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KRIKŠČIONIŠKAS PASAULIS 
RUOŠIASI SKERDYNH.

KALBA APIE NUSIGINK
LAVIMĄ IR VIS DAU
GIAU GINKLUOJASI.

Vilnius Lietuvai negrąžintas. 
Vokiečių žemėj tebestovi 

aliantų kareiviai.
Pasibaigę dabar 1928 me

tai buvo da vienas žingsnis 
arčiau prie tarptautinės 
skerdynės, kuriai ruošiasi 
krikščioniškas pasaulis. Vi
sos valstybių kalbos apie nu
siginklavimą buvo niekas 
daugiau, kaip tik dūmimas 
žmonėms akių. Tuojaus po 
to, kaip vadovaujančios val
stybės pasirašė Kelloggo su
tartį daugiau nebekariauti, 
Francuzija paskyrė ekstra 
900,000,000 frankų savo ar
mijos ir laivyno sustiprini
mui. Anglija tuoj paskelbė 
steigsianti naują papėdę sa
vo karo laivynui Singapuroj. 
Nenori atsilikti ir Amerika. 
Skaitydamas savo kalbą 
Kongresui atsidarius gruo
džio pradžioje jis pareiškė, 
kad Kongresas būtinai turi 
skubintis didint karo laivy
ną.

Tautų Lyga jau keliatą 
kartų mėgino sušaukti pa
saulio nusiginklavimo kon
ferenciją. bet vis nieko iš to 
neišeina. Kuomet Francuzi
jos ir Anglijos atstovai Tau
tų Lygoj kalba apie nusi
ginklavimą, tai tuo pačiu lai
ku jų valstybės kala naujus 
ginklus ir gamina nuodingai 
dujas. Nesenai socialistų iš
kelta aikštėn slapta Anglijos 
Francuzijos sutartis parode 
pasauliui kuoaiškiausia, kad 
šitos valstybės visai nemano 
savo karo jėgų mažint, nors 
savo diplomatų liežuviais 
Tautų Lygoj plepa apie nu
siginklavimą. Šitoj sutarty 
yra pasakyta, kad jeigu ir 
bus nusiginklavimo konfe
rencija sušaukta, tai karo lai
mėjusių valstybių ginkluotos 
pajėgos toj konferencijoj ne
privalo būt svarstomos. Dik
tatorius Mussolini yra atvi
resnis ir jis tiesiai pasakė, 
kad pasirašė vieną Kelloggo 
taikos paktą, pasirašys jų 
dar dešimtį, bet Italijos ar
miją ir laivyną kaip didino, 
taip ir didins.

Jau treji metai, kaip Vo 
kieti ja priimta Tautų Lygor 
kaipo lygi su lygiais. Bet ly
gybės nėra. Anglų ir francu- 
zų kariumenė stovi vokiečių 
žemėj Pareinėj iki šiai die 
nai ir neleidžia vokiečiam* 
dainuoti savo tautiško him
no. Tas gi stiprina Vokietijoj 
šovinistinį elementą, mo- 
narchistus, kurie reikalauja 
keršto. Lietuvos sostinėj Vil
niuje įsivyravo lenkai, ir čia 
taip pat inkstą nesutikimų 
dūmai, iš kurių gali užlieps- 
nuoti naujo karo gaisras. 
Tiktai didelė darbininkų vie
nybė galėtų karo pavojų pra
šalint. Lai gi nauji 1929 me
tai suskaldytas proletariato 
spėkas vėl suvienija!

— t
AREŠTUOJA POLICIJĄ 

UŽ ANGLIAKASIU 
PERSEKIOJIMĄ.

*
Amerikos Pilietinių Lais

vių Sąjunga pasamdė garsų
jį advokatą Darrow iš Chica- 
cos ir žymų teisininką Gar- 
fieldą Hayesą iš New< Yorko 
ir ima nagan Pennsylyanijos 
policiją už nedorą angliaka-

KAD IR AKLAS, BET 
$100,000 PAVOGĖ.

Kentucky valstijoj yra pa
garsėjęs neregys vardu Nis-' _ _ _
bet, kuris būdamas aklas nuo šių persekiojimą. Valstijos

pereitą pavasari suėmė ir su
mušė angliakasių vadą Too- 
hey, jau areštuotas ir bus ati
duotas teismui. Gi prieš Al- 
legheny pavieto šerifą Brau
ną ir kitus tapo užvesta civi- 
lė byla, reikalaujant $100,- 
000 atlyginimo už išardymą 
mainerių mitingo ir nedorą 
areštavimą unijos vadų.

Užpuolimas ant angliaka
sių mitingo buvo padarytas 
pereitą pavasarį Rentono 
miestely, netoli Pittsburgho. 
Šerifas su savo kazokais tuo
met išardė mitingą, sumušė 
ir areštavo kai kuriuos ang
liakasių vadus, sakydamas, 
kad jie sulaužę padarytą su 
juo sutartį. Jie prižadėję jam 
tame mitinge kalbėti vien tik 
apie angliakasių uniją, o pas
kui kalbėję apie viską. Užtai 
jis, ponas šerifas, ir puolęs 
mitingą. Šiomis dienomis tu
rėjo būt suimtųjų tuomet 
angliakasių byla, bet teis
mas ją panaikino ir šerifo 
apkaltintus angliakasius pa
leido.

14 metų amžiaus baigė teisių J kazokas M. J. Onko, kuris 
mokslą ir pagalios tapo 
Louisvillės miestelio teisėju. 
Būdamas didelis fanatikas, 
jis baisiai aštriai bausdavo 
žmones už degtinę. Bet da
bar išėjo aikštėn, kad šitas 
dievuotas reakcininkas yra 
pavogęs S100,000. Apie
$40,000 jis pavogė iš bažny
čios, kurios kasierium jis bu
vo, o kitus išviliojo iš visokių 
lengvatikių. Sakoma, kad jis 
visus tuos pinigus prakišęs 
ant “stock marketo.”

NUSIŽUDĖ D-ROMAKSI- 
MOVO SESUO.

Chicagoje nusižudė gazu 
Klaudija Maksimova, gar
saus rusų mokslininko prof. 
Aleksandro Maksimovo se
suo. Pats, d-ras Maksimovas 
mirė keliatas dienų atgal nuo 
širdies ligos. Jis buvo pripa
žintas kaipo didžiausis žmo
gaus kraujo ekspertas visa
me pasauly. Ištrukęs iš Rusi
jos bolševikų velniavos, jis 
atvyko Amerikon 1922 me
tais. Manoma, kad dėl jo 
mirties ir jo sesuo dabar nu
sižudė.

Dėl S12.50 Areštavo 
Karalių.

Londono žiniomis, Angli
jos karo laivas areštavo Sa
moa salos karalių Tamaseaą, 
kuris atsisakė užmokėti 
$12.50 mokesčių anglų val
džiai. Karalius išgabentas 
Naujon Zelandijon. Nors ne
didelis jis karalius, bet visgi 
“Dievo pateptinis,” taigi An
glijai, kuri pati garbina ka
ralių, šitaip eigtis, rodos, ne
pritiktų.

HORADNICKIENE SU- 
DAUŽĖ “SPYKYZĄ”

Supykusi, kad jos vyras 
orageria daug pinigų ir pa
reina vis girtas, Paulina Ho- 
rodnickienė paėmė kirvį ir 
nuėjus į slaptą gertuvę, kuri 
buvo netoli jos namų, pradė
jo viską daužyti: stiklus, 
bonkas, bačkas, stalus ir ki
lus rakandus. Tai buvo New 
Yorke. Kelios dienos atgal 
,oks pat atsitikimas buvo ir 
Kansas Cityje.

DAKTARAS PALIKO PAI- 
PĄ LIGONIO VIDU

RIUOSE.
New Yorko žydelis Wein- 

stein apskundė daktarą 
Blanchardą iš Jersey City, 
reikalaudamas $50,000 atly
ginimo už apsileidimą. 
Weinstein sako, kad 1909 
metais d-ras Blanchard da
ręs jam operaciją ir palikęs 
guminę paipą šalia plaučių. 
Nuo to jis turėjęs visą laiką 
skaudėjimą ir kosulį. Nese
nai jis nuėjęs ligoninėn ir te
nai jam tą paipą dabar iš
ėmė.

Socialistai Sudarė 
Ertą Valdžią.

Estonijoj susidarė naujas 
ministerių kabinetas. Jį su
organizavo socialistas Rei. 
Naujon vyriausybėn ineina 
keturios pažangios partijos: 
socialistai, naujakuriai, dar
bininkų partija ir kr. liaudi
ninkai. Naujoji valdžia pa
tiekė Seimui savo programą, 
ir Seimas pareiškė jai savo 
pasitikėjimą 53 balsais prieš 
24.

NORI $40,000 HOOVERIO 
ĮVESDINIMUI.

Coolidge nori, kad įvesdU 
nimui Hooverio į preziden
tus Kongresas paskirtų $40,- 
000. Įvesdinimas bus 4 kovo.

BANDITAI paliko nosį, 
BET PINIGUS NUSINEŠĖ.

Eastcn. Pa. — šeši gink- 
'uoti banditai užpuolė First 
National banką Riegelsvillėj 
ir pagrobę $6,000 pabėgo. 
Bėgdami jie paliko tiktai 
vieną dirbtinę nosį, kurią 
vienas jų buvo užsidėjęs. Ki
ekių pėdsakų nėra. Banke 
ouvo da $20.000 neužrakin- 
x>j spintoj, bet šito plėšikai 
nepastebėjo.

SUDEGĖ $4,000,000 BAŽ
NYČIA.

New Yorke prie Riverside 
gatvės sudegė da nevisai pa
bausta baptistų bažnyčia, 
kunos pastatymas lėšavo

• i

SLanAJa* Sovietą 
Atstovybėj Berlyne.

Pavogta daugiau kaip $1,- 
000,000. Litvinovo brolis 

areštuotas Paryžiuje.
Pereitą sąvaitę iš Pary

žiaus atėjo Associated Press 
agentūros telegrama, kad te
nai liko areštuota' Maksimo- 
vič Litvinov, sovietų užsienio 
reikalų vice-komisaras Lit
vinovo jaunesnysis brolis.

Sąryšy su jo areštu išėjo 
aikštėn, kad sovietų preky
bos delegacijos vardu Berly
ne yra išleista už 1,000,000 
dolerių su viršum neteisingų 
perlaidų (draftsi. Dėl šitų 
suktybių yra kaltinamas da
bar suimtasai Litvinovas. 
Sakoma, kad jo suėmimo pa
reikalavusi jo paties brolio 
kanceliarija Maskvoje.

Bet suimtas Litvinovas 
kaltu neprisipažįsta. Tiesa, 
nuo šitų vagysčių ir suktybių 
jisai nesigina. bet aiškina, 
kad ne jis vienas tas sukty
bes daręs, o visa Sovietų pre
kybos delegacija Berlyne. 
Šitas suktybes daryti delega
cijai buvo pataręs Kominter- 
nas (komunistų Internacio
nalas). Komintemui reikėję 
pinigų agitacijai. Taigi suk
tybės buvo daromos ne as
meniniais išrokavimais. o ko
munistų partijos labui, savo 
areštuotas Litvinovas.

Paryžiaus policija (Litvi
novas dabar gyveno Pary
žiuje) padarė jo bute kratą 
ir sakosi radusi daug svar
bių dokumentų, kurie žada 
nušviesti visą šitą skandalą. 
Manoma, kad greitu laiku 
bus areštuota daugiau sovie
tų valdžios agentų ir diplo
matų Europoje.

Suimtasai Litvinovas turė
jo sovietų prekybos delega
cijoj Berlyne atsakomingą 
vietą, ir šitoms suktybėms 
pridengti jisai vartojo ofi- 
ciales sovietų valdžios ant
spaudas ir dokumentus.

ATSILAIKĖ PRIEŠ ARMO- 
TAS, BET MIRĖ NUO KA

TES (KANDIMO.
Lockport, N. Y. — Pereitą 

sąvaitę čia mirė nuo katės 
Įkandimo Mattew O’Connor, 
85 metų amžiaus žmogus. Jis 
dalyvavo Civiliniame Kare ir 
buvo mūšy sužeistas, bet 
nuo tų žaizdų buvo pasvei
kęs.

Į ANGLIJOS KARALAITIS 
RAGINA GELBĖT ANG- 

1 LIAKAS1Ų ŠEIMYNAS.
Anglijos karalaitis Wales 

išleido atsišaukimą į visuo
menę, ragindamas ją gelbėti 
nelaimingas angliakasių šei
mynas, kurios nuo to laiko, 
kaip Anglijoj užsidarė ang
lių kasyklos, kenčia baisų 
vargą. Jisai siūlo tautai “at
gaivinti karo laikų dvasią, 
kuomet kiekvienas rėmė val
džią,” ir remti tokiu pat bu
du badaujančius kasyklų 
darbininkus. Bet tegul po
naitis Wales ir savęs neuž
miršta. Vietoj trankytis po 
visą pasaulį, tegul jis savo 
kelionių pinigus paaukoja 

: badaujančioms šeimynoms.

ŪZDAKTT
‘KOMUNISTŲ MUŠTYNES 

SU FAŠISTAIS.
Vienos mieste fašistai tu

rėjo mitingą. Įsiveržė komu
nistai ir pradėjo šaukti: “ša
lin monarchistai!” Gi iš fa
šistiškų gerklių pasigirdo: 
“Šalin komunizmas!” Ir tuo
jaus pradėjo svaidyt vieni 
kitus alaus bonkomis ir stik
lais. Langai, veidrodžiai ir 
rakandai susirinkimo salėj 
tapo sunaikinti. Policija 
riaušes sustabdė.

RUSIJOJ AREŠTUOTA
200 DUONOS SPEKU

LIANTŲ.
Rygos žiniomis, šiomis 

dienomis Leningrade ir Mas
kvoje buvo areštuota 200 
biznierių, daugiausia iš jų 
žydų, kurie supirkdavo duo
ną pigesnėmis kainomis, o 
paskui parduodavo žmo- 

■ nėms brangiau. Visi šitie 
spekuliantai busią ištremti 
Sibiran.

I

POLICIJA AREŠTUOTA 
UŽ KRAUTUVES IŠVO

GIMĄ
New Yorke tapo areštuoti 

3 policmanai ir 3 detektivai. 
užtai, kad besaugodami po 
gaisro drapanų krautuvę ant 
Fifth avė. išvogė drapanas.

TREČDALIS RUSUOS 
ŪKININKŲ NETURI 

GYVULIŲ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad surinktos šiomis diėrio- 
mis žinios parodė, jog trečia 
Rusijos ūkininkų dalis neturi 
nei arklių, nei kitokių gyvu
lių laukų darbams dirbti.

ILLINOJUJE IVESTA 
ELEKTROS KĖDĖ.

Šiomis dienomis, Joliet’o 
kalėjime, Illinojaus valstijoj, 
buvo nužudyti elektros kėdėj 
3 jauni galvažudžiai: Dra- 
setti, Brown ir Clark. kurie 
pereitą vasarą užmušė far- 
merį. Iki šiol Illinojaus vals
tijoj žmogžudžius kardavo. 
Elektros kėdė įvesta tik dS- 
bar. ir šitie trįs piktadariai 
buvo pirmutiniai joje nužu
dyti.

APŠAUDĖ BAŽNYČIĄ
Halethorpe, netoli Balti- 

mores, nežinomi žmonės 
nakties laiku apšaudė meto
distų episkopalų bažnyčią. 
Jie pravažiavo pro bažnyčią 
automobilium du kartu, kož- J 
na kartą vis pipirindami ją' 
šūviais. Bažnyčios langai ir 
šventieji tapo privaryti ku
li pkų.

2 VYRAI NUŠAUTI PRIE 
SVETIMŲ PAČIŲ.

Frankfort, Ky. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo nušauti du 
vy rai. Gelžkelio darbininkas 
Crittendon nušovė miesto 
vežiką Lockerį, kurį jis rado 
prie savo pačios, o farmerys 
Marshall nudėjo pagarsėjusį 
šerifą Orą Dennisą, kurį jis 
nutvėrė automobiliuje su sa
vo pačia besimyluojant. 
Abudu užmuštieji buvo ve
dę, ir vienas jų paliko 3 vai
kus, o kitas net 10.

!

NUTEISTAS UŽ ŽMONIŲ 
APGAUDINĖJIMĄ

Dūšių ganytojas tyčia dėjosi 
neregiu, o paskui “stebuk

lais” praregėjo.
Kun. Arthur B. Amold. 

kuris nesenai Californijoj 
buvo paskelbęs didelį “ste
buklą,” šiandien sėdi jau 
San Quentino kalėjime už 
apgaudinėjimą religinių or
ganizacijų ir šiaip tamsių 
žmonių mulkinimą.

I Jegamastis Amold turėjo 
Huntington Parke (Califor
nijoj ) bažnyčią ir apie penki 
metai atgal pasisakė apja- 
kęs. Nuo to laiko jis dėjosi 
vis neregiu. Bet davatka Ai- 
mee McPherson pradėjo kar- 
štaijnelstis ir prašyti Dievo, 
kad sugrąžintų “tėveliui” 
Arnoldui regėjimą. Ir įvyko 
“stebuklas.” Vieną nedėl- 
dienį kun. Arnoldas pranešė 
susirinkusiems savo parapi- 
jonams, kad jis jau galįs juos 
matyti. Per “sesers” Mc- 
Pherson maldas Dievas ati
daręs jam akis.

------------ — į Apskelbęs šitą “stebuklą,” 
Katalikas Nušoko (,ušių tuo-

~t niT- i jaus leidosi pinigų rinkti
Nuo Van>inydo«. r'antDievogarbės'

t r""/ zmones gausiai aukavo,
šita* durnius paaukavo save Davatkos besipešdamos grū

dosi viena per kitą, kad tik 
gavus kunigėliui į krepšį sa
vo “apierą” įdėti. \

Ir taip tęsėsi nedėldienis 
paskui nedėldienį. Tikintieji 
tamsuoliai pradėjo plaukti 
net iš kitų miestų. Kunigas 
apsiskelbė tiesiog “apašta
lu.”

Bet įsikišo policija ir šven
tą biznį sugadino. Dūšių ga
nytojas Amold buvo areš
tuotas už apgaudinėjimą ir 
demoralizavimą žmonių. 
Šiomis dienomis Los Angeles 
mieste buvo jo byla, ir teisė
jas Walton Wood nuteisė jį 

i kalėjiman nuo 1 iki 5 metų.
Reikėtų tokių teisėjų ir 

Lietuvoje, kur beveik kožnas 
užkampis yra laikomas “ste
buklinga” vieta.

PRIGĖRĖ 25 FRĄnCUZAI.
I Gruodžio pradžioje iš Ka- 
| nados išplaukė Francuzijon 
francuzų laivas “Pacifiųue” 
ir prapuolė be žinios. Dabar 
rasta viena jo valtis su vienu 
lavonu. Ant laivo buvo 25 
žmonės. Manoma, kad visi 

I jie jau žuvę.
I 

į 
I
I

Panelei švenčiausiai.
Meksikos mieste San An- 

gel, kur liepos mėnesy vienas 
religinis fanatikas nušovė 
naujai išrinktą Meksikos 
prezidentą Obregoną, šiomis 
dienomis kitas religinis be
protis nušoko nuo varpiny- 
čios bokšto ir nusisuko kvai
lą savo galvą! Jis padarė tai 
“Panelės švenčiausios gar- 
bei.”

Tą dieną Meksikoj buvo 
Panelės Švenčiausios iš Gua- 
dalupos šventė. Meksikoj ši
ta panelė tikintiems turi to
kios svarbos, kaip Aušros 
Vartų panelė turi Lietuvos 
davatkoms. Taigi, kada San 
Angel mieste prie bažnyčios 
susirinko tikinčiųjų minia, 
vienas vyras pradėjo skam
binti varpais. Iš pradžių var
pai gaudė po valiai, paskui 
labai garsiai. Varpams nuti
lus, tas žmogus pasirodė var- 
pinyčios bokšte ir pradėjo 
šaukti į susirinkusią apačioj 
minią:

“Šiandien yra musų pane
lės švenčiausios iš Guadalu- 
dos šventė. Aš esu jos gar
bintojas ir šiandien aš noriu 
paaukauti save jos garbei.”

Minia nežinojo ką tai reiš
kia ir ramiai sau stovėjo. 
Tuomet tas žmogus sušuko: 4.T-

i

DĖL INFLUENZOS UŽDA
ROMOS BAŽNYČIOS IR 

MOKYKLOS.
Influenza Amerikoj ple

čiasi. Ja užsikrečia vieni nuo 
kitų. Todėl Columbia mies
tely, South Carolinoj, tapo 
uždą lytos visos bažnyčios. 
Keliuose miestuose pietuose 
užsidarė visos mokyklos. 
Chicagos Universitetas užsi
darė Kalėdoms visa sąvaitę 
anksčiau, negu paprastai.

JUODVEIDIS VAIKAS 
NUTEISTAS MIRIOP.
Vasario 15 d. Chicagoj 

bus nužudytas elektros kėdėj 
Daviri Shanks, jaunas juodu
kas, kuris užmušė ir apiplėšė 
Northwestem T ‘ '

— — i
MU- nuris uzjiiusc n apipieac j

____ __  North westem Universiteto Na. gerai, aš tuojaus mirsiu. 
Revoliucinė Kinijos vai- studentę. Jis užrtatė jos laik-

_ ___ _  skaityti rodei} uz $1.19, 
naujus 1929 metus nuo 1 d- buvo sugautas.

KINIJOJ ĮVEDAMAS MŪ
SIŠKIS KALENDORIUS.
Revoliucinė Kini jo: 

džia išleido įsakvma s 
1—’ 
sausio, taip kaip yra priimta 
Vakarų pasauly. Bet minios 
naujam kalendoriui nelabai* 
pritaria.

ŠVEDIJOS DARBININKAI tojų naktimis saugos-tiktai 
PASIRAŠĖ TAIKOS vienas policmanas. Pirma 

SUTARTI tbuvo keturi, bet miestui pri-
Švedijoj pasirašvta tarp truko pinigų, tai 3 tvarkos 

darbininkų ir darbdavių tai- dabotojai buvo paleisti.

ir tuomet

SUSIRINKO NAUJAS 
RUMUNŲ SEIMAS.

Rumunijos naujas Seimas 
jau susirinko. Buvo didelės 

Ką, ar jus man netikit? iškilmės. Premjerui Maniu 
Įtaisyta didžiausių ovacijų. 

Ir tai pasakęs jisai nušoko: Valstiečiai vyrauja.
nuo bokšto, ant vietos užsi- --------------
mušdamas. SMARKUS ŽEMĖS DRE-

Pasauly, žinoma, blogiau BĖJIMAS RUMUNIJOJ, 
nuo to nebus, kad vienas 
duinius užsimušė. Bet šitas smarkiai 
atsitikimas parodo, prie ko- Žmonės buvo labai persigan-

Pereitą sąvaitę Rumunijoj 
drebėjo žemė.

MEKSIKOS SPAUSTUV- 
NINKAI IŠSTOJO IŠ 

“CROM’O.”
Visos Meksikos spaustuv-

ninku unijos nutarė išstoti iš! kos sutartis, kad per du me- ’ —----- ;—- >
Darbo Konfederacijos'tu nebus nei streikų, nei lo- Maskvoj atsidarė vakari-

ANT VISO MIESTO 1 
POLICMANAS.

Darbv, Conn. — Nuo šiol . . .
šį miestą su 11,500 jo gyven-,kl(,s beprotystės tikėjimas dę. bet nelaimių nebuvo.

- - - - - gali žmogų privesti. ---------------

$4,000,000. Liko tik apruku- (CROM), kuri atsisakė rem- kautų. Sutartis apima 234.- nė mokykla mokinti moteris 
sios muro dienos ir stulpai, ’ti prezidento Gilo valdžią. OOOdai-bininkų. milicijos pareigoms.

SUĖMĖ $5,000,000 
ŠMUGELĮ.

Valdžios agentai New 
Yorke sučiupo visą toną nar- 

Netoli Hartfordo trauki- kotikų, kuriuos šmugel- 
nys sudaužė automobilių ir ninkai mėgino įšmugeliuot 
užmušė du vyru, kurie važia- iš laivo. Narkotikų vertė ap- 
vo skersai geležinkelį. įskaitoma į $5,000,000.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 2 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LiUJE.
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V.3A PARTIJA VIRSTA 
» KONTREVOLIUCIO- 

NIERIUS.”
Amerikos komunistų 

CAvorkerių”) partijoj eina 
gilus perversmas. Žymiausie
ji "yvorkerių” vadai pradėjo 
virsti i "kontrevoliucionie- 
rius,” Trockio ir Lenino pa
sekėjus.

Ve. pasiklausykite ką apie 
vykstantį dabar Amerikos 
komunistuose perversmą 
skelbia jų pačių partijos ko
misariatas:

"Tarp vadovaujančių Minne- 
apolio trockistų yra V. R. Dūri
ne. Skoglund. Coover. Votavv ir 
Hedlund.

"Chicagoj Arne Svabeck. bu
vęs distrikto organizatorius, ir 
GI; tzer. Jaunų Komunistų Ly
gos Nacionalio Pildomojo Ko
miteto narys, atvirai puolėsi Į 
glėbi trockizmui. O tik dar ne
senai chicagiškiai Opozicijos 
draugai nominavo Swabecką i 
savo distrikto organizatoriaus 
vietą.

"Bostono distrikte trockistai 
dabar susibūrė Į Lygą Prieš 
Partiją’, i pasivadinusią Nepri
klausomą Komunistų Sąjungą, 
vadovybėje daktarės Koniko- 
vos. kuri nuo senai jau buvo 
Opozicijos šulas, ši grupė Can- 
neno pasekėjų jau leidžia savo 
laikraštuką — -Biulletiną’—at
virai kontr-revoliuc-inį 
kuriame šlykščiausiai 
ma Sovietų Sąjunga.

“Clevelande. New
Kansase ir kituose distriktuo- 
se trockizmas taipgi pakėlė sa
vo biaurią galvą, gaudamas sau 
rekrutų iš Opozicijos eilių.

"Finų frakcijoj, dešinumo ir 
trockizmo pavojai tūlą laiką at
rodė labai rimti. Nepartinėse 
organizacijose pradėjo prieš 
Partiją žiauriausias atakas ne
gražiai paskilbęs dešinysis 
sparnas, oportunistinė šaika 
Sulkaneno. Askelio. Bergo, 
Morsono ir Salio, kurie per ii-1 
gus metus sudarė Opozicijai nu
garkauli tarp finų partijiečių. 
šie Partijos ir Komunistų In
ternacionalo priešai visi liko iš
vyti iš Partijos...” •
Ti.igi išrodo, kad tik viena 

Pn .-•kos ir Bimbos kompa- 
ni.i. nori da maitintis Mask- 
v< < buterbrodais ir jai patai- 

Kiti “yvorkeriai” jau 
opozicijoj “yvorkina.”

J APŽVALGA .T

S
Naujaisiais Metais.

r. i v i s
gai žudo centralinėje Azijoje 
draugą, kuris stovėjo pirmose 
Spalio eilėse!”

Jeigu dabar atsikeltų jš

No. 52. Gruodžio 26, 1928.

nalizmas? Bet dei šito patema-I 17ICIT/1 PO 
lizmo kapitalistiniai laikraščiai ( V luluvJ I Xz 
triukšmo nekelia. Jie ima neri
mauti ir bartis tiktai tuomet,1 
kai kas nors pasiūlo, kad vai-'

|

I
I

I

grabo paU< Leninas, jis, be 
abejonės, irgi butų pasmerk
tas tokiam pat likimui, kaip 
Trockis ir kiti bolševikiškos 
revoliucijom tėvai.

O lietuviškieji komunizmo 
vuodegos iš ‘‘Laisvės” ir 
“Vilnies” vįg vizgina pritar-

Davatkoms pagalvoti.
Arizonos valstijoj gyveno 

džia teiktų šiek-tiek pagelbos Tom Goodwin, jau nebe jau- 
neturtingiems žmonėms, kurie nas, bet da nevedęs ir turtin- 
visą savo gyvenimą sunkiai dir- gas žmogus. Jis turėjo pa- 
badel duonos kąsnio!” 

Bet tie žmonės, kurie prie
šinasi Hooverio sumanymui, 
turi galvoje da ir kitokių iš- 

v imies vizgina prnar- skaitliavimų, negu paterna- 
dami Maskvai, kuri kartas iizmas (tėviška globa). Jie 
nuo karto numeta jiems po žino, kad naudojant toki ka- 
senvičių. pitalą bus labai daug grafto,

--------------- bet tasgraftas teks tiktai 
OPOZICIJA $3,000,000,000 tiems, kurie stovės prie vals-

HOOVERK) FONDUI.
"Naujienos” rašo:
"Kai kurie laikraščiai jau 

ėmė nerimaut dėl Hooverio su
manymo. kad Jungtinės Valsti
jos sukeltų 3 bilionų dolerių 
fondą, kuris butų vartojamas 
krizio metu viešiemsiems staty
bos darbams, idant bedarbiams 
butų Įaogos gauti uždarbi. Tie 
laikraščiai sako, kad tai butų 
■paternalizmas.' kuris demorali- tame numery randame šito

kią žinią iš Šiaulių:
"Šiaulių apskrities viršininko 

įsakymu visiems knygynams ir 
kioskams uždrausta pardavinė
ti Prezidento, ministerių, aukš
tųjų valdininkų ir karo vadų at
vaizdus — atvirutes. Parėdy
mas motivuotas tuo. kad at
vaizdai pasitaiko blogai paga
minti ir. patekę į užsienį, suda
ro blogą vardą."

Mes 'patartume Jo Ekse-

Sveiki, lietuviai darbininkai. 
Sulaukg^Nnujuosius Metus! 
Lai puošia grožybės vainikai 
Jus kelio i laimę vartus,

Kur Darbo siekimai kilni 
Dorybės ir meilės pilni.

kelti viešumon, nes jis aktua
lus. opu<> Tiesiog stebėtina — 
kad tokiu svarbiu ir skaudžiu < 
reikalu Kaunas tyli, spauda ne
drįsta prasižioti, lyg viskas S. 
Lietuvoj butų tvarkoj, visi bu-! 
tų aprūpinti darbu, turėtų iki 
soties pavalgyti.”

Liaudininkų laikraštis ma
no, kad dėl to Lietuvoje ir 
banditizmas pradėjo smar
kiai paskutiniais laikais aug
ti. Nes ką gi darys žmogus, 
kai jis alkanas, o darbo gaut 
negali ir niekas jo likimu ne
sirūpina? Jis puola kitus ir 
plėšia.

‘‘Socialdemokratas” pa
stebi. kad bloga netik miestų 
darbininkams, o ir ūkinin
kams. kurie nukentėjo dėl 
blogos vasaros. Bet apie su
vargusius ūkininkus nors 
kalbama, mėginama juos su
šelpti. Iš valdžios jiems esą 
jau paskirta 10.000.000 litų. 
Tuo tarpu gi apie miesto 
skurdžius, kurių padėtis 
daug sunkesnė, niekas ir kal
bėti nenori. Ir kaip tyčia re
akcija išgriovė beveik visas 
darbininkų profesines sąjun
gas. Neturėdami savo orga
nizacijų. darbininkai yra be
jėgiai ir neturi galimybės 
pareikalauti sau teises gy
venti.

i

i

organą.
šmeižia-

w IYorke.

I

Naujosios istorijos iapąx 
Gyvenimas skleidžia deLmus;
Lai rengia jis priespaudai kapfR 
O laimę Į yargšo namus.

Ištiesk i m rankas viens kitam. 
Bendriem mus gerovės tikslam.

Pasaulis, lig šioliai vergijoj. 
Lai keičias su Metais Naujais— 
Lygybe ir laisve žmonijoj. 
Šviesios Tobulybės keliais.

Suspaudę širdingai rankas, 
Nuveiksime priešo spėkas!

Naujuosius Metus mes sulaukę, 
Ugdykim ir viltis naujas;
Tai niekis, kad vėjai dar kaukia
Ir matom engėjų gaujas.

Mums pergalę laikas žymės. 
Nes visgi Teisybė laimės!

Žvangąs.

i

senvičių.

proti kas metai prieš Kalė
das pripirkti visokių dovanų 
ir išdalyti jas beturčių vai
kams. Dėl šitokio savo pa
pročio jis buvo pramintas 
“Santa Claus.”

Pripirko jis ir šįmet tokių 
dovanų. Pripirko jų pilną 
automobilių ir vežė juos į 
savo miestelį. Bet jam va
žiuojant užėjo baisi audra su 
sniegu, užpustė kelią, užlip- 

Taigi šita opozicija dė jam akis, ir jis nepastebė- 
iš pavydo, jo, kaip jo automobilius nu- 

" krito tarpkalnėn, 160 pėdų 
žemiau kelio. Vežimas sudu
žo, dovanos išsibarstė ir pats 
Tom Goodvin užsimušė. Žu
vo žmogus, kuris nešdavo 
vargšų vaikams daugiausia 
džiaugsmo ir laimės.

Taigi tegul dabar pagal
voja visokie brostvininkai ir 
davatkos: Jeigu ištikrujųyra 
toks Dievas, kaip jie tiki, 
tai kodėl jis leido šitam lab
daringam žmogui taip tra- 
gingai pražūti? Nejaugi vi
sagalis Dievas nežinojo, kad 
paleista jo audra pasibaigs 
šitokia nelaime?

tybės lovio — republikonų 
administracijai ir jos paka
likams. r_ 'J"' 
kila daugiausia i 
kad vieni galės vogti, o kiti 
—ne.

BIJOSI, KAD UŽSIENIS 
NEPAMATYTŲ SMETO

NOS PAVEIKSLŲ.
“Socialdemokrato” 48-

zuotų žmones; ažuot patys rū
pinęsi savim, žmonės Įprastų 
kiekvienoje bėdoje reikalauti 
pagalbos iš valdžios.

"Sakysime, kad Hooverio su
manymas. iš tiesų, reiškia pa
ternalizmą. Bet kas tame blo
go? Ar šiandien valdžia nesirū
pina tam tikrais piliečiais, kaip 
geras tėtė savo vaikeliais? Ir 
dar kaip!

"Kuomet kyla darbininku I
streikas, dėdė Šamas atsiunčia į lenci jai Lietuvos prezidentui 
savo ginkluotas jėgas pramo-■ ir kitiems garbingiems po- 
nininko nuosavybei saugoti: nams užsidėti pudros ant no- 
teismai išleidžia ‘indžionkše-šių galų ir nusidažyti lupas, 
nūs.’ draudžiančius streikinin
kams pikietuoti dirbtuvę. Sau
godama.- Amerikos kapitalis
tų biznį nuo užsienių kompeti- 
cijos. dėdė Šamas turi aukštus 
protekcinius muitus importuo
jamoms prekėms. Kada Ameri
kos milionieriai. investavę sa
vo kapitalus Meksikoje, susi
pyksta su Meksikos valdžia, tai 
dėdė Šamas tuoj šoka jiems i 
pageibą.

"Kas gi tai yra. kad ne pater-

Ar keičiasi žemės oras?
Harvardo Universiteto 

profesorius Robert DeCour- 
cy Ward skaitė anądien pa
skaitą apie žemės klimatą. 
Didžiuma žmonių tiki, kad 
musu planetos oras keičia
si. Dvidešimts ar trisdešimts 
metų atgal oras buvęs visai 
kitoks, negu dabar. Taip ma-

SAKO, LIETUVAI GRESIA 
INTELIGENTŲ PER

TEKLIUS.
"Lietuvos Žinios” 

nuoja. kad Lietuvai 
naujos rūšies krizis, 
inteligentų perteklius. Sako:

"Nesenai laikraščiuose pasi
rodė žinių, kad šįmet musų uni
versitetą lanko iau daugiau, 
kaip 4000 studentų. Toks žy
mus skaičius siekiančių aukšto
jo mokslo rodo, kad švietimo 
srity mes labai sparčiai žengia
me pirmyn, ir kad netrukus bai
gusiųjų aukštąjį mokslą nuo
šimtis Lietuvoje pavys tokius 
kraštus, kaip Francuzija. Ang
lija ir net Vokietija.

“Iš to. žinoma, turėtume tik 
džiaugtis, jeigu sykiu su šituo 
nuošimčiu kiltų lygiagrečiai ir 
krašto ekonominis bei kultūri
nis lygis..."

Bet—
"...žemas musų krašto ekono

minis lygis neleidžia didėti ir 
užsiimančių laisvomis profesi
jomis skaičiui, bent, sakysime, 
iki to skaičiaus kurs yra I^atvi- 
joj.

"Dėl to netrukus mes neiš
vengiamai turime susidurti su ■ 
inteligentų nedarbu, šis nedar
bas niekuo nėra geresnis, jeigu ; 
dar neblogesnis, už darbininku i 
nedarbą...” •

į
Mums rodosi, kad su tuo 

nebūtų jokios bėdos, jeigu 
švietimo srity valdžia dau
giau žiūrėtų gyvenimo reika
lavimų. o ne sektų senos ru- 
sų mokyklos pėdomis. Lie-

RADEKAS PLIEKIA STA
LINUI KAILI.

"Naujienos" įdėjo Radeko 
laišką, rašytą Rusijos Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetui, protestuojant prieš 
Staliną, kuris pasiiyžo nužu
dyti Trockį lėta mirtimi.

Radekas yra vienas veik
liausių ir gabiausių Rusijos 
komunistų, bet dabar ir jis 
gyvena ištremtas, nes jis lai
kosi Lenino nustatytos lini
jos ir stoja už Trockį. Savo 
laiške kompartijos Centro 
Komitetui jis sako:

"Jus leidžiate, kad bolševi- 
kai-leninistai ištrėmime butų 
naikinami. Sibiriakovą. kuris 
kitados prie caro buvo išsiųstas 
į katorgą, GPU. pargabeno Į 
Maskvą beviltingoje padėtyje. 
Draugas Aiški, kuris užsitrau
kė sunkią ligą, bedirbamas re
voliucinį darbą Kinuose, buvo 
arti mirties Naryme be gydyto
jo pagelbos, ir dabar dar mėgi
na ji pervežti iš Tomsko ligoni
nės j Rubcovską. kur visai nėra 
tinkamų daktarų. Ištikimas 
partijos draugas. Taras Choreč- 
ko. blaškėsi be sąmonės, sirg
damas šiltine Naryme. tokiam 
krašte, kuris apsiaustas iš visų 
pusiu pelkėmis, taip kad nė gy
dytojai negali per jas pereiti, ir 
tik musų protestai galų gale 
privertė jus perkelti jį į Kairie
ne: ir jisai tenai nukeliavo, vos 
pasilaikydamas ant kojų, ir ne
turėdamas pinigų. Mes turėjo
me kovoti dėl poros rublių, kad 
butų kuo nusiųsti jam jo baga- 
ža. Mes apie visą tai tylėjome ir 
į nieką nesikreipėme, tik į Jus.

‘‘Bet draugo Trockio ligos is
torija perėjo musų kantrybės 
ribas. Mes negalime tylėdami 
žiūrėti, kaip maliarija ėda jėgas 
kovotojo, kurio visas gyveni
mas buvo pašvęstas darbininkų 
klasei, kuris buvo Spalių Revo
liucijos kardas. Gana žaisti 
draugo Trockio sveikata ir gy
vybe! Jus turite pakelti klausi
mą ir padaryti galą bolševikų- 
leninistų trėmimams. Jus turi
te reikalauti, kad draugas Troc
kis artimiausiu laiku butų per
keltas į kitokias klimato saly-j 
gas, kad jam butų suteikta! 
kompetentiška gy dymo pagelba 
ir kad jisai butų paliuosuotas, 
nuo rupesnio dėl duonos kąsnio. 
Pasiskubinkite kaip galint grei
čiaus. kad mes nesusilauktume 
gėdos, kad* šimtai tūkstančių, 
kurie matė Trockį pilietinio ka
ro frontuose, ims kelti savo bal
są dėl jo išgelbėjimo. Skubinki
tės. nes. kad ir daug pakenčia 
partijos darbininkas. l>et jisai 
nepakęs tos minties, kad darbi
ninką klasės partiia sąmonin-

aima- 
gręsia 
būtent

PATRIOTAI APVOGĖ 
SAVO TĖVYNE-

Telegramos iš Rumunijos 
praneša, kad paėmus valstie
čiams revoliucionieriams 
valdžią ir laimėjus rinkimus 
i parlamentą, dabar pradėta 
kelti aikštėn senojo režimo 
suktybės.

Šiomis dienomis paaiškė
jo. kad prie buvusios patrio
tiškos Bratianu valdžios bu
vo pavogta ištisas geležinke
lis, kuris karo metu buvo nu
tiestas iš Transyivanijos Ru
munijon. Įtaisymas to gele
žinkelio kainavo valstybei 
34,000.000. Liaudis sudėjo 
pinigus, o patriotai geležin
keli pavogė—pavogė tikroj 

i to žodžio prasmėj. Geležin- 
į kelio dabar visai nėra. Išlup
tos relės, signalai, tiltai, ir 
visa medžiaga slapta par
duota. Garvežiai ir vagonai 
taip pat parduoti. Bet vals
tybės knygose pardavimas 
visai neparodytas ir gauti pi
nigai iždan neįnešti. Vadina
si. patriotai susikimšo pini
gus į savo kišenius.

Reikia pasakyti, kad pat-, 
riotai visur tokie. Juk Ameri
koje karo metu irgi daugiau
sia vogė tie žmonės, kurie 
dėjosi karščiausiais patrio
tais.

i

t

11 . i OVOJE BADAS BEL
DŽIASI Į DURIS.

Kas sykis iš Lietuvos atei
na vis blogesnių žinių. “So- 
ci<idemokrato” 48-tame nu- 
m. ;;.- bedarbių padėtis pie
ši; nra šitokiais žodžiais:

• Juo artyn žiema, tuo vis la- 
l):au g:tu<ėja pas mus žinių apie 
!a:. kad darbipinkų padėtis da

ri kaskart vis sunkesnė. Kai- 
> darbininkai, išsklaidyti ir 

. -Riesti ūkininkų minioj, neor
ganizuoti ir bejėgiai. susimeta 
kas sau ir tylomis vargsta iki 
> ’š paskutinės jėgos. Iš ten ir 
žinių tartum mažiau, nors skur
das yra gal net didesnis kaip 
miestuose.

‘Bet ir miestuose vargas 
bręsta. Darbo reikalingų skai
čius darosi vis didesnis. Kiek- 
\ ienos Įstaigos durys, kuri nau
doja darbininkų darbą, vis daž
niau varstomos alkanų bedar
biu. varstomos be vilties, nes 
jieškantiems vis tas pats atsa
kymas — darbo nėra."

Taip jau pesimistiniu tonu 
kalba ir ‘‘Lietuvos Žinios.” 
Girdi:

"Suėmus krūvon darosi aiš
ku. jog darbų perspektyvos 
daugiau negu pesimistinės, kai
mo biednuomenės piniginis ir 
maisto išteklius artinasi prie 
nulio ir todel suprantama, jog 
besiartinant žiemai šiuo reika
lu reikia rimtai susirūpinti. Ne
reikia būti iki kaulų socialde
mokratu. bet tik sveikai galvo
ti kad nedarbo reikalas reikia

I

VILNIAUS LIETUVIU mokvkĄ pėdornisC'Li;.
LAIKRAŠČIAI NETURI • tuva yra žemės ūkio kraštas.. 

SKAITYTOJŲ.
Vilniuje nesenai sustojo

"Dirva.” Dabar “Ke- 
praneša, kad jis irgi 
priverstas sustoti. Su

t 

ir ūkininkų vaikai mokyklo
se turėtų but mokinami ne! 
lotynų ir graikų kalbų, ne 
Einšteino teorijos ir algeb
ros. bet kaip pasidary ti ratus 
ir kubilą, kaip išdirbti ir 
Įtręšti žemę, kad bulvės ge-

ėjusi 
lias” 
esąs r._ ____
gruodžio mėnesio pabaiga 
sustojas taipgi ir "Vilniaus . - 
Aidas,” trečias lietuvių laik-.na’^ užaugtų.
rastis. Tas parodo, kad Vii- Gerai, pasakys kas. bet 
niaus krašte nėra lietuviu 'kaiP tai padalyti, kuomet 

. nenori mokintis
technikos ir agronomijos, o 
veržiasi i "aukštesnes” pro
fesijas?

Padaryti tai labai lengva, 
ypač tokioj mažoj šaly, kaip 
Lietuva. Juk nesunku nu
spręsti. kiek Lietuvai reikia 
kas metai naujų gydytojų, 
mokytojų, teisininkų ir kitų. 
Daleiskime, kad reikia kas 
metai išleisti apie 20 naujų 
daktarų. Tiek tik ir turėtų 
but Į medicinos skyrių kas 
metai priimama. Taip pat 
reikėtų nustatyti normą ir 
kitiems fakultetams. Liku
sieji visi tegul mokinasi že
mės ūkį vesti. Tuomet inteli- 
gentų-ubagų pertekliaus ne
bus.

laikraščiams dirvos, nėra pa- jaunimas 
kankamai skaitytojų.

Tiesa. "Kelias” sako, kad 
vietoj sustojusių trijų laik
raščių busiąs leidžiamas di
delis ir iliustruotas savaitraš
tis "Vilniaus Rytojus.” Bet 
ar jam geriau seksis, tai lie
ka dar pamatyti.

D-ro Alseikos leidžiama 
"Šviesa” ir politinių emi
grantų "Pirmyn” vis dar ei
na.

kai kitą syki duos save foto
grafuoti, tai tuomet Lietu
vos vardas gal nenukentės.

Redakcijos Atsakymai.
J. S. Jaras. — Su panašiais 

rungtynių pasiulyjimais re
dakcija neturi nieko bendra, 
tad jūsų pranešimo sunaudo
ti negalėsime. Malonėkit ra
šinėti žinutes, už ką busim 
jums labai dėkingi.Naujausi Lietuviški Rekordai columbia
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JONAS BUTĖNAS. Baritonas 
Su O.'lu«trxjt ItoTln.

Pamylėjau Vakar A
lioigėriau Arieikytė*

M.ARANOJAUS LIETI VISKĄ MAJHIZKŲ ORKESTRĄ
I r. Yolko. I^ee.dr*r; Singing by A. £aok*v>cj«* 

Jaunikio Polka
2u*irunkų Nakas. Mal-.^iojaua Lieturiika Orkestrą.

Fr. Yotko, Lcader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai. Pdka
Nekalty V aka*

i '
4 ■ ■ > r '• • £

ANTANAS V.KNACAmr
_ Su Piano Akomp. M.-YoozBvitti
Trya Jaunikiai
Mudu Du BroKukai

Antanas Vanagaiti* ir K. B. KriaučiuM

TRUBAUCRV kvartetas 
Su Akoapan.

Tyliąją Naktį 
Rami Naktie ,

TRUBADŪRŲ KVARTETAS TR SOLISTĖS

šventoji Naktie.
Šventoji Naktį*.

Su O. kestros Akomp* n. 
Firma J'.tu* »M. IV! rauakat) 
Antra ba!is <M. Petrauskai i

f

t

r
J

MAHANOJAUS
F r. Y“t ko.

Vilniaus Polka 
Petroru-U s Totka

f

LIETUVIŠKA MAlNrERTŲ ORKESTRĄ
Leader. Sit./rng b>- A. >xukevirius

M AH ANOJ AUS

Ifagd’t Poika 
Medžiotojo Valcas

LIETVMSKA MAtNIERTŲ ORKESTRĄ
h r. Yotko. Leaurr

LUTVVIV TAI TIKF.A OttUfflU
Puiki Porelė, Fo,ka

Rm>xo>. Pofk, Į

OPEROS ARTISTE. LIUDA SIPAVIČIŪTĘ Cor.tralo
B*-4a. Kad Giitinr Ne f.da
Vasaros Naatyz

f

LENKŲ PREZIDENTAS 
PASVEIKO.

Lenkijos prezidentui Mo- 
sickiui buvo padaryta opera
cija. Bet jis jau pasveiko ir 
sugrįžo prie darbo.

Bvy these reeords fromyourheal^ea/er crorderi# 
tMailfrom mares!detder aiddslcforCanpldeCafMįue 

COLUMBIA PHON0GRAPH COMPANY 
1000 Washington Street. Boston. Ma».
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, no netik paprasti žmonės, 
bet ir inteligentai. O tuo tar
pu nieko panašaus nėra, sako 
prof. Ward. Žinoma, oras 
nėra toks daiktas, kuris ga
lėtų visuomet but pastovus. 
Jis svyruoja, įvairuoja. Bet 
paėmus apskritai, skirtumo 
jame nėra. Ir šiandien jis yra 
toks pat, koks buvo 6.000 
metų atgal. Jau daug metų, 
kaip oro apsireiškimai yra 
rekorduojami tam tikrais in- 

‘ strumentais, ir tie rekordai 
parodo, kad žemės oras nesi
keičia.

i Kodėl tad .žmonės tiki, 
kad jis keičiasi? Jie tiki to- 

I dėl, sako prof. Ward, kad jie 
remiasi savo atmintimi.

i Žmogaus atmintis gi nėra 
' tikra rokykiė. Žmogus daug 
• dalykų užmiršta, arba juos 
klaidingai atsimena.—

Parduoda girias.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Miškų Departa
mentas paskelbė stačio miš- 

Į ko varžytines, kurios turėjo 
įvykti 28 lapkričio ir 4-5 
gruodžio dienomis. Pardavi
mui buvo skirta 1,388.50 
haktaro miškų, už kuriuos 
tikėtasi gauti 3,500,000 litų.

Nėra abejonės, kad tos 
varžytinės jau Įvyko ir miš
kai parduoti. Kuomet kiek
viena valstybė stengiasi kaip 
galėdama mišką taupyti ir 
auginti, tai Lietuvoje 
matome < 
nimą.

Mes 
valdžiai reikia pinigų. Ji turi 
didelę kariumenę, daug lei
tenantų, eibes žvalgybinin
kų, ir visiems tiems žmonėms 
reikia mokėti algas arba 
duoti užlaikymas. Kitokių 
šaltinių, iš kurių valdžia ga
lėtų pasisemti pinigų. Lietu
voje beveik nėra, todel ji 
parduoda girias.

Bet kas bus, kai dabarti
nė Lietuvos valdžia su savo 
leitenantais ir žvalgybinin
kais pravalgys visus miškus? 
Kur ji tada gaus pinigų? Ir, 
kas blogiausia, kur Lietuvos 
gyventojai gaus tuomet ku
ro ir medžiagos namams pa
sistatyti?

Ar supranta Lietuvos dik
tatoriai, prie ko jie veda 
kraštą? ___

; mes
didžiausi jo naiki-

suprantame, kad
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CHICAGO, ILL.
Mockaus prakalbos ir 

bedarbė. I
Gruodžio 9 d.. Mildos sve

tainėj. kalbėjo laisvamanių 
kunigas M. X. Mockus, kriti
kuodamas biblijos nesąmo
nes. Įrodė, kaip biblijos raš
tas prieštarauja pats sau. Pa
vyzdžiui, vienoj vietoj sako- 
koma, kad Dievas visur esan
tis. o kitoj vietoj jau tvirtina
ma, kad Dievas yra ne visur, 
bet tik tam tikrose vietose. 
Be to, kalbėtojas pridarė 
daug juokų iš biblijos nesą
monių, Įrodydamas viską 
faktais, aiškiai, net minėda
mas perskyrimus ii- paragra
fus taip, kad norintieji galė
jo patys persitikrinti apie jų 
teisingumą. Malėsi, kad 
žmonėms labai paliko jo pra
kalba.

Manau, jog "Keleivio’' 
skaitytojams bus žingeidus 
kai kurie Mockaus išsireiški
mai, tad keletą jų paduodu. 
Jis sako: "Kunigai tvirtina, 
kad Dievas visur esantis, tad 
logiškai svarstant išeina, kad 
Dievas randasi ir pekloje. 
Jeigu taip, tai kam reikia bi
jotis peklos? Toliau. Dievas 
tad turi rastis kiekvienoj stu- 
boj ir kiekviename žmoguje: 
kam tuomet reikalinga eiti 
jieškoti jo bažnyčioje ar val
gyti sakramentą, kad priė
mus ji i vidų, kur jis susimai
šo su paprastu maistu ir pa
tampa paprasta medžiaga, 
kuomet maistas viduriuose; 
susivirškina? .Juk tai vis ku
nigų biznio pabūklai, o ne 
kas kita.”

Mockus greit apleisiąs; 
Chicagą ir vyksiąs i minės 
valstijas.

Bedarbė.
Chicagoje jaučiama dide

lė bedarbė. Kas dar šiek tiek 
dirba, tai nepermato tos be
darbės, bet kuris jieško dar
bo, tai tiesiog turi stebėtis, 
pamatęs kaip daug alginių 
vergų stovi prie kiekvienos 
dirbtuvės vartų.

Aš pats jau trečias mėnuo 
kaip vaikštinėju nuo vienos 
dirbtuvės prie kitos, bet dar
bo vis nėra ir nėra.

Daug dirbtuvių prieš šven
tes visiškai paleido darbinin
kus. o kai kurios dirbą ne pil
ną laiką. Patyrę amatninkai 
dar šiaip taip susiranda vie
tą, bet paprastam darbinin
kui tai tikra bėda. Senesnio 
amžiaus darbininkams dar 
sunkiau susirasti užsiėmimą.

Rodos tokia skaudi padė
tis turėtų versti kiekvieną 
pagalvoti apie ąpšvietos ir 
organizavimosi reikalą, kad 
butų galima pasekmingiau

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
PITTSBURGH, PA.

Kadangi Cėsna L. M. D. ir Lietuvių Piliečių 
Draugijos veikimas.

Didžiausia lietuvių orga-

taip vadinamąjį ambasado
rių Čėsną. f‘ 
gyveno toli nuo Brooklyno.

'.kur tai i * 
jis pėkščias pasiekė 
liogeri, dženitoriaus 
pradėjo praktikuoti 
nas, kuris čia pat ant 
gyveno.

Atvykus Čėsnai, 
džeris sumanė padaryti kvo
timus ir patirti, kuris iš jų 
bus tinkamesnis. Taigi pasi
šaukė šabaną ir sako: "Ai 
moki kurti pečių?” Tas atsa
ko: “Moku labai gerai.” — 
“Ar moki runyti forduką”? 
—vėl klausia. "Moku ir turiu 
tame gerą patyrimą, nes ne
paisant kokiame upe bučiau, 
ratai vistiek suksis visi ketu
ri,” — atsakė kvočiamasis. 
"O ar moki amerikonišką 
šluotą lengvai valdyti?” — 
klausia menadžeris. "Taip, 
ponas menadžeriau, moku,” 
aiškinasi šabunas, "bet čio
nai aš jums noriu pasakyti, 
kad musų liogerio tvarka vi
duje turi būti geresnė. Rei
kalinga. kad susirinkę direk
toriai, rūkydami tautiškus ci
garus, pelenų nekrėstų po vi
sus kampus. Tas man nepa
tinka. Turėtų pelenus krėsti 
liogerio viduryje, tai butų 
praktiškiau ir dženitoriui 
lengviau.” Menadžeris suri
ko: “Šarap. man tokių pata
rimų neduok! Tingi dirbt — 
netinki.”

Išeitis iš keblios padėties.
Pasišaukia "ambasado

rių”. Čėsną ir klausia tuos pa
čius klausimus. Tas atsako i 
viską "taip,” išskiriant va
žiavimą forduku. Sako, kaip 
gyvas esu. dar neruninau to
kios mašinos. Menadžerius 
perkreipė lupas ir mąsto. 
Tuo sykiu Cėsna nubėgęs i 
spaustuvę peržiurėjo ekspe
dicijos sąrašą. Grįžta jis 
skaitliuodamas abiejų rankų 
pirštus ir sako: "Ponas me
nadžeriau. Forduką galite i 
panšapę užstatyti, o aš apsi
imu visą ekspediciją ant 
kupros užsidėjęs i paštą nu
nešti.” Menadžeriui net aky
se šviesiau pasidarė nuo to
kio puikaus sumanymo, ir jis 
čia sušuko: "Gerai! Tamsta 
esi pilnai kvalifikuotas už
imti dženitoriaus vietą musų 
garbingoj Įstaigoj. Tokiu bu
du nabagas Šabanas prarado 

;savo kandidatūrą ir sykiu 
garbingą dženitoriaus dar- 

j bą.
Pamiršo savo tėvą.

“Vienybės” redaktorius 
rašo apie trijų tėvų nepasise
kimus. bet apie savo tėvą 

■ J. O. Sirvydą nieko neužsi
mena. Juk senis Šinydas 

i pats gyrėsi, kad net 25 metus

ant farmos, tad kol 
fašistuf \ Gnazac-ija musu mieste vra L.

• M. D-ja. Tai tikra ‘Pitts-i saba- r___ uj 1 X. --.„1.1., T„-
vietos

mena-

ėmėsi naudingo ir kultūrinio 
darbo. Surengė puikų kon
certą 11-tą dieną lapkričio, 
taipgi eilę kitų parengimų. 
Sausio 20 d. A. Sadauskui, 
Pittsbur-A.o talentingam dai
nininkui surengė puikų kon
certą, atsilyginant už jo da
lyvavimą lietuvių parengi
muose veltui. Taip pat mano
ma surengti vakarienę pa
gerbimui visų jaunuolių, ku-

burgho lietuvių švietykla. Jei 
ne ši draugija, tai mes var
giai kuo galėtum pasidi
džiuoti. Ji visuomet remia 
kulturinius darbus ir gana 
tankiai pagelbsti kitoms mu
sų organizacijoms, suteikda
ma veltui svetainę susirinki
mams bei suvažiavimams. 
Aukomis irgi pasižymėjo 
daug sykių, ir gana stambio
mis sumomis. Pavyzdžiui 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikalams kartą davė net 
$500.00. Dabar, gavus atsi
šaukimus dėl Dėdės Šerno 
paminklo, paaukuota S25.00, 
nors pernai tam pačiam tiks
lui jau buvo aukuota S5.00. 
Taipgi mainerių šelpimui 
LMD. aukojo 100 dolerių iš 
savo iždo ir keletą kartų da
vė veltui svetainę mainerių 
naudai surengtiems baliams.

Naujoji L.M.D. valdyba ....... ........... ..
susideda iš sekančių ypatų: nepriklausomybės 
pirmininkas Alex. Vaino- vjų paminėjime. 
• ius, vice-pirmininkas.J. Bal
čius. sekretorius F. Savickas, i

J. Urls- 
iždininkas V. Gutauc- 
iždo glob. J. Grigaliu- 
J. Mikeška, kontr. F.
s, K. Leliušis; direk- 
J. Rožiuka, J. Mikeš-

Ka» nieko neveiki*, 
To niekas nepeilčla.

mėnesio pradžioje bus suor-' I Vara a i
ganizuota. Pageidaujama. LlClllVlŲ V algai 
kari visi tėvai Įkalbėtų savo : T Im/rva ini
vaikams prisidėti prie SLA. '•'LUg Vajuj.

___ .___  w I 
rie darbuojasi tarpe lietuvių.1 
Šis apskritys rengia koncer
tą ir kompozitoriui A. Vana
gaičiui. 10 d. vasario, i.. M.1 
D. svetainėj. Apskritys apsi
ėmė rūpintis ir Lietuvos .Ne
priklausomybės 11 metų su
kaktuvių paminėjimu. Iš
siuntinėta laiškai visoms 
draugijoms, kviečiant pri
siųsti atstovus 30 d. gruo
džio L. M. D. svetainėn Į 
konferenciją, kur bus apta
riama, kaip tinkamiausia bu
tų tas sukaktuves paminėti. 
Sandaros kuopų apskritys ir-

jokio šešėlio. Verkiame atsi
minę savo gimtąją šalį. Kad 
nors butų Lietuvos konsulis, 
tai galima butų pasiskųsti. 
Palioku ir rusu konsulai vra *■ ». * 
čionai, tai jų tautos žmones 
išveža atgal, jeigu jie to nori. 
Dabar išvežė 600 iusų Į Ru
siją. taipgi veža ir paliokus. 
Mokesties iš jų už tai neima. 

_______________ _________ ' Ale lietuviais tai niekas nesi- 
ibrolėno iš Urugvajaus, kui l,uPina-
:_____ r_____  i___ i .r . . , t t

j vaikams prisidėti prie SLA. 
jaunuoliu kuopos. Visų pa
reiga juk yra’ tupintis, kad Dzūko laiškas broliui ameri- 
Čia gimę jaunuoliai neištau- kiečiui parodo pasibaisėtiną 
tetų ir dalyvautų lietuvių or-' ten padėtį,
ganizacijose. I -Keleivio'’ skaitytojas,

zas V irbic as. juozas Jurgelevičius. pri- 
ATSIŠAUKIMAS DĖL PA- ?luntė mums laišką nuo savo

MINKLO ŠERNUI.

tą ir kompozitoriui A. Vana-j

h 1 -- gi šaukė savo susirinkimą 
gruodžio 23 d., kad šalę kitų 
reikalų butų aptarta ir daly
vavimas 11 metų Lietuvos 

; sukaktu-

Jaunuolių kuopa.
i Tikimasi, kad naujų metų 
(pradžioje susiorganizuos S. 
L. A. jaunuolių kuopa, šis 
jdarbas buvo pradėtas apie 
pora metų atgal. Buvo ir ko
misija išrinkta jaunuolių or
ganizavimui, bet lig šiol nie
kas iš to neišėjo. Nesulauk
dami komisijos darbo vaisių. 
N. S. lietuviai irsohiečiai pa
tys sujudo veikti su J. Vir
bicku. J. Kazlausku. A. Vai- 
noriu priešaky ir daug kas 
jau nuveikta. Daugelis ta
lentuotų jaunuolių, kurie da
lyvauja musų parengimuose, 
jau pasižadėjo ir abelnai iš

finansų raštininkas 
kis, 
kas.
nas,
Raukti;
toriai:
ka: maršalkos K. R ožiukas, 
Gasp. A. Jancevičia.

Antroji didelė musų orga
nizacija yra Liet. Piliečių 
Draugija, kuri susitvėrė iš 
trijų kliubų. ši draugija ne
senai nusipirko gražią ir di
delę svetainę, žinomą kaipo 
Tomers Hali.

SLA. apskričio darbai.
SLA. trečias apskritys, pa- visko galima drąsiai spręsti, 

sihuosavęs nuo bolševikų, kad jaunuolių kuopa sausio

I
I j 
i

a;

LINKSMŲ KALĖDŲ!

Išgirskite šiandien šiuos naujus Vietom'Rekordus

Kaina 75 Centai

Trečdalis pinigų jau yra. 
Reikėtų ši reikalą greičiau 

užbaigti.
šerno Fondo Komitetas iš 

Chicagos prašo mus paskelb
ti sekanti atsišaukimą i diau- 
gijas, kliubiis. visuomenės 
darbuotojus ir abelnai i kiek
vieną lietuvi bei lietuvę.

Gerbiamieji! Šiuomi krei
piamės Į plačią Amerikos lie
tuvių visuomenę reikalu pa
statyti paminklą ant L. Šer
no kapo. Ačiū visuomenės 
duosnumui mes šiandien 
fonde turime SI,150 aukų. 
Išrodo lyg pusėtina skaitlinė, 
tečiaus užbaigimui viso dar
bo reikia turėti $3,000. Kaip 
matote, yra gera pradžia vi
so to, kas būtinai reikalinga.

Kadangi fonde jau yra 
apie vienas trečdalis reika
lingos pinigų sumos, tad ar 
mums nereikėtų skubiai su- 
brusti ir užbaigti tą prakilnų 
darbą, kuri pradėjome? Šiuo 
laiku draugijų susirinkimai 
esti skaitlingi, parengimų- 
pramogų būna daugybė.

Todel Šerno Fondo Komi
tetas kreipiasi i visas draugi
jas ir kliubus j 
prisidėti kuomi galima, k. t. 
paaukokite iš iždų, sureng- 
kit kokią pramogą Šerno 
Fondo naudai, rinkite aukas 
prie kiekvienos progos. Tik 
taip pradėję dirbti, organi
zuotai ir sutartinai, galėsime 
baigti pradėtą darbą.

Iš kitos ] 
visus visuomenės 
ateiti talkon, 
šviesto lietuvio pareiga yra 
prie šio darbo prisidėti, šer
no Fondo Komitetas turi pa
gaminęs tinkamas rinkimui 
aukų blankas, todėl kas gali
te, tuoj kreipkitės i ši komi
tetą. o busite visu kuo aprū
pinti.

Amerikiečiai lietuviai, su
sidomėkime šiuo svarbiu 
reikalu. Daug esame prisidė
ję prie Lietuvos respublikos 
įkūrimo, bet paminklas L. 
Šernui, yra išeivių lietuvių 
savas reikalas.

Visiems žinoma, jog a. a. 
L. Šernas buvo vienas iš se-

aprašoma skaudus išeivių li-: "Daug lietuvių is Uragva- 

pietų Amerikos respublikų. 
Paduodame tą laišką ištisai, 
palikdami net ir jo dzūkišką 
tarmę, štai jo turinys:

"1928, 7 dieną lapkričio.
“Laiškas nuo jūsų brolio 

Vinco. Jezukevičiaus. Brangi 
mano sesute ir broleli, prane
šu jums, kad mes jau esame 
South Amerikoj. Juregvva- 
jon (Uragvajuje. — Red.) 
Sesutė mums rašei, kad ne
važiuotum iš Lietuvos, ale 
mes tavęs neklausėm, o pa
klausėm agentų apgavikų. 
Jie sakė, kad mus nuveš 
Meksikon, o iš Meksikos, 
esą, galėsim pėkšti nueiti A- 
merikon. Aš pardaviau savo 
koloniją, gyvulius, nočinas. o 
pačią su trejetą mažų vaiku
čių palikau pas bobuki. Su- 
bartonyse, pats gi viską iš- koriam

prašydamas .

kimas. Urugvajus yra \iena jaus pėkšti nuėjo Brazilijon 
darbo jieškoti. Ėjo 18 paną. 
Ir aš norėjau eiti, ale per toli, 
tai aš buvau išėjęs Argenti
nos jieškoti. Ėjau pėkščias 3 
dienas ir 3 naktis, ir atradau 
Argentiną, ale jokio adreso 
neturėjau ir nežinojau kur 
dėtis, lai pasidaviau polici
jai, kuri atvežė mane atgal 
Uragvajun.

“Dabar jau dirbu staliar- 
nioj 3 dienas Į sąvaitę. Labai 
fnažai moka, cik vienu dolie- 
ri Į dieną. Turiu tris dolerius, 
o gyvenimas ir kambariai 
brangus, nežinau kaip toliau 
gyvensiu.

"Čia nėra jokių lietuviškų 
laikraščių neigi jokių lietu
viškų knygų. Žmonės labai 
tamsus ir labai viskas netvar
koj. Čia tiktų gyventi tik zdi- 

(laukiniams Red.). 
pardavęs leidaus Amerikos Sesutė Kalinka irgi dirba, 
jieškoti. Ale dabar tai esu gauna viena doleri i diena, 
"tikroj Amerikoj”! Aš. jūsų dirba penkiasdienas.'Prašaii 
brolis, ir sesutė buvom po sesute, jei galima, tai paduok 
tris mėnesius be darbo. Dar,šitą laišką redakcijai, kad 
laimė, kad mes atsivežėm pi- patalpintų’laikraštin. Tegu 

žmonės žino, kaip lietuviai 
vargsta Uragvajuj. Ir tegu 
... ......... i kitiems pamokini-

nigų, nors ne daug, tai vis 
dar didelio bado nekentė- 

: jom, bent syki i dieną gavom tas būna 
pavalgyti.

“Tai baisus čia žmonių; 
vargas! Kaip pamačiau, tai 
net mano plaukai ant galvos' 
pakilo. rl ūksiančiai privažia
vę iš visokių žemių vaikščio
ja be darbo po šešis mėne
sius ir daugiau, apiplyšę, iš 

■bado veidai pagelti, neturi

mu. 
“Vincas Jezukevičius,

“Iš Merkinės valsčiaus.
Norulių kaimo.”

AR NEBUS TIK LIE
TUVIS?

Laikraščiai praneša, kad 
pereitą 

_ panedėli nusidurė žirklėmis 
E. Gelinas, 28 metų amžiaus 
darbininkas. -Jisai padaręs

« . ‘7C4V117 VC1UU1 lietui 1 ~~~ ' •• — - — • J - —-

Pu>es, k\ ieciame pjnj^ užsimokėti už kamba- Manchestery. N. H 
įmenes \eiKeju>;r^ taj gVVena laukuose. Kat- panedėli nusidurė 
i. Kiekvieno ap- rje turėjo pinigų, tai grįžo at- E- Gelinas, 28 meti.

• <

gal Lietuvon, o katrie liko be . .
pinigų ir dabar neturi darbo, ^nvy 30 žaizdų.elionis pa
tai prisieis jiems badu mirti, likę, 
O karščis tai neišpasakytas, kus. 
Saulė stovi ant galvos, nėra dės.

; žmoną ir 5 mažus vai- 
Sprendžiant iš pavar- 

jis galėjo but lietuvis.

I
‘Keleivio’ Kalendorius

1929 METAMS JAU GATAVAS.

kovoti prieš ši netikusi kapi- redaktoravęs, o per tą laiką 
talistini surėdymą, bet neku- ^vo pasekėjų armiją išaugi
nę žmonės apie tai nei gal- no tokią didelę, J- “

nujų rašytojų. rimtas litera-, 
tas ir švietėjas. Prie to, jis ’

voti nenori.
Pasaulio Vergas.

I

BROOKLYN, N. Y. 
Tautininkų bėdos.

Brooklyne ant Grand stiy- 
to randasi viena tautininkų 
Įstaiga, kuri spausdina ga- 
zietą lietuvių kalboj, bet fa
šistinėj dvasioj. .Ją rėdo da
bar senio Sirvydo naslied- 
ninkas su pagelba dar vieno 
jauno vyruko. Ta gazieta pa
staruoju laiku pavirto i 
šmeižtų ir visokių kandžioji
mų organą. Nėra to numerio, 
kuriame nebūtų žemos rūšies 
priekabių prie pažangesnių 
veikėjų. Brooklyniečiams nė
ra jokio dyvo, kad šis laik
raštis pavirto Į šmeižtų maz
gotę, nes žinant jo vidujinę 
sudėti ir visas tautininkų bė
das, aišku, kodėl jos vedėjai 
prarado visas žmoniškas 
ypatybes ir rašo tą. kas tik 
jiems ateina i galvą.

Pirmoji jų bėda, tai dženi- 
toriaus Petro išvažiavimas i 
Lietuvą. Į jo vietą pavyko 
surasti du kandidatus: real- 
esteitininką Šabaną ir taip

" kad gali
ma ant vienos rankos pirštu 
suskaityti. Priskaitant dar ir 
sūnų Vytautą. Toks nepasi
sekimas juk turėtų būti užre- 
korduotas taip jau.

Reporteris.

PITTSTON. PA.
A. A. JURGIS MILIAUSKAS
15 d. lapkričio, po sunkios li

gos. mirė Jurgis Miliauskas, pa
likdamas dideliame nubudime 
savo mylimą žmoną ir 14 metų 
dukrelę Eleną. Velionis buvo 55 
metų amžiaus: paėjo iš Lietuvos. 
Kalvarijos miesto. Suvalkų gub. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. 
Per pastaruosius du metu sirgo 
gana sunkiai dusulio liga ir per 
du mėnesiu prieš mirti negalėjo 
atsikelti iš lovos. Buvo rimtas, 
plačių pažiūrų žmogus ir didelis 
“Keleivio” mylėtojas. Per ilgus 
metus gyveno Pittstone ir kaipo 
pasekmingas biznierius ir gero 
budo žmogus, turėjo daug drau
gų ir prietelių. Tapo palaidotas 
ant šv. Kazimiero kapinių Pitts- 
tone. „

Visiems dalyvavusiems laido
tuvėse. šiuomi tariame musų šir
dingą ačiū.

Mrs. Miliauskienė ir Duktė.

>1692 (šarka ir Žąselė
(Sakė Mergos ...........

>169.1 ( Laisčiau Kutą—Polka .................. .Mahanojau- l.iciuvi-ka
(Kauno Polka ...................  Orkestrą

>1691 (Daugel Buvo Ant To Baliaus.......... Jurxis Namiek
(šėriau Žirgą.........................................

>1695 (J n r ris Skinderio Aiškina f>alykus Statys Pilka
(Sveikas Drūtas šimtameti!.

>1763 (Kūčių šventas Vakaras ....
(Tyli Naktis ............................

SI 735 ( Anęela Mia—Valca- ...........
(Ameriran Be.itrties—Valcas

S136S (Beautiful Heaven—Vairas................P. Krosini
(Visinn of kove—Valcas ...

I (Šonu of the Canary Bird
(Popular Melodies. are. hy
( nichtintrales and canaries

>1710 (Arie Italiane—Parį 1 and 2
>1757 (Merry ('bristmas! ..................

(I.onelv FT-»wer—Vairas ....

. . .P. A. Dnlkč

Pilka an<T<’«»m".in>

Victoria Orchestra

V l'iary Kari lO-ich

l’ietro
■ Virtoria Orchestra 

H>npine«x <)rch'tr;i

Pareikalaukite iš savo krautuvninko uždyką kata 
duodančio visus Lietuviškus Victor’o Rekordus.

Victor treidmarkė yra jums užtikrinimas Vietom kok'hr

V
 NAUJI ORTHOPHON1C

IC TO R
D.,1.

gyveno musų tarpe, rase 
knygas, čia darbavosi ir mi
rė.

Broliai, dar kartą pakarto- 
jame, prašydami jūsų visų, 
kad prisidėtumėt po tą mažą 
dalelę, kurią pirma minėjo
me. Visiems bendrai dirbant, 
lengvai galėsime pastatyti 
puikų ir amžiną paminklą 
ant rašytojo L. šerno kapo. 
Tegul nelieka nei vieno lie- 
tuvio-lietuvės. kuris liktų ne
prisidėjęs savo auka ar pasi
darbavimu.

Šerno Fondo Komitetas.
P. S. Visus čekius afba 

money orderius rašykite: 
šerno Fondas, o siųskite fi
nansų sekr. antrašu: St. Gri
sius. 6228 So. Sacramento 
avė.. Chicago. III. Š. F. K.

SUDEGĖ MOTINA SU 
DUKTERIMIS.

Covington. Ky. — Gaisrui 
ištikus, čia sudegė nakties 
laiku Mrs. Hartman su 
dviem savo dukterim.

Rekordai
VICTOR TALKINO MACH1NE CO.. C AMDEN. N. '

PER AUDRĄ SUŽEISTA 
20 ŽMONIŲ.

Louisianos ir Texas valsti
jose per audrą pereitą savai
tę 3 žmonės buvo užmušti, o 
20 sužeista.

I 
i 
t

.Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražiu eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.

I

I

Inkvizicijos paveikslas iš “keleivio” Krvendoriaus

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka daina 
su A. Vanagaičio (raidomis, kuria galima skambint pianu ir 
dainuot. Tikrai smagu* muzikos šmotelis, lietiniai tokio da 
neturėjo.

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

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoteri. įvynioti Į popiereię. kad nepraplėštų koncerto, ir 
Įdėti Į laišką. j w

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS.” 25.3 BR0ADWAY. SO. BOSTON. MASS. ii
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plėvių arba Apačių smegenų dešimt, bet sudėtinį krezolio | 
uždegimas. <• po tam vienos vandenį galima vartoti kaip

- - - * stovi. Vieno ar kito šitų skie-1
no paralyžių-. Ne visai retai, dūlių ant skreplių užpylus.- 
nervų influenzą paseka labai reikia mažiausiai valanda' 
didelis ligonio nusilpimas, į palaikyti 

krėsti. Bet netrukus karštis ji melancholija arba ir bepro- 
užpuola. ir temperatūra pa- tystė. 
prastai pakyla nuo 101 iki 
103 laipsnių F. Kvaitulio 
tarsi visai ligonis apimtas 

j butų, taip labai dabar jam 
galva svaigsta, o podraug ir 
skauda. Kartais net ir akis 
pajudinti baisu, nes galvą 
dar labiau ima skaudėti. jp yi^ visai liuosi. Kar- 
Skausmas strėnose ir. apskri- tais ji labai didelis nuovargis 
:tai. kauluose (tik todėl kar- apima, ir jis jaučiasi itin 
tais ir vadinama influenza smarkiai sergąs, 
kaulaligė) dažnai būna štai Kw daugiau gali su influen- 
ciai nepakenčiamas. Liezu- - -
vis pabalęs, balta arba rusva' 
medžiaga tarsi velte apsivė

lęs. Kvapas labai prastas. Iš 
akių ašaros bėga, nes jų plė
velė Įdegus. Pulsas patankė- 

| jęs. bet vis dėlto ne per dau
giausiai. į

Jeigu tik viskas gerai eina, 
tai už kokių trijų arba pen
kių dienų karštis dingsta, o 
už savaitės arba dešimties 
dienų ligonis pilnai pasveik
sta.
Kada daugiausiai kvepavi- j 
mo prietaisose susimetusi * 

influenza. ■
Dabar ligoniui gerklę visai retai paseka gangrina. 

skauda, kimiu balsu jis kai- tai, rodos, jau pirmiau sa- 
ba. biski neprigirdi, čiaudi,Įkėm. Dabar kartais ir chro- 
kosti. gi iš nosies ir akių bė-j 
ga.

Taigi čia visur gleivinė 
i plėvė yrą, Įdegus. O kai jau ir 
į bronchai gauna Įdegti, tai 
(temperatūra visai aukštai 
pakyla, ligonis labiau nu

silpsta ir pradeda klajoti. 
Atrodo, jog jis dabar labai 
rimtai serga. Kartais bron
chų Įdegimas būna visai ašt
rus. net pačius laibuosius 

' bronchus apėmęs — taip, 
i kad ligoniui baisiai sunku 

pa- kvėpuoti, rodos, kad ji dabar 
pn štai tenka tiesioginiu ar-i kas troškime troškintų, taip 
ba r netiesioginiu keliu vie- skaudžiai žmogus kamuoja- 
nair asmeniui nuo kito. A p- si. 
siknsti labai lengva, nes liga' sk> ^i»iin !i<mni< i<_
yra be galo limpanti, ir ple- spiauna 

fil is mano, kad žaliai-gelsvi, 
ji lyg ir iš apskritų šmotelių 

susideda, skrepliai beveik vi-

4

INFLUENZA.
v

pusės arba kaltais ir viso ku NUOGYBIŲ LEGALIZAVIMAS.

Pastaba. lendemiška arba ir sporadiš
kai kuriuose laikraščiuo- ka influenza. Štai, pa v., 

se šitas straipsnis jau yra til- -1889—1890 metų pandemi- 
pes, bet kai dabar influenza ją, kuri, rodos.prasidėjo Tur-

vakarus, o per 12 mėnesių 
mažne visą pasauli užplūdo. 
1891 ir 1892 metais pasekė 
gana smarkios epidemijos.
Kodėl tenka žmonėms influ- 

enzą gauti?
Tikrai; kaip jau pasakyta.

ėmė smarkiai siausti, tai, ro- kestane ir paskui iš rytų ėjo i 
dos, bus žmonėms naudos, 
jeigu ir vėl jis tilps. Juk iš 
teisybės yra labai svarbu ži
noti apie ligą, kuri 1918 m. 
prarijo daugiau gyvasčių, 
negu pasaulinis karas!
Ne visi vienodai ją vadina.

Influenza gana dažnai dar nėra žinoma. Prastos gy- 
žmonės ir kitaip vadina, bū
tent : gripas, sloga, irmedė 
arba, pagalios, ir kaulaligė.
Kas per liga yra influenza?

Infiuenza yra staigi, lim
pama arba apsikrečiama ir 
labiausiai kvėpavimo orga
nus puolanti liga. Puola ji. 
kiek rečiau, ir dirksnių siste
mą. Kada-ne-kada gauna ji, 
susimesti ir i penybos prie
taisas. ypačiai skrandi (pil
veli. skilvį) bei žarnas.

Influenza labai smarkiai 
plinta ir kaltais, kaip tai 
1918 m., kuone visą civili
zuotą pasauli apima. Tai 
pandemiška influenza. Kar
lais ji užpuola tik kokią vie
ną apygardą, kur ne papras
tai daug žmonių ja apserga. 
Tai epidemiška influenza. O 
kaltais ji susimeta i kokią 
nors vietą ir tenais gana pa
stoviai laikosi. Tai endemiš- 
ka influenza. Pagalios, kaip 
dažniausiai ir būna, tai tik 
kur-ne-kur ji tepasirodo ir 
tik vieną kitą teužpuola. Tai, 
žinoma, sporadiška influen
za.

Tikroji influenzos prie
žastis, tikrai sakant, dar nėra 
žinoma. (Tiesa, spėliojama 
gana daug, bet tais spėlioji
mais net ir apytikrių Įrody
mų negaunama: tai ka jau 
čia ii bekalbėti apie tikrus 
Įrodymus, 
influenzos bacilas yra visai 
diskusinis

Kada daugiausiai i peny bos 
kanalą susimetusi influenza.

Ligonis dabar ne tik karš
čio turi, bet gana dažnai ve
mia, guodžiasi dideliu skau
smu pilvo plotmėje, o vidų-

Tain vadinamas

venimo aplinkybės (netikęs 
sanitarumas), netikslus žmo
nių užsilaikymas (nepaisant 
higienos dėsnių), tikrai sa
kant. menkos Įtakos čia turi. 
Kai jau pandemija, arba pla
čiai išsiplėtus epidemija, už
eina. tai susirgti gauna viso
kių luomų ii- visokio užsiė
mimo žmonės. Sezonai, ro
dos. irgi maža ką bendro čia 
turi.

Pfeiffer'io, Kiiasato ir 
Canon'o surastas influenzos 
bacilas, pakol kas. jokio 
mokslinio pagrindo neturi. 
Influenzos epidemijos, ku
rios pasirodė po 1889 m. 
pandemijos. ne visada turėjo 
influenzos bacilų. Su neku
rtomis epidemijomis ėjo vi
sai kitas mikroorganizmas, 
būtent, kataro mikrokokas 
(micrococcus catarrhalis). 
Taigi, jeigu žmogus tikrai 
influenza serga, o tuo pačiu 
kartu influenzos bacilų jame 
surasti visai negalima, tai 
jau tada noroms nenoroms 
reikia manyti, kad bene tik 
kas kitas yra pamatine influ
enzos priežastis. Veikiausia 
bus tai toks mikroorganiz
mas. kurio dar neteko moks
lui pažinti.

Influenza užsikrėsti

i

vadinas, vieni 
stoja už ji. kiti prieš ji. bet 
nei vieni, nei kiti nepajėgia 
moksliškai Įrodyti, kad jis ve 
tikrai yra pamatinė influen
zos priežastis.

Žodis-kitas iš influenzos 
istorijos.

Influenza pasauliui jau 
nebe naujiena. Tiktai perei
tame šimtmety buvo net ke
turios jos pandemijos: 1830 
—1833. 1836—1837, 1847— 
1848 ir 1889—1890. Bet 
1918 metų pandemiška in
fluenza. reikia pasakyti, vir
šijo visas pirmesnes. Ji puolė 
daugiausiai tarp 20 ir 40 me
tų amžiaus vyrus ir moteris, 
vadinas, dar jaunus žmones. 
Vaikai ir seniai maža kiek 
nukentėjo. Baisiai dažnai 
pasekė ją aštrus plaučių Įde
gimas. Pastojusias moteris 
itin godžiai influenza dabar 
puolė. Jauni ir stiprus žmo
nės mirė tūkstančiais. Pra
vartu. rodos, čia pastebėti, 
kaip smarkiai infiuenza plė
tėsi Amerikos kareivių sto
vyklose. Pavyzdžiui, laivas 
“Olimpic” atplaukė Į portą 
su 5,951 kareiviu. Pirmą pri
buvimo dieną susirgo 571. o 
Į tris savaites jau sirgo 1.669, 
iš kurių 532 (32 nuošimčiai) 
gavo plaučių uždegimą, iš 
kurių 317 (59 nuošimčiai) 
mirė.

Influenzos epidemija pa- na kartais 
prastai pasilaiko vienoje vie- temperatūrą šiek tiek ligony- 
toje nuo šešių 
savaičių. Ja apserga apie 40 
nuošimčių visų gyventojų. 
Vargiai yra kita liga, kuri 
taip smarkiai plėstis galėtų.

Influenza beveik visada 
veikia. Tai vienur, tai kitur 
ji, žiūrėk, išsimuša ir smar
kiau ar lėčiau savo baisų 
darbą varo. Kai kur ji tar
tum niekad 
kus. veik vienodi.

Pandemiškai influenzai Praėjus dienai, dviem ar- 
praėjus, per kokius kelis me- ba kartais ir trim po užsikrė-' 
lūs, tai vienur, tai kitur seka timo, pradeda ligoni šaltis

Skrepliu ligonis kartais iš- 
i gana daug. Pfeif-

čias tarsi kokia liepsna.
Ir influenza apsikrėtus 

be gilo greitai ligonyje išsi
vysi j. dažniausiai i dieną, sados reiškia influenza. Bet 
reta kada ima tris dienas.! 
Aišku, kodėl influenza bai
sia' smarkiai plinta.

Syki influenza sirgus. vi
sa; nereiškia, kad daugiau) 
ja nebesirgsi: vadinas, at
sparos išsidirbti negalima. 
Turint betgi galvoj tą faktą, 
ka i influenzos epidemijos 
ateina ir pereina, išnyksta, 
p- sidaro šiokio tokio pagrin- 
d. • manyti, kad bene tik visos 
apygardos arba net ir visas 
k ’-aštas Įgauna kokią nors at
sparą prieš influenza atsilai- 
l yti. Veikiausia taip ir yra. 
Tikrai betgi nežinoma.

Influenza serga tiktai 
žmonės: gyvuliai paprastai 
liuosi nuo jos. Gal būt. kad ii' 
prie beždžionių ji limpa: pa
kol kas tikrai dar nėra žino
ma.

zo» ligoniu atsitikti?
Širdies vidujinės arba ir 

išlaukinės plėvės uždegimas 
pasidaryti gali. Gali, be to. 
ir širdies raumenys idegti. 
kas dažniausiai pasibaigia 
ligonio mirtimi. Gana dažnai 
ir širdies veikime dabar vi
sokių iškrypimu pasidaro, 
kaip antai: širdies drebėji
mas. perlėtas ar pertankus 
mušimas, pagalios ir širdies 
diegliai ligonį kartais baisiai 
kamuoti ima.

Kad labai mėgsta su influ
enza tarsi ranka rankon eiti 
ir plaučių uždegimas, ką ne

“Nucgujų” draugija Vo
kietijoje.

Graikijos ir Romos seno
vės stabmeldžiai buvo dideli 
nuogo žmogaus kūno gerbė
jai ir garbintojai. Klasiškos 
skulptūros nuogybėmis mes 
ligi šiol turime galimumo gė
rėtis.

Vėliau krikščionių bažny
čios tėvai paskelbė žmogaus 
kūną nuodėmių šaltiniu, kuri 
reikią slėpti ir jo gėdytis. Čia 
reikia jieškoti ir priežasties, 

Įkodel kunigija dėvi ilgus 
juodus rubus. kurie visiškai 
slepia jų kūno formas ir pa
gal ji sunku yra atskirti vyro 

į figūrą nuo moters figūros. 
Ne be priežasties liaudis ku
nigo rubus vadina sijonu ir 
vaikai bei naivesni žmonės 
per visus amžius abejoja, ar

dalis rodyti yra nuodėmė.
Paskutiniais metais kai 

kur jau buvo daryta mėgini
mų “legalizuoti” nuogą kū
ną. Pirmas toks bandymas 
buvo Sovietų Rusijoj, kur 
nuogi žmonės pasirodė net 
gatvėje, bet tiems pionie
riams teko nukentėti nuo 
publikos kumščių.

Ne labai senai “nuogųjų” 
draugija atsirado Vokietijo
je. Ji turi savo Įstatus ir už
registruota pagal Vokietijo
je veikiančius Įstatymus. 
Draugija skelbia, kad nuogo 
kūno gėdijimasis esąs tik 
prietaras ir kad žmonės turi 
normališkai žiūrėti Į gamtą. 
Kūno slėpimas kaip tik esąs 
Įvairaus pobūdžio nemora
lumo priežastis.

Žmonės būna daug dores
ni jei jie pripras nesigėdyti 
gamtos.

“Nuogųjų” draugijos na
riai gavo teise darvti susirin- 
kimus uždarose patalpose, 
kur vyrai ir motery s susiren
ka visai nuogi. Taip pat nuo
gi jie daro ekskursijas ir 
nuogi maudosi. Vokietijos 
Įstatymai tai leidžia, tik rei
kalauja, kad “adamitai” lai
kytųsi tam tikrose dorovės 
ribose. Prie “nuogųjų” drau
gijos priklauso daug rimtų 
žmonių: literatų, menininkų 
ir mokslininkų. Draugija lei
džia iliustruotą laikrašti, ku- 
RiuEfonpuEltedo.id ouirį.i 
nuogo kūno legalizacija.

Vokiečių spaudos žinio
mis nuogųjų skaičius jau sie
kiąs 300,000 žmonių. Labai 
Įdomu, kad Vokietijoje i 
nuoguosius dažnai žiūrima 
kaip i šposininkus, bet nie
kas negali prikišti jiems jo
kio nenormalumo.

Žingsnis po žingsnio “nuo
gieji" verčia apsiprasti su jų 
idėja ir rimčiau i ja pažvelg
ti. ‘ “L. Ž.”

mažiausiai valandą 
. o tik paskui viską 

išmesti, žinoma, parankiau
sia išeinamoj vietoj.

Kaip reikia ligoni gydyti?
Jeigu, liga pati savaime 

nėra baisi, tai nereikia dėl to 
tik pro pirštus i ją žiūrėti. 
Kurie taip darė 1918 m., rei
kia sakyti, beveik visi mirė. 
Spėjus susirgti, tuoj reikia 
šauktis gydytoją ir gulti lo
von. Lova, liesa, visiems li
goniams yra labai geras dai
ktas, bet influenzos ligo
niams ji yra kaip koks pana
cėjos lopšys. Juk 1918 me
tais kurie tuoj lovon gulė, 
kone visi pasveiko. Tik drą
suoliai. kurie vaikščiojo tol, 
kol galėjo, mažne visi mirė., 
O kai dėl gydytojo, tai. tikrai i 
sakant, jis čia labiausiai rei-i 
kiamas todėl, kad rimtai pa- kunigas nešioja kelnes, 
gelbėjus ligoniui su šita liga 
kovoti, na. ir nuo kitų ligų. 1 
ypač plaučių uždegimo, ap
saugoti. Gi plaučių idegimas:'^^1“0 
kaip tik labiausiai influen-'^ 1 a 
zos ligonius ir puola.

Tikrų vaistų influenzai 
gydyti bent pakol kas dar 
nepasisekė medicinos moks
lui surasti. Todėl ir gydymas 
yra labai nevienokis: vieni 
gydytojai gydo vienaip, gi 
kiti kitaip. Bet ištikiujų štai 
kas reikia daryti: Ligonis 
tuoj turi gult lovon. Reikia 
gerai ji prižiūrėt. Maistas tu
ri būt lengvas, bet maistin
gas. Kaip jau ligonis lovoj 
guli, tai žarnos tuojaus su- 
rambėja. taigi viduriai su
kietėja. todėl ir reikia jam 
vidurius liuosuojančių vaistų 
duoti. Skausmą strėnose ga
lima pašalinti šiltais prievil- 
giais, bet ant galvos tai ge
riausia ledus dėti. Žinoma, 
galima skausmus ir tam tik
romis gyduolėmis pašalinti. 
Bet karšti sumažinti, tai ge
riausia sekasi drungnu van
deniu ligonį suvilgant ir mi
trinant. pagalios ir alkoholiu 
ištrinant. Visados yra gera 
tarminių druskų ligoniui 
duoti. Q jeigu ligonis daug 
kosti, tai reikia tam tikrų gy
duolių, kosulį malšinančių 
duoti. Reikia, pjrgal gydyto
jo nuožiūros, ir daugiau kas 
daryt, bet tai jau jo (gydyto
jo) reikalas. Gydytojas visa
dos reikia šaukti.

I

Ir musų laikais kai kurios 
nekrikščioniškos tautos visai 
nežino * ir nesupranta, kaip 

i savo kūno gėdytis. 
Pavyzdžiui, kultūriškoje Ja
ponijoje moterys nesigėdija 

Įvyru, o vyrai moterų; jie 
drauge maudosi nuogi ir 
nieks tame nemato blogo, o 
laiko tai natūraliu dalyku, 

į Tečiaus vargu ar kas Įrodys, 
j kad Japonijos ištvirkimas 
i butų atsiekęs didesnio laips- 
1 nio, negu krikščioniškose ša- 
Įlyse. Reikia pažymėti, kad 
katalikiškoje Italijoje dai 
užsiliko senovės nuogybių 

' kulto liekanos. Kapinėse ga- 
' Įima matyti visai nuogų vvi-ų 
ir moterų stovvlas.I ’Į Laikui bėgant nuogas kū
nas vėl pradeda Įsigyti pilie- 

* lybės teisės ne tiktai meno 
■ srity, bet ir gyvenime.

Moderniški sporto ir mau
dymosi kostiumai ir moterų 
i rūbai liudija, kad žmonės 
daro pastangų atsikratyti 
'prietarų, buk nuogas kūno

I

tenka abejoti, bene tik slo-(silpnina ir prieš ligas atsparą 
goms, bronchitui ir plaučių sumažina. m *— ’------- ’’’
uždegimui nėra primetama 
influenza. Iš teisybės taip ir 
yra. Smarkiai siaučiant slo
goms. bronchitui ir plaučių 
uždegimui, gana daug žmo
nių serga ir miršta, na, o bė
da suverčiama ant influen
zos. Tiesa, ir influenza dabar 

Pradėjus ligoniui taisytis. Jaugiau serga žmonių, negu 
anaiptol nereikia leisti greit pereitą metą (1927), vis del- 
iš lovos kelt: reikia žiūrėt, to ne taip daug, kaip papras- 
kad temperatūros perviršio tai manoma. S . .
visai jau nebūtų ir kad ligo- cen2ę° patiekė
nis jaustųsi, taip sakant, ga-........................... ~............ ~
na gerai. Visados geriau ši
tiems ligoniams vieną kitą 
dieną ilgiau pagulėti, negu 
mažiau. Liga. mat. gali grei- 
.ai atkristi. Dabar ligoniui, 
ipart gero maisto, yra gerai 
duoti ir tam tikiu tonikų, 
kad ji sustiprinus ir podraug 
apsaugojus nuo visokių ne
galių. kurios taip dažnai in
fluenza paseka. O jeigu jau 
taip nelaimingai atsitinka, 
kad ligonis itin dideli ir kū
no ir dvasios nusilpimą gau
na. vadinasi, melancholija 
apserga. tai geriausia jį sa- 
natorijon paduoti.

Pagalios, kaip jau pasaky
ta, gana dažnai bronchitis 
ir plaučių uždegimas kartu 
su influenza eina. Tada, ži- tis. 
noma. reikia taip gydyti, 
kaip plaučių uždegimo ligo- sišaldyti, nuvargti, girtuok- 
nį sumanus gydytojas gydo, liauti, naktimis valkiotis ar- 
Apie tai čia neišpuola rašyti, ba ir namie susisėdus plepė- 
nes influenza sergant, šiaip ti ir paskui neišsimiegoti, 
ar taip, būtinai reikia gydy- Nuvargusi, ištižusi kūną bile 
tojas turėti: tai jeigu jau už- liga lengviau Įgriebia negu 
puls ligonį ir plaučiu uždegi- stiprų, 
mas, tai gydytojas padarys 
kas reikia

ninis bronchų Įdegimas pasi
daro.

Kartais vidurinėj ausyj. 
žandikaulių landose arba ir 
kitur kur, prasideda puliavi- 
mas ir gana intensyviai lai
kosi.

Visokie nervų suirimai, 
kaip jau pasakyta, ne visai 
retai influenzos ligoniuose 
eina. Nemiga, noras nusižu
dyti. nustosimas kvapsnies ir 
skonies jutimo, rūpestis, be 
jokio reikalo susijudinimas 
arba nervingumas, diegliai ir 
kitokie galai. — tai iš tiesu 
ne visai retai influenzos ligo
niuose susidaro. Neurasteni
ja (nervų sistemos ir po
draug proto nusilpnėjimas) 
bei melancholija (labai žy
mus išsisėmimas kūno ir pro
to jėgų) kartais ne tikta' 
mėnesiais, bet ir metais pc 
influenzos ligoni tarsi slėgte 
slegia.

Taigi ir nereikia 
staigiai pulti iš šaltos vietos į 
šiltą arba iš šiltos i šaltą.

(4) Nereikia stovėti, sėdė
ti arba miegoti tiesiog oro 
sriovėje. Langas ar langai 
turi būti atdari tik iš vienos 
kambario pusės, bet ne iš vi
sų. kad oro sriovė netrauktų. 
Miegruimio langą visados 
geriau viršutinį žemyn pa
traukti. o ne žemutinį aukš
tyn pakelti. Tik dienos metu, 
norint kambarį gerai išvė
dinti. yra gera viršutini pa
traukti žemyn, o apatinį pa
kelti augštyn, kad šaltas 
oras galėtų Įeiti vidun, o šil
tas ir netyras išeiti laukan.

(5) Nereikia vienąsyk 
perdaug kaklą apvynioti, o 
kitusyk pusplikį palikti.

(6) Labai sveika žiemą 
naujus čeveiykus dėvėti, nes 
seni labai greitai permirksta, 
ir kojos sušlampa. Geriausia, 
tai kai šlapia, kaliošus dė
vėti.

(7) Nereikia bereikalin
gai rūpintis ir bandyti tarsi 
kalnus nuverst. O daug yra 
žmonių, ypač kurie ne per 
stipriausią protą turi, ban
dančių didelius darbus nu
dirbti, o jeigu nepasiseka, 
tai rūpinasi, kamuojasi žmo
nelės. kad net koktu Į juos 
žiūrėti. Rūpestis baisiai var
gina visą kūną ir tarytum 
stumte stumia Į visokiu ligų 
nasrus.

(8) Slogą gavus, reikia 
pas gydytoją eiti, o ne pa
čiam gydytis, kaip šiandien

(2) šiltai apsirėdyti yra beveik visi daro. Daugelis 
gera, tik nereikia taip sun- neišsigydo, dėl to gauta šio
kiai apsirėdyt, kad bereika- Įga užsisenėja, gauna plaučių 
lingai prakaitavus ir nuvar-’uždegimą, arba dusulį, o pa- 
gus. yra žmonių,kurie tarsi skui stena, dejuoja, pas dak- 
mušte parmuša savo kūną tarus bėgioja, juos keikia, 
perdaug sunkiai ir šiltais kad neišgydo. Kada lengvai 

” J— Įbuvo galima ligą išgydyti,
■ (3) Staigi temperatūros tai patys terliojos!, o kai jau 

pasidarė neišgydoma, tai, 
matykis, daktarai kalti!

Dr. Margeris.

kartais skrepliai būna tam- 
siai-raudoni, kraujuoti.

i Galop, pravartu, rodos, 
i ir tai pasakyti, jog influenza 
žmogui susirgus, beveik visa- 
idos Įsivyrauti gauna plaučių 
! džiova. O jeigu ligonis plau- 
jčių džiovos ir neturi, tai da
bar lengviau ją gauna.
Kada daugiausiai Į nervų sis- 

I temą susimetusi influenza.
I Kartais ligonis nors gani 
smarkiai influenza serga, vis 
(Įeito kvėpavimo prietaisose 

I jokių simptomų neturi. Už 
i tai jis dabar labai aiškiu 
i nervų sistemos simptomu 
i turi, būtent, ne tiktai galvi 
(baisiai skauda, bet irstrėna: 
Į bei sąnarius. Ir atrodo. ka< 
i ligonis tarsi visai butų nuo 
I vargio pai muštas, taip žy 
miai jis yra dabar nuvargę 
■ir nusilpęs. Nemiga dabar j 
kamuoja. Gana dažnai jis i 
klajoja.

Kas blogiausia, kad kar 
tais vienokia ar kitokia nėr- 

; vų liga eina po nervų influ- 
• jenzos. pavyzdžiui, smagenų dešimt kartū. o karbolių dvi

I

I

KAIP INFLUENZOS LIGO
NIS JAUČIASI IR KĄ 
GYDYTOJAS MATO.

Kelios influenzos rūšys.
•Jau pirmiau esame sakę, 

jog influenza ne visada ir ne 
visus lygiai puola. Dažniau
siai betgi ji susimeta Į kvėpa
vimo prietaisas, daug rečiau 
Į nervų sistemą, da rečiau i 
maisto kanalą: pagalios, bu- 

ir taip, kad ji tik

GYDYMAS.
Kaip reikia saugotis?

Reikia vengti tų. kurie 
čiaudi, kosti ir. kur papuola. 
<piaudo. Nereikia influenzos 
ligonių lankyti, nereikia i su
sirinkimus eiti, geriausia da
bar lyg apvienėjunam būti. 
Jau kai influenzos epidemija 
-Jaučia, tada atsiskyrimai 
nuo draugijos vi a labai ge
ras daiktas.

Yra labai išmintinga ser
gančius nuo sveikųjų atskir
ti. Ligonių skreplius geriau
sia sudeginti. Tegu ligonis 
spiauja i tam tyčia susuktą 
>oi)iera (laikrašti) arba ir Į 

koki skudurą, o paskui rei
dą visa tai sudeginti. O jei- 
ru nėra kur sudeginti, tai 
eikia dizenfektuoti forma- 
inu, karbolium arba ir li- 
iuor cresolis compositus (su- 
lėtinis krezolio vanduo). 
Formaliną geriausia atmiešti

TĖVO TELEGRAMA MAIKIUI.

i

kad temperatūros perviršio manoma. Štai, Jungtinių

. skaitlinių už pirmąją gruo- 
. džio savaitę: jos rodo, kadi 
, iš tūkstančio gyventojų mirė i 

13.3, gi 1927 tuo pačiu laiku: 
mirė 11.9, bet antroje savai
tėje mirė 12.7. trečiojo 13.0, 
o ketvirtoje 13.8. Taigi da
bartinė influenza maža kiek 
piašoka 1927 m. influenza. 
Todėl ir nusigąsti nėra ko. 
Žinoma, atsargumas sveika
tai nepakenks.

Blogiausia, kad žmonės 
‘šalčio” arba slogos nesisau- 

goja. O slogą dažniausiai pa
seka rimtas bronchitis arba, 
pagalios, ii- plaučių uždegi
mas. Tada jau sunkiau pa
sveikti. o ne retai ir — mir
tis.

Taigi reikia slogų saugo-

(i) Nereikia sušlapti, per-

iki astuonių je pakelia, tai ir viskas. Dėl 
to influenza paprastai dali
jama net keturiomis rųšimis. 
Tik tokiu, mat, keliu galima 
jos simptomus aikštėn iškel
ti.

Ligos pradžioje—visoms 
rūšims bendri simptomai.
Nepaisant kokia influen

zos rūšimi ligonis sirgtų, iš 
nenustoja vei- pradžių simptomai būna be-'

—TEGl L IH S PAGARBINTAS. MAIKE. SU TAVO ATSA 
KYMl : ANT AMŽIŲ VIECNUJŲ IR AMEN. O DABAR Aš 
TAI AI’ZNAIMINU. MAIKE. KAD PER KALĖDAS A5 LA
BAI (.ERAI 1 YLINAU IR TODĖL NEGALIU ATEITI PAS 
TA t E PASIKALBĖT. BA ESU UŽDARYTAS I TOKI PLEISĄ. 
Iš KATRO NEGALIU IŠEIT. PASIMATYSIM PO NAUJŲ 
METŲ. NA. TAI LIK SVEIKAS IR PRAŠYK DIEVO. KAD JIE 
MANE GREITAI Iš ČIA IŠLEISTŲ.

O. .IES. MAIKE, Aš DA VIENĄ PRAŠYMĄ TURIU l’RIF 
TAVĘS. BLAIVININKŲ SUSAIDĖ. KATROS Aš ESU 
STAR.ŠAS MARŠALKA. TURĖS METINI MITINGĄ PRIEŠ 
NAUJUS METUS. TAIGI TU NUEIK IR PASAKYK JIEMS 
KAI) BE MANĘS JIE NEIŠGERTŲ BAČKUTĖS. KURI BU
VO ANT .ŠITOS INTENCIJOS PADARYTA. NA. TAI DABAR 
GUDIJAI. JURSTRULI, TĖVAS.

DABARTINĖ INFLUENZA
Prieš keletą savaičių pra

dėjusi siausti ir dar vis tebe- 
siaučianti Amerikoje influ
enza toli gražu nėra taip aš- drabužiais ji dengdami, 
tri, kaip ji buvo 1918 m. O ■ * ~
kandangi ji yra gana lėta, permaina ne menkai visą 
palyginus su 1918 m. influ- kūną, juo labiau kvėpavimo 
enza, tai noroms nenoroms organus, labai sukrečia, nu-
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Visokios Žinios.

KĮLLIV IS 5

SAV2UDŽIŲ KLIUBAS.
Slavų budo nepakeitė nei 

revoliucija. Kokie jie buvo 
pesimistai, tokie ir pasilieka. 
Ve, telegramos praneša iš 
Rusijos, kad tenai yra susi
tveręs “savžudžių kliubas, 
kuris skelbia, kad neužsimo
ka gyventi. Ir prie to kliubo 
priguli daugiausia komunis
tinio jaunimo, kuris, rodos, 
turėtų turėti gražiausių vil
čių ateityje.

Bet taip nėra. Tovariščius 
Bresginas, kuris tą kliubą 
įkūrė, buvo veikliausis jo 
narys. Ir pereitą vasarą jis 
buvo rastas pasikoręs. Ant 
stalo buvo paliktas jo rašte
lis, kad dėl jo mirties niekas 
nieko nekaltintų.

Nelabai senai vėl nusižudė 
bolševikų skautų darbuoto
ja Fania Nevolščica. Ji pali
ko šitokį laiškelį: “Tovariš- 
čiai. bukit pasiruošę. Aš savo ( 
gyvenimą jau užbaigiau.”

Dviem sąvaitėms praslin
kus, dvi kitos komunistės 
mergaitės nusišovė vienu re
volveriu. Jos paliko po laiš
kelį: “Gyventi neapsimoka.” 
Sekančią sąvaitę nusižudė 
net devyni komunistų jau
nuoliai. kurie prigulėjo prie 
savžudžių kliubo.

Sakoma, kad tas kliubas 
buvęs įsteigtas pagerbimui 
komunistų poeto Jesenino, 
kuris taip pat sau galą pasi
darė. Kliubo susirinkimuose 
nuolatos esą svarstomi tokie 
klausimai, kaip “Ar galima 
pateisinti savžudystę?” “Ar 
užsimoka gyventi?”

n •:

Abraziejus Vidunas, pajieškau savo 
keršto draugų ir pažystamų, esu iš 
Oudelių kaimo. Liškavos parapij s ir 

t Alytau* apskričio. A. VIDUNAS 
7T>3 I.ineoln 'treet, Hozleton, Pa.

Petras^ Vaičeliunas. Nemeikšunų 
kaim >. Vaškų parapijos. Biržų apskr., 
pa:i< ška'j dėdė* Mikolo Zvieilrio. Na- 
niajur.ų kaimo ir pusbrolio Petro Rū
tos, Teisių kaimo; abu Saločių parap. 
Taipgi pajieškau draugų Kaziu Motč- 
juno ir Igno Jaiialevičiaus iš Nemeik- 
šunų kaimo, ir kitų pažįstamų prašau 

Įšaukti, arha kas apie juos žinote, 
<52) 

PETRAS \ Ali EL1 I NAS
::,9 Ųueen St. \V , Toronto, Ont., 

Canada.

IŠ DARBININKŲ PASAULIO. IRTEMATIOIIAL PAPEI < 
AM) POWEI CO

Netv York, \
Gruodžio 5. 1928.

Board direktoriai paskelbė re
guliarius kvoterinius dividendus 
iš vieno ir trijų-kvoterių procen
tų (1%%) ant Cumulative T- 
Preferred Stock šios Kompani- at>i 
jos, ir reguliarius kvoterinius 
dividendus iš vieno ir pusės pro
centų (1’gG ) ant Cumulative 
Preferred Stock šios Kompani-

| SUSEKTI SKULPTŪRŲ 
PADIRBINĖTOJ  AI.

Italijos policija susekė 
slaptą dirbtuvę, kurioj buvo 
dirbama netikra skulptūra. 
Ji buvo eksportuojama į A- 
merikos Jungtines Valstijas 
ir parduodama, kaipo žymių 
italų skulptorių kuriniai. Bo
stono muziejus pirko padirb
tą sarkofagą, Nevv Yorko

Šauks Socialistinio Jaunimo 
Internacionalo Kongresą.
Socialistinio jaunimo or

ganizacijų Internacionalo 
vykdomasai komitetas šio
mis dienomis turėjo savo po
sėdį ir nutarė ateinančią va
sarą (16 liepos) sušaukti 

muziejus — senovinę graikų Vienoje šito Internacionalo 
grupę, o Clevelando — ma- Kongresą. Be to da komite- 

. . n, . ... doną su vaiku. Paskum buvo tas svarstė pasireiškusi kai
nekviestų, l urtmgo ukinin- pra(Įėta imituoti Donatello, kuriose valstybės

bet kai tie kurmiai buvogau- nio jaunimo persekiojimą ii- 
ii Amerikos Jungt. Vals- priėmė tuo klausimu protes
tuose, iš New Yorko buvo to rezoliuciją. Kita protesto 
pasiųsta i Italiją detektivai. rezoliucija priimta dėl pei-se- 

‘ • veikdami drauge su klojimo profesiniu sąjungų, 
• da kita prieš militarizmą ir 

taip toliau.
Rygoje komunistai užpuolė 
socialdemokratu mitingą.

Lapkričio 18 d. latvių so
cialdemokratų organizacija 

___ buvo sušaukus masinį darbi- 
ateinančiam pavasariui. Iš,n’n^Ų mitingą. Kadangi bu- 
karto busią nupirkta 5,500 Y? tikėtasi uzpuc.imo iš fa- 
traktoriu laukų darbams si^tų (tautininkų’ pu>ės, tai 
dirbti "__________________.tvarkos daboti haoėmė

TŪKSTANČIAI AKTORIŲ 
NEW YORKE BE DARBO.!

Tūkstančiai aktorių Nevv 
Yorke vaikščioja gatvėmis 
ir negali niekur gauti darbo, 
nes .teatrai pradėjo bankru- 
tuot ir užsidarinėti. Pereitą 
sąvaitę subankrutavo 9 kom
panijos. Tarp rugpiučio ir 15 
gruodžio Nevv Yorke nepa
vyko 61 veikalas. Tūli mano, 
kad scenoje pradėta perdaug 
erzinti lyties jausmai, dėlto 
publika nenorinti į teatrus 
lankytis. Bet tai ne tiesa. Pu
blika negali teatrų lankyti 
delto^ kad kainos jau per
daug aukštos. Nusivesti mo
terį į teatrą vyrui pareina 
apie $10—$15 į vakarą. Ak
toriams būna mokamos per
ti idelės algos. Kuomet dak
tarai, inžinieriai ir kito
kie profesionalai uždirba, 
vos po $2.000—$3,000 į me-! 
tus, tai kokia padauža aktor-l 
ka gauna $5,000—$10,000 į 
sąvaitę. Paskui tokios pa
daužos šampane maudosi. 

Į Turi ateiti tokiam ištvirki
mui galas.

NEPAPRASTOS VESTU
VĖS.

Belgrado žiniomis. Soti
nus kaime, .Jugoslavijoj, šio
mis dienomis buvo vestuvės, 
kurios tęsėsi ištisas 9 dienas 
ir kuriose dalyvavo 2,750 
svečių —550 kviestų, o 2,200

ko sūnūs, Antanas Seidel, 
vedė Teresą Švarciutę. 16 
metų amžiaus, mergaitę iš to 
paties kaimo. Per 9 dienas' 
visi be pertraukos ėdė .gėrė Į^» veikdami ™
u šoko, šitai puotai buto pa- j^a|u policija apgavikus su- 
piauta: 6 karves, 46 kiaules,' • - J 
16 veršių, 600 vištų, 300 žą
sų, ir 300 turkių: be to da iš
gerta : 20.000 kvortų alaus. 
10.000 kvortų vyno ir 200 
kvortų degtinės. Orgijos pa
baigoje svečiai buvo taip nu
vargę ir nusigėrę, kad visi 
sudribo į šieną ir miegojo be 
pertraukos per dvi dienas ir

į dvi naktis.

sekė.

SOVIETAI PIRKS MAŠI
NŲ AMERIKOJ.

Rygos žiniomis, sovietų 
valdžia nutarusi nupirkti A- 
merikoje žemės ūkio mašinų 
ateinančiam pavasariui. F

I

I 
i

Skerdynė Italą 
Šeimynoj.

New Yorke tapo išskersta 
visa Damico šeimyna: moti
na ir viena duktė buvo nu
šautos. o kita duktė supjaus
tyta. Jos turėjo pasisamdžiu- 
sios namą ir išduodavo kam
barius. Tūlas laikas atgal pa; 
jas gyveno 40 metų amžiaus! 
italas Burgio, bet kelios die-l 
nos atgal jie persiskyrė. Pe- j 
reitą nedėld ienį tas italas vėl 
sugrįžo pas Damico moteris 
ir pradėjo skerdynę. Kada 
pasigirdo Damico namuose 
šaudymas, iš lauko prie na
mų susirinko minia žmonių. 
Atsirado iš minios drąsuolis, 
kuris išmušė langą ir šoko į 
vidų. Tenai jis pamatė italą 
pjaustant britva merginą. ■ 
Pagriebęs didelę vazą, drą
suolis vožė italui į galvą ir 
parmušė jį žemėn, o paskui 
užgulęs jį pasišaukė daugiau 
žmonių iš lauko. Tuoj buvo 
duota žinia policijai, kuri 
pribuvus pasiutusį italą areš
tavo. Virtuvėj ant grindų gu
lėjo nušauta senė Damico ir 
jos 22 metų amžiaus duktė. 
Kita duktė. 20 metų am
žiaus. buvo pavojingai brit
va supiaustyta ir jai pasveik
ti taipgi nėra vilties.

se socialisti-

federacija paskelbė, kad nuo 
šiol ji valdžios neremsianti, 
nes Gil nesąs darbininkams 
prielankus. Dėl šitos fronto 
permainos Gil apkaltino 
Darbo Konferencijos pirmi
ninką Moronesą dėl kurstan
čių jo kalbų Konfederacijos 
suvažiavime. Dabar Konfe
deracijoj prasidėjo nesutiki
mai. Daugelis unijų pasiliko 
raidžiai ištikimos ii- pradėjo ,jos už Mganti nletu kvoterj. u. 
is Kontederacųos trauktis. mokamu3 15; 1!)29. kurie vem>,

. 1?1 .ęina. Pa_ j bus ant rekordu baigiant bizni kau J
ciu laiku įsikūrė nauja dar- ■ Gruodžio 26> 1928. 
bininkų organizacija, pasi-, 
vadinusi “Revoliucijos Par-L . . , ., ,

i • - i * : fenu knygos nebus uždarytos,tija. Jos priešaky atsistojo; 
buvusis Meksikos prezi-l 
(lentas Calles. Ateinantį ru
denį Meksikoj bus preziden
to rinkimai, ir ši partija tikisi i 
pravesti į prezidentus savo i 
žmogų.

Vokietijoj yra 1,030,000 i 
bedarbių.

Sumažėjus statybos ir fab-! 
riku darbams, bedarbiu skai- 
čius Vokietijoj pašoko gruo
džio vidury iki 1,030,0001 
žmonių, neskaitant tų, kurie 
nedirba dėl streikų ar lokau
tų. šitoks bedarbių skaičius 
via 400,000 žmonių dides
nis. negu pernai šiuom laiku 
buvo.

$ « «

Kolumbijoj susirėmus ba
nanų plantacijose streikuo
jantiems darbininkams 
kariumene, 
komunistų 
Castrillon. 
pintas.

♦

Rygoje latvių socialdemo
kratų organas “Socialdemo- 
krats” šiomis dienomis šven
tė savo 10 metų gyvavimo 
jubilėjų.

Pajieškau Frano šelkono t ar Cel- 
k'ono), paeina iš Kauno gub., Veliuo
nos par . Klengių kaimo, pirmiau gy
veno Centrai Kali, R. I. Taipgi pajieš- 

lurgio Grigo, Veliuonos parapi
jos, Pupkaimio kaimo; apie 15 metų 
kąip. Amerikoj; nežinau kur gyvena.

, arba kurie 
apię juos žino prašau pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (52)

A. GRIGAS
47 Nolan st. Provindence, R. I.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans-lJ*?. P?t--S lai atsišaukia.

IL G. LADD, 
Assistant Treasurer.

PAJ IEŠKOJIMAI
I 

t
l’ijieškau draugo Prano Andriukai- 

ė.i«, paeina iš Totorviečių kaimo, Sin
tautų'vaisė., šakių apskr. Išvažiavo iš 
Lietuvos Gegužės mėnesy, 192X Į Ka
nada ir girdėjau gyveno Alberta pro- 
vinrijoj. Kas apie jį žino, malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukia. (1 t 

A RAČIŪNAS
573 Arehambault street.

Montreai, Canada.

Pajieškau Ambraziejaus Ciro ir Ne
lės Sabonienės, juodu buvo mano mer
gaitės krikšto levai. Malonės, atsi
šaukti aiba žinantieji teiksis pranešti.

JUSTIN ŽUTAUTAS
P. O Box 396, Mexicu, Me.

Pajieškau sesutės Varonikcs Mot’e- 
jauėiutės. po vyru Dargienės, seniau 
gyveno Cleveland, Ohio., dabar neži
nau kur randasi. Malonės atsisaukt, 
arba kurie žino, prašau pranešti. (1) 

GEORGE MILI.ER
P O. Box 45, VVest Harvlev, Mass.

i

, tai 
tvarkos daboti pasiėmė so
cialistinio jaunimo sporto 

SPROGIMAS CHEMIKĄ- organizacija. Fašistai nepa
sirodė, bet juos pavadavo 
komunistai, kurie įsiveržė į 
mitingą ir pradėjo kelti 
triukšmą, norėdami susirin
kusius iškrikdyt. Organizuo
ti socialistų sportininkai te
čiaus išgrūdo komunistus 
laukan ir tvarka apsaugojo. 
Mitinge buvo daugiau kaip 
1000 daibininkų. kurie bai
siai pasipiktino chuliganiš
kais komunistų darbais.
Darbininkų algos Lietuvoje.

“Socialdemokratas" pa
duoda žinių apie Šiaulių mie
sto darbininku gyvenimą ir 
uždarbius. Medžio darbų 
dirbtuvėj “Venta" meistrai 
gauna nuo 8 iki 11.60 litų 
dienai: paprasti darbininkai 
gauna nuo au20 iki 7 litų die
nai. o moterjs tik nuo 2 iki 
3.60 litų dienai.

Nuolatiniams “juodadar
biams” darbininkams vy
rams mokama nuo 30 iki 40 
litų į sąvaitę, o moterims tik 
nuo 12 iki 18 litų į sąvaitę. 
Litas yra lygus 10 centų A- 
merikos pinigais.

Bet ir tokias ubagiškas al
gas mokėdami Lietuvos fab
rikai bankrutuoja. Dabar 
Šiauliuose užsidaro avalinės 
fabrikas “Batas." kur dirb
davo apie 200 žmonių. Dar
bo visai nesą ir fabriko ad
ministracija prašanti darbi
ninkų patiems atsisakyti, 
kad nereiktų mokėti atlygi
nimo. Darbininkai tai ir da
rą. Kitų fabrikas nepriimąs. 
Kitos dirbtuvės irgi bankru
tuojančios. Šitas krizis aiš
kinamas blogais metais, 
vai neužderėjo, ūkininkai 
negali nieko pirkti ir fabri
ką neturi darbo.

Chicagoje darbų nedaug.
I Chicagą paskutiniais lai

kais privažiavo daug bedar
bių ir vis daugiau da važiuo
ja. Kai Chicaga didelis mies
tas. tai visi tikisi galėsią čia 
lengviau darbą susirasti. Iš
tikrujų gi susirasti darbas 
Chicagoje dabar labai sunku 
ir bedarbių labai daug.
Rhode Island audėjai reika

lauja 48 valandų darbo 
savaitės.

Rhode Island valstijos au
dėjų taiyba. kuri atstovauja 

! 20 uuijų, nutarė • reikalauti 
įvedimo audinyčio-e va
landų darbo savaitės be su
mažinimo mokesties. Dabar 
toj valstijoj audinyčios dirba 
po 54 valanda-- į savaitę. Ta
ryba paskyrė penkių žmonių

LŲ DIRBTUVĖJ.
Chemikalų dirbtuvėj New 

Yorke įvyko smarkus spro
gimas, kuris 4 žmones už
mušė ir apie 10 sužeidė. 
Dirbtuvės triobėsys buvo be
veik visiškai sugnautas.

FRANCUZAI KEUA PRE
KYBOS AVIACIJĄ.

Atidalydamas nacionali
nės ekonominės tarybos do- 
sėdį, Poincarė pasakė kalbą, 
kurioj nurodė, kad dabartinė 
prekybos aviacija negali būti 
palikta dabartinėj padėty. 
Atėjęs laikas ją tinkamai su-

i i į
reguliuoti. Esą reikalinga įs
teigti aviacijos tarybą.

OLANDAI PADARĖ 100 
MILIONŲ NUOSTOLIŲ 

FRANCUZIJA1.
Francuzų finansų ministe- 

ris Cheron pareiškė, kad vy
riausybei yra žinoma didelė 
olandų kompanijos finansi
nė afera, dėl kurios francu
zų valstybei padalyta nuos
toliu 100.000.000 frankų su- 
mai.! BADAUJANČIOS KINIE- 

TĖS PARDUODA VAIKUS
Iš Kinijos sostinės Pekino 

pareina baisios žinios. Badas 
Kinijoj plečiasi ir gręsia di
džiausiu visam kraštui pavo
jum.

Viešpatauja ligos. Gyven
tojai iš vienų vietų bėga į ki
tas: prasidėjo užpuolimai. 
Badaujantieji i nieką nežiū
ri. su nieku nesiskaito, nebi
jo mirties pavojų, nes ta pati 
mirtis žiuri jiems į akis nuo 
bado.

Pekino apylinkių gyvento
jai paskutiniu laiku pradėjo 
pardavinėti vaikus: atveda 
turgun ir parduoda. , i . _ir.IP

Motinos parduoda duktė- 
ris: 10 metu mergaitė kai-1 ŠTIŠ MIKALOJUS.

100 frankų. 15—201 Paryžiaus žiniomis, dabar

MASKVOJ RIAUŠĖS.
Dėl duonos stokos Mask

voje buvo riaušių prie kepyk
lų. Maskvos sovieto posėdy 
Molotovas pranešė. 
Maskva turinti miltų 
ant 20 dienų.

kad 
tiktai

I
Pajieškau draugo, Vadavo Judžio 

<Yudis), pirmiau gyveno West End, 
i Bostone. Jo šeimyna yra būdoj: Malo- 
nėkit tuojaus atsiliept, arba žinantieji 

I praneškit jo adresą, už ką basių dė
kingas. CHARLES TURSKI: (521 

Box 60, Nashua, N. H

SU:
tapo užmuštas 
vadas Alberto į 

Streikas nuslo-
* *

I
FRANCUZIJOJ DAUG 

VYNO.
šįmet Francuzijoj labai 

užderėjo vynuogės, todėl 
francuzai Viri padarę 1,840.- 
372.160 galionų vyno, kas 
reiškia 222,000.000 galionų 
dargiau negu peniai.

nuoja 100 iranKu. la—zV raiyz.idu> u<tu<u
i metu — 500 franku. Badas .tenai sunkiai serga plaučių
• * *• | v * • 1»t*l**l a •i *■

auga, o pagalbos nėra.

TAUTŲ LYGA STABDO 
KARĄ PIETŲ AMERIKOJ.

Tarp Paragvajaus ir Boli
vijos buvo prasidėjęs jau tik
ras karas. Bolivijos armija 
įsiveržė Paragvajun ir užėmė 
Boųuerono fortą. Boiiviečia-’ 
narsiai gynėsi, bet buvo pri
versti pasitraukti. Negana to. 
paragvajiečiai numetė keliū
tą bombų iš orlaivių į Bolivi 
jos miestelį. Dėl šitų įvykių. 
Bolivijos valdžia pranešė : 
Washingtoną. kad ji yra pri 
versta imtis karo žygių ir 
ginti savo kraštą nuo užpuo- 

. limų.
Tautų Lyga išleido $6.000 

vien telegramoms, norėda--“’1 
ma,sustabdyti pietų Ameri
koj karą. Ir vėliausios žinios 
sako, kad abidvi susiginčiju
sios šalįs nutarė kol kas toli-

TYČIA PASKANDINO 
SUBMARINĄ.

Amerikoje tapo išrastas 
būdas nuskendusiems sub- 
marinams kelti. Kad išban
džius šitą būdą. 17 d. gruo
džio ties Long Island tyčia 
buvo paleistas jūrių dugnan 
submarinas “S-4," kuris pie
tai atgal buvo laivo paskan
dintas su 40 žmonėmis, bet 
po kelių mėnesių iškeltas. 
Paskandinus jį dabar išnau- 
jo. jis nugulė 55 perlų gilu
moje. Narai tuojaus nusilei- 

Ido prikabint prie jo retežius 
ir tą pačia dieną vakare sub- 

• marinas tapo iškeltas.

I

i

i uždegimu didis kunigaikštis 
I Mikalojus, buvusis vvriausis 
Rusijos armijos vadas karo 
laiku. Monarchistai jį skaito 
tikriausiu Rusijos sosto Įpė
diniu. bet jis jau neturi vil
ties Rusijos caru būti.

|
Pajieškau švogei io Goptačio ir se

selės Monikos, ir Jurkio Kliinaiėio;. 
paeina iš Perva/.ninkų kaimo, Sudargo 
parapijos, SuvaLtų gub. Kas apie juos, 
žino, malones pranešti, arba pati lai 
atsišaukia. (52).

CI1AS I’ATKIN. Sam, Idaho.

Bcnis Grušas, pajieškau žmonos le- 
resės. Ji pirmiaus gyveno aut 45 Ca- 
niff st., Detroit, Mich., dabar nebzži- 
nau kur jisai yra. Kuomet buvau 
Lietuvoje, tai ji man laiškus rasė per 
du metus. Aš išvykau į Lietuva 1921 
m. Kas žinot kur ji randas', meldžiu 
pranešti, už pranešima skil iu •> dole. 
rius; ar jinai bus gyva ar mirusi do
vaną išmokėsiu pranešėjui. (52)

B. GRUŠAS
8 Prince Ge< rge st. Montreai, CanadaNauji Lietuviški Rekordai Columbia

1W 75c. BAŽNYTINĖS GIESMĖS
E7256 (Gul šiandieną........................................ Jonas Bu tekias. Baritonas

(Sveikas Jėzau .Mažiausias .............. Jonas ButJhas. Baritonas
16110F (šventoji Naktis. Pirma Dalis................................ M. Petrauskas

(šventoji Naktis, Antra Dalis.................................. M. Petrauskas
16056F (Ei. Kalėdos ..................O. Biežienė. Soprano, S. Čerienė, Altas

(Kalėdų Pasveikinimas
16085F (Vanagienė Polka ...

(Lietuviškas Džiazas 
160861'(Lietuvaitė Polka ..

(Polka Marcelė 
16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka Columbia Lietuvių

(Dzūkų Dzyvai—Polka.....................Columbia Lietuvių
12083F (Ramona—V akas. Mabel Wayne ... Nulio Romani &

----  .... Nulio Romani &
... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška 
.... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška Orketstra 
... Lietuvių Tautiška 
... Lietuvių Tautiška
... Lietuvių 
.... Lietuvių 
... Lietuvių 
.... Lietuv ių

(The Seashore—Vakas ... 
16082F (Lietuviškas Kadrilius

(Polka Klumpakojis ..
16083F (Stumbriskių l’olka ...

(Vestuvių Polka..........
16697 F (Jaunimo Pilka..........

('žemaičių Polka........
16098F (Aukštaičių Polka ....

(Zanavykų l’olka........
16089F (Polka Karnika..........

(šaulių Polka..............

A. Vanagaitis

Šūkis

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

16078F (Mergytę Prigavo . A. Vanagaitis, piano akom. 
A. Vanagaitis, piano ak.
................................ Antanas 
.................................... \ntanas 
........................   A.
.....................................................A.

Aš. Katrė Sanukeviėienė, pajieškau 
mano vyro Adonio Senukeviėiaus, Su- 
val1 u gub.. Paliūnų kaimo, Punsko pa
rapijos; Amerikoje 34 metai. Kas apie 
j’ žino, malonės pranešti arba pats lai 
atciŠHukia (1)

KATRĖ SANUKEVKIENĖ 
5r 1. street. So. Boston, Mass.

Pajieškąu brolio Jurgio Vanago, pa
eina iš Mutkunų kaim ’. Kupiškio vals
čiaus. Panevėžio apskr. H, metų kaip 
Amerikoje, seniau gyveno Cleveland, 
• Ibio. Malonės atsišaukti, ai ba kurie 
apie'jį žino, teiksis pranešti už ką bu
siu dideliai dėk: n iras Už tikra prane
šima skiriu S5.00 dovanų. .įieško jo 
brolis Kazys Vanagas, nesenai atvykęs 
iš Uetuvos. Adresuol'it taip: ( 1 )

JOS BUKYS
išITi:; Lulher avė., Cleveland. Ohio

Pajieškau švogerį Martiną Naujo
kų, kelis metus jis gyveno PPtsburgh. 
Pa. Kas apie ji žino, malonėkit praneš
ti, už ką Imsiu dideliai dėkingas.

• GEORGE GENUTIS
2517 Jane st. S. S., Pittsburgh, Pa.

Ana Luinaitė-Milašienė, pajieškau 
brolio Adolfo I.uinio, iš Lietuvos paei
na >š Žiliškių kaim >, Lu- kės parap.. 
Telšių apskr. Amerikoje gyvena apie 
15 motu, daugiausiai apie Bostoną po 
misku-s ir farmas Jau 5 metai kaip 
r.ež.irtom kur randasi. Turiu labai svar
inti reikalą. Kas anie jį žino malonės 
pranešti, arba lai pats atsišaukia.

ANA MILAŠIENĖ <1)
23 Main Street. No. Andover. Mass.

Pajieškau švogerio Antano Medet
kos. paeina is I ietuvos Rietavo pa r., 
Telšių apskr. Druopstu kaimo; dirba 
anglių kasyklose aplink Pittsburpą. 
Antri metai kaip nežinom ar gyvas ar 
miręs yra. Jis pats ar kas kitas žinot. 
rmlff?iu duoti žinią žemiau paduotu 
antrašu: (2)

JOSEPH JANUSfeMSKI
Irtfirmary. Ward 41,

Oak Forest, 1)1.

APSIVED1MAJ
Pajieškau apsivedimtii merginos ar- 

Uizirašlies nuo IS iki 35 metų, pasitu
rinčios. kuri sutiktų uždėt biznį Kana
doj'- arba Suv. Valstijose. Su pirmu 
laišku prašau nrisiųsti ir savo pa
veikslą. Aš esu 26 metu. 6 pėdų aukš
čio. Arčiui susipažinsime nėr laiškus. 

PETRAS VAIČIULIS 140.
78 V. ind.sor Hotel. Stanley st.. 

.Montreai, Canada.

Pajieškau moteries už gaspadinę. 
Užtikrinu gerą gyvenimą ant visados. 
Praš'Hi atsisaukt ant -ekančio adreso: 

MARTIN VISKEZKA <52) 
R. R. 2, Tavlorville, III.

•GERBIAMI TAUTIEČIAI! Malonė
kite man pranešti kur yra pageidauja
mas š'aiičius nedideliam miestely, kad 
l>ut galima padaryt pragyvenimas. 
Darbą atlieku gerai ir teisingai. Už 
teisingą rranešima bus magaryčių.

ŠIAIČIUS (52)
IL;•<>. B»X 32. E. Arlington. Vt.(Eina Pati į Karčiams

16088F (Lietuvoj Mados........
(Pas Draugą Julių .. ■

16P72 E (Sharkey Daina ........
(Munšainiukas ..........

16009F (Oi Mergele ................
(Stasys........................

160161' (Aš Mergytė ..............
(Nesigraudink Mergužėle

I6106F (Fordukas, Part 1.............
( Fordukas. Part 2. Jonas

10”75c.. K. MENKELIUNIUTĖ IR F. STANKŪNAS.
16O96E (Trys Sesutės—Duetas ........................................... Liaudies Daina

(“Valia Valužė”—Duetas

Jonas
Jonas
Jonas
Jonas

PIGIAI BARSIDl'OD \ I kambarių 
rakand -i. a1ra>do kain nauji. Patartini 
nusmilkti jaunavedžiams. Šlubą mo
derniška. vieta graži gyvenimui. Prie
žastį pardavimo sužinosite ant vietos. 
Klauskite dienomis. (52)
77 Nurlh st.. 2-ras aukštas.

AVORf ESTER. MASS

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

M. Yozavitas 
M. Yozavitas 

Vanagaitis 
Vanagaitis 
Vanagaitis 
Vanagaitis

Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Bari'onas 
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Butėnas, Baritonas ir kitos
REZIGNAVO NEW YOR

KO POLICIJOS VIRŠI
NINKAS.

17,000 New Yorko policma- 
nų armijos vadas Warren 
padavė rezignaciją. Jo vie
ton jau paskirtas kitas. Jis 
rezignavo dėlto, kad tūli pai
nioja jo viešpatavimą su 
šmugelninko Rothsteino nu
žudomu. ____ ___ i komitetą, kinis įteiks šitą

AREŠTUOTAS MIESTO i^kal?virnA f;,b’?ja’;:V1n2i 
-------------------------- jungai. Jeigu fabrikantai 

reikalavimą atmestu. Komi
tetas yra įgaliotas apskelbti 
streiką.
Mesikos darbininku skilimą*

Užėmus laikinajam Mek
sikos prezidentui dilui >avo 

•vietą, Meksiko' I)a"»o Kyn-

i

GEO. HASIL10NIS

Pajieškau r.p-ivedimui merginos ar 
našks. nuo 35 iki 13 metų; aš esu 43 
metų kavalierius. Geistina su pirmu 
laišku paveiksią kad prisiųstų, kurį 
ant pareikalavimo sugražinsiu. ( 1 t 
G. R, I’. <>. Yorkton. Sask.. Canada,

Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Book Co., 57 Dcy Street, 

New York. N. Y.

AREŠTUOTAS MIESTO ’• ^dūdavimą fab,?\tT.nS' 
MAJORAS IR VALDYBA.

Leadville, Colo. — Pereitą 
panedėlį federalės valdžios 
agentai čia areštavo miesto 

mesnių karo žygių nedalyti, hibicijos agentai suėmė laivą'majorą ir 10 kitų valdininkų. 
Lygai tarpininkaujant, bus su degtine. Ant jo rasta 1,- Visa miesto valdyba uždary- 
mėginama išrišti ginčas tai- 500 keisų snapso, kurio vertė ta kalėjimam Ji kaltinama 
kos keliu. apskaitoma į $150,000. degtinės šmugelio varymu.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE

Nevv Yorko pakrašty pro- 
i s

*•

377 BROADW AY, SO. BOSTON, MASS.
Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainelių, kaip tai, Miko 

ir Kipko Petrausko. Babravičiaus, Butėno, Vanagaičio, Mcnkcliur.iutės 
ir daugelio kitų artistų, chorų ir kvartetų.

Rekordus siunčiam į visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekor
dus, prisiunėiam dykai.

Rekordus siunčiame į visus miestus Amerikoj. Perkant virš G rekor- 
į kita šalis. Bet pirkėjas turi prisiųst už persiuntimą $1.25. J Kanadą 
už $1.25 galima prisiųst nuo 6 iki 12 Rekordų. Pinigus geriausia prisiųst 
per Money Orderį, kartu su užsakymu.
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Kalendoriai 1929 m.
Dailiausi sieniniai kalendoriai. Dide- 

| ; ii. .-.naivuoli, juokingi ir pusnuogi. Tu-
• riu kelių rūšių. 1 už XI 00. Pasiskubin-

J. YERUSEVklUS (52) 
B<i\ 68, l.a” rence. Mass.

I kit.
IIE__________________
II KALENDORIAI
I
i
fIIĮ
i

=•«*

Lietuviški ir visi kitokie.
Visiems užsisakantiems siunčiame 

dabar Kainos 25c. už viena. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siųskite. (2)

A. F. SH EETRA
135 Ne»bury st., Laorrnce, Mum.
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Humoristika

KELIONE Al'TOMOBILn .

NORMOODAS POEZIJOJ.

Norvoodas pasauliui 
daug gerumo daro.
Nes išvarom samogonka 
iš ruginio garo.
Musų tūlos moterėlės 
daro puikų alų;
Kur eini, visur putoja 
Tas alus ant stalo.

Išvažiavom mes Fordu. 
Aš ir Džiovas—vien tik du. 
Fordas kratėsi, barškėjo.— 
Nežinia ko jis norėjo.
Mes važiavome keliu 
Linkui kalnų didelių.
Štai pristigom gazolino 
Ir sustojom prie eglyno.
Kas tam Fordui pasidarė— 
Džiovas net supykęs tarė: 
Kas dabar iam reik daryt. 
Kaip ant kalno užprašyt ?
Pylėm snapso jam i tanką. 
Bet ir to vis nepekanka;
Išmetėm sėdynes lauk. 
Sakom, na. dabar jau trauk!

i

Kai kurie mus blaivininkai 
daro puikų vyną:
Ir tam tikslui Įsitaisę
Turi daug mašinų.
Musų šnapsas 100 laipsnių— 
Kaip benzinas tvirtas:
Tik ištrauk jo vieną kvortą. 
Busi greitai girtas.
Mus vynutis fonių pilnas, 
lankiai bai kas krečia:
Tik išmesk jo vieną pante. 
Tuoj pakaušis skečias.
O alutis tai nekaltas, 
trauk jo kiek tik būna.— 
Greit įgysi antrą smakrą 
Ir riebesni kūną.
Geria Tadas, geria Matas. 
Geria ir Tamošius 
O kai visi Įsitraukia, 
koks tada kermošius!

Fordas neina nei iš vietos. 
Tartum butų užkerėtas. 
Spjaudo munšainą tiktai 
Ir vis purtosi piktai.
Tuo tarpu atėjo kitas 
Pakeleivis neprašytas.
Sako, broliai. Fordas neis 
Vien “mėnulio spinduliais." |

Jis pasiūlė “gero" kvortą. 
Jeigu norim būti sportais. 
Liepė tik ne tankon pilt. 
Bet patiems geriau sušilt.
Kai mes kvortą tą išgėrėm 
Ir už Fordo nusistvėrėm.
Tuoj važiavome toli. 
Tik bėda, kad atbuli.
Privažiavom farmą Miko. 
Kur svečius gražiai sutiko. 
Davė sūrio ir alaus.
Kad važiuotum dar toliaus.

I

Geria Bronius, traukia Vincas. 
Siurbia plikis Lauras.
Einant gatve jie net keikia. 
Kad jiem kelias siauras.
I.laivininkės moterėlės 
svaigalų nepeikia;
Sako, munšainas joms sveikas, 
išsigerti reikia.
O kai daug jau prisitraukia, 
kartais fonių būna.
Nes išstato ant sarmatos 
savo griešną kūną.
Taip tai Nonvoode gyvenam.
< ieriam ir uliojam.
Kol jauni dar ir sveikučiai, 
nieko neatbojam.
Tik ta valdžia nelaboji 
nuolat mus sekioja 
Ir belangėj patalėli 
ne vienam paklojo.

Į mašiną vėl susėdom
Ir važiuodami jau giedam.
0 prie kelio vis stulpai
Kyšo kaip kokie šnipai.
Vienas stulpas mums kai drožė, 
žiūrim, jau mes apsivožę!
Ot tai fonės. tai laikai.
Kad net juokėsi vaikai.

Policistai. milicistai
vien tik šnipinėja.
Kur užuodžia skanų kvapą, 
krečia ten Įėję.
Ima šnapsą. ima vyną, 
ima skanų alų.-
Ima net ir pičeriuką. 
ka stovi ant stalo.

Išsikrapštėm kaip galėjom. 
Daugel mylių pėkšti ėjom: 
Džiovui šonkaulis išlužęs. 
Man ant kaktos buvo guzas.

Pilypas.

Verčia viską, neša, krauna, 
tartum kad jie dūksta.
Uosto bačką su kopūstais, 
ką taip puikiai rūgsta.
Ant rytojaus, kaip po audrai, 
turim liūdną dieną.—
Nėr šnapsuko. nėr alučio, 
nei lašelio vieno!

PAUKŠTŲ KALBA.

Bevandravodamas po žemės 
ašarų pakalnę, kartą užklydau . 
ant farmos. kur buvo daug vištų, j 
gaidžių ir senmergė. Gaidys už
šokęs ant tvoros žiurėjo Į vieną 
savo vištą, kuri nesenai buvo pa
dėjusi kiaušini ir garsiai rėkė:

—Kud-kud-kud kada? Kas 
paukščių kalimi reiškė —ar tu 
ženysies kada?

Gaidys palingavo galvą ir su
šuko:

—Ka-ka-rie-kų! — tai yra. ne- 
kalliėk tokių niekų!

Senmergė, supratusi naminių 
paukščių kalbą, atsiduso ir sako:

—Kaip sykis taip ir maniškis 
man sakė... Pilypas.

I

GALIMA STOVĖTI IR NE 
ANT KOJŲ.

Gardnerio šventakuprių baliu
je Baltrus taip pavargo bešokda
mas. kad prakaitas net per sma
krą varvėjo. Jo panelė Margari
ta patėmyjo tą ir sako:

—Baltruk, daugiau ši vakarą 
su tavim nemoksiu, nes taip prisi
kamavau. kad negaliu nei ant ko
jų pastovėti.

—Tai susimildama. — sako 
Baltrus. — nulipk nuo mano ko
jos. nes komą numynei.

Pllypukas.

> >

O tai bėda mums didžiausia, 
išsigert neduoda: 
Kad galėtum, gyvas lystum 
i žemelę juodą.
O i teismą kai nuvaro, 
tai blogiau dar būva.
Nes ne viena mus šimtinė 
ten veltui pakliūva.
Reik protauti, reik galvoti, 
reik kas nors daryti.
Kad valdžia mums netrukdytų 
munšainą varyti.

•KELEIVIO' KNYGOS.KIAULIŲ FILOSOFUOS KLAUSIMU.
—
tymus? Ir ar jau j • prisipažįsta, 
kad tie gamtos statymai ir 

i jiems patiems yra aikomi? Ar 
iie pasiduoda g;, nt < Įstaty
mų Įtakai?

(10) Ar einant gamtos Įstaty
mais galimu būti jėzuitus pri
versti rūpintis va kų skaičium 
prigimtu budu. ar gal butu ge
riau pritaikius jie is “turkų fi
losofiją?” Gal tuomet dėl vaikų 
skaičiaus jiems r. ‘reikėtų tiek 
sukti galvas. Ir vieton "Kiaulių 
filosofijos." eržilu . r bulių "filo
sofijos” jie daugia ; turėtų laiko 
studijuoti žmogau- morališko
sios filosofijos dėsnius.

Su augšta pagarba.
TamoAiu- Plyt galis.

Jo Mylistai
ponui “Keleivio" Maikiui. 

!Gerbiamas ponas Maike:—
Kadangi visados iš jus gauda- 

• vau teisingu paaiškinimų, ypač 
filosofijos srity, tai drįstu ir vėl 

; kreiptis su visa krūva klausimu, 
i kurie mano galvelę lai)ai kvarši- 
; na. Tik jau ši kartą mano klau
simai bus labai svarbus ir todėl 

j butų labai geistina, kad Į juos 
atsakytumėte vie-ai. nes manau, 
kad ir daugiau j ra tokių Įdomau
tųjų kaip aš.

Kad tau. Maike. butų leng
viau dalyką suprasti, trumpai 
papasakosiu dėl ko mano makau
lė neranda sau ramumo. Dalykas 
štai koks: So. Bostono "Darbi
ninko" redaktorius — kunigas, 
teologas, ir dar rodos "daktaras"’ 
—savo "Darbininko" 94-tam nu
mery. editorialo pavidale, pain
formavo savo skaitytojus, buk 
vienas garsiausiųjų Bostono jė
zuitų. kunigas Carrigan. patė- 
myjęs amerikonų laikrašty žinu
tę. kad vienas (’levelando teisė
jas. nagrinėdamas divorsų bylą. 
Įsakęs porelei, kad per sekančius 
tris metus nevalia butų garniui 
pas juodu lankytis, nes tas il
gasnapis šelmis, be jokios mie- 
laširdvstės. tai porelei mažyčius 
per kaminą tik drėbė ir drėbė... 
Yos tik spėjo tris metai nuo “su
situokimo sakramento" sukakti, 
o jau trys mažutėliai jųjų name
ly čirpėno!

Taigi jėzuitas Carrigan. sako 
"Darbininkas." šitokį teisėjo pa
tarimą pavadinęs “Kiaulių fite- 
sofijj?." Jeigu ponas redaktorius 
tuo butų ir baigęs, as nieko nesa
kyčiau : bet jis tuo nepasitenkino 
(o tame ir gludi visa mano bėda, 
ponas Maike!)

"Darbininko" redaktorius sa
vo editoriale da ir toliau filoso
fuoja. Jis rašo: “Nekalbant apie 
tokio nuosprendžio nedorumą, 
žiūrint iš religijos pusės negali
ma neužprotestuoli prieš tą nuo
sprendį. žiūrint Į jį darbininko 
akimis." Mat. Clevrlando teisė
jas "užštapavęs" tai porelei vai
kus vien tik dėl to. kad vyras už- 
dirbąs vos tik $24 į savaitę. Na. 
ir ar ne ims kapitalistus ir teisė
jus plūsti. Atleisk. Maike. už at
virumą. bet aš čia tai jau kaip 
korka — nieko nesuprantu. Ne 
tik kad nesuprantu "Darbinin
ko" redaktoriaus pykčio priežas
ties. bet ir jo "filosofijos" moty
vų. ypač taikomų gyvulių augin
tojams. Užtai susimildamas. 
Maike. buk taip geras man i 
šiuos klausimus atsakyti:

(1) Kokia filosofijos sistema 
yra žinoma vardu " Kiaulių filo
sofija ?"’

(2) Ką darbininko akys turi 
’:>endro su vaikų skaičium šeimo
je?

<3) Ar gyvulių augintojai ma
žina kumeliukų ir veršiukų skai
čių. Išbadydami akis drigantams, 
buliams ir kuiliams, ar tam tiks
lui yra vartojama kitokia prie
monė? O gal gyvulių augintojai 
yra verčiami vartoti “drigantiš- 
ką.” "bulišką" ar "kiaulišką" fi
losofiją. kad mažiau tų gyvuliu
ku butų?

j (4) 
vaikų 
zuitai 
tarai.
vaikų skaičiaus problema taip la
bai susirūpinę?

(5) Ar jėzuitai vaikų skai
čiaus problemą visuomet “Kiau- 
lių filosofijos" dėsniais riša, ar 
kaip kada toki apsireiškimą 
(ypatingai pas gaspadines) jie

, užvadina “Comedia Divina” ar 
paprastai “Dievo šventos apveiz- 
dos Įsikūnijimu?"

(6) Ar Lietuvos klebonai ke
lia algas savo palivarkų darbinin
kams sulig darbininko vaikų 
skaičiaus ?

(7) Ar kunigas ima iš parapi
jos algą kaipo “singelis.” ar kai
po šeimynos galva? Ir ar jis dar 
daugiau algos reikalautų, jeigu. 

Įsakysime, jis turėtų tris beibes, 
<» ketvirta jau butų garnio iam 
įsižadėta?

(8) Nuo kurio laiko jėzuitai ir 
šiaip kunigai pradėjo kovoti už 
darbininko būklę?

(9) Nuo kada jėzuitai pradė
jo kreipti dėmėsi Į gamtos Įsta-

I
I

Žilvitis.

KODĖL AS NORK' DAR 
GYVENTI.

Subatoje uliavojau.
Nedėlioj vėl haliavojau.
Panedėly.ie pagiriojau.
Utarninke išmiegojau.

Seredoj pas kurną jau
Snapso gerti nuėjau.

Ketverge tingėjau dirbti, 
Pėtnyčioj turėjau sirgti. 
Tad pradėjau aimanuoti.
Gaspadinei bėdavoti,—

Vai sergu aš. negaliu.
Duok čerkutę nuo žolių!

—Gaspadinė širdužėle.
Gelbėk vargšą bernužėlį. 
Duok šnapselio. spirgink antį. 
Dar norėčiau pagyventi.

Nesinori dar numirt.
Kol jus galit šnapsą virt.

Pilypas. . .

Kodėl Turkijoj eunuchai 
neturi, o musų tarpe je- 
ir visi kiti teologijos dak- 
nors ir nėra eunuchais.

Maikio atsakymas: As dvasiš
kais klausimais nesu kompeten- 
iškas. todėl pavedu juos alsakv- 

:i savo tėvui. Kain vvčiu getu-ro 
as ir senas parapijonas, jis ge
niau tokiais dalykais nusimano. 
— Maikis.

,. Kukiu* Dtevu* Žmonės Garbino Senu-i \r Buvo Visuotina* Tvanas? — Kaip
vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Į Nujos galėjo tarinkti j kelia* die- 

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta uag visų veislių gyvūnas, kurie gyve- 
• kokius dievus garbino senovės indai : a išsimėtę po visą žemės katnuo!;? 
oei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-i Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoji 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie ! 
lievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-' 
dus jie sentikius su žmonėmis tarė- 
o. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tik-iimų istorija. >1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. >1.25

Uetuvou Respublikos istorija ir lem
ia pis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
Hucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-' 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji bcvo apskelbta respublika. 

I Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos t___ __

1 ir kaip šalis yra padalyta į apskri-i’" 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri

» 
t 
» 
♦
♦ 
t 
i 
i 
t 

. . . .» 
Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip j * 

s Nojau* šeimynos galėjo aXsrra»al|t
» 
i

:i- «vo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi Į 
-S >ek vandens, kad visą žemę apsėtu- ■ 
. i u ? Kur tas vrndne dabar yra ? Kaip j

Tėvo atsakymas:
1. Kiauliška filosofija, tai toks 

mokslas, kuris sako: jeigu kuilis 
geras, tai laikyk ji ant veislės; o 
jeigu jis netikęs, tai iščystyk ji 
r nupenėk ant mėsos. Kada 

kiaulišką filosofiją pritaikai prie 
žmonių, tai išeina taip: eigų 
žmogus priguli prie parapijos, 
tai jis yra gud boy ir reikia žiū
rėti. kad jis turėtų daug vaikų. 
Bet jeigu žmogus nebijo nei vel
nio. nei kunigo, tai iam reikia 
jadaryti taip, kad jo pakalenija 
mt žemės nesiplatintų.

2. Darbininko akys turi žiūrėt 
i dangų ir nematyt, kad vaikai 
->erdaug suėda.

3. Nosar. drigantams akių nie
kas nebado. Jeigu farmerys ne
nori kumeluko. tai jis uždaro dri
gantą i tvartą. Dar oi.

4. Uskiuzmi. aš nesuprantu, 
ką mynina “eunochai." Zakristi
jonas man išvirozyjo. kad tai yra 
-kapas.
.aip 
šito 
iyt.

5.
•avo

kunigų
Užtai aš

Ale lietuviškų 
vadint negalima, 
klausimo negaliu i~klumo-

daug

beibes 
turėti.

Musų klebonas niekad apie 
gaspadinę per pamokslą ne- 

iiškina. užtai ir aš nedaug apie 
:ai žinau.

6. Nosar. pagal vaikus niekas 
pėdės nemoka. Kaip aš služiiau 
kunigo palivarke Lietuvoj už 
{umietį ir susilaukiau beibės. tai 
man tuoj tris rublius pėdės nu
mušė. Sako, dabar švakesnis pa
sidarei. malkų mažiau priskaldai. 
.a: ir pėdės negali tiek 
raut. Anistigat.

7. Kunigas negali tris 
urėti. Tik gaspadinė gali

8. Kunigai visada rūpinasi. 
\ad darbininkai daug uždirbtų, 
ba kaip liaupina ir nieko neuž- 
lirba. tai ant mišių nieko neduo
ta. Sy?

9. Gamtos Įstatymų nėra. Yra 
tik Dievo ir popiežiaus zokonai. 
3 tie zokonai yra tokie: žmogus 
gali pasiduot velnjo pagundai ir 
sugriešyt. ale paskui nusižemink 
prie šventą Jurgi, tai ir vėl vis
kas bus tau dovanota. Taip ir ku
nigai daro.

Su klausimu Nr. 10 patarčiau 
kreiptis pas pati kleboną, ba aš 
negaliu jo išvirozyt. Mano kūmas 
zakristijonas irgi neapsiimu. — 
Maikio Tėvas.

>o tvano ju<-dveidliai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam •.eilade. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ii I
mokslas nuo pradžių* iki galo. 
Kaina ................................................... 23< j

Džian Baadtes SpyėiaL — Ir kito* 
fonė3. Daugiau juokų, negu Ameri- 

rubežFuš i 'OJ munša'no- Si°j« telP* n<t
"? “Džian Bambos spyriai”, eflis, pa I 

j sikalbėjimai, humoristiški straipsnio 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubii- ’r Antra pagerinta
ka ir kaip ji išrodo. < 
svarbesni dokumentai: 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su' 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
šymas visų mūšių su lenkais ir tt^dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš- 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.90 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.51)

Sielos Balsai. — Puiki knygą, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų, l’opiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ............................................ $1.00

Ben-Hni. — Istoriška apysaka iš
Kristaus laikų. Parašė Lew 

VVallace. 472 pusi................................ $2.00
•

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. BemaUvricz’o.
468 pusi.

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokirga knvga su 379 puikiais pa- 4,>uu‘l*
., . . ? , ... . . rėkta. Jose nurodoma kaip žmones

paikai tiki j visokios prietaras, 
burtua ir tt. ...................................... iSc.

Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingerioll, gar

biausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
72 
.. 25c.

Čia teipa visi ’ai^a- .................................
Steigiamojo Kaip Se.iovė* Žmonės Perstatydavo 

Sau žemę. — Labai įdomus senovės

IKalendoriaij
■

GRAŽIAI SI LIETUVIŠKI } 
»

— ir — t
visi kitokie !

Jau pagaminti — užsakymai išpil- { 
domi — »įsiems užsisakantiems * 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos: 
25c. už vienų, $2-50 už taziną.

Užsakymus siųskite: 
JONAS KERDIEJUS

663 Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS.

i 
i

*

i
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i

virkščias Mokslo* arte Kaip Atsira
ito Kalte*“. Parašė Z. Aleksa.
tO pu*l. »■.■.*■•••••••••*••••• 10c.

Davatką Gadzinkns. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų ”Da 

vatką Gadainku” telpa įvairių juo
kingą dainą, eilių, parodiją, ir t.t 
Daugelis iš dainų tinka iuokingom- 
•lealamacijum*, šešta pagerintų 
laida. 4S pusi..................................... 10c

kur Moaą Bočiai Gyvc°®’ — Arte 
tyrinėjimą*, kur buvo nirmutinė 

žmonių lopšinė Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba
ltoki nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 

I
$1^0 Paparčio Žiedas Ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikinti* Vyras;
2) žydinti Grria; 3) Klaida; 4) Ko-

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. S1.00.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

veikslais, peratatančiais įvairiu* nuo
takius nuo piieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
cnygą niekas nesigailės. 3P2 pus- 
apiai. Kaina ................................... $1.00

lelko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys 1 

įemokša. Bet delkogi norisi“. -------- ,
te valgio žmogus silnsta? Ir dėl ko ! tmerikos Macoeha*. — Arte kaip Jca- 
zienas maistas duoda daugiau spėkų, taliką kunigas-lians Schmith papio- 
<itas mažiau? Delko žmogui reikia i vė merginą Oną Aumuller. Su 
•ukraus. druskos ir kitų panašių da- | paveikslais. 16 pusi........................ 10c
yką? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- _
uos klausimu* suprasi tiktai iš ši 
cnygute*. Parašė P-ras G-mn«.
<air.a ..................................................... 15e

Kode! Aš Netikiu į Dievą? — A r ha į pu 4. 32
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 

<atalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL ................ 20c.,

Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti -vlM-tystėi- 

statymai su reikalingai klausimais ii 
atsakymais lietuvią ir anglų kaibos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ..................................................... 25c

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telp*
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir 1.1. Pu.kiai ilius
truota. 95 pusi.................................... 25c.
alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip j Brofnoriau*. FREEDOL greitai įsige-

. ... ... ... ... ,5 na ; oda ir pn ■> minėtų visiškai prasi-atsiliepia tėvų vartojimas algonolio L ' ’ --------------
mt ją vaikų. Kas yra arba tikisi k a-' stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronos,

, N ai na .0.00. 
Reikalaukite aptiekose arba nrisiąski- 

I te S1.00 ir mes tuoiaus išsiusime oei 
paštą honką. <-'

FREEDOL REMEDY CO. '
389 A. M'arren St. Boston 19. Mass.

kok' ’1-**”* prietarą naikintojas. 
?’ Delkoipusl.................................................

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokių ru- 
šiu rankomis 
dirbtas 
Itališkas 
Akordina* 
geriausias 
pasaulyje. 
Art iO 
metų gra- 
rantuotos. 
gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ko
rį prisiųnčiam dykai. (-)

R U. VITA SERENELLI A CO.
1014 Blue Island *v. Dpt. 31. Chicago.

Musu kainos žemesnė*, n*-

;tO!. j tmžinoa Dainos, šioj knygutėj telpa
44 gerinusių .Jovaro dainų. Jos tin- 

i ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taiji ir susirinkimuose.

-J ............................................... 15e.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

ĮNUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančia* putai

FREEDOLI

J Tai yr* receptas garsaus šveicariško

I ria į odą ir po •» minutą visiškai praša- 
| liną įdegimą bei skausoaą. FREEDOL

la nors būti kūdikių tėvais, būtinai' Erzeoią. Hemoroidu*. šunvotes. Nie- 
’irėtų perskaityti šita knygutę. Pa- žulijr^kitokias ndo* ligas, 
ubošius Pusi. 23 ............................ 10c.;

dyla Detroito Kataliku su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už- 

juolė socialistas 31 d. gruodžio, 1911. 
Vntrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
•ai telpa teismų rekordai ir prirody- 
nai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistai* Su 
»aveikslais. 61 dusI.......................... 25c.

Popas ir Velnias — J r trį* kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mo* šalies; 2) Ji* sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoką ir 
išanj .....................................................

i "Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglą rašti-
25c.

PUODAS KATILĄ VANOJA.
Teisme džiodžius klausia skun- vertėtų perskaityti................

dėjo; ’O. S. S.” arba šlinhinė IMrilmė.
—Kaip tu. Jackau, galėjai gir- Vieno akto farsas, labai juokingas 

lėti savo kaimynu* triukšmą ke- r Sferas perstatymui. Kaina .... 15c. 
iant antrą valandą po vidurnak
čiui? Juk vėlame laike turėjai I 
būti stipriai užmigęs!

—Jūsų didybe, — teisinas Jac
kus. — aš tuo laiku nebuvau už
migęs. nes griežiau dideli saksa- 
foną. mokydamasis iuo graiiti.
> jie man trukdė. Pilypas.

| R. J. VASIL
$ 409 BROADM'AY. ROOM 4.
C SO. BOSTON, MASS.
»' Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
$ KRAUTUVES.

X Inšiurinu: AUTOMOBILIU S,
X NAMUS. FORMšlUS. KRAU- 
£ TUVES ir tt.%
£ Apdraudžia gyv**lį b Meikatą. 
X PADARAU VISOKIUS DOKU- 
£ MENTUS kaip čia. taip ir Lie- 
X tavoje, greitai ir atsakančiai.
£ Norint gero patarnavime, kreip- 

kitėa, R. J. V ASIL
's 409 Broad«ay, So. Boston. Mass

$

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui raudmrn 

užsisakyti naujos ma>k>s laikru- 
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kampoz. A. Vanagai
tis Kama metams 1 dol. J J.ietu- 
va 1 <k»l. -vie.

"M \RGUTIS"
J210 So. Halsted St.. Chicago. III. 

įdėk i iaišką viena dolerį ir 
gausi ,xas mėr.e.-į po ".Margutį.”

Suteikia Poihingą, 
Ramų Miegą

Živmės. kurie kenčia nuo prasto 
miego ir kurie atsikelia rytais nuvar- 

nusikamavę, turi imti Nuga-To- 
n.-. Tas stebėtinas preparatai padarys 
jūsų miegą ramų poilsingą, padidins 
jėgą ir veikimą nervų, muskulų ir or
ganu. Kada tai bu- atlikta. spėka ir 
eneigija padidės, apetitas bus geres
nis. pagerės virški' imas, apsistos ink
stų ir pūslės susierzinimas, konstipa- 
cija bus nugalėta ir abelna sveikata 
pagerės.

Mrs. T. B. Rerid. Hartfield. Ark.. 
nasako ką. Nuga-Tone padarė jai. Ji 
sako; “Nuga-Tone yra geriausias pre
paratas kokį aš kada vartojau. Aš bu
vau menkos sveikatos ir negalėjau 
dirbti. Aš negalėjau miegoti naktimis 
ir buvau taip nervuota. kad negalėjau 
pakęsti jokio trukšmo Dabar aš nebe
su nervuota, mano sveikata yra geres
nė ir aš gerai miegu naktimis. Aš nie
kad negalėsiu užtektinai pagirti Nuga- 
Tone.“ Jeigu jūsų sveikata nėra tokia, 
kokia ji turėtų būti, jus turite imti 
Nuga-Tone—taip, kaip milionai kitų 
daro. .Jus galite gauti Nuga-Tone kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, arba 
jūsų vertelga užsakys dėl jums iš ur
mo vaistinės.

Nuo Nesmagaus 
IR SKAUDAUS

PŪSLES
Ištuštinimo 
Naudokite

Santai Midy
Parduoda visose 

aptiekose.

*

Chicagoje, lietuviu kata
likai kunigai bylinėjasi po 
teismus. Ir šitie gaivalai d at
sako, kad jie skelbia artimo 
meilę! Jeigu nebūtų asmens 
neliečiamybės Įstatymo ir 
nereiktų jo bijoti, šitie "ar
timo meilės” skelbėjai vieni 
kitiems akis iš kaktos išlup
tų.

Motinos Džiaugsmas
Yra didelis smagumas motinai matant jos kūdikius 

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

SCOTT’S EMULSION
yra cod-liver aliejus turtingas vitaminais, padarytas 
su Scott*s Emulsion. Duokit reguliariai po valgių. 1a 
davojimui vaiko stiprumo, niekas nėr palyginamas nT;
lengvai i i virškint i, ir vaikai jj priima godžiai. Bu-

Scott & Bovme, Bloomfield. N. J. 2^-1 I HHMH

(Raudonąja Gyvla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI BENO* 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

page’bejo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiek orią. JA 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite j| 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(F uo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

DILELIS BERNŲ MUŠIS.
Barstyčiai. Barstyčių apy

linkės bernai jau nuo seno 
yra f agarsėję savo karingu
mu, nuolatinėmis muštynė
mis, kurios baigiasi dažnai 
net ž uogaus užmušimu. Pas
kutiniu laiku buvo kiek lyg ir 
nusiraminę, bet per Simono 
ir Judo atlaidus, miestely vėl 
Įvykt mušis: didžiausias 
miestelio bernų būrys, keršy
dami s dėl iš vakarėlio išvi
jimo, užpuolė kaimo bernus. 
Bet š e, nujausdami miesčio
nių puolimą, jau iš anksto i Iš jo semta žemė ii esąs su- 
buvo susiorganizavę ir “did- piltas niūrusis šarnelės pilia- 
vyriscai” kovės. Kovota laz-įkalnis. Piliakalnio viduje esą 
domis virvėmis su moterko- paslėpti dideli rūmai su už- 
mis gale ir tt., todėl nenuos- kastais juose lobiais, todėl 
tabu, kad daugeliui tapo su- atsiranda smalsuolių, kurie 
skaldytos galvos, sukruvinti ima senį piliakalnį kasinėti, 
gražus rūbai. Nežinia kuo turtų jieškodami. Vokiečiai 
butų viskas baigęsis, jei ne karo metu, tų pasakojimų 
poIie jos įsikišimas, kurią prisiklausę, buvo manę net 
pamatę mušeikos išsisklaidė, visą piliakalnį nukasti, bet to

Gyventojai pageidauja, nebeivykdė. 
kad Barstyčiuose gyventų 
nuolatinis 
dabar reikale dėl tolumo 
sunku ji prisišaukti.

SUAKMENĖJĘ KAULAI.
Žemaičių Kalvarijos apy

linkėj, milžiniškame 2000 
ha. Šarnelės kaime su 500 
gyventojų, nuošaliai tuno 
Šarnelės piliakalnis, visų už
mirštas, apleistas, vien pada
vimais garsus. Piliakalnis 
vra krūmais apaugęs, balų 
apsuptas, o iš išvaizdos 
sprendžiant, butų lyg supil
tas. Čia pat netoli piliakalnio 
vra nedalelis, bet labai gilu.< 
—žmonių pasakojimu—net 
100 metrų gilumo ežerukas.

SULAIKĖ PABĖGUSI 
KALINI.

lapkričio mėn. 19 d. Šiau
lių kriminale policija Mažei
kiuose sulaikė pabėgusį iš 
Utenos kalėjimo kalinį Alek
ną Barauską. Taip pat sulai
kyti jo bendradarbiai: M. 
Sungaitė ir Kazlauskas.

Laike kratos pas sulaiky
tuosius rasta įvairių daiktų, 
pavogtų iš Mažeikių apskr. 
gyventojų: jų vertė 5obo 
6000 litų.

Kol kas išaiškinta, kad 
kalbami vagyliai padarę 6 
vagystes. Pas juos rasta gin
klų.

NUOVADOS PADĖJĖJO 
BUTE SPROGO GRA

NATA.

Pasakojama, kad seniau 
policininkas, nes piliakalnio viršuje buvusion 

neišmatuojamo gylio skylėn 
Įmetus akmeni gilumoj, kaž
kas nužvangėdavęs, nuskam
bėdavęs, o prie skylės nakti
mis dažnai ugnis buvusi ma
toma. Piliakalnio šlaituose ir 
dabar galima rasti nepapras
tai didelių, suakmenėjusių, 

,.........paminklo pajuodusį žmogaus kaulų,
staiga nulužo pagadnių len- kaukuolių.

SMARKIAI SUŽEISTAS 
SKULPTORIUS ALEK

SANDRAVIČIUS.
Alytus. Šiomis dienomis 

prie statomojo Lietuvos ne
priklausomybės i

ta ir su dalimi pagadnių nu
krito paminklo autorius,! 
škuli torius A. Aleksandra
vičiui, smarkiai susitrenkda
mas r sulaužydamas dešinę) 
koją. Pirmąją pagalbą šutei-1 
kė di. Steponovas. vėliau bu
vo nugabentas Į Alytaus ap- 
skrit es ligoninę. Ligonis ne
gali vaikščioti ir sėdėti, nu
matoma jis pagulės kelias sa
vaites. Puolant skulptoriui p. 
Aleksandravičiui, jo padėjė
jas suspėjo susigriebti už ki
tų lentų ir tuo budu išsigel
bėjo nuo nelaimės.

SENSACINIS MERGAITĖS 
PABĖGIMAS?

Kauno gyventojas T. Mai- 
zelis. prekybininkas, kaip 
kaimynai sako “neramus ir 
piktas žmogus.” pranešė kri
minalinei policijai, kad ka
žin kur pabėgo jo duktė Ta
ne ir išsinešė 20,000 litu.

Vėjiau esą sužinota, kad GUDRIAI PLATINA PRO- 
ji su pagalba vieno išeivyKės 
biuro išvažiavo Brazilijon, 
lapkričio 14 d. turėjusi iš 
Amsterdamo sėsti i laiva 
“Gelria.” '

KELE

GAVOGYV
V I S 7 ’

) S10,000 IR
IA LAUKDAMOS MIRTIES I

Penkios motery 
jinuodijo radi* 

turi da po 6 mėn esius gyvent, valsti joj taip pat yra užnuo-
Nėdideliame 

sielyje, New Jei 
yra penkios moj
1

^e.V Vui'lijoj, 
uery>, kurios 

už 6 mėnesių tu |ė> Jos 
gerai tatai žino. Ir . - au ga
vo užtai po $10.90« j’ni-

mo.
Iš veidų jos isrod" 

r p/ražios. Bet iniri 
•■engiama. Tula>la 
daktarai pasakė: "< 
belieka tik vieni mei

Taigi, jeigu (laktam 
Lapkričio 17 d. apie 24 vi. davimas teisingas, 

Varėnoje nuovados \ irsi n i n- šių mėnesių jos v is<» 
ko padėjėjas p. Baranausko urės atsisveikini 
hutan buvo Įnešta per langą ravo pažįstamai ir 
granata. Granata perlėkė O' jos prie to jai n 
per miegamąjį ir virtuvėje. 
sprogo, padarydama mate- 
• ialių nuostolių, žmonių au
kų nėra, 
padaryta 
'lėliai. Piktadariai, jieškom

jai atėjo $10.000 čekis, jos UŽSIMUŠĖ 7 AKTORIAI, 
vyras tuojaus metė darbą. Kaukaze nukrito nuo kal- 
Kada ji ėmė dėl to protes- no ir užsimušė devyni so vie
luoti, kilo vaidai ir pagalios tų judomujų paveikslų akto

riai. Jie dalyvavo fotogra
fuojant kalną Grozną jį.

reikėjo su juo persiskirti. 
Dabar jr gyvena su savo 
dviem mažais kūdikiais ir di
desnę savo pinigų dalį padė
jo jų apšvietai.

P-lė Fryer, penkta ir pas
kutinė iš tų penkių, visai ne
nori tikėti, kad jai reikės 
mirti. Ji nujaučia pavojų, bet 
kovoja prieš jį ir nuolatos ta-i 
naši su daktarais, kurie mė-' 
gina jos gyvenimą pratęsti.1 
Ji turi bankoj’e darbą, o savo 
pinigus įvesdino, tartum tau
pytų žilai senatvei. Ji domisi 
gyvenimo įvykiais ir turi 
daug draugų.

Bet d-ras Martland, kuris 
šitą bylą nuo pat pradžios 
seka, pareiškė ve ką:

“Iš pradžios, kaip til. ra- 
diumo druskos pasiekia kau
lus, ligonis jaučiasi geriau, 
negu paprastai. Bet sklei
džiami tų draskų alfos spin
duliai nuolatos žmogaus si
stemą bombarduodami, su
ardo tuos centrus, kurie ga
mina kraują. Išsivysto ane- 
mia (stoka kraujo! ir tolyn 
šita padėtis eina vis blogyn.' 
Mokslas žino, kaip tai pasi
daro. bet kol kas da nežino, 
kaip tai sustabdyti.”

SUDEGĖ TROBESIAI, JA
VAI IR GYVULIAI.

Šėta. Paežerių kaime su
degė Pažerskio klojimas su 
visais javais ir inventorium. 
Manoma, kad klojimas pa
degtas. Padegime įtariamas 
kaimynas, su kuriuo ilgą lai
ką pykosi.

i, kurios už- diumo. Ir pasirodė, kad tos 
įmo dažais, penkios moteris New Jersey

Orange mie- dytos.
Laikrodėlių kompanija 

buvo apskųsta teisman ir tu
rėjo užmokėti kiekvienai už
nuodytai moteriškei po $10,- 
000, be to da mokėti mėnesi
nę algą, pakol jos gyvens.

Apie tai jau buvo ne sykis • 
rašyta ir gali but visiems ži
noma. Dabar gali but tik vie- I 
nas dalykas Įdomus, tai at- I 
akymas i tą akademišką 1 
{laušimą: <

"Ką jus darytumėt, jei tu- 
ėtumet Į valias pinigų, o tik ’ 
ienus metus gyventi?” ;
Tiesa, 10,000 dolerių, tai

■ kažin kiek pinigų, bet kai ' 
oms moterims, beturtėms 
i< rbininkėms, tai visgi ne- 
nažas turtas. Taigi, ką jos 1 
iabar daro, kaip jos gyvena, 1 
ravusios po .$10,000 ir žino- 
iamos. kad neužilgo reikės ■ 
n irt i?

Žurnalo “Cosmopolitan” 
eporteriai pasiryžo šitą da
rką ištirti. Ir štai ką jie pra

neša :
P-lė Katherine Schaub, 

iš kvinteto, 
Iabar realizuoja savo poe- 
iškas ambicijas. Ji visuomet 
urėjo palinkimą prie eilių, 
?et dirbdama dirbtuvėje ne
atėjo tam laiko. Taigi dabar 
i skaito poeziją ir pati raši
nėja eilėraščius. “Cosmopo- 
itano” reporteris rado ją ant 

' armos C’atskills kalnuose. Ji 
uri Įsitaisius tenai gražų 
■cnygynėlį ir geria sau 
Purkščiose gamtos apysto- 

i ose. Farmeriai ją labai my- 
) i. Bet visų pirma ji atmokė

jo skolą, kuri buvo užtrauk- 
a ant jos tėvo namo Newar- 

i <e.
Edna Hussman’ienė visuo- 

net norėdavo gyvent be dar- 
no ir turėti i valias muzikos. 
Taigi dabar ji nieko ir nedir- 
3a. Jos kambary' yra pasta- 
ytas automatiškas pianas ir 
juikiausis radio kabinetas. 
Muzika ūžia beveik be palio- 

į vos.
: Mrs. Larice būdama mer- 
• jina visuomet svajodavo 
įpie tolimas šalis. Bet ke
liauti ji neturėdavo nei pini
gų. nei laiko. Taigi dabar ji 
nusipirko gerą automobilių 
r leidosi čigoniškon kelio
nėn. Ji išvažinėjo beveik vi- 
ą Kanadą.

Bet jos seserei, McDonald. 
euri buvo kartu su ja radiu- 
mu užsinuodijusi, pinigai at
nešė tiki-ą nelaimę. Kaip tik

\

losi;

Tos nelaimingos 
vadinasi: Mrs. Qui: 
Donald. .Mi\ A: .in; : 

Manoma, kad tai Miss Katherir 
asmeniško keršto Mrs. Edna Hus>

»

DĖL BLOGŲ METŲ NUSI
NUODIJO ŪKININKAS.
Biliuniškių kaime. Papilės 

valse., Šiaulių apskr., lapkri
čio 6 d. nusinuodijo ukinin-

• 1. 
Mė- 

trice. 
cfaub. 

nan ir Miss
Grace Fryer. Būdamos da 
jaunos merginos, karo metu 

, jos dirbo vieno dirbtuvėj, 
kuri gamino laikrodėlius A- 
merikos kareiviams Francu
zijoj. Valandos ant tų laik
rodėliu bu\o rašomos oikiu ,ati jauniausia 

kas Gaupas. Paliktame laiš- kuns>\iet a- - t-
ke sako, kad blogi metai einą; 
vieni paskui kitus, šįmet at-

I

GIMINĖMS REIKALAU
JANT NUSKANDINO 

KŪDIKI.
1926 metais birželio 3 d. 

Šiaulių apylinkėje gražiame | 
Rekievos ežero vandenyje) 
buvo rastas 8 mėnesių am- •

ke sako, kad blogi metai einą. .
vieni paskui kitus, šįmet at-' Ar jenis bu.o i>aK\ta 
griebti taip pat visos viltys ''3-'r*
dei nederliaus žuvę, tai ir ne
begalįs toliau gyventi. Buvo 
apsišvietęs ir doras ūkinin
kas, gyveno 45 ha. tėvo uky-

i je.

ŠAUDYMAS DEMARKA
CIJOS LINIJOJ.

Gauta žinių, kad lapkričio 
mėn. 22 ir 23 dd. nuo 8 iki 11 
vai. už demarkacijos linijos 
ties Trakais buvo girdimas.žiaus paskandintas kūdikis, ' ----- • . ..

kurio motina kaip nustatyta stiprus ir dažnas kulkasvai- 
buvo St. K. Tai padariusi ^žių šaudymas. _buvo St. K.
motina pasislėpė ir ją rasti 
nebuvo galima. Paskutiniu 
laiku išsiaiškino jos gyvena
moji vieta ir policija ją sura
do. Sulaikyta St. K. prisipa
žino tai padariusi, baisiai su
sijaudinusi ir tardoma pa
reiškė, kad tai ji padarė tik
tai savo giminaičių verčia
ma. nes ji kaip ir visos moti
nos mylėjo savo kūdiki ir to 
niekuomet nebūtų padariusi. 
Sulaikyta motina padėta ka
lėjimam

Į

Turimomis 
žiniofhis lenkai darę kauty
nių pratimus.

SUDEGĖ 17 ARKLIŲ.
Collinsville. III. — Pereitų 

sąvaitę ugnis čia sunaikino 
atklydę su reisiniais arkliais. 
Sudegė 17 arklių. Nuostoliai 
-iekia $82,500.

I
LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ 
Ant musų isipuliarių lai\ų

DgĮF TOMt, AMZBT 
■BMUJTK, BSUANCE, *

CUVBIAMD, 
THUB1NCIA

.\epalyginama^ švarumas ir 
patarnavimas visose Liesose.203 jš Xe» Yorko j 

kauna ir atgal 
(l’ridėju- S.V. 
jeigu Taksus.) 
Trečia klesa

Pinigu* persiunčiant greitai ir 
žemomis ratumis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pa- viet s 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St.. Little Building i

BOSTON. MASS.

KLAMACIJAS.
šiomis dienomis daugelis 

Kauno gyventojų ir Įstaigų,
\ “Gelria.” Tarptautinei krL °.taiP gyvenantieji pro- 

mim linei policijai buvo duo-

ne, tikrai teisme tas neišaiš
kinta. Gana tik : >. kad sku
bėdamos dirbti os tankiai 
dėdavo teptuku..- i savo lu
inas, kad juos n .'.smailinus. 
Teptukai buvo dažomi i tą 

;spinduliuojantį dažą, kuria
me buvo radiumo- tos bran- 

igiausios, slaptingiausios ir 
mirtingiausios visam pasau
ly medžiagos.

* Keli metai atga^ mirė fran
euzų mokslininkas Demeni- 
troux kuris darydavo su ra- 
diumu visokius bandymus. 
Daktarai pripažii o, kad ra- 
diumas buvo jo r -ilties prie
žastis. Buvo Įroiiyta. kad 
žmonės, kurie ilgai dirba ar
ti radiumo, tini mirti. Kad ii 
nepaimtum jo i burną, tai 
nuo jo mirtingų spindulių 
neapsisaugosi. Rad iumas 
tankiai vra vart< ama- kai

DINGO TĖVAI.
šią vasarą gyvenęs K inde- 

riškių d v. pil. M. Poliakovas 
su žmona Valerija, prieš kuri 
laiką kažin kur išvyko ir ne- 
.begrižo. Poliakovai savo 
klei V. Gurklytei paliko dvi kurioms ligoms naikinti. pa-

au-

dukteris, 3 ir 1 metu. 
Policija jieško tėvu.

United StatesLlnes
75 Statė Si.. Boston. Mass.

Keliaukite valdžios laivais —“Po 
Amerikos Vėliava“. Klauskite savo 
vietos agentu <lel kainų ir žinių 
arba rašykite pas

U IR J

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

*nt didelio Vokiečiu laivo

COLUMBUS 
arba KKais stos Linijas 

laivais
TIK ASTUONIAS 

DIENAS 
Poluos kajutos Trečiai 

Klesa;—Tiktai 
Steitrumiai 

pas vietos agentus arba 
65 Statė St.. Boston, Maga.

NORTH GERMAN LL’OYD

vo vokuose lenkiškus atsi
šaukimus “Broliai lietuviai.” 
Ant voko kairiojoj kertėj už
spausta kurios nors firmos 
štampas ar antspaudas. La
bai daug atsišaukimų inž. 
Putrimo firmos. Kaip gavo 
tas antspaudas — nežinia. 
Manoma, kad lenkų agentai 
tokias štampas pas graverius 
yra pasidarę arba iš įstaigų 
slantai paėmė štampus ir su- 

n, „ ,M antspau<lave vokus. Krimi-
KU V !saip kalbama. Esą, nal/policija veda tar()vmą.

| KOMUNISTINĖ LITERA- 
VILKAS PASTOJO KELIĄ TURĄ.

Jonava. Lapkričio 19die-) 
nos yta, jau gerokai prašvi- \ _
tus, ant Ukmergės plento munistines literatūros, 
nuo Pagelažių pirmame kilo- valstybinio monopolio rasta

J ta žinia, kad ją sulaikytų.
Lietuvos kriminalinė poli

cija rūpinosi vietoj išaiškin
ti, kaip iš tikrųjų yra su tais 
20.0 H) litų. Lapkričio 12 d. 
Maišelis prisipažino polici
jai, kad jokių pinigų niekas 
nesąs paėmęs. Jis negerai 
buv^s patikrinęs stalčių. Pra
šė netrukdyti dukteriai ke
liauti.

Kaip iš tikrųjų buvo — ne 
žinia.
jis prievarta varęs savo duk
terį tekėti už nemylimo vyro

STAMBI VAGYSTĖ.
Iš pil. Petrulevičaitės 

Adolfinos ir Redeckaitės 
Onos buto nežinomi pikta
dariai, joms nesant namuose 
pavogė išplaudami čemoda
nus pinigus: Petralevičiutei 
5,000 litu ir Redeckaitei 450 4.
litų. Piktadariai jieškomi.

GAISRAS.
šiomis dienomis Surviliš

kiu valse.. Kalnaberžės kai
me dėl nežinomos priežas
ties užsidegė pil. Jono Že
maičio klojimas su esančiu 
jame pašaru ir šiaudais. Nuo
stoliai siekia 4000 litų.

Klojimas apdraustas ne
buvo.

Šiomis dienomis Vilkaviš- 
kv buvo rasta išmėtvta ko- 

Prie

metre Jonavos link, senas 
vilkis išėjo iš miško ir pama-, 
tęs čia pat atvažiuojanti ve-

keletas egzepipliorių komu
nistinio laikraščio “Balso.’’ 
Taip pat šio laikraščio rasta

žima, atsisėdo vidury plento, primėtytajn ie pašto įstaigos 
Bet tuo pačiu metu iš užpa- ‘ *'
kalio privijo važiuojantį mo
tore klistas. kurs aplenkęs 
vežimą, pasuke mašiną tie
siog į vilką. Pastarasis visai ______ _____ _____
šaltai pakilo ir lėtai nukelia- kė Vladą Fedaravičių, kuris

ir kitur. Platintojai jieškomi.

UŽ DAUGPATYSTĘ PA
KLIUVO TEISMAN.

Vilkavišky policija sulai-

vo miškan.

I
I

POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS. MENO. ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.

Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie kitu kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymu# siųsti galima ataiunčiant pinigus paštu, banku čekiais .ri
ba įvertintoje laiškuose Adresuokite sekančiai:

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

Savo maža pastanga paremsi kultūros ir pažangos darbų.

vyzdžiui, vėžio ligai, bet tuo 
pačiu laiku jis yra labai pa
vojingas element.' ir gyvy
bei. -lis yra nesvietiškai 
brangus, nes p^auly m jo 
vra labai mažai.

Taigi, kai tas franeuzų 
mokslininkas mirė, tuojau? 
pradėta egzaminuoti ir kitus 
žmones, kurie dirba prie ra-

I ZUIKI ŠOVĖ — ŽMOGUI 
‘ PATAIKĖ.

Šėta. Garuliškių kaimo gy
ventojas Stepas Pilipavičius 
šaudamas kiški sužeidė lau
ke besidarbuojančią Gaižu- 
nų kaimo gyventoją VI. Iva
nauskaitę i veidą.

f

Amerikos Lietuviai! Jus patarnausite dausr Lietuvos pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite. užrašydami jiems

. kaltinamas vedęs dvi žmo- 
nas. Pirmąsias vedybas jis 
slėpė. Tečiaus pirmoji žmo- 

Bijoriškiai, Jūžintų valse, na. sužinojusi apie antrą, įs- 
Šio kaimo ūkininkai aima- kundė jį policijai. Fedaravi- 
nuo.a, kad šįmet vilkai išpio-’čius traukiamas teismo atsa-. 
vė visų ūkininkų avis. Jkomybėn.

VILKAI UŽPUOLĖ.

NUKRITO IŠ ANTRO 
AUKŠTO IR UŽSIMUŠĖ 

ŠIAULIŲ RABINAS.
Lapkričio 5 d. vakare 

apie 8 vai. Višinskio gatvėj 
Nr. 34 nukrito iš antro auk
što žemėn rabinas Rozen- 
dorfas ir po dviejų dienų 
miesto ligoninėj mirė. Jis 
krito, atidaręs duris i neuž
baigtą balkoną, todėl abe
jojama. ar jis laisvu noru 
nusižudė, ar čia Įvyko ne
laimė. Prieš tris dienas 
Šiauliuose buvo palaidota 
jo žmona.
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DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneciškų, krauju ir 
odes ligų.

Elektriką ir 6<H> gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Te!.: Ricmnond 066s, Kox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

Tiidiati SIU.

Or. A. GMim-Gmtsla$
LIETUVIS DENT1STAS

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

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

MONTELLU, -r A SS.

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

332 WĖSt BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Eoston 1662—1373.

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Į Įvairios žinios. Vietinės Žinios

FORDi

je, kampas 4-th ir Atlantic Karai

i

RADO PUSGYVIUS 
JURININKUS.

EKSTRA 
VIDURNAKTINIS 
PERSTATY M AS 
NAUJU METU 

VAKARE
Dovanos 

BtODAMtiS DYKAI 
KAINOS TOS PAČIOS

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST.. BOSTON. 

765 Cambridge St- < ambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneriškas Ligaa. 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

LIETUVIŲ LIAUDIES 
DRAUGIJA

Rengia šokius, 31 d. gruo-

_ „ L

Studebaker Karų Agentūra, taip- | 
gi geriausia taisy mo vieta. j

Jeijrt’ norite, kad Jūsų automo- Į 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- I 
syt mums. Darbas geras, kaina I 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų Į 
karas gerai trauktų, imkite gazo- J 
linų pas mus. J

VIKTOR VA1TA1T1S !
415 Old Coiony Avė, *

SO. BOSTON, MASS. Į
Telefonas: So. Boston 9777. I

Dirchester ChtluBg Shtp
Siutu*. Ovrrkotus siuvame ant 
užsakymo. Rymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
fui ras ir permodeliuojaiae se
nas. nes turini tam tikras ma
šinas.

Al yda medžiotojams. Mes su
perka m visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Raecoon, Opossum, 
Beaver. Mink ir tt.

MARTIN VALELIS 
1854 Dorchmter avė, 

DORCIIESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS.; 
kuriuos paveda' 
mano prižiurčji-J 
mui, visuomet' 
būna patenkinti^ 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ' 

Mano kaina' 
visiems ir visur* 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS * 
Lietuvi* tlraborius <

162 Broad*ay. So. BtMoo. Mass * 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0:J04-W. 1

I j'
I
Ii

MATYKITE: l'ricžaMis. 
kurios privedė žmonių prie
sukilimo.— Moterų Balatoną Ginant 
žieminį Palietų. Puikias tumių -iženas 
—Dalyvauja 5U.00U. NEPRALEISKIT 
ŠIO NUSTEBINANČIO VEIKALO! 
Kainos Pupuliarės — Visos sėdynės 
rezervuotas. Kainos po pietų 50c.. 75c-, 
$1. V ak.—5Oc.. 75c, $1, $1.50.

JEIGU JUMS REIKALINGAS 
NAUJAS ARBA VARTOTAS 
KORDAS. PAŠAUKIT 

Stadium 3400
JOSEPH PETERSON 

Petrauckų 
Aš patarnausiu Jums 

kuogeriausiai.
Bukit užtikrinti, kad visame 

busite patenkinti.
Prisatysim greitai, tą pačią die

ną. Musų firma yra atsakomin- 
g'ausia.
HAYWARD MOTORS, 

INC.
1019 <ONNONYVEALTH AVĖ, 

BOSTON, MASS.

A 
I ■

SYMPHONY HALL, BOSTON-
Prasidės Nedėlios Vakare, 30 GRUODŽIO

DU K YKTU | DIEN 2:3U po.pietų ir 8:30 valire.

RUSIJOS DIDIS KRUTOMAS PAVEIKSLAS.
I’ETERBl RGO GALAS (“The End oi St. riierslHtrg”)

“CELTIC" PALIKTAS 
ANT UOLŲ.

Tūlas laikas atgal Airijos 
pakrašty audra užvarė ant 
uolų garlaivi “Celtic.” Iki 
šiol da nepasisekė ji nuo uo
lų nutraukti ir bangos jį dau
žo be pasigailėjimo. Žmonės 
visi nuo jo jau nuimti, bet 
prekės tebėra jame sukrau
tos ir bijomasi, kad jos ne
nueitų niekais.

Toks pat likimas ištiko ir 
Amerikos garlaivi “Casper,” 
km is plaukė su prekėmis iš 
New Yorko Į Suomiją. Jis ta
vo išmestas ant uolų už 100 
nuo Suomijos pakraščio.

KIEME NUŠOVĖ STIRNĄ.
Netoli nuo Plymouth. 

Mass., Frank Fletcher sėdėjo 
savo kambary prie lango ir 
pamatė, kad per lauką atbė
ga stirna. Jis tuojaus už šau
tuvo, išbėgo laukan vien
marškinis ir susitiko stirną 
jau kieme. Jis šovė iš abiejų 
vamzdžių ir stirna krito.

No. 52. Gruodžio 26, 1928.

APIPLĖŠĖ TURKIŠKĄ 
PIRTĮ.

South Philadelphijoj buvo 
apiplėšta turkiška pirtis 
Kuomet 120 žmonių viduje 
vanojosi, tai 6 banditai įpuo
lė i ofisą ir pagriebę apie 
S25.000 pinigų pabėgo. Pini
gai buvo svečių palikti ofise 
palaikyt.

KIAULĖS IŠBUVO ŠULI
NY 11 DIENŲ.

Warrensburg, Mo. — Ant 
Coreseno farmos čia prapuo
lė 2 kiaulės. Manyta, kad jas 
suėdė vilkai ir liautasi įieš
ko jus. Tik po 11 dienų jos 
buvo rastos senam šuliny. Ir 
iškeltos jos dabar gyvena.

ŽU VO 6 MAINERI AI.
Drakesboro. Ky. — Ang

lių kasykloj pereitą sąvaitę 
čia tapo užmušti 6 darbinin
kai. Visas miestukas nusimi
nęs.

PRAGERTA PO $20 
NUO GALVOS.

Pereitais metais Austrijoj 
pragerta po $20 nuo kiekvie
nos galvos. Austrija turi 
6,000,000 gyventojų.

SUDEGĖ 10 ŽMONIŲ.
Karachi mieste. Indijoj 

dviejų aukštų namuose sude
gė 10 žmonių.

Tel. South Boatoa N2B 
Raridanea Uriversity 14SS-J. 

S. M. rriiute-SUbu 
LIKTU V £ MOTERIS 

ADVOKATE 
M* Broadoay. Se. Buetaa, 

Rootn 2.P-lės Margaretos Grybaitės Apsunkino kąlinių lankymą.
, *conc^rta**i...:. i-i Chariestoviio kalėjime 

m -mb’u jvtjBta naujas pa-
M. Grybaite dalyvauja tvarkymas. Dabar jau niekas 

kaliniams jo. 
nų balsą ir publika još dai- •1Os> kontrabiin(los- Kalėjimo 

Ateinanti sekmadienį, 
gruodžio 30 d., M. Grybaitė 
rengia koncertą Muuicipal
svetainėje. So. Bostone. Tai

nirmufink į J . P^bus pirmutinis jos koncertas 
ir reikia tikėtis, kad mylin
čioji dailę publika skaitlin
gai atsilankys.

Drg. Brazaitis rado savo 
automobilių.

Buvom jau rašę, kad drau
gui Brazaičiui. LSS. 60 kuo
pos nariui, vagys pavogė au
tomobilių iš garaže. Auto
mobilius buvo visai naujas ir 
nuo vagių neapdraustas, to
dėl drg. Brazaitis buvo gana 
nusiminęs. Bet užtai dabar 
jis smagiai jaučiasi, nes poli
cija rado jo automobilių pa
mestą Dorchesterv ant gat
vės. Išvažinėta apie 300 my
lių, vežimas visas.pun ais ap
taškytas. bet šiaip sveikas, 
nesugadinta niekas. “Dabar 
jaučiuos taip, kaip kad kas 

'butų Kalėdoms dovanų au- 
• tomobilių davęs," sako drg. 
į Brazaitis.

■ 
i

CH1CAGAI SUKAKO !
354 METAI.

Šiomis dienomis sukako 
354 metai nuo Chicagos mie
sto Įkūrimo. Pusketvirto 
šimtmečio atgal tenai buvo 
pastatyta pirmutinė balto 
žmogaus trioba. Aplinkui 
dar gyveno indijonai. (
Š1U METŪKV1MU NEW YORKE SAKYTASI U METŲ KVIEČIŲ DER- U2DARYTI “SPYKYZES.”

USrASAULY. į Naujas policijos viršinin
kas Whalen Ne\v Yorke Įsa
kė uždaryti visas slaptas 
smukles. “Tiktai išnaikinę

LIŪS PASAULY.
Radio žiniomis, išskiriant 

Rusiją ir Kiniją, visam pa
sauly numatomas 3,000,070.- 
000 bušelių kviečių derlius, vietas, kur piktadariai gims- 
butent3 nuoš. didesnis, negu ta, mes sumažinsim piktada- 
pereitais mėtis. rybę,” pasakė jisai.

i
I1
Į 
! Japonijoj Įvyko baisus 
sprogimas anglių kasykloj 
netoli Kuširo, ant Yezo sa- 

nrj.dėjo kažkas vogti krįfi- los. Po eksplįozijos kilo gaiš
ius. Farmerys manė, kad tai ras ,r užtvėrė is kasyklos iš-

PASTATĖ SLĄSTUS 
SKUNKEI, PAGAVO 

GYVATĘ.
Spcncer, Mass. — Iš f ar

mėno Norcrosso daržo čia

kus. Farmerys manė, kad tai 
skunkės darbas, ir pastatė ėjimą. Kasyklos gilumoj ran- 
sląstus prie skylės tvoroje. darbininkai.
Aną rytą jis rado tuose sląs-' 
tuose 6 pėdų ilgio gyvatę.
Tai ve, kas vogdavo krali- 
kus. I Netoli New Yorko andai

sustojo laivas “Ruth Mar
tine’ Jo kapitonas išplaukė 
mažesniu laiveliu i krantą ir 
nesugrįžo. Jurininkai išbuvo 
nuo 11 gruodžio iki 21 visai 
nevalgę ir dabar buvo rasti 
pusgyviai. Valdžia dabar 
Įieško prapuolusio kapitono, 
nas mylėdavo.

- ■ •
UŽMUŠĖ PASKILBUSI 

BANDITĄ.
Sardinijoj susirėmime su 

policija tapo užmuštas pa- 
skilbęs razbaininkų vadas 
Santino Sukku. Vadovauda
mas razbaininkų gaujai per 
šešis metus jisai užmušė
daug žmonių ir pavogė 420 
gyvulių. <<

.’ kieme prie vartų tapo pasta
tytas namas, kur sėdės polic- 
manas ir stabdys visus kalė
jimo lankytojus. kad patyrus 

vieni ir ko nori.
Kaliniai pasimatę su savo 
lankytojais, bus krečiami, 
kad neturėtų atneštų ginklų I 
ar kitokių draudžiamų daik
tų. Šitokia tvarka Įvesta dėl
to, kad nelabai senai vienas: _ , . -
kalinys gavo kažin iš kur re-.džio, 1928, Lietuvių Žinyčio- 
volverį ir pradėjo šaudyt. je, kampas 4-th ir Atlantic 

----------------- gatvių, So. Bostone. Prasidės 
Harvardo Universiteto nuo 8 vakare ir tęsis iki vėlu- 

studentas Marco Helmar už- mos. Įžanga 25c.; vaikams 
simekėjo $100 pabaudos už- veltui. Bus taipgi priimami li
tai, kad būdamas girtas va- nauji nariai Į Draugystę, 
žiavo automobilium. Visus kviečia KOMITETAS.

Rado nužudytą žmogų
Wellesley miestely, netoli! 

Bostono, šuliny buvo rastas 
negyvas žmogus. Iš šulinio 
ji ištraukus, pasirodė, kad 
:ai yra Filipo Carazza, 42 Į 
metų amžiaus italas. Jo vei
das buvo nutrauktas šuviu iŠ! 
šautuvo. Valdžios daktaras' 
mėgina nustatyti, ar Carazza! 
buvo nužudytas, ar pats mė
gino nusišauti ir paskui Įšoko 
i šulini. Jeigu bus nustatyta, 
kad jis mirė nuo šūvio, tai j 
bus aišku, kad čia bus žmog
žudystė. nes tuomet jis jau į 
negyvas turėjo būt Įmestas Į į 
šulini. Jis turėjo apdraudęs; 
savo gyvastį ir apdrauda už-į 
rašyta jo pačiai. Policija ve-į 
la tardymą.
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Rengia
MARGARETA M. GRYBAITĖ

SEKMADIENY
GRUODŽIO-DEC. 30, 1928.

MUNICIPAL SVETAINĖJE
SOUTH BOSTONE. EAST BROADWAY,

Pradžia 8-tą vaL vakare.
Apart viršminėtos dain ninkės dalyvaus ir kiti ar

tistai: p-te Florencija Karbauskaitė, Soprano, p-Iė 
Florencija Vcniutė, Pianistė ir p. Kiškis, Smuikinin
kas.

į Į PARKWAY ACTO SEKVICE į
Į and FfLLlNG STATION ĮĮ 

i

Namaksiai susilaukė gyvo 
“prezento.”

A. J. Namaksių šeimynai f 
: garnys atnešė Kalėdoms gy
vą “prezentą" — dukterį. 
Kaip duktė, taip ir jos moti
na gerai jaučiasi d-ro Jak- 

i mauh priežiūroj ligoninėj. 
' Namaksis yra žinomas South 
Bostono lietuviams real es- 
•.eitininkas. Jis dabar gyvena 
po. Nr. 351 Chestnut avė., 
-Jamaica Plain.

TONIKAS Iš ŠAKNŲ IR ŽOLELIŲ
Atsargiai sutaisytas. Karbonifikuotas mišinys. Turintis 

skanaus, puikaus gėrimo ir drauge vaistų ypatybės. Pagelb
sti grumuliavimui. sustiprina nuilsime, suteikia saldu miegą 
ir veikia atgaivinime dirRpnių.

DAROMAS Iš SEPTYNIOLIKOS ĮVAIRIŲ
- t ŠAKNŲ. ŽOLIŲ IR ŽIEVIŲ.

Torah gvamntuotas pagal maisto ir vaistu aktą Birželio 
36 dieną. 1966 metu. Serijos No. 25607.

Skanesnis kada geriamas nuo ledo. Todėl patartina laikyt 
šaltoje vietoj*.

DOVANA ANT KALĖDŲ.
Km pirks vieną keisą Torah. arba Toniko, tas gaus Kalė

dą dovaną vipną puikų Kalendorių 50c. vertės. Musų Ad- 

IaTIMU BOnUNG TORAH CO., KG 
Telefonas University 4111 

86—88 WlNDSOR STREET, CAMBRIDGE.

Išeęzaminuoju akie, prigkirm 
akinius, kreivas akis aUtiesiiro 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugražinu svies* tinkame 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, a D.
447 Braadvray. Su. Kastan,

DAKTARAS
A.LKAPOCIUS

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 
ikCl ▼. po pietų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio" name.

251 Broadvray, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 19—1, S—4 
Sekmadiemaia: 10—•

3421 So. H&lsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8481

TURI PASKOLINĘ UŽSIE
NIAMS $26,000,000,000.

nifwą MTWI CVMTI1D NeW YOfk° Žiniomis- Wal1
ŽMONES NORI SVETUR streeto bankininkai turi pa- 

VAZIUOTI. • skolinę užsieniams iš viso 26
Šėtos apylinkėje labai ple- bilionus dolerių, 

čiasi emigracija. Pavasari \ ---------------
ketina gerokai žmonių išvyk- 113,000,000 RUBLIŲ VAL- 
ti Į Kanadą ir kitas Amerikos STIECIŲ PAŠALPAI, 
valstybes. i Iš Charkovo pranešama,

Važiuoti įengiasi netik kad žemdirbystės komisaria- 
biednieji, bet ir ūkininkai, tas paskyrė Ukrainos ukinin- 
turtingų ūkininkų sunai ir kams šelpti 113,000.000 rub- 
net Lietuvos kariuomenės lių. Apie 1.800.000 ūkių bu- 
savanoriai.. Išvažiuojantieji šią paliuosuota nuo mokes- 
neturėdami kelionei savo pi- čių^ Ukrainoj buvo labai blo- 
nigų užstato savo ukius už gi 1928 metai 
menką atlyginimą tam. kas 
duoda kelionei pinigų.

’S-

i UŽMUŠĖ DETEKTIVĄ.
I Joplin, Mo. — č;a tapo 
užmuštas detektivas -Hali, 
kuris norėjo suimti tūlą Mil- 
lerį už čekių falsifikavimą.

ŠOKIAI IR
VAKARIENĖ.

• I
Bengia Lietuvių Piliečių Kliubas ir j 

Gabija, panedėlio vakare, prieš Nauju.' i 
Metus.
31 GRUODŽIO-DEC.. 1928,

LIETUVIU SALĖJE
E SI., kampa* Silver. So. Bostone. 

Pradžia nuo 8 vakare.
So. Bostone tokio vakaro da niekad 

nebuvo Programas bus įvairus: vaka
rienė labai gera; šokiam* orkestrą ge
riausia.

Visi malonėkite at.-ilankyti ir su- , 
tiksime Naujus Metu.-tikrai linksniai., 

Kviečia Piliečių Kliubas ir Gabija.!

i

I

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Miko
Valandou: nuo 2 ’ki 4 pu

nuo 7 tki 8
197 SUMMER STR 

LAWRENCE. MA

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
Curvvensville. Pa. — Šio

mis dienomis čia sudegė odų jTnušwė
dirbtuvė, kuri užimdavo 5 ■» DUgo<re
akrų plotą. Ugnis sunaikino 
80,000 odų ir visas triobas su 
mašinomis. Nuostoliai virši
ja $1,000,000. 1

Norinti Atsivežti Gimines 
Ii Lietuvos.

Visiems patartina 
miausia sužinoti, ar jūsų gi
minės galės iš Lietuvos atva
žiuoti ar ne. kad nepadary
tumėte sau išlaidų ir gimi- 

Newark. N. J. — Ant Ha- nėms bereikalingą vargą. Tą 
ckensacko upės sugriuvo visą sužinoti kreipkitės laiš- 
Lincoino vieškelio tiltas, ku- ku arypatiškai pas 
ris nesenai buvo pabaigtas. 
Viena jo dalis įgriuvo į upę, 
per plauką tik neužgriudama 
ant laivo.

SUGRIUVO NAUJAS 
TILTAS.

K. SIDABRĄ
875 Cambridge St, 

Cambridge, Mass.
• Tol. University 9438.

N\l METINIS

BALIUS.
Rengia l.ictu'us Dukterų ir Sūnų 

IJr-stė. (ambridge, Mas«.
Naujų 'lėtų Itienaj. I taminke.
1 SAUSIO-J AN., 1929,

CYPIU S HAI.L 
lt» l’ro^pect St„ Cambridge, Mat*,.

Prasidės 3 vai. po pietų, ir trauksis 
iki 12 valandai nakties.

Gerbiama Publika Vietinė tr Apie-i

Malonėkit atsilankyt ant šio Baliaus 
visi be skirtumo Svetainė yra viena iš 
puikiausių vi.-ame Cambridge'ujez

Orchestra bus gerisu-ia kokia gali 
būt. tai yra B?be Stanley iš Br'iektono. 
Grajis angliškus ir lietuvišku* šokius. 
Prie to bus skanių valgių ir gėrimų. 
Jžanga: vyrams 50., m termą 10c.

Nepraleiskit'* šio Baliaus nei vienas. 
Kviečia visus Lietuvos Dukterų ir Sū
nų Draugystės Komitetas.

2 d. Sausio-January, 1329 m., nauji 
nariai į Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystę, bu- priimami už pusę įsto
jimo Susirinkimai būna 40 Prosnect 
Street.

P. S. Y ažiuojant i« kitur, išlipkit ant 
t entra) skvėt'>. .. <i , tu'j «u.s ir salė.

I
I I
InkėsI 

pir<

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų rtaed nis namas visa; netoli- nuo naujai išvesto bulvaro. 

Rendų atneša į metus. Kaina $22,000. Jmokčti nemažiau kaip
<2000, likusiu.- išmokėsite randomis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei nurito gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai. jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti napriklau.-toma- savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokil šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį, jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiurti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
o įeimynų narnai :r krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $X20 į metus. 

Kaina $6500. mesti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendoa. Žiuogu* gali daryli gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas: gira vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau* 
pąį«- Ą. J. KUMŠTIS. 332 \V. Broadtvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boaton 16'8—1873. ... . .

Paruptnam riortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgfčhl. kre^kites pas mus. Inštarinam viską, reikalaujant duvdanp 

io — tik Mass. valstijoj.
turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.

'is ir malkas, p rista to m į namus ne toliau kaip 12

LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR

Ma i
Pariuodatn fcngii 

mylių ttw> Bostono. 
PARPI, OPA^ 

‘T^n^tinkas”—“The Mediator”
VsIsMmu H**r*<aro* mėnraštis, lietuvių kalboj. *•*"’«-
ttlią AOfriM*. *u anglų kalbos skyrium. Paivęstas naudingiems pa
tarimams upie Real Estate. Apdrauda. Mortgiėius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gaidomis, sveikatos sky
rium, leąanik;Ms patarimais, beletristika ir humoristiniais pasikalbė
jimais, nkotiai ti^o- lietuviu išeivijos. Didelio formato nemariau 32 

Pirmieji numeriai vietiniams duodami dykai. Iš toliau pri- 
kratos ženklų persiuntimui.

iliariai kiekvienų mėnesį. Reikalaukit šiuo adresu:
įS." 332 West Beuud«ay. South Boston. Msn 
T~ - •" - - ■ -- ------

SPECIALISTAS NERTŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU- 
URS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA 
KAS NORI.

Dr.KJLLORY
M SC0LLAY SQUARB 

BOSTON.
0LTMP1A THEATRB BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS mo 
9 iš ryto iki 7 vakaru. 
iVENTADlENlAIS: ano 19 M 
1 dienų.

lietuviška Aptieki i 
Ma uiUik«mu visokią Vatotą 

ir šakaą
Noo Reumatizmo, ooidlpatjiiM r 

strėnų, kraujo valymo, nuo elaątta- ; 
ąų ligų, kosulio, patruktam, ate. 
Taipgi užlaikom Dielią H Uetavoa. 
Patarnavimą koogeriaasiaa. įvai
ria daknya, partraukta ii Liota- 
voo. Vaistų prisiuaėiam ir per 
paitų. Maą Aptieks teMra toj pe- 
Dsj vietoj.

190 SALĖM STBK1T, 
BOSTON, MA8&

T

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odnę. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymark-t 3390
1 ALLEN STREET, Cor. Chambrrs St, > BOSTON. MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų nkaudnlių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skaoam* ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 59c.

GROBLEWSK1 A CO, PĮymonth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet autoriai“




