardo Universiteto 

kuris reikalauja $54.571.169. Studentu Socialistu Kliubas 
........:vi.:., i...j x:..:______ ™ *

Sugavo vagį kambary.
Chas. Murphey, kuris gy

vena po numeriu 676 Colum
bia Road. išgirdo nakties lai
ku. kad per langą lipa kažin 
kas į jo kambarį. Žinoma, jis 
tuoj suprato, kad tai vagis, ir 
tuojaus tinkamai jį pasveiki
no per galvą, paskui jį suėmė 
ir pašaukė policiją. Pasirodė, 
kad vagis yra vos tik 21 metų 
amžiaus vaikėzas ir vadinasi 
-John Noonan, nesenai baigęs 
davatkų mokyklą airišiukas. 
Dabar jis sėdi už grotų po 
$10.000 kaucija.

I

čia daro didelę klai-,Tas reiškia, kad šiais metais duoda paskaitas Bostono so-i . _:---- ta—------ x----- ----------- •• j . .. . »Icialistų bute, 21 Essex st. Pa
rengė tą kon-1 laidų, ir toms išlaidoms pa-'skaitos būna pėtnyčių vaka-1 

. Įžanga nemoka-’ 
. Pasiklausyti gali nueit 

į kiekvienas.

; Reikalinga Mergina
Kuri moka vartot Type* riteri j

Šaltas vanduo neleido 
kaliniui pabėgti.

Nuo Deer Island salos mė-|
* -• i •- * £’no pabėgti kalinys vardu . . . u ... . ..sm? nuėjus p. Jenkinsas vai-;Stine Swenson. Dienos laikui^.’” M°kvU’-
giai laimėtų. jisai pasislėpė nuo sargų, o*

Bet čia reikia daugiau žiu-į Į_a j sutemo, nuėjo prie juriu 
reu morales puses negu le-; matoma, pilny-
galės. Kokią moralę teisę ga-, plaukti i kranta. Bet oras 
h turėti pne tų pinigų p. Jen.jbįVo šaltas, vanduo išrodė 
kinsas. kuris _niel<uo pnet0Ida šaltesnis, o krantas pusė-į 
koncerto nėra prisidėjęs. tįnaj tojĮ jr Svvenson nedriso' 
kuomet svetimtaučiai, kune.^ ti Jis buv0 „„.3^ 
tų koncertą surengė n- 'atgal kalėjiman ir uždarytas, 
pinigus šukele, nepasiėmė ■

Atsišauk i t tuojaus i
KELEIVIO OPUSĄ

253 Broad" ay. So. .Boston. Mass.

PAJIEŠKAU GERO 
ŽMOGAUS 

dirbti ant farmos. (.13) 
Klem. Egaunis 

Kitterv avė., Rowley, Mass.

sau nei nikelio už darbą? Jų; jęyN M x MOCKAUS
Kliubas net salę paaukavo. į 
kad tik daugiau pelno liktų' 
musų dainininkui, o dabar p.;

Parsiduoda Gera Barbernė
3 balti ėėrai ir beraus, vi.-i forni- 

I šiai naujos mados, biznis išdirbtas pt"- 
' 25 metus, prie pat Tran.-fer steisino

< 13) 
BARBĖK shop 

bus pirmoj kun. j Boston. Nla<s

P ARSI D( <»!> \ GROSERNĖ ir treri 
fomišiai. Galima pirkti atskira:. Tu
rim trreitai parduoti ir visa piyiai. 
Savinink ti ažiuoja Gegužio mėnesy 
Lietuvon M. S. M1NE1KIS <1:’.> 

|u9 \\ . 2-nd -t.. So. Boston. Maųs.

“MISIJOS.”
................     Seredos vakare, 27 d. ko- į Pri^i s 
-Jenkinsas norėtų pusę to pel- ■vo- Lietuvių Svetainėje, So ! ’
no iš jo atimti! Jeigu Dr. (Bostone, 1
Tupper ir Miss Dexter butu Mockaus “misijos.” Tema J 
žinoię. kad p. Babravičius mačiau ir girdėjau Į
turės pusę savo pelno atiduo- Meksikoje: Meksikos val- 
ti p. Jenkinsui. ui jie vai- 'įžja ir bažnyčia.” Prasidės 
giai butų tą koncertą rengę. ! vakare. Daugelis skai-Į

Pono Jenkinso žygiu pasi-dote ką laikraščiai rašo apie 
piktins lygiai lietuviai, kaip . Meksiką, bet da^bar yra pro- 
ir amerikiečiai. ....... ........... ........ga išgirsti apie Meksiką nuo 

kun. Mockaus, kuris ilgą lai- 
Harvardo Universiteto So- ką gĄ\eno Meksikoje ir pats 

įmatė kas ten dedasi ir delko 
kunigai taip baisiai smerkia 

.Meksikos valdžia.
1 * 

Malonėkite visi ateiti pasi- 
; klausyti. Rengėjai.

cialistų Kliubas leidžia 
laikrašti.

Bostono reakcininkų aba-! 
ze šiomis dienomis buvo ne- • - 
maža triukšmo, kada paskly-
do žinios, jog Harvardo Uni
versiteto Socialistų Kliubas 
nutarė leisti socialistinį laik
raštį. ir kad įžanginis to laik
raščio straipsnis reikalaus iš 
Universiteto prezidento Ln. 
tvellio pasiaiškinti, kodėl ji
sai padėjo gubernatoriui 
Fulleriui nužudyti Sacco ir 
Vanzetti.

Buvo daroma pastangų, 
kad vaikai gatvėse to laik
raščio nepardavinėtų. Bet 
studentai pasakė, kad jie pa-

GINTARAI
Turiu daug Gintaro Karoliu 

visokios rūšies ir lal>ai gražių. 
Pristatau į namus ir per paš
tą. Taipgi užlaikau Laikrodžių 
ir žiedų. Mainau, taisau. Duo
du ir ant lengvo išmokėjimo.

PETRAS KETVIRTIS
25 Stellman Rd.. (-) 

Boston Roslindale. Mass.

PRANEŠIMAS
l.š priežastie* mirtie- mano brolio. Daktaro Hamilton (’. 

Perkins. nuo 556 Broadway. South Boston. jo ofisą aš ati
darysiu Utaminkais. Ketvertais ir Suhatomis. nuo 2 iki I 
ir mo 7 iki 9 vak. Panedėliais. Seredomis. Pėtnyčiomis ir 
Nffiėliomis aš busiu savo Dorchesterio ofise tomis pačio
mis valandomis. Sekretoriai bus abiejuose ofisuose nuo 9 
ryto iki lt) vakare kasdien. Telefono numeriai tie patys. (-) 

FRANKLYN A. PERKINS, M. D.
1023 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.
Telefonai: Tall>ot OGol. South Boston 2404.

DIDELIS BARGENAS
Labai pitriai parsMboda 3 šeimynų 

narnos sų 21’ rūmų. Priežastį pardavi- 
, m«> Sužinosite ••as lavininka. Išiyiros 
J labai lengvio-. Kreipkitės į "Keleivio” 
Ofisą. <151

Tel. South Boston 8620
Reaidence Univsrsity 146S-J.

S. N. Piiišiutt-Shillni
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
M6 Broad* ay. So. Boatoa, 

Room 2.

Ką Žmonės Vadina i FARKWAY AUTO SERVICE į
~ rx. M 1 and ETLL1NG STATION

Dievu? Į
“Tyrinėk viską, o kas yra i 

gero tą palaikyk.” ‘
šitokiais klausimais kalbės !

I a
I 
a
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Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIETOK VAITA1T1S
415 Old Colony Avė.,

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

Taiafoaaa 6112.

Oi. L Gonnan-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS:
Nuo 16—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare

Nedėiiomia pagal susitarimą 
795 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

6i
f 
»< 
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i «
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BAY STATĖ LUMBER CO.
(T'MMINT.S STREET. prie S«uth- 

amnton St.. art: gelžkelio tilto. Turim 
•naikų ir visokių medžiu. Maži ir di
deli užsakymai tuojaus išpildomi. !•

Telefonas Highlands 6502.

■ Naudokitės Proga
Turiu greita: parduoti, South Bosto

ne, labai geroj apielinkėj 2-jų šeimynų 
namą su štymu ir elektra ir kitomis 
nauįos mados vv-.-adomis; tramdžius 
5-kiems antomd iams. Rendos .?*::»• i 
mėnesi. Kaina greitam pardavimui, 
tik ^lO.'Htf'; S'-'.'-' • įmokėti.

i <5 A KRl I \ R M A. Iš myliu nuo 
Bostono, prie to ro kelio; geri l>udin. 
kai. -tūba !• kambarių su elektros 
šviesom* ir >tvn •• šiluma; 6 karvės. I 
arklys. .-0o vistų. Parsiduoda už labai 
žemą kainą ir ant lengvu išmokesčiu.

Reikalauju 6-šiu šeimynų mmo 
Dorchesterv mainais ant didelės far- 
mos arti Bostono.

Platesnių informacijų norint, kreip
kitės pas: (H)

JUOZAS BALUSZAITIS
337 W. Third Si., 

South Boston, Mass.
Tel. South Boston (M'8-R.

KUN. M. X. MOCKUS 
Seredoje,

3 BALAND21O-APRIL, 
ir Pėtnyčioje,

5 BALANDŽIO, 1929. 
7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SALĖJE,
E ir Siiver Sts., So. Bostone.

Įžanga 25c. ypatai.
Kviečia S.L.A. 359 Kuop. 

Rengimo Kom.

i

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

Atyda medžiotojams. Mes su- 
perkam visų brangių žvėriukų 
skuras, Laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat. Raccoon, Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN M ALŲ LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

TeL So. Boston 5H-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 Broadvay, tarpe C ir D SU,
SO. BOSTON. MASS.

DU PONT S INTERIOR
GLOSS SO QO

RENTAS £.</O uaL
hory. Tan, Buff. Gray. Blue, Green 

and VVhite.
Atlantic Floor Varnish, 

$2.25 gal.
Shellac................ gal. $2.75

(orange or white)
Flat VVhite Paint gi. $1.69 
N \l JOS ŽEMOS KAINOS ANT 

PIRMOS RŪŠIES ROOHNG 
SI.ATE SUREACE— 

Raudoni ar žali 

r*1’ *1.98
Barrett’s Asphalt Shingles 

Didelis Sutaupymas
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DIDELIS ATIDARYMAS
PĖTNYČIOJ, KOVO 29-ta

NAUJAUSIOS SOUTH BOSTONO BUČERNĖS

LOUIE’S PUBL1C MARKET
295 WEST BROADWAY, SOUTH BOSTON 

Arti kampo D Street.
Geriausios Rūšies Visokios Mėsos Už Žemiausias 

galimas kainas. 
Taipgi parduodame šviežias žuvis.

BUS DYKAI DALINAMOS DOVANOS.
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DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

Valandos: 10—1; S—• 
Sekmadieniais. 16—I

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL 

TeL Boulevard 848>

’S
I
%
(š

[T’5Z53S25BSZS25BSHS?S2SHS2£2S2SHSZ5[ 
B Telefonas: So. Boston 1058. 

a Bay View Motor 
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit £ 
patenkintą patarnavimą. g
Pardavimo vieta: į

519 E. BROADVAY N
Taisvmo vieta:. K

1 HAMLIN ST, B
kampas E. Eight st,

SOUTH BOSTON. MASS. S 
rkSBSEsasasčSBsesBSZsascSZSBsasasas:

m

i

nJ
ir

i

Telefonas 21321

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare
1S7 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE. MASS.

K

I

I /laikome didelį sandėlį 
l’lumbingų labai žemoms 

kainoms.

■■■■■■■■■K
DR. LANDAU
82 CHAMBERS ST, BOSTON. 

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

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

DR. J. MARCUS
l.š MASKVOS IR KALNO 

Specialistas venenšką. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tek: Richmond 0668, Rot. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vak po pietų.

TELEFONAS RANCOCK 6105 
Daug vietos pastatyt karams. 

Vietos pristatvmas dvkai.

SOUTH END 
HARDWARE CO.

1095 tVashingon St, Boston.

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

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

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

I

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visui 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietutis Graborius

162 Broad" ay. So. Boston. Mass. 
Resider.ee: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 1)304-W.

I

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika, Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kom po z. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. I Lietu
vą 1 dol. 50c.

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

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

i

i

I T

Tel. So. Boston 2I83AV.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Kcal Estate and Insurance 
Justice of the l’eace 

Visame patarnauju gerai.

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE. \
12 ieinr ių medinis namas vigai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendų atneša ?27W j metus. Kaina $22.0<>0. J mokėti nemažiau kaip 
82000. likusius išmokėsite randomis. thtbar būna viskas naujai per
taisoma. .!••• norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdi n ua . jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savu gyvenimu, tai tuojau pasinaudoki! šia pro- 
K*. K'tkviei.am žmogau- gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį. jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOLIU BOSTONE l)AR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Remto; 8820 į metus. 

Kaina S6.">0<». įnešti nemažiau kaip $1000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalinga-: gera vieta gyvenimu: daryt, nereikia eiti pas kita jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidau.’. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W Broadvvay, So. Boston, MasS? Telefonas 
So Boston 1662—1873.

Parūpinau: tnortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
moitgiėių. kr< ipkitės pa,-. mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmekesčio — tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam angna ir inaiaas, pristatom į namus ne luiiau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

SPECIALISTAS NERVŲ I* 
KRON1SKŲ LIGŲ PER SU- 
VIRA 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORL

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SUUARR

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS no 
9 iš ryto iki 7 vakarą.
ŠVENTADIENIAIS: ne lt Iri 
1 dtone.
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I 120 Marine Rd.. So. Boston. Mass.

-------— ——

Uetuviika Aptieka
Mou užlaikome viaoM* TaM* 

ir Šakny
Nuo Reumatizmo, umrllpnėjime 

atrėną, kraujo valymo, nuo ataptia* 
gą ligą, koaulio. patrūkimo, eit. 
Taipgi užlaikom Dieli* iš Lietuve*. 
Patarnavimas kuogeriauaias. |rai- 
rios Šaknys, partrauktoa iš Luta- 
voa. Vaistą prisiunėiau ir gar 
paštą. Musą Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1W SALĖM STEIK, 
BOSTON, MASS.

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

I)el šunvočių, žaizdų ir kitą skaudulių
MEŠKOS MOST1S (Groblewskio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
ekauamo į 2 ar 3 diena*, Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet mafcaiai"
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