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Reikia Šaukti Amerikos Vokieti ia Neišdun- čekoslovakų komu- į v OKieuja nciMiuv-i nistai atsimetė nuo ! 
da Lietuvos Emi

grantų.
Nesenai laikraščiai rašė, 

kad vokiečių valdžia arešta
vusi Prūsuose politinius Lie
tuvos emigrantus, kurie buvo 
tenai pabėgę po Tauragės 
sukilimo.

Paduodami šitą žinia, lai
kraščiai spėjo, kad Volde
maras, dalydamas su Vokie
tija ekonominę sutartį, bus 
veikiausia išsiderėjęs, kad 
Vokietija išduotų tuos emi
grantus Lietuvai.

Bet dabar vokiečių laik
raščiai praneša, kad tai ne 
tiesa. Jie rašo taip: <

Rytų Prūsijoj yra apie 30 
Lietuvos emigrantų, kurių 
dauguma komunistai. Vieti
nė valdžia kaltina juos tuo. 
kad jie blogai išnaudojo ap
sigyvenimo teisę ir agituoja 
ir prieš Vokietijos ii- prieš 
Lietuvos vyriausybes. Įsikū
rė savo spaustuvę, jie išleido 
eilę atsišaukimų ragindami 
nuversti dabartinę vyriausy
bę ir pasiuntė juos Lietuvon. 
Dėl to 8 asm. buvę pasiūlyta 
apleisti Rytų Prūsijos terito
riją, o 22 persikelti Vokieti
jos gilumon, bet ir tas dėl 
šalčių negalėjo būti įvykdy
ta. Tokiu budu. suėmimas 
nepasitvirtina-* -

BA1SUS NITROGLICERI
NO SPROGIMAS.

! Gibbstowno miestely, ne
toli Paulsboro, N. J., pereitą 
sąvaitę įvyko baisus sprogi-, 

:• mas E. I. duPont de Nemours
. Co. dinamito dirbtuvėj, 

ria suvažiavimui, išrenka po Sprogimas įvyko tame sky- 
3 atstovus, ir iš tų atstovų su- riuje, kur nitroglicerinas bu- 
sidaro Baltimorės Lietuvių vo maišomas su kitomis me- 
Taryba, šita Taryba ir renka • džiagomis, kad padarius di- 
delegatą ar du į suvažiavi- ’ namitą. Visi skyriai čia stovi 
mą. Taip daro Philadelphia,! vienas nuo kito gana atokiai

lietuvių Suvažiavimą
LIETUVOS ŽMONES 

BADAUJA

Amerikiečiai turi organizuot < 
pagalbą ir reikalaut, kad ( 

tuojaus butų sušauktas 
Seimas.

Iš Lietuvos ateina baugi- i 
nančių žinių. Žmonės jau ba
dauja. Valdžia paskyrė 15,- , 
000,000 litų paskoloms, bet ■ 
tos paskolos teikiamos dau
giausia ūkininkams, kurie 
turi kokio nors turto. Betur- _ 
čiamsgi, kurie kenčia di- 
džiausį vargą, nenorima nie
ko duoti, nes jie neturėsią iš 
ko paskolų grąžinti. 

. Kaune susitvėrė “Centro 
Komitetas” nukentėjusiems 
šelpti. Bet jis neturi jokių ry
šių su badaujančia liaudimi. 
Tai ne liaudies komitetas, ir 
ne jos rinktas, bet susidaręs 
iš tokių asmenų, kaip ponia 
Smetonienė, kun. Mironas ir 
vienas-kitas karininkas. Tie 
ponai badaujančių- žmonių 
savo akimis nemato ir bai
saus jų vargo nesupranta. 
Jiems rupi daugiau pasi
linksminti. negu badaujan
čius šelpti. Susirinkę jie 
geria “arbatėlę.” laiko “fivi- 
kleckus” ir traukia savo foto
grafijas, kurias paskui deda 
į laikraščius, kad pasirodžius 
dideliais “veikėjais.”

Tai yra pasityčiojimas iš
. badaujančių žmonių.

Lietuvos liaudis negali 
prieš tai užprotestuoti, nes 
jai balsas atimtas. Užtai pri
valo prabilti Amerikos lietu
viai. Padėję nuversti caro 
valdžią ir padėję Lietuvai 
prisikelti iš karo griuvėsių, 
mes negalime per pirštus žiū
rėti ir dabar, kuomet musų 
tėvų kraštą ištiko badas. 
Kaip darėm suvažiavimus ir 
steigėm šelpimo fondus 1914 
metais, kuomet Lietuvą pa
lietė karo nelaimė, taip turim 
padaryti ir dabar.

Kaip galima greičiausiu 
laiku turim sušaukti visuoti
ną Amerikos lietuvių suva
žiavimą, organizuoti badau
jančiai Lietuvos liaudžai pa
galbą ir reikalauti, kad 
dabartinė valdžia tuojaus 
sušauktų Seimą, nes tik Sei
mas gali tikrai liaudies rei
kalus suprasti ir tik jis vie
nas gali teisingai nukentėju
sius šelpti.

Amerikoje mes galime su
kelti net bado paskolą, gali
me nusiųsti Lietuvon visą 
laivą maisto ir drapanų. Mes 
galime kreiptis net į Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją ir gauti paramos iš 
jos. Juk ji šelpia kitų šalių 
pavargėlius, kodėl negalėtų 
sušelpti Lietuvos žmonių?

Bet visų pirma reikia su
šaukti suvažiavimas, reikia 
sudaryti ir įgalioti tam tik
rą įstaigą, kuri turėtų teisės 
šituo klausimu kalbėti ir 
veikti.

Vietą tokiam suvažiavi
mui “Keleivis” siūlo New 
Yorke, o laiką — gegužės 
mėnesy.

Toliaus “Keleivis” siūlo, 
kad suvažiavime butų atsto
vaujamos ne atskiros draugi
jos, bet kolonijos. Pavyz
džiui, visos Baltimorės drau
gijos ir kuopos, kurios prita-

Pittsburghas, Detroitas ir ki
tos kolonijos. Delegatų kelio
nę ir kitas lėšas apmoka 
draugijos sulyg savo narių 
skaičiaus ar kitaip. Šitaip iš
eis draugijoms pigiau.

Tokios tarybos kai kur jau 
yra, todėl nereikia jų nei or
ganizuoti. Daleiskim, water- 
buriečiai turi savo draugijų 
Sąryšį. Kur tokių organų da 
nėra, tenai reikia sudaryti.

Suvažiavimą gali sušaukti 
savo vardu Amerikos Lietu
vių Taryba, kuri anais me
tais buvo įkuita Philadelphi- 
jos suvažiavime. Jos valdy
boj yra drg. P. Grigaitis, 
adv. F. J. Bagočius ir S. Mi
cheisonas. Du pastarieji tam 
pritaria. Turbut nebus prie
šingas ir drg. Grigaitis.

ir prie to da apsupti aukštais 
pylimais, kad vieno sprogi
mas nepaliestų kitų. Dėl to 
taip ir atsitiko, kad šitas sky
rius išlėkė į padanges, o kiti 
pasiliko neužgauti. O sprogi
mas buvo toks baisus, kad 
girdėjosi per 50 mylių aplin
kui, ir toj vietoj, kur stovėjo 
to skyriaus trioba, žemėje ta
po išrauta 30 pėdų gilumo 
duobė. Išviso dirbtuvėje dir
bo 800 darbininkų, bet žuvo 
tik du, kurie dirbo tame sky
riuje. Ekspliozija sukėlė pa
niką netik pačioj dirbtuvėj, 
bet visame Gibbstowno mie
stely. Į kelias minutes subėgo 
apie 2.000 žmonių prie dirb
tuvės vartų teirautis, ar neuž
mušti jų giminės ir draugai, 
kurie tenai dirbo.

IiMASKVOS INTERNA
CIONALO.

Čekoslovakijos komunistų 
kongresas, kaip praneša už
sienių spauda, nutarė atšauk
ti is komunistinio internacio
nalo vykdomojo komiteto 

, Čekoslovakijos komunistų 
atstovą garsųjį Šmeralį, ku- i 
ris yra Rusijos diktatoriaus į —e*—y i-------j-------------------------
Stalino žentas. Čekoslovaki- sulaikyt nužiūrėtą automobi- 
jos komunistų rezoliucija at- lį, kuriuo važiavo 7 vaikėzai 
šaukimo reikalu esanti labai 
aštri ir smerkianti Stalino 
politiką.

i KOVOJ SU POLICIJA TA-I VAJŲ PRADĖJO GELŽ-
I PO PAŠAUTI DU VAI- į KELIEČIŲ BROLIJOS.

KEŽAI. 1 -------------

Stamford, Conn. — Perei
tą sąvaitę policija čia bandė

Gali kilti milžiniškas strei
kas, kurio nesulaikysią nei 
prezidentas, nei įstatymai.
Pereitą nedėidienį ketu

rios didžiausios Amerikos 
gelžkeliečių brolijos pakėlė 
vajų už įvedimą 6 valandų 
darbo dienos. Toms broli
joms priklauso daugiau kaip 
1.700,000 darbininkų ir jų 
rankose yra visas šalies ju- - 

i dėjimas. Pečkurių ir maši- 
Inistų (inžinierių) brolijos 
viršininkas Timothy Shea, 
kalbėdamas Bostono mitin
ge pareiškė, kad jeigu gelž
kelių korporacijos darbinin-

iš Nevv Yorko. Vietoj sustoti, 
jie paleido savo mašiną tie
siog ant policmanų, norėda
mi juos suvažinėti. Policma- 
nai spėjo atšokti į šalį ir su
sėdę ant motorcyklių pradė
jo vytis ir šaudyt. Pagalios 
automobilius buvo sulaiky
tas. Du vaikėzai jame buvo 
sunkiai policmanų šūviais 
sužeisti ir padėti ligoninėn. 
Likusieji penki uždaryti ka
lėjiman. Jie neturėjo nei lai- . . .. .,
snio, nei registracijos kortos kų i eikalav įmo^nenoi e> ispil- 
savo automobiliui. Spėjama, 
kad automobilius vogtas.

Vilkavišky Rado 
Ginklą Sandėlį.

Klaipėdos komendanto 
parėdymu, pas Vilkaviškiu 
gyventoją Kristupą Valaitį 
padalyta krata ir rasta gink
lų sandėlis. Jame buvo 11 vo
kiškų kariškų šautuvų, 5 vo
kiški karabinai, 3 rusiški 
šautuvai, 4 berdankos, 1 
franeuziškas karabinas, 1 
durtuvas, daug šovinių ir 
šautuvams prietaisų. Valaitis 
areštuotas.

PLĖŠIKAI SUDEGINO 
MOTINĄ IR SUNŲ.

Elkton. Md.— Pereitos su- 
batoš naktį čia sudegė savo 
namuose Ona Mahoney, 70 
metų amžiaus moteris, ir jos 
sūnūs Eduardas. Policija 
mano, kad tai bus darbas 
plėšikų, kurie juos nušovė ir 
paskui apiplėšę padegė na
mus. Kaimynai sako, kad ta 
šeimyna laikydavo pas save 
daug pinigų.

SAKO, NORSĖS NUNUO
DIJO PULKININKĄ.
Šiomis dienomis Kittem- 

bergo ligoninėj, netoli Pra
hos, Čekoslovakijoj, mirė 
pulkininkas Aleksandras 
Cimbalovas, buvusis Vran- 
gelio armijos vadas, o dabar 
dirbęs šitoj ligoninėj Kaipo 
gydytojas. Skrodimas paro
dė, kad į jo maistą buvo pri
dėta smulkiai sugrusto stik
lo. Šito dėlei liko areštuotos 
tris tos ligoninės norsės.

HOOVERIS PASKELBS 
1 GEGUŽES KAIP VAIKŲ 

SVEIKATOS DIENĄ.
Pereitą sąvaitę preziden

tas Hooveris paskelbė, kad 
1 gegužės dieną turi būt ap
vaikščiojama kaip vaikų 
sveikatos diena. Vaikų svei
kata vra svarbiausis kraštui •r 

daiktas, ir 1 gegužės bus 
daugiausia apie tai aiškina
ma.

UŽDRAUDĖ RINKTI AU 
KAS KINIEČIŲ 

PAŠALPAI.
Connecticut valstijos vy

riausybė uždraudė toj valsti
joj Kinijos šelpimo organi
zacijai rinkti aukas, šita or
ganizacija renka pinigus ba
daujantiems kiniečių vai
kams šelpti.

MIRĖ AMERIKOS AMBA
SADORIUS FRANCU- 

ZIJOJ.
Šiomis dienomis Paryžiuje 

mirė Amerikos ambasado
rius Myron T. Herrick. Jo 
kūną atveža greituoju karo 
laivu į Suvienytas Valstijas. 
Amerikos spauda velionį la
bai garbina, nes jis buvo ki
lęs iš vargingos farmerio šei
mynos.

PAGERBĖ “LYTIES” 
PROFESORIŲ.

Iš Missouri Universiteto 
nesenai buvo prašalintas Dr. 
Max Meyer užtai, kad jis pa
leido tarp studentų anketą 

i lyties klausimais. Bet užtai 
[Filosofijos ir Psichologijos

Meksikoj Siaučia 
Dideli Mūšiai.

Kontrevoliucionieriai giriasi 
“dideliais laimėjimais.”

si panedėli Meksikoje pra
sidėjo didelis mušis dėl Ji- 
menez miesto, kuris randasi 
kontrevoliucionierių ranko
se. Federalė kariumenė-pra
dėjo bombarduot miestą nuo 
pat ryto ir tik apie 5 valandą1 
po pietų atakos sustojo, i 
Kontrevoliucionieriai tuo
met išleido pranešimą. pasi-J 
girdami “dideliais laimėji-j 
mais..............
remtas ___ ___ ______  _____
liais. Bet gen. Calles vėliaus ją Charles W. Masoną. I)a-ną" paskui 10 valandų, 8 va- 
praneša. kad jo kariumenė bar suspenduotasai teisėjas landų, o dabar jau reikalau- 
vėl pradėjo bombarduoti bus atiduotas teismui. Prieš (ja 6 valandų darbo dieno* 
miestą. Daugiau kaip 200 jį yra 11 kaltinimų. I Darbo Jafką trumpinti ver.
maistininkų buvo jau paim- xUAWfc Ivr. Ad čia pats gyvenimas. Kapitali-
ta nelaisvėn ir federale ka DA 7 ŽMONES ^UVO OR- štai stengiasi prie kiekvieno 
numene turėjo užėmus jau LAIVIŲ NELAIMĖSE. J darbo pritaikyti mašiną, kad 
pih>ę Jimenez miesto. Išrodo, Pereitą nedėidienį Cali- galėtų apsieiti su mažiau 
kad kontrevoliuciomenams fornjj0j vienas orlaivis lėk- darbininkų. Todėl šiandien 
ve! prisieis bėgti, kaip ir vi- (iarnas su 5 žmonėmis atsi- Amerikoje ir vra tiek daue 
suomet jiems po "didelių lai
mėjimų“ prisieina.

Kito didelio mūšio laukia
ma vakarų pusėj, kur maišti
ninkai stipriai įsikasė ties La 
Cruz. Federalė kariumenė 
jau apsupo jų pozicijas tenai 
ir visi keliai pabėgimui at
kirsti. Taigi kontrevoliucio- 
r.ieriams reikės arba pasi
duoti, arba muštis ant žūt
būt.

ANGLIJA GAMINA 
RUSIJAI MINAS?

Anglijos parlamente vice- draugija savo metiniame su- 
valstybės sekretorius pareis- sirinkime Kentuckv Univer- 
kė, kad viena Anglijos firma sitete vienbalsiai išrinko ji 
vedanti derybas su Rusija savo prezidentu. Tai yra di- 
pagaminti jai minų. Kuriems delis tam profesoriui ‘pager- 
tikslams minos reikalingos bimas ir kartu moralis atnau- 
nėra žinoma. .sis reakcinei Missouri Uni-

—------------- l versiteto valdybai.
PILSUDSKIO VALDYMAS _____ _ .
UŽMUŠA LENKŲ TAUTĄ, j PRAŠO, KAD PRIMO DE

Centralinis lenkų partijos 
“Wyzwolenie” komitetas 
priėmė rezoliuciją, kultoj 
nurodoma, kad lenkų tauta, 
valdant Pilsudskiui ir jo ben
dradarbiams. nustojo visų 
vilčių pasiekti progresą ir 
ūkišką gerovę. Žemės ūkio 
politikoj pastebima vis didė
janti Lenkijos izoliacija. Vi- ___ . _
daus politikoj dabartinė vy- Primo de Rivera *pariiiktuT 
riausybė privedė Lenkiją toliaus diktatorium Jie sako, 
prie labai blogos padėties. ’ ’ • - -

RIVERA PASILIKTŲ.
Ispanijos diktatorius Pri- 

mo de Rivera paskelbė, kad 
jis pasitraukiąs, nes penki 
diktatūros metai sunaikino 
jo sveikatą ir jis visai pase
nęs. Bet atsirado atžagarei
vių profesorių ir universite
tų rektorių, kurie išleido 
“manifestą" prašydami, kad

UŽ PASIKĖSINIMĄ ANT 
KONSULO GAVO PUS- 

ANTRŲ METŲ.
Praha. Ukrainietis Paciuk, 

kuris 1928 m. lapkričio 31 d. 
Ukrainos nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvių dieną — 
šovė ir nepataikė į lenkų 
konsulą Prahoj, pasmerktas 
pusantrų metų kalėti.

KUNIGAS PASIKORĖ
Bisley mieste, Anglijoj, 

šiomis dienomis pasikorė sa-------..................... ................... oanentus oa<
vo klebonijoj kun. John lovas buvo \ rangelio adju- kuriuos rado oavoctu def 
Gwyon, kuris paliko $50,000 tantu ir bolševikų nuteistas mantų už $150 000 * Ti • k-

kad jų balsas esąs “visuome
nės balsas.“ Bet jeigu visuo
menė galėtų savo žodį pasa- 

diktatorius išlėktų
NUNUODIJO VRANGE

LIO ADJUTANTĄ. _______
Kuttenberge apskrities Ii- kuliavirsčias.

goninėj netikėtai mirė rusas' ----------------
gydytojas Chimbalovas, ku- SUČIUPO $150,000 VER 
ris susirgo tuojau po pietų. TĘS DEIMANTŲ 
Skrodimas parodė,kad jisnu- Topefa,, Kana. _ Policija
nuodytas arseniku. Chimba- čia suėmė 4 banditu- rrol In ori iu_

biedniems vaikams ant keli- sušaudyti, nuo ko jam pasi-'menįs buvo išnlė&i d r 
naičiij. sekė pabėgti. [puolimą San Franciaeojnaicių. sekė pabėgti.

bus priversti apskelbti strei- 
[ ką. kurio nesulaikys nei pre
zidentas. nei jokie įstatymai. 

' Amerikos gelžkeliečių bro
lijos yra tos organizacijos, 
sako traukinių tarnautojų

SUSPENDAVO VYRIAU
SIOJO TRIBUNOLO 

TEISĖJĄ.

Oklahoma City. — Vaisti-j prezidentas Whitney, kurios 
Girdi, puolimas at-jos senatas čia suspendavo, visų pirma iškovojo Ameri- 
su dideliais nuosto-,Vyriausiojo Tribunolo teisė-'koie 12 valandų darbo die- t rmn C ’ 11 za.- m i TAT YT * n i • t t

su 5 žmonėmis atsi- Amerikoje ir yra tiek daug 
mušė į kalną ir visi žuvo. Ki- žmonių be darbo. Rodos, 
tas amerikiečių orlaivis nu- darbai eina gerai, korporaci- 
krito Meksikoj netoli Tam- jos darosi milžiniškus pel- 
pico. Tenai du amerikiečiai nūs, o tuo tarpu tūkstančiai 
užsimušė. j darbininkų vaikščioja be

--------------- ■ darbo, nes jų vietą užėmė 
A •! D ’1---1 mašinos. Mašinos išstumiaAmerika Keikalau- net gelžkeliių tarnautojus iš 

darbo. Tą labai aiškiai paro
do statistika. Pavyzdžiui, 
1920 metais ant Amerikos 
gelžkelių dirbo 2,000,000 
tarnautojų, o 1927 metais jau 
nepilni 1,700,000. Judėjimas 
ant gelžkelių per tą laiką ne- 

J sumažėjo: jis dar padidėjo, 
bet mašinos užima žmonių 
vietą.

! Lokomotivai šiandien tiek 
jau patobulėjo, kad vienas jų 
gali atlikti tą darbą, kur pir
ma reikėjo trijų. Be to, įve
dama gazolinu ir elektra va
romi lokomotivai, kur pečku- 
iys jau nereikalingas ir už
tenka vieno žmogaus. Ačiū 
republikonų valdžiai, milži
niškos korporacijos dabar 
pradėjo organizuotis į tras
ius. Apie 1700 atskirų gelž
kelių žada susilieti i 18 ar 20 
milžiniškų sistemų, kas reiš
kia. kad vėl kokia 20.000 
žmonių bus paleista nuo dar
bo.

Taigi, kad darbininkai ir 
nenorėtų, bet neprisotintas 
kapitalo godumas verčia 
juos reikalauti trumpesnių 
darbo valandų, nes tik tokiu 
budu bedarbiai galės rasti 
sau užsiėmimo.

ja $24,000,000 Už !
Sabotažą.

Sako, karo metu vokiečiai 
suruošė daug gaisrų ir iš- j 

sprogdino daug amunicijos.
Šią sąvaitę Amerikos 

agentai įteikė maišytai skolų 
komisijai reikalavimą, kad į 
vokiečių valdžia užmokėtų 
Amerikai $24,000,000 už tą 
sabotažą, kurio Vokietijos 
valdžios agentai pridarė čia 
karo metu. Amerika sako, 
kad didelės amunicijos eks- 
pliozijos ir gaisrai, kurie su
naikino daug karo medžia
gos ir kitokių turtų, buvo vis 
Vokietijos agentų darbas.

Bet Vokietijos atstovas. 
Dr. Kari von Lewinski, visus 
Amerikos reikalavimus at
meta kaipo nieku nepama
tuotus. Jis sako, kad visos 
tos ekspliozijos ir gaisrai ga
lėjo atsitikti per pačių ameri
kiečių neatsargumą ar 

be $750 pabėgo. Jų automo-dėl kokių nors nežinomu 
bilį operavo mergina.

PAKLOJO 1200 MEKSI
KOS MAIŠTININKŲ.

Meksikos valdžia pra
neša. kad prie Mazatlano 
krito 1200 kontrevoliucionie- 
rių. Miestą gynė 2500 ištiki
mų kareivių, o juos atakavo 
5000 maištininkų. -Jie ėjo 
atakomis per dvi dienas. 
Laukas, kuriuo jie ėjo ant 
miesto, buvo platus ir lygus, 
todėl ištikimos kariumenės 
kulkasvaidžiai skynė juos 
kaip šieną.

i

MERGINA OPERUOJA 
BANDITŲ AUTOMOBILĮ.

Pereitą subatą Chicągoj 
banditai buvo užpuolę Ącme 
plieno dirbtuvę, kur buvo 
atvežta pinigų darbininkų 
algoms užmokėt. Plėšikai už
mušė vieną žmogų ir pagro- šiaip

priežasčių, ir Vokietija ne- 
kuomet negali būt už juos at- 
sakominga.AUTOMOBILIUS UPĖJ. 4 

MERGINOS NEBEGYVOS.
> Mt. <iilead. Ohio. — Neto
li nuo čia žmonės rado upėj 
automobilių ir keturias jau- Y orke pasmerkė penkis vV all 
nas mergina.' prigėrusias. Jų Streeto Židikus, 
laikrodėliai buvo sustoję ant 
Iii. Reiškia. 1" valandą nak
ties įvyko jų nelaimė. Tą 
naktį buvo tirštas rūkas ir 

r už- jos. matyt, nuvažiavo nuo 
kelio.

Į

PRIGAVO 30,000 ŽMONIŲ

Federahs. teismas Nevv i6 COLIŲ SNIEGO .MAINE 

kurie išpar-j VALSTIJOJ.
Pereitą sąvaitę Maine’o 

Eastporto ir Mi- 
chias apielinkėse, prisnigo 
16 colių sniego, šitokio apsi
reiškimo žmonės tenai nebu
vo matę jau nuo 56 metų.

davė už $5,000.000 beverčių
“vario kompanijos“ šėrų. Jie valstijoj, 
apmovė išviso apie 30,000 
žmonių. Bausmė tiems suk
čiams bus paskirta šį penkta
dienį.

i t
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APŽVALGA
NE TIK RYKŠTĖS, BET 

IR LAZDOS.
Laikraščiuose jau buvo 

rašyta, kad kai kuriose vieto
se Rusijoj komunistai pradė
jo rykštėmis plakti žmones. 
Vienoj vietoj “raudonieji’* 
žvalgybininkai suplakė visą 
kaimą už pasipriešinimą \ ai
džiai.

Dabar ateina žinių, kad ši
tų “liekarstvų” jau tenka ir 
patiems komunistams ragau
ti. Štai, pačių bolševikų lei
džiamas “Trud” (“Darbas’*) 
praneša, kad viename toto
rių kaime, Sibire, to kaimo 
sovietas nutarė pastatyti 
naują mahometonų bažny
čią (totoriai išpažįsta Maho
meto tikybą), ir tuo tikslu 
uždėjo gyventojams mokes
nio po 2 rubliu "nuo dūšios.” 
Kai kurie komunistai atsisa
kė tą mokesnį mokėti, todėl 
buvo suimti ir viešai rykštė
mis nuplakti.

Bet Trockis sako, kad bol
ševikai gauna netik ivkščių. 
o ir lazdų. Savo laiške, kurį 
išspausdino Vokietijos kai
riųjų komunistų organas 
“Volksvville,” Trockis -rašo:

“Prievarta, mušimai lazdo
mis. fizinės ir moralės kančios 
—tai atlyginimas geriausioms 
bolševikams už jų atsidavimą 
Spaliui..."

Atsidavimas Spaliui reiš
kia atsidavimą komunistinei 
revoliucijai, nes spalių mėne
sy jie nuvertė Kerenskio val
džią ir apskelbė “proletaria
to diktatūrą.*’ Jie manė, kad 
toji diktatūra naikins tiktai 
buržujus, bet dabar pasiro
do, kad ji jau peria kailį ir 
jiems patiems.

šelpimo komitetas. Apskričių 
viršininkų uolumu susikūrė ir 
kuriasi k<

KEDYS NUTEISTAS TUJtt SLAPTA SKAITYT 
VISAM AMŽIUI. “SOCIALDEMOKRATĄ.”

Kitoj vietoj, šiame "Relei- Vienas
vio" numery, skaitytojai ras • ‘
aprašytą "plečkaitininkų" ••. * 
bylą, kurią šiomis dienomis į. 
kariumenės teismai nagt inė-j 
jo Kaune. Buvo kaltinama iš 

i asmuo už sąmokslą_____ omitetai vietose. Ku- rišo 21 _ 
riasi taip pat iš aukšto, biuro- nuversti dabartinę valdžią, 
kratiniu bildu, dažnai Įtraukda- Sukilimas turėjęs įvyKli 192

I

musų, skaitytojas 
mums laišką, kurį 
nuo savo brolio iš 
.Jo brolis tarnauja

J policijoj, teciaus yra denio 
' kratinio nusistatymo žmo

» I 
geriausiusI metaL. Alytaus apielinkėje, 

maždaug tuo laiku kaip ir 
Tauragėj. -Jo priešaky stovė
jo tris Seimo socialdemokra
tų frakcijos atstovai: Pleč
kaitis, Paplauskas ir Kedys. 
Jų tikslas buvo: atstatyti de- 

; mokratinę tvarką ir konstitu- 
tų galimybės peržiūrėti valsty-.ciją. Bet sukilimas nenyko, 
bės išlaidas ir jas apkarpius nes šnipai susekė visus pla- 
kur reikia rasti daugiau lėšų i nūs. ir vadams prisiėjo bėgti 
plačiam šelpimo darbui. Keika- Užsienin.

mi i savo tarpą ne 
darbui žmones, Oet vietoje vož- 
niausius arba norinčius pasižy
mėti...

"Mums vėl ir vėl tenka pa
kartoti: dabartinio vargo nuga
lėjimui reikalinga, kad pats 
kraštas per savo atstovus turė-

linga. kad pati visuomenė savo: adams prasisalinus, žval-; 
iniciatyva, savo pasiryžimu, per &yba pradėjo areštuoti kai-j
savo organizacijas paimtu au- miečius. kuriuos ji nužiūrėjo 

buvus sąmokslo dalyviais. 
________ Pereitais metais valdžios or- 

moningo. bendro reikalo supra- ganai paskelbė, kad ir Kedys 
jau suimtas. Jis atvykęs Lie
tuvon su “plečkaitininkų” li
teratūra. ir čia

kų rinkimo ir jų skirstymo. 
Reikalinga laisvo, pilietinio, są-

timu pagristos minties veiki
mo.”

Ištikro, !
nelaime galėtų kiek sekmin-jju noru- išpasakojęs žvalgv- 

. kJ°'utl “*?ai ?eimuS-- bai 'įsus planus, kaip “pleė- 
Todėl dabartine vyriausybe, 
privalo tuojaus paskelbti' 
Seimo rinkimus.

Amerikos lietuviai turėtų 
daiyti susirinkimus ir siųsti 
Letuvos ministerių kabine
tui reikalavimus, kad Seimas 
butų šaukiamas kuo grei
čiausia.

.... . . i erai ui a. ir via Žvalgyba jį 
.'U šitokia *ra^to p^musi. Suimtas jisai “mie- 

k i At, v I-» aI’ I- v i 1 _ y _

Pasibaigė “Plečkaitininkų” Byla.

KOVAI SU BADU LIETU
VOJE TURI BUT SU
ŠAUKTAS SEIMAS.

Lietuvos darbininkai ir 
vargingi ūkininkai jau ba
dauja. Vargas pasidarė toks 
didelis, kad jau ir valdžios 
organas “Lietuvos Aidas” 
pradėjo rašyti apie badau
jančias vargšų šeimynas, 
nors paprastai jis mėgsta tik
tai "geras” žinias skelbti. Su
sidarė net ir Centro Komite
tas nukentėjusiems šelpti, j 
Bet i tą komitetą įnėjonei 
liaudies atstovai, o visokie 
“aukšti” ponai ir ponios. ku
rie su badaujančiais neturi 
jokių lysių ir visai nesupran
ta ų padėties. Tiems ponams 
ir ponioms daugiau rupi ‘‘ar-; 
batėlės” ir nusitraukimas fo
tografijų laikraščiams, negu 
badaujančiųjų šelpimas.

Kalba apie nukentėjusių 
šelpimą ir vyriausybė, bet. 
kaip “Socialdemokratas” pa
stebi—

■ Ūkiškais sumetimais vado- 
v.iudamos. dabartinė vyriausy- 

susirūpino tik ūkininkais, 
nes jie jos manymu yra krašto 
ekonominio gyvenimo pamatas. 

"Bet ar tik ūkininkai kuria 
Lietuvos gyvenimą ir jos atei
ti ? Kiek vertybių pagamino 
Lietuvos darbininkai ir maža
žemiai. shvo gyslų Įtempimu ir 
savo prakaitu Įliedami gaivi
nantį kraują Į musų krašto 
ūkiškąjį organizmą? Dabar vie
ni visai palikti badui graužti, o 
kitus aplenkia net tos smulku
tės paskolų sumos, kurios da
bar skiriamos iš 15 milijonu. 
Nes vietoje paskolų dalintojai 
atsižiūri į šelpiamųjų kreditin
gumą ir paprastai nieko neduo
da labiausia suvariusiems ūki
ninkams. girdi, jie neturėsią iš 
ko grąžinti paskolos.

“Kur čia jei ne žmoniškumas, 
tai bent sveikas ir nuoširdus 
krašto reikalų supratimas ?

“Vyriausybės paraginta mu- 
sų visuomenė šoko organizuoti 
be iždo pačios visuomenės šelpi
mo darbą vargstantiems. Iš 
aukšto paraginta, iš aukšto ir 

arte. Atsirado centralinis

kaitininkai” ruošė Alytuje 
sukilimą. Ir valdžios organas 
paskelbė Kedžio “išpažintį” 
su visomis smulkmenomis.

Taigi, pasiremdama ta “iš
pažintimi” ir kitais “fak
tais,” žvalgyba ir suruošė ši
tą bylą.

Kaltinamuosius gynė keli 
advokatai. Purėnienė. A. Su
gintas. Kacas, Japu. Serėme- 
tevskis ir Lukas.

Nei vienas kaltinamųjų 
prie kaltės neprisipažino. 
Kedys atsisakė ir nuo tos “iš
pažinties." kurią žvalgyba 

'buvo anksčiau paskelbus. Jis 
paaiškino, kad tą "išpažin
ti” jam diktavo žvalgybos 

j viršininkas J. Statkus kalėji
me. Ir gali but. kad jis rašė 
ią žiauriai kankinamas, nes 

'pats Statkus pasakė teisme, 
ikad tą dieną Kedys buvo la
bai ‘‘nuvargęs.”

Nežiūrint, kad valdžia ne
turėjo prieš kaltinamuosius 
tikrų Įrodymų, valstybės gy
nėjas reikalavo, kad Kedį 
teismas nubaustų mirties 
bausme, o kitus — po 15 me- 

j:ų kalėjimo.
Teismas tarėsi 5 valandas 

dr nutarė: Juozą Kedį. Praną 
įBilinską ir Vladą Janulevi- 
čių nubausti po 7 su puse me- į 

i tų kalėjimo. Toliaus: Beruč-, 
; ką. Antaną Juškevičių, Pet- 
irą Kvaraciejų, Antaną Na-;

gus ir mėgsta tokios pakrai
pos laikraščius skaityti. Jis 
rašo:

“Širdingiausia tau dėkuoju. 
broli, kad užrašei man ‘Kelei
vi.' darbo žmonių laikrašti. Bro
li mielas, aš tau trumpai pa- 
briešiu savu mintis, iš ko tu su
prasi mano nusistatymą politi- 
koj>. Aš esu demokratizmo ir 
parlamentarizmo šalininkas. 
Nors demokratija turi daug 
priešų — iš dešinės ją puola 
fašistai, iš kairės komunistai— 
bet as vistiek nenusimenu... 
laikui bėgant viskas pasikeis. 
Kai visuomene susipras, ji vie
nu akies mirksniu padarys dik
tatūrai galą ir pastatys demo
kratinę valdžią.

"Aš Lietuvoje skaitau tik so
cialdemokratu laikrašti, nes tik 
jie teisingai kovoja ir gina 
biednuomenės reikalus. Bet

I
skaitau atskirais numeriais.’ ... . ineprenumeruo.iu. nes bijau įta
rimo. kad nepavarytų iš tarnys-į 
tės. užtai skaitau visai slapta."

Tas parodo, kad ir Lietu- vaidins 
vos policijoj yra pažangių prajovus, 
žmonių, tik prie dabartinių 
sąlygų jie yra priversti savo 
nusistatymą slėpti.

Šiomis dienomis kariume- ___________ _
nės teisme Kaune buvo na- Lietuvoje išpūtė 
grinėjama f Z
“plečkaitininkų” byla. “Tae- diktatūrai, 
tuvos Ūkininkas”

“Plečkaitininkų" baubą alaus ir degtinės‘partijas, 
dabartinė apie muštynes, mergas, kei-

taip vadinamų valdžia. Kas tik priešingas kinta ir panašius ‘veiksmus.

•<

ANGLAI GINČIJASI DĖL 
LENINO.

Vienas Anglijos didžiū
nas. M'inston Churchill. per 
Londono "Times” išgyrė na- 
bašninką Leniną kaipo dide
lį vadą ir galvočių.

Kitas didžiūnas, lordas 
Birkenhead. išėjo per tą patį 
“Times" ir sako, kad Lenino 
didumas yra tiktai pasaka. 
Anot Birkenheado. tariamą
jį Lenino didumą žmonės 
matą ketin iuose dalykuose, 
būtent:

1. Nuo pat pradžios Leni
nas skelbė doktriną, kad “vi- 
-a galia turi but sovietams." 
ir sovietai Įsigalėjo.

2. Jisai vadovavo bolševi
kų valdžiai, kuri per keliatą 
metų buvo pavojus civiliza
cijai.

3. Jisai neleido Trockiui 
nutraukti deiybų su vokie-

i iiais Brest Litovske. ir tuo 
i budu išgelbėjo Rusiją nuo iš
naikinimo.

4. Leninas 1921 metais, 
drąsiai atmetė savo bolševi-: ricką. Romą Navicką ir Pet- 
kiškas ekonomi jas ir pradėjo r? Stramkauską — po 4 me-

‘ mėginti “naują ekonomine itus katorgos. Kiti nuteisti 
; politiką." * į nuo 1 iki 2 metų katorgos, o

Bet ar šituose dalykuose į teisinti..
yra kas nors nauja bei išmin-: Bet dabar atėjusios "Lie
tinga? tuvos Žinios” praneša, kad

Viena, Sovietai nebuvo! P° t0 dar
Lenino padaras, nes jie svar-l*1*1* Kedžio byla. Pirma jis 
bią rolę lošė jau prie Kerens- :buvo nuo visko užsigynęs, o 
kio laikinosios valdžios. dabar prisipažino dalyvavęs 

Antra, prie bolševiku vai-Įskilimo organizavime, tik 
d žios Leninas, kaip vadas, Prijaučiąs valstybei tuo nu- 
jokiu gabumu neparodė, nes įkaitęs, nes ėjęs ginti kons- 
jis tik sekė minios ūpą. o ne' titucijos, o ginkluotą sukili- 
vadovavo jai. ma dabartinė valdžia yra le-

Neturi tikro supratimo, ko
kia dabar valdžia Lietuvoje, 

taibylai geriausia tinka musų: jaus yra krikštijamas “pleč-, ką reiškia sukilimas ir per- 
.----- i-------- 1.:,. ..i- x Valdžios laik-į versmas. Teisingai

raščiai 
kaitininkai" yra Pilsudskio'medžiaga netinka jokiai or- 
tarnai, Lietuvos priešai, juosjganizacijai. juo labiau slap- 
reikią naikinti iš “pademeni-;tai, kur reikia gudrių, paslap- 
jos” ’

Tuo tarpu gi 
kaltinamas ;
“plečkaitininkų"
taip. Kada tautininkai nu-j 
vertė teisėtą Lietuvos val
džią ir išvaikė žmonių išrink
tąjį Seimą, tai bm'usieji Sei
mo atstovai Plečkaitis ir' 
Paplauskas, kaipo sočia 1de-! 
mokratai, pasiūlė savo parti-i 
jos Centro Komitetui šaukti 
žmones prie sukilimo ir vers
ti tautininkus laukan. Sočiai-i 
demokratų Centro Komite-j 
tas ginkluotam sukilimui ne
pritarė, tuomet Plečkaitis su 
Paplausku nutarė organizuo
ti sukilimą be partijos prita
rime. Sukilimo tikslas buvo 
— atstatyti demokratinę 
tvarką ir konstituciją. Sukili
mas buvo organizuojamas 
Alytaus apielinkėj. Tam pri
tarė ir buvusis Seimo atsto
vas Kedys. Sukilimo inicia
toriai buvo susižinoję su 
2-rojo ulonų pulko karei
viais ir jau buvo sumoštas vi
sas puolimo planas. Sukilimą 
turėjo pradėti 200 civilių vy
rų, ginkluotų revolveriais ir 
granatomis. Jie turėjo nu
ginkluoti policiją, nukarpyti 

'telefono vielas, apsupti kari- 
ninkūs,-. kad neprileidus jų 
prie kareivių, ii' pulti kulka- 
svaidžių eskadroną, kur 

I jiems turėjo but išduoti kul- 
! kasvaidžiai. Bet sukilimo 
i planas išėjo aikštėn ir jo ini- 
'ciatoriams prisiėjo bėgti.
Plečkaitis, Paplauskas, Ke- 

Įdys ir kiti pabėgo per lenkų 
I 'ieną i Vilniaus kraštą, 
i Taip sukilimo planą apra
šo kaltinimo aktas. Pabėgus 
vadams i užsieni, valdžios 
šnipai pradėjo landžiot po 
žmones ir klausinėti, kas iš 
vietos gyventojų buvo prie 
Plečkaičio prisidėjęs. Kastu- 
įrėjo ant ko piktumą už mer
gas ar už degtinę, tuoj ir pa
sakė, kad imkit jį, jis yra 
rplečkaitininkas." Ir taip po
licija suėmė daug jaunuolių, 
kurie nieko bendra su tuo’su- 
kilimu neturėjo. Visi jie bu- 

įvo pakrikštyti “plečkaitinin- 
įkais" ir kariumenės teismas 
[dabar teisėjuos kaip “vals
tybės išdavikus.” . -• 
. Teisme kaltinamieji skun
dėsi. kad tardydama policija 

įjuos žiauriai kankino ir pri- 
' vertė pasiraš.vri jos pačios 
■ sufabrikuotas “išpažintis," 
bet teismas nekreipė į tai jo
kio dėmesio. “Lietuvos Ūki
ninkas” rašo:

“Teisute sėdėjo kariškos 
sargybos saugojami 21 “su
kilėlis." Ir juokas ima ir gai
la. kai žiuri į “sukilėlius,” 
dabar kaltinamuosius. Be
veik visi kaimo jaunuoliai, 
mažai išlavinti, nenusivokia, 
ko teisėjai ir advokatai jų 
klausia, neturi supratimo 
apie politines partijas, pa
žiūrų skirtumą, bet užtai jie 
‘gabus’ ir supranta apie

kas stoja už de- 
sako. kad mokratinę tvarką, tas tuo-

žmonių posakis: “Kenč kal-jkaitininku. 
tas—kenč nekaltas.’* Nes čia 
ištikrujų prisiėjo kentėti ne
kaltiems žmonėms.

Kas gi ištikrujų yra tie 
“plečkaitininkai?” Tūli ma
no. kad tai kokie baisus Lie
tuvos priešai, baisesni da už 
bolševikus ir fašistus. O kaip; 
šita byla parodė, tai “pleč- 
kaitininkais” čia buvo pa
prasti kaimo berniokai, kurie 
nieko nežino nei apie politi
ką. nei apie partijas, tik pik
tų liežuvių įskųsti kaip “pleč
kaitininkai." ir daugiau nie- 

[ko.______________________

vienas 
skelbia, kad "pleč-, gynėjų pasakė, kad tokia

; lis išlaikančių ir visais klau
simais nusimanančių žmo-

Redakcijos Atsakymai

DZIMDZ1-DRIMDZI 
Maršrutas.

Po 5 metų Dzimdzi-Drimdzi 
vėl atgijo. Susidarė didelė grupė 
ii A. Vanagaičio. J. Olšauske ir 
Akiro-Biržio. ir vėl Dzimdžiai 
keliaus po lietuvių kolonijas ir 

nematytus-neregėtus

t

A. Dagiui. — Eilėraščius 
gavome. Peržiūrėsime.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Registracijos klausimas da 
nėra galutinai paaiškėjęs. 
Kaip dabar rodos, tai regist
ruotis turės tiktai tie. kurie 
atvažiuos po 1 liepos šių me
tų. Apie tai bus kiek plačiau 
paaiškinta kitu kartu.

K. Trinkai.—Grąžiname.

BALANDŽIO MĖNESY:
17 d.. Detroit. Mich.
19 d.. Cleveland. Ohio.
21 d.. Rochester. N. Y.
26 <1.. Amsterdam. N. Y.
28 d.. Brooklyn. N. Y.

GEGUŽĖS MĖNESY:
1 d..

<L.
d..
d..

Bridgepoit. Conn. 
New Haven. Conn. 
New Britain. Conn. 
Boston. Mass.

I

Ispanijos diktatorius Pri- 
mo de Rivera žada jau tikrai 
pasitraukti nuo valdžios vai
ro. Sako, per penkis diktatū
ros metus pasenau.

Nuslinkęs nuo kalno snie
gas Colorados valstijoj pe
reitą sąvaitę užbėrė 4 mai- 
nerius. -Jie tapo palaidoti su 
visa bakūže.

»>

5
9
10 d.. Nonvood. Mass.
12 d..- Boston. Mass.
15 <1.. Montello. Mass.
19 d.. Lowell. Mass. (po piet)
19 d.. Lawrence. Mass. (vak.) 
23 d.. VVorcester. Mass.
25 d.. \V’orcester. Mass.
26 d.. Athnl. Mass.
29 d.. VVestfield, Mass.

BIRŽELIO MĖNESY:
1 d.. Hartford. Conn.
2 d.. Newark. N. J.
5 d.. Ansonia. Conn.
8 d.. Philadelphia. Pa.
12 d.. Baltimore. Md.

d.. Scranton. Pa.
18 d.. Mahanoy City. Pa.
14 d.. \Vilkes Barrė. Pa.
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‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

uovavo |ai. , 1 a . v ,
Trečia, taika su vokiečiais gazavusi. nes ir ji pati per| 

Brest Litovske nėra Lenino ginkluotą sukilimą atsistoju- , 
išminties pavyzdis, nestik®- 
isteriškas kvailys galėjoI Pasiremdamas šituo pa-: 
vaizduotis, jog bolševikai ; reiškimu, kariumenės teiš
gali kariauti prieš Vokietija. |mas nusprendė: Juozą Kedį I

Ketvirta, bolševiku valstv-:?_ubausti. »unkiujM <»•*« ka' 
-------- ’ va *eJ,mu ,’tl gyvos galvos, o

Praną Paulauską penkiolikai
bės ūkis 1921 metais buvo 
jau visiškai suiręs, todėl čia 
nereikėjo Leninui didelės __________
drąsos pasiūlyt Sovietų vą-Į SUGRĄ2INO 7 IR S “KE- 
dam>. kad pakeistų ekono-, LEIVIO” NUMERIUS, 
mine programą, nors nauja (>nzu|.a nei]eido Lietuvon 
tvarka vėliaus taipgi suiro. if|viejų jž eifes ..Kelejvio-

Toliaus. sako lordas Bir- numerių — 7-to ir 8-to. Abu- 
kenhead, istorikai galės pa- sugrąžino atgal, 
stebėti, kad nei vienas Lėni-: Viename numery ant pil
no pranašavimas nėra išsi-|)T1o puslapio yra padėta žinia 
pildęs. Ar jis skelbė pasauli- apje studentu demonstracija 
nę proletariato revoliuciją, į Kaune.

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

n j'L 1r J

ar vaizdavosi subolševikintą 
Angliją, ar laukė vietinių 
permainų Rusijos gyvenime 
—jis klydo visur be jokios iš
imties. Kiekviena jo priemo- 
nių davė vis lętokių rezulta
tų. negu jis tikėjosi.*

I 
o kitame yra prane- i 

Šimas iš Lietuvos apie tai. 
kaip vieni karininkai norėjo 
Voldemarą apskelbti Lietu
vos karalium, o kiti stojo už 
Smetoną. Matyt, kad dėl tų 
žinių ir neįleido musų laik
raščio.

o

’ Inkvizicijos paveikslas ii '‘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 jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siusti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterj, įvynioti į popierelę, kad nepraplėštų knnverto, ir 
įdėti į laišką.

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

I .

e

fei šitos bylos,.....
aktas išaiškino i nių.

istoriją' "Liudininkų buvo iškvies
ta apie 40, bet beveik nei vie
nas neparodė ką nors tikra, 
kas rengėsi sukilimui, kas 
agitavo, kas ėjo sukilti. Kai 

! kurie pasakoja, kad kaime 
j bobos šnekėjo, bet kas joms 
įsakė ir jos. čia — teisman 
pakviestos, nežino. Mat. bo
belės yra įgudusios iš adatos 

j visada vežimą priskaldyti, 
i Nuo jų kalbų dažnai tenka 
nukentėti kaimo nekaltoms 
mergelėms. Dabar teko nu
kentėti ir vyrams. Bet teisme 
jų kalbos neturėjo reikšmės, 
jokių įrodymų nepatiekė. 
Buvo liudininkų, kurie liudi
jo prieš kaltinamuosius, bet 
išaiškinta, kad jų daugelis 
parodymų nėra tikri. Vienas 
yra piktas už žemę, kitas už 
oaneles. pievas, miltus ir tt. 
Bendrai, iš liudininku kokiu s z
nora prieš kaltinamuosius 
rimtų parodymų negauta. 
Valstybės gynėjas rėmėsi 
žvalgybininkų parodymais ir 
liudininkais, kurie paliudijo 
iš pykčio. Reikalavo trims 
kaltinamiesiems: J. Kedžiui, 
VI. Janulevičiui ir Pr. Bilins- 
kui mirties bausmės, kitiems 
po 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir keliems sušvel
ninti bausmę.

“Kaltinamieji neprisipa
žino kaltais. Duotame jiems 
paskutiniam žody paraškė, 
kad jokiai slaptai organiza
cijai nepriklausę ir tokios 
organizacijos nežinoję, apie 

' sukilimą nieko nežiną. Bet 
kaltinamieji pasakojo kaip 
jie buvo suimti, kaip tardomi 
ir kankinami.

“Teismas po keturių dienų 
posėdžiavimo ir beveik šešių 
valandų pasitarimo išnešė 
rezoliuciją, kad svarbiausi 
kaltininkai nubausti po 7 ir 
pusę metų sunkaus kalėjimo, 
kiti mažiau ir eilė kaltinamų
jų išteisinta.

“Taip teismas išaiškino 
kas tikrai yra “plečkaitinin
kai." Gal dabar jų vardas ne
bus toks baisus ir tiems, ku
rie anksčiau jo nesuprato, 
čia tenka paminėti, kad tai 
ne pirma byla. Jau keli asme
nys anksčiau sėdėjo teisme 
kaltinamųjų suole, dar kelio
lika yra Va minose — ir vis 
tai plečkaitininkai — Aly
taus pučistai."

Graikija ir Jugoslavija pa
sirašė draugiškumo sutartį. 
Kilus tarp judviejų nesusi
pratimams, ginčai bus pave
dami Tautų Lygai spręsti.

Aliantai reikalauja, kad 
Vokietija atlygintų jiems ne
tik visas karo išlaidas, bet 
kad ji atmokėtu ir visas jų 
skolas Amerikai. Vokietija 
šitą reikalavimą atmetė.

v

PRANEŠIMAS
Jš priežasties mirties mano brolio. Daktaro Hamilton C. 

Perkins. nuo 556 Broadsmv. South Boston. jo ofisą ai ati
darysiu Utaminkais, Ketvertais ir Sukatomis, nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 9 vak. Panedelfais. Seredomis, Pėtnyčiomis ir 
Nedėliomis aš busiu savo Dorchester io ofise tomis pačio
mis valandomis. Sekretoriai bus abiejuose ofisuose nuo 9 
ryto iki 10 vakare kasdien. Telefono numeriai tie patys. (-) 

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

* <



KELEIVIS
f—±------------------------

| Km skaito ir rato, | © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS < Kas alsteo omiki% ? | To alskas ■spolHs

PITTSBURGH, PA.
- Vakarienė jauniems musų 
dailės mėgėjams pagerbti.
Kadangi pažangioms Pitts- į 

burgo organizacijoms ren
giant visokias pramogas vi
suomet buvo kviečiami musų 
jaunuoliai tai padainuot, tai 
pagriežti, tai pašokti, ir ka
dangi jie atlikdavo visa tai 
be jokio atlyginimo, tai SLA. 
3-čias Apskritys suruošė 
jiems pagerbti vakarienę. 
Lietuvių Mokslo D-ja davė 
tam tikslui salę. Bilietų pa
daryta 200. nes tiek tik galė
jo salėn sutilpti. Jauniems 
musų darbuotojams tikietai 
iš&iuntinėto dovanai. Iš viso 
jų išsiųsta 32. Bet ne visi da
lyvavo.

Vakarienė įvyko 17 kovo, 
8 vai. vakare. Salė buvo pa
puošta lietuviškomis spalvo
mis. Komisijos narys p. Rū
kas net pastebėjo: “Aš beei
nu. kad mes esam geresni 
Lietuvos patriotai, negu 
Kauno ponai.” Stalai buvo 
apstatyti gyvom gėlėm, o 
daugiausia “garbės stalas,” 
prie kurio sėdėjo visi garbės 
svečiai. Vakaro pirmininku 
buvo Pivoriūnas, o programą 
vedė p-lė Akelaitytė. Pirmi
ninkas pakvietė pasakyti po 
keliatą žodžių šiuos svečius: 
E. Parauzą, K. Savicką, J. 
Baltrušaitį. F. Sadulienę, M. 
Grinienę, J. Kazlauską ir J. 
K. Mažiukną. Paskui p-lė 
Akelaitytė iššaukė visus ar
tistų vardus, ar kurie buvo, 
ar nebuvo. Publika visiems 
paplojo. Toliaus da kalbėjo 
šie veikėjai: A. Lelionis, J. 
Virbickas, J. Dargis, J. Rod- 
jeris, J. Rūkas. S. Bakanas, 
J. Užkuraitis, S. Simanavi- 
čia. A. Marčiukonis, J. Povi
liūnas, virėjas J. Pociūnas ir 
A. Vainorius.

Vakaras pavyko gerai. Jo 
surengimu daugiausia rūpi
nosi p-lė A. Akelaitytė, M. 
Šimkonienė, P. Pivoriūnas, 
J. K. Mažiukna, J. Rūkas. J. 
Virbickas, P. Marmokas, A. 
Vainorius ir S. Raudonis, še
šios lietuvaitės patarnavo 
prie stalų be jokio atlygini
mo. Šv. Jurgio parapija pa
skolino stalus.

Nors darbo buvo daug, 
bet jis nenuėjo veltui, nes 
žmonių atsilankė daug ir vi
si buvo patenkinti. Daugelis 
jų pasižadėjo būti SLA. na
riais ir savo vaikus prirašyti. 
Be to, SLA. apskričiui liko 
da apie 60 dolerių pelno.

J. Virbickas.

i
i

kilmių, bet kiek galėdami 
provokavo. Tą pačią dieną 
surengė šokius su nemoka
mu įnėjimu, kad tik atitrauk
ti publiką nuo iškilmių, bet 
nabagai apsiriko, nes į jų šo
kius atsilankė tik kelios da
vatkos. Iškilnių rengėjus ko
munistai šmeižė ir vadino 
“fašistais," sakydami, kad 
čia bus ne Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas, 
bet fašistų viešpatavimo 
garbinimas.

Argentinos lietuvių tarpe 
fašistų organizacijų nėra. Ir 
laike minėtų iškilmių vienas 
iš kalbėtojų palinkėjo, kad 
ateinančiais metais minėda
mi Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves turėtumėm 
Lietuvoje Seimą ir demokra
tinę tvarką, ir šis linkėjimas 
publikoje buvo sutiktas 
griausmingais aplodismen
tais. Iš to jau galima spręsti, 
kad ne fašistai buvo susirin
kę į iškilmes.

Reikia pažymėti, kad ko
munistai Argentinoje visai 
baigia susmukti, nes pasida
lino į dvi grupes ir komunis
tiškai vieni kitus kolioja, iš
keldami kits kitų juodus dar
belius. o darbininkai, pama
tę juos tikrame kailyje, šali
nasi nuo jų. Vienintelė ko
munistų viltis — tai “Lais
vės” zeceris Mizara. Jie jam 
jau siuntė kelias telegramas, 
prašydami jį kuogreičiausia 
atvykti Argentinon. Mat, ko
munistų toks jau noturas, 
kad jie patys negali tvarkytis 
—jiems būtinai reikalingas 
komisaras su diktatoriaus 
kumščia.

Klerikalai taip pat iškriko 
išvažiavus jų generolui kun 
Dakniui.

Dabar Argentinos lietuviu 
tarpe pradeda prigyti socia
listinis nusistatymas ir de
mokratinės idėjos, ką galima 
tik sveikinti ir linkėti kad 
ateityje taip butų.

P. Palulis.
Buenos Aires.

NELAIMINGA NAŠLĖ buvo nusiųstas į Lymono 
mokyklą. Jis gyvena pas ma- 

į ne ir dabar. Ir jis taipgi nėra 
; 16 metu amžiaus, bet 14 me- *■tų.
1 O kas link užmušimo kito 
vaiko, tai ne jis pirmas, ku-

PITTSBURGH, PA.
Susitvėrė

SLA. 3-čias Apskritys su
rengė visą eilę prakalbų 
S. I.. A. organizatoriui Žu
kui. Kovo 8 d. prakalbos įvy
ko New 
dalyvavo P. Pivorunas. 
Virbickas 
New Kensingtoniečiai dirba 
išsijuosę: turi suorganizavę 
jaunuolių kuopą ii- žada pri
sidėt prie 3-čio Apskričio ir 
kartu darbuotis.

Kovo 9 d. prakalbos buvo 
Homestead, Pa. Apart Žuko, 
čia irgi dalyvavo P. Pivoru
nas, A. Akelaitytė, J. Virbic
kas, p. Dovidienis, p. Dovi- 
daitė ir p. Rajauskaitė; pa
starosios dvi padeklamavo.

Kovo 10 d. po pietų pra
kalbos buvo Duquesne, Pa., 
kur irgi visas buiys pittsbur- 
giečių dalyvavo, o vakare tą 
pačią dieną prakalbos buvo 
Carnegie, Pa. Čia buvo ir va
karienė, kurioje taipgi gana 
didelis būrys pittsburgiečių 
dalyvavo.

Kovo 11 d. 1 
vo S. S. šone, šv. Jurgio pa- ___  _____ ______  . _
rapijos salėj. Čia dalyvavo ^įuboj E__ ‘
visas 3-čio Apskričio komi- jau paskutinis doleris išėjo, 
tetas. Kalboje P. Pivorunas . Ištieskit pagalbos ranką, nu- 
J. Virbickas, J. K. Mažiukna ” ------- -•-----
ir Žukas. Susitvėrė nauja 
kuopa iš 14-kos narių. Kuo
pos valdyba: pirm. kun. Z. 
Vipartas, jo pagelb. Jurgis 
Čikauskas, sekr. Jonas Kui
zinas, fin. sekr. F. Gilius, 
kas. Albina Brazauckienė. 
kasos globėjai Juozas Lau-! 
caitis ir Marijona Čikauskie- 
nė. ligonių lankytojai Pr. Ba
cevičienė. Naujos kuopos su-1 
darymui daugiausia darba
vosi J. Kuizinas ir J. Virbic
kas. J. Virbickas.

Š nauja SLA. kuopa. ŠAUKIASI PAGALBOS.

t

PITTSBURGH, PA. 
Nemalonus atsitikimas.
Kovo 20 d. “Pittsburgh 

Post-Gazette-Times" paskel

Kensingtone, kur 
*, J. 

ir S. Bakanas.

Badauja su 7 mažais vaikais.
“Keleivio” redakcija gavo 

iš West Virginijos šitokį laiš
ką:

Gerbiamoji “Kel.” Redak
cija! Bukite malonus, pa
skelbkit mano atsišaukimą. 
Aš nesenai sirgau, darbo jo
kio negaunu, o jau paskutini 
dolerį pravalgiau. Du mėne
siu bado smaugiama nema- į 
čiau jokios pagalbos ir dabar ■. - . .
nieko niekur negaunu. Aš '’o.noo „■ visus tuos pinigu, 
nelaimingiausia našlė su 7 
mažais vaikais busiu tuoj iš 
stubos išmesta, nes neturiu iš 
ko rendos užsimokėti. Kapi-Į

SCRANTON, PA.
Vyskupas Gritėnas paliko 
$10,000 apdraudos pinigų 

tautinei parapijai.
Kovo 17 d. čia buvo lietu

vių tautinės parapijos susi-__________ _ __________
rinkimai. Is patiekto raporto rjam taip pasitaikė. Šitokių
paaiškėjo. kad per pereitus nelaimių Amerikoje atsitin- 
metus parapija turėjo $4.300 ka tūkstančiai. O kai dėl sa- 
pajamų. Bet linksmiausia ži- kramentų, tai jei kam patin- 
nia buvo ta. kad nabašninkas ka, gali juos valgyt kas die- 
vyskupas Gritėnas buvo ap-[na. Antanas F. Švitra, 
draudęs savo gyvastį antį _______ s_

prakalbos bu-.
čv Tiiprrirk 1 . • ■<

talizmo tvarka atėmė mano 
vaikams tėvą ir dabar mane 
baigia smaugti. Pagelbėkit 
man, brangus draugai, su 
selpkit mane ir mano vaiku
čius.

Buvau kreipusis i jus pir
ma, tai gavau 7 dolerius, už 
kuriuos tariu širdingą ačiū. 
Dabar vėl esu priversta šauk
tis j jus. Pasigailėkit manęs 
šaukiančios, apginkit mane ir 

► vaikus nuo bado mir
ties. Vaikai verkia valgyt, o 

j nei kąsnio duonos ir 
* i doleris išėjo.

šluostykit mano ir vaikų aša
ras!

bi rs. Mary Augustena. 
54 Water st..

Renwood, W. Va.
i
ŽODIS | LIETUVIUS IŠRA
DĖJUS IR MECHANIKUS. 

| Amerikos Lietuvių Išradė
jų ir Mechanikų Sąjunga sa
vo organizacijos susirinki
me numatė reikalą laikyt iš
radimų ir išdirbinių parodą. 
Paroda turės būti sekančią 

(Vasarą Chicagoj, dėlei se
kančių motyvų:

į .(1) Kad sėkmingiau prisi
rengti prie pasaulinės paro-

BINGHAMTON, N. Y.
Balandžio 5 d. bus koncertas

Binghamtono dailės mylė- dos1933 metais.
tojai jau nuo senai klausinė-i (2) Kad plačiau savitar- 
jasi viens kito, kaip čia gauti piai susipažinti tolimesniam 
i savo miestą tą paskilbusią veikimui.
dainininkę p-lę Aušriutę? | (3) Kad supažindinus A-
Visi geidžia pasiklausyti jos merikos lietuvius su šios są- 
balso. Į

Dabar toji laiminga proga ■
■ jungos veikimu.
I Taigi šiuomi ir yra kvie- 

jau artinasi. P-Iė Elena Auš- čiami mechanikai ir išradė-r _ j J04 c** imu. i. x iv * u< viauu iiivviiču*mai ii iciauv
be nemalonų atsitikimą pas riutė kun- 5 metus studijavo jai. kaip chicagiečiai taip ki-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES PAMINĖJIMAS į 

ARGENTINOJE

lietuvius. Sako, kad fotogra
fas Petraitis ir da tris vyrai 
esą kaltinami užpuolime jau
nų mergaičių Petraičio studi
joj. Tai atsitikimas, kuriam 
nelabai norisi tikėt, nes pats 
Petraitis yra vedęs žmogus, 
turi jau apie 40 metų am
žiaus, prie to da dievuotas 
katalikas, kun. Kazėno išti
kimas parapijonas.

j Anglų laikraštis nesako, 
kad jie nubausti, tik sako,

CLEVELAND, OHIO. 
Sunki darbininkų padėtis.
Prezidento balsavimai jau 

praėjo ir žiema jau baigiasi, 
bet darbininku padėjimas 
visai negerėja. Metai atgal 
visi kalbėjo, kad laikai yra 
blogi dėlto, kad prezidento 
rinkimų metai. Bet dabar ir 
naujas prezidentas užėmė 
vietą, o dalykai nei kiek ne
pasitaisė. Clevelande yra ke
lios dirbtuvės, kūr biskį ge
riau dirba, bet pažiūrėk, kiek 
ten vargšų — šimtais apstoję 
dirbtuvę laukia, kad vieną ai
du tenai pašauks. Ir katrie 
dirba, tai gauna nuo 35 iki 
50 centų i valandą. Tur but 
kad ir nebus geriau, pakol 
darbininkai nesusipras ir 
nepradės patįs save gelbėti.

J. S. Jarus.

WINNIPEG, CANADA. 
Atsakymas Merginų Įga

liotiniui.
“Keleivio” 11 numery til

po korespondencija apie bu
vusius čia šokius. Pasivadi
nęs “Merginų Įgaliotiniu.” 
korespondentas išmetinėja 
Winnipego lietuviams vaiki
nams, kodėl laike šokių jie 
nerašinėja merginoms dau
giau atviručių, už kurias ga
lėtų gauti po “saldų bučkį.” 

i Bet jis turėtų žinoti, kad 
tai yra negalimas daiktas. 
Merginų Winnipege yra tik 
apie 10, o vaikinų apie 200, 
taigi po 20 ant kiekvienos 
merginos. Nejaugi jos norė
tų. kad risi joms atvirutes 
rašinėtų ir kad visus juos rei
kėtų bučiuoti? Visur yra pri
imta, kad mergina ateina i 
šokius su savo vaikinu, o ka
da iftergina vaikiną jau turi, 
tai kitiems neišpuola su ja 
flirtauti. Aš manau, kad ir 
pačiam “Merginų įgalioti
niui” nepatiktų, jeigu kiti 
vaikinai pradėtų seilintpriė 
jo merginos. Jeigu kuri mer
gina vaikino sau neturi, tai 
tegul pasistengia jį gauti. Ir 
tegul tuomet jis rašinėja jai 
atvirutes, tegul flirtuoja ir 
bučiuojasi kiek tik nori.

Korespondentas pyksta, 
kad tūli vaikinai rašinėja at
virutes vienai moteriai, ir 
kad dėl to ji vis paima ren
gėjų skiriamą dovaną. Bet ši
ta moteris yra daug pasidar
bavusi lietuviams. Ji yra įs- 
tačiusi apie 50 musų žmonių 
į darbą, ir nekurie jų dirba 
jau antrus metus. Ji ne syki 
ėjo į teismą kaipo vertėja, 
kuomet musų žmonėms rei
kėjo gintis nuo svetimų 
skriaudikų, ir už tą patarna
vimą ji neima jokio atlygini
mo. Už tai vietos lietuviai ją 
ir gerbia. Jeigu visi lietuviai 
taip vieni kitus remtų, tai 
šiandien nebūtų nei vieno 
lietuvio be darbo. Gal pats 
“Merginų Įgaliotinis” dirbtų 
kokį naudingą darbą, o ne 
peckotų tokias vaikiškas ko
respondencijas.

Mylintis Teisybę.

i užrašęs ne kokiai gaspadi- 
nei, kaip tai daro Romos ka
talikų kunigai, bet parapijai.

kun. Gritėnas, kurį 
mūsiškiai "rymiokai” pra- 
vardžiodavo “nezaliežnin- 
ku,” buvo pavyzd is, iš kurio 
visi jie turėtų pasimokinti. 
Kiek jis yra padaręs gera sa
vo parapijai, tai aš čia nega
liu nei aprašyti. Įtaisytas jo 
ūkis seneliams dabar turi 22 
didelių raguotų gyvulių, 
5-ketą arklių, 15 didelių 
kiaulių, apie 60 mažų paršiu
kų. visą ūkį prižiūri ir ap
dirba musų seneliai, kurie 
nei fabrikuose, nei kasyklo
se dirbti jau negalėtų. Turė
dami tokią šiltą ir sočią prie
glaudą, visi jie jaučiasi lai
mingi ir viskuo patenkinti.

Šitas ūkis su prieglaudos 
namais priklauso tautinei 
parapijai, ir visa tai suorga
nizuota nabašninko kun. Gri- 
tėno, kuris atmetė Romą ir 
jos popiežių. Parapija turėjo 
da skolų, bet gavusi dabar farmerių apsigyvenusių, bet 
$10.000, skolas atmoka ir da mažai kas apie juos girdi, 

nes jie išsimėtę ir negali nie
ko visuomeninio nuveikti. 
Dauguma čia yra amerikonų. 
Yra tarp jų ir aukštus moks
lus baigusių, bet dirba lygiai 
kaip ir lietuviai bemoksliai.

Farmeriai čia gyvena visi 
gražiai, niekas nežiūri, ko
kios tu tautos, jei tik geras 
žmogus, tai visi tave gerbia 
ir myli. Tik tai lenkai turi 
prastesnį vardą, nes jie per
daug mėgsta degtinę.

Žemdirbystės žvilgsniu čia 
lietuviai yra pralenkę visus. 
Yra tokių, ką 10 metų atgal 
pasiėmė “homesteadą”(ukį) 
tik 10 dolerių turėdami, o 
šiandien jau geri farmeriai. 
Žinoma, turi dirbti. Daug 
darbininkų samdytis negali, 
nes darbininkai sau algą nu
sistoto, ar farmerys negali 
kainos savo produktams nu
statyti — jis turi parduoti už 
tiek, kiek gauna.

Samdydamas darbininką 
visam laikui, farmerys nega
li daugiau mokėti, kaip 1 do
lerį į dieną ir duoti visą už
laikymą. Bet musų lietuviai 
imigrantai tik juokus daro iš 
tokio uždarbio. Kaip tik už
sidirba ant gelžkelio, tuojau 
ir važiuoja jieškot 7 dolerių į 
dieną.

Dabar tokie vyrukai skun
džiasi per “Keleivį,” kad nu
važiavę į Kanados miestus 
jie negali gauti darbo. Turi 
duoti “bosams” po dešimti
nę kyšių, ir vistiek darbo ne
gauna.

Vyrai, geriau pasiimkit po 
“homesteadą” ir vietoj plun
ksnos, nusipirk it grobovą. 
Tada nebus bedarbės ir ne
reikės “bosams” po dešimti
nę kaišiot; nereikės demons
tracijų kelti, kad gavus mies
te sriubos už dyką. Kada yra 
kur iš šalies centas užsidirb
ti, tada gali nueit padirbėt, o 
kai nėra, tai gali dirbti sau. 
Bet musų lietuviai nepagal
voja apie tai. Jie tik .įieško 
pinigų. Pinigai gi nelengvai 
paimami. Rakim&untėn.

geriau savo ūki stiprina.
Bačių Juozas.
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STAUFFER, ALTA. 
Iš nežinomo lietuvių kam* 

pelio Kanadoj.
Čia yra keliatas lietuvių

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas “Darbininko” 

reporteriui.
Tilpusioj “Darbininko” 

Nr. 24 korespondencijoj ko
respondentas apsilenkė su 
teisybe. Jis sako: “Antanas 
F. Švitra, spaustuvininkas ir 
kalendorių išdirbėjas, gyve
nantis po Nr. 33 Brook st., 
tapo pašauktas į District 
Courtą ir kaltinamas už lai
kymą šlykščios literatūros. 
Jo byla padėta Į teismo arky- 
vą, kuomet jis užsimokėjo 
$25.00 išlaidų. O jo sūnūs ta
me pačiame teisme kovo 21, 
1929 m. buvo tardomas už 

'spausdinimą begėdiškų atvi
ručių, ir sakė, kad tai yra pa
peš postkartės. Tai sūnūs ta-

muziką-dainavimą Italijoje tų kolonijų arba Kanados, 
pietų Amerikos ir tt. Norin
tiems dalyvauti kalbamoje 
parodoje, platesnių žinių su-
S. A. Žoip.’Su W?3?ZrdSU P° P^tas Lymon mokyk-

ir dabar koncertuoja šioje 
šalyje. 5 d. balandžio atvyks
ta ir i musų miestą. .Jos kon
certas Įvyks Lietuvių svetai- teiks sąjungos sekretorius, 
nėję.

Be p-lės Aušriutės, I 
certo programoje dalyvaus 
ir vietos dainininkai K. Sa-' 
viekas. S. Vaineikis, vienas! 
smuikininkas ir pianistė.

S. V. j
------------ v--------------------------------------------- , ..................

Šįmet vasario 23 d. Argen- kad kaltinami 4 vymai. Pa-’ 
tinos lietuviai minėjo ll-tas | duodamos visų keturių pa-
metines Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves. Pami
nėjimo iškilmių ruošime da
lyvavo visos Argentinos lie
tuvių organizacijos valstybi
niai nusistačiusios. Tam tiks
lui buvo surengtas vakaras, 
kuriame suvaidinta Čiurlio
nienės drama “Aušros Sū
nus.’* Prieš vaidinimą buvo 
prakalbos, sugrota Argenti
nos ir Lietuvos himnai. Visi 
susirinkusieji pagerbė atsi
stojimu žuvusius už Lietuvos 
laisvę, o orkestras sugrojo 
gedulingą maršą. Publikos 
buvo susirinkę apie 700 as
menų, jų tarpe buvo matyti 
ir svetimtaučių, kurie indo- 
mavosi lietuvių veikimu ir jų 
organizacijom is.

Toks iškilmingas Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mas buvo pirmas Argenti
nos lietuvių istorijoje. Ar
gentinos lietuviai ris dau
giau ir daugiau pradeda su
siprasti. Tiesa, yra keletas 
komunistinių ir klerikalinių 
gaivalų, kuriems visai neru
pi Lietuvos reikalai, o tik sa
vo partinis kromelis. Ir da
bar tie gaivalai netik neprisi
dėjo pne bendrų rengimo iš-

vardės ir adresai. Spren
džiant iš pavardžių, du kalti
namųjų gali but airiai, o tre
čias lenkas. Buvo jau ir teis
mas. Pradėjus mergaites 
klausinėt, magistratas A. D. 
Branton liepė visai publikai 
iš teismo salės išeiti ir klau
sinėjimas ėjo prie uždarytų 
durų. Mergaičių pavardžių 
nei adreso, nei amžiaus laik
raštis nepaduoda. Tik sako, 
kad viskas atsitiko Petraičio 
studijoj. Patėmijęs.

SCRANTON, PA. 
Mirė senas lietuvis.

Šiomis dienomis persisky- • 
rė su šiuo pasauliu Juozapas. 
Misevičia. Jis mirė 21 vasa-[ 
rio, po sunkios ir greitos li
gos — plaučių uždegimo.. 
Buvo kilęs iš Raseinių apsk., i 
Vyduklės parapijos, turėjo! 
apie 70 metų amžiaus. Ame-tį 
rikoj išgyveno apie 24 m.., 
paliko 6 vaikus ir žmoną: 
taipgi paliko tris brolius A- 
merikoj. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis šv. Juo
zapo kapinėse.

Lai būna jam lengva Ame- į 
rikos žemelė. i

Bačių Juozas. |

LA
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V,

kon- Chicago, III.
Rengimo Komitetas: 

A. Tutlis, 
A. Kalvaitis. 
S. A. Zolp. 
M. K. Šilius.

•'

ft

A Neapleiskite i 
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Sustabdykite pirm nepu įsi- J 
salės _ pirm r.e«ęi ,
rai pavojingu. At<ikrati<vte 
peršalimo naudodami FA1N- 
EXPKLEERl; sr. p'.rnrn ko
sulio ir čiaudėjimo 

|mu. Du ar trys >sįtrj mma 
' su PAIN-EXPELLERIU su
teiks jums neįkainuojamą pa
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Influenza Netenka — Savo GaFos
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lon, nes pas tėvą jam buvo 
pavojus augti. Jis yra 16 me
tų iPnesenai buvo kaltina
mas už nušovimą kito vaiko. 
Sako, dar nėra privestas prie 
pirmų sakramentų. Tėvas 
buvęs didelis nežalieznin- 
kas. dabar jis nusistatęs di
delis bedievis. Labai bedie
vybei agentauja.”

Žinoma. į šituos visus me
lus turiu atsakyti.

Matyt, kad “Darbininko” 
reporteris nekaip supranta 
anglų kalbą, jeigu prirašė vi
sai nebūtų dalykų. Nes fak
tas yra toks, kad A. F. Švit
ra turėjo užmokėti $25 ne už 
“šlykščią literatūrą,” bet už 
vartojimą svetimos draugi
jos ženklo (emblemos). O 
tas atsitiko ve kaip. Apie 9 
metai atgal viena amerikie- 

Ičiu draugija davė man pada- 
ryti jai reikalingų spaudos 
darbų ir pridavė savo ženklą 
ant tų spausdinių padėti. Pa
skui ji padarytus jai spaus- 
dinius pasiėmė, o ženklas bu
vo užmirštas ir voliojosi 
spaustuvėj iki šio laiko.

Nelabai senai vaikas, besi
mokindamas spaustuvės dar
bo. paėmė tą ženklą ir nieko 
bloga nemanydamas įdėjo į 
viena spausdini, kurį jis da
rė. Bet tai nebuvo “begėdiš
kos atvirutės, kaip “Darbi
ninko" rašyytojas sako, bet 

'pamokinimas, kaip važiuoti 
automobilium.

I Ir meluoja “Darbininko” 
I korespondentas, kad vaikas

i

MONTREAL, CANADA. 
Neteisingai parašė.

“Keleivio" 8-tame numery 
buvo Įdėta žinutė apie atsi
buvusi šių metų 10 d. vasario 
Montrealo Lietuvių parapi
jos koncertą, kuri korespon
dentas Įžeidė visokeriopai. 
Koncertas kaip tik buvo 
tvarkoje, scena visuomet už
sidengė savo laiku, nes akto
riai atliko savo užduotis tin
kamai. Parapijos vyrų ir 
merginų choras gieda neblo
gai. Publika kaip tik tuom 
buvo patenkinta ir užsilaikė 
tvarkoje, nieks nešukavo ir 
nesijuokė. Taigi, kokiam 
tikslui korespondentas gry
nu melu Įžeidė viršminėtą 
koncertą, aš nesuprantu. To
kius melus, man rodos, gali 
kalbėti tik toks šlykštuolis, 
kurs iš savo paleistų žodžių 
neduoda savo sąžinei atskai
tos. Mike Vinski.

11
♦LIETUVIŲ MUZIKOS

Konservatorija į
Kotnp. MIKO PETRAUSKO

319 E Street,
<kamp. B road wa y) 

SO. BOSTON. MASS
Pasimokyk dainuot, piano, smui- 

kos, kompozicijos,—ant inai muzi
kos teorijos—chorų ir orchestrų J 
vedimo, instrumentacijos ir taip- ♦ 
sri, kas norės, bažnytinių apeipų. • 
Niekur geriau mokinama nerasi. «

Komp. Mikas Petrauskas, bai- Į 
tres aukotus mokslus: pedagogas i 
ir specialistas Muzikos Mene. {

______________________ •

I1 «I
t

!
J

Amerikoje atsirado pa
mokslininkas Gipsy Smith. 
Tai tok?i pat mulkių mulkin
tojas, kaip anais metais buvo 
Billy Sunday. Bostone perei
tą sąvaitę mulkiai sudėjo ši
tam mulkintojui $10,000 au
kų. Jis pats pasakė: “Tai yra nuteisė mirti, kaip Latv i jos 
daugiau, negu'aš vertas.” šnipą.

SOVIETAI SUŠAUDĖ 
LATVIJOS PILIETĮ.

Laikraščiai praneša, kad 
SSSR sušaudyta Latvi jos pil. 
Jerofejevas, kuri bolševikai

šnipą.
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Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!...

—Labo ryto, tėve! Kaip 
tau einasi po Velykų?

—Nelabai gerai, Maike. 
—Kodėl?
—Matai, visą gavėnią pas

ninkavau. o dabar švenčio- 
nos kaip užvalgiau, tai gum
bas pasikėlė.

—Aš nesupratau, tėve, ką 
tu vaigei per Velykas.

—Švenčioną. argi neži-' 
nai?

—O ką tai reiškia, tėve: 
žuvis, paukštis, ar kas?

—Maike. artu da toks 
durnas, kad nežinai, kas yra 
švenčioną? Švenčioną. tai 
visokia Dievo dovana: svies
tas. suris, kiaušiniai, pyragai 
ir kitokia živnastis. -

—Bet kodėl tu tuos daik
tus vadini “švenčioną." tė
ve?

—Todėl, kad jie pašven
tinti. Pas mus. katalikus, nuo 
senovės yra tokia mada, kad 
per Velykas reikia nunešti 
savo pyragus ir kilbasus baž
nyčion. sudėti viską ant že
mės. o kunigas ateina su kra- 
pyla ir viską pašventina. Tik 
tada, vaike, gali atsigavėti ir 
valgyt viską be baimės.

—Dabar aš supratau, tė-' Todėl, 
ve, kodėl tu apsirgsi.

—O kodėl?
—Todėl, kad tavo valgys 

gulėjo bažnyčioj ant žemės, 
kur žmonės prineša kojom 
visokio purvo, ir prie to da 
kunigas pašventino jį kažin 
kokiu vandeniu, kuris gal 
buvo pasenęs ir pilnas nuo
dingų bacilų. Da gerai, kad 
tu nemirei.

—Už tokią šnektą, vaike, 
tai tau verta per snukį duot. 
Kaip gi tu nebijai Dievo ši
taip niekinti šventablyvus 
daiktus?

—Čia jokio šventumo nė
ra. tėve: čia tik begalinis ta
vo tamsumas ir tikėjimas vi
sokiems burtams.

—Maike, tu prie manęs 
nesikabink. Aš jokiems bur
tams netikiu.

—0 kas yra šventinimas 
dešrų, jei ne burtai?

—Tai kaip tu, Maike, 
rėtum Velykas pradėt: 
šventinto vandens?

—Žinoma.
—0 jeigu pikta dvasia į 

tave įlįstu? Per Velykas, vai
ke, nėra baikų. Velnias pil
nas zbitkų, tik laukia, kad 
šposą kam iškirtus. Užtai. 
Maike, ir reikia viską šven- 
tint.

—Taigi tas ir yra prieta
rai, tėve. Tu esi prietarin
gas žmogų.-. ! niekus tiki.

—Ar tai ir Velykos yra 
prietarai?

— Iš dalies, taip.. Z .

; *>

—Na. tai aš tau pasakysiu. 
Maike. kad tu nieko nežinai. 
Velykos yra Kristaus prisi
kėlimas. vaike. Du tukstan- 

•; čiu metų atgal jis buvo nu- 
krvžiavotas ir mirė ant kry- 
žiaus už mus griešnus, o pas
kui atsikėlė iš numirusių ir 
nuėjo į dangų. Ir kaip jis iš 
grabo kėlėsi, tai saulė užte
mo. ir žemė drebėjo, ir visi 
žydbemiai nusigando.

— Ištikrujų?
—Šiur. Maike !
—O kada tai buvo?
—Nagi sakiau: 

tūkstančiai metų atgal.
—Bet kokiam mėnesy ii 

kokią dieną tai atsitiko?
—To aš nežinau. Maike.
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Leninas kitąsyk yra pasa
kęs: “Atsisukim veidu į Azi
ją. Rytai padės mums užka
riauti Vakarus." Ir jo moki
niai dabar stengiasi šitą pa
sakymą pildyt. Jie yra įsiti
kinę. kad daug lengviau 
jiems bus kovoti su Europos 
kapitalizmu, jeigu kapitalis
tinės Europos valstybės ne
teks savų kolonijų.

Didžiausia Anglijos kolo-i 
nija yra Indija, todėl Mask
va ir kreipia daugiausia dė
mesio i tą šalį. Paskutinės 
riaušės Indijoj esančios gry
nas Kominterno propagan
dos vaisius. Komintemui ru
pi sukelti Indijos gyventojus, 
kad jie išvytų Anglijos val
džią.

Londono “Times" kores
pondentas tvirtina, kad Ko- 
mintemui (komunistų Inter
nacionalui ) yra pasisekę su
kelti riaušių netik Azijoj, bet 
ir Afrikoj. Kur tiktai buvo 
sukilimų prieš europiečius ir 
jų imperializmą, visur tie su
kilimai buvo suorganizuoti 

savo

i Lietuviai Kovojo
I i

I
Už Palestiną. Į ^VEIKATOS

Jie dirbo Škotijos kasyklose 
ir karui užėjus buvo paimti

I

Dr. Margeris. KAMPELIS
į žydų batalijoną.

Antraštė kai kam gali pa
sirodyti kiek anekdotiška. 
Lietuviai kovojo už Palesti
ną? Žydų legiono eilėse? 
Kokie lietuviai?

Pernai Paryžiuj išėjo įdo
mi žinomo sionizmo veikėjo, 
vieno iš žydų legiono steigė
jų, p. Žabotinskio knyga: 
“Slovo o polkų.“

Kas ta rusiškai parašyta . , x . ........
knygą perskaitė, tas žino’kb saknt’ gūdžiai jsigija.

______,____  ___ ji verta. Neskaičiusieji netu-i Susidūrus kūdikiui su stip- 
ratura yra pašvęsta vien Ry- rėjo progos susipažinti ne tik |*ia šviesa, ne tiktai jo^akių 
tams. Ji aiškina, kaip Euro- su žydų naujosios istorijos . ......... x
pos imperialistai yra paver- lapais, bet ir su gražia, vaiz- 
gę Rytus, i ‘ \ . 
tautos gali nuo svetimo im-

diną juos į carų sostus- ir siu- • 
lo jiems dovanai mokslą Sta
lino Universitete. Paskui pa
tįs geriausi mokiniai išren
kami ir skiriami “aspiran
tais į Mokslinę Draugiją." 
Šita “mokslinė draugija." tai 
mokykla, kur yra ruošiami 
revoliuciniai karininkai Ry
tams.

Akademiškais dalykais ši
ta mokykla neužsiima. Visas 
jos mokslas, tai karingasis 
komunizmas. Mokyklos lite-

KŪDIKIO JUTIMŲ 
PRADŽIA.

Vos tik užgimęs kūdikis 
susiduria su visai nauja ap
linkuma. Šviesa akstiną akis, 
garsai ausis, karštis ar šaltis 
odą. Taigi dirksniai iš šitų 
tuojaus ir siunčia visokių im
pulsų į kūdikio galvą, kur 
smegenyse ir pradeda tam 
tikros permainos dan tis ir.

dikį apipiaustant, paprastai 
nieko daugiau nereikia, kaip 
tik biskį pasaldinto vande
nio, na, ir jis būna gana ra
mus, vadinasi, skausmo ne
jaučia.

Bet temperatūrą kūdikis 
geriau pajunta ir atskiria. 
Juk kiekviena motina žino, 
kad jeigu tik pienas biskį 
per karštas ar per šaltas, tai 
kūdikis ir neima.

lėliukės susitraukia, bet ir 
____  __ ___ ____ _______ ____ r___ akis visai užsidaro. O tai rei- 
ir kaip pavergtos dingumu turtinga Žabotins- .škią, kad kūdikis yra perast- 

_____ nuo svetimo im- kio plunksna: juk žabotins- akstinamas. T - -- 
perializmo jungo pasiliuo- kis ilgus metus buvo didžiu- net ii‘verkti pradeda. Todėl 
suoti. Oficialiai šita mokykla jų prieškarinių rusų dienias- patartina tik ką gimusi kudi- 
vadinasi: “Mokslinė Draugi- čiu bendradarbis, kurio var- '^i tamsoje arba nors prie-

Kartais jis

“Mokslinė Draugi- čiu bendradarbis,
das buvo žinomas toli už Ru
sijos ribų.

Knygoj teko užeiti stačiai 
nuostabią paslaptį: apie žy-

vadinasi:
ja Rytams Tirti."

Paskaičius leidžiamus tos 
draugijos raštus, nusunku 
suprasti. sako “Times” ko
respondentas, kurią šalį Ko- du legione tarnavusius lietu- 
mintemas yra pasiskyręs se
kančiam savo puolimui. Ke- 
liatas metų atgal visas dėmė- 
šis buvo kreipiamas į Kiniją. 
Dabar gi vyriausiu puolimo 

valdžia supranta tikslu yra Indija. Komunistų

V i U:

Influenza ir Degtinė
Žmonėse yra įsitikinimas, 

kad degtinė arba alkoholis 
esąs geriausis vaistas nuo in
fluenzos bei gripo. Sakoma, 
jei kas diena gerai išsigersi, 
tai influenzos liga neapsirg- 
si. o jeigu jau kas serga, tai 
alkoholium lengviausia išsi- 
gydyt

Tuo tarpu medicinos mok
slas jau nuo seniau yra priro- 
dęs, kad degtinė nėra joks 
vaistas nuo influenzos: prie
šingai, degtinė dar parengia 
dirvą šiai ligai plėstis, nes 
mažina įgimtąjį kūno atspa
rumą.

Prof. Rozenfeldas yra pa
sakęs: “299 kareivius, sun
kiai sergančius gripu, pagy
džiau be lašo alkoholio, ir 
nei vienas iš jų nemirė."

Prof. Dr. švalbe, būdamas 
“Vokiečių Medicinos Savait
raščio“ leidėju, buvo išleidęs 
ankietą į vokiečių universite
tų klinikas ir į daugelį miesto 
ligoninių, klausdamas, kaip 
gydoma nuo influenzos, arba 
.kokios apsisaugojimo prie
monės vartojamos. Iš gautų 

'atsakymų ir čia paaiškėjo, 
kad degtinė nei kiek negelb- 

' sti nuo influenzos.
Šveicarijos kantono Vaad- 

; to Sveikatos taryba kreipėsi 
J atatinkamas vietas, prašy
dama kovoti su ta nuomone, 
kuri sako, kad influenzos 
epidemija esanti sulaikoma

■ arba nors prie
blandoje laikyti. Apie šeštą 
dieną kūdikio akys prie švie
sos daugiau pripranta ir, jei
gu tik ji nėra per stipri, jis ne 
tiktai jos nesibijo, bet net ir 
seka ją.

Gana dažnai pasitaiko, 
kad pirmutinio kūdikio susi
laukusi motina skundžiasi 
daktarui, jog “nabagėlis bu
siąs žvairas,” girdi, “viena 
akute jis žiuri kairėn pusėn, 
o kita — dešinėn.” Visai be
reikalingai jautri motina čia 
rūpinasi. Raumenys, kurie 
valdo akies obuolį, tiktai ga
le trijų mėnesių, o dažnai da 
ir vėliau pradeda lygiai dirb
ti : šiaip jau jie dirba be tiks
lios koordinacijos (lygumo), 
ir todėl akių obuoliai netiks
liai vartosi, sukinėjasi ar 
kraiposi.

Suvokti daiktų skirtumą 
kūdikiui šiek tiek sekasi tik
tai šeštą mėnesį einant.

Tiek apie regėjimo juti
mą.

Girdėti kūdikis per kokias 
24 valandas visai negirdi— 
kurčias. Kartais taip būna 
net ir per kelias dienas. Ma
noma. kad taip yra dėl sto
kos oro vidurinėj ausyj. o po- aKoholio'’ vartojimu“ Pra£ 
draug-ir dengiamosios plėve- ■ tiškas patyrimas šveicarų ar
ies patinimo. Bet per kelias mjjoj paragino šveicaru ka- 
dienas vidurinė ausis pnsi- Huoinenės sanitarijos tarv- 
pildo oru. ojos vndų den-' bą bakvti sanitarijos kan- 
gianti pievele irgi atslūgsta. Cinkams net kovoti su alko- 
Per kelis pirmuosius kūdikio holio vartojimu, siaučiant in- 
gyvemmo menesius girdėji- f]uenzab 
mas būna nepaprastai jaut-Į Iš šitų kelių faktų kiekvie- 
rus. Tečiaus kūdikio nusima-.nam turėtų būt aišku, kad 
nymas. is kur garsas ateina, degtinė netik negvdo influ- 
pradeda rodytis tik gale ant- enzos. bet dar apsunkina ta 
rojo ar trečiojo mėnesio. Ta- ]jgą
da kūdikis jau pradeda pa------------------------------------- --
kreipti galvą kaip tik ton pu- KOMUNISTAI UŽPUOLĖ

ISu didžiausiais sunkumais 
Anglijoj suorganizuota tau
tinė žydų kariumenės dalis 
vežama Palestinon kovoti su 
turkais. Legiono nariai iš ka
riumenės siunčia laiškus sa
viškiams, bet kareivių siun
čiamus laiškus turi peržiūrėti 
karininkas.

Kadangi nei vienas kari
ninkas be paties Žabotinskio 
(tuo metu Žabotinskis turėjo 
seržanto laipsnį) nemokėjo 
skaitvti žvdiškai rašyta laiš- 
ką. tai visą cenzoriaus darbą 
teko jarn dirbti. Bet kartu su 
žydiškaisiais suversdavo jam 
ir kitus neangliškai rašytu- 
laiškus. Laiškus becenzui-uo- 
damas Žabotinskis ir susekė, 
kad batalione yra keli tikri 
lietuviai — katalikai.

“Ne kokie ‘litvanai.’ bet 
gryni lietuviai." — rašo savo 
knygoj Žabotinskis. “Jie 
darbavosi Škotijos kasyklose 
netoli Glasgov. ir kai atėjo 
karo tarnybos laikas, jie savo 
noru 
(Mes 
rašėsi 
noru.
jie turbut buvo priversti va
žiuoti Palestinon su turkais 
muštis. “Kel.“ Red.)

“Aš, žinoma, lietuviškai 
visiškai nesupratau, kaip tik 
tiek, kad Germaniją jie va- 

‘Vokietija’ ir polaką

inžinierių, baigusių 
mokslą Maskvoje.

i Sovietų i ___ r____ ______„______ ___________ _
i padėtį labai aiškiai. Ji žino, spaudoj nuolatos yra karto*- 
kad sukelti revoliuciją Euro- jama, jog nepasisekimas ir 
pos valstybėse bolševikams klaidos Kinijoj turi būt nuo- 

1 nėra jokios vilties. Bet Euro- dugniai išaiškintos, kad jos 
■ pos kapitalizmas turi labai nepasikartotų organizuojant 
i jautrią vietą kitur — tai jo revoliuciją Indijoj. Kaip pa- 
kolonijos. Taigi per koloni- tirta iš slaptų bolševikų do- 

1 jas ir reikia taiku jam smu- kumentų. kuriuos 1926 me- 
gį. šilam tikslui Sovietų vai- tais anglai išplėšė iš Sovietų 

idžia įkūrė propagandos de- atstovybės Šanchajuje, revo- 
partamentą ir organizuoja liucinis Kominterno vajus 
mokyklas, kur ruošiami agi- Indijoj turėjo būt pradėtas 
tatoriai kolonijoms įvairiu- 1928 metais.

Sovietų valdžia yra įsitiki
nus. kad Anglija yra tarptau
tinės buržuazijos tvirtovė, 
kurios negalima bus paimti 
patol. pakol nebus sugriautas 
Anglijos imperializmas Indi
joj. Kapitalizmo rūmą gali
ma pakasti tiktai riaušėmis 
ir sukilimais kolonijose. To
dėl Indijos rev.oliucija turi 
būt skaitoma tarptautinės 
proletariato revoliucijos da
lis.

Kad paruošus Indijos re
voliucijai tinkamų vadų. In
dijos agitatoriai yra kviečia
mi Maskvon ir čia jiems duo
dami kursai jų pačių kalboj. 
Jie yra mokinami netik pro
pagandos, bet ir riaušes or

I

I
I -

apie du mis kalbomis.
Dabartiniu laiku Komin- 

į temas turi tris tokius cent- 
.rus: vieną Vladivostoke, ki
ltą Taškente, o trečią Mask- 

—Tai iš kur tu žinai, tėve. voje. Vladivostoko mieste 
yra įtaisyta komunistinei 

šventas pa- propagandai radio stotis taip 
'stipri, kad Kominterno agi
tatoriai gali skleisti savo ži
nias po visą Japoni ją, Kini
ją ir net Olandų Indijas.

Taškentas yrą taip pat di- 
,_U centras, iš kurio yra 

skleidžiamos komunistų ži
nios po Aziją. Yra ir mažes
nių propagandos centrų, ku
rie varo agitacijos darbą Af
ganistane. Indijoj ir kitur, 
bet sunku visus juos susekti.

“Times" korespondentas ganizuoti ir naminį karą ves- 
pasakoja įdomių dalyk^apie ti. Pabaigę “Rytų mokslo dino 
tai. kaip 'priimami ir lavina- kursus." studentai gauna ‘lenkų.’ Bet jei aš bučiau at- 
mi agitatoriai Maskvos mo- specialius kursus Raudonoj sisakęs lietuvių laiškus cen- 
kykloj. Sovietų valdžia pasi- Karo Akademijoj, kur jie zuruoti, 
kviečia tenai spalvuotų tau- mokinami vartoti sprogsta- galimumo susirašinėti su sa
lų atstovus ir stengiasi savo mają medžiagą, naminio ka- viskiais, nes kiti karininkai 
galybe ir visokiomis praš-ro taktikos ir strategijos, tikriausia ir tų dviejų žodžių 
matnybėmis juos nugirdyt. Taigi, pabaigę tokią mokyk- nežinojo. Nutariau surizi- 
Su didžiausiomis iškilmėmis* lą, agitatoriai moka netiktai kuoti karo likimu ir są jungi- 
nuveža juodveidžius į buvu- agituoti, bet ir karą vesti. Jie ninku pergale ir ant lietuvių 
siu carų įminus, kur tik žvil- yra jau tikri šito amato pro- laiškų stačiau štampą su rai- 
ga auksas ir marmuras, suso- fesionalai. dėm ‘O. K.’, kurios rodė laiš

ką esant cenzūruotą.
I “Tik vieną iš laiškų tesu
pratau, kad lietuviai buvo 
vieninteliai visam batalione, 
kurie aprašydami savo kelio
nę minėjo geografiškus var
dus. kalbėjo apie speciališ- 
kus pulko uždavinius, bend
rai vieninteliai, kuriems rū
pėjo ‘pašaliniai’ reikalai, iš
einą iš asnfeninių interesų ri
bų. Apie tai sprendžiu iš to. 
kad jų laiškuose buvo tokie v « V | • - • • • •••žodžiai, kaip 
Egiptas, net 
net Sionizmas.

“Žydiškuose 
beveik nebuvo. ‘Kelionė ma
loni.' ‘Vagonuose ankšta.’ 
‘Ačiū Dievui, jura ramu.' O 
toliau: kai]) vaikai, ar jau 
Hanelei išdygo dantys?..

“Žodžiu, vis reikalai suris- žuvis ir lupos, o kiek vėliau J bažnyčiai statyti, 
ti su šeimyna, su jos gyveni-j|- kakta su ausies aikštės ----------- ‘—
tnu.” klausomąja landa. i Potomac parke, Washing-

Kokio tik pasaulio krašto Skausmą ir jaunas kūdikis tone,pereitą sąvaitę jau pra- 
lietuvio koja nėra lietusi!... pajunta, bet labai silpnai, dėjo žydėti vyšnios. Anksty- 

A. G. (Pavyzdžiui, kelių dienų ku- vas pavasaris. __

kad taip buvo? 
—Taip raštas 

rodo.
—Ne. tėve, toks parody

mas nieko nereiškia. Patįs 
kunigai nežino, kada Kristus 
mirė. Vienais metais jie 
švenčia Velykas kovo mėne-'delis 
sy, kitais metais balandžio' 
mėnesy. 0 vienas graikų ka
talikų arkivyskupas šįmet 
liepė savo pasekėjams švęsti 
Velykas net 5 gegužės. Ar 
žinai, tėve, kodėl taip yra?

. kad Velykos neturi 
su Kristaus prisikėlimu nie
ko bendra. Velykas su mar
gintais kiaušiniais ir kitokio
mis ceremonijomis norma na i 
ir anglosaksai apvaikščiojo 
da pirm Kristaus. Ta šventė 
pas juos buvo skiriama pava 
sari o deivei Ostarai. Kai]) o 
pavasario šventė, ji pasto
vios dienos neturėjo. Todėl 
ir dabar ji neturi pastovios 
datos, nors krikščionis pasi
skolino ją nuo stabmeldžių 
jau keliolika šimtų metų at
gal-

—Palauk, vaike, aš užsi
rūkysi u ir pamislysiu, ar gal: 
taip būti.

įstojo žydų legionan. 
netikim, kad lietuviai 
i žydų batalioną savo 
Kaipo “foreineriai,”

jie nebūtų turėję

s šveicarų ar-

no- 
be

5 VAIKŲ MOTINA UŽ
MUŠĖ SAVO VYRĄ.

Alma City.'Minn.— Perei
tą nedėldienį Mrs. Lust čia 
nušovė savo kolieką vyrą. Ji
nai šovė ji iš šautuvo, kuo
met jisai sėdėjo kėdėj užpa
kaliu į ją atsisukęs. .Ji sako, 
kad jis buvęs perdaug žiau
rus jai ir vaikams, kurių jie 
turėjo 5.

SUDEGINO DIDŽIAUSI 
VOKIEČIŲ LAIVĄ.

šiomis dienomis Hambur
ge sudegė baigiamas statyt 
vokiečių laivas “Europa." 
Tai butų buvęs didžiausis jū
rių milžinas visam pasauly. 
Manoma, kad ugnį pakišo 
svetimos valstybės agentai, 
kurie bijosi Vokietijos laivu, 
konkurencijos.

JIE SIEKIA PRIE ŽVAIGŽDŽIŲ.

Ant kaina Junt'frau. Šveicarijoj. 11.500 pėdų aukščiau jūrių pavir- 
siaus, šitie astronomui pasistatę milžinišl us teleskopus tyrinėja žvaigždes. 
Įsitėmykit jų šiltą apsirengimą, nes aukštuose kalnuose Šveicarijoj net ir 
vasaros nr-tu -ni ga- nenutirpsta, nors pakalnėse raliuoja laukai ir pievoj.

I .. .. - -------- ------ -------- ,

Nica, Italija. 
Jeruzolimas,

laiškuose to

sėn. iš kurios garsas ateina. 
Baigdamas keturius mėne
sius, kūdikis jau ir balsus; 
šiaip taip atskiria, vis dėlto 
ne tiksliai. i

. ... i m • tų asmens buvo įsiveržę Ber-
Skomo jutimą kūdikis jvne ejnan(»jo nisu (]jenrag_

tuoj po uzg.m.mo gana gerąjį,, ..Ruf. ,.edakcijon. Re. 
tu>i. Lztenka <|1ęnos-k1tos,'(lakcij(,j jiep,.a,|ėjotriukš- 
■r kud)kls jau suvokia skirtu- mauti h. ,.eika'lauti Jredakto_ 
mą tarp saldžių, rakščių ir iaus Pasir0<|žius vienam 
karčių daiktų. Noras maisto,',.e(|akcijos nariuj d . 
zmorna verčia kūdiki ban- kaltinti ka(| 
dyt žįsti, bet kai jis gauna vokuo ■ Trockio užm* 
pajusti saldumą, tai paskui ir agjtuojąs rieš jsiIeitlim’ 
saldumas prie žindimo žadi- Vokietijon. Nieko negelbė- 
na. Kūdikis nepaprastai tiks- j redakcijos nario ramini- 
hai sugeba atskirti maisto mas _ komUnistai kirtę jam 
skon!: pavyzdžiui, jeigu tik veidanirpradėiędaužvt ra- 
bisk(ragstu, kartu arba ne-lšomas mašinėiek Pikuda- 
pakaktmai saldu, tai jau jis riai pabėgę prieš polta-jos 
ir neima. j atvykimą.

Uoslės jutimas kūdikyje 
paprastai išsivysto vėliau,; 
negu kiti jutimai. Tik jeigu 
kūdikis užgema aklas, tai! 
tada uoslė būna gana jautri 
ir tiksli.
♦ Liečiamumo jutimas jau- tarimo rykštėmis išplakta 
nuošė kūdikiuose nebūna1 keli komunistai, nes jie atei- 
jautrus. Šiek tiek daugiau, sakė mokėti po du rublius 
liečiamojo jautrumo turi lie-: "nuo dūšios" mahometonų

REDAKCIJĄ DIENRAŠ
ČIO “RUL.”

Spauda praneša, kad 6 
Vokietijos kairiųjų komunis-

jutimą kudikis.;n<: einanėi„ 
įminin irimu erom' *. ...

IR KOMUNISTAI GAVO 
RYKŠČIŲ.

“Trud” praneša, kad vie
name Sibiro totorių kaime už 
nepildymą kaimo sovietų nu- 
" > rykštėmis išplakta
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Ekspliozija Ar 
Dievo” Cudai?’

- Iš ŠA’enčionių apskrities,
■ • i *T • zv* • Daugėliškiu valsčiaus, Gavi-Latvijoj tėvai atsi-Prancūzai Ginčijasi į >u kaimo, v^nas Keiei-

- -- -• n IT 1 • vio" skaitytojas mums rašo:
LICl lrOCKlOu i Pas mus atsitiko nepapras- 

Francuzų laikraštis “Po- dalykas. Per keletą vaka- 
praneša, kad iš poulaire" eneigingai reika- 

Latgalijos nukentėjusių nuo lauja. kad vyriausybė leistų 
nederliaus valsčių neturtin- Trockiui Įvažiuoti i Francu- 
gieji gyventojai veda savo ziją. Laikrašty taq) kita ko 
vaikus i Rygą ir .juos čia pastebima, jog neįmanoma, 
prieglaudose palieka. Iš vie- kad franeuzų ministeriai hu
no Rugajaus valsčiaus jau tų tokie trumparegiai, kaip 
esą atvesta i Rygą apie 40 praneša kai kurie laikraščiai, 
vaikų, nes ten prasidėjęs tik- ir duotų toki negudra ir žiau
rus vaikų badas. Vaikai ai- rų atsakymą, draudžianti 
kani, pusnuogi verkia uždą- Trockiui Įvažiuoti Į Francu- 
įyti šaltuose butuose. Pasku- ziją. 
tinėmis dienomis ten šalčiai “Figaro" iš kitos pusės įs- 
siekę 37 laipsnių Cels., o be- pėja vyriausybę, priminda- tnobose nusvnto, 
turčiai gyventojai neturį mas, kad Trūkis yra vienas taiP\ kad galima buvo matv t 
malku ir pečiams kūrenti, iš caro užmušėjų. , mažiausia daiktas.^ Žmones, <

šiuo metu nesą šeimos, kuri; Radio pranešimu iš Kons-. . ........
nenorėtų savo vaikus laiki- tantinopolio, gydrtojų konsi-js,g?n”0’ n'es manė, 
nai atiduoti prieglaudoms, o liumas nustatė, kad Trockis šatras:
18 tėvų palikę savo vaikus pavojingai sergąs maliarija, i pranyko ir pasigirdo trenks- 
Kyg°j, visiškai atsisakę jais Rimtai esą paliesti jo plau jmas, lyg bombos,sprogimas, 
rūpintis ir priimti atgal i na- čiai. Trockis mano prašyti.!Senesni sako, kad tai žiemom 
mus. pageidaudami, kad jie kad pas ji atvyktų vokiečiu]Siausmas; bet kareivis, ku- 

profesorius jns stovėjo sargyboje, paša-;

Visokios Žinios.

žada Vaikų.
Rygos dienraštis “Jauna- 

kas Žinąs

i 
I

I u

i

z PAJ IEŠKOJIMAI

įų saulei nusileidus ant dan
gaus pasirodydavo raudonas 
ratas. Bedieviai, žinoma, nie
ko sau iš to nedaro; sako, 
kad tai paprasti oro apsirei
škimai: bet geriems pilie
čiams, kurie bijosi Dievo ir 
visokių načalstvų, kinkos jau 
kas vakaras drebėjo. Bet di
džiausia išgąstis buvo iš 8 į 9 
kovo naktį, kada apie pu
siaunaktį staiga pasirodė di
džiulė šviesa, taip kad net 

ir nušvito

--------------------------------------------- -
TAIP. Aš VARTOJI' 
RINSO. O. K GREIT 
RIEBALAI MSII'l.U- 
N V Itlšll PLOVIMAS

LENGVAS B1BAK

GERUMAS! AR TAM* 
GREITAI UŽBAIGEI?

Pu'i.-škau brolių rūmininko Kaza
kevičiaus ir Klemenso Ehreto, prieš 
Vara jryveno Rygoje, ir prieš k ar 4 iš
važiavo nežinia kur ir nuo to laiko nie
ko nuo jų nesigirdi. Kas apie juos ži
no, malonėkite pranešti.

ONA VAITIEKŪNIENĖ 
Micelieniškių kaimas. Vaškų vaisė., 
Biržų apskr., Lithuania.

Juozas Kurilavičius, gyvenant, i 
Brazilijoj, iieskau sesers ONOS JA
NAVIČIENĖS, pirm 4 metų gyveno 
Clinton. ln<l., dabar negaliu surast. 
Kas apie ją žino, prašau pranešti, už 
ka busiu didei dėkingas. (15)

JUSE KURILOVIZ
Kua Amarai Gurgei No. 49,
Jahu — S. Paulo, Brazil.

I

kurie nemiegojo, baisiai nu*! 
kad tai; 

bet šviesa greitai:

i

atsidurtų gerose sąlygose, Į specialistas
turėtu progos lankyti aukštą-' Klempereris, jei jam pa- 
ją mokyklą ir kada nors atsi- i čiam nebus leista važiuoti Į 
mintų savo gimtąją Latgali- 
ją ir skurstančius brolius ir 
seseris.

Vokietiją.

POPIEŽIUS “VALO” 
SAVO VALSTYBĘ.

šiomis dienomis daugelis 
Popiežiaus karalystės gyven
tojų gavo raštiškus reikalavi
mus apleisti naujos Popie
žiaus karalystės ribas, nes 
susitarus su Kvirinalu iš visų 
Vatikano žemių sudaroma 
Popiežiaus karalystė, kurioj 
negali gyventi nei Italijos 
nei kitų valstybių piliečių, 
kurie artimesnių santikių su 

j Vatikanu neturi. Tik nuola- 
itiniai Vatikano gyventojai 
j gauną Popiežiaus pilietybę, 
i Popiežiaus piliečių busią 
apie 200 asmenų.

koja, kad matęs ugninį ka
muolį slenkant pamažu nuo 
lenkų pusės. Tas kamuolys 
atslinkęs virš senųjų Link
menų katalikų kapinių, ku
rios randasi anapus lenkų 
sienos Lietuvoj, ir tenai jam 
plyšus pasidarę be galo švie
su. Sargybos viršininkas sa
ko, kad tai buvusi ginklų 
sandėlio ekspliozija Pane
vėžy, o davatkos ginčija, kad 
“sudna diena" esanti jau ne
betoli ir todėl Dievas pradė
jęs “eudus" rodyt.

Taigi ir žinok dabar, jei 
gudrus esi. ar čia buvo griau
smas, ar skspliozija. ar “Die
vo eudai?" A. Čeponis.

I

Dišes nusiplauna pačios
sako moterys visur

J^INSO putos taip tirštos, mui
luotos, pastovios—kad ir kie

čiausiam vandeny, Pamiriygit di
šes keletą minutų ir riebalai pa-i- 
liuosuos, nuplauks, šiltu vandeniu 
ruplovus—dišė.s išdžiūsta be šluo
stymo.

Vartokit Rinso biiudams ir puo
dams... ir dėl visos namų ruošos. 
Sutaupo brangų laiką. Nėra žvy
ro. Taip ekonomiškas—puodukas 
ant puoduko suglaustas tampriai, 
granuliuotas muilas, kuris pada
ro du syk tiek, kiek bile kito, s

lengvasvorio, išpustas muilą-.
Miliūnai vartoja šį garsų muilą 

dišėms— ir baltesnių skalbimų ir 
lengvesnių skalbimo di-nų. Jums 
tik jo reikia—nereikia nei šmotų, 
čipsų ar pudrų. Du saizai- -didžiu
ma moterų peria D1DLJJ pakirtą. 
Gaukite šiandien!

Rinso
Granuliuotas muilas sąvaitčs 
skalbiniams ir abdno valymo.

J”

IŠ DARBO LAUKO cranbYc7lsomisaro
(U. S. Dept. of Labor.)

ARGENTINA
Steigia amerikiečių kolo

niją. — Buenos Aires laikra 
ščiai praneša, kad Argenti
nos pietuose steigiama kolo
nija. kur žadama apgyven
dinti 5,000 amerikiečių. Tam 
tikslui esanti paskirta val
džios komisija. Kolonija tu
rėsianti užsilaikyti iš savo 
darbo.

ATSAKYMAS S. SABONIUI, So.
Barre. Mass. M r. Sabonis: Kodėl jus 

! jieškot mane, kaipo savo dukterį. Jus 
i ’in t. kad aš ir motinėlė daug nuken- 
; tėjom. žinot, kad mama persiskyrė

su .Jumis. Dabar aš turiu kitą, gerą 
, tėvą ir namus ir esu linksma. Aš nie- 
| kados atgal negrįšiu. Aš atsakau per 
į "Keleivi." kad aš Jums laiškų neraši-

nėsiu it linkiu geros sveikatos. Adreso 
mano aš neduodu.

M1SS NELEY M.

Pajieškau mano dukters NELĖS 
' SABON1UTĖS. Mums persiskyrus su 
I žmona AVorcestery 1921 m. motina ją 
, ljO4'VZ.V »I Jzsr ♦’»••• ---- -
* randami, šiuomi prašau dukters, jei esi 
i t

i :

i

i

Anglų spauda tvirtina, 
kad vokiečiai Didžiojo karo 
metu šaudę granatomis už
krėstomis baisios maro ligos 
bacilomis.

Leokadija A lir. skietu- (Juocaitč) 
ryvenanū 111 Cuntinental st.. Pitti- 
burgh. Pa. dėl svarbių reikalų pajiei- 
ko savo brolio Kazimiero Juodo. Pas
tarais laikais jis gyveno Chicago, Iii. 
Meldžiu atsišaukti.

Pajieškau draugo Aleksandru Kas
paravičiaus, pirm 1(5 metų gyvero 
Am.-terdam. N. Y., dabar nežinau kur. 
Malonės atsisaukt arba žinantieji teik
sis pranešti jo adresą. f 1*5)

B. STI1.K A
140 I-aivrence st., llartford, Conn.*

išsivežė ir po šiai dienai nežinau kur
2_ 1. 21___ 1 ’ ’" ’ ' -"i

gyva, atsišauk, aš turiu svarbų reika
lą tau pranešti. Jeigu kurie žinote kur 
ji randasi, malonėkit pranešti; už su
teikimą tikro adreso, skiriu 85.00.

SILVESTRAS SABONIS <11 
Box 141, So. Barre, Mass.

Ona Jakubauskaitė, pajieškau tėvo 
Anti.no Jakubausko; paeina iš Žagarų 
kaimo. Beržniku valsčiaus. Iš Lietuvos 
jis atvažiavo į Rrooklyną. Lai atsišau
kia arba kas apie jį žino, malonės pra
nešti. Ona Jakubauskaitė 114)
515 Crescent st., Brooklyn, N. A

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

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

PARSIDUODA Buėernė ir Groae*- 
nė. hearney. N. J. Geri kostumeriai r 
daroma geras biznis. Rimtam žmogui 
atsakanti vieta. (15)

MRS. M1TCIIELL
197 Dūke st, Kearney. N. J.

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BEKERNĖ

Su visais įtaisymais, Medinis budin
gas su 6 kambarių apartmentu. Gara
žas 4 karams, puikioj vietoj prieš di
delį parką. Biznis išdirbtas, neša gerą 
pelną. Arčiausiai kiti storai 6 blokai. 
Nerasit geresne- vietos visame Grat.d 
Rapitis. Kaina ęiS.ooų. Norint infor
macijų. klauskit laišku-greitai. Taipgi 
aš turiu daugelį gorų farmų. parsi
duoda pigia kaina. Kas mylite įsigrA 
farmą su mažai pinigų, rašykit ari a 
atvažiuokit pas mane. (17)

JOS STANTON
Real Estate 

LOWELL, MICII.

KAMENEVAS IŠDAVĖ Į 
STALINUI BUCHARINĄ.

“Rul" praneša, kad Mask
voj pasirodę lapeliai, kurie 
atidengia Sovietų galvų tar-* 
jiusavio intrigas. Vienas la
pelis — trockistų atsišauki
mas, kitas — Stalino laiškas 
Bucharinui, kuriame siūloma 
taikintis, trečias — Buchai i- 
no pasikalbėjimas su Kame- 
nevu, kuriuomi Kamenevas 
išdavė Buchariną Stalinui.

Paskutinioji istorija yra ši. 
Bucharinas slapta nuo GPU,
kaip jis sakė Kamenevui, ap-j 
lankė paskutini ir jam juodo- NUBAUDĖ GEN. LUDEN- 
mis spalvomis apibudino 
Staliną: esą jis esąs intriga- 
nas. karjeristas, žudąs revo
liuciją ir darąs visa, kad tik 
palaikytų savo diktatūrą. 
Kamenevas ši pasikalbėjimą 
užprotestavo ir pasiuntė Sta-! 
linui, kuris dabar turi progos 
apsidirbti su Bucharinu ir jo 
draugais, jo pačio išduotais 
Kamenevui. t. y. — Rykovu. 
Tomskiu, Uglavovu? Tiesa, 
tai visų diktatūrų charakte
ringas intrigų vaizdas.

APGAVO BUTLEGERIUS.
Dcnvero mieste. Colora- 

dos valstijoj, peteitą. sąvaitę 
visi stambesni butlegeriai 
gavo telefonu pakvietimą i 
“labai didelį balių.” kurį 
jiems suraošęs vienam vieš
buty naujas “kostumeris." 
Butlegeriai prisikrovė į auto
mobilius visokių gėrimų ir 
suvažiavo nurodytoj vietoj.

DORFĄ.
Vokietijos teismas nubau

dė buvusi genaralio štabo 
viršininką generolą Luden- 
dorfą užmokėti 800 markių 
pabaudos, arba atsėdėti 16 
parų kalėjime. Šita bausmė 
jam buvo uždėta už apšmei
žimą fotografo Šparro, kuri 
jis pavadino “franeuzų šni
pu."

Ludendorfas yra Vokieti
jos fašistų vadas, ir, kaip 
kiekvienas tautininkas, mėg
sta šmeižti nepatinkamus 
sau žmones priešingų valsty
bių “šnipais."

PER 8 METUS IŠLAIKĖ 
SKLEPAN UŽDARĘS 

SUNŲ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Kursko gubernijoj, Uk
rainoj. šiomis dienomis su
sekta baisus tėvo Tarasovo 
žvėriškumas. Tarasovas per 

Iš viso pribuvo 21 automobi- <S metus išlaikė skiepe užda-

UKĖS-FARMOS
Kurie norite gerų Ūkių ir pigių, ne

praleiskit šito:
40 akrų, geri budinkai ant cementi

nio kelio $1,590.
15(5' akrų. 1 mailė į miestą, 30 akrų 

;odno, miškas, $2,900.
80 akrų, geri Budinkai, gyvuliai, pa- 

largai, 84,00*1 ant išmokėjimo (lū) 
PETER D. ANDREKUS 

I'. O. Penluater. Mieli.

Pajieškau brolio Gabrio Suvaizdžio 
paeina iš Lietuvos Raščiunų kaimo 
Papilio valsčiaus. Biržų apskričio. Iš
važiavo į Ameriką 1913 m., gyveno 
(’hieagoj ir New Yorke. Kas žino apie 
jį kur jis dabar gyvena, malonėkit* 
pranešti. arl>a pats lai atsišaukia.

GEORGE SUVAIZDIS (11) 
į P O. Box 513. Edmonton, Altą., 

Canada.

I

Teorijoj. III., ugnis padarei 
51,000,000 nuostolių. Be to, 
jaisrą gesinant buvo užmušti 
3 ugnagesiai.

DIDELIS
I
!

PARSIDUODA FARMA
18 akerių, pusė dirbamos, kitkis 

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

F. Al. BERTULIS (14)
B«»v 57. Stratford. C imi i.

Pajieškau sunaus A'ineento Jasuno 
pirmiau gyveno tVaterbury. 1921 m. 
rugsėjo mėnesy, gavau paskutinį laiš
ką. Paeina iš Kauno gub. Ukmergės 
apskr.. Se.-ikų valsčiaus, Meilūnų kai 
mo. Kas žinote, malonėkite pranešti, 
už ka budu dėkingas, arba pats malo
nės atsišaukti greitu laiku; turiu 
svarbu reikalą (14)

KAZIMIERAS JESUNAS
R. F. D. 2, Box 89, Terryville, Conn.

PARSiDl ODA NAMAS.
3 šeimynų, apačioje storas; ant gra

žios gatvės prie parko ir prie van- 
leiis. Puiki vieta bizniui. Pirkinys ge
ras.

ANTANAS PETRUŠAUSKAS
283 Chapel st., New Haven. Conn.BALIUS I

iKUBA.
Pan-Amerikos konferenci

ja atidėta. — Šių metų gegu
žės mėnesy Kubos sostinėj 
Havanoj turėjo įvykti visos 
Amerikos darbininkų konfe-i 
rencija, bet dabar Kubos lai- i 
kraščiai praneša, kad konfe-] 
rencija liko atidėta iki 1930 

; metų sausio mėnesio.

>

AMERIKA PAGAMINA 70 
PROCENTŲ ALIEJAUS.

Buvo laikai, kada aliejus 
buvo vartojamas tiktai žibi- 
nimo tikslams. Tuomet jo, 
daug nereikėdavo ir jis loš
davo nedidelę rolę žmonijos 
gyvenime. Jis buvo gauna
mas iš banginių (velioribų) 
ir kitokių gyvulių. Šiandien 
žibinimo tikslams aliejus jau 
nebevartojamas, jei bent la
bai atsilikusiuose nuo civili
zacijos kraštuose. Jo vietą 
šitoj srity užėmė elektra ir 
gazas. Bet užtai aliejui atsi
rado kitoks reikalavimas. 
Šiandien jis reikalingas kaip 
kuras motorams ir tepalas 
mašinoms. Šiandien pasauly 
suvartojama daugiau kaip 

’ 1.000.000.000 bačkų aliejaus 
kas metai. Be aliejaus šian
dien sustotų viso pasaulio 
judėjimas. Ir daugiausia 
aliejaus šiandien pagamina 
Jungtinės Valstijos, kurioms 
išpuola 70 procentų viso pa
saulio gamybos. Venezuelos 
respublika duoda 8' <, Rusija 
6' ’>, Meksika 3.6' *, Persija 
3' /, Rumunija 2G, o likusį 
pagamina kitos valstybės po 
truputį.

•ii

ręs savo sūnų. Sakoma, kad 
1918 metais jo sūnūs buvo

liūs.
Bet kaip tik butlegeriai su-1 . . ..

ėjo Į viešbuti, probibicijos paimtas raudonon armijon ir 
agentai tuojaus juos apsupo tenai padalytas bolševiku, 
ir pradėjo krėsti. Pas kiek-' kaip visiems buvusiems ka- 
vieną rado svaiginamų gėri-,rėmams, taip ir jaunam Ta
rnu ir kiekviena areštavo. rasovul buvo įsakyta sugn- 
Paskui iškrėtė ju automobi- žus iš armijos namo girti bol- 

i daugiau rado ^vikų tvarką. Bet senis Ta- 
Visi automobiliai rasovas pažinojo tą tvarką 

geriau už sūnų. Todėl jis bai
siai įtūžo, kad jo tikras sūnūs 

. tą tvarką giria. Kad nubau- 
dus užtai savo vaiką, senis 
Tarasovas iškasęs daržinėj 
gilią duobę ir Įmetęs tenai 

Įsavo sūnų. Bet kad nenumir
tų badu, paduodavo jam ret-

liūs, ir tenai 
degtinės, 
tapo konfiskuoti, o jų savi
ninkai nugabenti i belangę.

Pasirodė, kad į tą “labai 
didelį balių" juos kvietė tele
fonu policijos viršininkas 
Robert F. Reed.

J

I

I

ANGLIJA.
1,458,000 bedarbių.—Lon

dono žiniomis, šių mėtų va
sario 18 dieną Anglijos dar
bo biržose buvo užregistruo
ta 1.458,000 bedarbių. Tai 
yra 321,313 daugiau, negu 
pernai šiuom laiku buvo.

i

Subatoj,

6 Balandžio-April
7 vai. vakare.

FORESTER SALĖJE, 
N'ewlon l’pper Falls. Mass.

Rengia šv. Juozapo Draugija.

Pranas Mėiauskas. pajiešau brolio 
Stanislovo Mėliausko. paeina iš Kau 
no gub.. Raseinių apskričio, 
pašto, Kušleikų sodos. Seniau 
New Yorke. Kas apie jį žino, 
prpanešti.

F. MILAUSKAS
1425 So. 49-th avė.. Cicero, III.

Kelmė 
gyvent 
pmšai

(16)

PARSIDUODA 5 ruimų namas r 
vienas akeris žemės. Namas yra su vi
sais įtaisymais. Ant žemės yra daug 
vaisingu medžių. Pasilikau viena na •- 
!ė ir todėl noriu parduoti. (16)

A. NORKEVICIENft
31 Brazil s t.. Melrose. Mass.

Lietuviški muzikantai grieš 
lietuviškus šokius. Ateikite visi. 
*> draugija priims kiekvieną labai 

i širdingai.
Įžanga: Vyrams 50e.. 

Moterims 30c.
Kviečia atsilankyti Komitetas.

ITALIJA.
Pragyvenimas brangsta.— 

Pati fasištų valdžia praneša, 
kad pereitais metais pragy
venimo kainos Italijoj paki
lo arti 4 nuošimčius. Darbi
ninkai negali nusipirkti pa
kankamai gyvenimo reikme
nų. nes fabrikantai algų ne
kelia.

t
I

LATVIŲ SEIMO ATSTO
VAI TURĖJĘ SANTIKIŲ 

SU ŠNIPAIS.
“Latvis" praneša, kad pa

skutinėmis dienomis padaly
ti komunistų tarpe suėmimai 
davė įrodymų, kad kai kurie 
seimo komunistų atstovai tu-

ŠVEDIJA.
Darbo teisinas. — Darb

davių ir darbininkų ginčams 
spręsti Švedijoj tapo įkurtas 
Darbo Teismas.

I

Į
I

I
I

i

Kazys Yozokas, pajieškau pusbrolio 
Mikolo Yozoko, iš Lietuvos paeina 
Kovarsko vaisė., Pramislavos vienkie
mis; gyveno Kanadoje, NVinnipege. 
Man. Prašau jo paties atsišaukti, ar 
kas apie jį žino, meldžiu man praneš
ti šiuom adresu: (15)

CHARLES JOZdK
2 Cąrroll st.. I-awrence. Mass.

NEWARK, NEW JERSEY. 
Parsiduoda Grocernč ir Bu- 
čemė, labai geroj vietoj, biz-' 
nis išdirbtas per 7 metus toj į 
pačoj vietoj ir tas pats žmo
gus. Furničiai pirmos klesos.į 
Parsiduoda pigiau negu ver
ta.
STAR REAL ESTATE CO.

309 Lafayette street, 
Newark, N. J. Mitchell 3903

Pajieškau Jono Stelmoko, jo sesuo 
nori sužinot ar jis gyvas; girdėjo, 
buk užmušė mainose, bet tikrų žinių 
nėra. Jo draugai ir pažįstami, kurie 
ka nors apie ji žino, malonėkite pra
nešti. JOHN KIMBIR (15)

7C Forbes st., Amstendam, N. Y.

Pajieškau dėdės Aleksandro Gleiž- 
nio-Mikalajuno, paeina iš Ukmergės 
apskr. ir valsčiaus. Nuotėky kaimo; 
Amerikon iš' y ko prieš didįjį karą ir 
gyveno I’ittsburjrh, Pa.; dabar jo ad
reso nežinau. Prašau dėdės atsišaukti, 
nes turiu svarbių reikalų prie Jūsų, 
arba kurie apie jį žino, malonėkite 
pranešti jo adresą, už ką bustu didei 
dėkingas. Petras, sūnūs Mikolo Gleiž- 
nio-Mikalajuno. (15)

PEDRO GLEIZNLS 
Calle Pasco 24-B. Rosario De S-ta 

Rep. Argentina.

FARMOS! FARMOS!
Connccticut Farmos Pardavimui.
Per pastaruosius 6 mėnesius parū

kau farmų mano pasekmingiems pi •- 
kėjams šiam pavasary. Gerose apiefirt- 
<ėse turiu fannų įvairių: Pienininkys
tės. Daržovių ir Paukščių auginimo, 
dūlelių ir mažų, pilnai įrengtų su reti- 
menėmis ir duodančių geras įeigas. 
Prie Statė Kelių, prie kaimų ir mies
telių su gerais marketais. kur dirbtu
vės dirba dieną ir naktį, ir darbininkai 
uždirba pakankamai. Kaina farmų 
prieinama. Dabar laikas apsižiurėt r 
pirkt. Mano pardavimai gerai reko
menduojami tų. kurie pirmiau pirko 
nuo manės. Tas farmas pamatęs, gs- 
lėsi teisingai pats apvertint. Atva
žiuokit apžiūrėti jas. ir tikrai tuojavs 
nuspręsi pirkt. (15)

M. IIEIMAN
33 Rey nold.s si., Danielson, Conn.

Fe.

CVFIkTI AI mi -tMONfę Jani iri .-------- ........................................ ..........................
SVtlMAUM-ZMUHto Į karčiais maisto. Sūnūs išbu-'svarbių ir sensacingų reve-

TURKIJA.
Sveikatos liudymai apsi- 

vedimui. — Turkijoj išėjo įs
tatymas, kad norint apsives
ti reikia gauti iš daktaro 

reję santikių su suimtais,ym-idaktarasiįegzaminuoia visa.l 
pais iruzsieno ^ipmejimo o merginai B žiuri tJik ran’l 
organizacijomis. Tam faktui kas, burna ir gerklę. Nesvei- 
įrodyti rasti kompromituo- kiems va|dž£ n Ju(xla lei I 
janti dokumentai. Artimiau- dimo tuoktis.
siomis dienomis laukiama

I

I

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

BAŽNYTINĖS GIESMfiS (Sacred Scleclions)
10 colty 75c.

Nušvito

Kas Naudinga Lietuviams
V isi gali sau ir kitiems padary:, 

tūkstančius visokių naminio reikmen’i. 
Daug vyrų ir moterų, kurie nori bile 
ką sau pasidaryt pigiau, liet neturi: t 
Receptų knygų iš Chemijos ir Tekn - 
kos, me<;egas sudėt neparanku ir p:.- 
gamint ka nors sunku. Norėdami bile 
kokių formulų. kreipkitės pas mane, 
teisingai patarnausiu. Patarimai dy
kai. Už laiško parašymu [dėkit H cen
tų. 16-gtines ir kit.u svaigalu formule. 
nereikalaukiL Pasiląikykit tą apgar
sinimą, gal reikės. <14)

P. LAIVRENCE
711 M. I.ombard *L. Baltimorc, Md.

GREIČIAUSIA NU
MIRŠTA.

liacijų. 1

El*»l • (Linksma hiena Mums 
(Pulkim Ant helių

161171 (Trjs Jaunikiai 
(Mudu Du Broliukai

161231' '( Nelur l’lecio 
(diedą (laideliai

I6122I' (Tė\ūko Polka 
(K u mos

16121 i'((’nlar.ff'** Polka 
(Tarnaitės Polka

161121 (Magdė* Polka 
(Medžiotojo Valcas

16) 151 (Jaunikio Polka 
(ŽU'ininkų A’alca*

Jonas Butėnas, Baritonas 
Jonas Butėnas, Baritonas

Antanas Vanagaitis ir K. II. Krauciunas

Komiška Daina. (Comic Song) 
Orchestra vvitli incidentai singing 

Polką (Dainuoja A Šaukevičius)
16111 F f Vilniau* Polka Orchestra 

(Petronėlė* Polka
161131 (Puiki Porelė— Polka

(Šešupės Bangos, Polka

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

AVORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Stcrling Si. 

Ofiso Tel.: I’ark .1491 
Namų Tel.: Maple 4964. ..
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Mahat)oj:ius Lietuviška Orkestrą
161051 (Zanaviku l’rašmatnvbės—Polka Columbia Lietuvių Orkestrą

(Dzūkų llzyvai—Polka Columbia Lietuvių Orkestrą
MES 1 /LAIKOME V1SOKII S COLUMBIA 1&DIRBYSTĖS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir 

•< monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, ko

kie lik yrą 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
tų. kurie pirks pas mus Player Pianą. Kadio ar Gramofoną, priimam 
leipo dalį mokestie*.

GEO. MASILIONIS
WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

Mė

KINIJA.
Vaikų darbas. — Naujo

viškose pramonės įmonėse 
Kinijoj dirba daugiau kaip 
1.000,000 mažų vaikų. Dar
bas tęsiasi nuo 12 iki 16 va
landų į dieną, o mokestis nuo 
6 iki 20 centų į dieną.

!vo duobėj ištisus 8 metus.
'Apie tai sužinota tik dabar,

Sveikas žmogus gali grei- kai senis Tarasovas mirė, 
čiau apsirgti ir numirti, negu Kaimynai jaunąjį Tarasovą 
tas, kuris gerai nesijaučia, iš duobės ištraukė. 
Ypač yra didelis pavojus to-* ---------------
kiam žmogui, kuris niekad Į RUDAS SNIEGAS ĮBAU- 
neserga. nes jis nepaiso' GINO ŽMONES, 
sveikatos taisyklių, tuo tarpu Pranešimu iš Varšuvos, 
kai sirguoliuojantis žmogus Horodenkoj, rytinėj Galici-kitų profesijų žmonių. Rug- J ...
labai savo sveikatą saugoja, joj iškrito rudas sniegas, piučio mėn. pabaigoj tie bu- Oklahomos valstijoj norima 
Taip sako d-ras A. D. Be- delko labai susijaudinę vie- tai bus pavesti darbinin- išmesti 3 teisėjus. Jie kalti- 
cker iš Kirksville, Mo. |tos gyventojai. ,kams. Įnami visokiomis suktybėmis

LENINGRADE 25,000 IŠ
METAMA IŠ BUTŲ. 
“Daily Telegraph’’ žinio

mis, I^eningrado administra- 
cija nutarė iškelti išbūtų 

125,000 nuomininkų, krautu
vininkų, artistų, mokytojų ir ------------------------------------ į 

Iš Vyriausiojo Tribunolo j
N u<> 

llonu-

377

15c
ar-

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. Kupstis.
A aizbos. Kultūros ir Dailės
nešini* Žurnalas -u spalvuotais 

paveikslai*, tu puslapių. 
Didelio formato.

Prenumeratą metams 21.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50. vienas num
“Tarpininkas" duoda $200

ba įaivokvrtę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

“Tarpininkas" pagelbės jums 
apmokėti bilas. Jsigykit "Tarpi
ni r.ką" tuojaus, tai sužinosit, 
kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Anti.no


KELEIVIS

į

No. 14. Balandžio 3 d., 1929.6 ----------------

Kaip buvo Užmuštas 
Amerikietis Budrevičius.

Nubaudė Skapiškio žmogžu- gydytoją d-rą J. Petrulj, Ska- 
džius ir apskr. gydytoją.

Vasario mėnesy Panevė
žio Apygardos Teismas Ro
kišky * nagrinėjo įdomią 
žmogžudybės bylą.

Pereitais metais Topolių 
dvare. Skapiškio valse.. Ro
kiškio apskr.. P. Budrevičius 
išėjo į tvartą gyvulių šerti. 
Budrevičienė, jo žmona, ne
besulaukdama vyro eina jo 
jieškoti. Suranda kūtėj gu
lintį ant mėšlo jau nebegyvą. 
Nuvyko Apskrities gydyto
jas Juozas Petrulis ir Skapiš
kio nuovados viršininko pa
dėjėjas Ivaškevičius ištini, 
minėto įvykio. D-ras J. Pet-; 
ralis ir p. Ivaškevičius nepa-; 
darę lavono skrodimo ir net> 
nenurengę parašė protokolą, i 
kad Budrevičiaus kūnas ne
sužalotas ir nėra jokių truk
dymų iš policijos pusės jį lai
doti. Iš susirinkusių žmonių 
paklausė, kodėl tiek daug 
kraujo palovy pritekėję. kur 
Budrevičius guli? D-ras Pet
rulis atsakė, kad per užpaka
linę žarną, nes velionis sir
gęs chroniška plaučių liga. 
Tuo viskas ir pasibaigė. Bud
revičiaus kūnas buvo palai
dotas.

Keturiems mėnesiams pra
slinkus po laidotuvių, p. Ja- 
seckas pranešė policijai, kad 
Budrevičius ne sava mirtimi 
miręs, bet buvęs nužudytas, 
nes jis mazgodamas nužudy
tojo kūną, pastebėjęs jame 
tris žaizdas kulkų padarytas. 
Policija pranešė apie tai nau
jam apskrities gydytojui — 
Domkevičiui. Buvo atkastas 
Budrevičiaus lavonas i 
darytas skrodimas. Paaiškė
jo, kad Budrevičius ištikrujų' 
buvo dviem šūviais nužudy-1 
tas. Tuojau buvo griebtasi į 
tardyti dalyko išaiškinimui. 
Tardvme nustatyta, kad Bu- 
drevičių nužudė K. Svyla, 
susitaręs su nužudytojo p. B. 
žmona Mare. Iš tardymo ir 
liudininkų parodymų teisme 
paaiškėjo, kad M. Budrevi
čienė grįžus 1923 m. iš Ame
rikos viena ir gavus iš vyro 
pinigų nupirkus pusę Topo
lių dvaro centro — 40 ha. Po 
pusantrų metų sugrįžęs iš 
Amerikos ir jos vyras Petras 
Budrevičius. bet žmoną rado 
visai jam nebeištikimą. Ji tu- Į 
rėjo sau meilužį K. Svylą, j 
neturtingą batsiuvį, jauną — 
20 metų vyrą, nors B-čienė 
turėjo apie 40 metų. Iš to į 
prasidėjo didelė šeimyninė 
nesantaika. Budrevičienė 
pavydėjo, kad kitos moterys 
turi jaunus vyrus, todel ji 
įvairiais budais stengėsi save 
vyro atsikratyti, tai nuody
dama jį, tai žadėdama ki
tiems dideles sumas pinigų 
užjos vyro nužudymą. Jos 
meilužis K. Svyla prižadėjęs 
ją iš vargo išvaduoti, ką pe
reitais metais ir padarė. K. 
Svyla tardant prisipažino 
kaltu, bet teisme jau nebe- 
prisipažino. Sulig liudininkų 
parodymų, tardymo teismas 
K. Svylą rado kaltu ir nu
baudė iki gyvos galvos sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet ei
nant 1928 m. amnestija bau
smę pakeitė 20 metų sunkių
jų darbų kalėjimu. Budrevi- 
čienę nubaudė 1 metais pa
prasto kalėjimo, bet sulig 
1928 m. amnestija pakeitė 9 
mėnesiais.

Valstybės gynėjas teisin
gai nurodė, kad kaip K. Svy
lą taip ir M. Budrevičienę 
reikalinga bausti kuo smar
kiausiai, nes jie padarė kun 
biauriausi darbą. Bet Budre
vičienė turi mažų vaikų, ku
rie palikti prie svetimų auk
lėtoją ir, matyt, dėl to jai 
bausmę suminkštino.

Iš šio* bylos iškelta nauja 
byla prieš buvusį apskrities

Į

piškio nuovados viršininko 
padėjėją J. Ivaškevičių, J. 
Jasecką ir J. Urboną, kurie 
padėjo nusikaltimą nuslėpti, 
šioj byloj taipgi buvo iššauk
ta apie 20 liudininkų, kurių 
tarpe trys daktarai —eksper-( 
tai. Teismas rado d-rą J. Pe
truli kaltu ir nubaudė 6 mėn. ( 
paprasto kalėjimo ir teismo j 
išlaidas padengti: kitus visus1 
išteisino. Bet einant 1929 m. j 
amnestija d-rą J. Petrulį nuo' 
bausmės atlikimo paliuosa-i 
vo.

— I

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Babtų valsčiuje prieš Ka- damas namo šapauską suti- 

lėt'as buvo žiauriai nužudy- ko Bąbtuose ir iš jo sužinojo, 
tos Paulavičienė ir \ aliulie- kad yra užmušta io žmona 
nė. Atsitiko taip. Paulavičius Juzė Paulavičienė ir motina 
per kelis metus sutaupė 1600 P. Valiulienė. Paulavičių* 
litų. Pinigus laikydavo skry- nusigandęs grižo namo ir ra- 
nioįe. Apie tai žinojo kaimy- do baisų vaizdą. Motina guli 
nas Kazys šapauskas. kuris asloj aptekusi kraujais, ne- 
pas juos dirbdavo. Paskuti- gyva, durvs atidarvtos. skrv-- - - - • • • __ * _ . _
pas juos dirbdavo. Paskuti
niu laiku jam parupo, kaip nia atplėšta ir pinigai paimti 
tuos į ‘ 
taikstėsi, bet nebuvo geros 
progos.

šapauskas sužinojo, kad 
gruodžio 21 d. Paulavičius 
važiuos i Kauną. Paprašė, 
kad ir ji nuvežtų. Sutiko 
Paulavičius. Anksti rytą jie 
išvažiavo. Kaune šapauskas 
atsiskyrė ir pasakė Paulavi
čiui. kad šiandien namo ne- 
grišiąs. nakvosiąs Kaune.

Pavakary Paulavičius griž-

pinigus pavogti. \ isaip Už poros kilometrų nuo na- 
-L_. bet nebuvo geros mų, ant kelio kraujuose pa-

' gludusi negyva žmona.
I II Krito Įtarimas, kad tai pa
darė Šapauskas. -Jis buvo su
imtas. Pirmiau gynėsi, bet 
paskui prisipažino. Kai pini
gus paėmęs ir norėjęs išeiti 
laukan, triobon Įėjusi Paula
vičiaus motina Valiulienė ii

jmabyla Kaimo apygardos} 
teisme.

Padaro miegą poilsingą 
ir atgaivinanti

ji pamačius. Bėgti jau nebu
vę prasmės. Rankoj turėjęs 
kirvelį, kuriuo atplėšė skry
nią. Tuo kin eliu trenkė Va
liulienei i galvą. Ji krito ir 
tuoj mirė. Su ta apsidirbęs, 
ėjo laukan, bet kieme sutiko

! Paulavičienę. Nors buvo su
sijaudinęs. bet greit susival
dė ir juokdamasis užkalbino 
ią. Susitarė jie eiti pasitikti 
grįžtanti vyrą. Kai paėjo 
apie porą kilometni. apsidai
ręs. kad niekas nemato, tuoj 
pat kiįveliu trenkė jai i gal
vą ir pamatęs, kad ji negy va, 
pabėgo. Kirveli pametė lau
kuose. Pinigus paslėpė snie
ge. Dalis pinigų (1390 lit.) 
rasta ten. kur paslėpė, kiti iš
mėtyti. Jis padėtas Į kalėji
mą ir greitai bus nagrinėja-

Vokietijoj tūla A. Voell- 
ner. 27 metų amžiaus mote
ris, susilaukė jau 18 vaikų. Ji 
pirmą syk turėjo vieną, antrą 
syk vieną, o keturis kartus iš 
eilės po 4. Ir visi jie gyvi. Ne
laiminga motina!

NEBENIEŽTI!
Sustokit kasę. Jei oda 
niežti, nujclokit Severos 
Esko. Vėsiną.-, raminąs, i 
jis paprastai duotia / 
greitą pageibą nuo nie- 
žėjimo. liaukite aptie- Į 
koje.

Prastas miegas laipsniškai susilp
nina nervus, muskulus ir organus ir 
suardo ahelną sveikatą. Tas tankiai 
priveda prie menko virškinimo, suma- 
zėjim^ apetito, pražudymo svorio ir 
spėkos, srasų ar vidurių ar pilvo ispu- 

i timo. ko.nst i pavijos, inKstu ar pūslės 
I suerzinimo, galvos skaudėjimo, kvai- 
I tūlio ir panašių negaliavimų. N'uga- 
Tone nugali tuos pakrikimu®, kadangi 
jie užveria vaistus, kurie silpnina ner
vų ir muskulų sistemas, padaro riebu.

; raudoną kraują ir priduoda spėkos cy-- 
j vingiesiems organams.
■ P-as John \Valters. Philadelphia, 
• Pa., ėmė Nuga-Tone ir sako: "Jie yra 
j pastebėtini. Dabar as miegu naktimis 
j gerai ir mano viduriai išeina regulia- 
: riai.tris sykius į dieną ir aš jaučiuos 
puikiai pabudęs ryte. Pirm imant Nu
ga-Tone aš buvau pavargęs ir negalė
davau miegoti.” Milionai žmonių susi
laukė tokių pat puikių pasekmių iš 
Nuga-Tone. Jus galite gauti jų kur 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu ver
telga jų neturi stake, parašykit ji už
sakyt: dei jus iš urmo vaistinės.

Žmonės Bėga Iš 
Lietuvos.

Paskutinėmis dienomis 
Kauno gatvėse daug matyt 
kaimiečių. -Jie .įieško išeivy
bės biura. eina iš vienų biurų 
į kitus, derasi. Nuo ankstaus 
ryto iki vakaro prie emigra-, 
ciįos biuru didelis judėjimas.! 
Visi skuba važiuoti, apleisti 
Lietuvą, greičiau pasiekti, 
Argentiną. Braziliją, Kana
dą...

Vidaus reikalų ministeri
jos emigracijos referenturoj 
registruojasi keleiviai, kaip 
dar niekados, — per dieną 
po kelis šimtus. Vidaus rei
kalų ministerijoj didžiausia 
spūstis, eilių eilės per dienas 
laukia paso, vizos, leidimo 
išvažiuoti.

Daug žmonių emigruoja ir 
išeivybės biurai gerą bizni 
daro ir savo tarpe konkuruo
ja. Kalbama, kad kai kurie 
išeivybės biurai turi savo ge
nu apmokamus agentus.I

GRAŽUOLIŲ PARODOS 
SEIMININKĖ.

>tuart. Mena New inrkn 
Į aktorkų. kuri yra paskirta Amerikos 
grąžą.' ių parodos šeimininke. Paroda 
eina šiomis dienomis Grand. Centrai 
rūmuose. N'ew York*-.

P** slankiojančius provincijoj ir

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Šia Proga Visi

Ccrtiajnieji: Sime aKcibime randasi šimtas riaklinję knyęu. kurias pirkdami nemažiau $20.00 vertes raliie gauti už pusę kainos. Itritkia
jeięu iš šito sąrašo Ims.te ti-yg^ už $30.00. Knygynui “Lietuvai" prisiųskite tiktai 810.C0 — puse sumos vokuojant une pilnos kainos. SRas knyg? 
nupiKisanas tąuui iki Cezužėu-May 15 i i. au pertai kiekvienas šio ske’biso ckaityloję. easte cttfc'.i.-džiai kviečiami užsisakyti knuriauchusjut 
knygą už numažintą kautą. Jeigu Tamsta ežį' imk vaite iš šio skelbimu ko/gn už $10. Ov alio, vėEau iš mūsą Knygyno -Lietuvos'’ gausite visas kny
gas nuo 30 iki 50 nnaotmėiu pigiau — reiškia Ta'Citus vardas bus įlnoktas į uasu i;>.■—įnertą sanią. Situs sąlygos teAizmoj ne vien Amerikos, 
bet ir Cznadou ir kitą šahu hetuvfauns. kr.yrt pirkėjams — pasinaudekite proga datai — pkkitta knygą oi numažintą kainą, o vėtau galėsite gauti 
tisas knygos nupiginta kaina. Taipgi mūsą knygyne randasi didžiausias padrinkima, pautausiu ginta:uitą daiktą — reikalaukite Gintarą kate- 
iegn. taipgi mksą naujas piktas knygą katalogas Jm bnigūtsas aponteiati. Čia eeka sąr-sas tx><Į tiStontą knygą — lanktem knygą ule etom ą:

71a. K i meni nis Daktaro* Na*t*o*e — pirti dskrarv: Stout. 
KoCis*. Basaravičių. Vileiš^ir kitu . parašė S. V. GrėiatiB**. 
Šitoj* kr.vjro;* yra aprašoma įvairiu 1:^J ypatybės ir jų <y- 
dymo bariai. Pirmoje dtiyje knygos kaftima apie įvairias ti
ras ir vyrų lir^. — ją ?yJ>'TAae. receptai ir tit. Antroje tia- 
!yje Javr<>3 kalbama fnsotera lira/ ir būda* jų jrydyroo. 
Krvra kičinio forrr.stv, ',-ražiais apdarau P*jsl. 180. Kai^ 
$1.75. iki 15 d. t.ktai -------------------- $1-25-

7X Maro Gydymas Vandenio -clir 40 *•<< Patyrimo. Para- 
ra5ė Dr. S. Kneipp. Su ptivHksStik. Kftytra skiriama tiem*, 
kuri* bot: išsigydyti ir rvęikntą užlaikyti. Puel. 228 Kair.a 
$2 00. ik! Gegužes 15 d. tikta: ------ . ----- $1-50.

ėKlI. žodynai. — Knygos Lietuviu

Stilistika. LiUTMūriM Teorija —Gn*ta7'i^ Kr.yt trf-.l 
rišo. rr»Iia* ' - kate' ., ypatybės, iirravk. s iš kalbų rarsiū- 
jų Rorr.o* - i.rail.i .--ratorių —Derr.v.ėna. Cieerb ir karų. 
Pešt Z50. Kur- S! y1. :ki Or-i*s IS d. tiktai ■ _ 50

i Li«na-A tJtorrtšn- Ntariia — Mirs*. Teina : ytr.‘nĄk 
tetuvių rašėjo ktr r-ių t irimai. Verta šių kryita kiekneaam 
3:tryti. Pu! 1<2 Kaina *1 25. iki G-cvžec 15 i- t Ji — >1 00

35. DraagljM ir Or~aturB»«» Fraliue ja — rentiaatis ~ureio> 
mok s 5c i n kals paraše — Artknr Lnri* :r knvrą
Nmot>a*ybėb Usiryslyma*. parašė —Paul Lafar^ce. Dr. Ka- 
raJtans vertimas. Abi krvrvc virr.o^. -F —ryt— Pus’. 380. 
Kaina $2 5^. iki Crgužči 13 d. tiktai-------------- -----$1 50.

CantUs Reiikin'zi. parašė —J. Troianovskis. Vaicdtia; 
r4T.až*rd:r.ta paarto?• įviurenybėmi P'- -’ •" ’tD’ta. Pu*i. 
24'Vhpdaryta. Kairu $2.0^. tks Gružės ' d. t-l '-ai ---- $1.25.

parai® s*
d. tiktai

Seną Gadyaią Išnykt Gyvi Satvėrūna? —paras:- suk.? ki
tais aut* risis šerną-. Pav?»ks!nc Puri. 77i'. apdaryta Kat
ra $2^». iki Ce^j*ės iŠ d. tiktai------- ----------------- *1^

39. Gamtos Mokslu i išorė lis. parai. — J. Tnianovekm. So 
deer vaveikalų. Pml. 530. apd. Kaina 85.O'1 .: Ge—ūžės 16tiktai*? ■ , ........ .......— - 83-00.

t*. Gamtos Pajieroo. parašė —Seras-. Su daur paveikslų
Pusi. 233. apd. Kaina 81-25. iki Geru o 15 d irai — 81.00.

11. Gamtos istorija. Knyga su dausc'iu paveikslų iš gamtos 
moksle. Apdorvta. Peši. 2C9. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai, -L-T______________________________ $?.oo.

42. B5*?0gij> — Šerno. Paveiksluota. PusL 147. Ka:na_75c.. iki 
Gegtkžės 15 ci< nai tiktai----------------------------- 50 c*ntų.

4X Rakta* Pr Trati A uratam*. žydi p-va ap. vasarą ir
„ rudeni. Pusi. 244, dviejose ua&e. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
™ d. tiktai __  ■ ■ ■ — — — —----------- ------ $lj$0.

I

I

!

3. žinyną*. Svarbi ir naudir^a knyga visokiuose reikaluose: 
^ave* rydyrn?. artrr'. mijoje. <-tno~rafi jje. medicinoje, artt- 
metikeje. nurodymai amatninkams. ūkininkams, ;efamrm- 
k*m*» įvairios* nelaimės* įvyku- ir įvairiuose reikaluose Ii 
knyza yra tikru gyvenimo veidrodžio. Verta rita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, ne- joje ras daur to, ko. kitose 
krygos* rasti negalima. Puti. 400, apdaryta. Kaina $8.00. iki 
Gegužė* 15 d. tiktai - -------- — — - - . $2.00.

74. Naujas POms Orakulą* — Vi*okią barių, n-onų knyga ir 
d*’.n«ž:nystės, fu daug įvairią tuo »:*au':rr.u par.-iHa. Pu»L 
414, apdaryta. Katra $“.M>. iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.50.

75. Paslaptys Marijoa bet Spiritine Arieeeįe tikro Makalo.
Kr yra * e. z>rasta. žingeidi u įvairia!* rav*ik*!ai<. karo 

* galima padaryti visokius etosus. Puri. 262. Kama $1.00. ik: 
Gegužės 15 d. tiktai — --------- — ■ — 8Cc.

73a. «*kretei Enriminką ir RaranH — vi oki • triksaT sa ko- 
•yror- i- kivki būrai. Pu*!. 10. Ka.- b 4d centą, iki Gegužė: 

15 d;—ai tškt-i_________________________ 35 centai.

1 G«~u- 
_ 50c.

43. 3»eteorc4oZ>K‘ Vad<w»5?s -Ukirirk Don g • pa*jt-e — 
• g. Kanč-4«. »;.-.ygv i. -c ■
"<2 . c’». v-..ą — ?Ėd ynazybes. ekn^ ’ ir t-t. Pu L
112. K»na 75c., iki Gegužė? 15 ± tiktai---------- ------ € c

Lietuvių Ke!bt s Gramatika —Damtjor»»č;.c. J tiru nori ti*- 
kamri lietuvių ka!bą i.ackv rašyt! . j »ryk te šitą Gramati
ką Pu-' 126 Kaina b J e. ik) Gegur^ 15 d tiktai----Jei Patrukęs

Bandyk Tą
l ŽDĖK ANT RILE PATRUKUSIOS 
VIETOS. SENOS \R NAUJOS. DL 
DELtS AR MAŽOS. IR JVS BUSITE 
ANT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
i

Bile vienas patrukęs, vyras, ■mote
ris a- vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas \V. S. R.ce. O-K Main street. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš- 
bendvn'.ui jo puikios stimuliuojanč:os ; 
aplikacijvs. Uždėk ją ant patrukusios 

>radės trauktis; jie

Skaitymai —Klimo. TmkaaM skaitymai de’. lietuvių kal
bos la.dnŪE»«*si. Pu*!. 292. K tiri $1.50, iki Geg. $1.0J.

ArttmeOko* Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pt**.
177. Kaina $1.00. is; Gegužė* 15 d. tiktai----------75 centai.

gaudančius keleivius. Išeivy- 
bės biurai turi savo agentus 
Kaune. Agentai gerai apmo
kami, sako. Kauno agentas. 
gaunąs nuo keleivio iki pen
kių dolerių.

Išeivvbės biurai konku-•>

ruoja. Nesenai kelionė Ar
gentinon kainuodavo virš 

i tūkstančio, dabar pusę to te- Į 
1 reikia mokėt.

Išeivybės biuruose pasitai- 
;ko ir labai nedorų dalykų. 
! ypač kai Kauno žulikai pasi- 
į gauna atvykusią iš kaimo 
jauną merginą. Štai, koks 
buvo atsitikimas šiomis die
nomis su viena kaimiete. 
Vieno biuro agentas susitiko 
atvykusią iš kaimo mergaitę 
ir pažadėjo išgauti jai “pi
gesnę šifkortę.” Ir liepė va
kare jai ateiti i viešbuti. Mer
gaitė, nieko blogo nemany- ’ 
dama, nuėjo. Čia radusi be 
agento, dar du jaunus gra-i 
žius vyrus, jų tarpe vieną žy- ' 
dą. Jai jau pažįstamas agen
tas supažindinęs, pasakęs, 
kad tai yra biuro direktorius. 
Pakvietę ją pavakarieniauti 
Į vieną restoraną ir paskiau 
visi gerokai pasilinksminę, 
grįžę kartu ir keturiese per
nakvoję. Rytą mergina buvu
si nuvesta į vieną išeivybės 
biurą, bet ten nemačiusi nei 
“direktoriaus,” nei antro 
draugo, su kuriais nakvojo. 
Mergina už “šipkortę” sumo- I 
kėjusi 700 litų.

Pasakojama, kad agentai _
turi palinkimą rūpintis emi- i^andy^ui' gausit DYKAI 
gravimu jaunų kaimo mer- Gausite ji paprastam pakelyje. į 
gaičių.

Sunkų įspūdį daro emi
grantų eilėse daug jaunų, 
dažnai sudribusiu vvru, ku- 
rių tiesiog gaila. Jie klai
džioja Laisvės Alėjoj, dar 
labiau klaidžioja vidaus rei
kalų ministerijoj. Kaip tokie 
gyvens emigravę, kaip jie 
suras darbą, apgins teises?

I

i

i

Uždėl
vietos ir muskulai r_____ _________ , r-
«usijunsrs taip, kad at.-idar nias arba 
.•a* ūkimas prapu’- natūraliai, ir tuo-

I met diržai ir kitokie muskulų prilai- 1 
Rytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodo*. Jei jusu patrūkimas butų ir 
l><- skausmo, tai koks .vra išrokarimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam be-eikalinga: kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyru ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todel. Kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodos pa 
trūkimo gydymui. Rašydami vartoki

‘ žemiau idėta kuponą.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
G9-K Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit man pri^iv-t visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančia aplika
ciją nuo patrūkimo.

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

Adresas
Valstija ....

REM-OLA

I
GYDO 

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

H. Thayer & Co. Camb., Mase.x> I
NUO ODOS LIGŲ

Lietiuną Ka’bos Vadevėlts — Mergos. A-ie 2v? pusi. Kai- 
•* $1.00, ik* Gerutės 15 d. tPutai------------------- 73 centai.

$✓ Vaiką BnrbysrfM — Marke*. Pu.L Kaina $150. i-a
Gegužės 15 d. tiktai —---- ----------------------------- $1-^-

iki G**“:.-ė*
___ $’..50

11. Raataa ir Jo Mokymo Naujieji Kebai. Pu:L S2.
•1.00. iki C*£u-> > 15 d. tiktai------ ------------------

10. Arit*B*tn..o 4 Dalys — BoMfoš. Kai »a $2.00.
15 d. tikšti-------- --  —--------------------------

Kaina

12. Keaiercijee Aritisetika. sutaisė —Il«vna«. PurL 311. Ka 
na $225. iki Gegsfes 15 d. tiktai----------------------$1.75.

15. Skaitymo Kryra (Chrestomatija). Pu 
uri G*g~ažės 15 d tiktai --- —---------- -—

t

I 1«. Ar-lų-L ietBvjų Kalbo* žody r s* —■ Lalio. Dx! 2-ra. Pu*! 
835. Kairą $T0.(X». iki 15 <L t.ktai------------$7.00.

Kišeedn.* Žodynėli* Lietavią-Anjlą ir Antią-Lietnrią kal
bos. Telpa jarac’18.000 žodžią ir sykiu priedas -K ’ ;?. B'.dj 
Yra Ga.ma Tapti Amerikos Piliečiu.'* Paranku* ž*d:u:.i 
lavirir. i ar.ti^ kalbos (nauja laida) PusL 160. Kairą $1215, 
iki Geg’-Žės 15 d. tiktai---------------------------------- $1.00.

7a. Lictavjg Ar.glą. An<!ų Lietuviu Kalbą žodynas — autais* 
A. Lai: s (Abi dalys). Šita* Žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — vr* . laiku «ei už diceiius pir.’^us jo r.ebc■- ta
ura gauti. 2>d>T.o dydis yra 1274 puti.. gražiais apdarais — 
kaina r.t» Naujų M* tų pakelta iki $15.0^ bet iki Gegužėe 15 
dienai i. m... par . :< sme už $12.07. Nuo šito žodyno daugiai 
,-ckie? r.- Jaidos .edaror.e — reikia pilnai pritverti $12.00

UUrfja. Geografija ir kitos Mokslines Knygos

tt. Patago* Utoriįs. patapė — Dr. J. Rasaaaviči*. Pusi. 52. 
Kaire 40 centu iki Geruli* 15 d. tiktai . 25 centai.

2X D»e%o Galybė — Zoologija. Ba‘tr.ika. Geologija. Fizika. 
Oi era i ją Gyvolią ir Augalą Fiziologiją, parašė — Paeitus 
Boro. Vertima* j lietuvią kalbą. Su dauz paveikslą. Svarbi 
kr.yga sava turiniu, pusi. 328. Apdaryta 2-se dalise. Kaina 
$8.0$. iB Cerįžčs iy< tiktai-------------------------- $!-?$.

34. Aatrattomija. utaisė — A. Aparus. Su paveiksią:?. Kaina 
78e.. :ki Gerui. ■ 15 d. ttlrtal ■ ------- 50 centu

85. IstoeiĮa Abe'ra. paraM — Dr. Bacevičius. Knyfbje apra
šoma laika, n - 2300 metų dar prieš Kristuje iki 14C metų 
ap Krislu..- P.*!. 498. Apdaryta. Kaina 82 50, iki Geruišs 
15 d. tiktai ___ ■ — 81.7$.

JS. latenja OikaLMetią. para’ė —4em«*. Pusi. 580.
Apdaryta. K a na $250, Iki Gegužės 15 d. tiktai —$$00-

27. Iatarija (baaniti* Amerika*. Tik '..ai aprašoma Istorija J.
V. nuo jų afadimo iki vėliausią laiką. Puti. 364. Apd. Kai
na $2.25. Iki Geguže* 15 dienai tiktai ■■ ■ — ■ $1.50.
. Dr. Vinco Pietaria A t*, m mimai. Žingeidi knyga apie 7 
•kirtinga klaurimua su autoriaus paveikslą. Puti. 301. Ąp* 
daryta Kairą 82.00, flri Geguže* 13 d. tiktai---------  $110.

29. TWė#mą~ Mnrija. Rraėė — pmf. CbantaH* 4e la Saa-
aeya. Didel* ir viera ti svarbiaunų knygą tuo klausimu — 
au daug paveik*!^ Fu«L 1086, apdaryta. Kaina $10.00, Iki 
Gegutė* 15 d. -iktai ------------ -- . _____ IT.—.

30. Geografija, mdariė — tema*. Su daug pavilkai* į vairiau-
•ią daiktą vairuojančią. *p«. eterus, vulkano* Ir t.t Kay- 
ga didel* 6x9. at<pa«*dinta ant gero* popieroa. Puti. 40$. Ap. 
daryta. Kama $4 00. iki Ogv'ė- 15 d. tiktai _____ $M>.

48. Pažinkite Mes. (žyuūausią pasaulio .gyvuliu, a i«alą chre
stomatija Su dao**;ii pakeik !j. Šutai ■ ir Ja-
rmŠAcis. Ptr!. 270. K£na $!.7č. iki Gegužės 15 u. tik _ f. .23.

47. Rytoju?. Bežiūrint. Ištraukos iš ru’tų M--?. K..n.p r ’ 
2ar.k-2a’:. Re o irk*? gar iu pedagoge Pu-L 174. Kairą >-\ 
iki Gegužės 15 d. tiktai --- ■ —, ■ --------------- 4ėc.

43. “A*šro*" 40 Metą Sukaktuvės. I. toriUui kr.yza u jr-aei-

19. Steponaičio Raštai Pu J. 
d. tiktai_____________

L.ų ! -Jkų -rhr U;.. 
d. tikta.-------$1
F .O-L iki Gegužės 15

S c.
30. Lietini* Tauta Senovėje ir banditą. Paraše — Dr. J.

ps . FtesL Kūma $^.00, iki Osruž- o 15 d. tikta; -- $2 $H
31. VK’jotina Iš ton ja Satyroje. /..??■ .u knytra apie Egiptą.

Balificna. Asiriją, P m. i ją. Graikiją. Spartą ir t-t. Pusi. 183. 
Kr.ina $!.C0, iki Geg«ižčr 15 i tiktai -------------------  $75c.

52. žmonijos 
Pusi. 700.

53. Vaižganto Rašt«>. 7-o* kny— ?. Knygc;•» t**pa daug .* var-
b&j rakę skirtiDTsk; klj ; imni.*. Verta šias kr.ypaa į' 
>. 1-vl ’.sm, jeiru ne dei k - ta: bent lietuvi ktib: 
t Įlavinti. r.?s Vairesnio ra;• <•*.• bi.rga reus-'-a: .-.t 
vių ’ic.Iks rrymvr.z - :• išsirėk'kimų tuT?:?? .ma.- -u tuo 
bu aptipažmti kiek.n-'r.au* lietuviui. Pu*!. 1C0O. Kair.a X7.Cv, 
iki Gegužis 13 J. tiktai------— — --------------------- $5 00.

Lietavos Athutra* — =iame puilnansiame Albam- randasi rirš 
'•73 paveikslą jžyaEiausią Lietuvos darbuote ją: dnlomatą. 
ra-.ą. piešėją, kuiptorią. a-tit*H”. daktarą. kar*mką m 
kitą jv' -.rl r p ferijos žnor.ią. Daug žymią ramų ir rietą, 
rr-r-7< o: •za-af;, m įžymiausiu Lietuvos žronią. šita knyga, 
tai * ’—a- Lzituvcs vrždr-'dr, kiekviena.* ir.t*I*gectiškae lie- 
t- 'lt rr alo s va .-.a* knygyną nspuofiti šia įdomia knyga. 
K'••'a cid'bo >r.:.a* apie 5°0 pus!. Kair.a $5.0$. iki Gegu-

j-----------------------------------------
76. Juoką Knyga. Nk'ej’- ’u: gražių juoką randnai šitoje 

kryge;e. tainųi y-a manai. : j. d.al >gą ir t.t. Ka* myli juoką, 
tam v**ta įsigyti knyga "Tikri Juokai." PasL 274. Kaina 
$1.00. iki Gegužės 15 a. tiktai--------------- ■■ 75c.

■tori ja. žingeidi knyga su dauz paveiksią.
.pdaryta. Kaina $2.50. iki C'vružea 15 d. tik $3 00.

’. R*di< vią Svcntrafft*. SP.a kryza yra ruėarytą iš 3-ją me
tų ••Kardų," kuris Javo vienas iš bedieviškiausią laikraščią 
Amerikvj*. Talor: šioje knygoje randa-i apie 300 paveiks
iu. irsi yra bed>*vgkL Kun šitokio tarinio knygomis inta- 
r«e-A-;a«: verta įsigyti, no? Joje ros daug rimtų ir juokingą 
apra’vtr.ų. Ar;* ?*v puri. Aycar7tx Kašaa $4.00. iki Gegu
žė* 15 d. tikui-------------------------------------------- $3.0X

•grr- 
•- *>=*
<var-

Keturi Liefnvo* Kunirarkrėig Paveikti*}: Algirdo, Gedimi- 
. K*"?^’:o ir Vytarte. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki O- 
žfo 15 d. tiktai___________________________$150.

Pasakos. Apvsakos, Poerii.i ir Din-n

54. Vainikai. Gražia:?-; -s ir naujausios lietuvių poetą dair.o*. 
jas parašė: Sfuoga, Putinas. Ka’.ėdą Kaukė. Zigmas. Tyrų 
Duktė. K. Binkis. L. Gira ir docsreiis kitą poetą. Knyga d: 
dėlė, nepaprartoi gražiai techniška: apdirbta. Taipgi telpa 
įžymi "ją poetų pavr“x-’ai ir minėtą damų rasėj? autegrafi- 
je*. Pusi. 230. Kaina $1.50. iki Gegužėj: 15 d. tiktai — $1.25.

55. Ma?ą Vargai — Garsioji Mairon> poema, puslapių 151. 
Kaina 75c.. iki Gegužė^ 15 dienai tiktai . ----------- 50c.

55. Karaliam* Sa’amono Kabyklos. Nepspra-tai žingeidi apy- 
rnko. Pusi. 218. Kainu $1-25. iki Geęuzės 15 d. tikta — 51.00.

57. Istorija Septyni* Mokytoju. Pus?. 158. Kaina 75e.. iki Ge- 
ruiės 15 d. tiktai_____________________________50c.

58. Mylėk Savo Artymą. parašė —Hoffman. Pusi. 131. apd 
Kaine SI.00, iki Gegužes 15 d. tiktai---------------------- 75c.

i 
!

$8. žemė* Giesmė. Graži apysaka, parašė —K Puida. 2-se
dalyse. Pu*!. 315. Kaina $2.00. iki Gegužė* 15 d. tiktai $1.50

i

•t.

i

Busiančiame Kongrese, 
kuris neužilgo bus sušauktas 
VVashingtone specialei sesi
jai, vadovausią vakarinių 
valstijų atstovai.

1 ^Niandok gydančia* potaiIT"'FREEDOL
Tai yra receptai* garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREĖDOL greitai įsige
ria j odą ir po 5 niinutų visiškai praša
lina Įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašas, Ronas, 
Egzemą, Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina SI.00. 
Reik Maukite aptiekose arba orisiąski- 
te 81.00 ir mes toojaas išsiusime net 
paštą bonką. (-»

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. Warren St- Boston 1». Mass.

X. BUimMh*. HnH — Si knyfs. t*> yra Marija
api. i«a^» (actu su dMr p«vrilt*Ię irairi* taata Ir
■•nfl*. Knyys rpaprai-tal i<#'nnl. wta lorlrrimaai Ja jriay- 
U. Jų mta.j t-rime — rr-i’.u laiku risai nritk*. nai *7. 
O Si rita. K» -i *00. Iki G-rsI*. 15 d. tiktai____ *.W.

n^^aaiya Smevta Mari]
S? _________________________________

S*. MnkyMb. aarsa.' — S-rrt Mrrdra. Nepapra-tai
Macridi knyr. ir «rta ja U-k^-r.im n .rtnftapi sirktt prir 
anU«m>A rr-ratam rita!® ja piryn Turima yaaa matai, | 
trumpo It’k* jų virai n-b-m ral'ma rauti Pust 83* Apdarr- 
U_Kįtaa K -X. iki GecutN l» d tĮktai K te

M. LMrrl, PraHM Madajoje AriMK parau" 
ietulapim Apdarys

_______________ija. parašė — prof. t. ViM»riK Su 
r paveikslu tefleviarj liekar.ą ir 5-ais žemlapiais. Pwl. 
Kama $2 iki Gerą*. 15 d. tiktei , . $1.80.

Lailk-ma rastrų ru |rairAs Aprašymais — tinkatai 
, Lirtuva. Kaita ui 25 laiškus !r tiek pat vokų-kottvar- 

tų. Katr a (2 S •. iki Petr ės 15 d. tiktai . ■ 81 50.
Biblija — Pijrs.- Sv-trtas Fa'Aas S-fio ir Naujo T—tamee- 

o. (Naujausia laida.) Pusi 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
-dvkir. su kurio? parclhu l -rra bil- ktr-iuos klausimus Bib- 
ijoje surasti Kauta 54.00. iki Gerulės 15 d. tiktai H 85 00

S2. Meilė ir Da.’ė. Su eaur pareškrip Paras* Meilės Speeiahs- 
tar Pus'. 207. Kaina XI .M. iki Gerutės 15 d. tiktai _ *.00.

83. Lithoanta — ~The Asratming ef Naticn” — A *tudy of 
the past and present cf the Lithuar.ian^pcople. Didelė, gra
ži knyga anglu kalba. Verta tėvams urrakyti šitą knygą dėl 
savo valką, idant jie būdanti Amerikos lietuviais pamylėtą 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmata —ją parašė Age 
Meytr B<mecict8*r. P.:«I. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
ūktai_____________________________________$8.50.

84. Lietuvon Įstatymai. Si?'.'*matšzuo*.v. įstatymą 1? testrak- 
rijų rinkinys Lieta Valstybėje. Pas!. 1031. Kaina $4.00. 
iki Gerulės 15 dierai tiktai-------- — . — —. . $8.C0.

85. Vilniau* ATbtma*. Graži kryra puikiai* uavtik*!*!t. di- 
d*!’o formato. Pisi. 188. kair.a $4.79. iki Geguii-s 15 d. $3.00

86. Apsakymas Kelionės į Palestino* žem>>. apie Jcruzolinų 
ir kitas Šventas vieton. Iš saro kc’.i'n-'* parašė Kur.. Gondkut. 
Fa*L 3C1. Kairą $1 50. iki G^r'ž^ 15 d. tiktai - .. $150

87. Mokslas Rymo Kataliką, para** Vv«knpas Motiejus V*.
!anėau*kas. išleista 1862 matais. Pcsl. 332. apdaryta. Kaina 
$2.*M), iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------------$T50.------- r _ ■ ■ —--------- ----------

88. Sveikata. Parakė Dr. Graicionas. Knyga su daugeliu pa
veikslą, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelia* į sveiki 
i? laimingą ryver.ima. SvartH knyga sveikatos kiautiniu 
Puti. 339. apd. Kair.a $3.00. iki Gegužės 15 d. tiktai . $8.00

*9. Hyriena. arka Meksiaa aąie l’žlaikymą Sveikatų*. Pusi
32. Kair.a 60c.. iki Geeufčs 15 d. tiktai - - - - - - $0e.

*0. Lietavon ženlapi« vtraDotas. 26x28 eulankstomaa temp
lė- formoj*. Kairu $1.00. iki Gegužė* 15 d. tiktai 7|t.

Knygynas “Lietuva 
3210 S». Babtd St 

(fflCMO, ILL
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lJkS GIRDĖTI LIETUVOJE
(J uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) y

7.20C DOLERIŲ ISTORIJA “TROKŠLIUS” ŽUVINTOS 
NAUJAMIESTY. | EŽERE.

Pe nai pii. Luobikis Jonas, Vasario mėn. 18 d. sužino- 
gyv. Simokų kaime, Barzdų jau, kad Žuvintos ežere 
vaisė, šakių apskr. pranešė “trokšlius.” Nuvažiavau pa- 
polic jai, kad pas ji iš Ame- žiūrėti, nes nebuvau matęs, 
rikos atvyko i svečius jo švo- Privažiavęs Žuvintu kaimą 
gėris Radvinauskas Albinas, pamačiau ant upės prie pat 
kuris į antrą dieną išvyko Į ežero daugybę vežimų ir 
Vilki viskį ir tą pat dieną grį- žmonių. Ištiesų tai buvo 
žęs p ~anešė, jog jam prapuo- ‘Trokšlius.” 
lė 7,100 amerikoniškų dole- Žuvintos ežeras yra 1039 
rių. Kriminalinė policija tuo- ha ploto, bet negilus ir dum- 
reikriu apklausė Radvinau.s- blėtas. Esant storam ledui ir 
ką. k jris sakėsi, kad tą dieną -toram sniego sluoksniui, žu- 
iš Lu jbikio anksti lytą išėjo i 
Pilvinio stoti važiuoti tie
siog Vilkaviškin. Bevažiuo- 
damn-s atsiminė, jog minėtus 
pinigus, kurie buvo suvynioti 
i laikraštį, pamiršęs lovoje, 
tik atvažiavęs į Vilkaviškį 
tuoj pėsčias grįžo namo ir pi
nigų lovoje jau neberado. 
Seka it šį reikalą kriminalinė 
policija nustatė, jog Radvi- 
nauskui pinigai nebuvo pa
vogti, bet jis greičiausiai 
juos buvo pametęs būdamas 
Vilkč.viškyje, kuriuos galėjo 
kas nors rasti. Vėliau paste
bėta. kad Naumiesčio gyven
tojas Grajauskas Vincas ir jo 
švogeris Janušaitis Antanas 
pradėjo labai plačiai gyven
ti, girtuokliauti ir skleidė 
gandus, kad išlošę didelę su-‘ 
mą p’.nigų Raudonojo Kry- tankiai apgyventą Perlojos 
žiaus loterijoje. Čia ir kilo kaimą atėjo 6 vilkai ir norėjo 
įtarimas, kad tuos pinigus jie išplėšti tvartą, bet nepasise- 
galėj} rasti, nes jie Vilkaviš- kė. tik langelį išgrūdo; išei- 
kio užmiesty kasė griovius, darni išsinešė porą šunų. 
Padarius kratą pas Grajaus-J šią žiemą vilkai “oficia- 
ką rasta 1.124 doleriai ir liai” antrą kartą aplankė 
4,739 litai, o pas Janušaiti Perloją. Lapkričio m.. Aly- 
21,850 litų ir 189 doleriai. Iš- į taus medžiotojams po me- 
aiškinta. kad Janušaitis pe- džioklės dar kaime teoesant, 
reitais metais. su Grajausku apie 8 vai. vakaro trys vilkai 
Vincu kasė griovius Vilka-. kitame gale kaimo išsileido 
viskio priemieMy, prie*vieš- iš tvarto avis, iš jų tris pasi
kelk). Grajauskas ir Janusai-' gavę pasinešėjo porą varsnų 
tis pabaigę darbus ėjo Į Vii-': ir sudorojo.
kariškį ir eidami taku prie' Kelis kartus buvo aplankę 
Vilkaviškio miesto kareivi-1 ir “neoficialiai” pavieniui, 
nių ties tvora pastebėjo kaž- ■ nusinešdami ar šunį ar par
ką laikraščio popiery suvi-! 
niotą. Laikraštyje rado suvy-: 
niotus 7,200 dolerių Įvairiais' 
banknotais. Iš tų pinigų Gra
jauskas pasiėmė 2,100 dole
rių. o Janušaitis 5,100 dole
rių. nes jis pirmas pastebėjo. 
Janušaitis iš tų pinigų nusi
pirkt ūki už 14,800 litų ir da
vė švogeriui 1,000 litų už tai, 
kad j adėjęs nupirkti ūki. no
tarai užmokėjo 700 lt., pirko 
kuliamą mašiną ir maniežių 
už 1.360 lt., už 200 lt. pirko 
miško ir paskolino pažįsta
miems 450 litų, gi Grajaus
kas Vincas be rastų pas jį pi
nigų išskolinęs ir išleidęs 200 
litų ir 800 lt. padėjo bankan. 
Grynais pinigais surasta 28,- 
049 litai, 1,313 dolerių, vek
seliais 1,450 lt. sumai, banko 
knygutė 800 lt. Iš viso pinigų 
ir turto surasta 61,089 lt. su
mai. Pinigai bus grąžinti nu
kentėjusiam, o kiti daiktai ir 
dokumentai apie nupirkimą 
ūkio, bus siunčiami teismui 
priteisti nukentėjusio nau
dai.

o r
rims trūksta oro ir jos pra-1 
deda trokšti, žmonės naudo
jasi tuo ir ekečius prakirtę 
tam tikrais samčiais, o kai 
kurie ir rankomis, žuvis Iš 
ekečių semia.

Žmonių kaip i atlaidus bu
vo suvažiavę. Sugauta žuvų 
apie 300 centnerių. Daugiau-j 
šia sugauta lydekų ir mekšrų.. 
Vietoje žuvų centnerį galima 
buvo gauti už 10 litų.

Kitą dieną “trokšlius” jau 
buvo praėjęs, bet žmonės sa
ko, kad dar kartą bus “trokš- 

Paskutinį kartą “trokš-liūs.”
liūs” buvo buvęs 1924 me
tais.

VILKAI UŽPUOLĖ 
PERLOJOS KAIMĄ.

Vasario 14—15 naktį į

10,000,000 LITŲ BYLA 1’
Šiomis dienomis Kauno! 

apygardos teisme buvo na-1 
grinėjama 10,000.000 litų! 
spirito šmugelio byla.

Kaltinami Leipalingio spi- ' 
rito varyklos savininkai ir 
Alytaus degtinės fabriką 
"Sietynas.”

Leipalingio spirito varyk
la persiųsdavo Alytaus “Sie
tynui” spiritą, kuris išpilstęs 
i butelius akcizuodavo pi
giau. nei spirito kiekis reika
lauja.

Tuo budu šios firmos pa
darė valstybei 10 mil. litų 
mostelių.

Byla tęsėsi pusantros są- 
• aitė< ir pasibaigė 7 <1. kovo.

1 Kaltinamasis Girša Rabi- 
! iiavičius nubaudžiamas 4

mėnesiais paprasto kalėji
mo: Įskaitant atsėdėto laiko, 
mėnesius, jis iš kalėjimo 

paleidžiamas. Be to jis bau
džiamas 754,292 lit. pinigi
nės baudos.

Stasys Cineliauskas, akci- 
|zo revizorius, nubaudžiamas
2 metais ir 8 mėnesiais grą- 
os kalėjimo, bet atskaitant

vieną ketvirtadalį dėl 1928 
m. amnestijos ir atsėdėtą lai
ką, jis skaitosi bausmę atli
kęs ir paleidžiamas. Kazys 
sakelis (akcizo kontrolie
rius) nubaudžiamas 1 me
lais paprasto kalėjimo, bet 
dėl amnestijos ir kitų aplin
kybių, jam lieka kalėti dar 6 
mėnesiai.

Asna Klibanskaitė-Liber- 
rnanienė (degtinės krautuvi
ninkė) nubaudžiama 2 mėn. 
paprasto kalėjimo, bet baus
mė sumažinta iki 1 mėn. pa
prasto kalėjimo, be to ji turi 
sumokėti 7.689 lt. pinigais 
baudos, ševeckas šmuila turi 
sumokėti 500 lt. pabaudos. 
Samuilas Rajekas. Antanasi

Tikri Perspėjimai
Opi gerklė, tai-nuilsusio padėtis, pasidavimas kosu

liams ir šalčiams, yra tikri persergėjimai, kad jūsų 
atsparumo spėkos yra nusilpnintos.

scorrs emulsion
tuvi savyje sveikatą duodančių elementų, kurie gelbs
ti veikiai atbudavoti atsparumą. Tada, tai 
bedas imti cod-liver aliejų. Buda vokite 
su lengvai-virškinamu Scott’s Emulsion.

Scott & Boxme, BtoomfieM. N. .J

DIDELIS GAISRAS.
Viekšniai. Vasario 22 va

kare dėl nežinomos priežas
ties užsidegė pil. Goldbergo 
linų sandėlis ii- tvartai. Gais
ras kilo taip staiga, kad ko! 
gaisrininkai pribuvo, jau 
liepsnos stulpai rėmė padan
gę, apšviesdami visą mieste
li. 1 gaisro vietą pirmieji pri
buvo šauliai — gaisrininkai, 
bet su menkais prietaisais 
nepajėgė gaisro likviduoti ir 
todel tik stengėsi saugoti 
gretimus namus. Vėliau pri
buvo ir žydų komanda, bet 
kol šie sutvarkė savo motorą, 
kol iškilto upėje eketę. — 
gaisras jau buvo įpusėjęs ir 
todel užgesinti visai buvo ne
galima.

Sudegė sandėlis iki pama
tų su linais ir kviečiais, zupe
riu, kalio druska ir kitkas, o 
tvartuose gerai apsvilo gvvu- 
liai.

Nuostoliu padaryta apie 
30,000 litų.*

Gaisro metu savininkas 
buvo Rygoje.

meldžiu kiekvieną šio 
skaitytoja, kurie kenčia 

Amt ė arba Mn*k*thj R/uiu-atizmo. aų <-----
skaitytoją, kurie kenčia

PASIUTUSIO ŠUNS 
AUKOS.

Šiomis dienomis Alytaus
l’mbras ir Markas Judasinas apskr. i Kibiškių kaimą at- 
išteisinti. ! ’

į
SUDEGĖ VAIKAS.

Šakiai. Valilių kaimo nau
jakuriui Jonui Daugėlai išė
jus su žmona į kluoną akselio 
prasipjauti, palikęs ketvirtų 
metų vaikas virtuvėje besi- 
bovydamas užsidegė drabu
žėlius. Išgirdę riksmą atbėgo 
tėvai, bet rado vaiką apde- 

ĮgusĮ. Tuoj mirė.

j KAUNĄ PUOLA VILKAI, 
į Per didžiuosius šalčius vil- 

tokių vertelgų, kurie kiaules kai tiek įsidrąsino, kad net 
prieš plausiant smaigščiomis Kaunan buvo atėję. Žalia- 
lazdomis sumuša, ypač nuga- įkalnio gy ventojai praneša, 
ra, ir po to tik piauna. Nuo: kati vilkai buvo aplankę ke
to, mat, kiaulės nugara su-į lis kartus, ypač naujus mies- 
tinsta ir gaunama stori laši-, to kvartalus ties 7 fortu, 
niai, kurie parduodant yra Ten vilkai buvo užpuolę 
brangesni. Tokie lašiniai vir- moterį, bet laimei pasitaikė 
damtvisiškai suplonėja. Yra automobilis, iš kurio pradėjo 
tokių, kurie panašiu budu ir šaudyti ir moterį apgynė. Ki- 
paukšeius daro “riebius.” tą dieną 6 vai. ryto* atbėgo 
Nesenai vienas pil. pardavė du vilkai. Šunės sukėlė di- 
kurkes. Paskiau žydai apti- džiausi lermą, ir vilkai pa6i- 
ko, kad kurtės buvo subady- traukė*. Buvę ir daugiau 
tos ir sutinę. Tas pats pilietis —---”
vėl atvežė i rinką ančių, ku
rios buvo taip pat subadytos 
ir sutinę. Bet dabar tas bar
baras pakliuvo į teismą.

sa.

LIETUVOJ YRA LAUKI
NIŲ ŽMONIŲ.

Jie muša gyvulius, kad 
butų “riebesni.” 

“Lietuvos Žiniose”
tom šitokią žinią: 

Rokiškio ‘apylinkėse yra Į

AR ŽINO MUSŲ ISTORI
JA PANAŠIUS ĮVYKIUS?

“Žycie Ludu” praneša 
apie baisią ūkininkų padėtį 
Lazdunų apylinkėje, Vil
niaus- krašte. Negirdėti šal
čiai privertė beveik visus 
ūkininkus suvesti į namus 
karves ir kitus gyvulius, ku
rie tvartuose dėl šalčio ir blo
go pašaro stimpa. Ūkininkai 
gyvena pirmykštėse sąlygo
se. Vaikai namuose sala. Di- 
džianrias vargas tas, kad 
stinga kuro. Iki šiol sukūren
tos beveik visos tvoros ir net 
ūkiškų padargų dalys. Kuo
met kuris nors ūkininkas pri
spaustas vargo išvažiuoja 
jieškoti malkų i mišką, nušą
lą kojas ir rankas ir grižta su 
žagarų saujele, nes miškai iš
parduoti pirkliams ir išvežti 
į užsienį. Daugely rietu mir
tinai sušalo vaikai.

f

i

I

f

bėgo nežinia keno pasiutęs 
šuo.

Bebėgiodamas po kiemus 
apriejo 15 kiaulių ir 12 šunų.

Kiek vėliau pasiutęs šuo 
nušautas. Teko nušauti ir 12 
sukandžiotų šunų.

Aprietosios kiaulės palik
tos savininkų priežiūroj, kol 
bus apžiūrėtos veterinorių.

Skaud'jimo t Lnnihasro», 
t Goo i *. _ _ _ __
I .iškn. padedant /a- 
\o var<Lą į ‘__
rulrooą. o aš pn<ų- 

dykai Viene 
lwu> Verte* “ 
i-nandynnii ______
Kheumatizmo Gydno* 
Itn. a; noriu kiek
vieną 
kinti ____ _

tat. ką gali pa- 
* .la-yt ir-v-^ “ 

r iati.’ KemMy. _
« -;i tikras, kad bos 

nas-xrr.r- ir jus patys . 1— ri * 
i-ktnaii- pirma, no-'ii duosite man bent

• N'b.ifr.'ykit atAšknrtyt F>
ar . •tizm.t per ko a- ar cmI-i su pagelba 
p. . t-:. : : daiktų. N*-handykit
išvilioti . su Linimentais. oi kirą ar 
’ ‘-nuiizmu. N':.riGdykit išvyti ji su Už- 

.V-jin-’. priiaiot jį pra&aHat. Ji*
yra krauju.-• ir . tunte vyti jį lankas.

Ir aš tu;;i. ta darba atliks Kuhn’s 
Rb-^mati«- R* -m'-dy. RevmatlnRS* twri 
iw*it. ;*-i j j- norite pam'iuosaoti nuo 
-» . srr<> j.- k" r") 'no. Mano gyduolės 
' r aiki.ua e-’-n .is dienius, muskulų 
z-'-bmą. sutinimu ir i-ąnantj eu-
s tingimu.

Aš noriu parodyt 
Joms, jei t:k jų« man pavelysite. Aš 

da.r prirodyt i jei
paprafyc.- mano kompanijos pasiunti

..- «. vieno dolerio vertas buteliu* 
.<-> ryauoiių. aš nepaisau kokia* kitas- 
--ydūolee jus vartojor. Jeizn jus nearto- 
<>t mano gyduolių, jus nežinot ką jo« 

žali padaryti. I'rrikaitjkit mw<Q paba
rimą žemiaa ir reikalaukite 
\ ieno Dole-

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandykite jus Knhn’a Snb-Acute aę- 

ną mu4":u Rh»-::rr.atic Rem<-dy. kad ži- 
notum*’ ir jus. kaip sužinojo tnketna- 

»ai kitu, .oc R*-u:naūzmas gali but 
r>rašalinta«. ir nenorim uždirbt ant
išbandymo. Išbandyk: t—tai viskas ko 
meti norime. Jrim; jus atrasite, kad ta*’ 
sr»lb«ti ;um« užmsakykite dau-
iriau, kad dahaiz:« jrydymą. o tas suteik* 

ms pelną. 4ei~u Imndymm negelbės, 
tai ant to ir u/Mbaiz<?. M-»* n<vsinn«ri<im<' 
maža buteliuką, knns neturi vertės, bet; 
siunčiame pilno* miero** bntcH? kokie > 
p;irs;duoda aptH-kose už vieną dolerį. S;-1 
h-iteli* Hunk :e ir turime užmokėti (

San i už parsiuntimą. TadH Jam 
privalot pri*in*ti 25e. persiuntimo ir sn- 
pakavimo išlaidoms, o tuojau* aplaikysi- 
tc Vi*no TV»>-fTo V*nr** Bnt*J| dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,
Dept. B. W.

^Į855_Milwaukee Ave^ Chkato. m. j
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indž. 2711 “LITUANIA” Geg. 18
Geg. 111| “ESTONIA” Geg. 29

>■

DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik* 
rait| “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metams.

8-10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Trust Building 
PHTSBURGH, PA.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IS NEW YORKO
“ESTONIA” Balandi. 27---------------------

“POLONIA” i

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIU 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ

315 So. Dearbom St., 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

>

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

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

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

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

BALTIC AMERKA LINE

I

Didžioji Pavasario Ekskursija 
Į LIETUVĄ 

Greičiaushioju Pasauly Laivu 

MAURETANIA 
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas 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.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant muši) popuKarip laivo 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesese. 

—$203.00—i
IŠ NEW YORK i KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. įei«| 

Taksus.) Trečia klesa.

Ar Jus Esat Nusikamavę, 
Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kuria ir išsigalėti 
sunkiai dirbti per diena ir paskui va
kare jaustis ‘‘kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite tris sykius į diena ge
rai ir su skanun-.u pavalgyti ir paskui 
tinkamai maistą suvirškinti Jeigu jus 
negalite valgyti, negalite miegoti, ne
galite dirbti, tik paimkite prieš valgį 
šaukštukų Tanlac.

Mr. Stephen Vitale. nuo 127 Spring- 
dale Avė, Meridcn. Conr... sako; “Aš 
buvau silpnas, liesas, sudžiūvęs vai
kas ir užaugau i vyrą tokioj padėty. 
Bet Tanlac mane pataisė. Jis padidino 
mano apetitą ir perdirbo mano skilvį 
taip, kad jis viską -uvirškina,. Aš už
augau 25 svarus.”

Tanlac yra stebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos — zesų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir gaivos 
skausmu. Jis sugražina prarasta ape
titą, pagelbsti suvirškinti maistą ir 
atgauti sveikatą ir svori. Jame nėra 
mineralinių vaistų; padarytas yra iš 
šaknų, žievių ir žolių, pačios gamtos 
vaistas sergantiems. Kainuoja ma
žiau kaip 2 centai už dožą. Gaukite 
bonką nuo aptiekoriaus. Pinigai bus 
sugrąžinti, jeigu jie nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ ISVARTOTA.

f

Avė.. Chicago, III.

“ne
lauktų svečių” apsilanky
mu.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
tgenius arba pas

Hamburg-Amerioui Lat
209 Tremont St.. Boston. Mass.

Pavasaris Jaa Čia
Atėjo Pavasaris su žolėmis ir gėlė

mis. kaip lordas Tennyson sako vie
noj iš savo poemų — Bet pradžia 
šio žavėjančio sezono vis tebėra žie
mos šešėlyje.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

yra geriausias vaistas, jei norite svfi- 
ki pergyventi šį sezoną. Šis puikus vi- 

i apšarvos nuo ligų.

Mošų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.
Ten vilkai buvo užpuolę

tafv-

15 Broad*?,, »w ^ork City.

Balandžio 
šalandžio 
Balandžio 
Balandžio
Balandžio 24.

Ir ar 
ma-

O *arr>
p.i -.ir ii.1’, 
pn-rirmi.

PAVASARIS 
joay 

TĖVYNĖJE
P.is'rinkitc bile garimų United
Statės Lines laivyno laivą, ku
ris iš Nevv Yorko išplaukia 

kovo mvnesi 
ir jus Tėvynėje busite pačiais 
gražiausiais meto mėnesiais.

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

. išskyrus S. S. Leviathan. plaukia tiesiai i Bremen. 
S. S. Leviathan plaukia per Cherbourg.

btis itim< kcLorč ir Saga/o p'
iki gulo.

•at L-eliauritc malonių ~a\.» t;cčiti drancė;c. t —e - n 
valgį ir palinksminimą, <!cl kurių ;ie laivai mm «erni 

Pirkite laivakortes i abu galu’
’it iBtorm.neiin. pecialiti kamn ek«k“:r«iiAm< ir •» 

’'i«’-c.rčin e -mą. irLa rašykite pas:

United Statės lines
75 SIU e SI., Baaton, Ma?*.

LICYB

POPIEŽIUS I LIETUVĄ 
NEVAŽIUOS.

Berlyne gauta žinių, kad 
1930 m. popiežius ruošiasi 
didelėn kelionėn lankyti ka
talikiškas šalis. Iš Romos jis 
važiuos per Triestą Žagre- S^^Xs apS»r^ nuo ligų, 
ban, toliau Budapeštan, Kro- Trinerio Kartusis Vynas atgaivina vi- 

Vionnn durius, gelbsti virškinimui ir aštrina V įeiion, apeita, \[r Wilusz rašė iš W. To-
lriivnn V'aršnvnn Vianan durias, gelbsti virškinimui ir aštrina Kuvon v arsuvon, vienon, apetiti Mr St Wilusz ras-w To 
Miunchenan, Bnuselin, Dub- mnto. Gan. Vas. 1»: -Pirmasis Trine- 
linan Parvžiun Madridan iri™ Kartau> Vyno butelis padarė mane iinan. rarvziun,-uaancian iriit naujaj <>riniusiu Tarnauja aprtiUs. 
Lisabonan : 1931 m. aplan-1 gerai miegu, vidurių negalės dingo.”
Vvq AlTIPinlcJI PilhilltPYl DA< Visose aptiekose. Nemokamas sampc-K>S AmenKą. raoaiien po* iis •- Jos Triner Co.. 1333 So. Ashlard
pi ežius nevažiuosiąs.

PERŠOVĖ PILVĄ IS 
KERŠTO.

Skuodo valse., Šarkės kai
mo gyventojas Pranas By
tautas vasario 18 d. iš keršto, 
kaip praneša vidaus reikalų 
min. informacijos biuras, 
peršovė revolverio šuviuto 
gat kaimo gyventojui A. 

laužinskui pilvą. Nukentė- 
jusis padėtas j Kretingos li
goninę.

I

DIENAS ANT OKEANO

Į arba >?
LIETUVOS

per Cherbourjr ar Bremen
ir Greičiausiai? I.anai?Didžiausiais

EKEMEN 5EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVĄ

Sumažintoa Trečios Kle-n- Balo? į abi P*’*’- 
Parankia ir tiesus susisiekimai ' '-a Lurop .

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

Nebus 
Už

Dują Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelta naudo jaut 

PepsimcSdt2ET 
Kasyk Keasmic Seltxr&.

Htrcester, Mass a 
GAUSI SAMPELĮ DYKAI

Rejtulrarfai Kiekviena Savaite ^plaukimai su kitais

Populiariais Lloyd laivai*.
kitu infor-Sagrįžimui certifikati; ir 

macijtj klauskite virto- acentų aria

NOKTU CrCHAN

0

s.
s.
s.
s.
s.

Visi liiv.-t

4 I

aiki.ua


8

Vietinės Žinios
Užpuolimas netoli South ■ Sugavo savo mylimą su 

Stationo. I kitu vyru.
Ant Federal streeto, netoli 

South Stationo. pereitą ne
dėldienį du banditai užpuolė 
Albertą Peel’ą. 57 metų am
žiaus švinorių. ir atėmę iš jo 
$400 pabėgo. Tai atsitiko 
apie 9 vai. iš ryto.

Pell buvo tik ką atvažia
vęs iš Springfieldo su žmona 
ir laukė traukinio į Nevv Yor
ką. Bet jam nusibodo stoty 
sėdėt ir jis palikęs savo žmo
ną išėjo ant Federal streeto 
pasivaikščiot. Paėjus porą 
blokų, už akių jam užvažia
vo automobilius su dviem 
vyrais. Vienas jų išlipo ir pri
ėjęs prie Peelo paklausė, kur 
yra paštas. Peel atsakė neži
nąs. nes jis atvažiavęs iš ki
tur. Tuomet iš automobiliaus 
išlipo ir kitas vyras, apsidai
rė aplink ir išsitraukė revol
verį. Pirmasis vagis iškraustė 
Peelui kišenius, ištraukda
mas 400 dolerių ir pasportą. 
Peel pradėjo prašyti, kad 
atiduotų jam nors pasportą. 
nes jis su savo žmona grįžtąs 
Anglijon. “Atiduok jam tą 
pasportą ii- pridėk 15 dole
rių,” atsiliepė antras bandi
tas į savo sėbrą. Peel gavo 
pasportą ir $15. o kitus pini
gus plėšikai nusivežė.

Pell paliko apkvaitęs ir daug geiš
stovėjo apie 10 minutų ant .........
vietos, negalėdamas supras
ti, kas čia pasidarė. Vėliau 
jis pranešė apie tai policijai. 
Jo laimė, kad jis da ne visus 
pinigus turėjo kišeniuje: 
$1005 pas jį buvo užsiūta į 
bruslotą. Kitaip jis nebūtų 
turėjęs kuo ir šifkortės nusi
pirkti.

I
Jonas Vasiliauskas. 32 me

tų amžiaus vaikinas. Velykų 
naktį atsivedė policiją į vie
ną apartmentą Lynne ir areš
tavo savo mylimą merginą su 
kitu vyru. Mergina vadinasi 
Josefina Niebrzydo\vska, 24 
metų amžiaus lenkė, o rastas 
priėjus vyras yra -John Mc- 
Laughlin. 55 metų amžiaus 
airys. Vasiliauskas sako, kad 
Josefina buvo prižadėjusi už 
jo tekėti ir jis davęs jai 
$1,600 drapanoms susipirkti 
ir vestuvėms suruošti. Bet ji 
pinigus išleidusi ir ant galo 
atsisakiusi tekėti. Dabar jis 
patyręs, kad ji užsiima su ki
tais vyrais. Šitą žinią paduo
da "Boston Post" 1 balan
džio numery.

Ką žmonės vadina Dievu?
Tokia tema kalbės kun. 

M. X. Mockus ateinančios se- 
redos vakare Lietuvių Sve
tainėje. So. Bostone. Taipgi 
ateinančios pėtnyčios vaka
re. 5 balandžio, kun. Mockus 
laikys savo “misijas.” Jis sa
ko : “Tyrinėk viską ir kas yra 
gero, tą pasilaikyt. Kiekvie
nas turėtų įdomauti tokiais 
dalykais, nes žinojimas vie
no ar kito dalyko, suteikia 

. Patartina lietu
viams į tas savo imsies “mi
sijas" atsilankyti ir persitik- 
rint kokias išvadas tais klau
simais kun. Mockus padarys.

Reporteris.

Girti prohibicininkai sudau
žė 4 automobilius.

Nusigėrę prohibicijos 
agentai pereitą panedėlį pa
darė tikrą “revoliuciją” ant 
Scollay skvero. Važiuodami 
dideliu autobilium. jie pra
dėjo zigzaguoti po skverą, 
sudaužė tris stovinčias maši
nas, suardė savo sedaną ir 
sužeidė kelis žmones. Prohi- 
bicininkų automobiliuje bu
vo du girti policmanai ir vie
nas civilis. Vienas jų pabėgo, 
o du areštuoti. Tai ve, kokie 
“blaivininkai” vykina prohi
bicijos įstatymą!

Buvęs southbostonietis 
keikia Argentiną.

Antanas Ikamas. kuris ki
tąsyk gyveno South Bostone 
ir dirbo Wolworth’o mašin- 
šapėj. dabar rašo “Keleivio”

No. 14. Balandžio 3 d., 1929.

WEST BROADWAY, SOUTH BOSTON 
Arti kampo D Street.

Taipgi Parduodame Visokių

Šviežių Žuvių
Ateikit ir Persitikrinkite.

NEPAPRASTAS, ŽAVĖJANTIS, PAMOKINANTIS, DIDELIS

“TARPININKO” KONCERTAS!

KELEIVIS

Nedėlios Vakare, 7 BALANDŽIO-APRIL, 7:30 valandą
LIETUVIŲ SVETAINĖJE. Kampas E ir Silver St, SO. BOSTON, MASS.

PROGRAMĄ IŠPILDYS PARINKTIEJI MUZIKOS TALENTAI:
KONCERTINIS BENAS grieš pagarsėju.-uį pasauly overturą “\Villiam Tell“ ir kitus ge
riausius veikalus, maršus, klasiškas polkas.
KOMP. MIKAS PETRAUSKAS paaiškins, kas yra “\Villiani Tell" ir apie muziką abelnai.
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS, pagarsėję dainininkai iš Nek Yorko sudainuos 
gražausias dainas. Taipgi dainuos M. GRYBAITĖ. S. PAURA. ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ, 
IG. KUBILIŪNAS, musų vietiniai geriausi talentai.
Nuo muzikos žemė drebės, nuo dainų padangė skambės 1 Tokio parengimo Bostone niekad 
nebuvo. Ateikit visi ir nesivėluokit, Benas pirmiausia pradės programą lygiai 7:30 vakare.

Ant Federal streeto Bosto- r
ne projektuojama statyt 22 d 
aukštų bildingas, kuris lė-į 
šuos $4.500,000.

_____________ »_____ I

Prie Appleton gatvės. Bos- į 
tone, pasikorė savo krautu-! 
vėj žmogus.

i i
Į

I 
I
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Laivakorčių Agentūros Vedėjas

GERIAUSIOS RŪŠIES MĖSOS
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 

Galima Gauti Pas

LOUIE’S PUBLIC MARKET
SOUTH BOSTONO GERIAUSIA BUČERNĘ

Tik per 3 dienas
UTARNINKE, SEREDOJ IR KETVERGE

BALANDŽIO 9, 10 ir 11

PER MUSŲ DIDYJĮ ATIDARYMĄ

SUTAUPYSITE 25

1 •i i i .♦i**
i*■i i
i «

Atvažiavo iš Lietuvos.
Laivu George Washingt<»n 

per N. Gendrolių atvažiavo 
iš Lietuvos Marjona Jeimo- 
kienė pas Juozą Jelmoką į 
So. Bostoną.

Rožė Friedmanienė i Rox- 
buiy.

Marcelė Jonsonienė į No. 
Weymout, Mass.

Ona ir Stasė Ramonaitės 
pa? Juozą Anam i Cambrid- 
ge. Mass.

I

“Tarpininko“ koncertas.
Ateinanti nedėldienį. 7:30 

vai. vakaro, Lietuvių Salėj 
bus mėnesinio žurnalo “Tar
pininko” koncertas, kuriame 
žada dalyvauti 30 profesio
nalų muzikantų benas ir 
daug solistų dainininkų. 
Įžanga 75 centai ir 31.00.

ŠOKIAI!
LIETI VIU VAIKI MOKSLO DK-JA 

CAMBRIDGE. MASS.
Rengia gražiu* šokiu*. Suhotoje.
13 BILANDŽIO-APRIL. 1929. 

Svetainėje. 1«» PROSPECT STREET. 
( a™bridže. Ma—. Pradžia 7:30 vak.

Bus gera muzika ir įvairių pamar- 
ginimų.

\i.-us kviečia atsilankvt.
I.IE11 \ IV JAUNUOLI \l.

ŠOKIAI M. ŽINYČIOJE
6 BALANDŽIO. 1929.

Kamp t-th ir Atlantic st.. So. Bostone į 
Liaudie> Draugija kviečia visus at

silankyti ir pasilinksminti. Prasidės 
7:3v vai. vakare. įganža 25c.

Reng. Komitetas.

PARSIDUODA
šeimynų Namas ir Storas, kuri- 

dabar yra tuščias. ant 8-th st.. netoli 
lk?rchester st. Randų neša $133 į mė
nesį i- yra piečius ga radžų i. Parsiduo- 

a už s'H.-'rVi. Gera proga, nes namas 
Kompanijos. Kreipkiės pas (15)

S. Z.
339 U. Third -t, So. Boston. Mass.

PARSIIH OD \
Astuonių šeimynų .Mūrinis Namas, 

geram-. stovy. elektros švies.>«; įeigų 
32L39O.OO, Mortgičių ^11.5'M. Turi būt 
parduotas, kad sutvarkyti palikimą. 
Kaina $14.500. Klauskite pas advoka
tą. Telefonas: Hiichiands 5733.

DIDELIS BARGENAS
Labai pigiai parsiduoda 3 šeimynų 

r.amas su 211 ruimų. Priežastį pardavi
mo Sužinosite ras savininką. Išlygos 
labai lengviem. Kreipkitės į “Keleivio” 

į Ofisą. (15)

Paliko neužrakintas banko 
duris.

Plėšikai, kurie praleidžia 
daug laiko jieškodami šansų 
pasipinigauti. Velykų naktį iBAY STATĖ LUMBER CO.
nr^žioiKfiio unk-ziTiP i MMINGS STRKET. prie South-. . 4 x. . pražiopsojo aUKsinę P\Ogą Į amoton su arti reUkelio tilto. Turim

redaktoriui iš Argentinos ir Netvtone. Per istisą naktį te-Į malkų ir visokių medžių. .Maži ir ap
sako: “Kai buvau Amerikoj nai bankas stovėjo neužra-j3®-?ž-akym-.t.u?-’a'?s 
ir gyvenau pas jus. mieli kintomis durimis ir banke 
draugai. South Bostone, tai nebuvo nei gyvos dūšios, 
buvau laimingas. Per septy
nis metus skaičiau ‘Keleivį’ 
ir jis man labai patiko. Bet 
kai sugrįžau Lietuvon, tai 
persiskyriau su ‘Keleiviu’ ir 
su visais savo mylimais drau
gais. papuoliau į nelaimę, ir 
ant galo. 1926 metais, išva
žiavau į tą prakeiktą šalį. 
Argentiną, tai ir šiandien 
kenčiu skurdą. Jokio darbo 
negaliu gauti ir nebežinau 
kaip reikės toliau gyventi.”

Ką Žmonės Vadina 
Dievu?

“Tyrinėk viską, o kas yra 
gero tą palaikyk.”
Šitokiais klausimais kalbės

Brookiine nevalia automo- 
bilių laikyt ant gatvių.
Brookiine policija uždrau

dė statyti automobilius ant 
šių gatvių: Crowninshield 
road, Adams. Elba irCopley 
streets. Netik pašaliniai, bet 
patįs gyventojai negalės 
prieš savo namus automobi
lių laikyti. .Jie patįs to ir rei
kalavo. nes pirma tenai pri
važiuodavo daug pašalinių 
vežimų: žmonės atvažiuoda
vo į teatrus ir sustatydavo 
tenai savo automobilius. I

Bostono policija žada su
ardyti kiekvieną vietą, kur 
tik ras munšaino dirbtuvę ar 
galiūną.

KUN. M. X. MOCKUS 
Seredoje,

3 BALANDŽIO-APR1L, 
ir Pėtnyčioje,

5 BALANDŽIO. 1929. 
7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SALĖJE,
E ir Silver Sts., So. Bostone, 
įžanga 25c. ypatai.
Kviečia S.L.A. 359 Kuop.

Rengimo Kom.

Telefonas Hisrhiands 8502.

Naudokitės Proga
Turiu greitai parduoti, South Bosto

ne. labai geroj apielinkėj 2-jų šeimynų 
namą su štymu ir elektra ir kitomis 
naujos mados vygadomis; garadžius 
5-kiems automobiliams. Rendos 3130 Į 
mėnesi. Kaina greitam pardavimui, 
tik $10.000; $2.500 įmokėti.

75 AKRU FARMA. 18 myliu nuo 
Bostono, prie gero kelio; geri budin
gai. stulai 9-kambarių su elektros 
šviesoms ir štymo šiluma; 6 karvės. 1 
arklys. 500 vištų. Parsiduoda už labai 
žemą kainą jr ant lengvų išmokesčių.

Reikalauju 6-šiu šeimyną namo 
I Mrchestery mainais ant didelės far- 
mos arti Bostono.

Platesnių informacijų norint, kreip
kitės pas; (14)

JUOZAS BALUSZAITIS
337 W. Third St, 

South Boston, M*m.
I ei. South Boston 0118-R.

________________ • A

I

Lietuvis Optmetnrtas

FranklinHardwareCo

75c. Vertė* ŠLUOTOS, tik 19c.
Pilna eilė pentrėą reikmenų, geležies tavorų 
ir virtuvės daiktų. Geriausiai pirkt pas mus.

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

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

MARTIN VVALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

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

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

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

Perkant

BAY STATĖ PAINTUS 
ir VARNISHES

Reguliare $3.75 Bay Statė Paint, 
Parduosim po $2.50 už gal.

385 Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonas South Boston 3792.

K. SIDABRAS
Šiuomis dienomis gavo užkvietimą nuo didžiausios airių 

organizacijos viršininkų tvarkyti jų rengiamą ekskursiją i 
Airiją, pagelbėti gavime Pasų. Sugrįžimo Leidimų ir su
daryti visus dokumentus jų kelionei.

DĖLEI PARANKUMO LIETUVIAMS.
Kadangi aš būtinai turėsiu lankyti kolonijas su Emigra

cijos reikalais, todėl, kurie manote keliauti šią vasarą i 
Lietuvą ar atsivežti savo gimines iš Lietuvos ir norite gauti 
pilnas informacijas, tuoj rašykite man laišką. Aš galėsiu 
suteikti pilnas informacijas -Jums ypatiškai. būdamas jūsų 
kolonijoj. Taipgi sudarysiu visus dokumentus keliavimui į 
Lietuvą ir iš Lietuvos, l>e jokių kliūčių.

\NTRAS LIETUVIŲ BŪRYS
Išvažiuos iš BOSTONO prieplaukos Į Lietuvą ant United 
Statės Linijos Laivo S. S. REPUBLIC,

5 D. LIEPOS-JULY. 1929.

STEAMSHIP TICKET AGENCY
K. Sidabras vedėjas.

875 CAMBRIDGE ST.. CAMBRIDGE, MASS.
Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. Tel. University 9438.
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A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi Insurance ir Mortgičių Seniausia Agentūra 

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—137”.

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKAftO

•J

itegzaminuojų akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyupibkoae (aklose) aky
se sugrąžinu Šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PA4AKARN13, O. D.
447 Broaduay. So. Boston. Maaa

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE.
12 sei:iv . medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendą ativša *2700 i metus. Kaina Š22.OOV. J mokėti nemažiau kaip 
^2O’M». liku-iu- išmokėsite randymis. Dabar lama viskas naujai per
tai soma. norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdin-za-. jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyveniniu, tai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį. jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukini, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų narna- ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendo.n $820 į metus. 

Kaina siiū'io. t.iešti nemažiau kaip 31000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; yera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pus: A. J. KI’PSTIS. :;:;2 W. Proadsvay, So. Boston, .Mass. Telefonas 
So. Boston 1662—1873.

Parūpinant mortgičius namsmg ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgičių. k-eipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio —• tik Mass. valstijoj.

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

mylią nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

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

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARR

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS ano 9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 18 Iki 
1 dieną. 

I

I
I
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DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

19, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldienrais nuo 9 iki 12.

DR. J. NARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriską, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietą.

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranco 
Justice of the Peace/

Visame patarnauju gerai.
120 Marine Rd.. So. Boston, Mass.
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Lietuviška Aptieki i
Mm užlaikomo visokią Valuti 

ir lakaą
Nuo Reumatizmo, nusllpnijiao 

atrėną. kraujo valyme, nuo slaptin
gą Bgą, kosulio, patrūkimo, etc. t 
Taipgi užlaikėm Dielią ii Lietuvos. • 
Patarnavimu* kuogerisusiss. Jvsi- 
rios isknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistą prisiunčia m ir per 
paktą. Musą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STREVT, 
BOSTON, MASS.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptą ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbą len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haj marhrt 3390

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

Dėl Šunvočių, žaizdą ir kitą skaudulią
MEŠKOS MOSTIS (Groblew»kio)

Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSK1 & CO, Piynronth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maJontaT




