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ESĄ SUIMTA 100 SOCIAL 
DEMOKRATŲ.

I
Pas suimtuosius rasta daug 
politinių emigrantų leidžia

mos literatūros.
Chicagos “Tribūne” ko

respondentas vėl praneša iš 
Kauno sensacinių žinių. Jis 
sako, kad Lietuvos žvalgyba 
susekusi socialdemokratų są
mokslą nuversti Voldemaro 
valdžią. Dėl to po visą Lietu
vą prasidėjo masiniai social
demokratų areštai.

Balandžio 4 dieną buvę* 
areštuota jau 100 žymiausių 
Socialdemokratų Partijos 
narių.

Korespondentas sako, kad 
krėsdama jų namus, žvalgy
ba radusi laikraščių ir kito
kios literatūros, kurią politi
niai emigrantai, pabėgę nuo 
Voldemaro valdžios perse- 
kojimą, leidžia Rygoje ir 
Rytų Pi-usuose.

Suimtieji socialdemokra
tai esą kaltinami busią ruošę 
sukilimą valdžiai nuversti. 
Tai esąs jau ketvirtas susek
tas sąmokslas prieš Smeto
nos-Voldemaro valdžią.

Reikia bet gi pasakyti, 
kad šitas pranešimas nesu
tinka su žinomais mums fak
tais. Visų pirma. Lietuvos 
Socialdemokratų Partija da
bartiniu laiku ginkluotam 
sukilimui nepritaria, nes ge
rai žino, kad jis negali nusi
sekti.

Antra, radimas uždraustos 
literatūros da nėra įrodymas, 
kad buvo jau ir sąmokslas 
padalytas arba sukilimas 
ruošiamas.

Trečia, kiek mums žino
ma, Rytų Prūsuose nėra jo
kio lietuvių socialdemokratų 
emigrantų laikraščio. Tenai 
yra tiktai komunistų leidžia
mas laikraštis. Taigi galimas 
daiktas, kad “Tribūne” ko
respondentas komunistus va
dina socialdemokratais. Kad 
jis nenusimano apie politi
nes Lietuvos partijas, tai ga
lima matyti ir iš to, jog bu
vusį prezidentą liaudininką 
d-rą Grinių jis taip pat vadi
na “socialdemokratu.”

Pagalios reikia atsiminti, 
kad Chicagos “Tribūne” ko
respondentas jau kelis kar
tus buvo pranešęs iš Kauno 
panašių sensacijų, ir vėliaus

NAUJAS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS M1LWAU- 

KEE MIESTE.
Pereitą sąvaitę į mokyklų 

valdybą Mihvaukee mieste 
buvo renkami nauji penki 
nariai. Ir trįs iš jų buvo iš
rinkti socialistai, o du “ne
partiniai.” Dabar Milwaukee 
miesto mokyklų valdyboj 
bus 6 socialistai ir 9 “nepar
tiniai.”

Buvo renkami ir kiti mies
to valdininkai. Ir visur lai
mėjo socialistai. Socialistų 
atstovas į miesto tarybą, 
drg. Alex Roofing, gavo to
kią balsų didžiumą, kokios 
da joks kandidatas pirma 
nebuvo turėjęs.

Socialistų kandidatas į tai
kos teisėjus, drg. Carl Hem- 
pel. taipgi buvo išrinktas 
dviguba balsų didžiuma. Ir 
visi referendumai buvo iš
spręsti taip, kaip socialistai 
norėjo. Vienu žodžiu sakant, 
šitie rinkimai buvo laimėji
mas socialistams, o smūgis 
“nepartiniams” buržuazijos 
politikieriams.

COLORADOJ SNIEGAS, 
BOSTONE KARŠČIAI.

L’tahos ir Colorados vals
tijose pereitą nedėldienį 
siautė didelės audros. Uta- 
hoj prisnigo 6 colius. Po 
sniego pradėjo lyt. Patvino 
upės. Coloradoj keliose vie
tose nuslinko nuo kalnų 
daugybė sniego ir užvertė 
gelžkelias. Susisiekimas nu
trauktas. Tuo tarpu Massa- 
chusetts valstijoj, ypač Bos
tono mieste, pereitą nedėl
dienį ir šį panedėlį buvo 
daugiau kaip 80 laipsnių 
karščio; žmonės vaikščiojo 
vienmarškiniai ir be kepurių.

RADO DU ALAUS 
BRAVORU.

Pereitą subatą Detroite 
prohibicijos agentai paėmė 
du dideliu alaus bravoru. 
Vienas jų padarydavo po 
500 bačkų alaus į parą. Ki
tas buvo mažesnis. Abudu 
buvo skiepuose. Viename 
skiepe buvo užmūryta akla 
siena, o už jos bravoras. Inė- 
jimas į bravorą buvo pada
lytas tuneliu iš kito namo. 
Valdžios agentai dirbo ba- 
diklais ir špatais 10 valandų, 
pakol persilaužė per falšyvą

jos visuomet pasirodydavo s,e.n^ n* pasiekė bravorą. Te- 
• neteisingos.

Dirvą tiems paskalams su-
nai rado du vyru, kuriuos ir 
suėmė. Manoma, kad bravo- 

daro nenormalė kStopadė- [c bHvo į1’ daug'au žmonių, 
tis. Spaudos laisvė yra pa- bet }'« Pabėgę slaptu tuneliu 
naikinta, laikraščiai teisybės Pei *itą namą.

tracijos.
Kurie ir kaip turės regis

truotis.
“Keleivyje” buvo savo 

laiku rašyta, kad nuo pirmos j 
dienos liepos ateiviai turės 
registruotis ir kati už tą re
gistraciją reikės mokėti $20. 
Dėl šitos žinios mes pradė
jom gauti labai daug laiškų 
su paklausimais, ar tokia re
gistracija bus privaloma vi
siems ateiviams, ar tik tiems, 
kurie įvažiavo nelegaliai.

--------------- į Taigi šiuomi pranešam pa-

Rado 12 Bačkų Mun- 
šaino Pas Lietuvį.
Jono Šlekio farma buvo 

tikras fabrikas.
Netoli Waterburio, ant 

Park road, pereitą pėtnyčią 
prohibicijos agentai užklupo 
Jono Šlekio fauną ir rado 12 
bačkų munšaino. kiekviena 
bačka po 50 galionų. Degti
nė buvo išslapstyta po visą 
farma. Trį’s bačkos buvo ras
tos daržinėj po šiepu. Iškra- 
čius vištininką, tenai irgi vie
na bačka pasirodė užkasta. 
Kita bačka buvo rasta kiauli
ninke. ir kelios bačkos buvo 
pusiau įkastos palei muro 
sieną. Valdžios agentai sa
kosi turį žinių, kad apie Šle
kio farmą esą dar apie 20 to
kių bačkų paslėpta. Jie gavo 
jau antrą varantą ir darys 
naują kratą.

Kuomet valdžios agentai 
atvažiavo pirmu kartu kratos 
daryti, paties šlekio nebuvo 
namie. Jisai dirbo Waterbu- 
ry American Brass Co. dirb
tuvėj, kur jis turėjo darbą 
jau nuo 30 metų. Valdinin
kai nuvažiavo dirbtuvėn, 
parvežė jį ant farmos ir čia 
areštavo. Busiąs areštuotas ir 
Šlekio pagelbininkas, kuris 
padėdavo jam degtinę vary
ti.

Be to da valdžios agentai 
rado 5 katilus degtinei virti. 
Vienas buvo 25 galionų, tris 
po 20 galionų ir vienas 10 ga
lionų. Skiepe po gyvenamuo
ju namu rasta 20 kubilų po 
20 galionų užraugoms rau
ginti. Bet kubilai buvo tušti. 
Policija sprendžia, kad nau
jos degtinės Šlekys nedirbęs 
jau per kokiu du mėnesiu.

Apie šitą atsitikimą prane
ša “Waterbury American.” 
Musų skaitytojas, kuris pri
siuntė iš to laikraščio iškar
pą, priduria, kad Jonas Šle
kys buvo geras katalikas.

AUSTRIJOJ.
Pereitą sąvaitę Austrijoj •; 

rezignavo ministerių kabi- t 
netas, kurio priešaky stove-, 
jo klerikalų erštas pral. Šel
pei. Kabinetas buvo sudaly
tas iš trijų reakcinių partijų: 
klerikalų, pangermanų ir 
žemvaldžių. Pralotas Seipe- 
lis išeina iš valdžios kruvino
mis rankomis, nes anais me
tais Vienos mieste įtaisė bai
sią darbininkų skerdynę, 
per kurią buvo išskersta apie 
100 žmonių.

I BOLŠEVIKAS NUŠOVĖ 
DU LENKŲ POLICMANU.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę Barano
vičių mieste, Vilniaus guber
nijoj, buvusis sovietų komisi
jos Berlyne narys Afanase- 
vič nušovė du lenkų policma- 
nu ir paskui pats persišovė, 
ši panedėlį jis mirė. Mano
ma. kad jam buvo negerai 
galvoje. -Jam rodėsi, kad len
kų policija ji sekioja.

I

I

KAIP VOKIEČIAI KAREIVIAI 
BEGO NUO FRANCUZŲ LAIVO.

I
1

negali rašyti, todėl ir plinta 
visokie gandai. Lietuvos val
džia piksta, kad Amerikos 
lietuvių spauda tuos gandus 
kartoja. Bet pyktis čia nieko

BUVO AREŠTUOTI UŽ 
MAIŠTĄ.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
SUNAIKINO HONDŪRO 

MIESTĄ
Šį panedėlį Jungtinių Val

stijų orlaiviai, kurie perse- j 
kioja Nikaraguos revoliucio-: 
nierius, nuskrido iš tenai per 
sieną į Hondūro respubliką 
ir pradėjo bombarduoti pa
sieny Las Limas miestą. Ži
nios sako, kad miestas buvo 
beveik visiškai sunaikintas. 
Žmonės esą baisiai pasipik
tinę ir Hondūro valdžia pra
dėjo tyrinėti šitokio ameri
kiečių pasielgimo priežastį.

|nėjus transportui į neitralę 
zoną, 20 jų nušoko į vandenį 

ir išplaukę į krantą rodė 
franeuzams špygas.

Šį panedėlį Berlinan atvy
ko keli vokiečiai pabėgę nuo 
francuzų karo laivo ir pasa- 
sakojo be galo įdomių daly
kų apie savo žygį. Jie buvo 
verbuoti į franeuzišką “sve
timšalių legijoną” ir gabena
mi laivu į Kiniją už Francu- 
zijos imperializmą kariauti. 
Plaukiant jų transportui Sue- 
zo kanalu, prie jų prisiartino 
vokiečių turistų garlaivis 
“Lutzovv.” Pamatę taip arti 
saviškių laivą, vokiečiai ka
reiviai sumanė bėgti nuo 
francuzų transporto, tik ne
žinojo kaip. Jie susirinko toj 
transporto pusėj, iš kurios 
plaukė vokiečių laivas, ir 
pradėjo giedoti Vokietijos 
himną “Deutschland, Deut- 
schland L’eber Alles.” Fran- 
euzai juos areštavo už maištą 
ir suvarė Į apatinį tarpdėnį. 
Maištininkai nusiramino, bet 
neilgam. Kaip tik jų trans
portas įplaukė į neitralę Ka
nalo zoną. 20 jų nušoko nuo 
laivo į vandenį ir leidosi 
plaukti į krantą. Francuzai 
nedrįso jų šaudyt, nes tai bu
vo neitralėj zonoj, kur šau
dyt nevalia. Franeuzams liko 
tik stovėt išsižiojus ir žiūrėt, 
kaip vokiečiai plaukia. Iš
plaukę į krantą, jie pradėjo 
rodyt franeuzams ilgas nosis 
ir špygas.

Sakoma, kad nušokdami 
nuo laivo du vokiečiai žuvo. 
Jie arba prisitrenkė į vande
nį, arba laivo propelerai juos 
užmušė. Kitus paskui pasi
ėmė vokiečių garlaivis “Lu
tzovv.”

REVOLIUCIJA MONA- 
KOJE.

Monakos kunigaikštystėj, 
kuri randasi Francuzijoj ant 
Monte Carlo kalno, pereitą 
sąvaitę kilo revoliucija prieš 
kunigaikšti Louisą. Žmonės 
pareikalavo sušaukti seimą 
ir grąžinti konstitucinę tvar
ką. kurią jis buvo pradėjęs 
naikinti. Iš pradžių kuni
gaikšti.- priešinosi, bet ant 
galo buvo priverstas pasi
duoti ir prižadėjo tuojaus 
paskelbti rinkimus.

Monako kunigaikštystė 
yra viena mažiausių pasauly
je valstybių ir užsilaiko vien 
iš svetimšalių, kurie suva
žiuoja tenai lošti iš pinigų.

ruotis tū
ba nelega

liai įvažiavo, arba kurie už
miršo įvažiavimo dieną ir 
laivo vardą ir negali įrodyt, 
kad įvažiavo kaip pridera. 
Bet čia kalbama tik apie 
tuos, kurie įvažiavo prieš 
1921 metų 3 birželio. Visi 
šitokie ateiviai, jeigu jie nuo 
įvažiavimo dienos išgyveno 
čia visą laiką ir nėra paskir
ti deportavimui, po 1 liepos 
šių metų turės užsiregistruo
ti užsimokėdami po $20. ir 
tuo budu bus pripažinti kaip 
legaliai įvažiavusieji. Tuo
met jie galės išsiimti pilietiš
kas popieras iir tapti šios ša
lies piliečiais. Taigi šita re
gistracija nebus joks suvar
žymas; priešingai, ji paleng
vins padėtį tų, kurie skaitomi 
nelegaliai įvažiavusiais ir 
negali tapti piliečiais. Tik 
gaila, kad prie tos registra
cijos reikės mokėti $20; ir 
gaila taip pat. kad šitas įsta
tymas taikomas ne visiems, o 
tik tiems, kurie įvažiavo 
prieš 3 birželio, 1921 metų.

Kaip bus su tais, kurie įva
žiavo jau po 3 birželio 1921 
metų, dabar da nežinia: jų 
padėtis pasilieka po senovei 
neišaiškinta.

Kur ir kaip reikės regist
ruotis, tai bus valdžios pa
skelbta vėliau. Dabar šitų 
smulkmenų da niekas neži
no. •

Bet atkartosime dar sykį, 
kad registruotis reikės tiktai 
tiems, kurie yra įvažiavę be 
inspekcijos ir iki šiol negalė
jo natūraiizuotis. Gi tiems, 
kurie yra įvažiavę legaliai, 
registruotis visai nereikės ir 
tegul tokiems galvą visai ne
skauda.

Kai kurie šunadvokačiai 
jau siūlosi nelegaliai įvažia
vusiems į pagalbą ir žada 
juos už $40 “legalizuoti.” 
Valdžia praneša, kad niekas 
negali ateivio dabar legali
zuoti, niekas neturi teisės 
imti užtai jokio mokesčio, ir 
todėl tegul niekas tokių šun
advokačių neklauso. Legali
zuotis galima bus tiktai užsi
registruojant valdžios įstai
gose, ir tai tik po 1 liepos.

POPIEŽIUS LAIMINA 
KAREIVIUS.

Pereitą nedėldienį Romo
je popiežius iš savo palociaus 
balkono palaimino 25,000 
alpiniečių kareivių, kurie bu
vo tenai susirinkę. Dievas 
yra pasakęs “Neužmušk,” o 
kareiviai yra mokinami už
mušti, ir “šventas tėvas” už
mušėjus laimina! Jeigu jau 
taip, tai jis 1 
Dievo prisakymus už tvoros.

LENKŲ VALDŽIA 
SUGRIUVO.

Pilsudskis koliojasi ir nori 
apsiskelbti diktatorium.
Pereitą sąvaitę Lenkijoj 

sugriuvo Pilsudskio ministe- 
rių kabinetas. Valdžia rezig
navo dėlto, kad Seimas nuta
rė traukti teisman buvusį fi
nansų ministerį Czecho- 
\viczą už išeikvojimą valsty- 
bės"pinigų.

Dėl šitų Įvykių Pilsudskis 
taip pasiuto, kad iškoliojo 
Seimo atstovus “beždžionė
mis” ir pareiškė: “Jeigu aš 
tapsiu vėl ministeriu pirmi
ninku. tai tas teismas Cze- 
chovicziui teisti nekuomet 
nedrįs susirinkti.” Iš to 
sprendžiama, kad Pilsudskis 
žada apsiskelbti diktatorium 
ir, gal būt. Seimą išvaikys.

turėtų išmesti (Telegramos sako, kad jis ko-
........ liojasi tokiais žodžiais, kurių 

spaudoj visai negalima 
skelbti.NEW YORKO GUBERNA

TORIUI NUSIUNTĖ 
BOMBĄ.

New Yorko pasta pereitą 
sąvaitę susekta bomba, kuri 
buvo adresuota New Yorko 
valstijos gubernatoriui Roo- 
seveltui i Albany. Pašto tar
nautojas ant siuntinio neti
kėtai užmynė ir bomba užsi
degė. bet nesprogo.

HOOVER1UI SUTINO 
RANKA NUO SVEI- 

KINIMOSI.
Laikraščiai praneša, kad 

prezidentui Hooveriui sutino 
dešinėji ranka nuo sveikini- 
mosi. nes į Washingtoną at
silanko labai daug svečių ir 
visi nori pasimatyt su prezi
dentu. Yra paskirta “oficia- 
lė” diena, kada prezidentas 
priima visus ir kožnam pa
duoda ranką. Užpereitą ket- 
vergą jisai turėjo paduoti 
ranką 1775 svečiams. Bet kai 
ranka sutino, daktarai pata
rė sveikinimąsi sumažintu ir 
pereitą ketvergą p. Hooveris 
priėmė jau tik 536 svečius.

MILIONIERIUS TURI 
TŪPT KALĖJIMAN.

Henry F. Sinclair, pagar
sėjęs aliejaus šmugeliu mag
natas, turės atsisėsti trims 
mėnesiams kalėjiman. Jis 
buvo nuteistas kalėjiman už
tai, kari atsisakė liudyt Sena
to komisijai, kuomet šita ty
rinėjo aliejaus šmugelį. Jis 
buvo apeliavęs dėl tos baus
mės į Vyriausį Tribunolą, 
bet šį panedėlį jo apeliacija 
buvo atmesta. Be to, Mr. 
Sinclair turės da užmokėti ir 
$500 pabaudos. Jis galėtų 
lengvai užmokėti ir 5 milio- 
nus.

Bombos Indijos 
Seime.

“Reikia garsaus balso, kad 
kurčiai išgirstų.”

Indų seiman. Nevv Delhi 
mieste, šį panedėlį buvo mes
tos iš galerijos dvi bombos ir 
abidvi sprogo, sukeldamos 
didžiausią paniką. Keliatas 
anglų didžiūnų buvo sužeis
ta. Kaip rodos, tai buvo ko
munistų darbas, nors bombi- 
ninkai varlina save “socialis
tinės respublikos armija.” 
Tai buvo komunistų atsaky-

LENKŲ SEIMO KOMUNI
STAI GAVO 5 METUS 

KALĖJIMO.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Sosnovicuose tapo nu
teistas 5 metams kalėjimo 
seimo atstovas komunistas 

irias anglų valdžiai, kuri pas-j Vladislavas Baczynskis. Jis 
taruoju laiku pradėjo smar- buvo kaltinamas priešvals- 
kiai persekiot komunistų tybine agitacija, 
agitatorius Indijoj. Į —--------

Du vyrai, kurie metė šitas, 52,000 ANGLŲ REIKA- 
bombaš. bėgti nesistengė ir j •*”■* ** «■’ ‘ 
abudu pasidavė policijai ir 
atidavė savo pištalietus. Pas

ATSIGULĖ ANT KAPO IR 
SUPROGDINO SAVE 

DINAMITU.
Johnson City, N. Y. — Ne

senai čia mirė A. Conklino 
žmona. Pereitą nedėldienį 

__ > jis nuėjo ant jos kapo, atsi-
“karo Stovio ^lė ir padėjęs po galva di- 

laikui “Darbininko” redak-!pamito uždegė jį. Ekspliozi- 
torius P. Jočys, kaip “pavo- Ja JI užmušė. Matyt, jis buvo 
jingas visuomenės tvarkai religinis žmogus r 
asmuo.' L‘_____ _____  . .........
riams jau net ir klerikalai su žmona kitame pašau- Manoma, kad ant gelžkelio 
pasidarė “pavojingi.” Jyje. buvo padėta bomba, bet kas

“DARBININKO” REDAK
TORIUS AREŠTUOTAS.

Lietuvoje šioŲiis dienomis 
buvo areštuotas ir ištremtas į

negelbės. Apie Rusiją ir Ita- ’ amius ^yisam 
Ii ją taipgi eina visokie pas- ’ 
kalai, nes ir tenai nėra spau
dos laisvės. Vienatinis tiems 
gandams sustabdyti būdas, 
tai duoti spaudai pilną lais
vę. Kada spauda galės ne
varžoma rašyti tiesą, tuomet 
gandams niekas netikės ir jų 
niekas nefabrikuos.

BOMBA SUARDĖ 
TRAUKINI.

Te.vas valstijoj, bėgant 
traukiniui į Santa Fe. staiga

visuomenes tvarkai religinis žmogus ir.tikėjo, pasidarė po juo sprogimas ir 
” Lietuvos diktato- kad po mirties jo dūšia susi- keli vagonai tapo suardyti

Dės Moines, Iovva. — Pe
reitą sąvaitę čia sudegė isto
rinis viešbutis “Kirkwood.” 
Gaisre žuvo 5 žmonės. Dau
giau kaip 20 buvo sužeista.

lyje. _____ ____ _
IŠPLĖŠĖ Iš PAŠTO*21,000 jodėte n^galHšliiki'rti'6'

i Mocombo miestely, Illino-' “RIES DARBININKUS, j ---------------—
jaus valstijoj, pereitą subatą North Carolinos guberna- HINDENBURGAS SERGA, 
buvo apiplėštas paštas. Plė- torius pašaukė valstijos mili-l Paskutinėmis dienomis 
šikai išdegino asetilinu plie- ciją prieš Lorain Cotton sunkiai susirgo Vokietijos 
nines seifo duris ir pavogė Mills audėjus, kurie sustrei- prezidentas Hindenburgas. 
$21,000 pinigais ir pašto kavo reikalaudami žmonis- Jis jau senas žmogus ir gali 
ženkleliais. kesnių darbo sąlygų. mini.

LAUJA PANAIKINT 
MIRTIES BAUSMĘ.

Anglijoj yra susidariusi 
juos rasta lapelių, kur cituo- organizacija, kuri reikalauja 
jami vieno francuzų ; 
chisto žodžiai, 
garsaus balso, kad kurčiai iš
girstu.” Tas reiškia, kad ang- jes reikalavimą.

i . _ • f • • i i

anar- panaikinti mirties bausmę, 
jog “reikia Iki kovo 31 d. ji surinko jau 

52.000 parašų, kurie remia

jų valdžia žmonių balso ne
girdi. lodei gal išgirs bombų 
balsą. Lapeliai kaitina anglų 
valdžią, kad ji yra atėjūnų 
valdžia, kad Indijos žmonių 
gerbūvis jai nei kiek nerupi, tą savaitę siautė didelės aud- 
5 rupi tiktai plėšti juos ir ros. per kurias žuvo 15 žmo- 

: kankinti. nių.

PER AUDRAS ŽUVO 
15 ŽMONIŲ.

N'ebraskos, Wisconsino ir 
Minnesotos valstijose perei-

PER AUDRĄ KANADOJ 
UŽMUŠTI 8 ŽMONĖS.
Per Kanados provinciją 

Ontario pereitą sąvaitę per
ėjo labai smarki audra, kuri 
pridarė apie .$1.000,000 nuo
stolių ir užmūšė 8 žmones. 
Potviniai išnešė daug tiltų ir 
vietomis buvo nutrauktas su
sisiekimas.

MOTINA SUDEGINO 
KŪDIKI PEČIUJE.

Brooklyno policija suėmė 
.ulą Irisą Brown. 26 metų 
imžiaus moterį, kuri Įkišo į 
deganti pečių savo 8 sąvaičių 
gyvą mergaitę, šitą jos pasi
elgimą išdavė kiti jos vaikai. 
Ir ištikro. pečiuje buvo rastas 
apdegęs kūdikis. Policija sa
ko. kad motina yra nepilno 
proto.
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APŽVALGA
APIE RUSIJOS STEIGIA- j pirma ir patįs bolševikai rei 
MOJO SEIMO PIRMININ I

KĄ ČERNOVĄ.
Mes jau esame rašę, kad 

šiomis dienomis Amerikon 
atvyko Viktoras Černovas, 
plačiai žinomas Rusijon so- 
cialrevoliucionierių partijos 
vadas ir buvusis Steigiamojo 
Rusijos Seimo pirmininkas.

Dabar šitas veteranas at
vyko Chicagon, kur ji iškil
mingai ant stoties pasitiko 
būrys laikraštininkų ir vie
tos rusų organizacijų atsto- ( 
vai. Rašydamos apie šitas su
tiktuves, ‘'Naujienos sako:

“Viktoras černovas
senyvas. kokių 55 metų am
žiaus. žmogus, bet tvirto sudė-

Černovas ketina užtrukti i Taigi "Draugas” i 
Chieagoje kokias tris s^vai-; kios gėdos, kada jis dabar 
les. Paskui jis lankysis kituo-; pasakoja, jog jie, klerikalai, 
se Amerikos miestuose. Jis “dėjo pastangas pilnai ne
kalba apie Rusijos dabartį ir priklausomybei iškovoti,” 

socialistai tam priešinosi.
Kaktas yra toks, kad iš vi

sų lietuvių politinių srovių 
Į socialdemokratai patįs pir- 

VEIDMAINIAI IR ME- mutiniai iškėlė Lietuvos res- 
LAGIAl. 'publikos obalsį.-Jeigu “Drau

gi usiškiai klerikalai, bu- ’K°” redaktoriai to nežino, tai 
vašieji “caro burdingieriai”;Pas. mus yra dokumentai, 
ir kitokie juodašimčiai. vis-^tab Pr’es mu' Lietuvos 
tankiau ir tankiau pradeda i?oc*a^^emoJinu^Ęai*tUos^u' 
pasakoti, kad jeigu ne jie. laukto 1905 metais suvažia- 
tai Lietuvos ’ respublikos t vimo Vilniuje nutarimai, kur 
šiandien nebūtų buvę. Jeigu vra aiškiai pasakyta, kad: 
ne jie, tai socialistai butų ati- j 
davę Lietuvą Rusijai. Tik' 
ipasiklausykit. kaip rašo Į 
"Draugas” 3 balandžio nu-

•mery:
“Gerai atsimenant 1917 u., j

Įvykusi Lietus ių Seimą l'err<>- i 
grade. kuomet Lietuve.-, su m Į 
listai griežčiausiu budu pasu- Į 
priešino pilnai Lietuvos nepri
klausomybei. nes jiems pagailo 
didžiąją Rusi ją skaldyti. Mūsie
ji socialistai ir-gi to paties nusi-t 
statymo laikėsi: Jie atvirai dir
bo prieš pilną Lietuvos nepri- 
klausomybę. juokdamies iš tų. 
kurie dėjo pastangas pilnai ne-j 
priklausomvbei iškovoti."

Tai yra begėdiškas melas į 
Melas ir veidmainystė! Nes 
ištikrujų už Lietuvos laisvę; 
kovojo tiktai pirmeiviai, so

'se Amerikos miestuose. Ji

kalavo Steigiamojo Seimo.

ate it j. Mes pa tariam ir lietu
viams nueiti jo pasiklausyt, 
kur jis kalbės.

1 Juk jie ir perversmą darė

neturi jo- į kuoja tandariečius ir puola 
jis dabar tautininku*.”

o

me “Naujienose’'’ užsipuoli
mų ant sandariečių organi- 

Izacijos ar jos laikraščio. Jei
gu jose buvo kas rašyta apie 
vieną-kitą asmenį, kuris 
skaito save sandariečių. tai 

į buvo ne kaipo užpuolimas, o 
kaipo atsakymas Į užpuoli
mą.

Bet jeigu toks atsakymas 
būna jų kailiui kartais per
daug skaudus, tai jiems ge
riausia butų socialistų neuž
kabinėti. Juk ne jų nosimi 
sukritikuoti ar sustabdyti so
cializmo judėjimą, su kuriuo 
eina milionai daugiausia su
sipratusių pasaulio darbinin
kų ir inteligentų!

Leipcigo Mugė.
Leipcigas yra Vokietijos 

miestas. Jis yra pagarsėjęs 
* visam pasauly savo mugėmis 
1 bei parodomis, kurios Įvyks

ta du kartu per metus.
Du kartu per metus — pa

vasari ir rudeni — Leipcigo 
mugėj 10,000 Įmonių išstato 
savo dirbinius. Parodos me
tu Į miestą suvažiuoja apie 
150,000 lankytojų. Ne veltui 
Leipcigo mugė vadinama 
vienintelė paroda pasauly, 
kuii tikrai turi tarptautinį 
pobūdi.

Ir savaime Leipcigo mugė 
užima savotišką vietą kitų 
parodų tarpe. Visas Leipcigo 
miestas virsta paroda. Mugės 
rūmai išmėtyti po visą mies
tą. Greta techniškosios ir 
odos parodos, kuri užima 16 
didžiulių rūmų, suorganizuo
jamos atskirų pramonės ša
kų parodos, kurioms skiria
mi atskiri rūmai. Gatvėse, 
kurios prieina prie požemi
nio pa\-yzdžių mugės rūmo, 
marguote marguoja Įvairia
spalviai plakatai su atskirų 
mugių pavadinimais: popie
riaus. sporto priemonių, kar
tonažo. maisto produktų, 
reklamos, knygų, raštinės 
reikmenų, brangiųjų metalų 
ir papuošalų, audinių, skry
bėlių, tabako, optikos, stiklo, 
žaislų ir kitokios mugės. Jau 
iš šio visų mugių pavadinimų 
suminėjimo galima spręsti, 
kokia plati ir visapusiška yra 
Leipcigo mugė. Čia visų šakų 
specialistai ras ką nors Įdo
maus. Pagaliau pati mugė 
savaime skiriama tiktai spe
cialistui. Tuščias noras butų 
apžiūrėti visą mugę, nekal
bant jau apie detališkesni su- 
jsipažinimą su j'a. Tai negali
ma tiesiog fiziškai. Leipcigo 
mugėj jau iš anksto reikia 
žinoti, kas jieškoti ir kur su
rasti. Priešingu atveju tektų 

i klaidžioti po begalinius labi- 
Į rintus be mažiausios vilties 

■ -u* i pamatyti ir apžiūrėti visą pa- 
° j°,rodą. Todėl i mugę daugiau- 

Įsia važiuoja žmonės, kurie 
žino, ko nori.

Leipcigo mugės pradžia 
siekia viduramžių, net 12-jo 
šimtmečio. Galima pasakyti, 
kad mugė tiek pat sena, kaip 
ir pats Leipcigo miestas. Mu
gė dar pradžioj užkariavo 
tvirtą poziciją centro Euro
poj kaip punktas, per kurį 

įėjo šiaurės ir vakarų valsty
bių prekyba su Balkanais. 
Rusija, artimaisiais rytais ir 
net su tolimąją Indija. Aug
dama iš šimtmečio i šimtme
ti, Leipcigo mugė 19-to šimt
mečio vidury7 atsiekė savo 
aukščiausią laipsni. Būdavo 
parodų, per kurias suvažiuo- 

idavo daugiau lankytojų, ne
gu miestas turėjo gyventojų.

Tečiau nuo to pat laiko 
prasidėjo greitas mugės sjų- 
gimas. Geležinkelių statyba, 
fabrikų augimas pakeitė tiek 
gamybos, tiek pačios preky
bos organizacijos pobūdį. 
Atrodė, kad mugės atgyveno 
savo amžių kaip įstaigos, kur 
buvo superkami gatavi dir- 

1 biniai. Bet leipcigiečiai greit 
! prisitaikė prie naujų sąlygų.
■ Jie suprato, kad mugė gali 
gyvuoti tiktai tada, jei ji pa
keis savo pobūdį. Leipcigo 
mugė rirto vieta, kur jau ne- 

ibe perkupčiai išstatinėjo pre
kes: dabar patys gamintojai, 
pramonininkai, rodė savo 
gaminius. Leipcigas virto pa
vyzdžių mugė. Čia pirklys 
gali tiesioginai susitikti su 

l gamintoju, pamatyti irpa-
■ žinti gamybos pa\yzdžius. 
Amžių tradicijos padėjo 
Leipcigo mugių organizato-

'riams prisitaikyti prie naujų 
sąlygų.

Dabar Leipcigas yra cent
ras. kur Įvairių kraštų gamin
tojai ir pirkliai daro milioni- 
nius sandėlius. Joks kitas 
miestas tuo atžvilgiu Leipci
gu! prilygti negali. Agc.

Bet ar žinot, kame tas! 
“Naujienų" nusikaltimas? 
Ogi tame, kad jos atrėmė la
bai negražų ir negurdų san- 
dariečio Kuodžio išsišokimą* 
prieš socialistus.

Pasirodo, kad sandarie- 
čių tarpe yra žmonių, kurie 
protauja lygiai taip, kaip fa
šistai ar bolševikai. Jie nori: 
šmeižti kitų srovių žmones, 
ir nori, kad šmeižiami tvlėtų. 
Jeigu ių šmeižtą atremsi, tai 
jie šaukia, kad tu juos “pro
vokuoji," “užpuolimą" da
rai !

Mes da nekuomet nematė-

daugiausia dėl to, kad Ke- 
renskis nesiskubino šaukti 
Steigiamąjį Seimą. Jie šau
kė: darbininkai ir valstie
čiai, remkite mus! Kai Ke
renskį nuversime, tuojaus su
šauksime Steigiamąjį Seimą, i 
kur pačios liaudies atstovai * 
pasakys, kokia turi būt Rusi
joj n arka.

Ir jie tą Seimą sušaukė. 
Bet kaip tik pamatė, kad Sei- 

įmas ne jų plauko, bolševikai 
į tuojaus griebėsi uz durtuvų. 
Ir jau vienuolikti metai eina, 

yra jau kaip tie durtus ai palaiko Ru
sijoj bolševikų despotizmą. 
O vis dėlto demokratijos 

jie negalėjo nus’o- 
“Naujienos" sako:

“Nors senai Rusijoje nebėra 
nei vienos laisvos vie>os organi
zacijos: nors visi socialistinių 
partijų vadai tapo išžudyti, su
grusti i kalėjimus arba ištrem
ti į užsienius; nors jokių kitų 
laikraščių ir knygų sovietų des
potijoje negalima leisti, iš
imant tik bolševikiškus. — te
čiaus. jeigu šiandien tenai Įvyk
tų visuotini rinkimai, tai beveik 
nėra jokios abejonės, kad bolše- cialdemokraui. o kunigai ir 
vikai butų vėl sumušti taip pat. 
kaip 1918 m. Nei Leninas, nei keturiomis priešinosi, 
jo Įpėdiniai dar nei vieną karta 
neįrodė, kad jiems pritaria dau
guma žmonių. Priešingai, val
dančios bolševikų frakcijos 
žiauri kova su visokioms opozi
cijoms savo partijoje leidžia 
manyt, kad dabartinei bolševi
kų valdžiai kažin ar pritaria net 
ir dauguma pačių komunistų.

"O komunistai Rusijoje nesu
daro vieno nuošimčio visų So
vietų Sąjungos gyventojų'.

"Taigi teisėtas Rusijos liau
dies vadas yra ne Stalinas ir ne 
tie. kurie varžosi su iuo dėl 
valdžios, bet — Viktoras Čer
novas. vienintelio Rusijos de
mokratinio parlamento pirmi- 
mininkas. Mes tikime, kad ne 
betoli tas laikas, kuomet jo va
dovaujamoji Rusijos demokra
tija paims į savo rankas krašto 
vairą ir milžinišką rytų Euro
pos respublikų sąjunga stos i 
eilę su kitomis demokrkatinė- 
mis pasaulio respublikomis.”

t

• ’ v.jimo ir neišsemiamos energijos. ICcvasiOs 
žiūrint i jo sveikus ir raudonus <P’nti 
skruostus, sunku net i»i\aia-i 
duoti, kad didesniąją dali savo 
gyvenimo jisai praleido kalėji
muose, ištrėmime arba nuolatos f 
slapstydamasis nuo p •liciios ir, 
visą laiką vesdama- atkaklią! 
kovą su reakcija ir despotizmu.

“Ir šiandien černovas yra 
tremtinis, laimingai ištrukęs iš. 
‘vienintelės darbininkų vai-■ 
džios’ žvalgybos nagų i užsieni. 
Nuo 1920 metų jo nuolatinė bu-' 
veinė yra čechoslovakijos sosti
nėje. Prahoje, kur jisai profeso-1 
riauja vienoje aukštojoje mo
kykloje ir redaguoja centralini' 
Rusijos socialistų revoliucionie- ( 
rių partijos organą. Revoliu-' 
cionnaja Rossija.’ Bet čemovo 
sūnūs Borisas. 27 m. amžiaus.' 
kankinasi sovietų katorgoje 
Tambove."

Toliau* “Naujienos” grįž
ta Į 1918 mętus. kuomet Čer
novas vadovavo didžiai Ru-. 

demokratijai. Buvot
| 

f 
I

I

sijos 
taip:

1918 m. pradžioje, kai susi
rinko pirmas Rusijos seimas, 
išrinktas visuotinu balsavimu. 
Viktorui čemovui teko garbė 
užimti to seimo pirmininko vie- f 
tą-

“Valdžią tuomet, deja, jau 
turėjo savo rankose bolševikai. 
Lenino partija buvo padariusi j 
ginkluotą perversmą lapkričio 
(pagal senąjį kalendorių: spa-, 
lių) mėnesyje 1917 m., ir ji pa
vartojo visą savo galią tam. 
kad i Steigiamąjį Seimą praeitų 
kiek galint daugiau bolševikų. 
Bet Rusijos liaudis milžiniška 
dauguma balsų.parodė savo pa
sitikėjimą socialistais, ir St. 
Svirne skaitlingiausioj! frakcija 
buvo socialistai revoliucionie
riai. kuriems vadovavo černo
vas. . ..

•Neturėdami pakankamai sa
vo jėgų paimti kontrolę Seime 
bolševikai atskėlė nuo socialis
tų revoliucionierių 'kairiji . 
sparną ir vieną žymesniųjų jo, 
atstovų. Mariją Spiridonovą. ( 
pastatė kandidatu i St. Seimo • 
pirmininkus. Tečiaus ir tai ne
gelbėjo. Bolševikai kartu su 
kairiaisiais’ es-erais surinko! 

Seime tik apie 150 balsų, o čer- 
novo partija kartu su menševi- 
kais-socialdemokratais turėjo, 
apie 250 balsų. Tuo budu čer
novas patapo St. Seimo pirmi
ninku.

“Bet posėdis, kuriame buvo 
išrinktas černovas, buvopir-j 
mas ir paskutinis demokratinio , 
Rusijos parlamento posėdis. 
Leninas, pralaimėjęs balsavi
me. pasišaukė pągelbon gink
luotą jėgą. Į St. Seimo rumus: 
Įėjo su šautuvais rankose mat- Į 
rosai ir liepė atstovams nešdin- ■ 
tis lauk. Seimas buvo suspėjęs! 
tik priimti žemės reformos Įs
tatymą ir keletą trumpų nuta
rimų apie Rusijos susitvarky
mo pamatus — ir turėjo išsi
skirstyti.

“Nuo to laiko Leninas ir kiti 
bolševikų ‘mokslininkai’ ėmė 
skelbti, kad parlamentai ir vi
suotinas balsavimas tai — ‘at
gyvenę buržuazijos prieta
rai...”

Bet nereikia užmiršti, kad

t
I

tautininkai tai kovai visomi

i

Nuo pat 1905 metų, kaip 
Rusijoj prasidėjo revoliuci- i 
uis judėjimas ir kaip Vii-' 
niaus Seimas nutarė vyti iš; 
Lietuvos caro bernus kuni-' 
2-ai buvo ištikimiausi caro 
valdžios talkininkai. Kas gi i 
nežino praloto Antanavi
čiaus aplinkraščio, kuriame; 
iis koiiojo revoliucionierius 
“pragaro pasiuntiniais.” Į 
"Kristaus mokslo priešinin-' 
kais” ir visokių “piktybių iš-' 
radėjais?” Priešintis caro 
valdžiai nevalia, sakė pralo-; 
tas Antanavičius, nes kiek
viena valdžia yra “paties 
Dievo pastatyta." todėl — 
“ka* priešinasi vyriausybei,] 
tas priešinasi Dievo istaty-
mui.

i šitą juodašimtišką aplink
raštį persispausdino beveik 
visi tuomet ėjusieji kunigų 
laikraščiai, o klebonai skaitė 
ji bažnyčiose iš sakyklų.

Pridėkit smagumą
A/7e kambaryje!I

PRISCH.I.A 

nesma "u. 
rąstu 

pelenų 
Tik uždek

RAŠO

“Ar tri 
Jonai? Nė 
vilkt. Nė 
nešiot.
degtuką ir. viskas, 
kaisk šilumoj, sma- 
{riai dedančioj atvi
roj usny."

PrISCII.LA yra 
viena iš tūkstančių 
šeimininkių. kuri 
surado tą pa~lapti 
zreito. smarrau- apšildymo drėsninj. peršiej dienoj ir vaka
rais pavasary ar rudeny.
Ji pirmoji įsitaisė zaso u-nnietę gyvenamam kambary, ir 
pasekmės to buvo, kad Jonas nutarė kad turi hut ir valdo
mam kambary.

Ta*, iš tiesų, tikriausias būdas greitai apšildyt namą, virtu
vę. storą, marketus. delikatesus, faktorių ofisus ir barberne*. 
Kiekvienas radiatorių- yra skirtingai stimu-šildoma 'iena ta. 
kuris gali būt įdėtas greitai kilę vietoj. Veikia automatiškai.

Jus gavo kompanija turės smagumo pademonstruot tuos ste
bėtinus daiktus geresniam gyvenimui—ugnavietėms, radiato
riams. kepimui, v anden* šildy tojams, skalbinių džiovinimui, 
namų apšildymui, refrigeratoms. štorų apšildymui, incincra- 
toriams ir garadžių šildymui.

Bile kurį iš tų galit išsigyt už mažą imokėjimą su parankiu 
numokėjimu likusių.

Smagi Ugnavietė... 
ir Extra Šiluma

Paprašykit 
jus įrašo 
kompanijos 
dykaikny- 
įručių."Ga- 
sas»—Žmo
nijos Tar
nas." Ten 
pas akyta 
romantinė 
ca- istorija

THE GAS INDUSTRY OI NtWEXGLANP 
■O F WH ICH YOVKOWNC*5 COM P A n V i* A P A R. T

"Pike •jausiu darbininkų ir ki
tų prispaustųjų mažturčių prie
šu yra caro \aidžia. Prieš tą 
valdžią dabar sukilo susipratę 
visų Rusijos kraštų darbinin
kai. Jie sukilo, kad išgriautų 
senąją tvarką ir Įvestų toki 
surėdymą, kuris jau šiandien 
pagerintų darbininkų ir visų pri
spaustųjų padėjimą, o ateityje 
leistų darbininkams 
voti už socializmą...

"Gerių-geriausiu 
kams ir kitiems 
miems luomams 
pripažįsta 
dymą. kur kiekvieno krašto gy
ventojai gali patįs rėdytis ir 
patįs savo reikalais rūpintis...“

Toliaus tuose socialdemo
kratų nutarimuose skaitome, 
kad Lietuva turi būt respub
lika, ir tenai pasakyta, iš ko 
ji turi susidėti ii- kaip tvarky
tis. Pasiklausykit:

“Naujai rėdomoji Lietuva tu
ri susidėti iš to krašto, kur lie
tuviai gyvena, ir iš tų kaimynių 
šalių, kurių gyventojai savo 
ūkio reikalais, savo apšvietimu, 
praeitim, papročiais ir vienodu 
savo apsiėjimu yra su Lietuva 
surišti ir kurie patįs panorės 
prie jos prisidėti.

“Žmonių valdomoj Lietuvoj 
neturi būt skriaudžiama jokia, 
kad ir mažiausia, tauta — nė 
žydai, nė baltrusiai. nė lenkai, 
nė rusai, nė latviai, nė vokiečiai.

“Su savo kaimynais Lietuva 
turi susidėti, kaipo lygus su ly
giu į vieną žmonių valdomą 

I respubliką."
Pi ašome gerai įsidėmėti,] 

kad šito socialdemokratai 
reikalavo jau 1905 metais, 
kuomet visi dabartiniai mu
sų "patriotai” giedojo “Bo- 
že, Caria chrani!”

Klerikalai ir tautininkai 
Lietuvos respublikai buvo 
taip priešingi, kad 1917 me- 

: tais, kuomet revoliucija nu
šlavė caro sostą, jie gavo di
džiausi kinkų drebėjimą. Jų 
i lyderis, vyskupas Karevi- 
|čius. pilvu tuometę šliaužė 
per apkasus Į Vokietiją ir 

Į prašė kaizerio, kad tas da- 
! bar pririštų Lietuvą “amži
nais ryšiais” prie Vokiečių 
Imperijos.

O šitą išdavikišką vysk. 
(Karevičiaus kelionę rėmė ir 
; pats “Draugas.” Jeigu Chi- 
cagos klerikalų organas jau 
užmiršo, ką jis tuomet rašė, 
tai mes galim jam priminti, 
štai jo žodžiai:

“Jeigu vyskupo Karevičiau? 
žygis prie vokiečių valdžios bu
vo Lietuvai naudingas, tai ji vi
sa širdimi remiu, 
kad jis naudingas, 
abejonės."

Taip "Draugas” 
metų 169-tame savo numery. 
Ir dabar jis nesigėdi pasa
kot. kad jis tuomet kovojęs 
už “pilną Lietuvos nepri
klausomybę!”

Ar gali būt bjauresnis me
las? !

liuosai ko-

i darbinin- 
skriaudžia- 

susirinkimas 
toki politišką surė-

O apie tai. 
negali būt

i

I

KOKTUS RUSICIZMAS.
| rusas sutrumpina, o kur gali
ma parašyti trumpiau, tai jis 
ištęsia.

Tas pats netikslumas pas 
į rusus daromas ir pinigų su- 
■ mas rašant. Kur amerikie- 
'tis parašys “$10.25.'tai rusas 
neišvengiamai padarys “10 
dol. 25 c." ir da pridės žodį 
“sumina” ir “serebrom.”

Taip ir Lietuvoje daroma. 
Jie tenai nepasakys, pavyz
džiui, kad nuostolių pasida
rė 250.60 litų, bet sakys: 
nuostolių pasidarė 250 lit. 

i60 c. sumai. Reikėtų tik pri
dėti prie to “sidabru," ir bu
tų gyva rusicizmo kopija.

Net etiketų ant valstybinės 
degtinės bonkų Lietuva ne
galėjo pasidaryt originalių, 
bet nusikopijavo jas nuo ca
ro “mopopolkos” bonkų.

Prof. Gnaiba.

“Takovo to miesiaca i tako- ! 
vo to elnią.”

Mums, amerikiečiams, tie
siog koktu darosi, kuomet 
prisieina skaitvt Lietuvos do-! X ♦
Ramentuose ir net kasdieni-1 
nėj spaudoje datas. Žymėda
mi mėnesį ir dieną. Lietuvos 
raštininkai nerašo, pavyz
džiui, “Kovo 25, 1929,” bet 
“1929 metų kovo mėn. 25 d.” 
Tai yra aklas sekimas rusų 
mada. Rusai visuomet taip 
rašė ir rašo: takovo to goda, 
takovo to miesiaca i takovo 
to dnia.

Visa tai rodo žmonių išti
žimą ir nesugebėjimą atlikti 
darbą trumpai ir greitai. Už
tai Rusija ir yra taip toli at
silikusi nuo Vakarų civiliza
cijos. Net datai parašyti ra
sas ima dvygubai * daugiau 
laiko, negu anglas.

Šituo nelaimingu rusiciz- 
mu yra persisunkusi ir mū
siškė Lietuva. Kodėl ji nesi- 
mokina iš praktiškesnių 
žmonių, tai sunku suprasti.

Na. ir pasakykit, kokiems 
/elniams rašyti: ”1929 metų 
kovo mėnesio 25 d.,” jeigu 
lygiai tą patį galima išreikš- 
i per pus trumpesnėj for

moj, būtent: “Kovo 25. 
1929?"

Rasai “filozofuoja," kad 
toks rašymo būdas esąs ne
tikslingas. Sako, jei parašysi 
"Kovo 25,'” tai kitas galės 
avęs paklausti, kiek pas ta

ve kovų iš rišo yra. Todėl, 
^ako. reikia rašyti taip, kad 
žmogau iš karto matytų, jog
ines turim galvoj ne koras. 
bet kovo mėnesio dienas.

Bet toks aiškinimas yra 
naivus, nes pasauly nėra to
kių kvailių, kurie negalėtų 
suprasti, ką reiškia “Vasario 
15” ar “Kovo 25.”

Jeigu jau kalbėti apie tiks
lingumą, tai rusai yra patįs 
netiksliausi žmonės, nes ra
šydami jie beveik penktadalį 
savo žodžių vis nutraukia 
per pašę. arba, kaip jie sako, 
sutrumpina. Ar rasas rašys 
‘o milionus." ar “5 mylias.” 
pas jį vistiek išeis “5 mil.” 
Kur trumpint negalima, tai

$80,000 UŽ VAIKO AK|.
North Bergen. N. J. —Pe

reitą vasarą vienos organiza
cijos piknike čia 13 metų vai
kas. Leon Jackson. rado po
pierinę bombą ir uždegęs ją 
neteko vienos akies, kada 
bomba sprogo. Vaiko motina 
apskundė draugiją, ir dabar 
teismas nusprendė. kad 
draugija turi užmokėti vai
kui už jo aki S60.000, 
motinai — $20,000.

ISKIEPIJO 150 ATEIVIŲ-
Į Halifaxo uostą pereitą 

savaitę atėjo iš Liverpoolio 
garlaivis “Doric” su 746 at
eiviais. Kadangi vienas vai
kas ant laivo buvo apsirgęs 
raupais, tai 150 ateivių tapo 
Įskiepyta ir uždaryta kvaran- 
tinon.

UŽMUŠĖ 100 ARABU.
Žinios iš Jeruzolimos sa

ko, kad Užjordanėj^^arin
gieji vahabitai užpuolė ara
bus ir apie 100 jų išžudė.

1NFLUENZA PASMAUGĖ 
46,000 VOKIEČIŲ.

Berlyno žiniomis, influen- 
zos epidemija, kuri siautė 
Vokietijoj šią žiemą, pa
smaugė nemažiau kaip 46.- 
000 žmonių.

I

DŽIAUŽIASI, KAD PA
PRAŠĖ SAMPELIO.

Randu, kad Trinerio Kartusis Vy
nas puikiai tvarko mano vidurius 
ir jaučiuos jreriau. T’žiaugriuos. kad 
paprašiau 
žinau. Su 
mals.

.->15

sampelio ir taip susipa-
treriausio.- klotie* veliji-

R. T. puinellen.
E. ( abot st., I’hiladelphia.

rašė 1918

PROVOKUOJA “NAU
JIENAS.”

Tūli sandariečiai pradėjo 
varyti nešvarią šmeižimo 
kampaniją prieš “Naujie
nas.” Jau kelintu kartu jie 
puola per “Vienybę" socia
listini Chicagos dienraštį ir 
rėkia, kad “Naujienos" nori 
raštį. Ir 39-tame “Vienybės 
sunaikint jų partiją ir laik- 
numery tūlas A. A. 2a 1 pis 
šaukia: “ ‘Naujienos’ provo-

GALVOS SKAUDĖJIMAI 
GREIT DINGO

Kuomi ten netrytum sopa
mą galvą ir ką ten neuos
tytum. niekas nepašalįs gė
limo. jei viduriai pasiliks 
netvarkoj.
Trinerio Kartusis Vynas, 
didis laksativas. pašalina 
galvos skaudėjimą ir paša
lindamas priežastį, nelei
džia jam grįžti. Silpni vi
duriai paakstinami leisti 
virškinamųjų sulčių. Nuo- 

j

ti ingus susikimšimus vidu
riuose pašalina, gesų neat
siranda ir galva greit at
sigauna.
Jokis kitas vaistas nuo gal
vos skaudėjimo nėra taip 
malonus.kaip šis, pagamin
tas iš Kalifornijos Vyno, 
kaskaros ir kitokių šaknų 
ir žolių. Gauk butelį šian
die. $1.25 Visose aptiekose.

DYKAI b
Rašykit pas Jos. Triner Co.,^1 
1333 86. Ashland Avė. Chi-^H 
rago, III. dėl dykai ..ampelio.^H

Vardas ............................................
Adresas ..........................................H
Miestas ......................... ................r

trimer’s
BITTER

j Jugoslavijos karalius su
mažino ministerių skaičių 
nuo 18 iki 14.
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na. Bendrai, prakalbos bus, veikti. Pravirkdė nevieną 
įdomios ir pamokinančios lietuvį, kuris supranta ir at- 
visiems. Išgirsime, kas šian- jaučia tą naudingą darbą, 
dien darosi bolševikų valdo-■ Pradėjom veikti, pardavoti 
moj Rusijoj ir kaip Lietuvoj serus. 
šeimininkauja fašistai.

Muzikos mokinys, riaušių ir darbščiausių savo

DETROIT, MICH.
Kaip apivietiečiai tyrinėjo 

šnipų klausimą.
Aš tikiu, kad darbinin

kiška visuomenė skaitė 
“Keleivio” No. 2 mano vie
šą paskelbimą šnipų klausi
me. Aš manau, kad visuo
menei bus žingeidu žinoti, 
kaip “apsišvietę komunis
tai” tyrinėjo tą mano iškel
tą šnipų klausimą.

Apšvietiečių 2 kp. komi
sija pareiškė per savo “Al
do” No. 3, kad ivardvtu šni- 
pų dalyką ištyrė ir surado, 
jog J. J. Bimba ir D. Kas- 
parka nekalti, ir kad aš pa
daręs negražų darbą pa
skelbdamas viešai per spau
dą tą šnipų klausimą, nes 
tai kenkią darbininkų rei
kalams. Štai tau ir princi
pas. Jeigu sužinojai, kad 
randasi draugijoj šnipų, tai 
tylėk ir niekam nesakyk, tą
syk busi geras komunistas.

O aš sakau, kad butų di
desnis prasižengimas prieš 
visą darbininkišką visuo
mene, jeigu sužinojęs šni
pus tylėčiau. Tąsyk aš bu
čiau avinėlis vilko kaily.

Apšvietiečių komisija sa
ko, kad nėra jokių faktų 
kas link šnipų.

Jeigu apšvietiečių komi
sija netiki 3 liudininkams 
ir kun. C. S. Urbaičiui, ku
ris viešam savo pasiaiškini
me “K.” No. 4 pats prisipa
žįsta (ne. jis neprisipažįsta. 
Red.) prie visų faktų, ku
riuos 
per “K.” No. 2, 
jus norit geresnių 
Jeigu apšvetiečiai 
kun. C. S. Urbaičio, 
C. S. U. bijodamas apšvie- dabar paaiškėjo, kad Malo- 
tiečių užsigynė per laiškus nis buvo išvežęs ją New Yor- 
įvardytų šnipų, tai mes liu- kan, kur jiedu gyveno iki 
dininkai tame nekalti.

Aš manau, kad nei bur
žuazinė komisija taip neti- 
rinėtų, kaip kad apšvietie
čių komisija tirinėjo šnipų 
klausimą. Jeigu liudininkai 
neturėtų jokios vertės, tai 
kožnas nusikaltėlis užsigi
nęs išeitų nekaltas iš teis
mo*.

Bet aš tikiu, kad jeigu 3 
liudininkai butų pranešę 
apšvietiečiams, kad kas 
nors nusuko sprandus J. J. 
B. ir D. K., tai jie butų tikė
ję liudininkams, o ne tam, 
kas sprandus nusuko. Jeigu 
apšvietiečių komisija palai
kė už faktą kun. C. S. U. 
užsigynimo laiškus, tai mes,l 
liudininkai, pilnai sutin
kam su tuo. ką kun. C. S. U. 
kalbėjo apie apšvietiečių 
paukštukus 1928 metų 3 d. 
rugpiučio. Ir tariu kun. C. S. 
U. ačiū už tą išpažintį, ku
rią aš atydžiai išklausiau ir 
sužinojau, kad mano “tova- 

riščiai” yra griešni taip, kaip 
ir išdykę kunigai.

A. J. Levutis.

DETROIT, MICH. 
Darbai eina prastai.

Darbai Detroite eina gana 
silpnai. Daug bedarbių ma
tosi jieškant darbo, ir jie ne
gali jo gauti. Y pač sunku 
rasti darbas tiems, kurie at
važiuoja iš kitur ir nepažįsta 
vietos sąlygų. Mat, dabar jau 
ne tie laikai, ką būdavo se
niau. Seniau, būdavo, nueini 
prie dirbtuvės ofiso ir gauni 
darbą. Dabar gi visų pirma 
reikia susirasti tam tikras 
agentėlis, kuris nuves tave 
pas bosą į namus, ir tuomet, 
anot Vanagaičio, reikia jį 
“gerai tept.” Reikia arba ke
lis butelius kanadinės pasta
tyt, arba “eash” reikia•7 ~

įsprausti.
■ Lietuvių pas mus yra dide
lis būrys, bet draugiškumo ir 
vienybės nedaug. Tai turbut 
dėlto, kad čia yra apie tuzi- 

’nas visokiu partijų.
J. P. M.

WORCESTER, MASS. 
Kazys Malonis areštuotas 

už 15 metų mergaitę.
Pereitą sąvaitę čia buvo 

areštuotas Čalis Malonis, ku
ris buvo išsivežęs į New Yor- 
ką tūlą Oną Savage. 15 metų 

aš paskelbiau viešai amžiaus mergaitę.
“v ” ° tai kokių Ona Savage, taipgi lietu-

faktų? vaite, prapuolė iš čia dar 
bijosi sausio mėnesy. Kur ji dingo, 

o liun. tuomet niekas nežinojo. Tik

Ona Savage, taipgi lietu-

šioliai.
Kelios dienos atgal Malo

nūs vėl sugrįžo su mergaite į 
Worcesterį ir apsigyveno 
ant Austin streeto “George 
Burgess” vardu,

Užpereitą subatą Onutė 
buvo sužeista automobiliaus 
nelaimėj ir nuvežta į miesto 
ligoninę, kur ji užsirašė kai
po “Mrs G. Burgess.” čia ji 
buvo pažinta ir policija tuoj 
suėmė Maloni.

Šitą žinią paduoda Ameri
kos spauda.

ėjo
;. Bet štai sutiko mus ne

laimė. Netekome vieno ge-

draugu — a. a. Antano Bra
zausko, kuris buvo musų 
Bendrovės uola. Velionis mi
rė ligonbuty kovo 23 dieną, 
6-tą vai. ryto, neišsirgęs nei 
sąvaitės. Priežastis: vidurių 
liga. Buvo dar jaunas, vos 37 
metų, paliko dideliame nu
budime moterį ir 2 vaiku
čius, Anelę 7 metų ir Česlovą 
10 metų; Lietuvoj paliko mo- 
mina ir 2 seseris: trečia se
suo Amerikoj. Čia taipgi pa
liko 2 pusbrolius, kurie gyve
na Manchesteryje, Jonas ir 
Adomas Brazauskai; buvo 
pašarvotas pas pusbroli Jo
ną. Velionis buvo kilęs iš Mi
naičių kaimo, Kėdainių ap
skričio. Į Ameriką atvyko 16 
metų atgal. Palaidotas Mt. 
St. Benedict kapinėse, Blue 
Hills, Hartford, Conn. Lai
dotuvėse dalyvavo daug gi
minių, draugų ir pažįstamų, 
ėjo net 32 automobiliai. Ir 
šiandien netik jo šeimyna ir 
giminės, bet visi lietuviai la
bai nubudę netekę tokio pra
kilnaus draugo. Tai yra pa- 
vyzdis netik Manchesterio 
lietuviams, bet ir kitų koloni
jų lietuviams, kad nežiūrint 
tavo pažiūrų ir nusistatymų, 
tu gali būt žmogum, lietuviu 
ir dirbti visuomenės naudai 
be užgavimo kitiems jausmų, 
o tada užsitarnausi sau gar
bę, kaip užsitarnavo musų 
draugas, a. a. Antanas Bra
zauskas. Lai būna jam leng-

MONTREAL, CANADA. 
Sunki darbininkų padėtis.

Čia randasi viena drapa- Revoliucija Rusijoj virtusi 
pelninga profesija. Papirk
tas Maksim Gorkij pasida

rė Maksim “ Sladkij.’*
Ne.-vnai grįžo iš Rusijos 

žūnu- Rumunijos rašytojas, 
aii Istrati. kuris visoje 

_ <ije yra žinomas kaip 
i/‘Rumunų Gorkij.” istrati 

moka po 9 dolerius į sąvaitę. kuriniai savo revoliucine 
o svetimtaučiams moka po,dvasia \ 
15 dol. į sąvaitę. Lietuviai Maksimo 
atlieka darbą kaip ir kiti. Būdamas 
bet vistiek ponas bosas sako:

dėl Dievo mielaširdystv-., mis pamatytų “komunizmą,” 
kad užsidirbtų nors duonos, i apie kurį jis svajoja: tečiau 

“’Š Rusijos jis grįžo gerokai 
nusivylęs.

Pasikalbėdamas su fran- 
cuzų žurnalistu Frederiku 
Lefevru, Istrati pareiškė,kad 
jis esąs iš prigimties maišti
ninkas, bet jam darosi koktu, 
jei tikėjimas tampa kaž ko
kia profesija. 1905 m. Istrati 
matęs Konstancijoje rusų ju
rininkus 
Tai buvę 
kintieji 
Dabar gi Rusijos 
cionieriai” tapę kaž kokiais 
biurokratais valdininkais. 
Dabar “revoliucija” esanti 
gerai apmokama profesija, 
ypač jei žmogus yra klusnus 
savo viršininkų įsakymų pil- 
dytojas.

Istrati nepatenkintas ir sa
vo mokytojum Gorkiu. Gor
kį bolševikai nesenai pager-

ccRUMUNŲ GORKIJ” APIE RUSIJA, iRedaVrijmt Atsakymai
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nu valymo dirbtuvė. Vargiai 
kur taip darbininkai išnau 
dojami. kaip šioje dirbtuve-;
je, nes čia randasi lietuvi.-1 
bosas.

Ir šioje dirbtuvėje dirbi p; 
daug lietuvių. Ponąs bosą- - Euru 
sykio kai paima lietuvį, tai

yra labai panašus į 
i Gorkio kurinius, 

didejiu sovietų 
. tvarkos simpatiku, Istrati va- 

aš lietuviui duodu darbą tik žiavo į Rusiją, kad savo aki

O dirbti reikia po 10 ir 12 iš 
valandų į dieną.”

Lietuvis bosas yra geras 
katalikas, tai bijodamas Die
vo duoda lietuviams užsi
dirbti nors dėl pragyvenimo. 
Jeigu jis nebijotų Dievo, tai 
gal lietuviams mokėtų tik po 
5 dol. į sąvaitę.

Aš vieną rytą užėjau į tą 
dirbtuvę ir sutikęs poną bo
są paprašiau darbo. Jis suri
ko: “Po velniais, palauk!” 
Aš ir stoviu, nes maniau, gal 
kiek palaukus ką nors pasa
kys. Bet išlaukiau beveik pu
sę dienos, o jis vis nieko ne
sako. Jau antrą syk bijojau 
prašyti, kad negaučiau dau
giau “velnių.” Ot, ir pasikal
bėk su lietuviu bosu, kad no
ri! Nuėjus į kitas dirbtuves, 
kur yra kitataučiai bosai, ir 
paklausus darbo, atsako

revoliucionierius, 
tikri, įsitikinę, ti- 
revobucionieriai.

“revoliu-

į, Z | fe Z
mandagiai, ar reikia ar ne. ir be kaip kokį karalių. Gorkij 
,nesivelniuoja.

Reikėtų ir ponui .Jesiunui 
elgtis mandagiau su lietu- 

va šios šalies žemelė, o mest viais, nesvaidyti bereikalin-: 
stokime jo vieton ir baigki- gai velnių, nes kaip geram įspūdį į darbininkus, kurie 
me jo pradėtus darbus. ; katalikui, tai yra nuodėmė.

Viena* ii jo draugų. 1 [.Z__L__~___ 2_

tuo buvęs lyg papirktas ir be 
atodairos dainavęs neužpel
nytas panigirikas Sovietų 
tvarkai. Tatai padarė blogą 

i darbininkus, kurie 
lai yra nuodėmė. įsako, kad Gorki j (kartus) 
Miško Paukštis. Idabar pasidarė valdžiai

“Sladkij” (saldus). : p. gltradžiui. — Gaila, bet
Istrati sako, kąd soyiehL tamstos prašymo patenkinti 

valdovai yra tikrai įsitikinę, i n H -♦ - - * 
kad Trockis esąs kontrevo-1 - -
liucionierius. Istrati nuomo
ne, išmesdami Trockį iš savo 
tarpo bolševikai išmeta ir re
voliucinės dvasios likučius. 
Sovietų režimas neatatinkąs 
Istrati pažiūroms į socialisti
nę tvarką. Jis varžąs laisvą 
kūrybą ir laisvą dvasią apka
la retežiais.

“Sovietų tvarkoje meni
ninkas negali kurti, laisvai 
sekdamas savo fantaziją, nes 
komunistų vergija yra tokia 
pat slinki, kaip ir visos ver
gijos” — taip budina Istratigijos 
komunistų ir menininkų san- 
tikius.

Rusijos nuotaika esanti 
prislėgta. Ten nėra natūra
laus nedirbtinio linksmumo, 
kurį galima matyti net kapi
talistinėse šalyse, kai darbi
ninkai pabaigę darbą susi
renka restoranėly.

Istrati pabrėžia, kad jo 
siela yra drauge su nelinks
mais, nubudusiais Rusijos 
darbininkais, o ne su puotau
jančiais valdovais. Rusijos 
darbininkai nesijaučia jo
kiais savo krašto šeiminin
kais. Jie esą komunistų ver
gai.

i Istrati mano, kad Rusija 
yra rimtų pasikeitimų išva
karėse. Busiąs laikas, kai žo
džiai “komunistas” ir “bol
ševikas” pasidalysią Rusijoj 
koliojimosi žodžiais, ir žmo
nės gėdysis komunisto var
do.

DETROIT, MICH.
Kalbės “Naujienų** redakto

rius drg. Grigaitis.
Balandžio 21 dieną pas 

mus bus didelės prakalbos. 
Jas rengia L. S. S. 116 kuo
pa. Kalbės drg. P. Grigaitis. 
“Naujienų” redaktorius iš 
Chicagos, geriausis lietuvių 
kalbėtojas visoj Amerikoj.

Prakalbos bus Lietuvių 
Svetainėje, kertėj 25-th ir 
Vemon gatvių. Pradžia 1:30 
vai. po pietų. Įžangos 25c.

Drg. Grigaitis labai gerai 
pažįsta politiką ir visas poli
tines partijas. Jis yra pasiry
žęs įrodyt, kad tarp komuni
stų ir fašistų principų nėra 
jokio skirtumo. Komunistus 
jis pažįsta geriau, negu jie 
patįs save, taigi rengėjai ir 
.juos kviečia ateiti pasiklau
syti šitų prakalbų. Jie čia pa
matys save kaip veidrody.

Nors tikru fašistų pas mus 
nėra, bet jeigu yra koks jų 
šalininkas, tai ir tas lai atei

MANCHESTER, CONN. 
Lietuviai stato sau svetainę.

Mirė vienas is veikėjų.
Nors čia gyvena apie 300 

ar daugiaus lietuvių, vienok 
‘ laikraščiuose pasirodo labai 

mažai žinučių iš musų apy
linkės Tai yra apsileidimas 
vietinių darbštesnių lietuvių, 
nes medžiagos čia galima 
surasti užtektinai; juk mes 
visgi šiek tiek veikiame, čia 
yra kelios pašalpinės draugi
jos, SLRKA. 216 kuopa, 
SLA. 207 kuopa, Sūnų ir 
Dukterų Dr-ja ir Lietuvių 

Į Kooperativiška Bendrovė. 
Tikslas musų Bendrovės— 
Įsigyti nuosavą svetainę. Nes 
tik vieni lietuviai Manches- 
tery neturi nuosavos svetai
nės ir reikalui prisiėjus turi
me prasyti ir lenkti galvas 
svetimtaučiams, jeigu nori
me šį-tą veikti. Bet ne visuo
met galima ir gaut. Paskuti
niais laikais ūpas pas lietu
vius pakilo ir pradėjo smar
kiai veikti, netik Bendrovės 
valdyba, bet ir šėrininkai, 
kaip lygiai ir tie, katrie dar 
neturi šėrų. Visi pradėjo 
daugiau rūpintis ir gyviau 
veikti, nupirko svetainei plo
tą žemės gražioj vietoj ir su
bruzdo pardavinėti Šerus. 
Tam tikslui buvo surengtos 
prakalbos 17 dieną kovo. 
Kalbėjo adv. F. J. Bagočius 
iš Bostono, kuris labai gra
žiai nurodė reikalingumą 
lietuviams įsigyti nuosavą 
namą, jeigu mes norim ką 
nors naudingo ateityje nu-

> r.-Ą į a.

“Aš tavęs ne
samdyčiau nei už 

ką.” mai*
...vienok manda

gumo dėlei jis -ake 

‘•Pranešiu Jum- kaip 

turėsiu vieta”

Trumpos Žinios.
PABĖGO 90 KALINIŲ IŠ 

SOLOVECKO SALŲ.
Londono žiniomis, iš Solo- 

vecko salų, kur bolševikai 
tremia politinius kalinius, 
šiomis dienomis pabėgo 90 
žmonių. Bet apie jų likimą 
nesą tikrų žinių. Galimas 
daiktas, kad jie žus nuo ba
do ir baisių šalčių. Londonas 
gavęs šitą žinią iš Maskvos.

• Stalino agentai parašė ir 
verčia fabrikų darbininkus 
balsuoti šitokią rezoliuciją: 
“Tau ponas Trockis, siunčia
me prakeikimą už išdavimą 
proletarų tėvynės.” Kai at
eis naujas diktatorius, tai to
kios rezoliucijos bus balsuo
jamos prieš Staliną.

Džimas Prarado Daug Progų
Rygoje latviu žvalgyba su

ėmė slaptą komunistu susi
rinkimą. Areštuota 15 žmo
nių, kurie sudarydavo komu
nistų centro komitetą.

• • • . vien dėl “K. K.”

GERAI. aš jums pranešiu, kaip 
turėsiu vietą.” pasakė ponas 

Halliday. kompanijos prezidentas.
Tai baltas melas... neužgauti Džimo 

jausmų! Ponas Halliday visai nemanė 
jo samdyti, bet negalėjo pasakyt del- 
ko. •s

Džimas laukė pilnas vilties. Ir... ne
sulaukė. Kodėl? Jis gabus. Geras dar
bininkas. Patikėtinas. Kas negerai ?

Vieną vakarą išlipdytas apgarsini
mas jo aki pagavo. “Niekas,” jame 
pasakyta, “neliuosas nuo ‘K. K.'" 
Kūno Kvapas! Džimas užsimąstė. Ar 
tai gali būti... jo kliūtis?

Džimas tikrai nudžiugo, kad supra
to tą nuomonę. Kaip tik jis sužinojo 
jo kliūtį ir surado paprastą būdą ta 
prašalinti, reikalai tuojaus pradėjo 
pasikeisti, šiandien jis turi puikų 
darbą.

“K. K.” yra vyliugingas! Jis kenkia 
mums gyvenime. Sugadina musu biz-

(Kūno Kvapo)
niškas progas — visai be persergėji
mo. Mes niekada nežinom. Kame kal
tė. Ir niekas mums nepasako.

Kūno kvapas yra natūrali? dalykas. 
Mes visi ji turim — nes. jei gyvenam, 
mes turim nuolatiniai prakaituoti. 
Net vėsiam ore iš odos skylučių i die
ną išeina apie kvorta kvapo kaip ir 
išmatų.

Tad kam rizikuoti nesmagumąn 
Prauskitės visuomet su Lifebuoy. tuo 
valančiu pjausimo muilu. Jis prašali
na “K. K.”

Labai geras dėl odos
Lifebuoy švelnios, antiseptiskos pu

tos užlaikys exla skaisčia ir svaria. 
Apsaugoja sveikatą — prašalindamas 
gemalus. Jus greitai pramoksit mylėti 
šį malonu ekstra-švaru kvapą, kuri 
Lifebuoy valo, ir kuris pradings nusi
plovus. Priimkit Lifebuoy paprotį 
šiandien.
I.FVF.R BROTHERS CO . Cambh.lge. Ma-«.

Senis Sirvydas rašo iš Lie- 
j tuvosį Brooklyno “Vienybę” 
• ir aimanuoja, kad jaunimas 
.atšalęs nuo bažnyčios. Tur
būt jam vienam nuobodu bo- 
binčiuje rąžančių kalbėt.

Italijos konsulatas Bosto- 
į ne paskelbė, kad nuo dabar 
Į Amerikos turistams, kurie 
i keliauja į Agėjos juros salas, 
vizos bus duodamos nemo
kamai.

Ties Vineyard Haven, 
Mass,, garlaivis “Sandwich” 
užėjo ant stovėjusio buorinio 
skunerio ir paskandino jį.

Lifebuoy -.“.t
sulaiko kūno kvapą

*
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LIETUVIŲ MUZIKOS

Konservatorija
Komp. MIKO PETRM’SKO

319 E Street,
(kamp. Rroadvray) 

SO. BOSTON. MASS.
Pasimokyk dainuot, piano, smni- i 

kos, kompozicijos,—abelnai muzi
kos teorijos—choru ir orchestrų 
vedimo, instrumentacijos ir taip- 
sri, kas nori1*, bažnytinių apeigp. 
Niekur geriau mokinama nerasi.

Komp. Mikas Petrauskas, bai- 
sręs aukštus mokslus: pedagogas 
ir specialistas Muzikos Mene.

Redakcija savo 
bendrabarbių slapyvardžių 
niekam neišduoda.

Chicagos proletarui.—Jū
sų laiško negalėjome supras
ti. Matyt, kad nors kur nors 
susimaišė.

Antanui Skipariui. — Bal
tojo Namo ponų algos šito- . 
kios: prezidentas gauna
$75,000 metams algos ir da 
$25,000 atsitiktiniems “rei
kalams,” kaip svečių vaišini
mas, pasivažinėjimai ir tt. 
Vice-prezidentas gauna me
tams $15,000 algos. Visi de
partamentų sekretoriai (mi- 
nisteriai) taipgi gauna po 
$15.000 metams. Jų padėjė
jai ir visokie komisionieriai, 
kurių yra kiekviename de
partamente po keliolika, 
gauna nuo $4,000 iki $10.- 
000 metams. Supreme Cour- 
to teisėjai gauna po $20,000 
metams, o senatoriai ir kong- 
resmanai po $10,000 me
tams.

“Keleivio” skaitytojui. — 
Finansai yra labai kompli
kuotas dalykas, ir išaiškinti 
jį keliais žodžiais sunku. Ga
lime tiek tamstai pasakyti, 
kad Federal Reserve Bank 
yra valdžios įstaiga, kurios 
tikslas yra remti prekybą ir 
pramonę. Tuo tikslu ji sten
giasi palaikyti kaip galima 
pigesnį kreditą. Bet Wall 
Streeto spekuliacija pasta
ruoju laiku tiek daug ištrau
kė iš bankų pinigų, kad kre
ditas nepaprastai pabrango. 
Aną dien ant Wall Streeto 
buvo mokama jau 20 procen
tų už skolinamus pinigus, li
tai paskolų negalima buvo 
gauti. Prieš šitokį dalykų sto
vį Federal Reserve Board 
pradėjo kovoti. Jis nori su
stabdyti spekuliaciją. Jis lie
pia savo nariams-bankams 

. nebeskolinti daugiau pinigų 
ant šėių ir bonų. Dėl to aną 
dien ant Wall Streeto buvo 
kilusi didelė panika. Į vieną 
dieną buvo išversta ant di-

■ džiosios biržos daugiau kaip 
18,000.000 visokių šėrų. Jų
kainos krito kaip nuo tilto. 
Visa tai padarė Federal Re- 

, serve Board, ir padarė tuo 
tikslu, kad nubaudus speku- 
liantus. kurie kitokių perspė-

■ jimų visai nepaisė. Paliuo- 
suoti pinigai grižo atgal į 
bankus ir dabar jau kreditas

• pasidarė lengvesnis. Tai ši-
■ taip veikia Federal Reserve 

Board. O kode! vienos šalies 
pinigai krinta, kitos ne, tai 
tas priklauso nuo daugelio 
priežasčių, kurių svarbiau-

. sios yra aukso pagrindas, ša
lies ūkis ir jos kreditas už- 

; sieny. Apie Lietuvos pinigų
■ kursą sunku ką nors pasaky 
ti, nes tarptautinėj finansų 
rinkoj litų nėra. Lietuva atsi
skaito su užsieniais paprastai 
Amerikos doleriais. Kai 
amerikietis nusiunčia savo 
giminėms 10 dolerių, tai Lie
tuvos valdžia duoda jiems 
100 litų, o dolerius sau pasi
ima. Bet ar duotų kas 1 dole- ' 
rį už 10 litų ant Londono ar 
New Yorko biržų, tai kitas 
klausimas.

P. Yurgeliui. — Draugo 
korespondencijos nedėjome, 
nes neužsimoka ginčytis su 
“Dirvos” korespondentu. 
Geriausia tuos gaivalus visai 
ignoruoti.
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Laikraščiai rašo, kad Troc
kis nusipirkęs Konstantino
polyje sau namą. Reiškia, jis 
jau tikisi Turkijoj pasilinkti.

General Electric firma A- 
merikoje įveda vasarai 5 die
nų darbo sąvaitę savo fabri
kuose ir palieka darbinin
kams tą pačią algą.
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Centralinis Ūkininkų Ban- Į 
kas dabar turi užmokėti 
2.000,000 litų garantijos.

Tu pats man sakei, kad gyve
nimas yra mokykla. Taigi ir 

; mokinkis iš gyvenimo. Žiu- 
jrėk, kaip kiti daro, taip ir tu 
Įdaryk. Ve, Saubostono Kup
stis. rodos, nedidelis žmogus, 
o visko patrajina. Netik au- 
zas pardavinėja, ale irgazie- 
!tą užsidėjo, ir jau vieną kon- 

Šiur. Maike. aš jau taip certą surengė. .Jes. Maike.' 
ir išfigeriavau. kad aš ir tu. koncertas ir man neduoda 
busiva partneriai, ir visą pel- užmigti. As girdėjau, kad 
ną dalinsivos pusiau, taip Kupsčio dženitonus. ką pe- 
kaip Dženkinas su Babravi- čių kūrena, taipgi jau ža- 
čium. da koncertą sau rengti. Tai

—Bet pirma aš norėčiau 'pasakyk tu man. kodėl as tu- 
žinoti tavo planą, tėve. Įrėčiaubut blogesnis.’

—Nebijok. Maike. mano —Aš nesakau, tėve, kad 
planas olrait. Žinai, dabar tu esi už kitus blogesnis. Aš 
užėjo mada koncertus reng-ltik sakau, kad koncertus 
ti. Taigi aš, vaike, ir pamisli- rengti — ne tavo darbas.

—O ką tu gali žinot. Mai
ke. kad tai ne mano darbas? 
0 gal man ir labai gerai išei- 

r-~’ -- .u? Jeigu tau mano balsas 
ir tave nepatinka, tai aš galiu nedai- 

’--,nuot; a§ galiu parsikviesti
,_______ _i iš Čikagos, taip
■ kaip Dženkinas padarė.
i —O jeigu tau koncertas

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike...

—Sveikas, tėve, sveikas! 
Kas nauja pas tave?

—Maike. aš dabar labai 
byzi. Sugalvojau labai gerą 
skymą pinigu pasidaryt.

—Gal ir man pasakytum 
tą pasiauti.

Pirmais po karo metais kai 
kurios pramonės šalys rūpi
nosi iškišti savo dirbinius i 
užsienius, švedai pasiūlė 
Lietuvai žehiės ūkio maši
nas. Atskiromis sutartimis 
buvo paimta tokių mašinų už 
kelis milijonus litų. Švedų 
firmoms už tas mašinas ap
mokėjo pati Švedų vyriausy
bė. kuri davė Lietuvai maši
nas keliems metams kredi
tan. Gi Švedų vyriausybei 
kreditus sumokėti pasižadė
jo Lietuvos vyriausybė. Tai 
buvo tais laikais, kaip Lietu
vą valdė kunigai.

Mašinas pardavinėti, žino
ma. pati vyriausybė nesiėmė. 
Atskriromis sutartimis maši
nas iš švedų paėmė katali
kiškoji Lietuvos Ūkininkų 
sąjunga ir Lietuvos Žemės 
ūkio koperatyvų sąjunga. 
Lietuvos kunigų valdžia už 
šias sąjungas garantavo.

Ūkininkų sąjunga pasira
šė su švedais 5 sutartis ir pa
ėmė prekių už 1,418,842 litų. 
Tos sumos 25 nuoš. turėjo 
būti sumokėta imant prekes, 
o likusieji 75 nuošimčiai turi 
būti sumokėti šių metų gruo
džio 31 d. Už kreditus L. U k. 
sąjunga turėjo mokėti kas
met 6 nuošimčius metinių.

Ir Lietuvos Ūkininkų Są
junga davė Lietuvos finansų 
ministerijai raštą, kad pa
skirtu laiku ji tas skolas už
mokės. ir garantavo tai visu 
savo turtu ir prekėmis. (Ji 
pardavinėjo netik mašinas, 
bet ir ‘•katalikišką" zuparą. 
ir kitokius daiktus.)

Be to. Ūkininkų Sąjunga 
pristatė finansų ministerijai 
Centralinio Ūkininkų Sąjun
gos Banko garantiją, datuo
tą 9 spalių. 1923, kuri maž
daug taip skamba: “Šiuomi 
L. U. C. Bankas duoda savo 
narių atsakomybę ir kapita- 

; lais garantiją iki 2.000.000 
litų, kad Lietuvos Ūkininkų 
Sąjungos padaryta su Švedų 
firmomis sutartis, gauti ilga
laiki kreditą per “Dės Schvve-

i irgi pakratys savo kojas. > 
•Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
' ir Lietuvos Ūkininkų Kopė- , 
ratyvų Sąjunga savo dūšias 

: jau atidavė Dievui. Ir “‘Lietu
vos Aidas" 61-mame nume
ry gieda jau šitokį reųuiem 
aetemam:

“šiandien Lietuvos visuo
menės akyse kitados buvusi 
galingiausia Lietuvos parti
ja — ‘Ūkininkų Sąjungos’.— 
jau yra mirusi. Ji pirmiausia 
yra mirusi morališkai, nes 
yra amžinai susikompromi
tavusi. Politiniame gyvenime 
su ūkininkų sąjungos vardu 
visada bus surištas nešvarių 
biznių ir suktybių atmini
mas.

“Jau šių dienų istorikas, 
pasiremdamas tikrais fak
tais, gali tarti savo objekty
vų žodį. Trumpai suglaustas 
tas žodis jau galima taip su
formuoti: ūkininkų sąjunga 
buvo nešvari politiškai eko
nomiška organizacija, už ku
rios darbus tenka rausti ne 
tik buvusiems ir dar tebesan- 
tiems jos nariams, bet ir pla
tesnei musų visuomenei. Juk 
ši organizacija, savo laiku

>- •

Rašo Dr. Margeris. 
bėsnėra ko perdaug rūpin
tis. nes tik retuose atsitiki
muose tenka kūdikiui nuken
tėti. Šiaip jau, tai tartum kū
dikis nei nejaučia, kaip dan
tys išdygsta. Paprastai, biskį 
patinsta ir parausta smege
nys, na. ir šiek tiek daugiau 
seilių teka, tai ir viskas.

Bet reikia tiesa sakyti, jog 
kartais ir ištikrujų kūdikį 
varginančių simptomų būna. 
Kūdikis kaip reikia nemiega, 
neramus, dažnai verkia, val
gyti nenori, seilioja ir, ap-
įskritai, atrodo, kad ko nors 
jam dabar truksta. Kartais ir 
temperatūra biskį pakyla. 
Kai kada viduriai būna per 
kieti, bet kai kada ir per liuo- 
si. Kartais ir svarumo kūdi
kis dabar vieną kitą unciją 
netenka. Kaltais kūdikio
skrandis (pilvelis, skilvis)
dabar kaip reikiant nebedir-

ir keturi ‘krūminiai ba, taigi jis suserga taip va
dinamu nevirškinimu, kas 
dažniausiai pasireiškia vė
mimu, perliuosais viduriais

DANTIS.
•

Laikinųjų dantų dygimas.
Dantų atsiradimo laiką 

tiksliai nusakyti negalima.' 
Vieniems kūdikiams tuoj po; 
šešių mėnesių pradeda dan
tukai rodytis, kitiems po sep
tynių arba kartais ir po as
tuonių. Apskritai, pirmieji 
dantys pasirodo tarp šešių ir 
devynių mėnesių. 0 kodėl 
toks nevienodumas, tai sun
ku tikrai pasakyti. Gali būt, 
kad tatai pareina nuo tam 
tikiu šeimos savybių.

štai lentelė, kuri parodo 
laikinųjų (pieninių) dantų 
atsiradimo laiką:

Du apatiniai priešakiniai 
išsikala nuo 6 iki 9 mėnesių.

Keturi viršutiniai prieša
kiniai išsikala nuo 8 iki 12 
mėnesių.

Du apatiniai šoniniai prie
šakiniai i. ____ _ _____
išsikala nuo 12 iki 15 mėne
sių.

Keturios iltvs išsikala nuo ------------
16 iki 20 mėnesių. al?elnu kūdikio silpnumu,!

Keturi užpakaliniai arba tars1, Jls p^rai dabar į metų, 
antrieji krūminiai išsikala Bet ad ir be jokio
nuo 20 iki 24 mėnesiu. gydymo, v

Vienu metu vaikas papras- ^ptomai į
11 dingsta, na. 

įčiasi gerai.
Tai taip būna su sveikais 

kūdikiais. Aštresni simpto
mai betgi gali pasirodyti ne-

I

kyti. Gera ir maisto biskį 
mažiau duoti. O jeigu atsi
tinka, kad kūdiki pradeda 
konvulsijos (traukymas) ka
muoti, tai kuo greičiausiai 
reikia i šiltą vandenį dėti ir 
daktarą šauktis.

Nuolatinių dantų dygimas.
Sulaukus kūdikiui šešių 

metų (kartais ir anksčiau), 
pirmieji, laikiniai arba pie
niniai dantys pradeda byrėti, 
o jų vieton atsirasti antrieji 
arba nuolatiniai dantys. Pa
prastai tarp 6 ir 25 metų atsi
randa visi dantys, vadinasi, 
16 dantų viršutiniame žande 
ir 16 apatiniame. Tretieji ar
ba didieji krūminiai kartais 
atsiranda tik 30 metų žmo
gui susilaukus. Paprastai 
nuolatiniai dantys atsiranda 
šitokioje tvarkoje ir laike:

Pirmieji krūminiai 6 metų. 
Du viduriniai priešakiniai 

7 metų.
Du šoniniai priešakiniai 8 

metų.
Pirmieji prieškruminiai 9 

i metų.
, Antrieji prieškruminiai 10 

dėlto tokie metų.
kelias dienas Į 
ir kūdikis jau-varydama nešvarius ir nelei- tanuri turėt b dantis, 

stinus biznius, sykiu vaidino 
ir didelį politinį vaidmenį 
musų šalies gyvenime. Jos 
buvo statomi kandidatai į 
aukščiausias valstybės 
tas!

“Dabar, paaiškėjus skan- eilė. Beveik visados pirmiau- rimtai suserga. Žinoma, daž-* 
dalingoms ūkininkų sąjun- šiai išdygsta du apatiniai niausiai 
gos malversacijoms su drau-

Vienų ir pusės—12 dantų.
Dviejų metų — 16 dantų.
Dviejų ir pusės 20 dantų.
Kur kas daugiau įvairuoja visai sveikuose" kūdikiuose. I

Iltys tarp 12 ir 14 metų.
Antrieji krūminiai tarp 12 

ir 15 metų.
Tretieji krūminiai tarp 17 

ir 25 metų.
Kaip matome iš lentelės, 

tai 17 (kartais tik 16) metųj i į Kartaib uhioi metu 
vie- dantų atsiradimo talkas, ne- Pavyzdžiui, sergantieji ra-'žmogui susilaukus, jam te

gu jų atsnadimo tvarka arba chitu kūdikiai kartais ir visai trūksta tiktai keturiu krumi-
I n nirm 1011- _ “ ± * _ _ ________ »*» •   — .1 _ ’ I _ _ ___ _ * __

~ . . nių dantų. Kai kuriems šitie
- . .---------- staigiu nevirškini- paskutinieji dantvs niekados

-... . Ppęsakiniai, po tam. keturi mu, kuris pasireiškia tempe-.nepasirodo. O todėl jie ir te-
giskais vekseliais, kurie tiek viršutiniai priešakiniai, da raturos pakilimu, visišku ne-Įtul!j tjktai 28 dantis 
daug ūkininkų prieš ją amži-, vėliau, du apatiniai šoniniai Įnoru valgyti, o kartais ir, 
nai nustatė, paaiškėjus ki- priešakiniai ir keturi pirmie- konvulsijomis (traukymu). |

Jeigu kūdikis laikedan-j _____ _____
.ties dygimo nesijaučia kaip nos ir emalio.

Dantų sudėtis ir veikimas.
Dantis susideda išdenti- 

-------. O v x ----------------- , o jo viduryje 
.paprastai, tai motina privalo yra minkšta medžiaga, ku- 
Į daktarą pasišaukti. Gydyto- rioje randas nervo šakutės ir 
jas suras simptomų priežas- kraujo takeliai, kuriais ir 
tis. kurios, be abejo, bus ne gauna dantis maisto—krau- 

, tiek dantų dygime, kiek kur jo. Dentiną yra kietesnė už 
nors kitur. O pašalinus tas kaulą. Ji sudaro danties luk- 
priežastis, kūdikis bus svei- stą. kuris duoda dančiui for- 
kas. kaip ir pirmiau, visai mą, gi viduryj yra landa, pri- 

, nepaisant dantų atsiradimo. Įsipildžius jau pirmiau pami- 
Kartais dančiui sunku pra- nėtu danties minkštumu, 

įsikalti, vadinasi, viršun išei-ĮTa dančio dalis, kuri yra išsi
ūti. Tokiuose atsitikimuose kišusi burnoje, vadinasi dan- 
i dantų smegenys būna žymiai ties vainikas, kurio paviršių 
■paraudę, patinę ir labai iš-'dengia emalio sluoksnis, 
įtempti. Paprastai užtenka Emalis blizga ir yra kiečiau- 
Į biskį patrinti virš dantuko šia kūno medžiaga. O ta 
; smegenis su strilia vata ar dančio dalis, kuri randas 
gaza (audeklu). Retai kada žande (kaule), vadinasi 
reikia praplauti, bet jeigu danties šaknis, kuri irgi turi 
reikia, tai geriau praplauti, 'paviršutinį klodą, tiktai ne 

■negu leist kūdikiui bereika- emalio, bet cimento. Dančio 
■lingai kamuotis. |<lalj tarp vainiko ir šaknies

Suvėlavus dantims pasiro- gana dažnai vadinama dan- 
dyti, nereikia rūpintis, bet ties kaklu. Taigi, trumpai sa- 
pasikalbėti su savo daktaru kant, dantis turi vainiką, 
(šeimos daktaru).. Kartais šaknį ir kaklą. Dančio įrie
dantys suvėluoja tik dėl to.'džiagomis yra dentiną, ema- 
kad kūdikis yra dirbtiniu lis ir danties minkštimas, 
maistu maitinamas, betdaž-j Ne visi dantys turi vieno- 
niausiai, tai dėl rachito. O kią formą arba pavidalą, 
retkarčiais pasitaiko ir taip, ’ Priešakiniai, kurių yra ke- 

Įkad visai sveikam kūdikiui turi apatiniai ir keturi viršu- 
ld antys pasivėluoja. Itiniai, turi aštrią briauną,
Į Patartina motinoms, kaip tarsi ašmenis, ir panašus į 
jau kūdikio dantys pradeda kapli arba kalta (kartais ir 

' " jo burną svariai užlai- vadinami kapliais arba kal
tais). .Jie kaip tik ir tinka 

'maistui atkasti.
Į Šalia priešakinių dantų 
yra po vieną iltį, taigi po dvi 

: ilti kiekviename žande. Vir
šutinės iltys tėra vadinamos 

Įkaitais ir akiniais dantimis 
| (akiniai), o apatinės — 
skrandiniais dantimis (pil
viniai, skilviniai). Iltys ir gi 
yra aštrios ir smailios kaip ir 
priešakiniai dantys, tik jos 
yra apskritesnės ’ ir biskį il
gesnės. Žmoguje jos atlieka 
tą patį darbą, ką ir priešaki
niai dantys, taigi tinka mais
tui atkąsti. (Tąsa kitam Nr.)

toms negražioms byloms, ji krūminiai, paskui, keturios 
mes itin gerai pradedame su- iltys, galų gale, keturi antrie- 
prasti. kodėl savo laiku ūki- ji krūminiai.
ninku sąjungos vadai, susi- Nors ir labai retai, vis del- 
dėję drauge su kitų krikščio- to pasitaiko, kad kūdikis už- 
niškų partijų vadais, visokio- gimsta su dantimis. Dažniau- 
mis priemonėmis stengėsi šiai betgi tokie kūdikiai turi 
gauti valdžią. Jausdami už tiktai vieną apatinį pryšaki- 
savo pečių tokias suktybių ni dantį. Ir šitas peranksti at-; 
suverstas apgaulės pinkles, siradęs dantis kartais taip j 
jie žinojo, kad tik valdžios liuosai žande laikosi, kad jei 
gavimas, tik neribotas priėji- pats neišpuola, tai gana leng- 
mas prie valstybės pinigų ga- va jį ištraukti. Bet kartais jis 
lėtų juos iš tos bėdos išpai- ir gana stipriai laikosi. Tada, 
nioti. Štai, koks buvo ukinin- žinoma, geriausia jį palikti, 
kų sąjungos vadų spiritus Mat. kai jau šitas dantis iš- 
movens, kada jie taip atkak- puola arba jį ištrauki, tai po 
liai veržėsi į valdžią!... Vai- tam kitas jo vietoj nepasiro- 
džios atgavimas buvo vie- do iki nuolatinių dantų lai- 
nintėlis kelias jiems nuo am- kas neateina. O tai reiškia, 
žino susikompromitavimo ir kad laike pieninių dantų vai- 
politinės mirties išsigelbė- kastini būti be apatinio prie- 
ti...”

Toliaus “L. Aidas" sako, 
kad kunigų “Saulė" ir “Ži
binys." kurių vardais yra lai- 

į komos klerikališkos mokyk
los, taipgi nėra pavyzdingos 
organizacijos. Joms vado
vauja tokie žmonės, kurių 
darbais reikia bjaurėtis. Čia.

:, turima omeny ir 
vadas kun. Olšaus-

ii

ti. Taigi aš 
nau sau pypkę rūkydamas: c 
kodėl gi mudu negalėtume >. 
koncertą surengti ?

—Niekas iš to neišeis, tė- j m?
ve. Aš ne dainininkas, i x 
balsas nekoks. Susirinkę I____
žmonės dar pareikalautų sa Babravičių 
vo pinigų atgal.

—Veidiminut. Maike. ne- 
sistrošyk perdaug. Ar tu ne- nenusjseks. tėve, kas tuomet dischen Hilskredits, Stock- 

holm.’ žemės ūkio 
kiams, pilnai išpildys.

Vėliau katalikiškoji Ūki
ninkų Sąjunga susmuko ir 
visą savo biznį perleido nau
jai suorganizuotai Lietuvos 
ūkininkų koperatyvų sąjun
gai.

Ir už pereitus metus pasili
ko jau nemokėti nuošimčiai 
ant jos skolų. Tuos nuošim
čius švedams turėjo užmo
kėti iš valstybės iždo Lietu
vos finansų ministųrija, nes-i-------
tokia yra padalyta su Šve-1 matyt, 
dais sutartis. Ir finansų mi-’ “Saulė: 
n isterija tuojaus pareikala-1 kas su jo Birštono “istorijo- 
vo. kad Lietuvos Ūkininkų mis." Todėl “L. Aidas" baig- 
Koperatyvų Sąjunga tuo-, damas ir sako: 
jaus jai atsilygintų. Bet ši “Ateis laikas, kada plačio- iš 
Sąjunga į ministerijos reika-, ji visuomenė ir tai turės įver- 
lavimą nieko neatsakė ir nu-Į tinti. Ateis laikas, kada greta 
stojo veikti. Tuomet valdžia ūkininkų sąjungos atsiguls 
nusitvėrė katalikiškajį Cent-Įkape ir morališkai mirusi 
ralinį Ūkininkų Banką. Sa-Į krikščionių demokratų par
ko. tu davei už krikščionišką' tijaJ’ 
Uk. S-gą garantiją, taigi tu------------------------------------
dabar “ir mokėk už ją. Ban-I Rumunijoj pereitą sąvaitę

L 

jau atpuolusi ir jis nemokė- gfelžkelio. Bėgdamas iš Kiši- 
sią

Tuomet ministerija pa- greitasis traukinys, 
trauke Centralinį Ūkininkų žmonių buvo užmušta, o 60 
Banką teisman. Šiomis die- sužeista, 
nomis buvo byla ir teismas' ---------------
nusprendė, kad bankas turi! Užsienio spaudoj pasirodė 
atlyginti valdžiai tuos 86,408 žinių, kad Turkijos diktato- 
litus, kuriuos ji užmokėjo rius Kernai Paša serga. Tas 
Švedams už Ūkininkų Sąjun-Į labai suerzino turkų valdžią

I

žinai, kad Bostone dabar yra 
Mikas Petrauskas, ką moki
na žmones dainuot? Kad tu 
ir ožio balsą turėtum, ale 
kaip jis tau nustatys fugą, 
tai tu geriausi koncertą galė
si sudainuot.

—Ne, tėve, kas neturi pri
gimto bal<o, tas negali būt 
geras dainininkas.

— Bet palauk. Maike. iuk 
ant koncerto nebūtinai reikia 
dainuot. Aš gerai moku ant 
armonikos polką pagriežt, o 
tu galėsi ant galvos atsistot, 
ar kitokių triksų padalyt, ir 
žmonėms patiks.

—Tokių koncertų, tėve, 
niekas nedaro.

—Ale kam tu sprečiniesi. 
Maike. Juk aš geriau už tave 
žinau. Aš tau galiu parodyt, 
kur Juška rengia koncertą, 
tai ant programos bus risty- 
nės.

—Bet suprask, tėve, kad į 
koncertus žmonės eina tiktai 
dviem tikslais: arba jie nori 
pasilinksminti, arba rengė
jus paremti. Jeigu jie eina 
jieškodami pasilinksminimo 
arba dvasios peno, tai kon
certas turi būt labai geras; 
jeigu jie eina norėdami ren
gėjus paremti, tai koncerto 
pelnas turi būt skiriamas 
labdaringiems tikslams. Ko
kį gi tikslą tu galėtum savo 
koncertui pastatyti?

—Kaip aš žiuriu, tai tu. 
Maike, ne biznieris. Tau ka
žin kokie tikslai sukasi gal
voj. O man, vaike, rupi tiktai 
dolerį gauti, dac oi. Ir kam 
tie tikslai, Maike? Juk už 
tikslus donacų nenusipirksi.

jo lėšas padengs? Juk tu pats 
pinigų neturi.

I —Nevermai, vaike, kas 
link to. tai aš jau viską išfi- 

: geidavau. Tu parašysi jam 
gromatą nuo manęs, kad vi
sas pelnas bus fifty-fifty. O 
jeigu ilisim i skylę, tai tegul 
jis užmoka visus ekspensus 
ir važiuoja sau namo. Aš čia 
nieko netrotysiu.

—Gudrus tavo'"'sumany
mas, tėve.

—Šiur, Maike, aš tik pir
ma buvau dūmas, o dabar 
jau pradėjau mokintis nuo 
kitų.

—Bet ar toli tokiomis gu
drybėmis nueisi, tėve? Juk 
žmonės apšauks tave apga
viku ir niekas nenorės turėti 
su tavim jokių reikalų.

—Tu, Maike, myli vis pa
mokslus man sakyt. Bet aš 
dabar neturiu čėso su tavim 
ant kritikų eiti. Turiu bėgt 
da pas zakristijoną, ba ir jis

I

/

iran-

Įnori į partnerius su manim pas at>akė. kad jo garantija'Įvyko didelė katastrofa ant 
tai h* oriui tai \T‘ii_  ....... i.. • • :: . Da . :xi

*
dėtis. Na. tai irgud bai. Mai
ke.

—Laimingos kelionės, tė
ve!

nevo Į Bukareštą sudužo 
traukinys, ir 20

Oklahomos gubernatorius 
Johnston tapo išmestas iš 
vietos. Sakoma, kad tai pa
daręs aliejaus trestas, kurio 
bizniui Johnstonas nenorė
jęs tarnauti. gos procentus, ir kad duota

---------- :----  banko garantija ant 2,000,-
Naujos Anglijos metodis- 000 nėra atpuolusi. Ateinan- 

tų konferencija Brocktone ti rudenį jis turės tą sumą su- 
pereitą sąvaitę pasmerkė ka- mokėti.
rą ir militarinį vaikų lavini- Taigi labai galimas daik- 
mą mokyklose. i , '

ir premjeras Ismet Paša ap
skelbė tuos “išdavikais,” kū
ne tokias žinias platina.

Rumunijoj uždrausta ne
dėldieniais pardavinėt deg

tas. kad katalikiškas bankas tinę.

šakinio danties. Kas. žino
ma. ne visai gražu.

Pasitaiko ir taip, kad nors 
kūdikis su dantimis ir neuž- 
gimsta, tai vis dėlto jie anks
čiau. negu paprastai, pasiro
do. Bet dažniausiai šitaip at
sitinka nesveikuose kūdi
kiuose. ypač sifilitikuose. Ir 
su sifiliu užgimusiuose kūdi
kiuose anksti atsiradę dantis 
paprastai anksti ir puti pra
deda.

Gana dažnai motinos jau 
kalno rūpinasi kūdikio 

dantų dygimu. Bet iš tejsy-Jdygti,

GĖLĖS IŠRODO KAIP AKMENIS

Beiiru <Ja:-ž.i:i:nka.'. prof. De Laet. na gražios gėlės—kartais raudonos, 
anga tyruose tarp akmenų ir išrodopavadino Jas ‘’mesembryanthemum 
keis'.i i.amuoliai sprogsta ir iš jų išeirado Afrikoje keista rūšį gėlių, kurios 
kartais kaltos, <> kartais keltonos. Jis kaip a'mkenįs. Bet sykį metuose tie 
marinarota.” čia matote nufotografuotų jų atvaizdų.

•

j ^"*'7 • <

.....................

Floridoj tapo nušautas 
prohibicijos agentas Hay- 

, vvood, už kurio galvą butle- 
geriai buvo paskyrę $1,000. 
Dėl jo užmušimo dabar areš
tuota 14 žmonių. »
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Visokios Žinios.
timui aš turėjau ne pelną, bet 
nuostolį, kad 11 kovo kon
certas man buvo surengtas 
ne ačiū Jenkinsui, bet ačiū p. 
Tuppertii ir Miss Dexter, 
kad, matydamas jo nepasise
kimą ir nesugebėjimą kon
certus rengti, iš kurių jis pri
darė ir sau ir man nuostolių, 
jų padengimui š. m. kovo 
mėnesį aš jam pasiunčiau če- 

. kį sumai 200 dol., vadovau- 
jantis ne teisingumo, bet gai

lestingumo principu, ir jau
siuosi pilnai su p. Jenkinsu 
! atsilyginęs. Nors p. Jenkins

BABRAVIČIUS DUODA 'savo laiške rengiasi mane va- 
JENKINSUI ATSAKYMĄ. gl.u.lšva(,int’* bet aš J?™ to 

c uz blogą neskaitau ir jo lais- 
! ko toną išsiaiškinu jo-igno- 

išsilavini-

STATEME.NT OF THE 0WNER- 
SH1P AND MA.NAGEME.NT of the 
"Keleivis'*, published AA’eekly at 
Boston, Mass.. reųuired bv the Act 
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So. Bostou, Alass.

Editor — St. Micheison, So. Boston.
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end others securily hulders. holding 
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—None.

By J. G. Gegužis, Publ.
Svvorn to and subscribed before me 

Mareli 30, 1929.
Roman A’asil. Justice of the Peace. 
My Conini. Exp. Oct. 11. 1929

Artistas sakosi netik nesąs
p. Jenkinsui skolingas, bet J*1 nei ja ii mažu 
dar iš gailestingumo paau i

kaves iam $200.kavęs jam $200.
Mes jau rašėm, kad p. Jen

kins įgaliojo savo advokatą, 
kad per teismą išreikalautų 
iš Babravičiaus pusę to pel
no. kurį musų artistas gavo 
Bostone iš koncerto, kurį 
jam surengė amerikietė Miss 
Dexter.

Vasario 28 d., kai Babra
vičius buvo Bostone, Jenkin- 
sas parašė jam šitokį laišk;

“Čia 
$194.40 
Bostono 
cerius, 
tamstai suruošęs. 
dasi pas mane ir tamsta gali 
jas patikrinti bile kada.

“Aš nusprendžiau tamstai 
daugiau nieko nedirbti, nes 
tamstos pasistatymas vakar 
buvo labai nedraugiškas. To
dėl pelnus kokius tamsta 
gausi iš 3 ir 11 kovo koncer
tų. kuriuos tamsta galėjai su
ruošti sau per mano pastan- ( 
gas, tamsta gali pasilaikyt 
sau.”

Vėliau, kai Babravičius 
gavo už paskutinį koncertą 
$1800, jis pasiuntė Jenkin
sui čekį ant $200 ir išvažia
vo Chicagon.

Rodosi, tuo jau turėtų vis
kas ir pasibaigti, nes p. Jen
kins. kaip parodo jo paties 
laiškas, reikalavo iš Babravi
čiaus tik $194.40.

Bet kai p. Jenkins sužino
jo, kad p. Babravičius gavo 
už koncertą $1800 fr beveik 
visus išsivežė, jis tuojaus 
permainė savo nuomonę ir 
liepė savo advokatui šitokią 
Babravičiaus “vagystę” su
laikyti.

Taigi dabar p. Babravi
čius duoda p. Jenkinsui at
sakymą. Jis nesąs skolingas 
p. Jenkinsui nei vieno cento. 
Priešingai, sako p. Babravi
čius. “jeigu paanalizuoti mu
sų susitarimą ir mano išlai
das. tai prieisime prie išva
dų. kad ne aš skolingas p. 
Jenkinsui. bet atvirkščiai: 
jis man skolingas sulig duo
tais jo pasižadėjimais ir ga
rantijomis.”

Artistas sako, kad p. Jen
kins, kviesdamas jį iš Chica
gos į Bostoną, garantjivęs 
jam $120 kelionės lėšų ir taip 
pat “gerą nuošimtį iš paja
mų.” Pasitikėdamas šitoms 
garantijoms, p. Babravičius 
sakosi netekęs Chicagoje ke
turių koncertų, iš kurių jam 
buvo užtikrinta $1.900 pel
no. Be to da jam reikėjo pa
kelti kelionės lėšas ir per 10 
dienų išmokėti $400 Bostono 
hoteliams už pragyvenimą. 
Išviso p. Jenkinso “garanti
ja” atsiėjusi p. Babravičiui 
$2,384.

Išvažiuodamas iš Bostono 
Babravičius sakosi davęs 
Jenkinsui da iš savo kiše- 
niaus §200, ir dabar p. Jen- ............     _

i'eikalaująs iš jo dar Vo rasti automobiliuje 
$900. L ž ką? klausia Ba- šauti vyras i. 
bravicius, ir baigia savo laiš- buvo Gwynn Milling Co. 
ką šitokiais žodžiais: 1 knygvedys, o ji — stenogra-

“Iš aukščiau pasakyto, fistė. Policija mano, kad vy- 
Tamsta pneisit prie išdavu, ras pirma nušovė merginą, o 
kad ačiū p. Jenkinso pakvie- paskui pats nusišovė.

prisiunčiu tamstai 
išlaidų sąskaitą už 
ir Brocktono kori

ku ri uos aš buvau 
Bilos ran-

M. PALTANAVIČIUS PĖS
ČIAS EINA IŠ FLORIDOS 

Į NEW YORKĄ.
“Vienybė” praneša, kad 

buvusis “Amerikos Lietu
vio” leidėjas, Mikas Paltana- 
vičia, šiomis dienomis buvo 
užėjęs Baltimorėj pas adv. 
Rasteni ir papasakojęs savo 
vargus. Jfe buvęs Florijoj, o 
dabar keliaująs atgal į šiau
rę. Išrodąs labai suvargęs, 
ūsai nuskusti, tafp kad ir ge
rai ji pažinojusiam dabar 
jau sunku pažinti. Pinigų se
nukas neturįs, tai einąs pės
čias i New Yorką. kur tikisi 
susijieškoti sau kokį nors už
siėmimą. Nakvynes gaunąs 
tik “salaveišių” prieglaudo
se.

VVorcestery gyvendamas 
p. Paltanavičius buvo jau pa-: 
sistatęs muro namus ir išro
dė. kad jam neblogai sekasi. 
Bet nelaimė jį ištiko, kai jis 
pradėjo per savo laikraštį 
Lietuvos fašistus užtarauti. 
Amerikos lietuviai tuopasi-įl7 mėnesių, apsipažinęs 
piktino 
tuoti. Biznis susmuko. Palta-'nijomis (Brooklvno.

tu MANO KAIMENĖ 
PASAKOJO APIE 

R1NSO. BANDYSIU

mašinų rekomcn. 
Pasek,t «engvUs nJ.

II
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KAM NEBANDAI RINSO. 
SKAl.BIN!V' TAI “NE 

DARBO" Mt 11. AS 
SK AISČII

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugo, be 

skirtumo tikėjimo, ne senesnio kaip 
39 metų; aš esu 23 metų. Kiekvienam 
duosiu atsakymą.

MISS VlLBOliD 1.ONG 
1557 Hubbard avė, Detruit, Mich.

Pajieškau apsivedimui gaspadines 
nuo 20 iki 32 metų amžiaus; aš esu 35 
metų. Su laišku malonės ir paveiksią 
prisiųst.

AN DR1US K 1.1 M A VIČ1A
Bvx 15. Barre Plains, .Mass.

REIK ALINGAS SUAUGĘS ŽMO
GUS ant mažos ūkės, kuris suprastų 
maždaug: ūkės darbų. .Malonėkit kreip- 

s šiuom antrašu: (16)
KRANK BERTI LIS

Box 57, Stratford. Conn.
Telefonas: Stratford 973-2.
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PARSIDI ODA Bučernė ir Grooer- 
nė. Kearney. N. J. Geri kostumeriai ir 
daroma geras biznis. Rimtam žmogui 
atsakanti vieta. 115)

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

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BEKERNĖ

Su visais įtaisymais. .Medinis bitdin- 
gas su 6 kambarių apartnu ntu. Gara
žas | karams, puikioj vietoj prieš di
delį parka. Biznis išdirbtas, neša gerą 
pelną. Arčiausiai kiti storai 6 blokai. 
Nerasit geresnės vietos visame Grand 
Kapais. Kaina $18,O<»O. Norint infor- 

' macijų. klauskit laišku greitai. Taipgi 
! aš turiu daugelį gerų farmų, parsi- 
' duoda pigia kaina. Kas mylite įsigyt 

farma su mažai pinigų, rašykit arba 
atvažiuokit pas mane. (17)

JOS STANTON
Real Estate

LOVVELL, M1CH.

Farma Pirksiu už Kiaš!
Karma gali būt bile valstijoje, bet 

tur būt geri keliai, netoli miesto, kur 
yra High School'ė. Tur būt geros stu- 
bos. ba.-ne. sodas ir gyvuliai; netoli 

' lietuviu ūkininkų ir pigiai parsiduot.
A. VILIONIS

2..‘3s So. Emerald avė.. 2 floor, Rcar, 
Chicago, III.

PARSIDUODA 5-ruimų ramas ir 
vienas likeris žemės. Namas yra su vi
sais įtaisymais. Ant žemės yra <lau? 
vaisintai medžių. Pasilikau viena naš
lė ir todėl noriu parduoti. ( 16)

A. NDRKEVK 1ENĖ
30 I1raz.il st.. Melrore. .Mass.

I

VISUOMIS APLEIDŽIA ANGLIJA BIJOSI, KAD 
AMERIKĄ. > AMERIKA NEAPŽIOTU
(Prisiųsta.) ’ Į PRAMONĖS.

Rašytojui ir naujos lyros! šiomis dienomis iš Euro 
religijos skelbėjui Visuomiui'Pos sugrįžo Amerikon plieno 
(Domui Šidlauskui) 1 d. ge-j fabrikantas, Griffith. kuris 
gūžės baigiasi svečiavime 
laikas. Išgyvenęs Amerikoj

* * 
ir pradėjo jį boiko-i didžiausiomis lietuvių kolo-

'niizvnr.;^ (P.-zvzA-lynz^ BOStO- 
navičius įbrido į skolas ir ant, no. Chicagos, Detroito ir jųjų 
galo turėjo nuo skolininkų Į aplinkiniais miesteliais), ab 
bėgti. < 
vis” sustojo ėjęs ir šiomis 
dienomis skolininkai parda
vė per licitaciją visą jo spau
stuvę. knygas ir kitokį turtą.

I

Jo “Amerikos Lietu-!likęs įvairiomis temomis apie 
60 prakalbų. 5 sykius deba- 
tavęs, įkūręs savo šalininkų 
užumazgas, Visuomis garlai
viu “America’ keliauja pei 
Bremeną Kaunan. Garlaivio 
III klasėj keleiviams lietu
viams jis laikys eilę prakal
bų apie Lietuvos ūkininkavi
mą. susisiekimą, prekybą ii 
pramonę, vadovaus pašneke
siams tomis temomis, kurių

KRUVINOS KOMUNISTŲ 
MUŠTYNĖS BERLYNE.
Kovo 30 d. Berlyne bu

vo komunistų susirinkimas, 
kuris ,“■■■-■ 
muštynėmis. Susimušė Stali
no šalininkai su Trockio šl." 
ninkais. Tvarkai palaikyt bu- „ t_ 
•vo pašauktži policija, bet ko- RAITAS ĮJOJO TEATRAN

i

užsibaigė kruvinomis K - - 
. e,..:™..;; c*ali- S 

panorės sankeleiviai.

munistai puolė ir policma- I Iš Rygos pranešama, kad
mis. kurie buvo priversti pa- Latv'ijos miestelyje Rezek- 
naudot šaujamus ginklus.

Komunistų “revoliucija”
nėj buvo šitoks atsitikimas. 

Naujam liaudies name Re
užsibaigė tuo. kad 1 komu- zeknės Puškino draugija su- 
nistas buvo užmuštas ir apie ruošė vaikų spektakli. Apie 
tuzinas jų buvo sužeista. pusiaunaktį spektaklis bai

gėsi irsalėj prasidėjo šokiai. 
TVERIASI $5,000,000,000 Pirmą valandą naktį staiga į 

namą įjojo ant arklio Rezek- 
nės įgulos dežuruojantis ka
rininkas vyr. Įeit. Upitas kitų 
pėsčių karininkų lydimas, it 
pastatęs arklį namo vestibiu
ly išsitraukė revolverį ir, lai
kydamas jį rankoj, pradėjo 
užkabinėti publiką. Tuoj bu
vo iššauktas Rezeknės pulko 
vadas su sargyba, kuris Upi- 
tą nuginklavo ir nusiuntė į 
kareivines, šiam įvykiui iš
tirti suorganizuota specialė 
komisija.

TRUSTAS.
Laikraščiai praneša, kad 

šiomis dienomis ant Wall 
Streeto susitvėrė $5,000,- 
000,000 tinstąs. į kurį susi
dėjo Radio Corporation of 
America ir Intemational Te- 
lephone ir Telegraph Co. Jo 
tikslas esąs kovoti su Angli
jos telegrafo kompanija. 
Nors Amerikoje yra Sherma- 
no įstatymas, kuris trtistus i 
draudžia, bet republikonų 
valdžia to įstatymo nepaiso. 
Jau pradedama kalbėti, kad 
tas įstatymas reikia visai at
šaukti.

AUTOMOBILIUJE NU
ŠAUTAS VYRAS 

SU MERGINA.
Netoli Columbus, .Ohio, 

pereitą sąvaitę ant kelio bu- 
J» nu

šauti vyras ir mergina. Jis

'knygvedys, o ji — stenogia-

LATVIJA NEĮSILEIS DAR. 
BININKŲ IŠ LIETUVOS. 
600,000 asmenų be duonos.

Latvijos susisiekimo vice- 
ministeris Kemp pareiškė 
spaudai, kad Latvijoj didelis 
nedarbas ir stoka maisto. Iš 
GOO.OOO latgaliečių 70 nuoš. 
jau neturi nei duonos nei 
sėklų. Daugelis ūkininkų pa
pjovė ir suvalgė gyvulius.

Viceministeris pareiškė, 
kad dėl nedarbo jokiu budu 
negalima įsileisti vasaros 
darbams darbininkų nei iš 

i Lietuvos, nei iš Lenkijos.

Tasmanijoj kilo dideli pu
triniai. Derby miestely užlie
ta kasykla ir prigėrė 27 žm.

tyrinėjo plieno pramonę 
Prancūzijoj, Vokietijoj ir 
Anglijoj. Anglai, jis sako, 
aip nusigandę Amerikos ka
pitalo, kad Amerikos fabri
kantui neduoda jokių infor-. 
macijų. Jie bijosi, kad Ame-' 
ikos kapitalistai neapžiotų

PAJIEŠKOJIMAI

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

7C I'oibes st, Amsterdam, N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Gadlaucko, 
iš Lietuvos paeina nuo Kalvarijos, Su
valkų gub. Prašau broli atsišaukti, ar
ba žinantieji malonės pranešti, už ka 
busiu dėkingas.

K. GADLAUCKAS
Eagle River. VVis.

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

CHARLES JOZOK
2 Carroll st.. Lawrence, Mass.

l KĖS-E ARMOS
Kurie norite gerų Ūkių ir pigių, ne

praleiskit šito:
10 akrų, geri budinkai ant cementi

nio kelio £1,500.
15(1 akru. 1 mailė į miestą, 'M akrų 

sodno, miškas, X2J»O(>.
80 akrų, geri Budinkai, gyvuliai, pa

dargai, X4.000 ant išmokėjimo (15) 
PETER D. ANDREKUS

I*. O. Pentvater, .Mich.

Pajieškau gyvenimui draugės tarp 
18 ir 45 metų, merginos, našlės ar gy

vanašlės. kuri dora ir pasiturinti, ir 
jų pramonės. Fordas jau stei-, ^V 'tų ramų, linksmą šeimynos gvve- 

pa tenai automobilių dirbtu- prisiųst. Aš našlys, ūkininkas, 
ves, o General Electric ūži-'aPsi«ve'!^ 
na elektros sntj. V is tai A- 
nerikos kapitalistai. Taigi: 
anglai ir bijosi, kad ameri-l 
konai neatimtų iš jų biznio, j

------L _

<rerai

TROCKIS GERAI UŽ
DIRBA.

Už keturis straipsnius iš 
rieno Amerikos laikraščio 
Trockis gavo 5,000 dolerių 
honoraro.

Tėvas ir motina Juozas Mitužas 
jieškau mano vaiku Juozo ir Petro. 
Kas apie juos žino malonės pranešti 
arba pats lai atsišaukia.

JUOZAS MITUŽAS
Trumpaitėliu kaimo. Rudiškių pašto. 

Šiaulių apskr, Lithuania.

Pajieškau dėdės Aleksandro Gleiž- 
nio-.Mikalajūno, paeina iš Ukmergės 
apskr. ir valsčiaus, Nuotekų kaimo; 
Amerikon išvyko prieš diciijį karą ir 
gyveno Pittsburgh. Pa.: dabar jo ad
reso nežinau. Prašau dėdės atsišaukti, 
nes tunu svarbių reikalų prie Jūsų, 
arba kurie apie jį žino, malonėkite 
pranešti jo adresą, už ką busiu didei 
dėkingas. Petras, sunu- .Mikolo Gleiž- 
nio-M ikalajuno. 115)

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

Rep. Argentina.
Ke.!

il

FARMOS! FARMOS!
Connecticut Karmos Pardavimui.
Per pastaruosius 6 mėnesius parin- 

t.: u farmų mano pasekmingiems pir
kėjams šiam pavasary. Gerose apielin- 

. kėse turiu farmų įvairių: Pienininkys
tės. Daržovių ir Paukščių auginimo, 
didelių ir mažų, pilnai įrengtų su reik- 
menėmis ir duodančių geras įeigas. 
Prie Statė Keliu, prie kaimų ir mies
telių su gerais marketais. kur dirbtu
vės dirba dienų ir naktį, ir darbininkai 
uždirba pakankamai Kaina farmų 
prieinama. Irabar laikas apsižiurėt ir 
pirkt. .Mano pardavimai gerai reko
menduojami tų. kurie pirmiau pirko 
nuo manęs. Tas farmas pamatęs, ga
lėsi teisingai pats apvertint. Atva
žiuokit apžiūrėti jas, ir tikrai tuojaus 
nuspręsi pirkt. (15)

M. H E! M AN
:3 Rey nolds st.. Danielson. Conn.

Pranas Mėlauskas. pajiešau brolio 
Stanislovo Mėfiausko. paeina iš 
no gub.. Raseinių apskričio, 
pašto. Kusleikų sodos. Seniau 
Nevv Yorke. Kas apie jį žino, 
prpanešti.

E. MILAUSKAS
1125 S<>. 19-th avė.. Cicero, III.

Kau- 
Kdmė* 
gyveno 
prašau 

OO

Juozas Kurilavidus. gyvenantis I
Brazilijoj, jieškau sesers ONOS JA
NAVIČIENĖS, pirm I metų gyveno 
Clirrton. Ind.. dabar negaliu surast. 
Kas apie ja žino, prašau pranešti, už 
ką busiu dūlei dėkingas. (15)

-ILSE K1 RII.OVIZ
Rua Amarai Gurgei No. 1!'. 
-labu — S. Paulo, Brazil.

PAAIŠKINIMAS LINK 
KUN. ČAPLIKO PALI

KIMŲ.
“Keleivy” buvo aprašyta 

apie velionio kun. Čapliko 
mirtį ir tarp kitko buvo pa- 
minvta. buk velionis prieš 
mirtį pavedė dalį turto gas- 
jadinei. Tikrenybėje buvo 
visai kitaip. Minėta gaspadi- 
nė, apie 1924 m. eidama ant 
operacijos paligo savo turtą 
apiekavot velioniui kun. 
Čaplikui, su ta sąlyga, kad 
jeigu ji mirtų, tai tą turtą ga
li sunaudot tokiems reika
lams, kokius jis ras tinka
miausiais. Todėl kun. Čapli
kas prieš savo mirtį, tą turtą 
grąžino minėtai gaspadinei. 
paminėdamas savo testa- 
nente. Tikiu, kad “Keleivis” 
neatsisakys ta reikalą paaiš
kinti.

Pajieškau draugo Aleksandro Kas
paravičiaus, pirm 16 metų gyveno 
Amsterdam. N. Y, dabar nežinau kur. 
Malonės atsišauki arba žinantieji teik
sis pranešti jo adresa. (16)

B. STILKA
1 iii Lavvrence st.. Ilartford, Conn.

Pajieškau brolio Kazimiero Jocio, 
Prapimų kaimo. Kvedernos parapijos, 
Tauragės apskr. ir pusseserės Marjo- 
nos Lapinskaitės- lauceviėienės. Pra
pimų kaimo; girdėjau gyvena Chica- 
goje. Prašau atsisaukt, arba žinantieji 
malonės pranešti. < 16)

Leokadija Jučaitė- A linskienė
11 IContinental st.. Pittsburgh. Pa.

Pašalino inkstų ar 
pūslės suerzinimą

Tie. kuriuos vargina inkstai ar pūs
lė. turėtų pasimokinti iš p. Geo. 
Leavitt. Sublet. Kansas. patyrimų. Jis 

' sako: “Mano inkstai vargino mane. 
Aš turėjau skausmą nugaroje, buvau 
nervuotas. silpnas ir menkos sveika
tos. Aš ėmiau Nuga-Tone ir dabar esu 
stiprus ir sveikas." Nuga-Tone greitai 
pasalina panašią pa<Jėtį. kadangi jie 
pasalina visus nuodus, kurie erzina ir 
kankina žmones.

N’uga-Tone atliko pastebėtiną darbą 
per 1»» metų. Jie yra puikus senes
niems žmonėms, kurie yra silpni, arba 

, ir jaunesniems žmonėms, kurių gyvin-
Senji spėka ir energija išnyko. Nuga- 

Tone padaro riebų, raudoną kraują ir 
> suteikia naują spėką ir jėgą nervams, 

i muskulams ir gyvingiesiems orga
nams ir pagerina abelną sveikatą. Jus 
galite pirkti Nuga-Tone kur tik vais- 

• tai yra pardavinėjami, arba vertelga 
' užsakys dėl jus iš urmo sandėlio.

I

I

I

A. P. Naujokaitis, 
So. Boston, Mass.

PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Pašalpos Dr-stt 

iš Peabody. .Mass, rengia gražų pik
niką.

9 Birželio-June, 1929
ant P.AL L I.EBEL Karmų-.

390 Andover M, Danvers. Mass.
Šiuomi užprašome Lvnno, Lv'.vellio 

I-avvrenceo. Haverhiilio. Salomo lietu
vių draugijas ir pavieni is atsaa syt 
ant musų pikniko ir smagiai pasi.ink 
sminti. Kitų Dr-jp prašome ant to.- 
dienos pramogų nerengti.

KOMO ET •<

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

K\ŽNVri\E.S (ii ESM(Surred Srlrrtion>)
75r.10 rnliŲ

Jonas Kutena , Baritonas 
Jonas Butėnas. Baritonas

E49 I t t l.mkxm;i Diena >ltinw
(Pulkim Ant Kelių

16117K (Trv- Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai

16123K (Nelur Piečio
(Gieda (.rudeliai

16122K (Tėvuko Polka 
(Kūmos I

161 21 I (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka

16112K (Magdės Polka
(Medžiotojo A alcas

161 I5K (Jaunikio Polka
(Žuvininkų A aicas Mahanojaus Lietuviška Orkestrą

1610-51 (Zanavikų Prašmatnybės—Polka Columbia Lietuvių Orkestrą
(Dzūkų Dzyvai—Polka Columbia Lietuvių Orkestrą

MES UŽLAIKOME VISOKIUS <01.1 MBIA IŠDIRBYSTftS 
(.RAMOKONI S IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų ir 
monologistų.

Pa* mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokiu, ko
de tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokią rolių dėl playcr 
danų. Dainos, šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės pas mus. o gau.-i- 
c visko. Reikalaudami kataliogų, prisiųskit 2c. štampą

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

Bonus kaipo dalį mokesties.

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

Antanas Vamrgaitis ir K. B. Kraučiunas

Komiška Daina. (C'omic Song) 
Orchestra vvith incidentai singing 

'olk.i (Dainuoja A Saukcvičius)
16111 E (Vilniaus Polka Orchestra

(Petronėlės Polka
IdlI.’.E (Puiki Porelė— Polka 

(Šešupė* Bangos. Polka

A DVOK AT.AS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

AAOKt ESTER. M ASS.
Gyvenimas: 10f Stcrling St.

Ofiso i ei.: I’ark 3491 
Namų Tel.: Maple 4964. ..
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Mė-

15c
ar-

TARPININKAS
(THE MEDI ATOR) 

Leidėjas A. J. Kupstis. 
Vaizbos. Kultūros ir Dailės
nesinis žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 10 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams $1.00, 
'vienas numeris 10c.

Užsieny $1.50. vienas num 
“Tarpininkas” duoda $200

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų.

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

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

I1raz.il
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DOMININKAS PLIKAKAKTIS
1.

Na. skaitytojas tai žino 
šlaunų miestą Rozalimo 
šventą akmeni prie kelio, 
kuri lanko daug mergelių. 
Katra turi kreivą koją 
šimtą mylių čia rėpliojai 
Net ir ta. kuri storėju, 
per naktis čia gūžinėją. 
Visos musų čionai panos 
Dievą meldžia kaip išmano, 
žodžiu sakant, šitą vietą 
žino mergšės viso svieto.

O

Prie akmens, šiek tiek i pietus ' 
t stovi pirkia pasirietus.

Ten gyvena, kaip ridikas, 
diktas vyras Dominikos.
Jis be šmoto dešimtinių 
ir be gyvulių rinktinių 
turi gražią, drūtą žmoną 
ir vadina jis ją Ona. 
Butų linksmas Dominikas. 
jei tiktai ne viens dalykas, 
kurs ji erzina ir ėda. 
lyg didžiausia kokia bėda. 
Tai tas gandras ilgakojis, 
kurs balose mundravoja. 
Ir tu man gi pasiutimas 
iš kur tam varjotui imas, 
tiek sveikatos ir tiek vieko, 
(jis. matyt, nebijo nieko) 
kas meteliai mielo laiko 
susilaukia vargšas vaiko. 
Dominikas pats nežino, 
kodėl pyktis ji j j ima. 
kaž kodėl jau jam ir Ona 
nebemiela daros žmona. 
Neretai mus Dominikas 
po namus tik vaikšto dykas, 
nei jis aria, nei akėja, 
bet užtat kitus tik rieja. 
Tas greit gauna apvanoti, 
kurs bent kiek mėgina loti. 
Tiktai viena Marijona 
su trumpu merga sijonu, 
ta. kur musų Dominikas. 
šįmet prieš pačias Velykas, 
pasisamdė mieste Šiaulių 
ruoštis ruošą, šerti kiaulių— 
drąsiai žiuri, akį merkia 
ir visokių šposų teikia. 
Galim daug ir nekalbėti, 
liet tik turim pastebėti, 
kad širdyje Dominiko. 
kaž koks perversmas įvyko.
* Qo.

Ta šiaulietė Marijona 
privilioja net pagoną. 
Taip primerkti akį moka, 
kad širdis tuojau pašoka. 
Kai ji eina į bažnyčią, 
ar kapuosna į koplyčią, 
taip gražiai ji deda koją, 
kad net seniai išsižioja. 
Ką kalbėt apie jaunimą, 
kurs pamatęs tą ėjimą, 
net iš proto kraustyts ima. 
Elzė veidą pudravoja. 
Magdė nosį storą ploja. 
O Tekliutė Sala k orių 
siuva Hiuską lie rankovių. 
Vienu žodžiu, viešnia miesto 
augšto ūgio, nosh* riesta, 
per kelias trumpa^•ąvaites. 
daug pamokė miw» mergaites.

4.
Aiškiai jaučia Dominikas. 
kad nuo praeitų Velykų, 
jo širdyje ir galvoje, 
kaž koks biesas apsistojo. 
Ar jis eina, ar jis guli 
vieną mintį tik teturi: 
"Kad nebūtų čia ta Ona. 
aš kitokiu bučiau ponu.” 
Kai ateina jis į grįčią. 
Marijona tartum tyčia, 
taip meiliai tuoj nusišaipo 
ir krutinę savo kraipo. 
Rodos, plyšk iš pasiutimo, 
kurs jo širdį tuokart ima. , 
Ūsą kreipia, kaktą raukia, 
o širdyje rods kas šaukia: 
"Butum lepšė. Dominikai. 
Jei ilgai tu taip dar tikai’...” 
Na. tada kas jam daryti, 
pats negali išmąstyti.
Rodos, griebtų — dreba ranka I 
Rodos, stotus—virpa kinka! 
O jau už kelių minutų 
jaučia jis. kad drąsos butų.

bet vėlu—nes jau į grįčią. 
Ona ilekia lyg tyčia.

5.
Vieną dieną vienui viena. 
Marijona grėbė šieną. 
Kiek toliau, kur kelias ėjo. 
ten mus Domas vaikštinėjo. 
Bulves, kviečius, vasarojų 
savo akimis dorojo.
Kas ten buvo ar nebuvo. 
Marijona kad subliuvo. 
Dominiko širdį vėrė, 
ir čia vargšas neištvėrė. 
Laidos bėgti, griuvo, klupo, 
net medžiakai jam nusmuko. 
—Kas tau yra. Marytėle? 
klausė Domas mergužėlę. 
—štai gi va. čionai į žandą, 
bitė skaudžiai man įkando. 
Krimto, graužės Dominikas. 
kad taip baisiai atsitiko. 
Gydė, spaudė jis tą roną. 
įsikibęs jai į šoną.
O paskui, kai padrąsėjo. 
kai jam kojos neb’drebėjo. 
taip meiliai ją apkabino 
ir susėdo prie kūlyno.
<' dabar mes netrukdysim. 
į akis jiems čia nelysim. 
nes ne musų tai dalykas, 
ką darys čia Dominikas.

("Kratinys") K. Svėrė.

t GIRTUOKLIS BUVO PAGROBĘS 
LIETUVAITĘ.

Pietų Afrikoj, kurią turi 
užgrobus Anglija, kas metai 
iškasama $60.000.000
deimantu.
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58.* Pūač>«w Dvmi». Puiki Apysaka. Pcsl. 327. Kaina $1.50, 
iki Cfjfužė* 15 d tiktai____ _  .. — .. — —____ $1.25.

&?• Meilė ir Dai’ė. Su da : z paveikslą Parašė Meilės Specialis
tą*. Pusi 207. Ka.na $1.50. iki Gegužės 15 d. tiktai _ $1.00.

56. Karaliau^ Salattooo Kasyklos. Ncpsurast*’ žingeidi apy
saka. PusL 218. Kair.,; $1.25. iki Gegužės 15 d. tiktai_ <1 0

58. Lietuvi* Tauta Senovėje ir Šiandien. Parašė — Dr. J. &:*• 
pa-. 5»7\ Katra $".U0. 9d Gi 17 d. tikini — $2.50.

zmcaijos L.ąonja. Zinąrid- knyga so danr paveikslą.
I'.:. L ' ..:~.-.u K ..: a $” .*• . ki Gepu 15 ! tik $ ..

Jrm’, jei tik jn« 
raliu daur prirolyt 
paprašykite mann 
jnm« dykai vien, 

srydnohn. A-

5. Juoką Knyca. Niuaprastoi rra**ų juokų randasi šitoje 
kr.ygoje. taipąi yra tranai . dialogu i* t*. Kar myli juoką, 
tam rerta i^igyti knygų ‘•Tikri Juokai.” Pžtl. 206. Kaina 
$1.00, iki Gesrožėa 15 d. tiktai----------------- — . 75c.

78. Ketori Lietuvos Komgaiksčlą Paveikslai: Algirde, Gedimi
no. KrtuSo ir Vytauto. Dydis 22x23. Kaina $2.00. iki Ge
gužės 15 d. tiktai__________ - ■ — $1.50.

51. Visuotina Istorija Satyru;*. Žir<g< idi knyga apie E-<iptą. 
Babiiierą. Asiriją. Pcrsijų. Graikiją. Spartą :r t.t. Pu \ 185. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------- $75c

<3. Raktas Pažinti Augalams, kūne žydi pavarar,. vasarą ir 
m rudeni. Pus!. 244, dviejose dar-e Ka:na $1.25. iki Gegužės 15 

W d. tiktai _________ l---------------------------------------------- $!.$€.

Vaikų Darbynsečirn —Marko?. Pu^L 3t/- Kama JI 5^. iki
Geųižės 15 o. tu.:a*---------------------------------------------- $1.00.

.. Litfinarian Se’f-Ir’tmetrua. Šutai ė — Laukis. Am.-nko- 
ram* mokyt-' ;»*tuvią kalbc?. Kaina 50 centą. Pu !. 74. :ki 
Ger-žrs 15 d. tiktai _________________________ 40 centu.

S4. Lietuvos įstatymai. Si v'>Tn.-’?-r.u v r.“ įstatymą ir instruk
ciją rinkinys Lietuv< Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00. 
iki Cejužės 15 diena- tiktai __ ___________ - $3.00.

ia. Sek'rt.-i Purtimnką ir Raganių — viro’:; “trik"a:" su ko- 
ryrr—' i- k:u i bu- u:. Pu ’. :0. Kair.a 40 centą, iki Gegužės 
15 tiktu ______ ___________________ - 75 eeotai.

♦4. Kraujo La-o Kelionė. Su paveiki’a s. Kaina 60c.. iki Gctu- 
lės 15 i tik*ai__________________ ___ __________ 50c.

50. Lsišk: ms Pop»rrą *u {vairiais Aprašymais — tinkąari
• >t: i Lie*arą Kair.a už 25 laiškus ir tiek pat voką-k>nver- 
vų. Kai*a $2.50. iki Gegu'ė^ 15 d. tiktai------------------ $1.50.

57. Marija Srptynią Mokytoją. Pus’. 158. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai-----------------------------------------------------50c.

58. Mylėk Savo Artymą. parašė — Hoffman. PusL 131. aod
Kaina $1.00. iki Ceguž-^s 15 d. tiktai 75c.

Didis PENTŲ Išpardavimas
MES IŠPIRKOM DIDELI OLSELl PENTŲ NUO 

THE NORTHERN PAINT CO.
MES GALIM SUTAUPYT JUMS NUO 40 iki 50 .

Amerikos spauda plačiai i bet degtinė buvusilabaine- 
•’.i)) inlas Cur- gardi. Važiuojant sutemo. 

Devonshire pernakvojo su 
Labutyte šalia kelio. Ant ry
tojaus vėl važiavo. Sutemus, 
nakvojo ir kita nakti laukuo
se. 
Chai lotte, \. C.
stojęs jis mušė savo švege- 
riui telegramą, prašydamas 
pinigų. Čia jis ir buvo suim
tas. Policija sugrąžino jį ii 
mergaitę atgal. Devonshire 
dabar sėdi už grotų.

' rašo anie t::i. kaip tūlas Cur- 
1 1 x t‘tisS. Devonshire. būdamas! 
Įgirtas, pagrobė West Phila- 
delnhijoj 12 metų amžiaus 
lietuvaitę. Aliciją Labutytę 
J Labutis), ir išvežė ją net į 
N’orth Carolina. 450 mvliu- *• fe
nuo namų. \uvykęs tenai jis 
musė iš Chailotte miesto te
legramą sav švogeriui į Phi- 
ladelphiją. k::d prisiųstų jam 
pinigų. Bu jo švogeris pra
nešė apie tai policijai, ir De
vonshire tuoj buvo areštuo
tas.-Jis pris’pažino prie kal
tės, bet teisinosi, kad buvo 
girtas ir nežinojo ką darė. 
Išsipagiriojęs jau supratęs 
savo klaidą, bet bijojęs grįž
ti atgal, kad jo neareštuotų 
už ’uergraiiė< pavogimą. Jis 
sakosi nieko bloga mergaitei 
nepadaręs ii nemanęs danti, 
nes pat- yr<x vedęs ir turis 
vaikų, h' išlikto, Labutytė 
esanti nepaliesta, tiktai nusi
gandusi. -Jo žmona apalpo, 
kada išgirdo, iog jis pavogė 
mažą mergaitę ir kad polici
ja jį gaudo.

Labutytės tėvai gyvena 
apie Shenadoah’ri. Ji buvo 
atvežta į \Ve>t Philadelphią 
gydytis. Pereitą sąvaitę ji su 
kita mergaite žaidė ant gat
vė.-*, kaip atvažiavo minėtas 
Devon.'hire ir pasiūlė 50 cen
tų, kad jos jam parodytų ke
lią pas tūlą šeimyną. Labuty
tė atsisėdo i jo automobilių, 
ir jis ją nusivežė savo keliais. 
Kada mergaitė nusigandę ir 
ėmė verkti, jis liepė jai deg
tinės išgerti. Ji paragavusi.

i
i

I

KAIP BERNELĮ Aš VILIOJAI .
Aš mergytė, aš Rožytė, 
aš gražiai žydėjau, 
ir >>ernelį-dobilėli 
gražų pamylėjau.
Kad berneli paviliočiau 
lupas maliavojau 
ir trumpiausi sijonėli 
vien dėl jo nešiojau.
Bet bemelis-sakalėlis. 
oi tai smarkiai barė, 
savo mielai mergužėlei 
žodelius šiuos tarė:
"Tu buvai graži mergytė, 
kaip rūtelė skaisti.
o kodėl dabar. Rožytė, 
iš gėdos nekaisti?
Pirma tavo veidužėliai 
gražumu žydėjo.
<> dabar numaliavoti 
vysti jie pradėjo.
Tavo rausvas lupužėles 
pabučiuot norėjau, 
bet dėl šitos maliavonės 
niekad negalėjau.”
Taip kalbėjo berunužėlis. 
man širdelę gėlė.
kad dažylom subiaurojau 
rausvą veidužėlį.
Bet kai kitą dienužėlę 
nuprausiau burnelę, 
nedaryta, nedažyta 
pavergiau bernelį.
Tylų, ramų vakarėli 
mėnesėlis švietė.
mielas jaunas bernužėlis 
pasivaikščiot kvietė.
Jis pagyrė gražumėli 
mergužėlės savo 
ir lupytes nedažytas 
meiliai pabučiavo .

Rožytė.

SOVIETŲ POLICIJOS PRO
TOKOLAS.

Trečią dieną pasiekė
1----- ...J.. i; čia apsi-

I
I
t
I
j “Keleivis” J ūsą Draugas, Patar
kit Save Draugams Skaityti Ji

- ^SPECIALISTAS
Pa6aitfv> N’eu Yorko Universiteto 
M e.1 -i p.-.'s Kolegiją; buvęs gydy
toju b'ort Hamilton Ligoninėj, 
X. Y.: chirurgas į Out-Patient 
Staff Lo^eHio ligoninės. Pnkta- 
r;i.- Miesto !>:<pen ;. y: Sujungtu^ 
prie St. John’s Ligoninės: Medi- 
kališkas egzannnuotojas dėl Me 
ropolitan Life Ins.:Lowe’l YMCA. 
(lynir.asium: A. O. Foiesters of 
America.

Valandom Antradieniais, 
vergais ir S ubą tomis 1L 
2—a. 7—8 'ak. 
tik 10 iki 12. 
l>o>tun. Vlass.

Ket- 
12 ry te, 

Sekmadieniais tik 
327 Tremom St., 
Patarimas dykai.

$4.50 Rentas, $2.39 gal.
Geriausias Pentas vidaus ar iš lauko. .

$5.00 vidaus ar iš lauko Enamel spalvose, $2.75 gal.
Flat White Pentas $1.69
Hifh Grade Floor Vamish .............. $2.00 gal.
Best Pure White Lead $11.25 už 100 svarų.
Best Pure Linseed Oil ................................ 90c. gal.
VISKO IŠ GELEŽIES DAIKTŲ IR PENTŲ.
Patenkinimas Užtikrintas arba Pinigai grąžinami

Vielos Pristatymas Doianai.

SONTH END H ARDWARE CO
1095 Washingion St., Boston, Mass

L<4 H SIS <.E! EžIES S iOR'.s XM JOJOJ 1X(,1.IJOJ.

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Sis Proga Visi

šiame si -iLintę randasi gern—iį rinktinių knygų kūrina pokcarai nem.-U:i3 J2J.9Ū verti* Kalite gauti už pusf kainos. Reiškia
je-?1- « -it* inv.ie Laygy ui ♦’20.ev. Knygynui ~laHuvxi" prisivykite liktai $10.01? — pu.-? somas rckaopnt «u > pilnon kainos. Kita? kam
uup:,iuuaM iki Ceguiūj .May :5 d. i. m., pertai kiekvienai šio skelbimo afcaitytcję. tsate auoui.-džiat kvi.lsun. užsisakyti koodauciacsįai 
Lingu už numažicia kv.uą. Jeigu Tampia aas^akysite iš Uo skelbtaMi knygą lj J1U.&0 r..ta, vėliau ii mūsv Knygyno -Liet□.■&>'’ gausite visas kny
ga.-. Kta» 30 iki 50 -uuėuaiu.i pigiau — rtjlu Tamstes vaidas bus įtrauktas i musę koetsmerią srrašą. Šitos sąlygas teikiama, ne visa Antorikoo. 
l^t ir ; oaudso ir kitu šabu lietuviams, knygą pukėjasis — pasinaudokite ,rc;a dabar — pirLitėi knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gaati 
vtous kuy>M aa*i2u.ia ka.ua. Taipgi mūsą knygyne randasi didžiausius pa.<unna esag įvairiausią giniarinii: daiktą — reiLaiaakite Gintarą kata
loge. taipgi mm>ą saujas pilnas knygą kaulėtas jK baigiamas spanzdiati čia seka .apašas arasą s-šloean knyją — laukiam kaygą užsakymą:

71*. Kišeninis Daktaras Narname — pa^ai daktaru?: Stoot. 
Hsllin.’, Basanavičių. Vileišį ir kita parašė K. V. Gediminą*, 

knygoje yra aprašoma įvairiu litrą ypatybė.’ ir ją gy- 
dyrco būtai. Pi-trry* dalyje knygo* kalbama apie Įvairia? li
ga. ir vyrų H~ s —r w i rydyma*. receptai ir t.t. Antroje da- 
r.-;e kr.y cs kalbama arie metern liras ir būdos ją gydymo. 
K: --za k. -nir.i ■ formato. .*rar:ait apdarais. Puri. !u0. Koma 
$1.75 Ai Cegušėt 15 d- turtai — ■■ -------------------------$l-25.

72. .Maco Gydymą* Vandeniu snlir 40 metą Patyrimo. P*ra- 
r»šė Dr. S. Knctzp. Su pavHkslais. Kryrr* skiriam* tiem*, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228, Kair.a 
$2 00. iki Gegužės 15 d. tiktai------- - $1.50.

V^Jocėliai 2Wyiui. AritaMdikM — huiygdK Uctąvių 
Kalbos ir Ližeraloroe Mokshu

L Stilistika. Llteraturaa Teorija —Gastaiėio. Knygoje te.pi 
•uses gražiau -s kaiboe ypatybfe, ištraukas iš kalbų garsių
jų Ro*-->* ” Gru k s oratorių —Demostėno. Cicero :.- kitą. 
Pusi. 250. Kairą J2 ū . iki Gegužis 15 d. tiktai -----------  $1.50

2. Ltezm.ų L* tėra t £.-»*• — Mro*. Telpa • yr-.e<iijujų
L-eurrtų rušėją k.r ų rirū» -i. Verta šią kr yg* kiekrieuura 
‘sigyti. Pu.< i ;2. Kaina $1-25. iki Gegužes 15 d. tik —$1.00.
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36. Draagijo- ir Orraniznu» Evoliucija — r^aūar.tr, rnrcia-* 
r-.ckritr.inkais parašė —ArtAmr Le»is ir s t kiti lutą knyyą 
Ntrasavybėa Išsivystymas^ narašė — Panl Lsfargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knyr: ver ,e. ujs!..-;-:a. P j. '. 3š0 
Kaina $2.50. iki Gegužės 15 d. tiktai----------- - ---------- $1 50.

Gamtoa Baigtiniai, parašė — J. Troisocv-L^. Vaizdžiai 
.-uaažirdmta • : . ?- :
240 apdaryta. Kama $2.04. - • Geguž 15 d. t ta: ----- $1.25

Seną Gadya ą Išnykę Gyvi Šutvėm.— rarsšė s-i * ki
tais airiais Šerną . Paveiksluota. P .! *!79. a; darytą Kai
rą $2.5*). iki Gegužės 15 d. tiktai--------- -------------------- >1.50

Gamtom Mokslu Vadovėlis, parašė — ’ Trtiauov*k>«. Su 
daug paveiks! . Pusi. 530. apd. Kairą $5 C . Ogui 15 

tiktai ■ , - .... -------------------- $300.
L Caanto* Pajiegos. parašė —mtm*. Su dausr p*v<-..csių. 
Pusi. 233. aod. Kama $1 75. iki Geruž’is 15 d. tJaai — $’.00.

»1. Cafetos Istorija. Knyra su da-.-- Ir; paw:l:i!ų ii rastos 
mokslų. Apfea-yta Pu::!. 209. Kair.a 50. :l:i Caffuzrs 15 d. 

tiktai________________________________________ 00.

73. žinyne*. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose: 
•avęs gydyme, astranctniioje. etnoirrafijoje. medicinoje, arit- 
uctikojr. nurodymai amatn>kan . ūkininkam’, šeiminir.- 
kaau, įvairiose nelaimės* įvytu* ir įvairiuose reikaluose ii 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam iietuvitn turėti, ne* joj- ras daug to. ko. kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 4^0, apdaryta. Kair.a $3.00. iki 
Gegužės 15 d. tiktai--------------------------------------- ------- $2.09.

ESKOj

I

i

"Kresnąją Gazieta” įdėjo 
anekdotišką vieno sovietų polici
ninko protokolą, kuris taip skam
ba :

“Atvykęs vieton, pastebėjau, 
kad lavonas guli nejudėdamas. 
.Jo galva randasi pietų-vakarų 
krj'pty, o kojos šiaurės-rytų 
krypty. Pilvas peršautas aukš
čiau bambos, o kulka išėjo žemu
tiniu stuburkauliu, iš ko galima 
padaryti išvadą, kad minėtas pi
lietis mirė nuo širdies plyšimo."

APIE JĄ CŽMIRSO.
Mašinistė: — Donas direkto

riau. kodėl iųs iki šiol dar neapsi- 
vedėte ?

Direktorius:—Ąch. miela, man 
nei viena neatsakė teigiamai...

Mašinistė:— Tada, matyt, po
nas direktoriau, ne visų klausė
te!...

Galvos Kvaitulys 
K«ktnmas,Vtniimas 
NOMiOKMMU po 

valtiui
Greitai Paįydomi 
MsinkSdtzer 
įmyk Prysinic MiztrCr. 

IVorcester. Masą •
GAUSI SAMPEU DYKAI

Lietuvių Kalbos Vidovėlis — Liuda* Ciro. Tinkamas pamo- 
kiromas taisyk’ir.gai rašyti. Pusi. I*. Kana 75c.. iki Ce- 
r-i«s 1S d tikta:------------------------------------------  50c centų.

I

W $vwvvv
Niežti Oda?

cžėjimas yra pavo- 
j;ois ženklu Nekasykit.
'■ ■■■ii Severos Esko pra
šalina niežėjimą, gelbs
ti odai užsidė*. Vartokit 

jo pirr.'.o įritacijos 
klo. Vi~.ir aptiekoss-.

GYDO 
HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 

IK odei kentėt, kuomet REM-OLA 
iisrydė ir pagelbėjo tūkstančiam.

— hiarskite pas savo aptiekori^ 
REM-OLA arba rašykite pas 

H. Tnayer & Co. tam b.. Miss./i

Išbandymui gausit DYKAI
Gausite jį paprastam pakelyje. j

meldžiu kr *rrieT*3 ________
skaitytoja, kurie kenčia nuo €ab- 

A^te c a v Muskulą R .imatizmo. StrF- 
Skaudejžmo •Lnmbaurcj, Padarro* 

i.'.n* i, .para-vr man 
n -a-

varda ir aišku 
-.f. o n* pri«tų- 

i oykai y iena Do
lerio Vertės Renką 
• - .rijy nesi man o 

••■•mi.nzmo Gydno- 
a* noriu kiek- 
ken’ianri jti-
<a’.o 

tai. ką rali pa-
Kį;' n*« Rh'-n- 
Rernedy. A« 

t k-as. kad bus 
patys j tai j-iti- 
: .-> •*» * man bent 

atsikratyt R<- 
■n: parclba 
N bandyki’ 
'V-kiea ar 

išvyti i nž- 
Jį prašalint. Jis 

vyli jį laukan, 
atlik* Kuhn ‘e

Reumatizmas turi 
p;-i juoduoti nuo 

Mano gydnn’iči- 
mnjkult) 

ir snr.arių *u-

Rhe :r

1 ai krv ho

Aš noriu parodyt
man pavelykite.

i vienu suvaitf. jei
- p.n«ixi«ti

dolerio v««rte<» buteliu-
•. n:u<a»i kokias kita® 

oi - jus '■ .r- ju< nevarto-
<•: nano trydvn’ ų« nežinot ką jo* 

«.ili padaryti. Prr-kail>ktf mu*n pa*-iu- 
hmą /.ėmiau ir rriknlaiikite
V ieno Dnle-

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandyk i*'' jv, - K :F-’- Snh-Acute ar- 

na miskvlą R^<nr.'-i: Remr<iy, kad ži- 
notum’t ir jų». p <-užmojo tuk«tan- 
.’iai kitn. jnsr R -amtlzma® tra’.: bnt 
prašalinta’, ir mr* nenorim n/dlrbt ant 
i-handymn. Ttbandykit—tat viRki* ko 
rrm« norime. Jmcit jn« atrorite. kad t«v 
tęeibflfi jnm« ? mr.-t ■•>/,«i®akylrlte 
-,-iau. k.vl dabaic ;«* .rydym <. o ♦ a« •ntflfR* 

mrr.s p*-k' <. Je rn bandymu* nepelnė*, 
t.ii ant to ir nr-lbnig*. n^^nnAianv

.ižą hotebuka K-;n* neturi v^rtė*. bet 
feiunriame pilno*, mierns buteli- koku- 
DAr-įduoda apti'kor-*' už vieną doleri, 
butelis eunkoe ir mes turimo užmokėti 
D i Sami > p*-t -.untrna. Todėl Jąe 
privalot pri*ią*ti 2.V. perMontlmo Ir 
pakšt Itnn lšHM<.n^, o f j. ,a np!*iky«i- 
t*» Vieno Dol» io V'j*''-? Butelį dykai. 
Priimant nereikė mokyti ni*ko.

Kuhn Remedy Co.
I>Pt. B. W.I

1^18S5 Milwankėe Avė. Chicago, III.

44 Afefe.fefefeaafefefefefefe.fe
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5. Lietsrvrą Kattob Gramatika —Durai joną " ri tin
kamai ii‘.:u.-i„ .’ku vUiokt- rašyti . . :*cjk ce eltą Gramati
ką Peri. 126. Kaira bu c., iki 15 d tiktai----- €0c

1$ Anglą-Lietuvio Kalbos žodyne —Laito. D*! - 2-r*. PusL 
836 Esir.* $10.00. iki Gegužė* 15 d. tiktai-------------- $7.0-

17. Kišenini* Žodynėli- LieCuvią-Auglą ir Aagtą-Lictuvią ka’- 
b o?. Telpa ;aiae *,8.000 žoazią ir ykij prieca "K S.č; 
Yra C*!ima Tapti Amerikos Piliečiu.” Paranku? :'dyuėli 
lavinimosi *rzU a ? .s (nauja iaida.) Pusi. 16). Kaina $1.25. 
iki Geg'ižės 15 d. tiktai$1.00

■. Lietovią Anglą. Angta Lietuvių Kalbą žodyr.ąs — šutai’ė 
A. Lalis (At: da.’:.- Šitas žod:.m>s yra visai baigiamas iš
parduot — rre:t : >..ka nei už didelius panirus Jo r.ebv : ga
lima gsupi. Žody: o -ydis yra j2'4 pu gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų V-pakelta iki $16 00. bet iki Gegužėc 15 
dienai Am..; ard me už $12.00. N jo šito žsdyno daugiau 
,-kic* ruJaic. nedarome — reikia pilnai pririūsti $12.00

18. Kariavusią žalių .tori**. Parašė — M. Arietynaitė. Kny
ga su daug pavcik'.’ų ii pasaulinės karės laiką. Kr.ygs Žingei
di. Pusi. 122 ir laba- didelio formato, drūtais viriais. Kaina 
$3.00, iki Gegtdė* ; d. tiktai____________________$2 25.

18. Lieta vos Istorija parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem
upiais. Nauja:: s laida. Pusi. 235 Kalr.a $1.50. iki Gegužė*
15 d. tiktai________ ___________________________ $1J$

. Nauifiją ir '.dūrimą Amžią I«tori>a. parašė —V. Zak- 
šerskie. Knye* p:lr.a jdornybių. Trijose dalise. PusL 550. Kai
na $2.25. iki Gezužč* !5 d. tiktai — ■■ $1^0.

22. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Basanariėioa. Puri 52 
Kair.a 40 centu, iki Gegužė? 15 d. tiktai ----------- 25 cer.tai.

Dievo Galybė — 4oolo£i}a, Batonika. Geologija, F-.aka. 
CKotniją. Cyva’ią ir Aozalą Fiziologiją, parašė — Pantfas 
Bėro. Vertima* , i.' rvią kalbą. Su dav.ę paveikslą. Svarbi 
knyga savo turini. PusL 328. Apdaryta 2-se dalis* Kaina 
$8.08, iki Gey-žės !5 d. tikta:--------------- ----------- --- ■ $1 75.

24. Astranomija. sausė —A. A gar a*. Su paveiks’.*^. Kaina 
75c.. iki Grružės 15 d. tiktai ...................- 60 centą.
. latorija Abelra. p įrašė — Dr. Bacerifivs. Knygoje apra
šoma laikas n :o 23*."* metų dar pri*š Kristuje iki 146 metą 
np Kristuje. ?•-•!. 4 •$. Apdaryta. Kair.a $2.50, iki Gerulės 
15 d. tiktai___________________________________ 8175.

26. ktorija Chicagos Lietrrią. parašė —Aemas. Pusi. 580.
Apdaryta Kaina $2.50. iki Gegužės 15 d. tiktai „ ■ — $$ 00-

27. Istorija Aiaorinės Aoerikoa. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo ją atradom-• ki ▼ėliau’ią iaiką. Pusi. 364. Apd. Kai
na $2.25, iki Gerti: *' 15 dienai tiktai - $1.50.

2$. Dr. Vincą Pietario Atsiminimai. Žingeidi knyga apit 7 
•kirtingus klausimu . <-u autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap
daryta. Kaina $2 00. iki Geguži 15 d tiktai_______ $1.50.

». Tikėjimą Istorija. porWė — ptof. CKantapie de U S*w- 
ntyn. Dideli ir vier* iš svarbiausią knygą šituo klausimą — 
•a daug paveik* u Pu«l. 1086. apdaryta. Kama $10.00, iki 
Gegužė* 15 d tiktai ___________________________  fTM

28. Gyvenimo Mokykla, faraU — Sveet-Merden. Nepaprastai 
žtegridi knyga ir ją kiekvienam noringam ’iekd prie
aukštesnio gy-^r/r-.n tikrln ją įsigyti. Tume garą mažai. | 
trumpą laiką jų visai nebus gal ma gauti, ?u»L 236 Apdary 
ta. Kaina $2 75. iki G«uža U d. tiktai ____________ $2 M

34. LMurlą Protėviai Mašajcje Arijoj*, parašė — Dr. J. Mo
psą. Pusi. 283 ir 2 dideli Žemlap.aa Apdar/ta. Kairą $8.00, 
ikf Gsražėa 16 4 uktaf ----- - , .. Iu$.

W- Kada ir Koldu Badu Sviete* Sutverta*. Su MveikdOto. 
rundt — praf Meyer. Pusi 143. Katra $j 86. drf Gegulls 
1$ d. tiktai_____

74. Naoja* Pilaas Or*ku!*» — Visokią burtu, sraoą knyjf* i? 
delc*žir.y=>tės, fu daug : vairi n *.uo k;au-:mu pavriksh:. Put!. 
414, apdaryta. Kaina $7.50, iki Gegužis 15 d. tiktai — $2.56.

75. Paslapty* Marijos bri Spiritinei šviesoje rfkro Mok«!o.
Kryja '-paprasta: žir.areid: sn įvairiai* paveiks!*!*, kai^ 
zalin-a padaryti vi ekiu? monus. Pu ! 262. Kair.a $100. Iki 
Gerulės 15 d. tiktai--------------------- - ■ - ------ 80

Lietuvos .itbamas — šiame puikiausiame Albume randasi ąfri 
500 pav Jclą įžymiausią Lietuvos dartacCoją: diplomatų. 
ra*ė.-j. 4culptorią, artitektą. daktarų. kari*-ir.k; ir
kitu įvairi • p- f-ri s žmonių. Dau? žymių r.araų ir vietų, 
tr_mp< - 'rrra:ijz>s įžymiausią Lietuvos žmonių. 8ita knyga, 
ta -tkra* Liete- '« veidrodi, kiekviena# intelegeot:-kas lie- 
t ivir tt'. o?o savo ra*r.-_ ‘.nyzyną papuošti šia įdomia knyga. 
Kr.y’i ->rxa:-> api- 500 pusi. Kaina $5.00, iki Cegu-
žčs 15 d. tiktnt_________________________________ $3.00.

Bedievių Įvenfrauis. Šita knyga yra sudaryta iš 3-ją me
tų "Kardų,” kuri-* huvo vip~-as iš b^ievi^kiaurių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randami apie 300 paveiks
iu. irc- yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis ir.te- 
resuoja*; verta įsigyti, nes joje rar da :g rimtų ir juokingų 
aprašymų. A: ‘ - 8C0 ra.’.. Apdaryta. Kaina $4.00, iid Gegu
žės 15 d. tikta.--------------------------------------------------------$3.00

Pasakos. Apysakos. Pceci i ir Dairos

I

Biblija — Piira: šventas Rištas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pus!. 1’27. Sykiu pridedant ir Biblijos 
rodyklė. . kur - pagalba lengva bite kuriuos klausimas Bib
lijoje surasti. Kaina $4.00. iki Gegužės 15 d. tiktai __ $8.00

Liękrriika Atviručių (Post Carda) — Vaizduoja isto- 
ri’kiau’ics v;etas L: tavoje. T:nkatn?s naudėti čia Ameriko
je arca ;ž*ti ir ; Lietuvą. Ka na už 72 at•irutes (Post Cards) 
$3 G0. iki Gegužės 15 d. ūkta. ----  ■ ■ --------- — - $2.00

. Vainikai. Gražiausios ir naujau*ios lietuvių poetų daines, 
jas psraK-: Struma, Putina?. Kalėdų Kauk-.-. Zigmas. Tyrų 
Duktė. K. Binkis. L. Gira ir da ireiis kitų poetu. Kr.yja c: 
de’ė, nepaąra-tai gražiai techri.ka: apdirbta. Taipgi telpa 
įžymiųjų poetų pareik*Ui ir minėtų daim) rasė-jų autografi
jos. PusL 270. Kaina $1.50. iki Gegužė - 15 d tikta: _ $1—5.

55. Mū*tj Vargai — Garsioj: Ma*roni> pocr.a. pakapių 151. 
Kama 75c.. iki Gegužėj 15 diena: tiktai---------------------50c.

59. 2eraėw Giesmė. Graži apysaka, parašė —K Puid? 2-se 
dalyse. Pusi. 315. Kaina $2 00. iki Gerbės 15 d. tiktai $1.50

i 60. Apysakos, parašė — K. Puida. Telpa 4-ea gražios apysa
kos. Puri. 237. Kaina 73c.. iki Gegužės ’5 d. tiktai___ 5uc.

$8^ Afeupo Pasakos — su daur paveikių. PusL 045. Kaina 
$1.50. iki Gegužės 15 d. tiktai--------------------------------- $1.25.

$1. Ptžve’ęus Atgal — Garsusis EI. B.-’.lamyo romaras—vaic- 
doaia būsiantį ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kai-

* na $1.25. iki Gegužės 15 d. tiktai ... — ---------------------- $1.00.
i

$!.• Avestas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaos apysaka. 
Puti. 230. Kaina $125. iki G*^zėa 15 d. tiktai $1 0C

•2. KspreKs, parašė Ig. Seinios. Graži apysaka iš žtnonrj gy
venimo. Pusi. 2S8, kaina $1.00. iki Gegužės 15 d. t:.kta: _ 75c.

<8. Ii Gyvenimo LietuvUką VėHą (Diiią) ir Veb-ią. Parašė 
Dr. BaMiiaviėiM.' Telpa daug įdomią paseką apie vcln us, 
dūšias, smertį, eyš&u. peklą, giltine, marą, dva'-as ir tt. Pus!. 
<7$. Apdaryta. Ksina $2$0. :M Gegužės 15 d tiktai . $3.00

|
i

83. Lith’jar.:a — “Thc Au*aker.ing o? Natioa“ — A study of 
tbc pas* aod ęresaet of th< Lithttanian poople. Didelė, gra
ži knyga argh; kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knyg> dėl 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kra. ;ą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pu«l. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai----------------------------------------------------------------------$8.50.

35. Vilniaus. Albumas. Graži knyga * j puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina $4.C?, iki Gegužės 15 d. $3.00

8$. Apsakymas Kelionės į Palestino*- ietr.?, apie Jrružolimą 
i* kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkut. 

PusL 30! Ka-ra $1.50. :ki Gegužė r 15 d. tiktai_____ $1.50 r-

37 Mokslas Rymo Ka'ahką. parašė Vyskupas Motiefas Va- 
lanėacnkas. iširi ta 1S62 rr -tai.-. Peri. 322. apdarytu. Kair.a 
$2 00. iki Geguže* 15 d tiktai____________________ $!J9.

88. Sveikata. Parakė Dr. Graiėiūnas. Knyga «u daugeliu pa- 
veikslų. kurrno*e nurederra tiesus ir trumpas kelias į sveiką 
ir laimingą Svarbi knyga sveikatos klausimu
Pusi. 339. apd Kaina $3.00. iki Gegužės 15 d. tiktai _ $2.00.

82. Rytieti*. arba Mokslą' apie Užlaikymą Sveikata*. Pusi.
02. Kaina 60c. iki Gegužė* 15 d. tiktai - -- - 50c.

90. Lietavoe žetnlvpi* rartaotas. 26x28 sulartatooMS knyre- 
lė< fc*rr-;e. ,>ir.a $1.00. iki Grgružės 15 d. tiktai - - 7>c

91. CifrnSško* Raganos K*tyros — su pilnu išffuldymu lietu
vi-k*: ir angliškai. Kazj-rų 53 ir visos spalvuotai pavelkriuo- 
tos ir du atskiri lapai lietuviška: ir ar.grliSkai. kūrinote ali-

. kir.ama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina $2.00, iki Gen- 
iėa 16 d tiktai__________________________ $□$.

94. Leftrijo* Lietuvių K erepondeue. jiute ■•kyklaa — 14 lak
ei,u Lietuviu-Anglu Kalbe*. 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. 
$3.50, Ori Gegužės 15 d. tiktai

Knygynas “Lietuva 
3210 S«. Halsted St.

CHICAGO, ILL
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a%25c5%25abar.tr


Nc» !L Balandžio iOd„ ISteį K E t: E1 v t s

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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(lluo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

KAIP BURŽUAZIJA NAU
DOJA DARBININKUS.

Nėra švenčių ir nevalia skai
tyt “Socialdemokratą.”
No-ei kiškių dvarą (Kauno 

apski.) valdo buvusis krikš
čioni į ministeris “Dr.” Kar
velis, tikras “patriotas” ir 
šiaip dievotas žmogus, prigu
lįs “Katalikų Veikimo Cent
rui." Nors paeina iš smulkių
jų uk ninku tarpo, bet per di
dįjį karą pasisekė ištrium- 
fuoti dvarininko laipsni. Na. 
ir pradėjo gyventi, neatsi
žvelgiant į artimus, kurda
mas savo kambarių latmę. Ir 
dirba, reikia pašaknį, kata
likiškai.

Dviro darbininkai pus
nuogiai, menkai pavalgę, per 
didžiausius šalčius dirba, ka- 
muoj įsi iki nakties miškuo
se, o parėję i namus neturi 
šilto kambario atgaivinti jė
gas kitos dienos sunkiam 
darbi i. Pirkios šaltos, maži 
vaikai pirštais raišo snieguo
tas sienas.

Darbininkai net šventą 
dieną negauna pasilsėti. Per 
vadinamas grabnyčias net ir 
pas žydą Kazliškių dvare ne
dirbo. o pas poną Kalveli 
darbininkai žvirą vežė. Per 
16 vasario, kurią, būdamas 
ministeriu jis pats visus ra
gindavo švęsti, o šįmet savo 
darbininkus išvarė kulti vy
kius. O kad kalvis atsisakė 
kulti šventą dieną, tai nuo 
darbo atsakė žiemos metu. 
Išvarė ir dar tyčiojasi. Girdi, 
bolševikas, “Socialdemokra
tą” skaito. Štai jums nepri
klausomybė ir katalikybė! 
Pats ties savo rūmų durimis, 
iškab nes vėliavą švenčia, o 
darbininkai, atsargos kariai, 
apdulkėję, aprūkę prakai
tuoja prie kuliamos mašinos. 
Nejau tik ponas Karvelis ir 
jam panašus gali švęsti?

Su darbininkais nesudary
tos sutartys, todėl ir varo 
šventom dienom prie darbo. 
Ordinarija: 30 centnerių ja
vų metams. 15 litų pinigais ir 
3 literiai pieno dienai. 10 me
teliu malkų metams, o kas

MOTINA SUDEGINO 
KŪDIKI.

Spauda jau trumpai buvo 
pranešusi, kad Kauno prie
miesty Žaliakalny kažkokia 
moteris mėginusi sudeginii 
savo naujagimį.

Dabar "L. A.” paduoda 
šitokių smulkmenų:

Marijona česiunienė pa
gimdė kūdikį. Norėdama nu
slėpti nuo kaimynų ir viešu
mos gimdymo faktą, suvy
niojo kūdikį ir keletą dienų 
slapstė lovoj. Tečiau nujaus
dama, kad ilgai negalės taip 
kūdikio slėpti — nužudė jį, o 
lavoną įmetė i geležini pe
čiuką sudeginti.

Kūdiki pečiuke pastebėjo 
viena moterėlė, kuri tuoj 
pranešė kriminalinei polici
jai. Policija rado sudegusio 
kūdikio liekanas, kurias ati
davė Kauno miesto ligoninės 
lavoninėm

Česiunienė policijai aiški
nusi. kad ji neturėjusi jokių 
lytinių santikių. Ir apskritai, 
nepastebėjusi savo nėštumo. 
Todėl ir norėjusi kūdikiu nu
sikratyti. Be to, Česiunienė 
neigdama nužudymo faktą 
aiškino, kad nemačiusi, ar 
vaikas buvęs gyvas, ar mi
ręs.

Tikroji šio baisaus ir neti
kėtino motinos žiaurumo 
priežastis, bus bene ši, kad ji 
norėjo nuslėpti “prieauglį” 
nuo savo vyęo.

Česiunienės vyras prieš 
keturis metus išvažiavo Ar
gentinon.

I
I

KAIP NUŽUDYTA PA- ' 
LANGOS ŽYDĖ.

Jau rašėme, kad Palango
je buvo užpultos žydaitės 
Kanaitės, apiplėštos ir viena 
užmušta. Dabar gauta papil
domų žinių. %

Palangos neturtingos Peša 
ir Leja Kanaitės be patento 
arbatinei pardavinėdavusios 
arbatą. Gyvenusios vienos 
dvi. Buvusios taupios ir, kaip 
spėjama, turėjusios sutaupę 
500—700 dolerių.

Piktadariai apie 10—11 
vai. vakare įėjo pro priebu
čio langą, kuris mediniu 
dangčiu buvo uždengtas. Pa
sibeldę i virtuvės duris. Ra
ilaitės nieko blogo nemany- 
Jamos, tik ką pažadintos iš 
niego, duris atidarė. Pikta
dariai pareikalavo tylėti ir 
tuoj atiduoti pinigus, o kai 
jos pasipriešino, pradėjo 
nušti. Mušė pagaliais, kurie 
-ulužo ir palikti kambary. 
Mušamos parodė kur paslėp- 

i pinigai ir piktadariai juos 
>aėmę. Piktadariai manyda- 
ni daugiau pinigų rasią, iš
krėtė daiktus ir, kas jiems ti- 
o, pasiėmė.

Kanaitės, nors buvo labai 
išgąsdintos, bet netekdamos 
turto drįsusios pasipriešinti. 
Vyresnioji (Pešė) labiau 
priešinosi, tai ji buvo nušau
ta. Kulka patekusi krūtinėn. 
Gydytojas konstatavęs, kad 
jai (be nušovimo) perlaužti 
5 šonkauliai.

Jaunesnioji iš išgąsčio be
veik sumišusi. Net šūvio ne
girdėjusi. Nepamena, kaip 
piktadariai atrodė. Dedamos 
pastangos piktadarius suim
ti, bet pakol kas, jokių pėd
sakų nesą susekta.

STIPRUS KAULAI dėl KŪDIKIO
Po išradimo vitaminu cod-;iver aliejaus pasirodė taip 
reikalingas dėl daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. 
Tai turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitami
nu reikalingu subudavojimui stiprių kaulų.

SCOTT’S EMULSION
yra tyras cod-liver aliejus prieš rickets- pilnas apsau
go jančių vitaminų, kurie būtinai reikalingi kudi- 
kiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir svei- 
kų dantų. Visados duokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bo'V’

I

VERŠIS SU DVIEM 
SNUKIAIS.

Iš Panevėžio apskr. prane
ša, kad Bernatonių k. ūkiniu 
ko Maminsko karvė atsivedė 
nepaprastą lėliuką. -Jis turi 
du snukius ir abu tvarkinga: 
sudalytus. Kaklas vienas. 
Visas veršis toks, kaip vi<i. 
Žmonės nepaprastu veršii; 
labai sudomimi, būriai lanko 
ūkininko Maminsko tvartą ii 
visokias iš to veršio nepa
prastumo išvadas daro.

MIRĖ SULAUKĘS 100 
METŲ.

Kvėdarnos vai., Bokštų 
kaime mirė K. -Jonelis sulau
kęs virš 100 metų amžiaus.

PASIKORĖ.
Klaipėdoje Paulo gatvėje 

: 'ta pasikorusi plona virve- 
prie pečiaus 28 metų pane- 

• Stasė K. Aiškinama, kad 
nusižudė dvi sunkių gyve

nimo aplinkybių.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musą populiarią laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose Liesose.

DIDELIS GAISRAS 
ŠIAULIUOSE.

Kovo mėnesy. Varpo gat
vėj Klauznero namuose dėl 
netvarkingo pečiuko kilo 
gaisras. Sudegė keturios 
krautuvės: viena koloniali- 
nių prekių, dvi — manufak
tūros ir — kepurių krautuvė; 
išskyrus paskutinę, visos bu
vo apdraustos. Po gaisro be
liko pamatai. Nors gaisrinin
kai ir greit atvyko, bet be au
tomobilių, nes šie giliam gat- 

i vių sniege užkliuvo ir teko
laiko antrininką, tai tenkintis arklių vežimais: be

buvo sugaus sirena, ne
galėta duoti pavojaus signa
lo ir dėlto maža gaisrininkų 
gesinimo darbą dirbo.

Dėl šio gaisro mieste yra 
Įvairių gandų, nes kada gais
rininkai labai mažam kieky 
darbavosi Varpo gatvėj, te
lefonu keletą kartų buvo pa
kartota žinia, kad dega “Kę
stučio” viešbutis Bažnyčios 
gatvėj. Iš mažo gaisrininkų 
būrio dalis buvo pasiųsta nu- 
rodyton vieton, bet nieko ne
rado. Po to žinia vėl kelis 
kart buvo pakartota, bet nu
vykus i vietą su policijos va
riu, vėl nieko nerasta. Matyt, 
telefonu buvo tyčia klaidin
ta. Eina tardymas.

mėnesiui. Darbas nuo tamsos 
iki tamsos. •

Tai toks gyvenimas musų 
darbininkams, kurie ir šven
tą dieną dirba, ir nėra užtik
rinti rytojum, nes neturi su
tarčių. Kada ponas užsima
no, tada gali atstatyti nuo 
darbo: vasarą išdirbęs, žie
mą gali atsidurti šalčio ir ba
do naguos.

SUDEGĖ 3 VAIKAI.
šiomis dienomis Skaudvi

lės vaisė., (Judų k. Sungailos 
bute kilo gaisras. Vakare, 
kai kūrenosi pečius. Sungai- 
lienė palikusi vaikus, išėjo 
gyvulių šerti. Liko troboje 
maži vaikai, kurie padegė 
gričioj buvusius spalius. 
Tuoj ėmė liepsnoti viskas, 
kas buvo troboj. Sungailienė 
vos išgelbėjo 2 mažiausias 
vaikučius, o trys labai sun
kiai apdegė ir rytą mirė. 
Sungailienė taip pat apdegė.

IŠSIKEPĖSENŪKAS.
Salako valsčiuje gyveno 

viengungiu senukas, kuris, 
dideliems šalčiams užėjus, 
prikūreno gerokai pečių ir 
atsigulė miegoti. Vargšas 
taip kietai miegojo, kad ne
jautė, kaip išsikepė. Gydyto
jas pripažino, kad smarki ši
lima atėmė gyvybę.

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Aš buvau labai patrukęs keliant 
trunka, keliolika metų atgal. Gydyto
jai sakė, kad vienintelis išgydymo bū
das yra operacija Raiščiai man negel
bėjo. Vienok suradau k3s mane greitai 
ir visiškai išgydė. Daug metų praėjo, 
bet patrūkimas neatsikartoja, nors aš 
sunkiai dirbu kaipo karpenteris. Ne
buvo jokios operacijos, nei sugaišto j 
laiko, nei vargo Aš nieko neturiu par
davimui, bet galiu suteikti ir.formaci- 
jas apie išsigydyma be operacijos, jei 
parašysit man. Eugene M. Puilen, 
Carpenter. 69 C Mareelus Avė.. Ma- 
nasouan. N. J. Geriausiai, iškirpkit šį 
pranešimą ir parodykit kitiems, ku
rie patrukę — Jus tuomi gal išgelbė- ■ 
šit gyvybę arba pagelbėsit kenčian
tiems nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos. .

—$203.00—
IŠ NEW YORK i K AUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus S.*>. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia klesa.

>

Pinigus persiunčinui greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kits 
informaciją klauskit pas vietoo 
agentus arba pas

Hambūrt-AmericaB Lae
209 Tremont St.. Boston. Mass.

z

rtS^——"^^8DIENAS ANT OKEANO^^^Į

arba

21 BEDARBIS.
Žaiginio bažnytkiemyje 

vasaros metu dirbdami įvai
riose vietose pas ūkininkus 
maitinosi 21 bedarbis. Pasi
baigus vasaros sezoniniams 
darbams, minėtas skaičius 
bedarbių liko be jokio dar
bo. Iš vasaros sutaupytas iš
teklius pasibaigė ir daugelis 
iš jų elgetauja. Kita gi dalis 
su mažesnėmis šeimomis 
šiaip taip nuo bado ginasi, 
valgydami virintas bulves ir 
tai tik kartą per dieną (per 
pietus). Ir vienų ir kitų būklė 
reikalinga pagalbos, tečiau 
bedarbiais nei vyriausybė, 
nei savivaldybės, pagaliau 
nei pati visuomenė nesirūpi
na. Darbo žmonių žaizda vėl 
atsivėrė.

UŽMUŠĖ PER PEŠTYNES.
Darbėnų miestely susipe

šė keli vyrai. Vienam iš daly
vių — Juozui Aliušteikai iš 
šnikščių kaimo smarkiai su
žalota galva. Kovo mėn. 14 
d. Aliušteika nuo žaizdų pa
simirė. Kaltinamas Juozas 
Mickus iš Bortelių kaimo, 
Darbėnų valse, sulaikytas ir 
tardomas prisipažino Aliuš- 
teiką mušęs, bet nenorėjęs 
užmušti.

NUO ODOS LIGŲ
. Naudok gydančias patai

jF"^FR
Tai yra receptas garsaus dveicariiba 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įaige- 

• r«8 į odą ir po 5 minutų visiškai praia- 
ina įdegimą bei skauamą. FREEDOL 
<teWtinai greitai išgydo šašus, Bonas, 
Egzemą, Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina 11.00. 
Reikalaukite aptiekose arba urisiąski- 
'e $1.00 ir mes tuojaus išsiusime nėr 
oaštą bonką. (-)

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. Warren St, Boston 19. Mass.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
JONIŠKY.

Joniškio miestely naktį iš 
7 į 8 d. kovo išžudyta visa 
Buknių šeima: tėvas, sūnūs 
ir duktė, visi suaugę. Duktė 
rasta jau negyva, o tėvas su 
sunumi nugabenti į vietos li
goninę: tėvas tuojau mirė, o 
sūnūs dar gyvas, bet nėr vil
ties. kad išgytų, nes labai su
daužyta jam galva, žmogžu
dys Komparskis persišovė ir 
įkrito šulinin. Priežastis — 
kalba, kad skolų sąskaitos.

VILKAS UŽPUOLĖ 
GIRININKUS.

Kovo 7 d. Turžėnų giri
ninkas Ž. ėjo 9 valandą va
kare namo plentu palei Kar
mėlavą. Staiga iš krūmų iš
lindo didelis vilkas ir griež
damas dantimis slinko prie 
ėjusio. Tuo metu Turžėnų 
girininkas išsitraukęs revol
verį paleido du šuviu į vilką, 
bet nepataikė. Vilkas pabū
gęs šūvio ir miestelio šunų 
lydimas pabėgo miškan. .

Palengvina Nuo Gasų, 
Skilvio Skausmų, 

Kvaitulio
Gydytojai mums sako, kad 00 pro

centų visu lijrų paeina iš skilvio ir vi
durių negerumų. .Jus negalite būt svei
ku jeijru virškinimas hlocas; jus galite 
apsirgti jei valais neskanus ir tinka
mai nevirškinasi.

Tanlac turi puikų rekordą kaipo pa
lengvinimas nuo nevirškinimo bėdų, 
kad ir užsisenėjusių.

Mr. Alesis f'aya. ">4C Hunt St.. 
Woonsocket, R. I.. sako: "Aš buvau 
blogroj sveikatoj ir per metus nedir
bau. Nutariau bandyt Tanlac. Dabar 
užauzau 30 svarų, mano steltona oda 
paliko skaisti, prietvara periralėjo ir 
apetitas sujrrįžo."

.Jei kenčiate nuo £3<<ų, skausmų 
skilvy ar viduriuose, kvaitulio, koktu
mo. prietvaro ir atbukusių kepenų; jei 
neturite apetito, negalite miegot ir 
esate nerviški ir nusikamavę, jums 
reikia Tanlac. Tai yra geras, tyras 
vaistas, padarytas iš šaknų, žievių ir 
žolių. Gaukite brinką iš aptiekoriau- 
šiandien. Pinigu- sugrąžinsime, jei 

nepagelbės.

Tanlac
U 1UU0NA1 BONKV Ii VAITOT A.

J

| arba iš
LIETUVOS 

per Cherb<»ur«j ar Brumen
Didžiausiais ir Gretčiaasiais Laivais 

I BKEMEN $ EUROPA 
I TIKTAI 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
I Sumažintos Trecios Klesos Rato* į abi puses.I Parankus ir tiesus susisiekimai su visa Europa.
I Regeliariai Kiekvieną Savaite Išplaukimai stf kitais
■ Populiariai- Lloyd laivai-.
B Sugrįžimui eertifikatų ir kitų infor-
■ maciju klauskite vietos agentų arba 

Im iti cecham 
iLLCYDgĖ

STATĖ ST.. BOSTON. MASS. KRiH

"N

PAIN-EXPELLER
z- r

Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

D ! ar tryc išsitrynimai su PATN- 
EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 
blo- .in ..r:: siaučiant — stačiai stebė
tinu- dalvkus jum-, atliks. Šitas pa- 
pra-tas lengvas apsisaugojimo būdas 
pac< ’bės j:-.m< išsisaugoti pavojaus In- 
llucnzos. Kosulių ir J eršalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują t •>’»J c .u. Tačiau saugo
kitės sušlapi-.no kojų." Nestovi’!.:t ©Tatrai:! c. Kuomet 
pailsusiu, per.— ius:::. g. -ivi • ■ - -' -ari; ta i.-:'r.:.late so FAJM- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda i ra-‘ė- mądoyKUi. Jokm kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinau. •<> ir malonaus jausmo.

PAIN-EXPELLERIS vra tokiu vaistu, kuriuo 
galite pa-itikš- kn-.o apauga prieš Inthienzą. 
Galvos ir K-.r-ė- reršabnri-. Kostili’ts Papras
tus Gerklės Sk. ' Muskulų Skaudėjimus.
Taipgi nėra -a: t I.^.ms vai-to nuo Ktrendtegho. 
Reumat skti > m-m-i. .\eura1guos. Galvos Skau
dėjimu. K-'inar-.:n-ų ■' Nustmustmų. Sustingus.® 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainu Didumo Bonkutėm:

70 centų.
e Vaistinėse.

I'\IN FKPtLLER rt'L

\

j

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbom St, 

CHICAGO, ILL.
433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

8-10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union Tnut Building 
PITTSBURGH, PA.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“ESTONIA” Balandi. 27 

“POLONIA” Geg. 11
I “LITUANIA” Geg. 18 
I “ESTONIA” Geg. 29

—i—IZ 7 ;
PRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik* 
raitj “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metams.

PER KLAIPĖDĄ
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

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

Greičiausiuoju Pasauly Laivu 

MAURETANIA 
Gegužio 1-mą 

iš New Yorko į Klaipėdą 
per Southamptoną

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

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

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

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

i Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

• *,
1
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11800 daktarų suvažiavimas.
W f • d • - ' Statlerio viešbuty šį pane-
1/ 1 f I n C* f 1 n I ę? Mėlį prasidėjo Amerikos Gy- 
lr I L'1 I ^0 11 1 1 VZ i dytojų Kolegijos suvažiavi-

' mas. kuriame dalj’vauja 
l.SoO daktarų iš visų Ameri
kos kraštu. Suvažiavimas

taip nualintas, kad vos paeiti PARSIDUODA BUČERNĖ
■ ‘ ‘ ' Labai pigiai.

290—8-th st, So. Boston. Mass-galėjo. Gerai butų, kad mie-! 
laširdinga valdžia padarytų 
taip ir su fabrikantais, kurie 
išnaudoja prie darbo senas

EXTRA! EXTRA!

Kun. Mockaus prakalbos I Operetė Adomas ir J ieva.
Ateinanti nedėldienį. 14 baigsis pelnvčioL 

balandžio. Lietuvių salėje. 
So. Bostone, ‘Gabija'' vado
vaujant pačiam konip. M. 
Petrauskui, perstatys opere
tę Adomas ir Jieva. Persta- non}°

moteris ir mažus vaikus
žmonėms labai patinka.
Kun. M. X. Mockus laikė 

trejas prakalbas South Bos
tone, ir visos jos klausyto
jams labai patiko. Ypatingai 
gerai jam nusisekė prakalba 
temoje “Ką žmonės vadina tyme dalyvauja visų srovių 
Dievu.” Įdomi buvo jo pra- meno mėgėjai. Reikia tikėlis, 
kalba ir apie Meksiką, kur kad šis perstatymas 
jam teko ilgoką laiką pagy- geriausiai, 
venti. Jis čia nupiešė, kaip 
Romos katalikų kunigai 
Meksikoje stengiasi palaiky
ti liaudį tamsybėje ir nori 
nuversti valdžią, kuri pradė
jo statyti žmonėms mokyk
las ir šviesti juos.

Dabar kun. Mockus išva
žiavo kitur kalbėti, bet 17 
balandžio jis vėl grįžta, nes 
tą dieną bus jo debatai su 
B. F. Kubilium temoje: “Ar 
yra gyvenimas po mirties?” 
Kubilius įrodinės, kad yra. o 
kun. Mockus—kad ne. Visi 
tais debatais indomauja.

Policija gaudo kumštininką.
Bostono policija jieško ži- 

........i vietos kumštininko, 
kuris pereitos subatos naktį 
peršovė žmogų ant Wash-

ARLINGTON—3 ŠF.1MT Nį N \M \S
5-6-4 ruimai, gera apielinkė, palan

ku visur nuvažiuot. !t» minutu i1 • Ha-- 
vard skvėrv. Geras namas ir invest- 
mentas. visi įtaisymai, namas geram 
stovy; vieta dviejų karų garadžiui. 
1-nias morgiėiu- Ss.000; jeigu $1692 j 
metus. Kaina pigi—jmokėt $2,504'. 
Pašaukit savininką. Arlington 1562-M.

NEW ENGLAND 
AUTO 5CH00L 

8 LEKCIJOS $5.
I. \1SN1U KURSAS SIU. 

Mokiname ant niu-ų Naujų Kitu.
MOK A BENDORAVk1US

579 Tremont St.,
BOSTON. MASS. 

Rampas l'nion Park.

Tik per 3 dienas
UTARNINKE, SEREDOJ IR KETVERGE

Ulei , _z

< nusiseks mgton streeto. Koks žmogus, 
toks ir jo pasielgimas. Užtai 

_ : kultūringesni žmonės nenori
Muštynės kalėjime. i kumštininkais turėti nieko

Valstijos kalėjime Charles-!t)en<lra- -
towne pareitą nedėldienį vėl: .
įvyko kruvinos muštynės. Du Pa*au^° žymus koncerto ar- 
kriminaliniai kaliniai užpuo
lė trečią ir sunkiai jį sužalo-Į - ------- ----- —
jo. Matyt, jie buvo jau iš kai- Station. ateinantį nedėldienį 
no prie to prisirengę, nes pas i koncertuos garsus artistas 
juos rasta naslėuti neiliai. t antor Josef Rosenblatt. 
Visi trįs 
tamsius kambarius.

PARSIDUODA
Naujas •> šeimynų Namas. 15 kam

barių: su visai* naujausiais įtaisy
mais. priešaky ir užpakaly piazai. 3 
štymo šildytuvai, elektra, vieta gara- 
džiui; $11.5W. ant lengvų išmokviimų. 
Kreipkitės ant vietos. i 16)

P. KETVIRTIS
25 Stelman Koad. Rosiindale. .Ma'—.

Lietuvis Optometnstas
BALANDŽIO 9, 10 ir 11 DIENĄ

»

I
»

tistas, dainuos Bostone. 
Boston Garden. North

Parsiduoda Rosiindale
3 šeimynų Namas su įrenginiai*, 

štymo šiluma, dide'i* garadžiu.-. 1 l,t"h) 
pėdų žemės, $9.500.

Pašaukit: Jamaica 2671-R.
Isegzaminuoju akla, priskiriu 
akinius, kreivas akis atities;nu 
ir amblyopiškose lakiose) akv- 
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAŠAKARN1S. O. B.
447 Broad’*ay. So. Boatou, M*m

PER MUSŲ D1DYJI ATIDARYMĄ

SUTAUPYSITE 25

rasta paslėpti peiliai, j Cantor
‘ dabar uždaryti Į Anglų spauda rašo apie jį la

bai plačiai ir stato jį eilėje su 
- Caruzo.

I
Lietuvos Sūnų Draugija at

metė komunistus.
Cambridge’aus lietuvių 

socialistai paprastai pakvie
čia Lietuvos Sūnų Draugiją 
apvaikščioti 1-mą Gegužės, 
kaip tarptautinę darbo žmo
nių šventę. Jie pakvietė ir 
šįmet. Bet kaip tik socialistai 
laišką parašė, tuojaus ir ko
munistų A. L. D. L. D. kuopa 
su savo, krūmeliu pasisiūlė. 
Komunistai nori kad draugi
ja prie jų dėtųsi. Socialistai 
bandė taikytis, siūlė apvaik- 
ščiot darbininkų šventę vi
siems iš vieno; bet komunis-

Extra! Extra! Extra!

Svarbus Debatai
Temoje:

Ar Yra Gyvenimas 
Po Mirties?

Nevalia kankinti arklių.
Italas vardu D’Amato bu

vo areštuotas ir nuteistas ka- 
lėjiman užtai, kad važiavo 
pasikinkęs arklį, kuris turėjo 
pratrinta nugarą ir buvo jau 
I______________________________________e

B. F. Kubilius kalbės už; Į 
Kun. M. X. Mockus—prieš.

Debatai įvyks,
17 BALANDŽIO-APRIL

v.

PADĖKOS ŽODIS
Šiuumi pareiškiu manu širdin- 

į giausi padėkos žodi Metropolitan 
i Life Insurance Co, gyvasties ap- 
draudos Įstaigai, ir jos agentui. 
Antanui Hermanavičiui. kaip už 

1 jo pastangas ir patarimą apsi- 
Idrausti mano vyrui taip ir už jo 
, sąžiningą pasitarnavimą ištikus 

mano mylimam vyrui 
mirus. Neatsižvelgiant, 

butą apsidrausta tik

Seredos vakare, kaip 7:30 
LIETUVIŲ SALĖJE 

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.

Ar žinote kiek milionų do-i nelaimėje, 
lerių žmonės praleidžia kas j Juozui 
metai užlaikymui Įvairių kad vyro 
bažnyčių ir tikėjimų, vien ketvertą mėnesių tam atgal, man 

tams rupi ne darbininkų vie- dėl to, kad geriaus užtikrinus tapo 
nybė. o darbininkų skaldy- gyvenimą po mirties. Kiek-J pilnai ir net suviršum. nes dalis 

vienas žmogus turėtų išgirsti 
šituos Svarbius Debatus, ku
riam rupi gyvenimas po mir
ties. Vienintelė proga bus iš
girst geriausius argumentus 
iš abiejų pusių. Įžanga 25c.
ypatai.

Kviečia SLA. 359 kp. kom. ;*ių.

išmokėta vyro pomirtinė

PARSIDUODA
5 šeimynų Narna* ir Štaras, 

dabar yra tuščia*, ant 8-th ,*t, 
Dorchester st. Randų neša ?133 
nesi ir yra ;>!• eiu- garadžui. Parsiduo
da už $9."-0O. Gera proga, nes namas 
Kompanijos. Kreipkiės pas t 15) 
• S. Z.

339 W. Third st.. So. Boston. Mass.

Perkant

BAY STATĖ J»AINTUS 
ir VARNISHES

kuris 
netoli 
į mė-

DIDELIS BARGENAS
Labai pigiai parsiduoda 3 šeimynų 

nanus su 26 ruimų. Priežastį pardavi
mo Sužinosite pas -avininka. Išlygo- 
labai iengvios. Kreipkitės į "Keleivio” 
Ofisą. 4 15)

Reguliarė $3.75 Bay Statė Paint, 
Parduosim po $2.80 už gal.

nybė,
mas. Jie kelia triukšmą ir no
ri. kad visur butų jų vado
vybė. Taigi, kad išvengus 
ginču. Lietuvos Sūnų Drau
gija komunistų laišką atme
tė. Tegul jie sau riejasi savo 
tarpe, o ne musų draugijoj.

Ten buvęs.

premijos grąžinta.
Todėl visiems vyrams mylin

tiems savo šeimynas, patariu ap
sidrausti pas Metropolitan Gy
vasties Apdraudos Kompaniją 
per musų apylinkėje gerai žino- 

itną agentą. Antaną Hermanavi- 
Apolonija Antanėlis.

Vyriausias So. Bostono ko
misaras sugautas su bačku

te munšaino.
Jau nuo senai So. Bostono 

komisaras pardavinėja mun- 
šainą. bet viskas ėjo žemes
niojo komisaro F', vardu. Ka
dangi pastaruoju laiku So. 
Bostone pradėjo munšaine
rius smarkiai gaudyt, ir tasai 
F', turėjo pabėgt. Dabar, vy- 
riausis komisaras netekęs sa
vo kompanijono. iau pats tur 
atsakyt už nelegali bizni. Pe
reitą pėtnyčią jis pakliuvo su 
bačkute munšaino. ir jeigu 
nebūtų į laiką pasiskubinę 
draugai su pagelba. butų ne
tekęs ir savo “arkos,” kurioj 
jis vežė bačkutę.

OPERETĖ

ADOMAS trJIEVA
Statys “Gabija” vadovaujant pačiam

Komp. M. PETRAUSKUI

14 BALANDŽIO-APRIL, 1929 
Nedėlioję, NUO 7:30 VAL, VAK.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
KAMPAS E IR SILVER ST., SO. BOSTONE

Operetėje dalyvauja gabus artistai:
Stasis Paura—Adomas; Pranė Bertulienč—Jie'a: And. Juodįrudis 

—Grafa.*: Satur. Račkauskas. J. Petrauskas—Kamenderiai; Koncer
tinę dalį papildys Stasys Paura, Ona Raulinaičiutė, Joną- Bulskis, 
Jieva Jurėniutė. Gabijos choras ir orkestrą.

Malonėkit atsilankyti visi. PRAŠO GABIJOS •’IIORAS.

Švinoriai reikalauja $12 
i dieną.

Švinoriu (plumberių) uni
ja sutiko pasirašyti su darb
daviais naują darbo sutartį 
trims metams, jeigu darbda
viai sutinka mokėti po $1.50 
už valandą, kas reiškia $12 i 
dieną, ir dirbti tik 5 dienas i 
savaitę.

BOSTON GARDEN
NORTH STATION

“Tarpininko” koncertas 
davė nuostolių.

Pereitą nedėldienį Lietu
vių Salėj buvo “Taiq)ininko” 
naudai surengtas koncertas. 
Bet vietoj naudos, išėjo ne
nauda. Prie koncerto reikės 
rengėjui pridėt iš kišeniaus. 
Programas buvo prikimštas 
visko. Bet butų buvę daug 
geriau, jeigu butų dainavę 
tik Menkeliuniutė ir Stankū
nas.

-------Nedėlioję-------

14 BALANDŽIO-APRIL,1929
DU PERSTATYMAI
3 vai po pietų ir 8:30 vakare.

DU OPERETISKI KONCERTAI

Raupai siaučia.
Massachusetts valstijoj 

pradėjo siausti raupų epide
mija. Pereitą savaitę buvo 
jau 26 apsirgimai. Keliatas 
atsitikimų buvo ir Bostono 
priemiesčiuose. Viena mote
ris mirė nuo raupų ligos So. 
Bostone. Sveikatingumo įs
taigos labai susirūpinusios.

Cantor Josef Rosenblatt
PASAULIO ŽYMUS KONCERTO ARTISTAS 

Ir Operetės Žvaigždžių Symfonijos Orkestrą

l'ikietai nuo X) centų iki $3. šaunami pas Shapiru Knvgų Store. 
7 Bcach St., Bostone ir visose tikietų agentūrose. 50c. tikietai par- 

siduos lik Boston G arde n. nedėlioj, Balandžio lt. nuo lt ryte.

75c. Vertės ŠLUOTOS, tik 19c.
PILNA EILĖ PENTOR1AMS REIKMENŲ, 

GELEŽIES TAVORŲ IR VIRTUVĖS DAIKTŲ.

Į PARKWAY AUTO SERVICE
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BAY STATĖ LUMBER CO. ’ 

CUM.MINGS STREET. prie South- 
ampton St, arti trelzkelio tilto. Turini 
malku ir visokių medžiu. Maži ir di
deli užsakymai tuojaus išpildomi, t 16) 

Telefoną* Hisrhiands 6502.

t Išrandatoja-Pardu<>da arba Maino*

• Prie Jūrių Kortičius •
• NANTASKET. SL GARADŽ1L J 
•GALI pamatyt: kampa.* <’ ir Bearh J 
J Avė, U aveland:
»prieina prie jūrių: 1 lota:
• k<-t. pėdų--ir kt iieme mažiem* na- 
I mums lotai; taipgi < oncord upės.
• Billerit a lutai: užmokai*, ar ant 
{mokėjimo; mažai įmokant.
! Viršui Arlington Heizh s
} 1 ir 2-šeimynų Namai, karšto van-! 
»dens šiluma, vi-: įrengimai. Ateik, t
• rašyk ar telefonuok Savininkui. •
• Dr. Gradv. :;_’7 Tremont st, Boston.*
• ^ . •• Tel. Capit-/. 5:;;’5. « il*)»» • »

fumiso šiluma, 9 
is.ooo i 

• 
i

and F1LLING STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia tais} nv> vieta.

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

V1KTOR VA1TA1T1S
415 Old Colony Avė,

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

LAIDOJIMUS
kuriuos paveua; 
mano prižiūrėji
mui, visuomet1 
būna patenkinti' 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
Lietuvis Grabonus

162 Broad»ay. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 tV. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston O3O4-W.

FranklinHardwareCo.
385 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas South Boston 3792.

I 
t 
i

F

Telefonas: So. Boston 4*68

D-ras Balaban
GY I)Y I OJ \S Iš RUSIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2-7 
371 DOIU HES I ER SI REET

SU. BOSTON’, mass.
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PIRMOJI LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Didžiausiu laivu S. S. CEDREC

Iš Bostono | Klaipėdą
26 GEGUŽĖS-MAY, 1929
DĖLEI PARANKI MO LIETUVIAMS.

Kadangi aš Putinai turėsiu lankyti kolonijas su Emigra
cijos reikalai.*, 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 i 
Lietuvą ir iš Lietuvos, be jokių kliūčių.

ANTRAS LIETUVIŲ BŪRYS
Išvažiuos iš BOSTONO prieplaukos i Lietuvą ant United 
Statės Linijos Laivo S. S. REPUBLIC.

5 D. LIEPOS JULY, 1929.

STEAMSHIP TICKET AGENCY
K. Sidabras vedėjas.

875 CAMBKIDGE ST.. (AM BRIDO E. MASS.
Ofisas atdaras vakarais iki 0 vai. Tel. University 9138.

r^5a52SZSaSę5H3EScSZSaS2SaS2SS5ESZ5ČSH5c5E5252SZSBSE5BS2SZSaSS52j25H5c^

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi Insurance ir Mortgičių Seniausia Agentūra 
332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 1662—1373.
OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

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

Rendy atneša j metu-. Kaina $22.000. J mokėti nemažiau kaip
$2000. likusius i.-mokėsite randomis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogau* vvvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį, jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toii 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

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

Kaina $6500. įnešti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jięš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W. Broad.vay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So Boston 1662—1873,

Parūpinant mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgičių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio — tik Mass. valstijoj.

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

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

a

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

Gydo Veneriškas Ligaa.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 

, Nedėldieniais nuo 9 iki 12. I

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON1ŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS G Y- 
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS boo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo lt Ud 
1 diena
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Tel. South Boston M2O 
Reeidence University 1468-J 

S. M. Puišiatė-Shallna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
|C6 Broedway. So. Bootoa. 

Room 2.

•:'52SHSZSZS25eS čS ČSES2S ožSSSSSHSB5 
Rį Telefonas: So. Boston 1058. 

s BayVievvMotor
Peter Trečiokas ir

.Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

p MECHANIKAI,
[n Taiso visokius automobilius ir 
E gerai patarnauja, 
(n Agentūra Studebaker ir Erskine. 
m Reikale* kreipkitės ir gausit 
-j patenkintą patarnavimą, 
įd Pardavimo vieta:

519 E. BROADMAY 
pJ Taisymo vieta: 
3 1 HAMLIN ST,
n] kampas E. Eight st,
3 SOUTH BOSTON. MASS.

pj
3

Dorchester Clot hing Shep
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
fulras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Al yda medžiotojam*. Mes su- 
perkam visų brangių žvėriukų 
skaras. laiku nušautus: įkapių, 
Muskrat, Raccoon, Opossum, 
Beaver. Mink ir tt.

M ARTI N MALU LIS 
1354 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

I

Telefonas fili.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomia pagal susitarimų. 
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas. 

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

ir
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Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Ėst ate and Insurance 
Justice of the I’eace

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

Lietuviška Aptieks
Mm ažbikoiao visokių Tabtų 

ir Šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrnkimo, cte. 
Taipgi užlaikom Dielių H Lietuvos. 
Patarnavimas koogeriausiaa. įvai
rios Šakny*, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų ^risiančiam ir per 
paštą. Masu Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STR EIT, 
BOSTON, MASS.

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

1 ALLE.N STREET, Cor. Chanbers St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblevskio) 

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

GROBLEMSKI * CO, Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bot maloniai"

I




