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Maskva Atsiunčia Amerikos 
Du Savo Valdininku.

ŽADA ATMOKĖTI CARO
SKOLAS.

Ir tuo pačiu laiku bandys iš
gauti pripažinimą Sovietų 

Valdžiai.
Berlino žiniomis, Maskva 

siunčia Amerikon du žy
miausiu savo valdininku, ko
kie tik yra kada nors Jungti
nėse Valstijose buvę. Vienas 
jų esąs Sovietų valstybės 
banko prezidentas Šeinma- 
nas, o kitas— Vyriausios 
Ekonominės Tarybos vice
pirmininkas Valerijonas Iva- 
novič Mežlaukis (matyt, lat
vis).

Jų kelionės tikslas esąs 
—pataisyti santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Rusijos, o jei galima tai ir 
pripažinimą Maskvai išgau
ti. Tuo tikslu jie čia siūlysią 
atmokėti caro skolas, nes A- 
merikos valdžia jau nesykj 
yra pasakiusį kad pakol bol
ševikai neužmokės Amerikos 
kapitalistams caro skolų, pa
to! Washingtonas jų valdžios 
nepripažins.

Jiedu sėsią Cherbourge i 
garlaivi “Mauretania” 2 sau
sio, o 8 dieną sausio busią 
jau New Yorke.

Mežlaukis jau pirma yra 
mėginęs atvykti j Suvienytas 
Valstijas, bet šios šalies at
stovai Europoje nedavė jam 
vizos. Dabar gi vizą jam pa
sisekė gauti. Šitą faktą So
vietų Valdžia skaito dideliu 
laimėjimu ir mano, kad tai 
reiškia, jog Zįlierikos valdi
ninkai jau keičia savo nusi
statymą Rusijos linkui.

Kad daugiau Amerikos 
kapitalą pasmalsinus, Mež
laukis atvežąs čionai $20,- 
000,000 kontraktą, kuriuo 
jisai siūlys Fordui arba Ge
neral Motors korporacijai 
{kurti Rusijoj automobilių 
fabriką. Sovietų valdžia pa
sižadanti įdėti į tą fabriką 
$20,000,000, kaipo garanti
ją, kad ji nedarys Amerikos 
kapitalui jokių apsunkinimų.

JUGOSLAVIJOJ REZIG
NAVO KLERIKALŲ VY

RIAUSYBE.
Vienoje gauta iš Belgrado 

žinių, kad Jugoslavijos mi- 
nisteris pirmininkas Anton 
Korožec, klerikalų partijos 
lyderis, įteikė karaliui Alek
sandrui viso savo kalinėto 
rezignaciją. Manoma, kad 
naujos vyriausybės priešaky 
atsistosiąs Liuoba Davido- 
vič, tautinių demokratų par
tijos lyderis, kuris susitarė su 
nepriklausomais demokra
tais ir su kroatų valstiečių 
partija. Tuo budu klerikalų 
viešpatavimas Jugoslavijoj 
pasibaigė.

AFGANISTANO SUKILI
MAS DA NENUSLO

PINTAS.
Nors buvo žinių, kad Af

ganistano sukilėliai jau su
mušti, tečiaus vėliausi prane
šimai rodo, kad taip nėra, 
nes karalius Amanulla pasi
traukė iš sostinės Kabulo į 
saugesnę vietą ir tik pavasa
rį ketina organizuoti kampa
niją prieš sukilėlių spėkas. 
Beveik visos europiečių mo
teris išvežtos iš Kabulo orlai
viais. Dabar jau orlaiviai ne
galį tenai nusileisti nei pa
kilti, nes labai daug prisnigo.

RUSAI PRALAIMĖJO 
$900,000.

New Yorko vyriausiojo 
teismo apeliacijų skyrius nu
sprendė, kad tie $900,000, 
kurie priklauso dviem rusų 
apdraudos kompanijoms A- 
merikoje, turi pasilikti New 
Yorko valstijos globoj, nes 
gali būt Jotose šalyse žmonių 
ar įstaigų, kuriems šitos 
kompanijos buvo skolingos. 
Amerikiečiams jau visos sko
los atmokėtos ir Hkūs{ minė- 
tujų kompanijų turtą, kuris 
siekia $900,000, rusai norėjo ' 
atsiimti.

300 AREŠTŲ NEW YORKE
Naujas policijos viršinin

kas New Yorke pradėjo valy
ti miestą nuo piktadarių. Pe
reitos subatos vakarą jo įsa
kymu buvo areštuota dau
giau kaip 100 visokių žulikų, 
o sąvaitė atgal buvo suimta 
195 “gengsteriai.”
AREŠTUOS DEGT1NLAI- 
VIUS KUR TIK RADĘ.
Šiomis dienomis Amerikos 

valdžios agentai suėmė vie
ną laivą su degtine už 30 my
lių nuo Amerikos pakraščio, 
kas yra priešinga tarptauti
niams {statymams. Dabar 
sakoma, kad degtinlaiviai 
bus jau areštuojami visur, 
kur tik Amerikos valdžios 
laivai bus juos radę.

Meksikoj Vykina
mas Socializmas.

■ ■ »

Šiomis dienomis Tepecoa- 
cuilco miestely, Meksikoje, 
buvo atidalyta nauja žemės 
ūkio mokykla. Tose iškilmė
se dalyvavo ir laikinas Mek
sikos prezidentas Gil, kuris 
savo kalboje pažymėjo, jog 
šitokios mokyklos paliuosuos 
ūkininkų luomą iš vargo, nes 
jos išauklės socializmo vėlia
vos nešėjus, kurie išves ūki
ninkus iš dabartinių sąlygų. 
Ūkininkų ir darbininkų so- 
cializacija yra būtinai reika
linga, nes tik ji gali suvieny
ti tas dvi klases prieš kapita- 
lą-išnaudotoją. “Mes nesame 
priešingi pačiam kapitalui,” 
sakė prezidentas, “bet mes 
priešingi kapitalistinei tvar
kai, kun išnaudoja musų vy
ne, moteris ir vaikus. Eida
mi prie žemės ir-darbo socia- 
lizacijos, mes nemanome 
naikinti turtų.”

AMERIKOJ YRA 40,000 
M1UOMER1Ų.

Vėliausiomis žiniomis, da
bartiniu laiku ^Suvienytose 
Valstijose yra 40,000 kapita
listų, kurie turi nemažiau 
kaip po $1,000,000. Prieš ka
rą milionierių skaičius čia 
siekė vos tik 7,000.

ESKIMOSAMS GRĘSIA 
BADAS.

Kanados valdžios žinio
mis, “Plikoj Žemėj” gyve
nantiems eskimosams šią 
žiemą gręsia bado mirtis, nes 
jiems nepavyko pagauti brie
džių migracijos.

ITALŲ FAŠISTAI ATIMI
NĖJA VOKIEČIŲ ŽEMES.

Vienos žiniomis, Mussoli- 
nis atėmęs iš 2,000 Tyroliaus 
vokiečių šeimynų žemes ir iš
dalijęs jas fašistams karei
viams. Vokiečiai pakėlė pro
testą, nes už atimtą žemę fa
šistų valdžia neatlygino 
jiems kaip reikia. *

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
KOMUNISTUS.

New Havene per Kalėdas 
įvyko komunistų “revoliuci
ja.” Trockio šalininkai, kurie 
skaito save tikrais revoliu- 
ckmferiais, surengė prakal
tais ir pasikvietė kalbėt savo 
lyderį Cannoną. Stalino sali- 

_ « jirak albsR užpuolė

Didelis Demokratijos
Laimėjimas Kinijoje.

FORDAS SAMDYS DA I MANDŽURIJA PASIDA- 
' 30,000 DARBININKŲ. VE RESPUBLIKAI.

I

30,000 DARBININKŲ.
Iš Detroito pranešama, 

kad Fordas nutarė varyti sa
vo automobilių fabrikus 6 
dienas į sąvaitę, tečiaus ne
norėdamas, kad darbininkai 
dirbtų daugiau kaip 5 dienas 
į sąvaitę, jisai samdys da 
30,000 darbininkų. Tuomet 
iš viso Fordo dirbtuvėse Det
roite dirbs 150,000 žmonių. 
Tečiaus samdydamas dau
giau darbininkų, Fordas sa
kosi imsiąs tik Detroito be
darbius. Atvykę darbininkai 
iš kitur daug šansų neturėsią.

Japonija pasisakė nešimai- 
v • _ • • • a e • • £Sw • •ysi&nti | vi

STREIKUOJA 50,000 UOS
TŲ DARBININKŲ VO- 

K1ET1JOJ.
Bremene, Hamburge, Liu

beke ir kituose Vokietijos 
uostuose dabar streikuoja 
50,000 darbininkų. Arbitra- 
cijos teismas pasiūlė pridėti 
darbininkams po 5 fenigus į 
valandą algos ir sutrumpinti 
darbo sąvaitę iki 50 valandų. 
Bet šitą pasiūlymą atmetė ii 
darbininkai ir darbdaviai. 
Dabar Darbo Ministerija an
tru kartu bandys streiką su- 
taikyt, ir jei jai nepavyks tai 
arbitracijos teismo pasiūly
mas taps privalomas abiem 
pusėm. Dabar stovi suparali- 
žiuoti visi Vokietijos uostai 
prie Šiaurės ir Baltijos jūrių

FILIPINUOSE VĖL ŽEMES 
DREBĖJIMAS.

Iš Manilos pranešama 
kad Filipinų salose pereitą 
sąvaitę vėl buvo jaučiama? 
smarkus žemės drebėjimas, 
nors nelaimiu su žmonėmis 
šį kartą nebuvo. Keliatas 
dienų atgal žemei drebant 
žuvo 4 žmonės.

ŽINIA BONKOJE NESAN
TI AMUNDSENO.

Šiomis dienomis Norvegi
jos pakraštin buvo išplauta 
bonka, kurioje buvo įdėta 
popierėlė su parašu “Raold 
Amundsen.” Iš pradžių buvo 
manoma, kad tai ištikrujįų 
žinia nuo Amundseno, kuris 
andai išlėkė orlaiviu su ki
tais penkiais žmonėmis “Ita
lijos” gelbėti ir žuvo be jo
kių pėdsakų. Bet Oslo laik
raštis “Tidenstegn” dalyką 
ištyrė ir priėjo prie išvados, 
kad tą bonką įmetė koks 
nors šposininkas, nes ji ang
lų alaus bonka, o Amundse- 
nas tokių bonkų savo orlai
vyje neturėjo. Paskui, ir pati 
“žinia” parašyta ant tokios 
popieros, kokios Amundse- 
nas neturėjo.

Mirė Vyskupas 
Gritėnas.

Velionis buvo lietuvių tauti
nės bažnyčios galva 

Scrantone.
Musų korespondentas Ba- 

čių Juozas praneša iš Scran- 
tono, kad 28 d. gruodžio, 5 
valandą po pietų, tenai mirt 
vyskupas J. Gritėnas, lietu
vių katalikų tautinės (Romai 
nepriklausomos) bažnyčios 
galva. Sirgo daugiau kaip 
dvi sąvaites.

Vyskupas Gritėnas buvo 
vienas pavyzdingiausių ne
priklausomųjų kunigų musų 
išeivijoj. Jo rupesniu buvo 
nupirktas gražus ūkis ir įtai
syti prieglaudos namai pase- 
nusiems žmonėms, ir tas ūkis 
priklauso pačiai parapijai. 
Šito nėra padaręs nei vienas 
Romos katalikų kunigas.

✓

ir pradėjo trockinmkus ko* 
liot “revoliucijos skebais.” 
Prasidėję muštynės ir daug 
komunistų iš abiejų pusių 
buvo sukruvinta. Mitingas 
iširo ir prakalbos neįvyko.

RUSIJOJ TŪKSTANČIAI 
POLITINIŲ BELAISVIŲ.

“Socialdemokratas" pra
neša, kad Sovietų Rusijoj po
litinių belaisvių ištremta j 
Kemjo koncentracijos stovy- 
kbe 18,000, o į Solovecko sa- 
huf ^-27,000. Tai vis dau
giausia socialistai. Paskuti
niu laiku tremiami jau ir 
kairieji komunistai.

IŠ EKVADORO VEJAMI 
KARMELITŲ ZOKO- 

NINKA1.
Ekvadoro (pietų Ameri

koj ) vidaus reikalų ministe
rija paskelbė įspėjimą kar- 

'melitų zokoninkams, kad jei
gu jie geruoju iš Ekvadoro 
tuojaus neišsikraustys, tai 
bus areštuoti ir prievarta iš
grūsti laukan. Karmelitų zo- 
koninkai buvo atsibeldę te
nai steigti savo misijų Napo 
ir Teno paupiais. Bet respub
likos valdžia pasakė, kad dy- 
katfUbniųTT žmorilū mūlkih- 

■ tojų jai nereikia.

Kunigas Pabėgo Su 
Mergina.

MaMų aaiiau. flapcrka ir 
BB metų aariBams dušių gany- 

tejaa paspruko laika asiiių*
Aseociated Press žinių

Hamsburgo, Pa., automobi
lium pabėgo Rev. Peter 
Wise, 63 metų amžiaus kuni
gas, ir Misa Anna Shields. 20 ——-------
metų amžiaus flaperka. Jie-1 JOS 250,000 BEDARBIŲ, 
du paspruko kaip tik tuo lai-> Anglijos Darbo Partijos 
ku,kuomet parapijonįs buvo lyderiai kalba, kati valstybė 
susirinkę ant mišių. turi išvežti savo lėšomis 250,-

P-lė Shields buvo nuėjus:000 bedarbių į savo koloni- 
su jaunesne savo seserimi jas ir parūpinti jiems tenai 
per Kalėdas į bažnyčią pasi- darbo. Sakoma, kad ateinan- 
melsti, bet vieton melstis, iš- čiuose rinkimuose į parla- 
dumė su dūšių ganytojum ro- j mentą Darbo Partija įrašy- 
jaus linksmybių jieškoti. sianti šitą punktą ir į savo 
Jaunesnioji mergaitė parbė- programą.
go namo ir pasakė apie tai į--------------

ŽADA IŠSIŲSTI IŠ ANGLĮ-

Baigianties senie |
metams, Tolimuose Rytuose 
įvyko didelės reikšmės įvy
kis. Trįs didelės Mandžuri
jos provincijos, kurios iki 
šiol sudarydavo Vidurinę 
Karaliją ir buvo priešingos 
respublikai, paskelbė, kad 
jos nusilenkia respublikai ir 
pripažįsta Respublikos Val
džią aukščiausiu autoritetu 
Kinijoj. Tuo pačiu laiku Ja
ponijos generalis konsulas 
Mandžurijos sostinėj Muk
dene paskelbė, kad Japoni
jos valdžia nutarė į viduji
nius kiniečių reikalus dau
giau nesikišti.

Tai yra didelis demokrati
jos laimėjimas, nes iki šiol 
Mandžurija ir Japonijos in
trigos tenai buvo didžiausia 
kliūtis Kinų susivienijimui 
po viena respublikos vėliava.

Japonijai Mandžurija yra 
labai svarbi teritorija. Kaipo 
derlingas kraštas, Mandžu
rija tarnauja Japonijai-duo
nos aruodu. Karo žvilgsniu 
Mandžurija taipgi turi dide
lės reikšmės, nes tarp Japo
nijos ir šiaurės Rusijos ji su
daro lyg ir buferštatą. Todėl

A.

■f OMr*

KINIJOJ PASILIEKA DAR 
1,500 AMERIKOS JU

RININKŲ.
Pereitą su batą Washing- 

tonas atšaukė iš Kinijos 
1,000 jurininkų. Kelloggas 
sako, kad dar 1,500 jurinin
kų tenai pasilik.4 Penkiolika 
šimtų jurininkų buvo atšauk
ia lapkričio mėnesy. Pasiro
do, kad Washingtono val
džia mėgsta imperialistų 
sportą.

Persiioj Prasidėjo 
Snlrilimao

Maištininkai užnuodijo 
•ulinius.

Žinios iš Bazrako skelbia, 
kad Mohamedui Dostui va
dovaujant Persijoj prasidėjo 
sukilimas prieš dabartinę 
valdžią. Prieš sukilėlius val
džia siunčia per Didžiuosius 
Tyrus kariumenę su dviem 
orlaiviais. Sukilėliai užnuo
diję visus šulinius iki 120 
mylių į pietryčius nuo Her
mano.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
NELAIME SU AUTO-

MOBILIUM.
Kalėdų vakare Chicagoje 

užsimušė automobilium va
žiuodamas Jonas Mosgeris, 
11 metų amžiaus lietuvis biz
nierius. Smarkiai važiuoda
mas jis pataikė į stulpą. Va- katastrofa. Smarkiai bėgda- 
žiavusi su juo Barčiuvienė 
tapo sunkiai sužeista ir var- nys nušoko nuo bėgių ir mi
giai pasveiks. Iš Lietuvos ve- virto f vandenį ir purvą šalia 
lionis buvo kilęs nuo Viekš- kelio. Keturiasdešimta žmo
nių. Amerikoj išgyveno 22 nių buvo sužeista, kai kurie 
metu ir paliko daug turto. labai sunkiai.

40 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
GELŽKELIO NELAIMĖJ.
šiomis dienomis Texas 

valstijoj ant Great North- 
em gelžkelio įvyko didelė

mas ant užsisukimo trauki*

ORLAIVIAI GAUDO 
ŽMOGŽUDĮ.

New Jersey valstijoj ju<>d- 
veidis Peter Gladyes užmušė 
milicininką ir pabėgo į kili
mus. Jo jieškoti išsiųsta 3 or
laiviai, 50 valstijos milicinin
kų ir prie to da prisidėjo 300 
savanorių piliečių. Apsigink
lavę šautuvais, revolveriais ir 
kuolais tie žmonės landžioja 
po mišką ir įieško pasislėpu
sio juoduko. Jiems padeda 
orlaiviai, kurie skraido virš 
miško ir dairosi, ar nepama
tys tyar žmo^ų bėgant.

KRITO 27 MEKSIKOS 
MAIŠTININKAI.

Susirėmime su valdžios 
kariumenė, Meksikoje perei- 

krito 27 maištinin- 
buvo sukurstę 

ifikų kunigai.

IŠSPROGDINO ITALŲ 
LAIKRAŠTI.

Tuniso mieste, Algerijoj, 
itajų laikraščio “Unione” 
spaustuvėj sprogo bomba, 
padarydama už $4,000 nuo
tolių.

PAŠOVĖ tMOGŲ.
Netoli Stoifthto no, Mas.s.l 

nedžiotojm šaudydami lapę 
pašovė Joosa Kubilių, kuris 
rinko želmenis Kalėdoms.

tėvams. Senis Shields tuojau 
pranešė apie tai policijai. 
Policija dabar dvasiškąjį tė
velį gaudo.

VENGRUOS “MUSSOLI- 
Nl” AREŠTUOTAS.

Į
Vengrijoj tapo suimtas fa- 

šfatų vadas Schreyer, kuris j 
Musolinio pavyzdžiu norėjo 
pagrogti ministerius ir ap
skelbti Vengrijoj tokią val
džios formą, kaip Italijoj. 
Kitas suimtas fašistų lyderis 
yra Dan. Policija sako, kad

1,000,000 ŽMONIŲ SERGA 
INFLUENZA.

Washingtono žiniomis, in- 
fluenzos epidemija jau tiek 
išsiplėtojo, kad šiandien 
Jungtinėse Valstijose serga 
nemažiau kaip 1,000,000 
žmonių.

Paskyrė D-rui Gri
niui Pensiją.

“Socialdemokratas” pra
neša. kad Lietuvos valdžiayra Dan. Policija sako, kad i___ , ____________ ______

Kiekvienas jų turėjo po 1^0 j paskyrė d-rui Griniui pensi- 
žznonių savo vadovybėj, ir ją. Pradedant nuo 1 d. lap- 
vienas turėjo užimti Vengri- kričio jam bus mokama iki 
jos sostinę Budapeštą, o ki- gyvos galvos po 1,200 litų į 
tas butų užpuolęs netolimą mėnesį.
Čekoslovakijos miestelį ir te- į 
roru išreikalavęs pinigų iš 
pasiturinčių žmonių.

I

UŽMUŠTAS JUOZAS 
SLAVINSKAS.

Rhinelander, Wis. —Prieš 
pat Kalėdas čia buvo užmuš
tas Juozas Slavinskas (Sla- 
vin), plačiai žinomas lietuvis 

« **«•*-- biznierius. Jis čia turėjo ho- 
Jas pas savo tetą čionai atva-.telį ir važiavo ant farmos 
žiavo iš Omaha, Neb., 8 metų jvištų pirkti Kalėdoms. Grįž- 
amžiaus mergaitė, Agnės damas potamsiai namo netu- 
Lane. Ji atliko 1500 mylių' rėjo prie savo Fordo žiburių, 
kehonę viena pati, lėlę susą-'susitiko su kitu greitai le
vini turėdama. Teta pasitiko kiančiu automobilium, ir ant 
ją Bostone ant South Sta- vietos buvo užmuštas. Kūnas 
tiono. Prie mergaitės sukne- buvo nuvežtas palaidot Chi- 
lėe buvo prisegtas jos vardas cagon, kur velionis ilgą laiką 
ir adresas, kur ji važiuoja, j buvo gyvenęs. Buvo kilęs iš 
Prie joe kišeniaus buvo pri- Nemainių kaimo, Dukonių 
segtas gelžkelio tikietas iš parapijos, Šėtos valsčiaus, 
Omahos į Bostoną. Kelionėj Kauno žemės. Paliko žmoną 
tvšri 42 valandas traukiniu, 'ir 6 metų sūnų.

• METŲ MERGAITE VIE
NA PATI ATVAŽIAVO 

1900 MYLIŲ.
Lowell, Mass. — Per Kalė-

ni jos ir šiaurės 
daro lyg ir buferštatą. Todėl 
iki šiol beveik visa Mandžu
rija buvo Japonijos kareivių 
užimta, ir Japonijos valdžia 
yra atvirai pasakius, kad Ki
nijos revoliucinės jėgos gali 
eiti tiktai iki Mandžurijos 
sienos, o toliau — nei žings
nio. Šitokia padėtis buvo 
skaitoma labai pavojinga 
taikai, nes bile diena galėjo 
kilti karas, jeigu revoliucinė 
kiniečių armija butų nutarus 
prijungti Mandžuriją prie 
Kinų Respublikos. Dabar gi 
tas pavojus regimai išnyksta 
ir iš to pasaulis gali tik pasi
džiaugti.

NUSIŠOVĖ LIETUVIS SA- 
LIUNININKAS. e

New Philadelphia, Pa.— 
Čia nusišovė Franas Juška, 
45 metų amžiaus lietuvis sa- 
liunininkas. Buvo nevedęs. 
Paskutiniais laikais buvo ka
žin ko susirūpinęs ir nera
mus.

AMERIKIEČIAI TIES KE
LIĄ PER ISPANIJĄ.

New Yorko inžinierių fir
ma, Fox Brothers Intematio- 
nal Corporation, pasirašė 
kontraktą nutiesti kelią per 
Ispaniją. Už tą darbą ameri
kiečių kompanija gauna 
$40,000,000. Kelias turės 
625 angliškas mylias ir jungs 
Madridą su Malagos uostu

BARZDA IR ŪSAI—TAI 
VYRO DALYKAI.

Clevelande viena moteris 
kreipėsi į teismą prašydama 
“divorso.” Ji skundėsi nega
linti su savo vyru gyventi, 
nes tas nešiojąs ubus ir tik 
sykį į sąvaitę barzdą skutasi. 
Teisėjas jai paaiškino, kad 
barzda ir ūsai — tai vyro da
lykai ir moteris neprivalo j 
juos kištis.

i
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KAS TAI YRA SSSR?
J APŽVALGA 9

i betgi parodė, 
s 'kunui būtinai

!

!l _ ------
’IODEL DIKTATŪRA 

YRA BLOGAS 
DALYKAS?

Brooklyno “Vienybė" 
gina sėdėti ant dviejų

K r.L Elvis
PAMINKLAS KR1TVSAEMS ANGLAMS FRANCUZUOJ.

me
l

džiu. Ji nori ir savo skaityto
jams itikti, ir Lietuvos dikta- • • - - • toriams i-------------
rašydama apie Lietuvos 
taturos 2-jų metų t J------
ves. ji nušneka taip:

“Diktatūros. bendrai, yra 
blogas dalybas, nes varžo pilie
čių iniciatyvą. Tečiau. pasirodo, 
pasauly esama ir geru diktatū
rų. Apie vieną jų ‘The tiving 
Age' žurnalas rašo:

“Du ir pusė metų atgal. Pie
tų Amerikoje Ekuador respub
likos prezidento Kordoba val
džia tiek suniekšėjo ir supuvo, 
kad prieš ją kilti tapo patriotiš
ka pareiga. Susidarė jaunų ka
rininkų būrys, valdžią išvertė, 
ir ėmė šąli valdyti. Nors sten
gėsi iš visų spėkų, tečiau. devy
niems mėnesiams praslinkus, 
karininkai tiek teisingi buvo, 
jog prisipažino esą nekompe- 
tentiški toliau šalį tvarkyti.

"Tada ėmė j ieškot i žmogaus, 
kuriam du milionai Ekuadoro 
piliečių pilnai pasitikėtų. Ir ra
do jį Isidro Ayora asmeny. 
Nebuvo tai politikierius, ar ge
nerolas, bet visų sostinėj Quito 
gerbiamas ir gabus gydytojas. 
Karininkai jam pavedė valdyti 
šąli, kaip nusimano, be seimo.

"Gydytojas, visų pirmiausia, 
ėmė valdininkų aparatą gydyti. 
Vėliau, i 18 mėnesių sutvarkė 
šalies finansus. Dviems metams 
praslinkus, ‘daktaras pajuto, 
jog valymo ir perauklėjimo dar
bas pasibaigė. Todėl sušaukė 
seimą ir jam pavedė konstituci
ją reformuoti ir naują prezi
dentą išsirinkti. Gali būti, kad 
jį pati vėl išrinks, tečiau jau ne 
diktatorių bus. bet žmonių iš
rinktu vadu.

“Ir Lietuvos diktatūrai linki
me panašiu evoliucijos keliu 
pasibaigti !”

Kaip matote, Lietuvos dik
tatūrą galima pateisinti. Bet 
visgi pasakyti, kad diktatūra 
bendrai yra geras dalykas, 
“Vienybė” nedrįsta. Ne. 
im, r/, bendrai, diktatūros 
yra bb-gas dalykas. ji sako, 
ne- ižo piliečių iniciatyvą.

Bei tai da nevisas diktatū
ra . blogumas. Be iniciatyvos 
v zyrao, diktatūra d a trem- 

piliečių laisve! Ji trem
pia valstybės pamatini Įsta
tu ;.*.ą — konstituciją, kuri tą 
lai-ve garantuoja.

. .(■gana to, diktatūra, kai
po mažumos valdžia, gali iš
silaikyti ant didžiumos 
spr ndo tiktai ginklo pajėga. 
Todėl diktatoriams visuomet 
reikalinga stipri armija ir ei- 
' t - šnipų. Gi šitoms spėkoms 
i •: ikyti reikia baisiai daug 
’ :dgų. Rezultatas būna 
t* ::s. kad valstybė paskęsta Į 
.-- olas ir patenka svetimo ka
pitalo vergijon.

Kad diktatūra yra niekai 
- .dykas, tai parodo ir pamo- 

■ iš Ekvadoro Įvykių. Kari- 
’ likai pagrobė tenai valdžią 
: -avo rankas ir Įvedė dikta- 
iui ą. bet po dviejų metų pa
skelbė diktatūros bankrotą, 
iš kurio dabar šalį turi gelbė- 
ti demokratija.

i jo ateitis jau pati savaimi ap- . 
įsirūpins. Nauji patyrimai 

kad kūdikio 
____  _____ i reikalingas 
kalkis (calcium) ir kitokios 
mineralinės medžiagos, ku
rių daugiausia yra piene, 

sultyse ir daržovėse.nenusidėti. Todėl. vaisių sultyse ir daržovėse. 
. s dik- Todėl motinos ir privalo ziu- 
sukaktu-1’ėtk kad šitų dalykų ju vai- 

I kai gautų daugiausia. Be to, 
vaikų sveikatai reikia kuo- 
daugiausia šviežio oro ir sau
lės spindulių.

KUR EINA LIETUVOS 
KUNIGU ALGOS?

Paėmus tautininkams Lie
tuvos valdžią i savo rankas, 
tuojaus buvo Įvestos kuni
gams algos, kurios prie de
mokratinės valdžios buvo 
sustabdytos. Dabar iš suvar
gusių Lietuvos ūkininkų mo
kesčių kas metai išmokama 
nutukusiems klebonams dau
giau kaip 2,000.000 litų.

Kad tos algos kunigams 
nereikalingos, tai matyli iš to 
fakto, kad jie jomis visai ne
sinaudoja. Nelabai senai vie
nas kunigas per pamokslą 
paties Smetonos apvaizdoje 
pareiškė, kad iš valstybės iž
do jis negaunąs nei vieno li
to. Dabar “Lietuvos Aidas" 
rašo:

"Mums yra žinomi kai kurių 
diecezijų kunigų nusiskundi
mai. kad jie iš valstybės iždo 
mokamų algų visai nematą, tik 
pasirašą jas gavę. Kai kur kuni
gams stačiai esą pareiškiama, 
kad iš jų algų dabar esanti da
roma priverstina paskola K. V. 
C. (Katalikų Veikimo Centro) 
naudai, kuri galėsianti būti 
jiems grąžinta, kai krikščionys 
demokratai busią valdžioje."

Reiškia, vyskupai pasiima 
iš valstybės iždo pinigus ku
nigų algoms, bet kunigams 
tų pinigų neduoda. Jie suvar
toja juos savo klerikališkai 
politikai.

U
šiomis dienomis šitas paminklas buvo pastatytas Anglijos pinigais Ui Ferte-Sous-Jouarre mie

ste. Prancūzijoj, užmu ’tiems te i ai 4.000 anglų kareiviams 1914 metais.

įvairus paviršutiniški žmo-i įdomu, kad darbo masėse 
nės, kelias, dienas paviešėję užsiliko daugiau politinės 
SSSR (Sovietų Rusijoj) ir potencijos, negu inteligenti- 
pamatę specialiai jiems pa- joje.
ruoštą butaforiją, padaro iš-Į Komunistų diktatūros tvir- 
vadų. kati SSSR esąs "tikras Jtumo paslaptis gludi ne jų 
rojus" ir kad visi prijaučiu' jėgoje, o jų priešininkų neor-

KŪDIKIO MAISTAS ATSI
LIEPIA PER 8 METUS.
"Journal of the American 

Medical Association" sako, 
kad maistas kuri kūdikis val
go būdamas trijų metų am
žiaus, atsiliepia i jo sveikatą 
iki 10 ir net 12 metų am
žiaus. Kitaip sakant, nuo to 
maisto, kuris duodamas 3 
metų kūdikiui, per kokius 8 
metus paskui priklauso vai
ko atsparumas visokioms li
goms.

Tai yra nauja idėja. Iki 
’’ol buvo manoma, kad jei 
tik 3 metų kūdikis išrodo pil
kas ir gerai maitinamas, lai

komunistų tvarkai. Tečiau 
SSSR gyvenimo faktai rodo 
visai ką kitą. Tai liudija kad 
ir SSSR susipratusių darbi
ninkų laiškai.
Formališkas komunizmas.

Komunistinė tvarka SSSR 
ui i tik formališko pobūdžio. 

Toli gražu ne visi darbinin
kai yra komunistai. Ligi šiol 
riša eilė fabrikų ir dirbtuvių 
aikoma "menševikiška ir 
?seriška.” Prieškomunistinės 
-rovės dangstosi "bepartvvu- 
no skraiste” ir progai pasi- 
aikius taria savo žodi. Be to 
)atys "komunistai” yra pasi
skirstę i Įvairias sroves, ku
rios nesusikalba principa- 
iiais klausimais ir veda tarp 
avęs kovą.

Senas ir naujas sroviau 
grupavimas is.

Kartkartėmis darbininkų 
masėse paskleidžiami socia
listų revoliucionierių ir so
cialdemokratų lapeliai Pasi
taiko "trockistų.” "darbinin
kų opozicijos” ir anarchistų 
atsišaukimų. Tečiau dabar 
politinis ir srovinis darbinin
kų susiskirstymas yra šiek 
tiek kitoks. Tik senų darbi
ninkų tarpe yra grynų social- 
revoliucionierių ir socialde
mokratų.

Komunistai fašistai.
Tuos komunistus, kurie 

nenori jokių SSSR tvarkos 
pakeitimų, darbininkai vadi
na “fašistais.” Galima išgirs
ti kaip vieni komunistai ko
voja kitus juodašimčiais. 
Dažnai darbininkai ilgai gin
čijasi dėl to: panaši ar nepa
naši SSSR tvarka Į Italijos 
fašistinį režimą. Kai kurie 
komunistų vadai pakrikštyti 
“Mussolini,” “Primo de Ri- 
vera” ir kitu diktatorių var- *> • 
dais. “Pas mus, kaip Italijo
je.” Šiuos žodžius visur gali
ma išgirsti. Fašistų ir komu
nistų režimų panašumas ir 
artimumas verčia darbinin
kus rimtai tuo klausimu susi
domėti.
Kur yra prieškomunistinių 

jėgų silpnybė.
Plačiuose darbininkų de

mokratijos sluoksniuose tikri 
komunistai sudaro tik ne
skaitlingą mažumą. Tečiau 
jų priešininkai neturi aiškių 
kovos obalsių ir nežino, kas 
šiandien reikia daryti, ir ne
gali susitarti dėl tos tvarkos, 
kuri privalo pakeisti SSSR 
diktatūrą. Nei socialrevoliu- 
cionieriai, nei socialdemo
kratai, nei trockistai ir kiti 
kol kas aiškios platformos 
neturi ir todėl prieškomunis- 
tinis judėjimas ir kovos obal
siai turi pripuolamo pobū
džio. Prieškomunistinių sro
vių vienybė pasireiškia tik 
rinkimuose Į sovietus, kada 
susijungia krūvon gryni so- 
cialrevoliucionieriai ir so
cialdemokratai iš komunistų 
partijos ir tt. Jie naudoja ir 
vadinamąją “autokritikos 
kampaniją,” kad pareikštų 
savo opozicinį nusistatymą. 
Rinkimai praeina obalsiais: 
“Kas už valstietį ir kas prieš 
valstietį.”

Inteligentijos nusmukitnas.
Darbininkai nusiskundžia, 

kad kaž kur išnyko inteli
gentija, kuri pirmiau padė
davo jiems orientuotis politi
kos gyvenime. Darbininkai 
patys mėgina formuluoti 
naujas programas ir platfor
mas. Valstiečių judėjimas 
taip pat rodo, kad jis eina be 
inteligentų vadovavimo. 
Smulkus teroras kaime yra 
jo paties išrasta kovos prie
monė. šiandien kovą su ko
munistų diktatūra veda pa
čios masės, ir todėl ji ir turi 
primityvaus pobūdžio. Labai

/

ganizuotume ir išsiblaškyme. 
Užtai visos komunistų pa
stangos dedamos tam. kad, 
žūt btit, neleistų priešinin
kams susiorganizuoti ir poli
tiškai apsispręsti. Provoka
cijos. dezorganizacijos ir 
šnipinėjimo priemonės — 
visa tai jų plačiai naudoja
ma, kad suardytų galimą pa
sipriešinimą. Inteligentu* gi 
komunistai stengiasi tiesiog 
papirkti šiltomis vietomis, al
gomis ir privilegijomis.

Kas bus toliau.
Bet komunistinė partija 

krinka. Kūrybos darbas ko
munistams nesiseka. Seni 
socialistiniai obalsiai pakei
čiami naujais, kuriuos darbi
ninkai vadina "fašistiniais.” 
Kova su diktatūra iš pasy
vaus pasipriešinimo, pereina 
į aktyvų (teroras). Kovos 
eigoje pamažėli organizuo
jasi ir prieškomunistinės 
darbo jėgos. Toliau atsiras 
ir obalsiai ir vadai iš pačios 
magės — naujoji inteligenti
ja. Diktatūra evoliucionuoti 
negali. Istorija nežino tokių 
pavyzdžių. Ilgainiui dikta
tūra nuverčiama tik revoliu
cija. Tas pats bus ir Rusijoj.

"L. Ž.”

Didžiojo Karo Nuos 
toliai.

BERGERIS REIKALAUJA šluotas 
AMNESTIJOS KARO

PRIEŠININKAMS.
Pasirodo, kad musų "lais

voj" Amerikoj šiandien yra 
1.500 žmonių, kuriems karo 
metu atimta pilietybė ir iki 
šiol bausmė da nėra nuimta. 
Visi jie buvo areštuoti ii' sė
dėjo kalėjime užtai, kad ne
pritarė žmonių skerdynei.

Socialistų kongresmanas 
V. Bergeris prieš Kalėdas 
inešė Į žemesnįjį Kongreso 
butą rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama. kad visiems žmo
nėms. vyrams ir moterims, 
kurie einant laikinais karo natas priėmė biudžetą, ku- 
istatymais buvo nubausti, riuo skiriama armijos reika- 
butų paskelbta visuotina am-; lams 820,000,000 daugiau, j 
nestija ir sugrąžintos piliečių negu metai atgal. i ...
teisės. ( Opozicija, žinoma, griež- Is nukentė jusių 30 milijo-

Puts Bergeris buvo karo tai tam priešinosi. Ji parei- .nM kareivių, 10 milijonų bu- 
metu penkis kartus areštuo- kalavo, kad karo ministeris y o užmušta, arba mirė nuo 
tas dėl "neištikimybės" ir Painleve paaiškintų, kaip vaizdu, o 20 milijonų buvo 
nuteistas 20 metų kalėjimo, reikia suprasti šitą keistą da- suzeista_ 
tik vyriausis teismas šitą lyką: Francuzijos valdžia* Centralinėsvalstybėsturė- 
nuosprendį vėliaus panaiki- nesenai pasirašė Kelloggo-! io 4 milijonus užmuštu ir 7 
no. ; Briando "amžinos taikos milijonus sužeistu. Santaivė

Bergerio rezoliucija dabar j paktą, kuriuo visiškai atsisa- —6 milijonus užmuštų ir 13

naujienų ir
, pasiskaitymų laikraštL. __
! ėjo keliolika numerių.

Dabar “Lietuvos Aidas" 
praneša, kad “Banga" jau 
sustojusi ėjus. Gruodžio 12 

jos td. išėjęs jau paskuti n i> 
numeris.

Amžiną atilsi!...

»

Didžiojo Europos karo 
metu iš viso buvo mobilizuo
ta 74 milijonai kareivių. 25 
milijonus mobilizavo centra- 
linės valstybės (Vokietija. 

: Austrija, Turkija ir Bulgari
ja), o Santarvė 49 milijonus. 

(Iš šių 74 milijonų perkalą 
nukentėjo 30 milijonų, t. y.

FRANCUZŲ MILITAR1S- 
T AI IMA LEKCIJAS 

U AMERIKOS.
Prieš pat Kalėdas, kuomet • —kiekviename šimte mobili- 

knkscioniskas pasaulis nio- zuotų kareivių nukentėjusių 
sesi apvaiksciot Kristaus gi- (jaUgiaU 40 žmonių arba 

F1*™TAosiT.e‘405; • Kitaip ^kant- * kįek- 
i vienų 5 mobilizuotų kareivių 
,2 buvo užmušti, arba sužeis-

LIETUVOS ČIGONAI 
RENKASI KARALIŲ?
Rašydamas apie kultūrą ir 

demokratiją. "Lietuvos Ūki
ninkas” 49-tame numeryje 
(1928) sako, kad—

"Tiktai tamsios ir nekultū
ringos tautos svajoja dar apie 
karalius, štai, laikraščiuose bu
vo rašyta, kad Lenkijos čigonai 
išrinko savo karalių, kurs pa
reiškė ištikimybe Pilsudskiui. ■

"Lietuvos čigonai taip pat 
mano rinkti savo karalių. Kan- 
didatas i Lietuvos čigonų kara-, 
liūs yra beraštis, bet tikisi pra-J 
mokti rašyti. Savo sekretorium 
tas karalius numato ‘mokyčiau
si’ Lietuvos čigoną — 1

reikalauja, kad prezidentas Į koma nuo karų, o dabar ski 
išleistų p—------  -- o Te
skelbdamas visiems nuteis
tiems amnestiją ir pilnų pi
lietinių teisių grąžinimą. 
Bergeris pabrėžia savo rezo
liucijoj faktą, kad nei vienas 
iš tų 1,500 nėra papildęs jo
kio smurto ir niekuo nėra į 
prieš valstybę nusikaltęs., t__ r
Karo metu žmonės paprastai; Kongresą atidarydamas da- 
baudžiami be reikalo. Užtai i bar ragino didinti Amerikos 
gi karui pasibaigus visuomet: laivyną ir armiją, nes tik di- 
buna skelbiamos amnestijos. ‘ dėlės militarinės jėgos galin- 
Ir po Civilio Karo Ameriko-' čios apsaugoti Ameriką nuo 
je buvo paskelbta tokia am- karo. Taigi ir Francuzija da- 
nestija.

proklamaciją, pa- ria tokią milžinišką sumą pi
nigų militarizmo tikslams!

Painleve atsakė, kad Fran- 
euzijos valdžia nutarusi imti 
lekcijas iš Amerikos. Sako. 
Amerikos prezidentas Cool
idge pats sugalvojo “Kellog
go amžinos taikos paktą.” 
pats ji pasauliui pasiūlė, o

KAS SUSTABDĖ TRIS 
LIETUVIU LAIKRAŠ

ČIUS VILNIUJE?
Pereitame “Keleivio" nu

mery šitoj vietoj buvo rašy- 
baigusi ta- kad Vilniuje sustojo trįs 

Šiauliuose keturias gimnazijos;Sėtuvių laikraščiai: \ii-
' niaus Aidas.” “Kelias" ir 

‘Dirva.'’ Mes manėm, kad 
jie buvo priversti sustok dėl 
stokos skaitytojų. Bet dabar

i

i

bar taip daranti: ji pasirašė 
Coolidge’o ar Kelloggo “am
žinos taikos paktą." ir savo 
keliu didina savo armiją.

Ar mes nesakėm. kad ta 
militaristų pasirašyta "amži
noji taika” vra tikra burles- 
ka?

klases.”
Iki šiol ir p. Smetona turė

davo karališkų aspiracijų. __
Dabar, turbut, jis jų išsiža-- pasjrodo visai kas kita. Pasi
dės. nes nekokia butų garbė r(X]0 kad tie laikraščiai buvo 
.būti karalium, kuomet karą-Lyj-tabdyti Įsakymu iš Kau
liams ištikimi pasiliko tiKI no nes prie ju dirbo social- 
vieni arkliavagiai. demokratai ir kiti pažangus 

Į žmonės, o laikraščius finan- 
SLEPIA TROCKIO SEK- ‘savo, kaip išrodo, Voldema- 

RETORIAUS MIRTI. i ras Taigi, kad tų žmonių nu- 
, minėti trįs laik

raščiai buvo likviduoti, o 
jų vieton eis “Vilniaus Sar
gas,” kurį ves kun. Krauja- 
lis, Voldemaro agentas Vil
niuje.

Apie tai mums dabar rašo 
Vilnietis straipsnyje “Vil
niaus Lietuviu Padėtis," ku- 
ris telpa kitoje vietoje.

RETORIAUS MIRTI.
“Socialdemokrate" skai- Į sikračius, 

tom:
“Vokietijos kairiųjų komuni

stų presą skelbia, kad Rusijoj 
po keletos savaičių bado streiko 
mirė Trockio sekretorius Buto- 
vas. šį faktą valdančioji kom. 
partija slepia, bet opozicija vis
gi suspėjo šią žinią paskelbti. 
Traginga Butovo mirtis sukėlė 
dideli sujudimą Trockiui prita
riančiuose sluoksniuose, ir opo
zicijai simpatizuoją darbininkai 
surengė demonstraciją."
Pats Trockis irgi jau neto

li mirties, bet kairiųjų Vo
kietijos komunistų (trocki- 
ninkų) organas “Volkswille" 
sako, kad diktatorius Stali
nas leidęs pervežti jį pietų 
Rusijon, kur klimatas svei- 
fcęscis. _

“BANGA” PASIRODĖ IR 
SUSTOJO.

Šiomis dienomis Kaune, 
buvo pasirodęs naujas dien-, 
raštis, "Banga." Antgalvis

Kas Girdėt Sovie- 
tijoj.

Stalinas nuveikė Frumkiną, 
bet nusileidžia Trockiui.
Šiomis dienomis Maskvoje 

buvo svarstomas finansų ko
misaro padėjėjo Frumkino 
pareiškimas, kad tik nusilei
dimas kaimui ir artinimasis 
prie demokratinės tvarkos 
gali išgelbėti Rusiją nuo ga
lutino suirimo.

Svarstant šitą Fnunkino 
pasiūlymą posėdžiavo komu
nistų partijos centro komite
tas. Pasirodė, kad Frumki- 
nas turi nemaža pritarėjų, 
tečiaus komiteto dauguma 
pasiliko Stalino pusėj.

Stalino šalininkai prave
dė rezoliuciją, kurioj Frum
kino pasiūlymas taikytis prie 
kaimo ir artintis prie demo
kratijos visai ignoruojamas. 
Rezoliucija pabrėžia, kad 
kovą su “smulkios buržuazi
jos intaka” reikia da dau
giau sustiprinti, nes didžiau- 
sis pavojus Rusijai dabar 
gręsiąs iš "dešinės." Todėl ir 
nutarta nukreipti šita krypti
mi visas kovos jėgas.

Po šito posėdžio kazionas 
bolševikų organas “Izviesti- 
ja” irgi Įdėjo straipsnį, kad 
dabar reikia visomis jėgo
mis pulti kaimo “kulakus" 
(stambiuosius ūkininkus) ir 
miesto “nepmanus" (biznie
rius). Reikia, sako, ir partiją 
nuo šito “brudo" apvalyti.

Iš to matyt, kad Stalino 
diktatūra ir ši kartą paėmė 
viršų. Frumkino pasiūlymas 
artintis prie demokratinės 
tvarkos buvo sumindžiotas i 
purvą kaustytais diktatorių 
batais.

Tuo pačiu laiku užsienio 
spauda pastebi Stalino nusi
leidimą kairiajam sparnui. 
Vokietijos kairiųjų komunis
tų (trockininkų) organas 
“Volksville" prieš Kalėdas 
įdėjo straipsnį apie tai, kad 
Stalinas paklausė to laiško, 
kurį Radekasbuvo parašęs 
kompartijos centro komite
tui dėl suirusios Trockio 
sveikatos, ir leido pervažiuot 
Trockiui iš Sibiro į pietų Ru
siją. Sibire Trockis sirgo 
“lichoradka” (drugiu), šitą 
faktą “Volksvville" aiškina 
Stalino nusileidimu kairiems 
komunistams, nes iki šiol 
Stalinas nenorėdavęs nei 
klausyti apie kokius nors pa
lengvinimus Trockiui.

milijonų sužeistų. Santarvės 
karo aukų nuošimtis buvo 
mažesnis, negu centralinių 
valstybių. Santaivė turėjo 
užmuštų 12 - ir sužeistų 22' ', 
u Centralinės valstybės 16z> 
užmuštų ir 28z> sužeistų.

Rusija turėjo užmuštų 2 su 
puse milijonų žmonių ir su
žeistų 6 milijonus. (Į ši skai
čių neįeina Rusijos kariuo
menės nuostoliai Kaukazo 
fronte, i Iš kiekvieno rusų 
kariuomenės tūkstančio bu
vo užmušta ir mirė nuo žaiz
dų ir ligų 123.1 žmonių.

Mažiausia nukentėjo ame- 
ikiečiai. Amerika turėjo už
muštų tik 1.5'<

Centrąlinėms valstybėms 
karas kainavo 350 milijardų 
markių. Santaivė išeikvojo 
karo reikalams 690 milijar
dų markių. Viso skerdynei 
išleista 1.040 milijardų mar
čių. Jei visą šią sumą peives- 
ii Į perkamąją markės vertę 
1913 m., tai gausime 100 mi
lijardų dolerių.

Norint turėti pilną suprati
mą apie karo išlaidų milži
niškus skaičius, reikia paly
ginti juos su pasaulio turtų 
verte. Prieš karą viso pasau
lio geležinkelių tinklas kai
navo 230 milijardų markių, 
o viso pasaulio prekybos lai
vynas 30 milijardų. Nuo Pen
kioliktojo amžiaus ligi Euro
pos karo laiko aukso buvo 
iškasta 80 milijardų markių 
sumai. Tad sudėję šiuos pa
saulio turtus gausime 340 
milijardų markių. Tokiu bu
du karo nuostoliai prašoko 
šią suma 100 milijardu mar
kių.

Ryšy su kaiu įvairiuose 
kraštuose padidėjo mirimai 
7,000,000 žmonių; prieaug
lis sumažėjo 20,000,000. Tu
rint galvoje užmuštų, sužeis
tų, mirusių dėl karo sąlygų 
10,000,000. gauname žmonių 
nuostolį lygų 37 milijonams 
asmenų.

Tiek kainavo žmonijai pa
saulio karas.

I

i

And»ew Caiecfo. — Tams
tos laiško mes negalim su
prasti. Jeigu moteris jieško 
per laikrašti darbo, bet tiks
lą turi kitokį, tai ką gi čia 
laikraštis gali padaryti.

J. Gogeliui. — Pasaulinis 
karas prasidėjo 1914 metų, 
liepos mėnesy.

Ėjusiam laižybų. — Alek
sandras Kerenskis buvo ne 
socialdemokratas, bet social- 
ievoliucionierius. teisininkas 
iš profesijos.

D. R. — Tamsta gali su sa
vo kaimynu geriausia išsi
barti kieme per tvorą. Laik
raščio skiltys reikalingos 
svarbiems dalykams. Netal
pinsime.

Margam Geniui.—Už pri
siųstas iškarpas ačiū. Sunau
dosime.

J. Baltramaičiui. Ačiū 
buvo spausdinamas raudona kad prisiuntėt. Paminėsime.
spalva. Po antgalviu buvo 
pasakyta, kad "Banga” vra

• • - - - - - - -
i Gruodžio 24 dieną Tokio 

fįdomiausisdienraštis Lietu- mieste susirinko naujas pal
voje," “visiems sluogsniams iamentas, kuris buvo išrink- 
skiriamas nepartinis, paveik-[tas visuotinu balsavimu.
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EASTON, PA.
Policija areštavo Gaudiešių 

su žmona. Prie jų “spyky- 
zės” rado užmuštą žmogų.

Pereitos savaitės panedė- 
lį iš ryto kaimynai čia rado 
negyvą žmogų prie užpaka
linių Jono Gaudiešiaus kar
čemos durų. Pašaukta polici
ja tuojaus lavoną paėmė ir iš 
rastų prie jo popierių nusta
tė, kad tai yra James Bender. 
62 metu amžiaus našlys, ku- 
ris mėgdavo išsigerti ir tan
kiai lankydavo Gaudiešių 
“spykyzę.” Jo galva dabar 
buvo suskaldyta. Šonkauliai 
sulaužyti, ir visos apystovos 
liudijo, kad jis buvo išmestas 
iš Gaudiešių triobos. Bende- 
rio lavoną vaikai matė jau 
gulint tenai subatoj iš vaka
ro. bet jie manė, kad guli gir
tas žmogus, todėl nekreipė 
daug dėmesio i tai.

Gaudiešių kaimynai gi gir
dėjo nakties laiku vandeni 
leidžiant ir kažin ką trinant, 
šveičiam, lyg kad grindis bu
tų plaujamos. Gyvenanti 
greta moteris taip ir manė, 
kad Gaudiešienė ruošiasi 
apie namus, nors labai nepa
prastu laiku, vidurnakty.

Policija nutarė ištirti, kas 
darosi Gaudiešiaus namuo
se. Pradėjo belstis i duris. 
Niekas neatsiliepė. Policija 
Įsilaužė. Gaudiešių nebuvo. 
Aplinkui buvo išmėtytos 
drapanos, išbarstytos popie
ros. šita betvarkė sakyte sa
kė, kad Gaudiešiai bėgo iš 
namų paskubomis. Pradėjus 
policijai atydžiau viską žiū
rinėti, pasirodė, kad pasku
bomis buvo plaujamos ir tri
namos grindis, kad ant tų 
grindų galima da Įžiūrėti 
kraujo lašų. Plyšiuose tarp 
lentų kraujas matyt labai 
aiškiai. Užpakaliniai trepai. 
prie kurių gulėjo užmuštas 
Benderis, taipgi aptaškyti 
kraujais. Nors trepai plauti, 
bet kraujas i medi Įsigėręs 
aiškiai matosi. Pagalios Gau
diešių kambary rado vyriš
kus ir moteriškus čeverykus. 
kurie taip pat buvo aptaškyti 
kraujais.

Surinkus šitus faktus, poli
cija pradėjo jieškot Gaudie
šių. Ir sugavo juos važiuo
jant keliu su trimis vaikais. 
Jie bėgo Eastono į Phil- 
lipsburgą. Visi buvo areštuo
ti. Policijos klausinėjami, 
kas užmušė Benderi, Gau
diešiai sakosi nieko nežiną. 
Bet policija sako, kad to 
žmogaus nužudymu ji kal
tins Joną Gaudiešių. kuris 
turėjo Eastone po numeriu 
1201 Jackson st. slaptą ger
tuvę ir pardavinėjo munšai
ną. Suimtas Gaudiešius buvo 
d a girtas; taip pat buvo gir
ta ir Gaudiešienė. ir susikal
bėti su jais buvo sunku: bet 
jiems išsipagiriojus, policija 
tikėjosi sužinoti visą teisybę.

Policija yra tos nuomonės, 
kad Gaudiešius davė kokiu 
nors sunkiu Įrankiu Bende- 
riui Į galvą ir užmušė ji. Gau
diešius esąs "nedoras akto
rius” ir jau daug kartų buvęs 
areštuotas. Priešakiniame 
nuo gatvės kambaiy jis buvo 
Įsitaisęs neva valgomųjų 
daiktų krautuvę, bet tai bu
vęs tik kamufliažas tikrajam 
bizniui pridengti. O tikras 
biznis buvęs munšainas. Val
gomieji daiktai esą pasenę ir 
aišku, kad jų niekas tenai 
nepirkdavęs.

šitas skandalas buvo apra
šytas 24 gruodžio “Easton 
Ėxpress’o” numery. “Kelei
vio” skaitytojas, kuris pri
siuntė iš to laikraščio iškar
pą, priduria nuo savęs šito
kių pastabų: “Jonas Gaudie
šius vra karštas katalikas ir 
da “ ‘ ‘ ‘ ”

jo. nes tie neidavo pas jį ger-1 
ti. Bet komunistams jis pri
tardavo, nes tie tankiai pas 
ji sustodavo paimti po bur- 
nykę.

“Naujienų Eąstone yra 
devynios galybės, tik aš ne
žinau. kas pasidarė eastonie- 
čiams, kad jie i pažangius 
laikraščius nerašinėja. Bent 
šiais metais pasistengkime 
tankiau rašinėti Į ‘Keleivi.’ 
Tegul visuomenė žino, kas 
pas mus darosi.”

“Keleivio” Skaitytojas. jaįs

103 BOMBOS IR 500 
ŽMOGŽUDYSČIŲ.

Visa tai atsitiko garsioj Chi
cagoj per 11 mėnesių.
Nuo 1 sausio iki 1 gruo

džio 1928 metais Chicagoje 
buvo mestos 103 bombos. 
Negana to. per tą 11 mėnesių 
čia buvo užmušta 500 žmo
nių.

Naujasis Chicagos proku
roras S\vansonas sako, kad 
čia kalti ateiviai. Girdi. Chi- 
caga yra šimtas miestų vie
noj vietoj. Čia esą 'visokių 
tautybių žmonių. Dauguma 
jų nemokanti amerikoniškai 
nei kalbėti, nei skaityti. Tai
gi, sako, ar galima stebėtis, 
kad svetimšaliai nepaiso įs
tatymų. "šalys, kurios šimt
mečiais mokinosi gerbti Įsta
tymus. ir kurių gyventojai 
susideda iš vienos tautos, ši
tokių piktadarybių neturi, 
kaip mes Amerikoje.” sako 
mister Swanson.

Bet aš jam pasakysiu, kad 
jis nežino ką jis šneka, nors 
jis ir prokuroras, o aš tik pa
prastas plunksnabraiža.

Visų pirma, melas yra, 
kad Amerikos piktadariai 
yra ateiviai. Darbo Departa
mento sekretorius Davis sa
vo raporte Kongresui aiškiai 
parodo, kad daugiausia kri
minalistų yra iš senų ameri
kiečių.

Paskui durnas yra pono 
Svvansono pasakymas, kad 
kitose šalyse, kur gyventojai 
priklauso vienai tautai, tokių 
piktadarysčių nėra. Kurgi ji
sai matė tokią šalį, kurios gy
ventojai butų vienos tautos 
žmonės? Tegul jisai nuva
žiuoja Europon, o jis pama
tys. kad miestuose tenai gali
ma išgirsti Įvairiausių kalbų. 
Salonikų miestas Balkanuo
se yra tikra tautų Babilioni- 
ja. O betgi bombų tenai nie
kas nemėto ir žmonės nesi- 
šaudo. kaip tai yra Chicago
je. Šitie dalykai yra pačios 
Amerikos produktas, ir tegul 
ponas Suansonas ateiviams 
jų neprikiša, šaudymai ir 
bombos atsirado kartu su 
butlegeriais, o butlegeriai 
yra amerikoniškos prohibici
jos vaikai. Pats Swansonas 
pripažįsta, jog Chicagos po
licija yra papirkta, kad pik
tadarių nematytų. Papirktas 
yra paprastas policmanas. 
papirktas seržantas ir pa
pirktas leitenantas. Taigi ne 
ateivius čia reikia kaltinti, 
bet policiją reikia sugrusti i 
kalėjimą. Chicagietis.

Mes, Acimbes lietuviai, 
pastebėjome, kad “Keleivio” 
50-tame numery tūlas J. B. 
mus šmeižia. Jis sako, kad 
čia buvo vakarėlis, kurio ren
gėjai pasigėrę pradėjo muš
tis ir išvaikė visus svečius, 
kas svetimtaučių akyse pa
statė lietuvių vardą labai že
mai.

Turime pasakyti, kad tas 
J. B. vakarėly turbut visai 
nebuvo, o.rašo tiktai paska- 
.„;s vaduodamasis. Faktas 
yra toks, kad to vakarėlio 
rengėjai visai nebuvo girti ir 
nebuvo jokių muštynių. Tik
tai vienas puslenkis atėjo ka
žin kur prisigėręs ir pradėjo 
prie visų kabinėtis, tai lietu
viai paėmė nepageidaujamą 
svečią ir paprašė išeit iš sve
tainės. Nei vienas dalyvis ne
kreipė i tai dėmesio ir paskui 
visą laiką buvo ramu. Vaka
rėlis užsibaigė 1 valandą po 
12 nakties ir visi juo buvo 
patenkinti, taip saviškiai. 
;aip svetimtaučiai.

F. Thompsonas, 
P. Mikolajunas.

ŽMOGŽUDYSTĖ DĖL MEILĖS.

]aug šnekėdavo apie bažny
čią. Per 5 pastaruosius metus 
jokio darbo jis nedirbo, bet 
pardavinėjo munšainą ir iš 
to darė pragy venimą. Socia
listu ir laisvamaniu nemvlė- ✓ • * •

juo nesiginčyjau, manyda-' 
mas sau, kad jis vistiek grei
tai išvažiuos į Lietuvą, tai jo 
liežuvavimui ir taip bus ga-

APIE “KELEIVI” 
IR “LAISVĘ.”Kazys Mačiulis dėl merginos se apie $ 10.000 pinigų, 

nudurė miegant savo draugą
Jurgį Čepulį. Velionis 

paliko $10,000.
Šiomis dienomis Amhersto ... ,. .. .

miestely, netoli Bostono. Į J? policijai nepa-
įvyko baisi žmogžudystė,
kurios priežastis buvo nese-Į "Keleivio” skaitytojas M.| 
nai iš Lietuvos atvykusi mer. Dabrikas praneša, kad velio- 
gina. Prie jaunos "grinor-, nis buvo kilęs iš Stupurų kai- 
kos” pradėjo taikytis Juigisį mo, Šiaulių apskričio. Buvęs

Čepulio lavoną palaidot asį 
pasiėmė dėdė Kostantas Sa
vickas. kuris gyvena ant Ri- 

Iver Road. Sunderdand’e. Ki- ,° Rutkausko

Čepulis, 37 metų amžiaus lie
tuvis, kuris dirbo Amhersto 
Agricultural College restora
no virtuvėj už virėją. Bet 
prie tos merginos ėmė pirštis 
ir Kazys Mačiulis, kuris dir
bo tame pačiame restorane 
su Čepulių ir abudu ten pat 
ant viršaus gulėjo. Matyda
mas, kad Čepulis merginai 
geriau patinka, Mačiulis nu
tarė jj nudėti. Ir atsikėlęs 20 
gruodžio nakties vidury, ji
sai pasiėmė dideli mėsinį 
peilį ir smeigė juo miegantį 
Čepuli. Smeigė ir pabėgo. 
Subadytas Čepulis už 3 va
landų mirė.

Mačiulis atvažiavo i South 
i Bostoną ir pasisamdė čia 
! kambarį po numeriu 760 W. 
į Fouth st. Bet papildyta Am- 
įherste žmogžudystė buvo 
Į jau aprašyta laikraščiuose ir 
;buvo įdėtas pabėgusio Ma- 
į čiulio paveikslas, šeiminin- 

------- .. ...-------- , tuojaus pastebėjo, kad 
gauname daugiau ir daugiau naujas jos “burdingierius” 

labai panašus į tą žmogų, 
kurio paveikslas tilpo laik
raščiuose, ir tuoj pranešė 
apie tai policijai. Mačiulis 
tuoj buvo areštuotas ir išga
bentas i Northamptono kalė
jimą, kur jis dabar laikomas 
be kaucijos ir kaltinamas 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj.

Nors prie kaltės jis nepri
sipažįsta, bet policija, mato
mai, neabejoja, kad jis kal
tas. Jisai prisipažino, kad jis 
žinojęs apie savo draugo če
pulio nužudymą, tik sakosi 
nežinąs, kaip tai atsitikę. Jis 
neatsimenąs nei kaip ir ko
kiu laiku jis palikęs savo 
kambari. Jis tik pasisakė 
klaidžiojęs ilgą laiką po 
mišką, paskui nuvažiavęs 
gatvekariu i Holyoke, iš te
nai Į Springfieldą be jokio 
reikalo, o iš Springfieldo Į 
South Bostoną. Tas parodo, 
kad jis buvo labai neramus ir 

______ _ / jieškojo vietos pasislėpti. Jis 
Toj srityje -vra .1au metų amžiaus vy-

kų Balsas.
Yra labai malonu ir links

ma. kad lietuviai išradėjai ir 
mechanikai pradeda intere
suotis ir kiekvieną dieną

atsišaukimų bei pritarimo 
tam taip svarbiam ir naujai 
užbriežtam darbui. Kad su
rašyti visus atsiliepimus ir 
atsišaukimus, tai butų gali
ma išleisti čielą laikraštį. Te
čiaus čia nors vieną trumpą 
ištrauką paduosiu iš suinte
resuotojo laiško:

"Gerbiami išradėjai ir me
chanikai !

"Dabar rengiantis pasau
linei parodai išstatyti keletą 
naujų išradimų bus perma- 
žai. Bet prie jų galima išsta
tyti net keletą tūkstančių 
musų senų išradimų. Naujuo
sius musų išradimus kitos 
tautos savo galingesniais 
mus pralenks. Bet senieji iš
radimai, tai tikrai nustebins 
visą pasauli ir pačius lietu
vius. ir sykiu paaiškėtų musų 
tautos praeities garbinga is
torija.

"Aš turiu keletą naujų pa
tentų. bet turiu ir virš 2000 
senų išradimų, kuinuos aš va
dinu atradimais. . .. .. „
aš dirbau per 34-ris metus. ’as\ 0 "grinorka, dėl 
Išradimai nepabėgs, bet a t-^unosjis-nudėjo savo drau- 
radimai gali žūti su mano tun vos 19 metų amžiaus, 
akių užmerkimu. Ir todėl aš Policija padarė čepulio i .. — ,•— , . ... —.. reviają įr ra(jo

parodo, kad velionis paliko 
sutaupytų Įvairiuose bankuo-

skaitau atradimus busiančio- kambary
je parodoje svarbesniais už bankinių knygučių^, kurios 
naujuosius išradimus.

“Kad aš esu lietuviams ne
žinomas, irgi nesistebėkit. j 
Mat, tyrinėtojai nesimaišo 
tarpe žmonių pako] savo tik
slo neatsiekia.”

Turime ir daugiau panašių 
atsiliepimų, bet visų čia ne
galime patalpinti. Tai yra 
džiuginantis dalykas.

Taigi gerbiami išradėjai 
ir mechanikai, ši organizaci
ja turėtų atnešt naudą netik 
pavieniams asmenims, bet ir 
visai lietuvių tautai, ir todėl 
visi užinteresuotieji turėtų 
stoti prie darbo, nes dabai* 
yra laikas, kuomet artinasi 
Pasaulio paroda, kurioje mes

SPRINGFIELD, ILL.
Pas mus randasi viena 

garsi moterėlė F. B. Nors ji 
gyvena už miesto, bet mies
telėnams neduoda ramumo. 
Jos vyras turėjo daug darbo 
vaikščiot po hotelius su dė
dėmis iki atskvrė ja nuo bur
liokų. Tečiaus ir dabar ji ne-1turime gražiai pasirodyti, 
duoda ramumo švariems šiuose 1929 metuose turė- 
žmonėms. Todėl patariu su tų būti bendras išradėjų-me- 
savo liežuviu susilaikyt ir chanikų suvažiavimas Chica- 
jeigu nenustos juodinus ki- joje ar kitur, kur atrodytų 
tus, priverstas busiu visus jos 
darbelius paskelbti viešai.

Senas Gyventojas.

šiuose 1929 metuose turė-

AMERIKOJ YRA 2,436,900 
LENKŲ.

Washingtono žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra lygiai 2.346,- 
895 lenkai.

parankiau.
Sekantis išradėjų-mecha- 

nikų susirinkimas bus sausio 
6 d., 1929 m., 2-rą vai. po 
pietų “Sandaros” svetainėje, 
3331 So. Halsted st., Chica
go. III. Taigi, kurie arčiau 
gyvenate, meldžiu pribūti į 
susirinkimą. S. A. Zolp>, 

Sekretorius.

DIDELIS MEILUŽIŲ 
PRIEŠAS.

čia yra pulkininkas Grant. bu
vusiojo Amerikos prezidento 
Granto ainis. Jis dabar yra par
kų prižiūrėtojas Washingtone. 
Jo Įsakymu iškabinta taisyklės, 
draudžiančios meilužiams myluo
tis po medžiais.

Bet aš apsirikau. Štai,; 
“Naujienose” pasirodė kitas' 

» straipsnis] 
apie Lietuvos valdonus, tai' 
Sirvydo sūnelis pasijuto kaip 

' ant karštos skaurados. Pra 
dėjo rašyti daktarų kritiką 
sudarkė kelis lakštus popie-Į siems metams dviem skaitv- 
[T;".' pa'|tojams i Lietuva. Tas nuimskartou ūktai savo tėvo pra- ,mo ■ ,voį ne?
manytus šmeižtus ir patalp.-' iki si()| tul.gė(|avau PatitKe. 
TaX-i? taito^v!^'i “«*•
kur “Vienvbes” redaktoriai Ra<i ", UZd‘
.... • •• surasdavau budu ji nusiusti,išlieja visas pamazgas ant1- , >* •/:„* -.■i„ -- - • ir kas sąvaitę perskaičius is-nepatinkamu jiems žmonių- • , * ■■ T ■ »i t . * -• i -i siųsdavau n Lietuvon,galvų. Ir tuo pačiu laiku jie j * 
giriasi, kad “Vienybė” esan- Dabar, 
ti “rimčiąusis” lietuvių laik-įteman 1 
rastis.

Bet jeigu jau dabartinis 
“Vienybės” redaktorius p. limas netik Amerikoje ir Lie 
V. Sirvydas taip mėgsta pur- luvoje. bet visame pasauly 
vinti nekaltus žmones, tai ar 
negalėtų jisai aprašyti savo 
tėvo darbelių? Nes Brookly- 
ne ant Grandstryčio net žy
dukai kalba apie seni J. O. 
Sirvydą ir Vingilienę.

Brooklyno Tautininkas, nepatinka, kad be reikalo 
--------------- prie kiekvieno

N AITU RAŠTAI Taip daro "Laisvė.” Štai, 
j Ir AU Ji IvAd 1 Al. 3o0-tame savo numery ji ra- 

“Keleivio” Kalendorius šo. jog "Keleivis turėjęs že- 
1929 metams. — Visuomet mai galvą nulenkti prieš 
“Keleivio” kalendoriai buvo Smetoną, kad Įleistų Lietu- 
gražųs ir Įdomus, bet dabar von. Nejaugi "Laisvė’’ neno- 
išėjęs da neturėjo sau lygių, ’i eit Į Lietuvą, kad savo 
Kas jį nusipirks, tas nesigai- galvos prieš Smetoną nenu- 
lės.
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labai geras ir linksmo budo 
žmogus. Norėjęs vis vesti, 
bet vis neturėjęs merginos. 
Dabargi, atvykus i Amherstą 
jaunai merginai iš Lietuvos, 
pradėjęs prie jos pirštis. Ma
čiulis irgi pradėjęs prie jos 
lįsti. Bet mergina pamylėjusi 
Čepuli, nes šis turėjęs dau
giau pinigu ir negerdavęs. 
Mačiulis gi pinigų daug ne
turįs ir mėgstąs pagirtuok- 
liauti. Jis ir iš Lietuvos pabė
gęs dėl kaž kokio prasižen
gimo. Jis paeinąs iš Dargų 
kaimo, Šiaulių apskričio.

Jurgis Bernotas, kuris kar
tu su Mačiuliu gulėdavo, sa
ko, kad tą naktį Mačiulis ne
galėjęs užmigti. Jis skundę
sis, kad krutinę skaudą. Ke
lis kartus kėlęs ir ėjęs Į Čepu
lio kambarį, iš kur buvę gir-) 
dėti ginčai. Staiga iš Čepulio 
kambario pasigirdęs links
mas. Bernotas šokęs iš savo 
kambario pažiūrėti, kas te
nai darosi, ir pamatęs Ma
čiulį bėgant. Įpuolęs i Čepu
lio kambarį. Bernotas radęs' 
Čepuli sukniubusį prie lovos? “Marguti*.” Tai toks me
lš kairiojo jo šono bėgo'nesinis juokų ir dainų leidi- 
kraujas. Ant grindų gulėjof nys.

Labai buvo linksma išgirs
ti. kad "Keleivis” surado ke
lią i Lietuvą. Aš manau, kad 
šita žinia daugeli "Keleivio” 
skaitytojų pradžiugins. Aš 
jau užrašiau “Keleivi” vi-

. gerbiamieji, leiski- 
tarti keliatą žodžiu 

apie kitus lietuvių laikraš
čius. "Keleivis” yra visų my-

aš ji skaitau jau 17 metų ir 
nemanau niekad su juo skir
tis. Aš jau esu daug jo užra
šius iš savo kišeniaus ki
tiems, nes mėgstu rimtumą ir 
teisybę. Kiti laikraščiai man

kabinėjasi. 
"Laisvė.”

lenkia?
Bet tas galvos nulenkimas 

yra tik “Laisvės” prasimany- 
kurį redaguoja p. Vana- mas. Juk visi žino, kad jus, 

kruvinas ilgas mėsinis peilis, gaitis. Išėjo jau gruodžio nu- d raugučiai laisviečiai, liejate 
Bernotas sakosi Įkėlęs Čepu-’ meris. Iki šiol jo kaina mė
li i lovą, peili padėjęs ant tams buvo Si, o nuo Naujų 
stalo ir tuoj pranešęs apie tai j Metų žada būt jau S2. Eina 
kitiems darbininkams. Buvo Chicagoj. 
pašaukta policija, kuri nuga- “Tarpininkas.” Tai kitas 
beno sužeistą Čepulį ligoni- leidinys, kuris žada eiti kas 
nėn. Čepulis norėjo kaž-ką mėnuo, tik nejuokams krėst i, 
pasakyti, bet 5o žodžių nega-' o tarpininkauti tarp biznie- 
lima buvo suprasti. Taip jis rių ir publikos. Tai yra d au- 
ir mirė sąmonės pakankamai giau biznio, negu ko kita 
neatgavęs. į žurnalas. Išėjo jau antras

Minėta “grinorka.” dėl numeris. JĮ leidžia So. Bosto- 
kūrios Įvyko šita tragedija, • n° real-esteitininkas A. J. 
esanti labai daili mergina.‘ Kupstis. 
Anglų laikraščiai paduoda i 
jos vardą kaipo Mary Gra- 
vvich. Policijai teko sužinoti, 
kad Čepulis buvo partraukęs 
ją iš Lietuvos ir jau neužil
go butų buvusios judviejų 
vestuvės, nors ji prie to ne
prisipažįsta. Bet Čepulio 
mirtimi ji esanti labai sujau
dinta ir nuolatos verkianti.

savo tulži ne vien tik ant 
"Keleivio,” bet ant visų laik
raščių. kurie tik Į Lietuvą ei
na. Butų daug geriau, kad 
jus nors kiek pasidarytumet 
rimtesni ir šaltesni. Tuomet 
ir jums patiems butų svei
kiau. ir mums, skaitytojams, 
nervų neerzintumet. Ne pa
tįs girkite savo tavorą, bet 
geriau tegul skaitytojai pa
sako. ką jie apie “Laisvę” 
mano.

Anelė Liutkuvienė.‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

Polemika ir Kritika
APIE TAUTININKŲ 

LAIKRAŠTĮ.
Mes, Amerikos lietuviai, 

turime visokios rūšies švietė- 
jų-redaktorių, kurie daugu
moje tik popierą be reika
lo gadina, Kalbėti apie ko
munistų laikraščius ir jų re
daktorius butų, žinoma, že
miau kritikos. Aš norėčiau 
atkreipti visuomenės dėmėsi 
i vieno tautiško laikraščio re
daktorius. kurie visuomet 
tituluojasi rimtais ir teisin
gais redaktoriais-švietėjais. 
Turiu omeny ne bet koki lai
kraštuką, bet seniausi Ame

rikos lietuvių laikraštį — 
■ Brooklyno “Vienybę.” Kuo
met tą nelaimingą laikraštį 

i vedė senis Sirvydas, jis buvo 
pilnas šmeižtų ir demagogi- 

i jos. Jei ko laikraštin negali- 
. ma buvo įdėti, tai senis Šir- 
! ydas liežuviu atlikdavo. 
Man pačiam teko girdėti, 

! kaip jis niekino ir šmeižė 
d-rą Rutkauską iš Chicagos. 
Priežastis buvo ta. kad d-ras 
Rutkauskas parašė i “Nau
jienas” straipsnį, nupeikda
mas dabartinę Lietuvos val
džią.

Žinodamas labai gerai se
nio Sirvydo būdą, aš visai su

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

I

Inkvizicijos paveikslas iš “keleivio” Kalendoriaus.

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka daina 
su A. Vanagaičio gaidomis, kurią galima skambint pianu ir 
dainuot. Tikrai smagus muzikos šmotelis, lietuviai tokio da 
neturėjo.
Kalendorius knygos formoje, atspausdintas ant dailios 

popieros. ir jj galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų. 
"Keleivio" skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

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

Laiškus reikia adresuoti taip:
"KELEIVIS," 253 BROADWAY. SO. BOSTON. MASS. i
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—Tegul bus pagarbintas, sakau. Taip, sakau, ir Meksi 
Maike! j ‘ ---- -

—Sveikas, sveikas, tėve! liejau viską, kas tik buvo ant 
Kaip gi tau po Kalėdų jau- širdies. Tegul, sakau, teismas 

žino, kokios neteisybės daro
si ant svieto. Na. ir už tą kal
bą džiodžius davė man tris 
sutkas arešto. Kaip tu. Mai
ke. daugiau žinai, tai aš no- 

tavo telegramoj, tėve. Na. ir riu. kad tu man išvirozytum. 
pasakyk, kaip gi tu tenai at- kokią jis turėjo tiesą mane 
sidurei? i

—Visai nekaltai. Maike.

koj su katalikais nedaro. I

NAUJIEJI 1929 METAI
Nauji (Betai! Nauji metai! 
Džiugina vidus.
Bet ką duoti jie mums keta: 
Laimę ar vargus?
Jau ir taip daug vargo matėm, 
Daug kentėjom mes...
Nauji metai! Nauji metai! 
Ką jie mums atneš?
Mes norėtum, kad šie metai 
šviesesni mums būt. 
Darbo žmonės kad galėtų 
Laisvai atsidust.
Nauji metai! Nauji metai! 
Sveikinam mes jus,
Tik neneškit, Nauji metai, 
Mums senus vargus!...

Ant Skrinskis.

No. 1 Sausio 2 d., 1929 m.Nauja Kap. Okulič-Kazarino Byla

čiasi?
—Bu m biznis, vaike. Tris 

sutkas reikėjo džėloj nakvot. 
Raten pleisas!

—Taigi, skaičiau apie tai

MANO PILY...
Mano pily nėra laiko—
Neskaitau aš valandų...
Mirštu, gimstu, vėlei mirštu,
Kur išeiti — nerandu.
Mano pily vien tik amžiai, 
Akimirksnio vienuma...
Plieno durys, plytos šaltos
Ir mirtinga klaikuma...
I leidžiu, beldžiu... Durys plieno... 
Kurstą aidas tylumoj...
Dingsta uola graužiant jurai,
Dingsta siela glūdumoj...
Nepažįstu auštant ryto 
žvaigždės aklos plaukime... 
Aklas ašei... Siekiu lango...
Amžiai mano siekime...
Toli varpas... Šaukia, šaukia...
Verias gandas — rytas bus... 
Paklūposiu, palūkėsiu:
Plieno durys gal supus...

Balys Sruoga.

Už nužudymą adv. Noreikos i kada, besivaržant dėl “ban- 
jis dabar nuteistas 3 metais' ko,” L. Noreika pažiūrėjęs 

į vieną dail. Šklėrio kortą. Čia 
Šiomis dienomis kartume- yėĮ_.k»ikišęs ”kap.. 0kulič-Ka- 

nės teismas Kaune iš naujo 
svarstė kapitono Okulič-Ka
zarino bylą dėl užmušimo 
advokato Noreikos. Kaip 
skaitytojai gali atsiminti, ka
pitonas Okulič-Kazarinas 
giltas būdamas prie kortų 
nušovė Liudą Noreiką, už ką 
ji kariumenės teismas nutei
sė tiktai vienais metais kalė
jimo. Vyriaušis Tribunolas 
tečiaus šitą juokingą kariu
menės teismo sprendimą pa
naikino ir sugrąžino bylą ka- 

.riumenės teismui atgal, kad 
persvarstytų ją nauja sudėti
mi. tai yra, kad naujas teis
mas butų sudėtas jau iš kitų

i teisėjų.
! Naujo teismo sudėtis buvo 
tokia: pulk. Budrevičius,
pulk. Dundulis, pulk. Braziu- 
levičius, majoras Katinskas

; ir majoras Sližys.
1 Kaltino kariumenės teis
mo valstybės gynėjas pulk. 
Vymeris, o civili jieškini pa-

kalėjimo.

!

ra, karininko garbės klausi
mą ir reagavimą Į Įžeidimus. 
Išvada: už Įžeidimą žodžiu 
karininkai gali reaguoti 
veiksmu, bet ne ginklu.

Kap. Okulič-Kazarinas pa
vartojo ginklą, nusižengė įs
tatymams, užmušė žmogų ir 
todėl turi būti nubaustas. 
Tečiau iš teismo nereikalau
jamas žiaurumas. Teismo 
sprendimas turįs būti teisin
gas.

Civilinio jieškovo kalba.
Civilinis jieškovas, kalbė-

zarinas, nurodydamas, kad 
čia esąs panašus į pirmąjį at
sitikimas ir kad “bankas” tu
ris priklausyti dail. Šklėriui. 
L. Noreika i tai atsakęs, kad 
čia nesąs analoginis pirma
jam atsitikimas. Kap. Okulič 
Kazarinas nenusileidęs ir 
tvirtinęs savaip. ! tai L. No
reika atsakęs, kad ne šmen- 
drikiai jį galį mokyti lošti, o 
dar po valandėlės atsistojo 
nuo stalo, pareikšdamas, kad | damas dėl nuotikio aplinky- 
“su tokiais švanc-kapitonais 
nenorįs lošti.” Išgirdęs tuos 
žodžius, kap. Okulič-Kazari
nas šoko nuo stalo ir per 3-4 
žingsnius paleido i L. Norei
ką kelis šuvius. L. Noreika 
buvo sunkiai sužeistas, te
čiau dar turėjęs jėgų parei-

taip nusudyt?
—Tu džiaukis, tėve, kad 

Žinai, kūčių dienoj pripuola jis tave taip nuteisė, nes jis

bių, konstatuoja, kad nei pir
mu nei antru atveju tarp lo
šiančiųjų asmenų jokių gin
čų nebuvo. Pats kap. Okulič- 
Kazarinas neprašytas Įsiki
šo. tuo tarpu kai kliubų įsta
tuose yra numatyta tvarka, 

---------  -----r---------------- >kaip spręsti kylantieji kliube 
kalauti popieriaus ir pieštu- j ginčai. Viešos pastabos sve- 
ko ir parašęs raštelį prašyda-itimiems žmonėms netinka 
mas jį Įteikti kam reikia, kad Įdaryti. Pokeris esąs azarti

nis lošimas ir todėl yra bau
džiamas. Į azartinio lošimo 
Įstaigas neleidžiami karinin
kai uniformoj ir kunigai. Ka
rininkai yra mokomi be rei
kalo ginklo nekelti, be gar
bės nenuleisti. Bet čia jokio 
reikalo ginklo kelti nebuvo. 
Tragedija kilo dėl paties 
kap. Okulič-Kazarino netak- 
tingumo, ir todėl jokio patei
sinimo nėra. Baigdamas kal- 
Įbą, civilis jieškovas prašo 
našlės Noreikienės civilini 

! jieškini patenkinti.
Gynėjų kalbos.

Pulk. Žukas savo ginamo
jo i kalboj nurodo, kad kap.

kap. Okulič-Kazarinas ji su
žeidęs ir kad jis atsakytų už 
žmogaus gyvybės atėmimą. 
Buvusi iššaukta greitoji pa
galba. sužeistasis nugaben- 

j tas į miesto ligoninę, padary- 
. ta operacija, bet. pasak gy
dytojų ekspertų nuomonės, 
sužeidimai buvo tiek sunkus, 

j kad vilties pasveikti negalė
ję būti. Gegužės 30 d. 6 vai.

1 L. Noreika numirė, 
neatgaudamas sąmonės.

Valstybės gynėjo kalba.
Kariuomenės teismo vals

tybės gynėjas pulk. Vymerisi 
savo plačioj kalboj nušvietė 
faktinę ir moralinę pusę.

Taktinė pusė esanti nesu-iOkulič-Kazarinas nėra pada- 
dėtinga. Ėjęs draugiškas lo- j-ęs nusikaltimo ar nusižengi- 
šimas, kur nebuvo griežtai mo. bet jis yra auka tos spra- 
laiKcmasi taisyklių. Pirmasjgos mūsų' Įstatimdavystėj, 
nesusipratimas buvęs greitai;kuri nenumato, kaip karinin- 
likviduotas. L. Noreika pini-,kas privalo ginti savo garbę, 
gų nuo stalo negriebė, noro j Pulk. Žukas išanalizuoja ka- 
pasipelnyti neturėjo. Kilus i rininko garbės sąvoką irpsi- 
antram nesusipratimui, kap. ■chologinį kaltinamojo stovį 
Okulič-Kazarinas vėl Įsikišo.'ivvkio laiku ir rasdamas jį 
nekviestas..neprašytas, ir pa-Nekaltą. prašo išteisinti. Pa
darė L. Noreikai pastabą, našiai kalbėjo ir kitas gynė- 
kuri šį užgavo. Dėl šio kap. jas — pulk. Zaskevičius. 
Okulič-Kazarino Įsikišimo if:Prof. Leonas nurodo, kad iš 
Įvyko visa tragedija.

Ši byla nesanti 
byla ir todėl yra 
mas 
mas 
nukautas žinomas asmuo, o 
teisiamasis yra karininkas, 
nužudęs žmogų lošiant kor
tomis. L. Noreika — žymus 
visuomenės veikėjas, daug 
dirbęs savo kraštui. Visi, 
kam tekę su L. Noreika susi
tikti. nėra girdėję iš jo Įžei
džiančio žodžio arba netak
tiško pasielgimo.

Visuomenė nori išgirsti 
žodį, kaip kariumenės teis
mas žiuri i tokius ivvkius, 
nes čia teismą sudaro dalių 
karininkai, ir koki sanlikiai 

susidarę tarp kariume
nės ir visuomenės.

Kaltinamasis sakosi gynęs 
karininko garbę, savo mun
durą. Bet kad turėt teisės iš 
kitų reikalaut pagarbos, rei
kia pačiam save gerbti. Kap. 
Okulič-Kazarinas, kaip ma
tyt iš bylos aplinkybių, var
gu ar labai savo uniformą 
gerbė. Jis uniformoj vaikš
čioja i Įstaigas, kur karinin
kui nedera eiti. Jis sėdėjo ten 
uždraustu laiku, kas jam sa
vaime yra nusižengimas. 
Jam nebuvo reikalo kištis ne 
į savo dalykus. Ginčams 
spręsti yra tam tikra tvarka, 
o nereikia neteisėtai kištis, 
nesuinteresuotam, Į lošimą 

bus kiek tarp dviejų draugų.
Pats iššaukęs Įžeidimą, 

kap. Okulič-Kazarinas re
agavo giklu, su nepaprastu 
žiaurumu nukaudamas 6 šū
viais žmogų. Ar turėjo teisę 
kaltinamasis už Įžeidimą žo- kad mušis įvyko ant gelžke- 
džiu reaguoti ginklu? Ne! lio stoties, kur susitiko dvi 
Čia valstybės gynėjas plačiai komunistų demonstracijos, 
svarsto, remdamasis literatu-'viena kitai priešingos.

• • - v X

laiko nužudytojo Noreikos 
šeimynos adv. Nargelevičius. 
žmogžudį gina pulk. Žukas, 
pulk. Zaskevičius ir prof. 
Leonas.

Teismo salė pilna žmonių. 
Teismas pradeda bylą nagri
nėti. Konstatuojama, kad nė
ra atvykęs vienas liudinin- vakare 
kas. Civilinis jieškovas pra
šo teismo iššaukti naują liu
dininką, pris. adv. padėjėją 
Našliuną. Prof. Leonas gynė
jų vaidu prašo bylos svarsty
mą atidėti, nes nėra vieno 
liudininko, kurio parodymai 
gynimui esą svai bus. Po ma
žos pertraukos teismas nuta- 

------ -----------—j--------------rė bylą negrinėti. 
diržo vietas pašildyti, pa- Skaitomas kaltinamasis 
tepti klijais, suspausti ir pa-Į aktas. Kap. Okulič-Kazari- 
likti ištisą parą džiūti.--------- 'nas duoda savo parodymus.

Arba: 10 dalių pirmos rų- Baigus jam. kyla kiek ilges- 
šies lailidiškų klijų išvirti 15 nis dialogas tarp civilinio 
dalių vandens, virinti tol iki Į jieškovo ir kaltinamojo, per 
klijai virs tirštoka koše: įpil- i kurį aiškinamas klausimas, 
ti 1 dalį terpentino ir vieną kas'kliubuose lošiant korto- 
dvidešimtadalį dalies juo- mis privalo spręsti ginčus, 
dojo karbolio. Išvirtą mišinį į Pradedami apklausinėti liu- 
išpilti i indą ir leisti suaušti. Odininkai. 
Naudojantis suklijavimams. I 
klijų gabalėlius ištirpinama. • 
paskiau šituo tirpiniu tepa- į 
ma, suspaudžiama ir džiovi-i mų 
narna šilimoj. Šiais klijais 
galima klijuoti kuliamųjų ir 
malūnų mašinų diržus. Jie 
tvirtai diržus laiko ir van
dens nebijo.

Lakas kaliošam*.
Imama 700 gr. kaučuko 

(kietosios gumos) ir smul
kiai supiaustoma; 1 klg. ir 
400 gr. pušinių sakų; 2 klg. 
ir 500 gr. terpentino; 200 gr. 
'sudegintų kaulų. Pirmiausia 

Su kanifole muilas. išvirti kaučuką su terpentinu.
Bet kokių laukų 5'• klg.. paskui dėti sakus ir kaulų 

kaustiko anglį. Anglį reikia smulkiai 
sodos 1 klg. ir vandens 9 ltr. sugrusti. Išvirtą laką supilti 
Viską išvirti ir supilti į for- Į bonkas. Jeigu lakas neganė- 
mas. įtinai juodas, pridėti kiek

Kanifoliškasai muilas yna aliejinio nigrozino. Seni ka- 
geltonas ir turi malonu saku liošai šituo laku nutepti atro- 
kvapą. ' b dys kaip nauji.

Skystas žaliasis muilas.
Iš bet kokių, aukščiau su

minėtu tauku kiekio irvan-

I TECHNIKA K CHEMIJA.
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

švento Adomo. O mano ku- turėjo teisę ir ant metų tave 
mas Visgirtas irgi Adomas. 
Taigi per Kalėdas jis apvaik
ščiojo savo i 
kvietė daug svečių. Žinoma, 
buvo biskis ruginės ir mes la
bai gerai fylinom. Lietuviš
kai jau niekas nekalbėjo, tik 
angelskai, polskai. ruskai. ir 
kaip tik kas mokėjo, taip sa
vo mokytumą rodė. Ale 
Trenkis Ilgakojis norėjo būt 
už visusmandriausis ir pasta
tė mums klausimą, kas buvo 
Kristus: katalikas, ar žydas? 
Nuo to. Maike. prasidėjo vi
sokios kritikos ir sporas, bet 
šito klausimo niekas negalė
jo išvirozyt. Tada Trenkis 
pavadino visą kumnaniją 
durniais. Tas žodis. Maike. 
mane užgavo ir aš gindamas 
savo generolišką unarą išsi
traukiau šoblę. Sakau, arba 
tu tą žodi atšauk, arba aš tau 
padarysiu taip, kaip kapito
nas Kazarinas Kaune padarė 
Noreikai. Ar tu žinai, sakau, 
ką tai reiškia apibrozyt va- 
jauną stoną? O jis iš manęs 
juokiasi ir sako, kad aš su 
savo kreiva šoble negalėčiau 
net katinui vuodegos nukirs
ti. Tada, vaike, mane jau pa
ėmė piktumas ir aš jam du- 
riau tiesiog i pilvą. Pasidarė 
ormyderis. Vieni griebė už 
bonkų. kiti pradėjo lįsti po 
stalu, o Trenkis Ilgakojis ne- 
patropyjo per duris ir išnėrė 
per langą nuo antro flioro. 
Viskas butų užsibaigę gra
žiai. kad ne policija. Ale po
licija tuojaus Įkišo savo nosį 
ir pradėjo daiyt baderį. Sa
ko, kas čia do per lermas, kas 
tą žmogų per langą išmetė? 
Ir taip toliau. Aš sakau, ne 
jūsų biznis, kas čia darosi. 
Čia, sakau, jums ne Rusija: 
čia Amerika, fry kontras, 
tai kas ką nori, tą ir daro. 
Geriaut iš čia. sakau! Ale ži
nai, su policija nesusikalbėsi. 
Tuojaus išsitraukė savo pai
kas ir nuval ė mus visus į 
steišiną. Ant rytojaus buvo 
sūdąs. Džiodžius klausia, ką 
mes tenai darėm. O ka, sa
kau, geri katalikai gali per 
Krismus daryt? Apvaikščio
jom Džizus Krais birt-dei,
dac oi! Ir užtai, sakau, mus nai Banką. Jie pagrobė $10,- 
sureštino! Kur gi čia teisybė, 000 ir pabėgo automobiliuje.

ir ką dirbti.
Mes daug ko galėtume pa- 

imenynas ir su- damas nuo tavęs jisai išgriu- tys paprasčiausiomis priemo- 
pasigaminti ir užsi- 

skandalas. dirbti, tik vargas, kad tech
nikos ir chemijos klausimais 

Maike. apie tai vi- nesidomime.
Taigi pažiūrėsime kaip, 

kas ir iš ko gaminamas, ir 
reikalingų medžiagų 

gaminiams galima

pasodinti. Juk tu puolei žmo
gų su pavojingu ginklu: bėg-

Įvairus nurodymai kaip, iš ko terpentino ir 1 dalį pokosto. 
Jei klijai tiršti, pridėti kiek 
reikia vandens. Klijuojamas

vo per langą nuo antro aukš- nėmis 
to. Juk tai baisu;
tėve!

—O a;
sai nepamislinau.

—Tame ir yra bėda su ta-
vim. tėve, kad niekad nemo- kul

tiems 
gauti.

Kietasai muilas.
1. Paimti 5 - klg. bet kokių 

lydytų taukų. 1 klg. kaustiko 
sodos. 9 ltr. vandens. Kaus
tiko sodą pirmiau ištirpinti 
vandeny ir supilti i mišinį. 
Muilą spižiniame arba gele
žiniame katile išvirti ir išpil
ti Į formas.

2. 4’- kl. bet kokių taukų. 
1 kl. kanapinio arba sėmenų 
aliejaus. 1 klg. kaustiko so
dos ir 9 klg. vandens. Viską 
išvirti ir išpilti i formą. Ge
riausia tinka medinės for-j

ki "pamislyt.”
—Na. gerai, vaike, bet ar 

gi aš čia ištikro kaltas? Juk 
aš buvau įžeistas, mane dur
nium pavadino, taigi aš turė
jau tiesą gintis. Tas. Maike. 
visur via pripažinta. Juk tu 
turbut skaitei gazietose, kad 
toks pat atsitikimas buvo ir 
Kaune. Tenai tas atsitiko 
prie kazyrų. Advokatas No
reika žodžiu užgavo kapito
no Kazarino karišką stoną, ir 
kapitonas jį užtai nušovė. 
Bet kaip nuėjo į kortą, tai vi
si advokatai sakė, kad kaoi- 
tonas turėjo tiesą Noreika 
užmušti, ba Noreika įžeidė 
jo unarą. O aš. Maike. irgi 
neprastas. Juk vyčių genero
las. taip pat vajaunas stonas. 
Taigi ir aš turėjau tiesą savo kanifolės 250 gnu., 
unarą ginti.

—Vienas dalykas, tėve, tu 
nesi Amerikos kariumenės 
generolas: o antras dalykas, 
tu buvai užgautas ne viešoj 
vietoj, bet girtų susirinkime, 
kur generolui ne vieta. Taigi 
teismas į tave žiurėjo kaip į 
paprastą girtuoklį ir triukš
madarį. Ir jeigu jis tau tik to
kią lengvą bausmę paskyrė, 
tai turbut tik pasigailėjo se
no tavo amžiaus. •

—Orait, Maike. aš matau, 
kad irtu eini prieš mane.Tai- bu; 
gi gudbai, aš eisiu pas savo muilina, 
kuna zakristijoną pasikalbę- v . ...... • - •
.j <> - . Kaip suklijuoti sulūžusias

—Tik nuėjęs pas jį vėl ne-' 
pasigerk. nes kai dabar pa-' 
pulsi į 
lengvai neišsisuksi, tėve.

»

Kitas statinėms.
Sutirpinti ant ugnies 60 

dalių kiaulinių taukų, 40da- 
dens vieton kaustiko sodos, druskos, 33dalis vaško ir 
reikia imti tą pat kieki kaus-1?” dalių smulkiausią pelenų, 
tikinio patašo. Išvirus supilti ' '
i koki nors indą, šis muilas 

is skystas, bet labai gerai

Liudininkų parodymai.
Iš ilgos eilės apklau.sinėja- 

liudininkų aiškėja toks 
tragedijos vaizdas.

• Gegužės 28 vakare “Mer
kurijaus’ kliube susirinko 
keli asmens palošti kortomis 
“pokerį.” Vienuoliktą vai. 
vakare atėjo kliuban kap. 
Okulič-Kazarinas ir atsisėdo 
lošti. Vėliau, jau po 12 vai. 
nakties atėjo L. Noreika su 
dailininku Šklėrių. Lošimas 
pradžioj ėjęs visai ramiai. 
Apie 2 vai. naktį kilęs pir
mas nesusipratimas tarp ma
joro Petkelio ir L. Noreikos, 
kada majoras Petkelis, besi
varžydamas su L. Noreika 
dėl “banko,” atvertęs savo ir yra 
L. Noreikos kol tas. Čia kap. 
Okulič-Kazarinas įsikišęs ir 
pareiškęs, kad “bankas” tu
rįs priklausyti L. Noreikai. 
Maždaug po valandos kilęs 
antras nesusipratimas tarp 
dail. Šklėrio ir L. Noreikos,

celuloidines šukas.
Daroma labai paprastai, 

i teismą. tai jau taip Patept sulūžusią vietą uksuso 
esencija, suspaudus palaikyti 
ir šukos sulips. Uksuso esen- 

APIPLĖŠĖ LOS ANGELES ištirpina eeluloidą ir 
paskui vėl sukietina.

Klijai diržams suklijuoti.
Išmirkyti vienoj vandens 

daly 10 dalių želatino, van
denį nupilti ir sušildyti, pri
dėjus 1 dalį glicerino, 2 dalis

BANKĄ.
Los Angeles priemiesty 

tris plėšikai dienos laiku už
puolė ir apiplėšė Tirst Natio-

Šituo kitu užtepti statinių 
plyšius ir leisti ataušti.

Auksini* rašalas.
Nėra brangus ir reikalui 

esant nesunku jo ir pačiam 
pasidirbti. Keletą auksinių 
lapukų (gaunama raštinės 

‘reikmenų krautuvėse) kartu 
su lygia medaus dalimi (sva
rumo atžvilgiu) trinama pa
togiam inde ligi visiškai su- 
smulkės. Paskiau pridėjus 
vandens 30 dalių maišoma. 
Gerai išmaišius duoti nusi
stovėti. Po to vandenį nupil
ti. Vandenį keisti keletą kar
tų, kol medus bus išplautas. 
Aukso nuogulas išdžiovinti.

TECHNIKA IR ( HEMIJA 
Vėliau, atskiedus tyro gume- 
rabiko, sumaišyti su gautai
siais milteliais ir vartoti kaip 
rašalą.

Sidabrinis rašalas.
Daromas lygiai taip, kaip 

ir auksinis, tik čia vietoj auk
sinių popierio lakštelių, var
toti sidabriniai.

Kitas būdas
brangesnis. 2 gramai cino su
smulkinama peiliuku druož- 
lėmis. kurios apipilamos 2 
šio mišinio reikia pridėti at- 
gramais gyvojo sidabro. Prie 
skiesto gumirabiko ir bonku- 
tėje gerai suplakti. Visas tu
ri būti maždaug paprasto ra
šalo tirštumo.

; teismo pirmoj eilėj reikalau- 
paprasta jama teisybės. Reikia atsi- 

supranta- žiūrėti koks žmogus ir kaip 
visuomenės susidomėji-j Įžeistas. Kap. OkuHč-Kazari- 
ir susirūpinimas. Yra j nas gynė karininko garbę 

kaip galėjo. Šis liūdnas Įvy
kis yra didelė nelaimė ir ne
reikėtų daiyti dar kitos ne
laimės. baudžiant teisiamąjį. 
Prašo kaltinamąjį išteisinti, 
o civilinio jieškinio nesvars
tyti. bet palikti jį spręsti civi
liniam teismui.
Paskutinis kap. Okulič-Ka

zarino žodis.
Po replikų tarp kaltinimu 

ir gynimo pusių, teismas 
duoda paskutini žodį kalti
namajam kap. Okulič-Kaza- 
rinui. Jis dar kartą atpasako
ja įvykio aplinkybes, šovęs iš 
susijaudinimo, kaltu savęs 
neprisipažįstąs ir prašo ištei
sinti.

Teismo sprendimas.
Po pusantros valandos pa

sitarimo teismas pirmą va
landą naktį paskelbė spren
dimą. kuriuo einant kap. 
Okulič-Kazarinas yra nutei
siamas 3 metais paprasto ka
lėjimo su pašalinimu iš ka
riumenės.

KOMUNISTŲ MUŠTYNĖ
SE UŽMUŠTA 6 ŽMONĖS.

San Juano mieste, Argen
tinoj, buvo karštas susirėmi
mas tarp dviejų komunistų 
frakcijų. Besišaudant 6 žmo
nės buvo užmušti ir daug su
žeista. Tiktai pašaukta ka
riumenė besimušančius ko
munistus išvaikė ir tvarką 
Įvykdė. Telegramos sako,
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Visokios Žinios.
Beveik Užsimušė

M. Yčas.
Šiomis dienomis Kaune 

įvyko dviejų automobilių ne
laimė, kurioj bemaž ko ne
užsimušė du žinomi Lietuvos 
biznieriai: M. Yčas ir Fren
kelis.

Jiedu važiavo automobi- 
liuje Duonelaičio gatve, tuo 
tarpu iš šoninės gatvės grei
tai išvažiavo kitas automobi-___________________
liūs ir rėžė į judviejų vežimą, taip jau susižeidė ir ponia 

tė kelintą kartų ir visai suty- retų kibti prie ponios Turner 
žo. h renkelis, kuris nesenai už neatsargų važiavimą ir 
buvo pergyvenęs operaciją, j neturėjimą žiburiu prie au- 
buvo taip pritrenktas, kad jį‘tomobiliaus. Bet atsitiko 
nuvežė ligoninėn be žado, priešingai. Ponia Turner ap- 
Yčas buvo sužeistas leng
viau. bet vistiek ir jam pra- Millerį. užtai kad jis vedėsi 
mušta galva. vieškeliu gyvulį neapšvietęs

Apie tuzinas automobilių jo užuakalio. Mat. Conn. val- 
is viso Kaune yra, ir tie nega-'sti joj yra istatymas.kuris rei- 
li prasilenkti viens kitam.kalauia. kad vedant gyvulį 
šonų nesudaužę. O kas butų, j vieškeliu po tamsiai turi būt 
jeigu Lietuvai duoti tiek au-1prie užpakalio pririštas žibu- 
tomobilių. kiek jų Amerikoj rys. Ponia Turner reikalauja 
yra? Jie visi tenai nusisuktų 
sprandus ir per metus nelik
tų gyvo žmogaus.

Sovietuose “Buo
žės” Nerimsta. 

Teroro keliu į sovietu* nori 
pravesti saviškius.

Sovietų Rusijoj, kaip ma
tyt iš spaudos, dideli aktin- > , • • 1 _ •
ninkai, vadinamieji “kula- 
kai” arba “buožės.” Kaip iš- 
sireiškia “Izviestija,” Ukrai
nos sodžiuje “L---’—” 
įšėlusi darbą, didina kasdien

VILNIAUS LIETUVIU PADĖTIS
I Nevvarke ant gyvinusio 
i gatvių kampo buvo užpultas 
[ir apyplėštas restoranas po 
i teatru. Patarnautojai ir sve
čiai neteko $4,000.

BYLA DĖL NEAPŠVIES
TOS KARVĖS VUO- 

DEGOS.
Connecticut valstijoj buvo gumą rodo turingesni , uki- 

toks atsitikimas netoli New 
Haveno. Vieną vakarą prieš 
Kalėdas farmerys Miller ve
dėsi karvę. Buvo jau tamsu ir 
iš tolo kaivės nesimatė. Tuo . .
tarpu vieškeliu važiavo auto- (terorą ir visais budais siekia 
mobiliuje ponia Turner L A , * ,Ji
užvažiavo ant tos karvės. Ši
toj nelaimėj, žinoma, dau
giausia nukentėjo karvė, bet

Abudu automobiliai apsiver- Turner. Rodosi, karvė čia tu-

skundė karvės savininką

mušta galva. vieškeliu gyvulį neapšvietęs

S.
iš Miltelio $2.500 atlygini
mo.

ŽYDŲ PILSUDSKININKŲ 
INDUSTRIJA SSSR DUO- SU PRIEŠPILSUDSKININ- 
DA 200 MILIONU RUBLIU

NUOSTOLIŲ.
Pranešimu iš Maskvos, vy

riausios ekonominės taiybos du grupė, linkstanti prie 
pirmininkas Kuibvševas pa- bendradarbiavimo su Pilsud- 
reiškė, kad industrializacija skio vyriausybe. Tai grupei 
Sovietų Rusijoj vyksta spar- priklauso ir universiteto stu- 
čiau. negu bet kuriam kapi- dentų žydų korporacija 
talistiniam krašte. Tečiau “Unitanija." Tarp tųpriešin- 
disciplinos steką tarp darbi-gų grupių anądien įvyko 
ninku padaro kasmet nuosto- smarkios muštynės. Pilsuds- 
lių 200.000.000 rublių sumai, kininkai gavo į kailį. 
Kuibvševas reikalavo, kad 
butų daugiau kreipiama dė
mesio į užsienio eksportą.

Kun. Kraujalio veikimas. In- panijai ta sąlyga, kad Krau- litinių pažiūrų, jie dirba vie- 
teligentų ir moksleivių rim- jalis laikysis “tautininkų” ningą darbą. Kultūros Drau-' 
tas susidomėjimas ateičia. pozicijos ir pašalins nuo gijoje susispietę Liaudinin- 
Lietuvių spaudos mažinimas spaudos organų tulus paliku- kai, Social-demokratai, Li- 

Vilniuje. sius pažangius inteligentus, beralai demokratai ir net
' . —‘ . kurie yra nusistatę prieš uit- rimtesni katalikai inteligen-

, .. „ Vilmaus lietimai, be skn- ra-fašistišką tvarką. Bloga tai. Visi jie dirba švietimo
buožes 'ą10 tumo politinių pažiūrų, buvo situacija privertė kunigą darbą. Mirus Dr. Jonui Ba- 

vieiungi abelname vemime,; Kraujalį priimti jam padik- sanavičiui, Vilniaus lietuviai 
ir jų veikimo vieningumas luotą MOTTO. Dabar jis inteligentai, ivairus profesio-; 
buvo politikos, kultūros, ......... - - “ - - - - ‘ ’
labdarybės ir švietimo srity
se ligi 1927 m. pabaigos. Bet 
Vilniaus lietuvių vienybei 
kelią pastojo tūli klerikališki 
elementai, kuriems rūpėjo 
susidaryti sau lizdą iš visuo
menės Įsteigtų ir palaikomų 
įstaigų: šie klero-politikai 
senai rengėsi suardyti Vil
niaus krašto lietuvių vienin
gą darbą, tečiau kol buvo gy
vas Dr. J. Basanavičius, jis 
nuolatos draudė klero-politi- 
kus, sakė jiems, kad jei jie 
suardys vienybę Vilniečių 
neva dėl katalikystės labo, 
tuomet teks lygiai nukentėti 
kaip katalikams, taip ir 
tiems, kurie yra vadinami 
nepraktikuojančiais katali- 
kais-“bedieviais.

. . _ Dr. J. Basanavičiaus pasa-
nė esą padegimai. Košeievo ^vmas pildosi. Kun. Krauja- 
sodžiuj “buožės išvaikę su- 1928 m. pradžioje pasiry- 
eigą, sušauktą perrinkti teis- tapti diktatorium ir abso- 
mo posėdininkams. v įsur ijučiu valdytoju Vilniaus lie- 
“buožės veikia bauginimu tuvių organizacijų, mokyklų, 
ir papirkimo metodais, agi- labdarybės ir spaudos orga- 
tuoja ten, kur paprastai susi- . jjs savo tikslą atsiekė per 
renka daug ūkininkų: malu- suorganizuotą davatkų (p. 
nuošė, pieninėse, cerkvėseir(Vileišienės auklėtiniu) vie- 

....................  . nvb^ Renkam Viliaus lie
tuvių bendrą komitetą, kun.
Kraujalis su savo pasekėjais 
pašalino ssrietiškius inteli
gentus, rimčiausius veikėjus 
iš bendro komiteto, paliko 
tik kelis, kurie jam laikinai 
buvo reikalingi. Po to, kai 
kun. Kraujalis tapo visaga
lis, jis padare reorganizaciją 
mokvklosė'. ir kurie mokyto
jai buvo nužiūrimi nepalan
kus davatkoms, prašalino 
juos iš mokyklų, pašalino 
net tokius kvalifikuotus pe
dagogus, pav. p. Matijošaitį. 

, . x. p-le Tamulevičiūtę tik dėl to.
kad jie nesilenkė prieš da
vatkas.

ir patekti į valdžios organus. 
Kai kuriuose Lugansko apy
gardos vietose rinkimų ko
misijose atsidūrė buvę poli
cininkai, baltagvardiečiai ir 
panašus elementai. Toj apy
gardoj “buožės” šaukia nele
galius susirinkimus, skiria 
savo kandidatus, dalina ne
turtingiems ūkininkams duo
ną su tikslu išgauti jų para
mą per linkimus. Chersono 
apygardoj “buožės” pareiš
kė. kad jie dabar i sovietus 
išrinksią, kas jiems reikalin
ga.

Gudijoj “buožių” aktingu- 
mas, pasak “Izviestijų,” 
smarkiai auga. Eilėj Gome
lio apygardos vietų “buo
žės” pradėjo aršią kampani
ją prieš komunistus. “Buo
žių” kovos pamėgta priemo-'

KAiS MUŠTYNĖS 
VILNIUJE.

Vilniuj yra negausinga žy
dų grupė, linkstanti

• *

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau draugo Prano Andriukai

čio, paeina iš Totorvieėių kaimo. Sin
tautų vaisė., šakių apskr. Išvažiavo iš 
Lietuvos Gegužės mėnesy, 1928 į Ka
nadą ir girdėjau gyveno Alberta pro
vincijoj. Kas apie jį žino, malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukia. (1, 

A RAČIŪNAS
573 Art-hambault street, 

Montreal. Canada.

TEISME ATSISTOJO ANT 
GALVOS IR BUVO IŠ

TEISINTAS.
Dalias. Tex. — Per Kalė

das čia buvo areštuotas juod- 
veidis Mose už girtybę. Pa
statytas prieš teismą, jis ėmė 
protestuoti. Ką. girdi, ar jus 
laikot mane girtu? Žiūrėkit 
čia — ir Mose išskėtė rankas 
ant grindų, atsistojo ant gal
vos ir stovėjo patol. pakol 
teisėjas tarė: “Išteisintas.”

TURKIJOJ SUSEKTA 
SUOKALBIS PRIEŠ 

KEMAL PAŠĄ.
Šiomis dienomis Konstan

tinopoly buvo areštuota 
daug žmonių, kurie turėjo 
kokių nors ryšių 
lu užmušti Turkijos prezi
dentą Kernai Pašą. Sąmoks
lą buvo padarę monarchistai, 
kurie priešingi respublikai.

su sąmoks-1u

RADO 6 NAUJAS SALAS.
T elegramos sako, kad 

LVilkinso ekspedicija pietų 
žemgaliui tyrinėti radusi te
nai 6 salas, kurių iki šiol da 
niekas baltųjų žmonių neži
nojo.

ČENSTAKAVO DEŠROS 
IŠ PASTIPUSIU ARKLIU 

IR ŠUNŲ MĖSOS.
Čenstakavoj susekta mė-MIRĖ DU^ANGLIJOS DAR- 

sininkų grupė, gaminusi deš
ras iš nustipusių arklių, ser
gančių galvijų ir net šunų. 
Dešros buvo platinamos ir 
kituose miestuose. Suimta 12 
žmonių.

tuoja ten, kur paprastai susi
renka daug ūkininkų: malu-
i 
bažnyčiose stato savo kandi
datus i tai-ybą.

Kirgizų krašte taip pat pa
stebimas žymus luomų ir 
grupių kovos sustiprėjimas, 
kas sukelta kiekvienos gru
pės noru paimti Į savo ran
kas valdžią. Narimo kantone 
turtingi ūkininkai pradėjo 
pasii-uošimus kampanijai da 
rugpiučio mėnesi. “Buožės” 
neturtingesnius stengiasi pa- 

1 traukti savo pusėn ivairiau- 
i siais budais.

Tų pat “Izviestijų” prane
šimu, žinios, gaunamos iš 
Totorijos kantonų, nurodo 
augantį “I 
mą. “Buožės" ne tik leidžia 
sau laisvai kritikuoti sovietų 
tvarką, bet ir vartoja fizinę Inteligentų pasitraukimas ir 
jėgą. Ypatingą pyktį “buo- kas toliau? Kodėl mažinama 
žiu” tarpe kelia • kolektyvi-' lietuvių spauda?
niai ūkiai. Ypatingą aktingu-

rr> , ... _ X—___ J _ 1

1
tuose sodžiuose, kur yra ma-

BO PARTIJOS ATSTOVAI
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

mirė Benjamin Ch aries 
Spoor ir George Henry War- 
ne. abudu Darbo Partijos at
stovai parlamente. .Jų vieton 
turės būt renkami nauji at
stovai.

„ -j ! Kun. Kraujalis palikęs su 
mą Totorijoj buožes lodo burju davatkų tikėjosi iš A- 
tuose sodžiuose, kur via ma- merikos aukų galėsiąs steigti 
zai komunistų n atsakingų jr palaikyti Įvairias neva kul- 
\ aidžios darbininkų. Ten jie turines ir labdarybės Įstai- 
naudodamiesi tuo, kad vai-j a ne tiek labui Vilniaus 
džios nariai daugumoj ne'!ijetuvių, kiek labui savo kro- 
moka vietos kalbų, varoj™^ ™
smarkią priešrinkiminę kam
paniją. (Elta).

ir labdarybės įstai-

SUVAŽIAVIMAS.
VISO PASAULIO ŽYDU

Berlyne dabar buvo žydų 
zionistų tarybos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo žydų 
atstovai iš viso pasaulio. Iš 
Amerikos buvo 16 atstovu, čia Roza ir burdingieriu Azę. 
tų tarpe pagarsėjęs savo sa- Po to užmušėjas pasislėpė, 
lomoniška išmintimi Nevv 
Yorko rabinas VVise. Zioni<- 
tai nutarė nuo šiol priiminėti 
ir ne-zionistus žydus savo 
organizacijon. kad daugiau 
narių gavus. Pavasarį nutar
ta šaukti Vienoje viso pasau
lio žydų kongresas.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR BUR- 
DINGIERIŲ.

St. Patil, Minn. — Samuel 
Nicosia čia nušovė savo pa-

INFLUENZA PAGULDĖ 
VISĄ MIESTELI.

VVashingtone gauta žinių, 
kad Alaskos miestely Hoo- 
dah neliko beveik nei vieno 
sveiko žmogaus. Iš 450 to 
miestelio gyventojų, 424 ser
ga influenza.

6 ŽMONĖS SUDEGĖ 
GAISRE.

Lincoln, Ala. —Netoli nuo 
čia sudegė Calhouno namai, 
kuliuose miegojo 13 žmonių, 
šeši iš to skaičiaus žuvo liep
snose, o 7 buvo išgelbėti la
bai apdegę. Prie sudegusių 
priguli pati Calhouno žmona 
ir 5 vaikai.

SOVIETŲ TEISMAS PA
SMERKĖ MIRTI TRIS 

LENKUS.
Žiniomis iš Minsko. Sovie

tų teismas pasmerkė mirti 
tris lenkus už Sovietų valdi
ninkų užpuolimus.

PIRMUTINĖ TOKIA 
MOTERIS.

T
Panelė Clara Seaman yra pir

mutinė moteris baigusi metalur
gijos inžinerijos mokslus. Ji gavo 
savo laipsni VVashingtono valsti
jos kolegijoj, kur sėkmingai už-1 
baigė kasyklų mokyklą.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus. kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tą pati apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
L’ž pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

i

į mėlio. Tečiaus po įvykusio 
perversmo, vieningą Vil
niaus lietuvių komitetą suar
džius, aukos iš Amerikos su
stojo plaukti. Kun. Krauja
lio tikslai pasidarė neaiškia 
problema. Seniau iš Ameri
kos gautas aukas našlaičiu 
prieglaudai p. Vileišienės 
kolegos sunaudojo namų pir 
kimui grynai katalikiškų or
ganizacijų reikalams, tata 
pristigus pinigų našlaičiu 
prieglaudai, kun. Kraujalis 
ir pati p. Vileišienė susirupi 
no.

Kun. Kraujalis suprasda
mas, kad su mažoms subsidi 

‘joms gaunamoms iš N. Lietu
vos valdžios negalės išlaikyt 
našlaičių prieglaudos, krei
pėsi prie Lietuvos vyriausy
bės prašydamas daugiau pi
nigų, bet pastaroji atsisakė 
duoti dėlto, kad, girdi, naš
laičiams skirtas aukas iš A- 
merikos netiksliai sunaudo
jo. Pagaliau kun. Kraujalis 
pareiškė p. Voldemaro vy
riausybei, kad jei pagalbos 
negausiąs, tai pavešiąs tūlas 
įstaigas lenkų dvasiškoms 
organizacijoms arba likvi
duosiąs prieglaudą. Prie to, 
trukumas buvo pinigų ir ki
tiems reikalams, spaudai pa
laikyti, mokykloms, etc. Pa
galiau, p. Voldemaro vyriau- 

isybė sutiko duoti materialę 
•paramą kun. Kraujalio kom-

gauna paramą subsidijoms, i 
bet jis verčiamas veikti taip, 
kaip jam įsakyta. Likviduoti : 
Vilniuje einančius lietuvių i 
laikraščius nebuvo rimto iš- 
rokavimo, bet kun. Kraujalis 
negalėjo rasti pretekstą pa
šalinimui social-demokratų 
ir kitų liberališkų pažiui-ų 
žmonių nuo spaudos organų, 
tatai jis likviduodamas “Vil
niaus Aidą,” “Kelią” ir “Dir
vą,” mandagiai nusikrato 
pažangių elementų ir palie
ka visagaliu Vilniaus lietu
vių reikalų “saugotoju." Vie
toje trijų lietuvių laikraščių, 
leidžia vieną “Vilniaus Sar
gą" (geriau butų pavadinti 
jį “Aniolu Sargu"), ir pats 
kun. Kraujalis yra jo redak
torium.
Vileišienės misija Amerikoje 
nenusisekė. Bandoma naujų 

gudrybių.
Atvykusi p. Vileišienė ne

painformavo amerikiečius 
apie Vilniaus lietuvių abelną 
situaciją, ir nepasakė, dėl 
ko tapo suardytas bendras 
komitetas. Jinai net nepasa
ko nei pusės žodelio apie sa
vo nepakenčiamus vadina
mus “bedievius,” nors būda
ma Kaune išliejo nemažai 
tulžies prieš Vilniaus pažan
gią inteligentiją. Amerikoje 
jinai rašo ir visų lygiai prašo 
paramos našlaičių prieglau
dai. bet nepasako, kur ir ko
kiems tikslams sunaudojo 
seniau gautus našlaičiams pi
nigus. Trumpai sakant, jos 
misija apgaubta jėzuitiška 
maska.

Kun. Kraujalis, matyda
mas. kad jo pasiuntinė nieke 
nelaimėjo Amerikoje, ėmė 
veikti Lietuvos diktatorių 
jagalbos. Po to. kai pirmi iš
bandymai p. Vileišienės ne
pavyko. ir kai net konsu
lo p. Žadeikio atsišaukimai 
nerado paramos Amerikos 
lietuvių pažangioje visuome
nėje. “Tėvynė” jau prane
ša. kad Lietuvos konsulate 
Mew Yorke Įvyko konferen
cija (žinoma, bendrai su pa 
žangiečiais) ir joje buvo pa
tiekta iniciatyva sudaryt’ 
Generalį Vilniaus lietuviam? 
remti komitetą, kuris rūpin
tųsi rinkti aukas pastatymu’ 
Dr. Basanavičio atminčiai 
namą, kuriame butų vieta 
gimnazijai, seminarijai ir ki
tokiems reikalams. Labai 
gudrus sumanymas. Jis butu 
geras, jei jo tikslas atatiktų 
tikrenybei. Tečiau tai yra tik 
gudrus skymas. kuriuo ban
doma išnaudoti pažangiu.- 
Amerikos lietuvius Dr. J. Ba
sanavičiaus vardu ir kitais 
gražiais skambančiais obal- 
siais. Nuostabu, kad Lietu
vos Respublikos oficiališki 
itstovai. palikdami svarbes- 
lius valstybės reikalus trū
nyti. rūpinasi klerikalų (da 
vatkų) interesais Vilniuje! 
Tas parodo, kaip tiems musų 
politikams ir diplomatam? 
apeina tautos vienybė 
;r Vilniaus krašto reikalai! 
Nestebėtina, kad jų darbai 
neperviršija minuso rezulta
tų. ir kad jų skelbiama tautos 
vienybės idėja nepasiekė 
liaudies, nesudarė joje pasi
tikėjimo.
Pažangioji Vilniaus lietuvių 
inteligentija dirba kultūros 
darbą atskirai nuo klerikalų.

Nors neskaitlinga Vilniaus 
lietuvių inteligentija, tečiau 
jos moralės ir matei ialės jė
gos yra suburtos į vieningą 
kultūros darbą Kultūros 
Draugijoje. Be skirtumo po-

nalai, mokytojai ir studenti- 1 Pajieškau sesutės Varonikcs Motie
ji! ųrnniK)ja*ši aiiip Vii- juučiutės. po vytu Hąrgienės, seniauja gi upuojasl apie V 11- gyveno CieveUwli ohio., dabar neži-
niečių veikėją Dr. Alseiką ir.nau kur randa* atsisaukt.

I arba kurie žino/priRal^ifanešti. (1) 
J GEORGE M1LLER

Nesenai tapo • atidaryta i’ o. Box 45. We.<t Hawiey. Mass. 
pradedamojo mokslo moky-l 
kla Dr. J. Basanavičiaus | 1 
vardu. Buvo dedama pastan->, 
gų steigti gimnaziją ir buvo], 
gautas leidimas iš Lenkijos ' 
vyriausybės, bet neturint lė
šų, reikalas atidėtas. Gauto
mis mažomis aukomis iš p. , 
Mikolainienės komiteto 
Brooklyne, iš Pittsburg. Chi- , 
cagos lietuvių, Dr. Basanavi
čiaus mokykla ligi šiol yra 
palaikoma ir vedama Kultū
ros Draugijos priežiūroje. 
Dr. D. Alseikos pastangomis 
yra leidžiamas laikraštis 
(žurnalas) “Šviesa,” rūpi
namasi studentų reikalais, 
Ypatingai neturtingų, bet ga
bių moksle. Tečiau Amerikos 
lietuvių spaudoje apie Kul
tūros Draugijos veikimą ne
kalbama, šiai įstaigai mažai 
jaramos duodama, visos au
kos siunčiamos našlaičių 
prieglaudai, o kunigas Krau
jai is už tas aukas perka da
vatkoms namus, kultūriš
kiems reikalams paramos ne
duodamas.

Ligi šiolei buvo nuomonė 
pas tulus musų redaktorius ir 
veikėjus, kad jeigu p. Kara
zija ir Dr. šlapelis dirba su 
kun. Kraujaliu, tai tie žmo
nės pasitiki kun. Kraujalio 
darbais. Bet jei žinotumėt, 
kodėl p. Karazija buvo ver
žiamas pataikauti kun. Krau- 
jaliui, taip nemanytumet. Be 
abejonės, kad p. Karazijai 
labiau negu kitiems Vilniaus 
lietuviams vieningas darbas 
rūpėjo, bet ar jis pasitikėda
mas kun. Kraujaliui nebuvo 
prigautas? Taip, dabar jau 
net pašalintas iš redagavimo 
“Vilniaus Aido.” Taip lygiai 
pasielgta ir su kitais musų 
pažangiais inteligentais, ku
rie buvo atsidavę bendradar
biavimui su kunigais Vilniu
je.

Tatai turint omeny tuos 
liūdnus faktus iš Vilniaus lie
žuvių savitarpinio veikimo, 
ar galima pasitikėti kun. 
Kraujalio ir p. Vileišienės 
klerikališko gudrumo maska 
pridengtiems darbams? Ar 
gi ne laikas Amerikos lietu-• v • • • •vių pažangiai visuomenei 
4oti į pagelbą tiems musų 

1 viengenčiams Vilniuje, kurie 
visų pirma rūpinasi kultūros 
reikalais? Pažiūrėkim į pra
eitį, kas labiau ir širdingiau 
kovojo už lietuvybę ir Lietu
vos nepriklausomybę: kuni
gai su davatkoms, ar musų 
svietiški inteligentai? Varpi
ninkų ir aušrininkų tarpe 
kunigų nematome: nėra te
nai ir davatkų. Tatai Vil
niaus lietuvių reikalu ir pa
ties Vilniaus krašto vadavi
mo darbu rūpinasi tik musų 
nteligentų elementas. Todėl 
pažangus geros valios lietu
viai privalo remti musų inte
ligentiją. jos vadovybę ir 
darbus. Vilnietis.

.Aš. Katrė Sanukevičienė, pajieškau 
mano vyro Adomo Senukeviėiaus, Su- 

I valkų gub., Paliūnų kaimo,-Punsko pa- 
' rapijos; Amerikoje 34 metai. Kas apie 
jį žino, malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. (1)

KATRĖ SANUKEVIČIENĖ
51 L street, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jurgio Vanago, pa
eina iš Mutkunų kaim ■, Kupiškio vals
čiaus. Panevėžio apskr. 16 metų kaip 
Amerikoje, seniau gyveno (’leveland, 
Ohio. Malonės atsišaukti, arba kurie 
api>- ji žitio. teiksis pranešti už ką bu
siu dideliai dėkingas Už tikrą prane
šimą skiriu $5.0(1 dovanų. .įieško jo 
brolis Kazys Vanagas, nesenai atvykęs 
iš Lietuvos. Adresuokit taip: (1)

JOS BUKYS
6103 l.uthei avė., Cleveland. Ohio

-Ana Luinaitė-Milašienė, pajieškau 
brolio Adolfo I.uinio, iš Lietuvos paei
na iš ŽUiškių kaimo, Luokės parap.. 
Teisiu apskr. Amerikoje gyvena apie 
15 metų, daugiausiai apie Bostonų po 
miškus ir farmas Jau 5 metai kaip 
nežinom kur randasi. Turiu labai svar
bų reikalą. Kas apie jį žino malonės 
pranešti, aiba lai pats atsišaukia.

ANA MILAŠIENĖ (1)
23 Main Street, No. Andover, Mass.

Pajieškau švogerio Antano Medet
kos. paeina iš Lietuvos Rietavo par.. 
Telšių apskr. Druopstų kaimo: dirbo 
anglių kasyklose aplink Pittsburga. 
An' ri metai kaip nežinom ar gyvas ar 
mirę* yra. Jis pats ar kas kitas žinot, 
meldžiu duoti žinių žemiau paduotu 
antrašu: (2)

JOSEI’H JANUšEUSKI
Infirmary, Ward II,

Oak Forest, III.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nejaunesnės 20 metų: as turiu savo 
biznį-Restoraną. Maknėkįt ir savo pa
veikslą prisiųst \V. BAI.QUIST
444 National avė., Milvvaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 m ; aš esu vaikinas 23 
metų, 5 pėdų ir pusės, laisvas ir blai
vas: rorėėiau. kad mergina butu lais
va ir blaiva. Gali būt ir našlė, bile do
ra ir mylėtų šeimynišką gyvenimą. 
Gali rašyti angliškai, meldžiu ir pa
veikslą su pirmu laišku. Adresas: 
C. B., 347 Keop st., Brooklyn. N. Y’.

Pajieškau aosivedimui merginos ar 
našlės. nu<> 35 iki 43 metų; aš esu 43 
metų kavalierius. Geistina su pirmu 
laišku paveikslą kad prisiųstų, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. ( 1 > 
G. R , P. O. Yorkton. Sask.. Canada.

Pykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mus. 
Earona IJook Co., 57 Dey Street, 
Nes York. N. Y.

PARSIDUODA DVI STl BOS. du 
ųaradžiai, vaisingų medžių ir daugybė 
visokių kvietku. Vertės yra $9.000; 
parduodu už $6.000. Vietą labai graži; 
kas norėtų platesnių žinių, klauskite 
laišku. (2)

C. V. YANULEVICIUS 
236’j So. Dacotah st„

Angeles. Calif.

KAS TURI ANT RANKŲ 
KARPAS

Ir t ori be skausmo jas prašalinti, ir 
ka<l jūsų rankos išrūdytų vėl gražios, 
nieko nelaukdamas klauskit laišku įdė
dami už 2;-. stampa atsakymui. (3) 

J. M. STASSEL
406 Bach st, La Porte. Ind.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
5 svarų v iėdrukas už $1-70.

Balandžių visokių; Apželtkojų gel
tonu vištų: Didžiausios veislės zui
kių; Medžioklei gončų (šunų). 2?. 
štampą atsakymui (2)

!’. D. A N ORĖKI S 
PENTAVATER. MICH.

i

KALENDORIAI
Lietui iški ir visi kitokie.

Visiems užsisakantiems siunčiame 
dabar Kainos 25c. už Vi.-tią. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siųskite, (2)

A. F. $WEETRA
1X7 N.<*bury sf.. La*rence. Mamų

PERŠAUTAS FRANCUZŲ 
TEISĖJAS PASVEIKSIĄS.

Pereitą sąvaitę buvo per
šautas teisėjas Fachot, i’ran- 
cuzų prokuroras Alzacijoj, 
kuris žiauriai teisdavo Alza- 
cijos gyventojus, reikalau
jančius autonomijos tam 
kraštui. Fachotą šovė Strass- 
bourgo mėsininkas. Bet ku- 
lipka buvo išimta ir daktarai 
dabar sako, kad peršautasai 
pasveiksiąs.

‘iKalendoriaiį
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GRAŽIAUSI LIETI, VISKI
t — ir — 

visi kitokie
Jau pagaminti — užsakymai išpil
domi — viMcm* užsirakantiems 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos: 
25c. už vieny. $2-70 už tuziną.

Užsakymas siųskite: 
JONAS KERDIEJVS

663 Foarth Street,
SO. BOSTON, MASS.
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QLittle

Pensijos Motinoms.

NAUJI METAI.

Seni metai kojas krato. 
Stena ir vaitoja 
Ir visi Naujųjų Metų 
Laukia išsižioję.
Kosulys senuosius smaugia. 
Dantys seniams byra. 
Ir v’si Nauiujų laukia.
Moterys ir vyrai.
Moterys akimis blyksi. 
Bet jau vyrams žada: 
Kitąmet jos nebepyksią 
Ir gyvensią zgadoj...
Vyrai vėl pakauši krapšto. 
Atleidimo prašo.
Nebegerti žada snapso 
Kitąmet nei lašo.
Ir mergaitės tur akvatą.
Jei pakliūtų proga. 
Tučtuojau po Naujų Metų 
Susirast sau •'žmogų.”
Mąsto jos taikoj gyventi. 
Nesibart. nešaukti.
Kad paskui kitam advente 
šio to susilaukti.
Ir vaikinai usus sukas. 
Liuobia kumeliokus.
Sako bus mėsiėdas striukas 
O čia vestis striukas.
žada keistis tiesus, šleivis. 
Daug ar bent taškutį.
Be to žada be “Keleivio" 
Niekas nebebūti.
Nes paskaičius MaikĮ-Tėvą. 
Matos kaip panosėj.
Ir senųjų metų dyvai 
Ir Naujųjų šposai.

ŠLAPIO RUDENS VARGAI 
IR BĖDOS.

Dar nebuvo vasarėlės, 
nežydėjo pievoj gėlės, 
dirvoj javas nežaliavo, 
o ruduo štai atkeliavo. 
Sėjom mieži, sėjom liną, 
lietus visą pagadino. 
Ir dabar ruduo užstojo, 
bėdos užgulė artoją. 
Oi tai metai, tai meteliai, 
ponas dirvoj ir ant kelio. 
Šienapjūtės dar nebuvo, 
šienas baloje supuvo. 
Puvo žolės, puvo šienas, 
lietus pylė kiauras dienas. 
Upės sklidinos pripiltos 
nuo kelių nešioja tiltus. 
Ir ant musų žemo lauko 
nunešioti tiltai plauko. 
Plauko tiltai, plauko žuvys 
ir žmogus stačiai pražuvęs. 
Skrido genės, skrido žąsys 
sakėm žiema greitai rasis. 
Sakėm greit ant šlapio kiemo, 
baltą sniegą mėtys žiema. 
Kaip per sapną ir per miegą, 
musų žmonės laukė sniego, 
bet tas sniegas gal užmigo, 
nuolat lijo, bet nesnigo. 
Nuolat laisto žeme Dievas.

.. . iežerais paverčia pievas.
Liūdną giesmę medžiai ūžia, 
žmonės vaikšto kaip sudužę. 
Krinta lapai, švilpia vėjas, 
dienos rudenio karte j a. 
Ir po tvartą ir ant lauko 
vandenėlio marios plauko. 
0 marga karvytė kojas 
po tą vandeni margoj as. 
mykia. spardos kiauras dienas, 
kad užtruko baltas pienas. 
Vakarais rudens kaimuose 
žmonės dirba išsijuosę. 
Vienas veja arkliui pančius, 
antras atkalba rožančių, 
kad j musų šlapią kiemą 
numestų Dievulis žiemą, 
žmonės mirko iršušlapo. 
bet žiemos da anei kvapo, 
šitoks lietus mums nesveika, 
šalčių nėr nė už kapeiką.

Rudenėlio liūdnas laikas 
ir dėl senio ir dėl vaiko, 
o labiausiai dėl mergaičių, 
štai mergytė, kaip kregždytė. 
jos veidelis, kaip rožytė. 
Ji liūdėjo ir svajojo, 
ko bernelis neatėjo. 
Gal laidokas ją užmiršo, 
o gal kitai pasipiršo. 
Verkė, krimtosi jaunoji, 
kol teisybę sužinojo.
Jos bernelis neapvylė, 
kaip mylėjo, taip ir myli, 
liet per šlapią drėgną orą 
Dievas trukdo eit i porą. 
Tam berneliui i mergelę 
per purvynus eina kelias. 
Jojo smarkiai ir ant galo 
žirgas numetė i balą.

ė ta į gilią balą puolęs 
išsimaudė tas jaunuolis. 
£mė rėkti, ėmė šaukti 
Ė* iš balos ėmė plaukti. 
Kai iš balos išropojo 
ir ant kojų atsistojo, 
šlapias visas jis kaip vyža 
i namus nuliūdęs grižo. 
Ir kol šitoks šlapias oras 
jis nenori eit i porą.

Skundžias žmonės nusiminę, 
ilgas nosis pakabinę.
skundžias jaunas, 
skundžias senas, 
kad visiems prastai gyvenas. 
Keikias, skundžiasi mergytė, 
kad bernelių nematyti. 
O bernelis keikia kelią, 
nėr kaip vykti pas mergelę.

Oi tu raibas paukštužėli, 
ar atjauti bernužėlį, 
kaip jam skauda širdį, sielą, 
kad negali skrist pas mielą. 
L- bernelis liūdi vienas, 
peikia orą kiauras dienas. 
Keikias, spiaudos. 
blaškos, čiaudo 
ir sudžiūvo jau kaip šiaudas.
Juk. kol šlapias laikas šitas, 
jo mergelę gali kitas 
skaisčią gražią ir raudoną 
nusitempti pas kleboną. 
Davatkėlės ir vaitoja, 
kad negal iškelti kojos, 
kad negali jos iš grįčios 
drožti tiesiai į bažnyčią.

Per aptvinusią palaukę 
jos su geldom melstis plaukė. 
Plaukiant kilo smarkus vėjas, 
geldas baloj sukinėjo. 
Vėjas kaukė, audra nirto, 
gelda baloje apvirto.

Vargšės meldė šventą Oną. 
kad nešlapintų sijono, 
kad nuo vandenio apgintų 
ir rožančiaus neskandintų. 
Tik subėgęs visas kaimas 
traukė vargžes iš nelaimės. 
Traukė jas iš čia kaip žuvį, 
pakabinę už liežuvių. 
Traukė, traukė ir ant galo, 
dyka, gelda liko baloj.
Nežydėjo pievoj gėlės, 
kai ruduo į darbą kėlės, 
vėjas skundės, medžiai ošė. 
žemė minkšta taip, kaip košė. 
O provincijos miestely 
liūdnos dienos ir Maušeliui. 
Sienos kiauros, vėjai sukas, 
nieks nebeina buteliuko. 
Niekas jau dabar prieš kelią 
neina mestelėt burnelę, 
nes po drėgną musų šalį 
ir be jos prigerti gali.
Oi tas laikas, drėgnas laikas, 
keikias senas, keikias vaikas. 
Spiaudos sveikas ir ligotas. 
Spiaudos liesas ir pilvotas. 
Tad ateik, tetule žiema.
i artojo prastą kiemą 
ir berneliui pas mergelę 
pataisyk tu rogių kelią.

Dainius Barabošius.
“Kratinys.”

DUMB ASSOCIATIONS

“V, hat’s the tronble?” asked fhe 
•iriver of the car rtsat pn'.led up.tk>Dg- 
*:<le ot the stalled rnachine.

•<»h.” sroaied the man vorking 
he engi ne. *rhat dad-blasted bus h*s 
•een ssaoeia::Bg with my uife's v 
ng relanonv and nove even 

.<■* -eese eoough to go
•ucht to.”

’IC

mi 
it h:t sn’i 
Whell II

f

tIm
ter

Diftculty.
T., soldters. < ne higbbro* rusi 

t’.-r :ow. were discusėitig w! at a 
•ible army it lurned out to be.
-lt thece's anyt'hing I hare itV the- 

b; ir-otis M. F.’-.” -aid High.
• Yės." agreed Low, ‘and y-»u 

hem evervwher»* yon go. roo.’’

Such la Leve.
AVeii-Known \Vr:ter—H->w 

e- ing a!<ng wi:'.i the n«>vel 
.•n srere w ritiną?

Tite Authorese—It’s 
:‘ni much in love 
ik-it I just <»n’t ri-ar 
!t to t e heroine.

s re
y<«u

fine

terrihle 
the her< 

to niarry

Inst 
with

fc

Thea Hie Heart FeU.
Hopefnl—Tommy. ttaea a 

uiit> vali here in the evening to se. 
«ur stster?
Tonini?—I guess he doesn’t eractly 

ome to >ee her. be«*ause tfcere's nevet 
light n th* room wneu he* there.

youn.

WOULf> TAKE ’EM OFF

U.v

”If yoų were in my sboes whai 
vouid y va de?”

‘ Take off sd4 put on a larger 
*air."

laterruption.
My Rad o’ My Radio’

1 w:sh they d ralį the bouncer. 
fra many speeche* interrupt

My favorite ansoun* er’.

At the Bali Game.
Ijtdy Visitor—I see they re got 

-»lice here.
I*ear Old Seni-—F m not snrprlsed 

l“*r: I urerhesrd soaae one sneakin. 
įbout steaiing ran« as esme in.— 
• tesfng Show. ą,

th<-

Tfcat*a SattM.
Wife—I t trink we *h«nid h»v» a 

•;ew car.
Hu-band—I'm perfecfty »«tlsfe<l

*>rh the old <»ne.
VVlfe—Fine! Then I cas kavų

iew one.

The Degs of Hi» Yeuth.
Miss GtaUinsort

»!d! H-.w you mušt enloy 
ler of your yonth.

Sint Gras«neck—N'othin' to 
tays is bot. avresty days. 
be fishia’ days.

the

•Only twenty y<*>r- 
the hey

lt! Ha\ 
Ginime

Woo at Bridge.
I.uiu—So ali yon won at the bridgf 

■ras the booby prize?
T.ola—Oh. I don’t k»v; T carrieti 

-ff my partner’s heart and be 
•ne a diamond.

Dar dvi vatai jos.. Missis- 
sippi ir Kentucky. ką tik iš
leido Įstatymus teikiant pa- 
gelbą motinoms, sulig "Moti
nų Pensijos" įstatymo. Da
bartiniu laiku, 44 valstijos 
pisirict of Colurabia, Hauaii 
ir Alaskos teritorijos, išleido 
tokius įstatymus. Vienintelės 
valstijos, kurios dar neturi 
"motinos pensijų" įstatymus 
vra South Carolina. Alaba-

D1VORCE EV1L

b\

APSIRŪPINO.

Pareina vyras iš darbo ir ran
da duris užrakintas. Laukia, lau
kia ir nesulaukia durų atidarant. 
Matyt žmona kur išėjus. Nu
sprendžia įlysti pro langą. Įlindęs 
randa tokį žmonos paliktą ant 
stalo raštelį:

—Mielas Motiejau! Aš išeinu į 
miestą svarbiu reikalu ir negreit 
grįšiu. Raktą nuo durų rasi lau
ke po laiptais pakištą.

She-Say, Tom. what is rr.ennt 
the ‘Titvorce evil“'

He—Alitnony. un<lochte<lly.

Eflficiency.
EflV!«n''v I mušt adruire.
It satisfteo a <leep
To 1-t some otb»rs <1o th» tvork
Uh 'e I arourū t':- -■ ". 'i

lt Depend..
Reni Ksffete Ageiil ir- ;| q;iiet P-i 

■lential seclion -dily :i -4<>ne'> ;: ;•■ w 
from iho aearo-t b::-'.' tl«<>i-<>n-.-i- .

Sh-osrd C<ist'>i<ier tviin'll il.nm 
stone?

Vaikų Sveikata
Tyras, sušvelninantis, lengvai virškinamas cod-liver 

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

kotą, Utah. West Virginia. ir 
Wyoming skiria nuo $40 iki 
$49 į mėnesį trijų vaikų šei- Į 
mynai.

Arkansas. Dela\vare. lda- 
iio. Marvland, Ne\v Hamp- 
; hire, Xe\v Jersey. Oklaho- 
ma. Te.xas. Vermont ir Wa- 
; hington trijų vaikų šeimy
noms skiria nuo $20 iki §29 i 
mėnesį.

__________________ Louisiana, Missouri. Mon- 
na, Georgia ir Ne\v Mexico. Įtana, Nebraska. North Caro-

Piimas "Motinų Pensijos" ------- —• i
statymas buvo išleistas M iš
guri ir Illinois valstijų, 1911 
metais. Pirm to laiko, moti- 
įa, kuri, numirus jos vyrui.1 
ir kitai kokiai nelaimei atsi
tikus. nebegalėdavo išmai
tinti savo vaikų, negalėdavo 
tjauti jokios pašalpos iš vals
tijos, nebent ji sutiktų savo 
vaikus Įdėti i valstijinę Įstai
gą ar kitoje vietoje, kur val
stija apmokėdavo.

Rūpestingi žmonės pradė
jo suprasti, kad valstijos pi
nigai būdavo išduodami įs
taigoms. kad apmokėjus už 
ėaikų priežiūrą, kurie butų 
galėję namie gyventi, jei tie 
pinigai butų buvę duodami 
notinai. Šis ruoesningumas 
Drivedė prie “Motinų Pensi
jos” Įstatymo.

1913 metuose, aštuonioli
ka valstijų išleido motinų 
pensijų Įstatymus. Nors be
keik visos valstijos turi lega- 
liškus budus pagelbėti moti
noms su vaikais, bet ne visos 
valstijos išpildo juos, arba 
nrižiuri. kad tie pensijų išla
vinai butų išpildyti.

Visų pirmiausia ta pagel- 
oa buvo teikiama tik naš
lėms. Dabar šis Įstatymas ini- 
ma ir vaikus. Paprastai pa
žiba duodama tik moti
noms su mažais vaikais, kū
nų tėvai mirę, persiskyrę 
tuo motinų, fiziškai silpni ir 
odei negalį užlaikyti savo 
■eimynų. arba jeigu sėdi ka- 
ėjime. Kai kuriose valstijo
je. kaip Michigan. Nebraska, 
Fennessee. pašaipa teikiama 
r neištekėjusioms motinoms. 
Dešimts valstijų duoda pa
talpą giminėms arba prižiū
rėtojams nepilnamečių vai
kų. ________________________

Colorado. Missouri. Penn- 
<ylvanija ir kitos valstijos Jk
iuoda pašalpą nėščioms mo- 

tinoms. GYDO
Daug valstijų nereikalau- imHC

a pilietystės arba pasižadė- b1EHIIIiIWIUUm 
ijmo tapti Suv. Valstijų pi- (Raudonaja Gysla) 
įetems tečiaus 39 valstijos — ----
:o reikalauja.

Vaikai, kuriems pašalpą' 
įrašoma, turi gyventi su mo- 
ina. ir motina negali užsiim- 
i jokiu darbu, kuris ją ati- 
rauktų nuo vaikų ir juos vie- 
įus paliktų. Pašalpa teikia
nt. tik užlaikymui šeimyniš- 
<o gyvenimo.

.Motina turi būti tinkama 
.uginti vaikus: ji turi būti 
veika fiziškai, protiškai ir 

morališkai.
Pennsvlvania ir West Vir- 

iinia. parūpina vaikams ap
rietą: priverčia juos lankyti, 

mokyklą pakol pilnai subręs-’ 
;a i metus.

Čoloradoj, vaikai gali gau- 
:i pašalpą tik iki 18 metų am- i 
žiaus. Michigan ir Tennessee 
tik iki 17 metų. Indianoj iki j 
17 metų mergaitėms ir 16 m. j 
vaikams. 30 valstijų ir Dist-j 
riet of Columbia iki 16 metų.

Kiekvienoj valstijoj, pirm 
negu pašalpa paskirta, visos 
prašančiųjų aplinkybės yra 
pilnai peržiūrėtos.

Arizona, Colorado, Massa- 
chusetts ir Rhode Island. 
V irginia ir District of Co
lumbia įstatymai nepaskiria 
kiek pinigų mokėti, tą nu
sprendžia tam tikras komite
tas. California. Connecticut, 
Indiana, Kansas, Michigan, 
Minnesota. Nevada ir Ohio 
paskiria tam tikrą sumą 
nuo $50 iki $70 Į mėnesi 
kiekvienai šeimynai iš trijų 
vaikų Florida, North Dako-

SCOTT'S EMULSION

(liną. Oregon, ir West Virgi-j 
’nia moka nuo $40 iki $60 ne-j 
kreipiam atydos i šeimynos j 
'didumą. F. L. I. S.

GAVO $40.000, IR LOPO 
MARŠKINIUS.

per daugiau kaip penkiasdešimt metų yra mylimiau
sias cod-Kver aliejaus tonikas, daug reiškiantis au
gančiam vaikui, ypatingai per žiemą.

Užlaikyki t vaiką sveiku ir stipriu—duodant jam 5.; 
Scott’s Emulsion. Jis turtingas vitaminais. —.jL

Scott & Botvne, Bloomfield. X. J. 28-15 ■■■■■■

i ’

‘KELEIVIO' KNYGOS.
Ar buvo ViaaMinaa Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visą veislių gyvūnus, kurie gyve
nu išsimėtę po visą žemės IcamuoH?

Avkius Dievus žmonės Garbino Seno- • 
j »ėj. Panašios knygos liet avių kai-! 
! aoj iki šiol da natenvo. čia aprašyta 
, kokios dievus garbino senovėa indai į 
I oe. atijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-1 Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj
į rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie Į savo rankoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
j ti-vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- vandens, kad visą žemę apsem- 
j .jus jie aantikhia su žmonėmis turė- U)’’ Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
! jo. Knyga stambi ir labai užimanti. « Nojaus šeimynos galėjo atsrTąutt 
'■ fat yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
I!»ra*aeae audimo apdaruose .. 81.25 jir kih» vislių žmonės? Šitie ir šimtai 

i kitu klausimų, į kuriuos negali atsa- 
Lietutoa Reaoublikoa istorija ir Že*> Lyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 

j tupi*- — Sitaa veikalas parodo, kaip • aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyjęa 
i o.' 1905 metų revoliucinės Lietuvos be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 
spėkoa vedė kovų su caro valdžia, iri tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
k«jp tuo pačiu laiku kunigai tų vai- urgomentas griūva. ** 1— 
ožių (ėmė ir gynė; kaip paskui revo-, mokslas nuo pradžios 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-1 Kaina ...............................
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji būva apskelbta respublika. 
Ividėtaa didelis spalvuotas žem’.apis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalia yra padalyta į apskri-1 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
A'ra tai ne knyga, bet tieaiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 

į iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... SI .00 
■ Brutais audeklo apdarais..........$1.50

Sietas BaisaL — Puiki knyga, daugy- Itatatkų Gadzinkoa. — Ir kitos links- 
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

•lemijai palanku-. Kaip viena- iš ketu-1gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera

Senelis Fhilemon Nagan. 75 m. 
amžiaus laikraščių pardavėjas 
San Francisco mieste. Nesenai 
mirė jo dvi seserys, palikdamos 
jam S4O.IMMI. vienok jis ir dabar 
lopo savo suplyšusius marški
nius.

NAUJO FLU APSI
REIŠKIMO

galima tikėtis dėlto, kad oras flu epi-

rių apokaliptišku arklių ji gali narody-j 
ti hiie kur. bet tie. kurie vartoja

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

negtaliariškai. už pu.-vaiar.c: 
valgi, nieko neprivalo bijoti. 
Kartusis Vynas apšarvos jus 
kių užsikrėtimų. Jis visai 
rius, gelbsti virškinimui ir - 
kraują. Jo sudėtinės daly- <<a.-<-ara ir 
kt. t pašalina iš kūno visae atmatas it 
jus jaučiatės visai gerai. Tas atitolina 
baimę. Visose aptiekose. Sampeliniai 
buteliukai (vienas šeimynai) nuo Jos 
Triner Co.. 1333 So. A ,''n’-| A-.--.. 
Chicago. III. ,

:;o prieš 
T rinerio

nito vtso- 
išvsilo vidu

Mokslu > 
iki galo. 
................ 25c.

— Ir Eitoe!‘žian Bambos SpyčiaL
fonės. Daugiau juokų, negu Amcri- 

..oj munšaino. šioje knygoje telpa ne* 
72 "Džian Bambos spyriai**, eilės, pa
sikalbėjimai, humeristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta

'laida. 128 pusi.................................... Me.
dokumentai: Steigiamojo Kaip Seeevės Žmonės Perstatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovis 
filosofų dale id ima i apie -.ėmės iSvalz* 
dą. Pagal daugelį autorių paraM 
iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Raibo.”. Parašė Z. Aleksa.

r40 pusi.................................................. 10c.

gera ir spauda graži. 
Smelstorius. 221 pusi, 
apdarais .........................

Parašė J. B.
Popieros

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

flen-llui. — Istoriška
Kristaus laikų. Parašė

IVallace. 472 pusi...................

apysaka ii 
Lew
... 12.00

mos dainos. Apart juokingų ”Da- 
' vatkų Gadzinkų** telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...................................... 10c.

Kur Masu Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
sust’prina Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- ca; daktara Holitzerj sutaisė Ba-

valstijos, nEM-DLAimsmn- VlBini

I Kodėl kentėt, kuomtl RFL.M-Ol. \ I 
Išgydė ir pagelbėjo t ūksiančia m. ■ 
—Klauskite pas savo aptiekorių I 
REM-OLA arba rašykite pa~ I 
Henry Thayer & ( o.. Cambridge. I 
Mas»s_ o ■

Išbandymui gausit DYKAI
t.ausite ji paprastam pakelyje.

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
Į romansaa M. Bernatcvicz’o.
46Š puaL ........................................... $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa- 

'eikslais, peratatanėiais įvairius nup
likius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

■ iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 332 pus

kapiai. Kaina .................................. $1.09

j Deiko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

l nemokša. Bet delkogi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl iam reikia riebalu ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
Knygutes. Parašė D-ras G-mua.
Kama ...........................   15e

mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25?

l’aparčio žiedas ir keturios kitos
apysakos: 1) Neužsitikintii Vyras;

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K> 
-ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
raikai tiki j visokius prietaras. 
Įnirtus ir tt. ...................................... Ik.

\pie Die»ą. Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingeraoll, gar- 

pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
’ijos prietarų naikintojas. 72

. pusi..................................................... 2oc.

i

t

I

“KeleiviB*’ Jwą Draugas, Patar
kit Save Draugams Skaityti Jį. ta7 Penwlvania, Šouth Da-

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta pc 2 metu 
sirgimo, su

Pew.ic Scitzer
R M. Strout. Sfdvvorth. Mc.

SAMPELIS DYKAI
rašyk

Pepsinic Seltzcr Co.
V/orctrtcr. Mass.

šn.eriko* Maro- has. — Arba kaip ka
taliku kunigas Hans Schmith papjo

vė mergina Or.ą AumoDer. Su 
paveikslais. 16 pusi......................... 10c.

tmžinie Psinoa. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 

į ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
lamie taip rr susirinkimuose.
Pust. 32 .............................................. 15c.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

iKode! Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................... 20e.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystžs 

įstatymai au reikalingai klausimais it 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 

[Antra peržiūrėta ir pagerinta
Į laida. .................................................... Me.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................... 25e-

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors boti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 
rabošius. Pusi. 23 ............................ 10c.

Byla Detroito Kataliku su SeeiaBo- 
tam. — Pirmų karta katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
ųaveikaiais. 61 naši.......................... 25e

Popas ir Velnias — Ir trį* kiti indo- 
mųa pasakojimai: 1) Žinia ii toli

mos šalies; 2) Ji* sugrįžo; 8) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų .......... ..
Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonai galva. Drama vienuma 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perskaityti............... 28c.

i~O. 8. S.” arba ŠKubinė HMtaad. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kainu .... 11c.

i

ITALISKI ARMONIKAI
Mes išdirbant 
ir importuoja
me visokių ru- į 
žiu 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinaa 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva- 
rantuotos. w ___________ r
gu kitu išdirbėjų. Dykai suteikiam 
mokinimus. RCkalaukit katalogo, 
rį prisiųnčtam dykai. (-)

RUATTA SERENELLI A CO.
1014 Rlue Island ar. Dpt. 31, Chicago.

rankomis
■

Musu kainos žemesnės. ne-
P«- 
lcu-

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš- 
su Muzika, Dainomis ir Juo

kais. Leidžia kompnz. A. Vanagai- 
lis. Kama metams 1 <lo|. J Lietu
va I <lol. .">Oc.

"M ARC.ITJS”
3210 So. Ifalsted SL, Chicago. 1)1.

Jdėk i laišką vieną doleri ir 
gausi kas mėnesi po “Marguti.”

I

r
NUO ODOS LIGŲ
f Naudok gydančias putas

įF** FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įderintą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas, 
Egzemą. Hemoruidns. Šunvote*. Nie
žuli ir kitokia* odos ligas. Kaina. $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba nrimųski- 
♦e S 1.00 ir mes tuojaus išsiusime nėr 
pasta bonką. I-)

FREEDOL REMEDT CO.
338 A. Harren St, Boston 19. Mana.

j.
40® RROADVAY. ROOM 4.

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Tnšisrinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNI5HS. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia (yvastį ir. sveikatą. 

, PADARAU VISOKIUS DOKV- 
•J MENTUS kaip čia. taip ir Lie- 
į tavoje, greitai ir atoakanėiai. 
Ž Norint gero patarnavimo, kreip- 
S kttė., R. J- V ASIL
| 40B Rroadway, So. Bmtoo, Meas

i
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ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
KANADON VAŽIUOJANT

19^8 metų pavasarį buvo 
nužut ytas Šeduvos miestely 
Antai as Savickas. 19 m. am
žiaus vaikinas. Nužudymas 
įvyko šiaip: Savickas drau
gavo .-.u Nordonu Kaziu, ku
ris jį kalbino važiuoti Kana
don.

Tam reikalui reikėjo pini
gų, t )del Nordonas patarė 
Savic mi, kad jis pavogtų iš 
savo tėvo pinigų kelionei. 
Savic co tėvas laikė Šeduvos 
miestelyje krautuvę ir turėjo 
pinigu. Norėdamas važiuoti 
Kana lon ir patikėjęs savo 
draugo patarimais, Savickas 
laukė progos, kafl galėtų pa
imti i.‘ tėvo pinigų. Vieną va
karą ėvas parėjo iš krautu
vės, p ivakarieniavo ir rengė
si eiti gulti, bet sūnūs pa
klausė tėvo, ar sutiktų, kad _____ _____
jis jam paskaitytų laikrašti, j kita priežastis.

kelnes su buvusiais jose 1000- liu. O jei nebūtų brolio? An
tanas stato sau tokį klausi
mą. — “Tada visas turtas 
tektų man.”

Jis galvoja, kaip atsikraty
ti brolio. Čia dar viena min
tis. Jei nebus brolio, nė ka
riuomenėj tarnauti nereikės. 

Rengiasi brolį nužudyti. 
Bet pačiam buvę nepatogu. 
Prikalba arti tarnaujanti 
berną Joną Gudavičių, kilu- 

Nordoną, su kuriuo buvo su-, kaimo. Tas sutinka ir jaunąjį 

to jaunas Savickas buvo ras-!į.jus nujautė, kad gali būti 
tas nušautas penkiais revol- blogai — pasislėpė. Bet miš- 
veno suviais, kurių keturiais ke policija ji sulaiko. Išaiš-

IŠDYKĖLIS BROLIS PRI
KALBINO SAVO DRAU

GĄ NUŽUDYTI JO BROLĘ
Jau buvo rašyta, kad rug

piučio mėnesio 16 dieną 
Tauragės valse., Songailiš- 
kių kaime buvo nužudytas 15 
metų berniukas Jonas Ugin- 
čius. Tardymas atidengė nu
žudymo skraistę. Mat, Anta
nas Uginčius jau buvo me
tuose ir greitai butų reikėję 
stoti kariuomenėn, bet A. 
Uginčius neisi vaizdino kaip 
jis gali nuo savo draugų, mo
tinos, ūkio išvažiuoti kariuo
menėn, kur reikės būti tarp 
nepažįstamų, reikės įprasti 
prie disciplinos, tvarkingu
mo, o Antanai gyvendamas 
su motina našle, jau gerokai 
išdyko, mėgo pasivalkioti, 
tinginiauti, palaidauti ir tt.

Antaną C ginčių skatino 
nestoti kariuomenėn dar ir 

. . _ . . . , , __  ..... Motinai mi-
Tėvas sutiko ir atsigulė. Bet rus visas ūkis liks jam su bro- j _ i i ••• — z%. z _̂ y  
litų p nigais padėjo po pa
galve. Sunui beskaitant laik-j 
rasti tėvas užmigo. Staiga' 
tėvas pajuto, kad kas tai iš 
po pagalvės traukia jokel-. 
nes. Tuoj nubudo, bet kam
bary sunaus ir kelnių nebera
do. Be to, komodoj nerado 
dar 200 aukso rublių. Apie 
įvyku Ją vagystę pranešė po
licijai. Sunui gi pavogęs pi- Ill<5 AUU.
nigus nuėjo pas savo draugą 'sį Varnių valsč., Palukštės 
Nordoną, su kuriuo buvo su-.kaimo. Tas sutinka ir jaunąjį 
sitarę važiuoti Kanadon. Po j uginčių nušauna. Gudavi- 
tn larn^ hnvn nujautė, kad gali būti

. . . . - . , reY°>- blogai — pasislėpė. Bet miš-
veno suviais, kurių keturiais ke policija jį sulaiko. Išaiš- 
patail.inta į dešinę"pusę kru- kiną žmogžudystę ir drauge 
tmės o penktu į galvą- Lavo- su areštuotu, Antanu Ugin-

Paliktosios prie lavono žy-Savičių, 
mes ir liudininkų parodymai ( Kariuomenės teismo sesi- 
punąi rodė, kad vaikiną už- ja Tauragėj šiomis dienomis 
musė Nordonas. Kvota apie ^yją išsprendė. Berną 
šią žiaurią žmogžudystę bu- joną Gudavičių pasmerkė 
vo nusiųsta Radviliškio nuo- - - - ------
vados teismo tardytojui, ku
ris peržiūrėjęs bylą perdavė “a uįinčiu 15 metu 
Šiaulių kariuomenės teismui. '________
Kariuomenės teismas spalių LAŠINIŲ BYLA TEISME 
27 d. nagrinėjo bylą ir nu
baudė Nordona mirties baus- 
me. bet einant amnestijos Įs
tatymu bausmė liko pakeista ;s 
iki gyvos galvos 
darbų kalėjimu.

I

SENAS NEW YORKO MIESTO ŽEMĖLAPIS. I

!šitas žemėlapis parodo New 
Yorko miestą, kuomet jis da pri- 
ąrulėj o Olandams ir buvo žino
mas Xieuw Amsierdam vardu.

KELE1V IS

iš Xe» Yorko j 
Kauna ir atgal 
(Pridėjus S.V. 
jeigu Taksus.) 
Trečia klesa

340 TŪKSTANČIŲ AKLŲ.
Statistikos daviniais So

vietų Rusijoj dabar yra apie 
40 tūkstančių aklų. Tokiu

203

APIPLĖŠĖ ANT KELIO 
40 ŽMONIŲ.

Šiomis dienomis Rumuni
joj keturi ginkluoti banditai, 
apsivilkę rusų kareivių uni
forma, užėmė Constanza- 
Manglia gelžkeli ir visą nak
tį plėšikavo. Jie sulaikė 14 
vagonų ir apiplėšė 40 žmo
nių, atimdami iš jų netik pi
nigus, bet ir geresnes drapa
nas. Be to da jie sulaikė ir 
apiplėšė 4 automobilius. Kai 
kuriuos savo aukų jie palei
do visai be drapanų.

budu Sovietai užima antrą 
aklumo vietą.

Naktiniu* 
PŪSLES 

Silpnumą at 
Inkstų 

Skausmą 
Tuo jaus 
palengvina

Santai Midy
Nepavojingas

LIETUVĄ
PER HAMBl RGĄ

Ant muc-Ų populiarių lai\ų
TMUL, AUBBT BAIUK 

■MMBMS, aSUtacKLANO, 
UKUTTI, BKLŽANCE, 

WSMlSSiS^nMUNaiA 

Nepalytrinama-, švarumas ir 
patarnavimas visose klesoM-.

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ
Aš buvau labai patrukęs keliant 

trunku, keliolika metų at>ral. Gydyto
jui sakė, kad vienintelis išgydymo bu- 
■ dus yra operacija. Kaiščiai man neųel- 
I bėjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir visiškai išųjdė. Daug metų praėjo, 

. bet patrūkima. neatsiKartuja. no. > aš 
, , ' sunkiai dirbu kaipo kaipen.eris. Ne-
UŽS1NUOD1JO IŠ VIETOS buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
ATSTATYTAS 1UU1L4I IKI A t nei vargo. Aš nieko neturiu par-
-■A 1 3 I A 1 i 1 Ao INcJVUJNAl- daviniui, bet galiu suteikti iafonuaci-

ČIO VALSČIAUS SEK- apie-*-'**K> i parasvsit man. Etikėse M. rullen, 
RETORIUS. ; I'arpenter, t>9 C Marcelus Avė., ALa-

nasųuan. N. J. Geriausiai, iškirpkit ši 
Nemunaitis (Alytaus ap.). n.ran*iimg ir kitiems, ku-

Lapkncio men. 19 d. vakare .... ..
i išgėrė acto esencijos Nemu-j 
naiėio valsčiaus sekretorius' 
Kazys Janauskas. Lapkričio 
20 d. anksti rytą nugabentas 

i i Alytaus ligoninę. Gyvybė 
I pavojuje.
; Tikroji nuodijimosi prie
žastis nežinoma, bet mano- 

; na, kad tai atstato mas iš vie-
I .os.

UNIVERSITETO TARYBA 
PRIEŠ NAUJĄ STATUTĄ

Gruodžio 2 d. Įvyko Lietu
vos universiteto tarybos po
sėdis siūlomojo naujo uni
versiteto statuto reikalu.

Universiteto taryba vien
balsiai pasisakė prieš siūlo
mąjį naują universiteto sta
tuto projektą, pabrėždama, 
kad mokslas gali tik tuomet 
klestėti jeigu jisai bus nevar
žomas ir išrinkta komisija 
projektui išstudijuoti, pada
ryti motyvuotas pastabas ir 
universiteto tarybai apsvars
čius ir jas priėmus Įteikti vy
riausybei.

TABAKĄ AUGINĄ
Tabaką Lietuvoj augina 

neveik kiekvienas ūkininkas 
avo reikalams. Bet kai kur 

jau pradėta tabakas auginti 
ir pramonės reikalui. Taip 
Kalvarijos apylinkėj jau yra 
du stambus tabako auginto- 
jai, kurie šįmet pagamino du 
tūkstančiu centnerių tabako.

Pasirodo, kad žemesnių 
rūšių tabakui auginti oro są
lygos Lietuvoje tinkamos. Iš 
tabako auginimo galima tu
rėti gana gražaus pelno. Tik 
reikia tabako augintojams 
gerai susiorganizuoti ir ben
dromis jėgomis sutvarkyti jo 
džiovinimą ir fermentaciją 
(rauginimą).

Lietuvos tabako fabrikai 
jau senai domisi tabako au
ginimu musų krašte. Atsira
dus pakankamai tabako ža
liavos savo krašte, nereikėtų 

nio.
Jau antri metai Lietuvoje 

veikia “Tabako augintojų 
draugija.” Draugija turi ke
lias dešimlis narių, šita drau
gi ja ir rūpinasi tabako augi
nimu Lietuvoje.

Paskutiniame savo narių 
susirinkime Tabako auginto
jų draugija nutarė prašyti 
žemės ūkio rūmų paramos 
pastatyti Kalvarijoj pavyz
dingą tabako džiovyklą. Be 
to. prašo žemės ūkio rumus 
skirti draugijai nuolatinį in
struktorių— tabako augini
mo žinovą. Draugija tikisi, 
kad jos prašymas bus paten
kintas. ' “L. U.”

I

kišeniai buxo iškratyti., ^iu, padeda kalėjiman ir Gu- jos tiek daug vežtis iš užsie-
I > z-v* w z-\ I «-Z-. z-v z-7 v - « « . *

kalėti sunkiųjų darbų kalėji
me iki gyvos galvos, o Anta-

BUS NAGRINĖJAMĄ
Garsiosios ūkininkų sąjun- 

1 gos veikėjų, kaltinamų laši- 
sun'kiuįu antspaudų skutimu byloj, 

' * kariuomenės teismo ypatin- 
_________ _ igai svarbioms byloms tardy- 

GATVĖJ UŽSIDEGĖ p1L.;tojoJeismoj)ulkininko Bal- 
NAS ŽMONIŲ AUTO

BUSAS.
hacho Įžengiamoji kvota šio
mis dienomis jau užbaigta ir 
visa kaltinamoji medžiaga

Sel madienio vakare 10 v. išsiųsta kariuomenės teismo 
Vytai to prospekte. Kaune.'prokuraturai. Kaltinamasis

i 
autobuso dėželė, kurioj lai-’anksčiau, kaip po mėnesio, 

dengė šoferį. Autobuse, ku-pjyia kariuomenės teisme bus 
tuoj nagrinėjama.

Šioj byloj kaltinama 11 
asmenų, jų tarpe keli kariš
kiai.

greitai važiuojant užsidegė i aktas busiąs paruoštas ne 
autobuso dėželė, kurioj lai-;anksčiau, kaip po mėnesio, 
koma? benzinas. Liepsna ap-|Tokiu budu. garsioji lašinių z-. 4^zso»-» A 1 Y • — i • V_
ris buvo pilnas keleivių kilo|tuoj nagrinėjama, 
panika, šoferiui nebesiorien
tuojant autobusas smarkiai 
nėrė ravan ir sustojo. Nelai
mė baigėsi laimingai. Nė vie
nas keleivis nesužeistas ir 
neapdegė.

Auobuso pirmieji ratai 
sulaužyti, ir bendrai autobu
sas gerokai apgadintas.

TRAUKINYS NUPJOVĖ 
KONDUKTORIUI ABI 

KOJAS.
Kazlų Rudos stoty, išėjus 

traukiniui prie Įeinamojo si- 
maforo buvo rastas su nu
pjautom aukščiau kelių 
abiem kojom Kauno rezervo 

___  vyresnis II eilės kondukto- 
teisme pasibaigusios miškų rius Andrius Skučas, 
valdininkų bylos, kurioje jie] Suteikus vietoj pirmąją 
buvo beveik išteisinti, valsty- ■ pagalbą, atskiru traukiniu jis 
bės gynėjas šiomis dienomis*buvo atvežtas Kauno ligoni- 
įteiksiąs vyriausiam tribūno- nėnnėn, kur ir mirė.
lui protestą. Taigi, toji byla j Skučas 34 m. amžiaus, ki- 
dar kartą bus peržiūrėta tei-jlęs iš Garliavos vai.. Pagirių 
singumo organų.

GARSIOJI MIŠKŲ BYLA 
VĖL KELIAMA.

Ne šenai Kauno apygardos

PABĖGO IŠEIKVOJĘS 
VALDIŠKUS PINIGUS 

OBELIŲ STOTIES 
VIRŠININKAS.

Gauta žinių, kad Obelių 
geležinkelio stoties viršinin
kas Povylas Šimkevičius, iš
eikvojęs 8,200 litų valdiškų 
pinigų, pabėgo.

Kriminalinei policijai pa
sisekė ji sulaikyti Šiauliuose.

PLUNKSNAS, Pukoa, Padnškaa, 
Patalus, Kaldraa ir visokia* torą 
irėdans, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiansis Bandė

Enropean Feather Co. 
Ii Loveli Street, Booton, Mana.

ti*. Gvarar tuojam 
užsiganėdinimų.
Paa mos gausite 
tikras europi škas 
plunksnas ir pa
kus.

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

šit gyvybę arba pagelbčsit kenkian
tiems nuo pacruKintu ir bijantiems 
operacijos.

Ihnigus persiunčia m greitai ir 
žemomis ratomis.

I»el sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pa- vietos 
agentus arba pas

L ,g-American Lwe
209 Treuiont St.. Little Buiiding 

BOSTON, MASS.

• j:

M IR l

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių lai va

COLUMBUS 
arba aitais šiom Linijos 

laivais
TIK ASTUONIAS 

DIENAS 
Paikios kajutos Trečiai 

Klesa;—Tiktai 
Steitrumia;

pas vietos agentus arba 
Statė Sf„ Boston, Mass.

NORTH GERMAN LUOYD;

“NUSIBODO GYVENT.”
šiomis dienomis Aukšti* 

kalnių kaime. Rokiškio ap
skrity, pasikorė 18 metų jau
nikaitis, Petras Smalstys. Jį 
motina buvo pasiuntusi par- 
nešt vandens, jis išėjo mur
mėdamas link klojimo. Ilgai 
nesulaukdama, motina nuėjo 
iieškot ir rado ant kopėčių 
nasikabiriusį ir kriokiantį. 
Nebeatgaivino.

Rastas laiškelis, kuriame 
sakė: “Nieko nekaltinkit— 
man nusibodo gyvent.” Ka
majų klebonas Į kapines ne
priėmė. tad palaidotas šalia 
kapinių. “noglasmerčių”' 
skyriuje.

Nesenai Kamajų policijos 
nuovadoje nusišovė raštinin
kėlis. Jam panašiai irgi “nu
sibodę” gyventi.

Įdomu, iš kur čia pas mus 
atsirado nihilizmo dvasia — 
save naikint. Seniau tik rusai 
save smaugdavo.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingo, bėčos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar -a 
Creomulsion. sušvelnintas krc-'Z-s- 
tas. kuris yra priintnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas racH 
liška* išradimas ir jis veikia ; ad- 
vigubintu greitom::; iis palcng.i 
ir gydo liga apimta odą ir <uhiko 
gemalą augimą.

Iš visu zinomtj vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritCt. 
kaipo vieną iš geriausių vai»tu ųj - 
dytniii pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gfrHė s ši: e sveikumą. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančiu 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION

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

. ngvina ir gydo užnuodytų plėve 
•' sustabdo irritaciją ir uždegimą.

-Jei kreozotas pasiekt skilvį jis 
- -igcria į kraują ir tuofn: sustab
do genialų augimą.

Crcoir.ulsion yra užtikrintas pa- 
kmingarr. gydymui pastovaus 
>sv!io. salio, ir visokią gerklės 
” kitokiose formose, turinčią 

<lrą veikimą -u kvėya . im i. Jis 
i labai gera- dc! - it-: •‘ktir.t'j 
-os sistemos po blo o ar
v." Pinigu- sugrąžinant-.- j-i^u 
u šalčio ar kosulio -enaletiee. in- 
vartojant jį taip, kaip r. -odyta. 

.-.lauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

t

KULTŪROSkaimo, musų geležinkeliuose 
tarnauja nuo 1924 m. Jis pa
liko žmoną ir 10 sūnų.

IŠ NUOBODULIO PASI
KORĖ VAIKINAS.

Aukštakalniai, Kamajų 
valsčiaus. Lapkričio 9 d. pa
sikorė jaunas vaikinas S. Pa- 
sikorėlis buvo 30 hektarų 
ūkio vienatinis savininkas. 
Pasikorimo priežastis — nu- 

____ B------------- > ir daržinė’ti koncentruotais pašarais ir sibodęsgyvenimas. Kasgiiš- 
su pašaru. Gaisras prasidėjo kiaulėms lovius išdegtus iš*gelbės musų tautą nuo to 
iš daržinės. Gaisro nuostoliai-molio ir paliruotus. Viskas nuobodaus gyvenimo? Ap- 
siekia 15,000 litų. Priežastis išrašyta kaip pavyzdžiai, ku- svietą, laikraščiai ir laisvas 
dar neišaiškinta. Spėjama, Į rie bus pasiūlyti draugijos'jaunuomenės organizavima- 
kad padegimas.---------------- 1 nariams ir šiaip ūkininkams. * sis.

GAISRAS PADARĖ 15,000 
LITŲ NUOSTOLIŲ.

Užpaliai. Lapkričio mėn. 
10 d. 24 vai. naktį sudegė 
Užpalių miestelio gyventojų 
S. Šliozbergo, A. Šuro namai 
su prekių sandėliais, B. Lifto 
klėtis su grūdais ir daržinė

POLIRUOTI LOVIAI 
KIAULĖMS.

Kiaulių augintojų draugi
ja iš užsienių išrašė automa
tinius lovius paršiukams šer-

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.

žamalas teikia daag žiaiu apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie kitą kraštą pažangos laimėjimus, tisuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymus siųsti galima atsiunčiant pinigus paštu, banku čekiai na- 
ba įvertintuose laiškuose Adresuokite sekančiai

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

Savo maža pastanga paremsi kulturir* ir pažangos darbų. I

1 l
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Įvairios Žinios. Vietinės ZiniOS
v

STREIKO RIAUŠĖSE UŽ- VENGRIJOJ PASKELBTA 
MUŠTA 8 ŽMONĖS. AMNESTIJA.

iIndijos mieste Parel su
streikavo fabrikų darbinin
kai. įvyko susirėmimas su 
policija. Streikininkai poli
ciją apgalėjo ir pradėjo plėš
ti krautuves. Pribuvo polici
jai sustiprinimų ir ji pradėjo 
į darbininkus šaudyt Riau- 
šėsi užmušti 5 darbininkai ir 
3 policininkai — išviso 8 
žmonės. ■ ’<

Prieš Kalėdas Vengrijoj; 
paskelbta amnestija, kuria i 
paliuosuota iš kalėjimų 248 
kaliniai. Tečiaus amnestijon 
neįskaityta 16 revoliucionie
rių, kurie sėdi nuteisti dėl 
“raudonos revoliucijos.”

PROŠEPANAMS BESI- 
GINČYJANT. SUSIKŪLĖ 

DU TRAUKINIAI.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad dviejų stočių viršininkai 
pradėjo telefonu ginčytis, 
kurio judviejų traukinys turi 
pirmenybę, tuo tarpu trau
kiniai ėjo be instrukcijų ir 
ant Wielen (galVilniaus?) 
stoties susikūlė. Keturi gelž- 
kelio tarnautojai buvo už
mušti ir 32 vagonai sudau
žyti.

Trumpos Žinios.
Užsidaręs į namus, vienas 

Meksikos karininkas Meksi
kos sostinėj pereitą sąvaitę 
pradėjo šaudyt į policiją, ir 4 
policininkus užmušė, o 20 su
žeidė.

Pereitą sąvaitę Romoje 
mirė popiežiaus daktaras 
Andrea Amici.

NAUJAS GUBERNATO
RIUS UŽĖMĖ VIETĄ.

Fulferi* pasitraukė, užleis
damas savo ofisą Allenui.
Pereitą ketvergą apie 11 

valandą ryto ant Boston 
Common sodo užbaubė 17 
armotų. apskelbdamos tuo 
budu Bostono gyventojams, 
kad Massachusetts valstija . . _ .. .

! jau turi naują gubernatorių, gą-snipą, kad ji padarytų su 
j Iki šiol šitos valstijos gal
va buvo fabrikantas Fuller. 
Dabar gi bus bankininkas 
Frank G. Allen. kurį pa
skutiniuose rinkimuose žmo
nės išrinko. Kartu su juo už
ėmė vietą ir leitenantas-gu- 
bernatorius William S.
Youngman.

Įvestiinimo ceremonijose 
dalyvavo valstijos Supreme 
Courto teisėjai, milicijos vy
riausybė, svetimų valstybių 
konsulai ir kitokie. Naujas 
gubernatorius buvo įvestas į 
legislaturos posėdį ir tenai

Areštavo daktarą, kuri* pa
dėdavo merginoms bėdoj.
Užpereitą sąvaitę Bostote 

buvo areštuotas daktaras 
Maurice Douglas, kuris turė
jo ofisą ant Back Bay ir gy
dė i bėdą patekusias mergi
nas. Jis buvo suimtas labai 
šlykščių budu. Policija pa
siuntė pas daktarą savo mer-

 _______________________No. 1 Sausio 2 d., 1929 m. 

į Susekė automobilių vagių ‘ Po numeriu 4 Moon st. bu-' 
organizaciją. vo rastas nušautas restorano

šiomis dienomis New Lon- savininkas Pizzano. j
done, Connecticut valstijoj, 
policija suėmė Richardą 
Gliddeną iš Bostono, kaltin
dama jį dėl automobilių vo
gimo. Gerai užkurtas Glid- 
den tuojaus prisipažino ir iš
davė kitus savo sėbrus. Pasi
rodo, kad automobilių vagys 
turėjo plačią organizaciją, 
kuriai priklauso daug mote
rų ir merginų.

Pasiremdama Gliddeno 
duotais parodymais, policija 
nuvyko į Doverį, N. H., ir ra
do tenai didžiausj jardą pil
ną vogtų automobilių. Auto
mobiliai buvo pavogti dau
giausia Bostono apielinkėj ir 
išgabenti į Dover, N. H., kur 
juos pardavinėjo Richardo 
Gliddeno brolis, Horace 
Glidden. Jis dabar pasislėpė 
ir policija jo jieško.

Sakoma, kad šita vagių 
šaika yra pavogusi iš viso už 
$1,000,000 automobilių.

SO. BOSTONE 
313-315-317 W. 4-th Street. *

Parduosiu pigiai aš.uouių šeimynų 
Namą, geram stovy. Alba mainysiu 
kitur kad ir visai ant prasto namo, nes 
man būtinai reikia apie SltHM) “cash” 
pinigais. (2)

SAVININKAS M. ZUNAR1S 
Telefonas: Talbot 5339.

Tei. South Boston 8020 
Keuidence Unrvernity 146S-J.

S. M. Pu^iate-Shallai -
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
US Bruad**y, So. Buttoa. Muša.

Room 2.

» 
i> 
J

PRIGĖRĖ DU BROLIAI 
BUŽYNSKIAI.

Nashua, N. H. — Harper 
ežere čia prigėrė per ledą 
Stasys ir Edvardas Bužyns- 
kučiai, vienas 12. o kitas 10 
metų amžiaus. Trečias vai
kas buvo išgelbėtas. Visi tris 
jie per ežerą vežė didelį ku
bilą. kaip staiga netoli nuo 
krašto ledas įlūžo.

Clydeside laivų dirbtuvė
Škotijoj per 1928 metus pa
statė 220 naujų lai\"ų.

Važiuojant automobilium ‘apdėjo priesaiką pildyti vals- 
per gelžkelį Oak Parke, ne- tijos konstituciją, 
toli Chicagos. tapo užmušta vokiu kunigų ir pamaldų 
visa Olsenų šeimyna — 6 nebuvo. »
žmonės iš viso.

PIRMUTINĖ ORO LINI
JOS NELAIMĖ.

Tarp Atlantos ir Chicagos 
tapo atidalyta pirmutinė 
orlaivių linija pasažieriams 
vežiot. Bet pirmutinis skridi
mas pasibaigė nelaimingai. 
Orlaivis su šešiais žmonėmis 
nukrito žemėn ir 4 užsimušė 
ant vietos, o du kiti sunkiai 
susižeidė.

tai Baths.” Policija sako, kad 
jisai darydavęs nelegales 
operacijas elektros pagalba.

lnf luenza ateina.
Sveikatos valdininkai pra

neša. kad influenza artinasi 
prie Bostono ir pasieksianti 

------------ r ........ musų miestą už kelių dienų. 
Le\visą. Rinkimuose dalyva- iki šiol ji sa\o vardu koncer- sprendžiama iš to, kokiu 
vo visi 4,000 lokalu. tų nestatvdavo, o padėdavo greitumu ii eina iš vakaru i—. . . IP?reit?_ P*1*1- ryte. Dabar jau dusyk d™ul 

žiniomis, dieni Municipalej salėj buvo gigu serga, negu sąvaitė at- 
215.0OU gy- jau pirmutinis jos pačios 

koncertas. Ir jis pavyko visai į
— 'gerai. Balsas p-lės Grybaitės'

Per 1928 metus Chicagoje,yra malonus ir gerai išlavin-i 
persiskyrė 9621 pora. tas. Jos pasiklausyti gana.

P-lės Grybaitės koncertas 
pavyko gerai.

P-lė Grybaitė Bostono 
apielinkės lietuviams yra jau

Amerikos angliakasių or
ganizacija. United Mine 
W orkers of America. vėl iš
rinko savo pirmininku -J. L. senai žinoma dainininkė, bet

Vėliausiomis
Chicagoje yra 3 
ventojų.

NUMARINO TROCKIO 
SEKRETORIŲ.

Sovietų kalėjime iš bado 
mirė Trockio sekretorius Bu- 
tovas. Jis, protestuodamas 
prieš komunistus, paskelbė 
bado streiką ir mirė.

PALIKO $1,000 SOCIA
LIZMUI.

Šiomis dienomis Baltimo- 
rėj“ mirė Abraham Leven, 
kuris paliko Amerikos Socia
listų Partijai 1.000 dolerių 
socializmo idėjai skleisti.

3 KALINIAI PABĖGO.
Blue Ridge. Tex. — Iš vie

tos kalėjimo buvo pabėgę 
laike darbo 3 kaliniai, bet 
greitai buvo vėl sugauti.

MERGAITĖ PRIGĖRĖ 
ŠULINY.

Gay Head, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia prigėrė šuliny 
Elizabeth Vanderloop, 4 
metų amžiaus mergaitė. Mo
tina bandė ją ištraukti, bet 
neturėjo gana jėgų ir palei
do.

DAWES VALDYS 
MILIŪNAIS.

Užbaigęs tarnybą, dabar
tinis Suvienytų Valstijų vice
prezidentas Davves bus Chi
cagos Centai Trust (’ompa- 
nv galva. Jis valdys toj ištai
goj $161.000,000/

... . Zl. »

$14,8G0,00O DVIEM LAI
VAM PATAISYT.

VVashingtono Kongresas 
paskyrė $14,800,000 pataisy
mui tik dviejų karo laivų, 
“Pennsvlvania” ir “Arizo
na.”

i
4 
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visi,

Morgičiai ant Real Estate
Duodam Pir*ą ir Antrą morgičius.' 

pinigai laukia. Alės apžiūrini jus pra- 
pertę, užttkrinam jums aukščiausią 
paskolą už žemiausią nuošimtį. Pata
rimai dyka: L. MAGIDSON.

143 Federal street. Koom 21. Boston.
Telefinas, I.iberty 0863.

PARSIDUODA DORCHESTERY
3 šeimyną namas, 18 ruimų. v_. 

įrengimai. Turim tuojaus parduot —• 
išvažiuojam Tel. Talbot 8045.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gi durna 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Room 7. 
Tel.: Riehmond 0668, Kox. 1S94-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

juo “appoinmentą.” Kada 
merga nuėjo paskirtu laiku 
neva operacijos daryti, poli
cijos agentai sulipo ant sto
go žiūrėti per viršutinį langą, 
kas tenai darysis. Kai dakta
ras pradėjo darbą, policija 
įsilaužė per duris ir suėmė 
jį. Negana kad suėmė jį patį, 
bet suėmė ir keturis buvusius 
kitus pas jį žmones, išdraskė 
ir išvežė visus jo rakandus ir 
prietaisas. Sakoma, kad jo 
knygose policija rado 700 
moterų adresus, kurias ji da
bar klausinėja.

D-ras Douglas turėjo įsi
taisęs taip vadinamas “Crys- mansą” su banditu, kuris at

ėmė iš jos krepšį su $35. Ji 
grįžo subatoj iš darbo Cam- 
bridge’uje ir jai reikėjo pe
reiti per tamsią gatvę, kur 
nėra namų ir mažai kas tuo 
laiku vaikščioja. Ji pamatė 
ateinant prieš save vyrą. Iš 
to ji tik nudžiugo, nes jai pa
sidarė drąsiau pamačius to
kioj nykioj vietoj žmogų. 
Susitikus su juo ji padarė 
porą žingsnių į dešinę, kad 
davus kelio prasilenkti. Bet 
vyras irgi žengė į tą pačią 
pusę. Jiedu susidūrė veidas ė 
veidan. Vyras buvo jaunas,1J 

: dailus ir p-lei Coffey jis la- Į 
bai patiko, todėl ji dailiai Į 
nrioč ii nn«išvnsmir» ir na.%ą- j 

s “excuse me.” žengė į 1 
, nes tankiai taip pasi- Į

Beveik Įsimylėjo į plėšiką.
P-lė Catherine Coffey pa

pasakojo įdomų savo “ro-
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JEIGU JUMS REIKALINGAS 
NAUJAS ARB\ VARTOTAS 
FORDAS. PAŠAUKIT 

Stadium 3400
JOSEPH PETERSON 

Pet raucką
Aš PATARNAUSIU JUMS 

KUOGERIAUS1AI.
Galit užsisakyt ir per laiškus.
Bukit užtikrinti, kad visame 

busite patenkinti.
Prisatysim greitai, tą pačią die

ną Musų firma yra atsakomin- 
} ■ giausia

HAYWARD MOTORS, 
INC.

1019 COM.MON MEALTH AVĖ. 
BOSTON, MASS.

Lietuvis Optonetnstas

Ižegzaminuoju akir, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose t aklvse > aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadway. Su. Buston, Mass

T«l. So. Boston 506-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio“ name.

251 Broadvvav. tarpe C ir D SL,
SO. BOSTON. MASS.

Sovietų filmą rodoma 
Bostone.

Šią sąvaitę Bostone rodo- 
smagu. Kad ji publikai pa- ma sovietų valdžios padary-1Da.1 - .. . .

.______________  is. tinka, tai galima spręsti jau ta judomų paveikslų filmą Pries 
Hooveris būdamas preziden- vien iš to, kad jos koncertan vardu “Peterburgo Pabai-i“11?^ ov/*”c" 
X-_ 1 _ “ 1____ * _ _______ 1 _ _____2__ L. I . • v v.«v »>7 1- O CtCl ssv v 1 vvn YY O 1 /Y L.’ O 1 YY • 11 0

kas dabartiniais laikais pas liaudis ir kariumenė. negalė-: .. Prilenkiant ^le
mus vra gana daug. J damos pakelti varto ir karo, ;na?. P1 . Patupcioja,

smuikininkas Kiskis pui- nuvertė cartrvBidzią. ir i 
kiai pasmuikavo. Kitų dar- paskui bolševikai nuvertė 
bas išėjo silpnokai. i Kerenskio laikinąją valdžią. , ... .

kuri norėjo tęsti kara iki;uzaklU- Pagalios jil pakele 
...o " Filmą ten-'savo skrybelę ir mergina jau. 

dencinė ir jos. tikslas labai,rnaaa- kad jis nori su jasusy, 
pažinu. Bet is skrybėlės is-;

Paėmę’^val- krito juoda maska ir užden-j 
don streetu namo ir kitoj pu- džią į savo rankas, bolševi-.gė to '7™^Tu(^P^H• 

■ • kai paknkstyjo buvusia Ru- !aiku J1& issitiauke revonenj
sijos sostinę Leningradu, ir 
tuo_filma baigiasi. Filmą pa- . _
daryta netikusiai ir pilno re- !eme, .,, - .. -
voliucijos vaizdo neduoda. Pai^kęs keep quiet, greitai 
Vieni jos bruožai kartojami 
perdaug, o kiti, daug svar
besni, tyčia ar netyčia, visai 
neparodomi.

Mussolini šįmet uždraudė 
visokias Naujų Metų iškil
mes ir sveikinimus.

VVashingtono žiniomis

tu laikysis ąuakerių bažny- susirinko apie 300 žmonių, ga. 
čios. I

»

Trinidade užsidegė ispanų 
žibalo šaltinis. Ugny žuvo 15 
žmonių.

kaip nežinodami kurios pusės lai-
F kytis. Bet nepažįstamas vy

ras ir vėl žengė p-lei Coffey

Į PAHWAY AUTO SERVICEI
t •
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Richmondo mieste. Kana
doj. ugnis sunaikino Bruns- 
vvick House viešbutį.

and FILL1NG STAT1ON
Studebakcr Karą Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

ViKTOR VA1TA1TIS
415 Oid Coiony Avė.,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Bos ton 0777.

r

Telefoną* SI 1L

Dr. 1Gorman-Giimauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10-12 dier.«
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Nedėliomia pagal aukitarim*
705 N. Main St. kam p. Broad St.

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

Atyda medžiotojams. Mes su
pę r kam visų brangių žvėiiukų 
skuras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat, Raccoon, Opossum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN W ALELIS 
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

DR. MARGERIS
I Gydytojas ir Chirurgas 
j Valandos: 10—8, B—•
i Sekmadieniais. 10—8

3421 So. Halsted Street 
! CHICAGO, ILL.
! Tel. Boulevard 8481
>______ __________________________

*

Peršovė vaiką ant gatvės, “garbingo galo
East Bostone tapo peršau-;’ - . . .

Itas 17 metu amžiaus Samuel aiškus — pateisinti bolševi- 
Fraser. Jis sakosi ėjęs Lon-kų perversmą. 7 .

I I I 

jsėj gatvės stovėję tris jauni 
bandys sušaukti nusiginkla-1 vaikėzai. Staiga vienas jų iš- 
vimo konferenciją ir svars-įsitraukęs revolverį ir šovęs 
tys rusų planą nusiginkluoti, jį- Kulipka pataikė į šlaunį. 

--------------- Pradėjus jam šauktis pagal- 
Vienoje areštuota 12 žmo-ibos, tie tris vaikėzai pabėgo, 

nių. kurie apgavingais bu-'--------------- '
dais yra išgavę tenai iš ban-. Penki žmonės įlūžo per ledą, 
kų $40.000. Kiti žulikai pa- Ant Chandler’s prūdo, 
bėgę Amerikon. ;Brightone. pereitą nedėldie-

--------------- ; nį čiuožė apie 50 porų. Pru- 
Ant Meksikos sienos Su-idasbuvoužšalęstiktaivieto- 

vienytų Valstijų sargai suga-j mis, ir viena jauna porelė 
vo aukso šmugelį. Meksikos!Įlūžo per ledą ir pradėjo puš- 
klerikalai slapta gabeno į šiąj kotis 
šalį 75.000 aukso pesų (37 
500 dolerių).

Paryžiaus žiniomis, balan
džio mėnesy Tautų L\ga ir nedrąsiai pridėjęs jį prie 

jos krutinės, mandagiai pa- 
iš jos rankų krepšį ir.

nužingsniavo šalin. Krepšy 
: buvo $35.

t

PARSIDUODA Bučernė
City Pointe. lietuvių apgy- 
ventoj apielinkėj. Gera prie- 

! žastis pardavimo. Kreipkitės 
!į “Keleivio” ofisą.

»

I

t
<

e

1 i

ir šauktis pagalbos.! 
,-i Tris jaunuoliai puolėsi gel

bėt. bet ir tie tuojaus pasinė-į 
rė. Visi penki tečiaus buvo; 

Bostone atsirado plėšikų, išgelbėti, nes žmonės susika-j 
kurie važiuoja automobi-;bino rankomis ir padarę iš 
liais. staiga iššoka, apiplėšia į savęs ilgą grandinį, ištraukė 
žmogų, ir greitai nuvažiuoja. Į skęstančius.

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

332 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373.

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda' 

m a:.o
tn ui, v:-uomet' 
būna r-a".<-r k: r. 11; 
lr U'UI ■? 1MBHSbEBMMMb rokai piing-j. '

' vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ‘ 
Lietuvis Grabučius <

162 Broadvay. So B-Mton. Mass.;
Residence: 313 W. 3-rd street. <

Telefonas: So. Boston 031'4-W. 1

I

Į

i

ŠUNIŠKAS BURŽUJUS

f

Yra ir tarp šunų buržuazijos veislės, štai, šitas margis yra

■

Nauji Metai su sniegu.
Per Naujus Metus Bostone 

pradėjo snigti. Iki šiol oras 
pas mus buvo sausas ir gana 
šiltas. Žmonės džiaugėsi, 
kad anglių daug nereikės.
Gerai buvo ir automobilis- krikštytas Gieno vardu ir jo metrikos siekia apie porą šimtų metų 
tams. Bet dabar išrodo, kad atgal, liudydamos, kad Glen paeina ne iš prastų šunų. Bet ar jis 
turėsime jau žiemą. turi dūšią, nepasakyta. Dabar jis buvo dovanotas Honveriui.

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medini?? namas visai netoli r.uo naujai išvesto bulvaro. 

Rendų atneša $2700 į metus. Ka;na S22.o<». Įmokėti nemažiau kaip 
$2000, likusius išmokėsite rand >mis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi lai ningai, jei noriu* išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad se latvėj nereikėtų elgetauti, ir-jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pa-inaudokit šia pro- 
fa. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy- 

j, jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukit į. laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR vje.NA \E<;IRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendo.-. $X2<> į metus. 

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

Parupinam mortjričius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgičių. kreipkitė^ias mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesčio — tik Mass. valstijoj. —

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam anglis ir malkas, p: i Uitom į namus ne toliau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

Tarpininkas”—“
VaizMnė* literatur.w mėnraštis, lietuvių kalboj, pirmutinis ir vieniu- 
telis Amerikoje, su anglų kalbos skyrium. Pašvęstas naudingiems pa
tarimams apie Real Estate, Apdrauda. Mortgičius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gaidomis, sveikatos sky
rium, legališkaiš patarimais, beletristika ir humoristiniais pasikalbė
jimais, naudai visos lietuvių išeivijos. Didelio formato nemažiau 32 
puslapių. Pirmieji numeriai vietiniams duodami dykai. Iš toliau pri- 
aiųskit 5e. k rasos ženklų persiuntimui.

įžeidinėja reguliariai kiekvieną mėnesį. Reikalaukit šiuo adresu: 
“TARPININKAS,'’ 332 Mest Broadway. South Boston, Maa*

The Mediator”

p

Telefonai 11214

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
117 S U MM ER.. STREET, 

LA5VRENCE, MASS.

I
DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON. 
765 Cambridge St.. Cambridge

Tel. Porter 2343
Gydo Veneriškan l.igan.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON1SKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M 8COLLAY SQUARR 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLDG„ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMI8 šuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: sos 18 0d 
1 dieną.

Lietuviška Aptieks
M*a užtaikome visokis Yalatų 

ir šakną
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slapti n - 
irų ligų. ko««lw. patrūkimo, ete. 
Taipgi užtaiko* Diebų iš Lietuvon. 
Pataraavimaa kuogeriauuias. Jvui- 
rioe Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčia* ir per 
paštą. Mūrą Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STRUTI*, 
BOSTON. MASS.

k

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

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

Dėl šunvočių, žaizdą ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblevskio) 
Suntihdo skansmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 diena*. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet ■•tostai”




