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Jugoslavijos Karalius 
Išvaikė Parlamenta.

JO VIETON APSKELBTA 
DIKTATŪRA.

REIKALAUJA SUVALS
TYBINTI AUTOMOBILIŲ 

APDRAUDĄ
F. A. Goodvvinui prašant, 

Massachusetts legislaturon 
tapo įneštas bilius, kuris rei
kalauja suvalstybinti auto
mobilių apdraudą. Einant 
tuo bilium, automobilių ap- 
drauda turi būt atimta iš pri
vatinių kompanijų, o pavesta 
pačiai valstijai. Valstija ne
privalo daryti iš to jokio pel
no. Kiekvienas automobilis, 
mažas ar didelis, turi mokėti 
po $16 metams apdraudos; 
trokai po $25. Tuo budu bus

Perversmas įvykintas slaptai 
karininkų organizacijai 

pritariant
Da vienas progreso laikro

dis Europoje tapo atstumtas 
atgal. Jugoslavijos žmonės 
atsikėlė 7 sausio rytą ir rado 
visur išlipytus skelbimus, 
kad Skupsčina (Seimas) jau 
išvaikyta, visos politinės par
tijos uždarytos, šalies konsti
tucija panaikinta, o visa to 
vieton yra įvedama karaliaus 
diktatūra.

Kaip visur tokie juodi dar- sutaupinta Mass. piliečiams 
bai atliekami nakties laiku, $7,500,000 kas metai, 
taip ir Jugoslavijos fašistiš
kas perversmas įvyko po juo
da nakties skraiste.

Savo manifeste karalius 
sako, kad parlamentarizmą 
jisai laikęs savo idealu iki 
šiol ir laikysiąs jį toliau, te
čiaus partijų ginčai Jugosla
vijos parlamentą taip suskal
dę, kad joks valstybės dar
bas nebuvo galimas ir todėl 
jis buvęs priverstas Skupsči- 
ną paleisti. Nuo šiol jis klau
sysiąs tik žmonių, o ne parti
jų balso.

Tai yra tik mulkinimas ne
protaujantiems žmonėms 
akių. Savo balsą žmonės ga
li išreikšti tiktai per savo or
ganizacijas ir partijas. Parti
jas panaikinus, žmonės pasi
lieka palaida minia, kuri sa
vo balso pareikšti neturi jo
kios galimybės.

Jugoslavijos į 
padarė nevienas karalius, Anglijos bedarbiams? To- 
bet kartu su slapta karinin- dėl, kad čia reikalas buvo su 

PRINCU. Bedarbiai galėtų 
visi išmirti badu, Amerikos 
kapitalistai neduotų jiems 
nei cento; bet kada pinigai 
eina per princo rankas, tai 
aukotojai gaus nuo jo laiškų 
su padėkojimu, ir tuomet ga
lės savo kaimynams pasigir
ti, kad jie susirašinėja su 
Anglijos princu! Ar toks 
“unaras” ne veltas $100,- 
000?

Nepaprasta Lab
darybė.

Amerikos piniguočiai nu
siuntė $100,000 Anglijos 

bedarbiams.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Anglijos karalaitis, 
princas Wales, prieš Kalėdas 
išleido atsišaukimą, prašyda
mas geraširdžių žmonių su
šelpti badaujančias Anglijos 
angliakasių šeimynas. Ir da
bar laikraščiai skelbia, kad 
princas gavęs tam tikslui 
$100,000 iš Amerikos pini
guočių.

Bet tuo pačiu laiku anglia
kasių šeimynos badauja ir 
Amerikoje, o betgi tie pini- 
guoti geraširdžiai neduoda 
joms nei cento.' Kodėl gi jie 

perversmą tokie labdaringi pasidarė

kų organizacija, ir naujame 
ministerių kabinete svar
biausias vietas užėmė gene
rolai.

Ką dabar darys Kroatija, 
kurios atstovai visą laiką ko
vojo Jugoslavijos Skupsči- 
noj už nepriklausomybę, tai 
lieka dar pamatyti.

MIRĖ DIDIS KUNIGAIKŠ
TIS MIKALOJUS.

Šiomis dienomis Francuzi- 
joj mirė didis Rusijos kuni
gaikštis Mikalojus, kurį mo
narchijų kongresas Paryžiu
je nesenai buvo aprinkęs bu- 
smu Rusijos “caru.” Velionis 
buvo nabašninko caro Mikės 
dėdė ir vyriausis Rusijos ar
mijos vadas karo metu.

MOKSLAS UŽIMA DOROS 
VIETĄ.

Magazine “North Amen- 
can Review” Parcival White 
sako, kad žmonių supratimas 
apie dorą yra taip nepasto
vus, kaip Sacharos tyrų smil- 
tįs. Amerikoje šiandien reli
ginė dora baigia jau nykti, 
bet žmonės darosi tobulesni. 
Doros vietą užima apšvieta 
ir mokslas, jis sako.

TURKIJOJ AREŠTUOJA
MI FANATIKAI.

Konstantinopolio laikraš
tis “Ikdam” praneša, kad 
Turkijos valdžia pradėjo 
areštuoti fanatikus, kurie 
agituoja prieš lotinišką raš
tą, kuris dabar Turkijoj pla
tinamas. Brusos mieste buvo 
suimta 35 turkai fanatikai, 
kurie skundėsi, kad įvesda- 
ma lotinišką raštą vyriausy
bė sutrempė po kojomis jų 
mehometOnišką tikėjimą^

SUĖMĖ ŠPUKĄ-BAN- 
DITĄ

Netoli Meksikos miesto 
buvo pradėjęs operuoti baltu 
apsiaustu apsisiautęs bandi
tas. Nakties laiku jisai išei
davo iš miško ant kelio, su
laikydavo automobilius ir 
apiplėšdavo juos. Vienas au
tomobilistas šito “špuko” 
taip persigando, kad sąmo
nės neteko Tr paskui bemaž 
ko iš proto neišėjo. Bet perei
to nedėldienio naktį išvažia
vo tenai keli pojieininkai ir 
kaip tik “špukas” pasirodė.

PER LAPKRITI AUTOMO
BILIAI UŽMUŠĖ 2,400 

ŽMONIŲ.
National Safety Council 

skelbia, kad per lapkričio 
mėnesį 1928 metų Jungtinė
se *“*,*___ #__
užmušė 2,400 žmonių. Iš vi- šaudydamas plėšikas norėjo 
so per 11 mėnesių buvo už- pabėgti, bet buvo sugautas, 
mušta 23,000 žmonių. Iš visų jjs pasisakė esąs Eduardo 
miestų Chicagoje būna dau- Cervantes Flores. 
giausia nelaimių. ; ---------------
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Valstijose automobiliai .tuojaus pradėjo šaudyt. Atsi-

Kėsinosi Nudėt Ita
lijos Karalių? 
[VELTAS FAŠISTŲ 

VADAS.
Kardinolo Toni rūmuose ras

ta 12 bombų padėta.
Berlino dienraštis “Zei-

Influenza Plinta.
Kaip nuo jos saugotis.
Influenzos epidemija jau 

pasiekė rytines Amerikos 
valstijas. Pereitą sąvaitę 
New Yorke naujų susirgimų 
buvo jau arti 1,000, o sąvaite 
prieš tai vos tik 440. Per pe
reitą sąvaitę New Yorke nuo 
influenzos ir plaučių uždegi
mo mirė 370 žmonių.

Kanados mieste Quebec 
dėl influenzos tapo uždary
tos visos mokyklos ir 20,000 
vaikų sėdi namie.

Massachusetts valstijos 
sveikatos komisionierius įsa
kė geriau šildyTvisus vago
nus ir autobusus, kad žmo
nės neperšaltų. ,

Worcesterio gatvekarių 
kompanija skelbia, kad nuo 
šiol, per visą žiemą, ji, kas 
diena šutins visus savo gat- 
vekarius verdančiais garais.

Bostono priemiesčiuose 
pereitą sąvaitę buvo jau po 
keliasdešimts influenzos ap
sireiškimų.

Valdžios daktarai duoda 
šitokių patarimų nuo tos li
gos saugotis:

Gavęs slogų, tuoj gulk į lo
vą. Jeigu atsiras karštis, tuoj 
šauk daktarą. Šalinkis žmo
nių, kurie čiaudi ir kosti. 
Venk susirinkimų. Miegok 
įfrie atdarų langų, bet gerai 
užsiklojęs. Nepersišaldyk. 
Nelankyk ligonių. Valgyk 
gerai. Prieš valgį visuomet 
nbsiprausk rankas. Buk kuo 
daugiausia saulės spindu
liuose ir šviežiam ore. Žiū
rėk, kad gyvenamas kamba
rys butų kasdiena išvėdin
tas.

VOKIETIJA GALINTI 
MOKĖT IR MOKĖT.

Amerikonas Gilbertj kinis 
kolektuoja iš Vokietijoj karo 
mokesčius aliantams, sako/ 
kad Vokietija galinti užmo
kėti viską, kiek tik atiantai 
yra ant jos uždėję. Ji galėtų 

_ ____ _______ _ ___ lengvai ir daugiau užmokėti, 
tung am Mittag” praneša,1'/* S^ėtų mokėti ir mokėti 
kad šiomis dienomis Romoje' *<as m^tai po $600,000,000 
buvo pasikėsinimas nudėti au^u kažin kolei. Francuzi- 
Italijos karalių Viktorą Ema-' ‘ ......
nuelį, ir kad į tą sąmokslą 
esąs įveltas buvusis Milano 
fašistų organizacijos sekre
torius Giampoli.

Prie to sąmokslo priguli ir 
daugiau fašistų. Giampoli 
pąbėgęs. Šitą skandalą tyri
nėjąs pats Mussolini.

Vokiečių dienraštis sakosi 
paėmęs šitą žinią iš Lugano 
laikraščio “Corriere dėl Ti- 
cino.” Sulyg šito laikraščio, 
Italijos miestuose Legnano ir 
Busto pastaruoju laiku buvę 
didelių riaušių, bet jos buvo 
užgniaužtos.

Amerikos spauda žinių 
apie tai iš Italijos nėra gavu
si. Tik pereitą subatą viena 
telegrama iš Milano sakė, 
kad Vespucci Rūmuose, kur 
gyvena Milano arcivyskupas 
kardinolas Tosi, buvo rasta 
12 bombų paslėptų. Vespucci 
palocius yra netoli karaliaus 
rūmų Milane. Todėl galimas 
daiktas, kad iš tų bombų 
konstruota sąmokslas ant ka
raliaus galvos.

PRASIDĖJO SENSACINGA 
“RAGANIŲ” BYLA

parodo, kad ir Amerikoj yra 
baisiai tamsių užkampių, 
kur da viešpatauja bažnyčia 
ir kur žmonės tiki į “velnius” 
ir “raganas.’*

SAKO, ROTHSTEINĄ UŽ
MUŠĘS M’MANUS.

prasidėjo labai įdomi byfa.! "Jus galit paskelbti visam 
Ji žada būt daug įdomesnė, pasauliui, jog aš tikiu, kad 

_ _ . negu evoliucijos byla Dayto- Rothsteiną nušovė McMa-
listinėms valstybėms praryja ne, kuri anais metais sujudi- nūs,” pasakė laikraščių re- 
baisybes aukso. - no visą pasaulį. Į porteriams New Yorko vals-

»

Rothsteinas buvo New

I ja iš to džiaugiasi. Anglija 
I stebisi. Ji nesupranta, kaip 
* Vokietija gali tiek daug iš
mokėti. Bet Vokietija neturi 
armijos ir karo laivyno, kuris 
Anglijai ir kitoms imperia-

KAIP BUVO NUŽUDYTAS 
“ŽMOGUS SU VELNIU.**

įvykis daug įdomesnis, negu 
pagarsėjusi “monkės” 

byla Daytone.
Yorko miestely, Pennsyl- 

vanijos valstijoj, šį panedėlį

■ Yorko byloj yra kaltinami tybės gynėjas Banton.
Juozas Skabianc-

jo esant “raganium.” šito v-"
įvykio žstorija yra tokia. Tu-

- -----—— r BAISI ŽIEMA ITALIJOJ.
AMERIKA TURI 136,115 . Romos žiniomis, pereitą 

KAREIVIŲ. sąvaitę Italijoj siautė baisios
Federalėj Jungtinių Vals- pūgos ir šalčiai. Cueo apie- 

tijų armijoj dabar yra 136,- linkėj sniego privertė pen- 
115 kareivių, neskaitant at- kias pėdas, reiškia, iki žmo- 
skirų valstijų milicijų. gaus galvos. Traukinių susi-

—------------  siekimas daugelyje vietų nu-
Hazard, Ky.— Jiomis die- trauktas. Friuli miestely du 

nomis čia sudegė penkių žmonės sušalo. Italijoj, kaipo 
aukštų Combs viešbutis, ir šiltame krašte, tokia žiema 
ugny žuvo 5 svečiai. yra nepaprastas reiškinys.yra nepaprastas reiškinys.

kas Nušautas.
Boston American įdėjo jas atgai Hessų šei-

myna Yorko miestely įsivaiz
davo, kad jai kaž kas nesise
ka. Vienas Hessų sūnūs nu
vyko pas “burtininką” Bly- 
meyerį pasiklausti “rodos.” 
Blymeyeris tuojaus surado, 
kad Hessų šeimyna yra “už
burta.” Kas gi galėjo tai pa
daryti? Blymeyeris tuoj nu
sprendė, kad tai yra Rehme- 
yerio darbas. Rehmeyeris 
gyveno vienas pats ant far- 
mukės ir tarp vietos tamsių 
farmerių buvo žinomas kaip 
“raganius” arba “žmogus su 
velniu.”

Tamsiems farmeriams čia 
viskas buvo aišku, tik neaiš
kus buvo klausimas, kaip 
“užburtą” Hessų šeimyną 
“atburti?” Bet Blymeyeris, 
kaipo “priešingos pusės bur
tininkas,” išrišo ir šitą klau
simą. Reikia, sako, nueiti 
nakties laiku pas Remeyerį, 
nukirpti jam pluoštą plaukų 
ir užkąst juos 8 pėdas po že
me. Tuomet netiktai Hessų 
šeimyna busianti paliuosuota 
nuo jo burtų, bet ir jį patį 
velnias susuksiąs.

Taip ir buvo padaryta. 18 
metų amžiaus Wilbert Hess 
pasikvietė į talką savo drau
gą, 14 metų amžiaus Johną 
Curry. ir kartu su “burtinin
ku” Blymeyeriu nuvyko 27 
lapkričio naktį pas “burti
ninką” Rehmeyerį ir įsilaužę 
į jo namus pareiškė, kad jie 
nori nukirpti jam plaukus ir

iš Grand Rapids, Mich., ži
nią. kad tenai tapo nušautas 
Juozas Skablanckas, 38 me
tų amžiaus vyras. Jį nušovė 
Orrin Hoover, 17 metų am
žiaus, vaikas, užtai kad Skab
lanckas pardavė jo tėvui 
degtinės. Sprendžiant iš pa
vardės. Skablanckas turi būt 
lietuvis.

Darrow Gins New 
Bedfordo Strei- 

kierius.
New Bedfordo streikas 

pasibaigė, bet suimtųjų strei
kininkų bylos da nepasibai
gė. Streikas tįęsėsi 6 mėnesius 
ir per tą laiką buvo areštuo
ta apie 1,000 streikierių. 
Daugumą šitų bylų valdžia 
sutinka padėti “on file,” bet 
25 vadinami komunistai bus 
teisiami už “sąmokslą daryti 
demonstracijas po to, kaip 
neduota jiems leidimo.” Yra 
ir daugiau streikierių, kurių 
bylos eis į teismą, šitoms by
loms nagrinėti yra paskirta 
specialė Superior Courto se
sija kovo mėnesy. Streikie- 
riams ginti yra pakviestas ir 
apsiėmė garsusis Amerikos 
kriminalinių bylų advokatas 
Darrow iš Chicagos. Prie jo 
dar Amerikos Pilietinių Lai-

VERMONTE 20 LAIPSNIŲ 
ŽEMIAU ZERO.

Vermonto valstijoj apie 
Montoędiero miestą pereitą 
suirtomis buvo toks, kad 
tenĮMMtara nupuolė 20 laip- 
sniųžemrau zero F. Bet War- 
reno, Washingtono ir Sara- 
togos pavietuose (N.' Y. vals
tijoj) buvo da šalčiau, nes 
termometras rodė 25 laips
nius žemiau zero.

$19,000,000 AMERIKOS 
GYVENTOJAMS SU- 

SKAITYT.
Neužilgo ateis laikas daryt 

Jungtinių Valstijų gyventojų 
surašą, ir valdžia jau parei
kalavo, kad Kongresas pa
skirtų tam tikslui $19,000,- 
000. "

I

džiausis šmugelninkas. Jis 
buvo nušautas Park Centrai 
Hotely. MacManus buvo 
Rothsteino konkurentas ir 
dabar sėdi uždarytas New 
Yorko kalėjime.

HAVERHILLY SUSTREI- 
KAVO 5 DIRBTUVĖS.
Haverhill, Mass. — Šį pa- 

nedėlį čia prasidėjo streikas 
penkiose dirbtuvėse, kurios 
gamina medines kurkas Če- 
verykams. Darbininkai sako, 
kad kompanijos nepildo 
naujos sutarties, kurią jos 
nesenai pasirašė. Viena kom
panija sako, kad tą pačią 
dieną į ją atsišaukė 250 be
darbių prašydami darbo. 
Streikieriai pikietuoja dirb
tuves.

MOTERIS ATVAŽIUOJA 
AMERIKON, O VYRAS 

NUŠAUTAS.
New Yorke per Naujus 

Metus buvo nušautas Čevery- 
kų dirbtuvės sargas Mišklė. 
Jiš buvo rastas kėdėj su per
šauta galva negyvas. Ties 
juo buvo kulipkos pramuštas 
langas. Manoma, kad jį už
mušė užklydusi kulipka šau
dant kam nors Naujuosius 
Metus pasitinkant. Užmuštas 
Mišklė buvo vengras ir nela
bai senai jis nusiuntė savo sunaikinti jo “raganišką ga- 
pačiai ir vaikams pinigų lią.” Rehmeyeris, žinoma, 
Vengrijon, kad atvažiuotų pradėjo gintis. Tuomet jie jį 
pas jį Amerikon. Dabar mo- parmušė, surišo rankas, už- 
teris su vaikais randasi kelio- veržė ant kaklo virvę ir pa- 
nėj, bet atvažiavus savo vyro smaugė. Paskui nukirpo jam 
jau neras.

PASKANDINO LAIVĄ 
SU DEGTINE

' Pereitą ketvergą Floridos 
pakrašty sagyba paskandino 
šmugelninkų laivą su degti
ne. Laivas buvo suimtas ant 
jūrių ir vedamas į pakraštį, 
bet prakiuro ir prisisėmę 
vandens. Tuomet sargybos 
laivas paleido į jį kelis šū
vius iš armotos, ir sudaužy
tas botas nuėjo dugnan su vi
su šmugeliu.

PERNAI PADARYTA 
4,630,000 NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ.

____ __________  _ o Per 1928metusSuvienyto- 
Vaistų nuo tos ligos daktarai se Valstijose buvo pagamin- 
da nežino. Nuo ilgo miego ta 4,630,000 naujų automo- 
ligoniai nusilpsta ir miršta, bilių, tame skaičiuje 586,000 
Daktarai ragina valstiją, trokų. Ir prasidedant 1928

svių Sąjunga paskyrė savo 
advokatą Hayesą iš New 
Yorko.• •

300,000,000 RUBLIŲ RU
SIJOS ŪKININKAMS.
Maskvos žiniomis, sovietų 

valdžia šiomis dienomis pa
skyrė ūkininkams 300,000,- 
000 rublių iš kalno užpirki
mui javų ateinantį pavasarį. 
Tas pats pranešimas sako, 
kad platinamos užsieny ži
nios apie riaušes Leningrade 
dėl duonos esančios neteisin
gos.

1000 Lenkų šeimynų 
Vyksta Peru vijon.
Lenkija neturi kur dėti sa

vo bedarbių. Į Suvienytas 
Valstijas ir Kanadą jų iš
siųsti negalima, nes čia ke
liai uždaryti. Todėl Lenkijos 
valdžia pradėjo jieškoti ke
lių į pietų Ameriką. Ir šiomis 
dienomis ji padarė sutartį su 
Peruvijos respublika įkurti 
tenai lenkų emigrantams ko
loniją. Peruvijos vyriausybe 
pavedę tam tikslui 5000 akrų 
žemės, o Lenkijos valstybės 
bankas paskyrė $150,000 nu
vežimui tenai 1000 lenkų 
šeimynų. Iš tos sumos bus ne
tik emigrantų kelionė finan
suota, bet bus taipgi stato
mos triobos ir perkami ūkio 
įrankiai. Žinios iš Varšuvos 
sako, kad bankas atidarys 
Peruvijoj savo skyrių, kuris 
kontroliuos kolonistų ūkio 
produktų pardavinėjimą. 
Taigi išrodo, kad bus lyg ir 
kokia vergija: išvežti Peru
vijon lenkai turės toj koloni
joj dirbti Lenkijos banko 
naudai.

plaukus, įkasė juos žemėn ir 
išeidami uždegė jo namus, 

žmogžudystė išėjo aikš
tėn ir visi trįs piktadariai ta
po areštuoti. Dabar prasidė
jo jŲ byla. Valstybės gynėjas 
mėgino paslėpti tą faktą, 
įpd Rehmeyeris buvo nužu
dytas kaip “raganius”,nes tai 
daro tautai gėdą civilizuoto 
pasaulio akyse. Ir apkaltini
mo aktą jisai buvo konstrua- 
vfs taip, kad žmogžudystė 
buvo papildyta plėšimo tiks
lais. Bet tas nepavy ko pada
ryti, nes vienas valdžios liu
dininkas išpirmos dienos pa
sakė, jog Rehmeyeris buvo 
užkankintas kaipo “raga- 
mus.

Ir ištikrujų šitas skandalas 
daro gėdą Amerikai, nes 
kuomet pasaulis žiuri i Ame- 

_______ ____ ________ ______ riką kaip į pažangiausią ir 
kad -įkurtų tokiems ligo- metams Amerikoj 24,000,- labai apšviestą šalį, tai šita 
niams tam tikrą ligoninę. 000 automobilių jau buvo. byla atskleidžia uždangą ir

50 ŽMONIŲ APSIRGO 
MIEGO LIGA.

Holyoke, Mass. — Dabar
tiniu laiku šitoj apielinkėj 
50 žmonių serga miego liga. I

I

BALIUS KARVĖS GARBEI
Viena Kanados karvė su

mušė visus pasaulio rekordus 
savo pieningumu ir pieno 
riebumu. Saskatcheivan pro
vincijos valdžia nutarė tą 
karvę nupirkti ir užmokėjo 
$10,000. Paskui valdininkai 
iškėlė jos garbei balių, kuria
me dalyvavo visi aukštieji 
provincijos valdininkai. Ži
noma, daug geriau iškelti 
balių pieningai karvei, negu 
kokiam bergždžiam genero
lui ar vyskupui.

MOTERIS NUŠAUTA SU 
BURDINGIERIUM.

Portsmouth, Ohio.
rasta nušauta savo namuose 
Mary Yarnell, 40 metų am
žiaus moteris, ir Fred Noble, 
41 metų amžiaus jos įnamis. 
Policija suėmė nužiūrėtą vy- 
rą, bet jo vardo neišduoda.

AKCIJOS NEW YORKE 
PAKILO $15,000,000,000.
Per 1928 metus Amerikos 

korporacijų akcijos ant New 
Yorko biržos pakilo $15,- 
000,000,000. Dabar jų vertė 
apskaitoma į $100,000,000,- 
000 su viršum.

Čia
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J APŽVALGAi

? «C AI, AR BEPROČIAI.
Vienas žmogus mums pri

ris ntė iškirpęs iš Brooklvno 
bolševikų organo “Laisvės” 
iškarpą, kur randame šitokį 
pliauškimą:

“ Keleivio’ leidėjas p. Gegu
žis važinėjo po Lietuvą, kad su
sitarti su kraugeriu Smetona, 
kad pastarasis priimtų i savo 
glėbi jo gazietą ir leistų i Lietu
vą. Bet. matyt. Gegužis buvo 
žioplas ir neišlaikė kvotos prieš 
Smetoną ir Maikio organo'neisi- 
leido i Lietuvą. Reiškia. Gegu
žio planai neišdegė.

“Michekonui Biznis Nusi
sekė.

"Maikio organo leidėjai ma
tydami. kad biznis gali būt ge
ras. nutarė dėt visas pastangas 
ir 1-nkt galvą, kad tik padaryt 
biznio sutarti su Smetona. Su
manyta ir padaryta. Išleistas p. 
Michelsonas i Lietuvą neva sve
čiuose pas tėvus, bet ištikrujų 
biznio reikalais. Nespėjus p. M. 
koją Įkelti Į Kauną ir pabučiuoti 
Smetonai į pantapli. tuojaus ir 
paskelbta Smetonos manifestą, 
kad Amerikos ‘Keleivis’ jau ei
na i Lietuvą.

“Smetona ‘Nulenkė Gahą’ 
Prieš ‘Keleivį.’

"Tuojaus pasklydo Maikio 
organe gandai, kad. girdi, ‘iško
vota laikraščių leidimas Į Lie
tuvą’ ir dabar jau eina. Tai la
bai ‘puikus obalsis.’ Bet pasi
klausk, mielas skaitytojau, pats 
savęs, 1 
Smetona prieš socialistą ‘Relei- j lėjiman. o 
vi.’ ar ‘Keleivis’ prieš Smetoną ?

aiškinti tokius dalykus, kurių 
jie patįs gerai nesupranta. 
Jeigu Ramusis Arimanas ži
notų apie socializmą tiek, 
kiek jis nežino, tai jis nesa
kytų, kad socialistai tiki “i 
valstybės paternalizmą ir 
biurokratišką turtų gamini
mą ir padalinimą.” nes tik
renybėje socialistai atmeta 
kiekvieną biurokratizmą. 
Valstybės pagrindan socia
listai deda ne biurokratizmą, 
bet ko-operaciją. Vyriausis 
socialistinės valstybės užda
vinys, tai panaikinti vieno 
žmogaus išnaudojimą kito 
naudai. Dykaduonių ir para
zitų niekam nereikia. Todėl 
tik dykaduoniai ir parazitai 
socializmo bijosi.

Mes nemanome, kad po- ‘ 
nas Ramusis Arimanas yra 
didelis dykaduonis. Jisai 
“kritikuoja” socializmą tik

KELEIVIS
f

: šitas paveikslėlis parodo žąsų ūki netoli Bei iino, kur buvo penima
šventėms. Kaip Amerikoje madoj vištiena ir turkiena. taip Vokietijoj madoj žąsiena. X okie- 
ėiai sudoroja beveik visas iš Lietuvi* žąsi>.

VOKIEČIAI SUVALGO LABAI DAUG ŽĄSŲ.

No. 2. Saulio 9 d., 1929 m.
• *

Kunigas U Užsigina 
Savo Žodžiu

Ji» iipasakojo, kaip komuni- tuose miestuose yra tarp dar- 
«tų lyderiai dirba šnipų Biu- bininkų tokių pačių veidmai

nių. Sako, Pruseika ir And- 
rulis yra redaktoriai, bet re
daguoja darbininkus atbu- 
lon pusėn. Karo metu, sako, 
kada Pruseika buvo persi- 
krikštinęs i Dėdelę, tai tos 
krikštynos buvo padarytos 
su šnipų žinia. Tuo pačiu lai
ku, sako, šnipai jieškojo Pru-

rui, o dabar sakosi nieko 
apie tai nežinąs.

Da rugpjūčio 3 dr; 1928 m., 
atsilankė pas mane, kunigas 
U. radio reikalais, ir užbaigę 
darbą pradėjom kalbėt apie 
politiką. Kunigas U. ėmė sa
kyt, kad Amerikos darbinin
kai niekados neatsieks savo

KULTŪRA IR DEMOKRATU A
dėlto, kad jo nesupranta. Ji Ilgus amžius žmoniją val-«Todel bolševikai su demo- ėių neapibrėžtą valdžią, kra- 
čia galima butų prilyginti dė karaliai, ilgai buvo bau--kratija kovoja. Su ja kovoja tosi. Tiktai tamsios ir nekul-

C *- A • C? , I V

prie tos Krylovo deglosios, džiava ir verguvė. Buvo kai- J ir fašistai, 
kuri syki norėjo ąžuolą su bama, kad liaudis privalo; f 
šaknimis išknvsti. visai nesu- ‘ dirbti, o ponai jos darbo vai-1 tvarkosi kultūringieji kraš- 
prasdama. kad ant to medžio,siais naudotis. Laikai pasi- tai: Amerika. Anglija. Fran- 
auga labai gardus kiaulėms 
vaisiai.

turingos tautos apie karalius 
Demokratiniais pamatais s ajoja. štai, laikraščiuose .i_ • i •__ - ::

f iais naudotis. 1_____ r_________ z
Liaudis suprato savo i cuzija' Vokietija. Belgija.keitė.

teises ir stojo jų ginti. Bau- Latvija ir kt. Diktatūros lai- 
džiava liko panaikinta. Dau- kosi tik tamsus ir atsilikę 
gelyje šalių sutrupėjo ir ka-> kraštai, kaip tai Italija, Ven- 
ralių sostai, šiandien kara- grija ir tt. Kurijoj taip pat 
lysčių visai mažai besama, diktatūra, tik iš kairės.

Dažnai demokratijos prie
šai sako, kad ko viena gudri 
galva neišgalvos, to neišgal
vosią ir tūkstančiai. Bet kas 
gi yra ta gudri galva? Istori- 

...... ...........   _ įjos pavyzdžiai rodo, kad 
__  j šiandien jau liuo- Bet ten viską valdo parla- daugumos karalių galvos bu- 

s . .šaš. Bausmė buvo juokingai mentas. Kokia partija parla- vo risai negudrios. Protin-
Tuoj po fašistu perversmo ‘Lai- lengvutė, ir tos nereikėio at- *nente turi daugumą, iš tos giausiai valdo ta valdžia, ku- 
svė.i’ buvo gera pastaba, kad 
‘Keleivis’tik dabar keikia fašis. 
tus. o už dienos kitos susitai
kys.. Jis keikia tik žodžiais, bet 
darbais fašistus remia. Ištikru
jų nedaug laiko teprabėgo ir 
jau ‘Keleins.’ akyse visų, bu
čiuojasi su kruvinuoju Smeto
na ir vardan tos ‘revoliucijoniš
kos idėjos’ jau varo bizni.“

Žinoma, visa tai yra dur
nas melas. Durnas dėl to. 
kad perdaug aišku. Juk-kiek- 
vienas gali suprasti, kad jei
gu Keleivio” redaktorius ir 
butą “pabučiavęs Smetonai Į 
parėpi},” tai tokios “Lais
vė pisčikai negalėtų apie 
tri žinoti, nes nei Smetona. į 
n i “Keleivio” redaktorius 
jj.r - raportų neduoda.

Jet kiekvienas sveiko pro
tu žmogus supranta, kadį 
“Keleivio” redaktorius ne-
Icucniet ir niekam į pantaplį 
nebučiuos. Faktas yra toks, 
k jd būdamas Lietuvoje “Ke
leivio’* edaktorius Smetonos 
ir akyse nematė.

Teigi, jei “Laisvės” rašy- 
l - ,iai ištikrujų tiki tam, ką jie 
i •<>(», tai jie turi sirgti kokia 
• i - proto liga. Bet jeigu jie 
- -ivo žodžiams netiki, bet ra- 
' < > tokius d alykus tyčia, kad 
epsmeižus mus, tai tuomet 
i inkamiausis jiems vardas 
1 —niekšai!

ROMANAS PALEISTAS. O 
PAJAUJIS SĖDI 

KALĖJIME.
Žinios iš Lietuvos praneša, 

kad Jonas Romanas, kuris 
Palangoj nušovė d-rą Brun- 
dzą. jau paleistas iš kalėji
mo. Tik pereitą vasarą jis

lysčių visai mažai
Daugelyje kraštų paskelbta 
respublika.

Jei kai kuriose šalyse dar 
ir yra užsilikę karaliai, tai jie 
nebeturi savo teisių. Pavyz-

kas nulenkė galvą, ar > buvo nuteistas 4 metams ka- ^žiui, Anglijoj yra karalius.
• w — — - — - - — - U I — • 9 1^1 •-* o I

likti.
Tuo tarpu d-ras Pajaujis,

kuris nieko nėra nuskriau- ’ Įamento 
dęs. sėdi kalėjime — sėdi išlies 1 
užtai, kad norėjo ginti Lietu-: 
vos Respublikos konstituci-i 
ją!

Tai ve, koks šiandien Lie
tuvoje teisingumas — žmog
žudžiams laisvė, o idealis
tams kalėjimas!

I

SLA. RUOŠIA EKSKURSI
JĄ LIETUVON.

“Tėvynė” rašo:
“SLA. nariams yra žinoma, 

kad Pildomoji Taryba nutarė 
sekamą vasarą ruošti SLA. Ek
skursiją Lietuvon. Pasirinkta 
puikus, didelis ekspresinis Cu- 
nard Linijos garlaivis “Aquita- 
nia’. kuriuo SLA. Ekskursija iš
plauks iš New Yorko liepos 8 d. 
Ekskursija nukelta Į liepos mė
nesio pradžią tuo tikslu, kad su 
šia ekskursiją galėtų vykti ko- 
didžiausias skaitlius Amerikos 
lietuvių jaunimo, kuris lanko 
mokyklas.“

Kaip rodos, šitai ekskursi
jai vadovaus p-lė Jurgeliutė. 
SLA. Centro sekretorė.

NAUJAS SOCIALIZMO 
“KRITIKAS.”

“Sandaroje’’ pasirodė kaž 
koks Ramusis Arimanas, ku
ris 45-tame to laikraščio nu
mery kalba apie “lietuviškų 
partijų" suderinimą ir tuo- 
jatis “išaiškina.” kas yra so
cializmas. Girdi:

"Giminystė tarp bolševikų ir 
menševikų yra socializmas. Vie
ni ir kiti tiki i valstybės pater
nalizmą. i biurokratišką, vieton 
privatiško gaminimą ir padali
nimą turto. Skirtumas tarp jų 
yra vien methodose. o ne princi
pe: bolševikai naudoja prievar
tą. o menševikai įtikrinimą. Bet 
tikslas abiejų yra vienas ir tas 
pats, kurį tautiški demokratai 
atmeta, kaipo žalingą pažangai 
civilizacijos, kultūros ir žmoni
jos laimei.”
Gaila, kad žmonės imasi

tikslo, jeigu taip dirbs, kaip seikos po visą Brooklyną ir 
dabar dirba. Sako, jei tu vis- New Yorką, kad davus su
ką žinotum, tai ir tu šaky- Plasti eiliniams nariams, jog 
tum, kad iš to veikimo nieko Pruseika yra pavojingas ka- 
neišeis. Sako, koks gi tai vei- pitalistams komunistas, 
kimas, kad pačių darbininkų i Sako. Andrulis taipgi gud- 
lyderiai ir lyderiukai yra iš- ’ i iai dirba tą darbą. Sako, 
davikai? i kada tik jis buvo atvažiavęs

Aš jam pastebėjau, kad į Detroitą su prakalbom, tai 
apie darbininkų (komunis- buvo kitų saugojamas, ir aš 
tų | partiją, tai visi sako, kad pats, sako, vačinau kaip jis 
tenai knibžda išdavikų, bet, ’ kalba, ar neišvažiuos iš vė- 
sakau, aš nemanau, kad kito- j žiu. Bet, sako, tas kytras! 
se draugijose taip butų.Kuni- Jis ne Andrulis, bet Gudru
mas sako, tu netiki, kad yra.1 lis._Jis laikosi instrukcijų, 
bet aš žinau, kad yra. Sako, 
pas darbiečius yra keturi šni- jeigu tu nebijai dirbti tokį 
pai, o pas apšvietiečius du darbą ir nori dusyk daugiau 
tokie. Tuomet aš ir pradėjau uždirbti kai kad dabar uždir- 
klausinėti, kas per vieni tie Ibi, tai, sako, aš ir tau galiu 
žmonės. Pas darbiečius, sa-1 Įtaisyti tą darbą.
ko yra žagaras, Puliavičiusf Aį užklausiau to šnipų 
ir Avinas, kuris visada ant antrašo, kur jis randa-
prakalbų bliauna kaip Baro-kunigas tik numurkė 
nas. Ketvirto nesakė visai, jr nesakė. Aš klausiau dėlto, 
nei vardo. O pas apsvietecius ka<j gerjau Įsitikinus io pasa- 
esą J. J. Bimba ir D. haspar-1 

i ka, kuris abiem rankom sv ei- i j jr “Keleivio” 45-tam nu- 
į kinas su savo draugais. Jmery 1928 m. paskelbiau.

Toliaus kunigas sako man.buvo rašyta, kad Lenkijos 
čigonai išrinko savo karalių, 
kuris pareiškė ištikimybę 
Pilsudskiui. Lietuvos čigonai 
taip pat mano rinkti savo ka
ralių. Kandidatas i Lietuvos 
čigonų karalius yra beraštis, 
bet tikisi pramdkti rašyti. 
Savo sekretorium tas “kara
lius” numato “mokyčiausią” 
Lietuvos čigoną — baigusi 
Šiauliuose keturias gimnazi
jos klases.

Aišku, kad demokratija 
tarpsta kartu su kultūra. De
mokratija atveria kelius liau
dies masėms apsišviesti ir 
prasilavinti. Demokratija 
priverčia žmones galvoti ne 
tik apie savo asmens, bet ir 
apie visuomenės reikalus.

Demokratija ugdo kultū
rą. nes kultūra demokratijos 
parama. Tose šalyse, kur pa- 
ireiškė demokratija, kultūra 

ėmė sparčiai kilti. Kitokios 
valdymo fonuos trukdo kul-

Aš pasitikėjau jo kal-

partijos narių tarpo kviečia- ri už savo darbus junta atsa
ini ir ministeriai, kurie, par- komybę prieš liaudį.

» padedami, tvarko Kur valdžia neatsako 
į reikalus. Amerikos prieš liaudį arba jos atsto-

Jungtinėse Valstijose irgi 
yra parlamentas, tik jis čia 
vadinasi kongresu.

Kiekviena šalis turi savo 
konstituciją. Konstitucija tai 
pagrindiniai valstybės Įsta- skųsti. Jei ir pasiskundžia, 
tymai, kurių niekas neturi tai jų balso niekas neklauso, turai plėtotis dėlto, kad kul- 
teisės laužyti nei prasižengti nes sakoma, jog varnas var- 
prieš juos. Vykdovoji vai- nui akies nekirs, 
džia, t. y. prezidentas ir mi
nisteriai. leisdami isakvmus zuotos tautos karalių, turin-

f

vus. kur nėra pripažinta 
žmonėms jokių laisvių, ten 
įsivyrauja neteisingumas. 
Valdininkai skriaudžia žmo
nes, o šie neturi kam pari-

šiandien jau visos civili-

.uringi žmonės nenori būti 
vergais ir jieško tokių valdy
mo formų, kurios žmonijai 
duoda laisvę. “L. U.”

ATVAŽIUOJA ČER- 
NOVAS.

Rusų sociąjistų revoliucio
nierių sąjungos centras pra
neša iš Čekoslovakijos “Nau
jienų” redaktoriui, kadi prof. 
Viktoras Čemovas jau gavęs 
vizą Amerikon ir šiomis die
nomis išvažiavęs.

Čemovas yra plačiai žino
mas rasų socialrevoliucionie- 
rių vadas ir atvykęs Ameri
kon jis žada papasakot, kas 
dabar ištikrujų darosi komi
sarų valdomoj Rusijoj. Jam 
priimti New Yorke yra susi
daręs komitetas, i kuri Įneina 
Amerikos Socialistų Partijos 
vadas adv. Hillųuit, buvusis 
New Yorko teisėjas socialis
tas Panken ir Dr. Ch. Zhit- 
lovsky.

D-ras Hawes sako, kad 
nuo džiovos miršta daugiau 
žmonių, negu nuo pneumo
nijos, vėžio, širdies ir inkstų 
ligų paėmus visas jas kartu. 
Miršta džiovininkai tarp 18 
ir 30 m. amžiaus. Ir moterų 
miršta daugiau negu vyrų.

privalo žiūrėti, kad tie Įsaky
mai nebūtų priešingi konsti
tucijai.

Kiekvienos kultūringos ša
lies konstitucija duoda žmo
nėms daug laisvių. Žmonės 
patys dalyvauja parlamente 
į-inkimuose, jie yra tikrieji 
tautos valios reiškėjai. Todėl 
tokios šalys ir vadinasi de
mokratinėmis šalimis.

Demokratinėje valstybėje 
žmogus nebe vergas.

Tiesa, ir čia valstybei jis 
moka mokesčius, atlieka ka
reiviavimo prievolę, klauso 
valdžios išleistųjų Įsakymų. 
Bet už visa tai jis reikalauja 
sau laisvių ir valstybė tas lai
sves jam duoda. Niekas netu
ri teisės kam nors prievarta 
primesti savo Įsitikin iirrų. 
Kiekvienas žmogus gali tikė
ti ar netikėti, gali priklausyti 
vienokiai ar kitokiai bažny
čiai, jo užtai nebaus ir Į kalė
jimą nesodins, bet niekas ne
duos už tai ir ypatingų pir
menybių. Prieš Įstatymus visi 
lygus.

Spauda demokratinėse ša
lyse laisva. Ji ir neturi jokios 
cenzūros, bet neapykantos ir 
šmeižtų joje maža. Susirin
kimai laisvi. Juose gyvai 
svarstoma šalies bei kurio 
nors luomo reikalai. Kiek
vienas turi žodžio laisvę. 
Esant šioms laisvėms, val
džia negali padaryti kokių 
nors suktybių, nes apie tai 
tuoj sužinotų liaudis. Ji ne
gali sulaužyt konstitucijos ir 
užgniaužti žmonių teises.

Bolševizmo Įtaka demo
kratiniais pamatais besitvar
kančiuose kraštuose mažėja. 
Spaudos ir žodžio laisvė lei
džia milijonams žmonių pa
matyti juos tikroje šviesoje.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS J AU GATAVAS.

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokių Įdomių dalyk .i. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juokų ir paveikslų.
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Inkvizicijos paveikias iš ‘ Keleivio” Kalendoriaus

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

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

Siunčiant užsakymus atskirai, 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.” 25.1 BROADW\Y, SO. BOSTON, MASS.

........................ -i

Aš užklausiau kunigo, iš kad pas darbiečius yra keturi 
kur jis tą viską žino. Tuomet šnipai, o pas apšvietiečius 
jis man pradėjo aiškint, kad vra du tokie paukščiai, apie 
Detroite esąs stambesnių katruos nariai visai nieko ne- 
kompanijų šnipų biuras, 
kaip yra ir po visus Ameri
kos miestus. Iš tų biurų šni
pai esą siuntinėjami po visas 
dirbtuves, jie kalba visokiom 
kalbom, kokiom tik kalba 
darbininkai, ir tie' šnipai turi 
duoti savo biurai raportus 
kas sąvaitę, ką jie sušnipinė- 
ja. Kiti šnipai, sako, yra lai
komi darbininkų organizaci
jose, draugijose, labiausia 
kokie lyderiukai. Sako, aš 
pats gaudavau iš to biuro pi
nigų, ir gyvenau iš to. Taigi, 
^ako, kada aš nueidavau Į tą 
biurą, tai matydavau ir tuos 
vyras, kad sėdi ir laukia “pė
dės.” Tai, sako, aš vienas 
sau ir pamislinau: “Tai šito
kie jus darbininkų vadai!”

Su raportais arba algos Į tą 
ofisą liepiama esą ateiti vie
niems vienu laiku, kitiems— 
kitu. Bet kadangi aš laiko tu
riu, sako kunigas, tai aš nuei
nu kokia penkiolika minučių 
anksčiau ar vėliau negu man 
išakyta, ir tokiu budu man 
pasitaikė susidurti su komu
nistų lyd ėriukais. Sako, netik 
komunistų lyderukai “pė
dės” imdavo iš to biuro, bet 
kunigai gauna dar riebesnes 
Algas.

Kuomet J. J. Bimba buvo 
išvarytas iš Cadilac Co. dirb
tuvės, sako kunigas, tai ne- 
kurie apšvietiečiai manę dar
biečius pakišus liežuvį ant 
Bimbos. O aš, sako, vienas 
sau tik nusijuokdavau iš tų 
pasakų, nes aš žinojau', kame 
dalykas. Sako, Bimbą išvarė 
iš dirbtuvės dėlto, kad jis to 
biuro instrukcijų pradėjo ne- 
pildyt. Sako, jis galvojo gud
riai : tarnaus dviem ponam. 
Bet. sako, kad ir tie nedurni: 

|ten vienas kitą saugoja — 
Į šnipas šnipą, ir kaip greitai 
[kurį pagauna nepildant Įsa- 
i kymus, taip greitai išveja. 
■ Girdi, man pats to biuro gal
va sakė, kad Bimba yra 

•“foolish boy,” nenorėjo dvy- 
gubos pėdės. Paskui, sako, 
tas biuro galva prašė manęs, 
kad Bimbos vieton atvest 
kitą lietuvį; tai, sako, aš pra
nešiau vienam nepartiniam 
vaikinui, kad užimtų tą dar
bą, bet tas vaikinas atsisakė.

Kunigas sako, kad ir ki-

o pas apšvietieciu:

žino.
ADAD. 2 kp. pamatė tą 

pranešimą ir prisiuntė man 
laišką, užkviesdama į savo 
susirinkimą, gruodžio 1 die
ną, 1928 m., kad aš parody
čiau, iš kur aš tą viską žinau. 
Aš nuvykęs pasakiau visą is
toriją. Po ilgų ir karštų dis
kusijų. draugija išrinko iš 3 
narių komisiją, kad tą daly
ką ištirtų. Komisija tuoj mu
šė kunigui U. telegramą, kad 
atvažiuotų kuo greičiausia i 
Detroitą Į draugijos teismą, 
prižadėdama apmokėt visas 
lėšas. Jo prašė, kad prirody
tų faktais tuos draugijos na-, 
rius, katruos Įvardino pas 
mane stuboj. esant šnipais ir 
imant dvygubas algas. Bet 
kunigas nevažiavo, o atsakė 
komisijai laišku visai užsi
gindamas tų žodžių, kuriuos 
ne aš vienas girdėjau, bet 
girdėjo dar 3 asmenis be ma
nęs.

Aš jokio asmeninio piktu
mo neturiu ant tų žmonių, 
kuriuos kunigas Įvardino, nei 
ant paties kunigo. Aš neži
nau, ar tamista teisybę kal
bėjai, ar melavai, bet kadan
gi tamista dabar savo žodžių 
užsigini, tai ir aš atšaukiu 
savo žodžius, kurie tilpo 
45-tame “Keleivio” numery, 
kad ADP. ir ADAD. nariai 
nežino, jog jų tarpe yra šni
pai. Ir atsiprašau draugijų 
už Įžeidimą. Aš palieku tą 
viską pačių darbininkų vi
suomenei nuspręsti.

A J. Levulis.

Skaityto ją Pastabos
“Keleivio” 51 numery, ro

dos, N. N. Kazys kalba anie 
“Saulės” gazietos taraaai- 
kiškumą ir stebisi, kaip atsi
gimė į savo tėvus jaunas 
“ Saulės” redaktorius Boč- 
kauskas ir “Vienybės” Širvv- 
dukas.

Well. tu. Kaziuk, turbut 
pamiršai tą skanų vandens 
pilietį vėžį, kuris ir savo vai
kus gimdo vėžiais. Tai kam 
da stebėtis, kad Bočkauskas 
nepagimdė Jcokio želvio, ar- 
ba Sirvydas kumeluko.

P. Pačėsa.
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MONTELLO, MASS. 
“Laisvėje” nėra vietos 

teisybės žodžiui.
Žemiau paduotoji mano 

korespondencija buvo pasių
sta “Laisvėn,” kaip atsaky
mas “Laisvės” koresponden
tui A. Paprusiečiui, kuris ap
šmeižė ir išdergė mano vpa- 
tą. Bet “Laisvės” štabas, ku
ris išmetinėja “Tėvynės” re
daktoriui p. Vytaičiui, kam 
jis neduodą* vietos “Tėvynė
je” pažangiems SLA. na
riams teisybės žodi pasakyti 
SLA. reikaluose — tas “Lai
svės” štabas, vietoje leisti 
man teisybės žodi pasakyti, 
kaip savo skaitytojui, išlaikė 
mano korespondenciją kelias 
sąvaites netalpinęs ir sugrą
žino man atgal. Reiškia. 
“Laisvei” neapeina, kad vie
nas kitą skaitytojai apšmei
žia. ir tu tylėk, nes tu mums 
negeras, tik tavo $6.00 geri. 
Todėl esu priverstas eiti pas 
kitą ant kampo ir tikiu, kad 
“Keleivio” redakcija patal
pins mano korespondenciją 
“Keleivyje.” Busiu dėkingas. 
Atsakymas A. Paprusiečiui.

“Laisvės” num. 252 A. Pa- 
prusietis parašė pastabų. To
se pastabose prirašyta viso
kių nesąmonių, niekinami ir 
dergiami progresyvus žmo
nės ir mano asmuo. Matyt, 
A. Paprusietis apsirgo liga 
niekinimo ir dergimo kitų. 
Aš atsakysiu tik ant tų 
šmeižtų, kurie mano asmenį 
paliečia.

A. Paprusietis rašo: “Juk 
gerai atsimename apie tos 
‘rimtos’ grupelės Vadą, kad 
jis pernai pirmininkavo ne- 
zaležninkui kun. Šleiniui, 
kuris per savo misijas norėjo 
čia savo vieros parapiją su
organizuoti...”

Toliaus dar rašo:
“Tada tas ‘vadas buvo dar 

‘aldiečių’ 6-tos kuopos narys. 
Didžiuma manė bausti ji už 
tokį pasielgimą. Bet aš bu
vau tokios nuomonės, kad ji 
dėl ramybės nebausti, gal jis 
pasiprovys. Bet...” čia yra 
parašyta neteisybė. A. Pa
prusietis pats tą įvykį gerai 
žino, bet atžagariai aprašė.

Tikrenybėje buvo taip: 4 
kuopos nariai, kurie yra atsi
žymėję plūdimais progresy
vių žmonių, sumanė nubausti 
tą vadą (S. K.), ir kuopos 
nelegališkame susirinkime 
nutarė 4 balsais prieš 3 bal
sus pasiųsti laišku skundą 
ALDLD. centro komitetui. 
Bet raštininkai A. Venslaus- 
kas ir W. Ambrozas nepildė 
kuopos nutarimo, sakyda
mi, kad čia yra kelių narių 
užsipuolimas. Atėjus regu- 
liariškam susirinkimui, buvo 
iš naujo pakeltas klausimas: 
“Ar ALDLD. 6-tos kp. na
riai gali kunigui pirmininkau 
ti?” Diskusijoms užsibaigus, 
nariai Įnešimą nubalsavo 12 
prieš 4 balsus, kad 6-tos kuo
pos nariai gali kunigui pir
mininkauti. O Paprusietis, 
turėdamas ant manęs piktu
mą, ir kuopos-nutarimus ap
vertė ragožium.

Tas “vadas” (S. K.) dau
giausiai už kitus veikė ir dir
bo vietos draugijų veikime, 
ir daugiausiai už kitus yra 
gavęs naujų narių 6-tai kuo
pai. Bet jis stengėsi, kad vei
kimas eitų teisingu keliu.

Kai kuriems tas nepatiko 
ir jie pradėjo jį niekinti. Ži
noma, “vadas” to nepakęs-

Jam apleidus, kuopa mirė. | 
Raštininkas Ambrozas per 7 
mėnesius stengėsi per atviru
tes sušaukti kuopos susirinki- 
jną. bet susirinkimas neįvyk
sta. Žmonės, kaip tyčia nei
na.

Žinoma. A. Paprusiečiui 
nepatinka, kad vietos žmo
nės jau atsuko nugarą Į to
kius veikėjus, kurie turi “pa
sitikėjimą didžiumoj” (kaip 
Paprusietis).

Na. pasakyk, Paprusieti, 
kiek naujų narių prirašė prie 
kuopų tie, kuriuos tu sakai 
turint “pasitikėjimą didžiu
moj?” Pasakyk, kodėl kuo
pos negali gyvuoti?

Toliaus Paprusietis sap
nuodamas rašo, buk tūlas va
das čia ruošiasi i kunigus ei
ti. čia jokis vadas i kunigus 
nesiruošia. Paprusiečiui, ma
toma. galvoje darosi negerai. 
Juk tu. Paprusieti, moki ge
rai meluoti, tai geresnio kan
didato Į kunigus nereikia. 
Prie to. esi dailus vyras, tai ir 
gaspadinę galėsi gaut pigiai.

Baigdamas duosiu Papru
siečiui toki patarimą: jei no
ri rašyt, tai rašyk tik teisybę, 
nes neteisybę rašydamas vi- 
suomet suerzinsi žmones ir 
naudos niekam iš to nebus. 
Prie to vartok savo protą, o 
nesivaduok pletkais, tuomet 
niekas ant tavęs nepyks.

S. K. Kriaučiūnas.

CHICAGO, ILL. 
Visko po biskį.

Žinoma lietuviams 
Volteraitė buvo sunkiai su
žeista automobiliaus nelai
mėj. Dabar jau sveiksta.

Ji yra žinoma kaipo lošėja 
ir dainininkė.

Už $37,500,000 cigaretų.
Apskaitoma, kad chica- 

giečiai 1928 metais surukę 5 
bilionus cigaretų ir sumokėjo 
už tuos cigaretus $37.500,- 
000.

36,000.000 tonų anglies 
Chicagai.

Chicaga ir jos apielinkės 
kas metai sunaudoja dau
giau kaip 36.000.000 tonų 
anglies.
Kiek areštų ir kiek nubaustų.

Chicagos policija nuo 
1928 m. 1 dienos gausio iki 
15 d. gruodžio buvo padariu
si 275.282 areštų: iš to skai-, 
čiaus areštų ji teįstengė pa
siųsti i kalėjimus 899 žmo
nes.

Pasak detektivų biuro vir
šininko. vien detektivų biu
ras Į kalbamą laiką padarė 
87,000 areštų.
4,450,000 gyventojų Chica

gos distrikte.
Chicagos Prekybos Asso- 

ciacija apskaito, kad šįmet 
visas Chicagos distriktas pa
augo 75.000 gyventojų ir da
bar tas distriktas turi jau 
4,450,000 galvų. Pats Chica
gos miestas dabar turi 3,- 
215.000 gyventojų.

Didžiausi Chicagos prie
miesčiai yra: Cicero (70,000 
gyventojų), Oak Park (68,- 
000 gyv.) ir Evanston (66,- 
000 gyventojų). Iš viso prie
miesčių yra apie 160. Ma
žiausias priemiestis yra Ri- 
vervietv, su 400 gyventojų.

Užmigo ant amžių.
Bridgeporto kolonijoj mi

rė nesirgęs minkštųjų gėri- 
damas turėjo pasitraukti iš mų savininkas A. J. Vienas 
kuopos. Kartu su juo pasi-' jo kostumeris Įėjęs paprašė 
piktinę pasitraukė ir apie 20 gėrimo, bet savininkas sėdi 
narių. Naujų narių prie kuo-1 kėdėj ir tyli. Kostumeris ant- 
pos dabar nesirašo. Iš piktu-*ru kartu šaukia “užfundyk,” 
mo netrivodamas. Paprusie- < bet tas vis tyli. Pasirodė, kad 
tis šmeižia “vadą.” Bet per jis jau nebegyvas. Žmonelės 
to “vado” pasidarbavimą kalba, buk A. J. miręs nuo 
prie T. D. A. kuopos buvo gėrimo. Kaip ten nebūtų, bet 
prirašyta apie 50 naujų na- A. J. jau mirė ir ateityje pri- 
rių. Kuopa turėjo jau 75 na- sieis visiems mirti, tai kam 
rius. Bet dergiamas “vadas” čia dyvitis, kas nuo ko mirė, 
turėjo apleisti ir šitą kuopą.1 Pasaulio Vergas.
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AKRON, OHIO.
Komunistiškos Mizaro 

prakalbo*.
Gruodžio 16 d. čia kalbėjo 

Mizara iš Brooklyno. Pirmu 
atveju pasakojo apie pietų 
Ameriką, kaip ten lietuviai 
vargsta didžiausį vargą. Bet 
kurie jau pripratę prie to 
krašto sąlygų ir jau senai te
nai gyifeną, tai tiems esą ge
rai gyvtentiMr esą jau lietuvių 

kams jbkidS’fths’_____ ,__
bininkiškų laikraščių jokių 
nėr ir unijų nėr. Bet baigda
mas pirmą kalbą pasako, 
kad ten dabar eina kūrybos 
darbas. Lietuviai stato sales, 
steigia knygynus, tveria pa- 
šelpines draugijas, taip kad į 
10 metų Brazilijos lietuviai 
pralenks Amerikos lietuvius, 
nes pirmieji Amerikos lietu
viai atvažiavę statė bažny
čias, o Brazilijos lietuviai 
stato sales ir vietoj parapijų, 
organizuoja knygynus. Lie
tuviai prie unijų neprigulį, 
nes Brazilijoj portugalų kal
ba, o lietuviai tos kalbos ne
supranta.

Ant galo Mizara sako susi
tikės vieną lietuvį, kuris 
Amerikoj buvo praradęs 
sveikatą, o Lietuvoje pini
gus. Bet pietų Amerikoj tas 
žmogus esąs daug laiminges
nis, negu Lietuvoje jis butų 
su sveikata ir pinigais. Lie
tuvoje esą nevalia skaityti ir 
rašyt ką nori, o pietų Ameri
koj jis gali skaityt komunis
tišką laikrašti šalia policisto. 
Jus, girdi, akroniečiai, irgi 
užsirašykit pietų Amerikos 
komunistišką laikraštį “Mu
sų Rytojų.” nes pietų Ameri
kos lietuviai komunistai ne
turtingi. tai jiems sunku savo 
laikrašti užlaikyti. (Ogi iš 
Maskvos ant senvičių ar ne
gauna? Red.)

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvos fašizmą, bet dau
giau šmeižė socialdemokra
tus ir liaudininkus negu fa
šistus. Girdi, liaudininkai su 
socialdemokratais “parsida
vė” Smetonai ir dabar tar
nauja fašizmui. Amerikos 
sandariečiai su socialistais, 
sako, skundžia musų kalbė
tojus valdžiai. Taip jau atsi
tikę Šenadoryje ir Skrantuo- 
se (Scranton).

Pabaigus šituos šmeižtus, 
iš publikos pareikalauta pa
aiškinimų. Kaip socialistai 
gali jums trukdyti prakalbas 
dabar, jam buvo pasakyta, 
jeigu jie netrukdė jums pra
kalbų seniaus, kuomet jus 
šmeižėt koalicinę socialde
mokratų ir liaudininkų vy
riausybę?

Mizara norėjo išsisukti, 
sakydamas, kad jie koalici
nės valdžios nešmeižę, tik 
protestavę, kad neleidusi 
Lietuvon “Vilnies” ir “Lais-; 
vės.” (O bolševikų valdžia 
ar leidžia Rusijon socialde
mokratų ir liaudininkų laik
raščius? Red.)

Bet Mizara meluoja. Ak
roniečiai gerai atsimena, 
kaip 1926 metų 17 spalių 
dieną čia kalbėjo komunistų 
Pruseika ir šlykščiai šmeižė 
liaudininkų-socialdemokratų 
vyriausybę. Tečiaus socialis
tai triukšmo dėlto, nekėlė. O 
kada truputi vėliau socialis
tai sušaukė masinį mitingą, 
kad suof^jįhizav’us bendrą 
frontą kovai su fašizmu, tai 
komunistai tą mitingą išar
dė. Taigi ne socialistai yra 
fašistams parsidavę, bet ko
munistai chuliganiška savo 
taktika tarnauja fašistams.

Ant šitos pastabos Mizara 
nežinojo ką atsakyti.

i Antras klausimas jam bu- 
> vo pastatytas: koks yra skir- 
, tumas tarp fašistų diktatūros 
. ir bolševikų diktatūros?
i Mizara atsakė, kad fašistų 

diktatūra spaudžia darbinin
kus, o bolševikų diktatūra

tąi tiems esą ge-

Darbinin
kės nėr; dar-

I

gaudžianti buržujus. Rusiją’ DETR01T, MICH. I Jk- 
dabar valdą darbininkai ir Kun. Mockaus ir Visuomio vaistines,

1 A * 2 1 I TT •valstiečiai.
Bet jeigu darbininkai ir 

valstiečiai valdo sovietų Ru
siją, tai kas juos plaka rykš
tėmis ir kas tremia Į Sibiro 
tyrus? Nejaugi patįs darbi
ninkai ir valstiečiai save 
baudžia? Štai, spauda pra
neša, kad paskutinėmis die
nomis vienoj fabriko j buvo 
nuplakta rykštėmis net 300 
darbininkų. Bet apie buržu
jų plakimą rykštėmis da nie
kas negirdėjo Rusi joj. Ar tai į 
reiškia, kad Rusiją valdo' 
darbininkai?

debatai. — Ka» darosi 
Fordo pekloj.

Sausio 1 dieną čia buvo 
Laisvamaniu kuopos sureng
ti k in. Mockui ir Visuomiui 
debatai. Visliomis yra naujos 
tikybos skelbėja*, gali sakyt, 
lietuvis?::;* Kristus, o kun. 
Mockų.- visas tikybas griau- 
ja. Visuomis aiškino, kad jo 
religija busianti dauggeres- 
nė. negu Romos katalikų ar 
kitokia tikyba. Gi kun. Moc- 

jkus tikrino, kad visuomybė 
nebus nei kiek geresnė už ka- 

jtalikybę. ir nėra nei kiek rei- 
z Nežinodamas kaip iš šito kalingesnė už popiežiaus 

klausimo išsisukti. Mizara j vierą.
Žmonių buvo pilnutėlė sa

lė, daugeliui net sėdynių ne
buvo, turėjo stačiai stovėti. 
Tas parodo, kad Detroito 
laisvamaniai turi publikoj 
daug intakos. 
Mockaus yra toks didelis pa
traukimas.

Debatuose publika laikė 
kun. Mockaus pusę, nes jis 
gabus oratorius, turi aiškų ir 
stipru balsą, o jau kaip pra
dės mušti kunigus ir religiją, 
tai argumentai pas ji pilasi 
kaip iš maišo. Visai kitokio 
tipo yra Visuomis. Vyras 
aukštas, apysenis, su barzda, 
kalba lėtai, akademiškai, ir 
iš nuobodumo žmonės tuo
jau* pradeda žiovaut.

Fordas reikalauja 30,000 
darbininku.

Laikraščiai paskelbė, kad 
nuo 2 d. sausio Fordas im
siąs 30,000 darbininkų Į sa
vo fabrikas, kas d iena po 
500, taip kad iki kovo mėne
sio suims visus 30,000. Bet 
samdys tik tuos, kurie Det
roite gyvena nuo seniau*. 
Atvykusių iš kitur neims.

Man jau teko stovėt du 
syk eilėj prie Fordo vartų. 
Net baugu darosi. Stovi apie 
6,000 žmonių nuo 4 ar 3 va
landos nakties ir laukia kol 
ateis 8-ta valanda, kada pra
dės imti darban. Stovi visi 
sustoję keturiomis eilėmis ir 
nerimauja. Ateina 8 valan
da. Kaip pradeda imti, tai, 
rodos, per rėti sijoja. Kuris 
išrodo drūtas, jaunas, svei
kas. tą paima: menkesnius 
ir senesnius pavaro. Paskui 
priimtuosius varo per šeren- 
gą kaip kareivius: sveria, 
čiepija. daktaras išrengia 
nuogai, apžiūri visą, ar netu
ri kokių trukumų, išegzami- 
nuoja akis, ir paskui varo Į 
departamentus, kur kam pa
skirta dirbti. Na. ir tada jau 
dirbk, kiek tik spėkos tesės. 
Mašina eina be jokio sustoji
mo nuo panedėlio ryto iki su- 
batos lyto — per visą savai
tę. Sustoja tik tik tada, kai 
kas nulūžta, ar užkliūva. Bet 
tuojau.* ją pataiso ir ji vėl 
eina.

Fordo dirbtuvėj taip vis
kas sutvarkyta, kad vienas 
kitą varo, ir sustot nėra ka
da. Viskas tau ateina palei 
nosį, tik spėk nukabint, pa
daryt kas reikia, ir vėl užka
bint, kad eitų toliaus. Vaikš
čiot ir nešioti nieko nereikia, 
tik dirbk ir dirbk. Ir taip tu
ri išstovėt ant kojų per 8 va
landas be jokio pasilsio. Pie
tums gauni tik 15 minutų, 
bet kada tu valgai, tai tavo 
vietoj prie mašinos kitas sto
vi, nes atsitraukti nuo jos ne
galima. Jeigu reikia nueit at
likt būtiną reikalą, tai irgi 
turi gauti kitą i savo vietą 
prie mašinos.

Fordas savo pekloj taip iš-

pradėjo sakyti kad tai esanti 
netiesa. Jis tokių dalykų ne
girdėjęs. Taigi pasirodo, kad 
tas komunistų “mokytojas” 
ir laikraščių neskaito.

Liudvinavo Petras.

SCRANTON, PA.
Vysk. Gritėnas mirė nuo 

difterijos.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo jau trumpai pra
nešta, kad čia mirė nepri
klausomos lietuvių katalikų 
bažnyčios vyskupas Gritė
nas. Dabar mums prisiųsta 
daugiau žinių, prisiųsta ir iš
karpa iš “Scranton Sun.” 
Anglų dienraštis Įdėjo ilgą 
Gritėno gyvenimo ir darbų 
aprašymą, ir sako, kad jis 
mirė nuo difterijos. Ta liga 
jisai užsikrėtęs būdamas tū
las laikas atgal Pittsburghe, 
kur jis buvo pakviestas 
įšventinti naują lietuvių tau
tinę arba nepriklausomą 
bažnyčią. Sugrįžęs iš Pitts- 
burgho jis tuojau atsigulė ir 
daugiau jau neatsikėlė.

Difterija yra labai limpa
ma liga, todėl ir Į jo šermenis 
miesto valdžia nenorėjo leis- 
:i žmonių.

Apie velionio santikius su 
žmonėmis musų korespon
dentai rašo ne vienodai. Vie
nas atsiliepia apie jį gana 
prastai. Sako, daug žmonių 
verkė, kai Gritėnas mirė, 
bet verkė dėlto, kad buvo 
priskolinę jam daug pinigų. 
Esą tokių, kurie sukišę jam 
net po $2,000. Pinigus Gritė
nas skolinęs ant bažnyčios ir 
fanuos. Farma esanti nu- 
Dirkta už $10,000 ir įtaisyta 
“lietuviška poorauzė,” bet 
neišmokėta. Taip pat ir baž
nyčia nesanti išmokėta, nors 
visai menkutė. Taigi išrodo, 
kad žmonės sudėtų savo pi
nigų negalės gauti atgal. Bet 
ikintieji žmonės beveik nie

kad negauna sudėtų savo pi
nigų parapijos reikalams.

Kiti korespondentai apie 
vyskupą Gritėną atsiliepia 
labai prielankiai. Vieno pra
nešimą Įdėjome jau pereita
me “Keleivio” numery, o da
bar vėl kitas prisiuntė iškar
pą iš anglų laikraščio ir pri
duria nuo savęs: “Prašau 
Įdėti tą žinią apie vyskupą 
Gritėną Į savo laikrašt. Buvo 
geras žmogus darbinin
kams.”

»

CLEVELAND, OH1O. 
Lietuvių ristika* Požėla tarp 

svetimtaučių.
Pirmu syk čia buvo pa

kviestas ristis pas svetim
taučius lietuvių ristikas Ka
rolius Požėla, ir jis gerai pa
sirodė. Prieš jį stojosiroue. mes jj stojo garsus 
rusų ristikas Buroff. Pirmu 
kartu jis paguldė Požėlą į 15 
minutų. Bet antru ir trečiu

O gal tai kun.

Jis turi savo krautuves, savo! 
, ir net biliardus. 

Kaip man, atvykusiam čio
nai iš kasyklų, tai tie dalykai 
išrodo labai Įdomus.

F. Lavimkas.

PASAULINE PARODA 
CHICAGOJE. 

Mechanikų ir Išradėjų Or
ganizacija.

Kalbant apie išradėjus ir 
mechanikus sąryšyje su busi
ma Pasauline Paroda Chica- 
goj 1933 m., mes matome 
prieš save milžinišką darbą, 
kuris turi būti atliktas iki 
1933 metų.

Tą milžinišką darbą nega
li atlikti pavienis žmogus, 
nei vienas miestas, nes tas 
(laibas priklauso nuo visų ir 
visiems. Jei mes, lietuviai, 
nenorim būti paskutiniais ei
lėj tarp pasaulio kitų tautų, 
mes turime veikti. Mechani
kai per savo organizaciją ga
li tik dalį prisidėti parodoj 
su savo išdirbiniais, išradi
mais ir tt.. kas liečia mecha
niką ir techniką, bet kur pa
siliks iš plačios liaudies, ku
rią buvo manoma sukurti 
per pačius lietuvius. Daug iš
dirbinių yra pamirštų, nusi
metusių.. Taipgi daug išdir- 
bėjų jau nesiranda, gal kur 
pasišalinę ar mirę, bet jeigu 
dirbiniai dar randasi tarp 
giminių ar pažįstamų, tie dir
biniai gali turėti didelės ver
tė* pačioj parodoj.

Įvykdymui plačios kolek
cijos po visą pietinę, šiaurinę 
ir centralinę Ameriką, yra 

. . . . nelengvas darbas. Mes čia
oatarė areštuoti abudu. Poli-i kalbėdami turime omenv 
ci ja suėmė žydą ir girtą mo- tik mechanikos ir techniko** 
ten ir abudu nugebeno salto-į sriti ir, mums, kaipo mecha- 
jon. Paskui buvo teismas, nikos organizacijai, tik tuo- 
Žydas tapo nuteistas mene-! mi tenka rūpintis.
siui kalėjimo, o musų tautie- Suprantama, kad randasi

DETROIT, MICH.
Apie tai, kaip pasigėrus mo

terėlė pas žydą tvarte prie 
kumelės gulėjo.

Kelios savaitės Čia viena 
moterėlė kaip pradėjo gerti, 
tai nežinojo ką daro ir kur 
eina. Čia yra vienas žydas, 
kuris save “lietuviu” vadina. 
Jisai turi kumelę ir važinėja 
skudurus pirkdamas ir kartu 
munšainą pardavinėdamas. 
Moterėlės nueina ir pačios 
pas jį “buzės” nusipirkti. 
Nuėjo ir toji moterėlė. Žyde
lis taip jai “užfundyjo,” kad 
ji ir namo pareiti negalėjo. 
Atsigulė šantėj, kur žydo ku
melė stovi, ir miega sau. Vy
ras parėjo iš darbo namo, o 
pačios nėra. Pradėjo klausi
nėti kaimynų, ar kas jos ne
matė. Tie jam patarė kreiptis 
pas žydelį. Eina žmogus pas 
žydą, bet žydas sako, kad jo 
pačios tenai nėra. Žmogus 
norėjo ineiti i šantę, bet žy
das neleido ir da iškoliojo ji. 
Tuomet vyras pasišaukė po- 
iciją ir rado savo moterį už

darytą girtą. Policija klausia 
vyro, ką nori daryti. Vyras

*

kartu Požėla jį priplojo, spaudžia darbininką, kad čia 
Publikos buvo gana daug, ir'vadina ii Antikristu. Jis ga- 
angliški laikraščiai po risty-'mina viską pats: jis kasa sa- _ • • • k _ _ • •_ .
bai gražiai.

siui kalėjimo, o musų tautie- Suprantama, kad randasi 
tė gavo o paras. Bet vyras jos visur išradėjų ir mechanikų, 
įasigailejo ir išėmė. . p»et ar jje vįenj pajiegs tą pa-
- Artai dailu motenms taip (larvti? Tai klausimas, nors 
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 ____ ! ?au yra organizuojama is 
... .....________kalno, kad gerai prisirengus

ir tinkamai atlikti tą darbą. 
Tame reikale mechanikų ir 
išradėjų organizacija turi 
omeny pažadinti įvairias 
kad pagelbėtų draugijas, 
kolekciją Įvykinti savo kolo
nijose. teikdami žinias apie 
tinkamus radinius organiza- 

; ei jos sekretoriui. S. A. Zolp. 
:834 West 33-rd st.. Chicago, 
III. Sekretorius su mielu no
ru suteiks visiems pilnas ži
nias

Stokim visi kaip vienas i 
darbą, kad butume kartu su 
kitom pasaulio tautom.

M. K. Silius, 
Raportų vedėjas.

Redakcijos pastaba: Spren
džiant iš visų iki šiol pasiro
džiusių straipsnių apie busi
mą parodą, mums rodos, kad 
rašytojai patįs nežino, ką jie 
kalba. Raginti kitus parodoj 
dalyvauti, neturint tam aiš
kaus plano, yra bergždžias 
darbas. Pirmučiausia sąlyga 
parodoj dalyvauti yra įsigiji
mas vietos. Bet vietos be pi
nigų negausi. Taigi, ar yra 
pinigų tam tikslui? Be to, su
tvarkyti savo skyrių parodo
je reikia nusimanančių žmo
nių. kad neišeitų fiasco ir gė
da lietuviams. Ar mechanikų 
organizacija tokių žmonių 
Chicagoje turi? Ar yra žmo
nių, kurie per visą parodos 
laiką galės tenai stovėti? Ir 
ar jie turės savo laiką paau
koti “tautos labui,” ar jiems 
bus atlyginta? Jeigu ture?- 
būt atlyginta, tai kas duos 
tam tikslui pinigų? Kokie 
daiktai parodon bus priima
mi? K e no adresu jie turi būt 
siunčiami ir kas už juos atsa
kys savininkams? Kas užmo
kės už grąžinimą tų daiktų 
savininkams parodai pasi
baigus? Iki šiol šitie klausi
mai da nebuvo pajudinti. O 
jie turėtų būt jau išrišti ir a iš- 
kųs visiems, kurie prie tos 
parodos nori ruoštis ar joje 
dalyvauti.

Darydami šitą pastabą 
mes nenorime mechanikų 
norams pakenkti, bet. prie
šingai, norime atkreipti ju 
dėmėsį į praktiškąją to rei
kalo pusę.

bet ar jie vieni pajiegs tą pa

daryti? Tai yra didžiausia.; 
gėda, ir jeigu musų moterė-' 
ės nepasitaisys, tai kitą sykį 
paduosiu jų vardus ir pavar
des. K. Juškienė.

MONTREAL, CANADA. 
Muštynės lietuvių baliuje.

Montreale lietuvių yra ne
mažas skaičius. Yra ir kelios 
draugijos, kurios mėgina ši 
tą veikti, žiemos laiku paren
gia šokius. Bet tenka apgai
lestauti. kad musų jaunimas 
turi netikusių papročių, mėg
sta pasigerti, o paskui užka
binę ja nekaltu* žmones, iš koį 
kila net ir muštynės. Pavyz
džiui, gruodžio 29 buvo su- i 
ruoštas Lietuvos Sūnų ir j 
Dukteių Draugijos šokių va- • 
karas, kur keliatas musų jau- j 
nuolių, nesenai atvykusių iš 
Lietuvos, prisigėrė ir ėmė už- j 
kabinėti linksmai žaidžian
čius svečius, iš ko pasidarė 
daug nemalonumo netiktai 
publikai, bet ir tiems patiems 
jaunuoliams, nes kai prasi
dėjo muštynės, tai ir jiems 
teko gerokai nukentėti nuo 
savo oponentų.

Laikas butų mest toks 
tamsus darbas, kuris tik gė
dą lietuviams daro svetim
taučių akyse. Rengėjams gi 
patartina ateityje šitokius 
nenuoramas prašalinti iš sa
lės. Ten buvę*.

ĮJ’M atgiJjePė apie Požėlą la- Vo anglis, jis gamina savo 
* - ~ ’■ . ,gazą. savo elektrą, savo stik-
Man teko kalbėtis su pro- lą, savo gumą, parduoda 

moterių, tai jis nori suporuo- dirbtuvėj savo valgį, kavą, 
ti Požėlą su Komaru, nes arbatą, pieną, senvičius. sriu- 
Gansonas atsisako su Požėla bą — viską tau atneša ir pa- 
ristis. J. S. Jaru*, 'duoda, tik užmokėk pinigus.

SCRANTON, PA. 
Subadė žirklėmis mergaitę.

Šiomis dienomis čia mirė 
Pangonių 12 metų amžiaus 
mergaitė, kurią Juozas Jur
kų* žirklėmis subadė. Mer
gaitė buvo nuvežta ligoninėn 
ir tenai mirė. Po to Jurkus ir 
save subadė žirklėmis. Jis 
buvo dėl to areštuotas ir pa
dėtas kalėjimam Jis paeina 
iš Raseinių apskričio, Vi
duklės parapijos, apie 30 
metų amžiaus ir Amerikon 
atvažiavo prieš Pasaulinį 
Karą, šito jo pasielgimo 
priežastis nežinoma.

J. Petriky*.

Per 1928 metus Amerikoj 
buvo surūkyta daugiau kaip 
100,000.000,000 cigaretų. 
Viena Chicaga tik išleido dū
mams $37,500,000.

z*



r

No. 2. Sausio 9 d., 1929 nuKELEIVIS 

PLIKABLAUZDŽIV INTERNACIONALAS KELIAUJA PO AMERIKA.
4

Joj Ashley (iš Londono). Jos dabar keliauja po Ameriką ir pasirodo įvairiuose teatruose.
I

Dideli Kinų Įvykiai.

Viename teatre komedi- 
jantas kartą pasakė: “Žmo-

juo 
juo 
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čia matote grupę europiečiu, kurios savo šalyse buvo pripažintos kaip gražiausios merginos. 
Iš kairės į dešinę seka: Marcya ir Jacųueline Cobra (iš Ispanijos). Ginette Gaubert (iš Pary
žiaus). Angel Joyce (iš Londono). Elsie Korin (iš Austrijos). Marguerite du France (iš Francuzi- 
ios). Nitą Smolska (iš Lenkijos). Natalja Barr (iš Rusijos). Katherine Reiter (iš Vokietijos) ir

"DURNIUS”

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Litvinovas Apie 
Tarptautinę Būklę

—Koman, Maike. duosiu tus. Tiktai arkliavagiai čigo- 
velnių!

—Už ką
—Tu vis

kad cicilistai 
musų lietuviškai tautai, 
dabar matai kas išėjo?

*■—O kas?
—Ogi visa musų tauta 

kosi ant juoko išstatyta. Ir tą 
padarė mums cicilistai.

—Apie ką tu dabar kalbi, 
tėve? Kur socialistai išstatė 
musų tautą ant juoko?

—Ne jus patys. Maike. tą 
padarėt, aie čigonai, bet vis- 
tiek iš jūsų pričynios.

— Kalbėk aiškiau, tėve 
nesikarščiuok. nes aš negaliu 
tavęs suprasti.

—Argi tu. Maike. neskai
tei gazietose. kad Lietuvos 
čigonai žada išsirinkti sau 
karalių, o Polsčiaus čigonai 
jau turi sau ciesorių pasisky
rė?

—Taip. tėve, as apie tai kas šešioliktas, 
skaičiau, 
bendra ■ 
su socialistai

—A aje.

nai da nesupranta parlamen- 
? tinęs tvarkymosi sistemos ir
meluodavai man. renkasi karalius. Nejaugi tu, 

nėra priešingi tėve, norėtum stovėt ant vie- 
0 nos lentos su čigonai

—Bet aš. Maike. esu vyčių 
vaisku staršas generolas ir 
Sčeslyvos Smerties Susaidės 
prezidentas, o musų konsti
tucijoj stovi parašyta, kad 
paris žmonės negali sau val
džios rinktis. Valdžia turi 
būt iš viršaus, nuo paties Die
vo paskirta, taip kaip šventas 
tėvas yra Dievo paskirtas ant 
visų katalikų, ir risi turi jo 

i;- klausyti. Už tai. vaike, aš no
riu. kad ir Lietuvos valdžia 
butų nuo por.o Dievo, o tokia 
valdžia gali būt tik šviesiau- 
sis ciesorius.

—Taip ir čigonai galvoja. 
Bet šitokia pažiūra, tėve, jau 
senai atgyveno savo laikus. 
Francuziios karalius Liudri- 

kuris skaitė 
bet ką gi tas turi save “Dievo pateptiniu

-u lietuvių tauta ai- ‘ ’
9

koks tu durnas,i 
Maike! Nejaugi tu nesupran- 
i i šito dalyko, kad svetimtau
čių akyse čigonai dabar sto
vės aukščiau už musų tautą, 
ba jie turės savo karalių. o‘ 
mes — ne? Ir čia visa kaitė 
puola ant jūsų galvų. Maike. 
be jus visą 12iką rėkėt. kad( 
karaliaus mums nereikia, o; 
dabar čigonai ėmė ir pi alėti-į 
keri us!

Jeigu tu esi toks jau <li-i 
delis patriotas, tėve, tai turi 
būt socialistams dėkinga*.1 
nes jie čia kaip lik geruoju [karališkas brudas nesutepė 
musų tautai pasitarnavo. [Lietuvos vardo.

—Nešnekėk, Maike.tokių! —Gudbai, Maike. 
dalykų, ba mane zlaslis ima. [darosi baisu, kaitų 
Kaip aš tą viską vakar andu- šneki! 
mojau, lai net apsiverkiau iš 
markatnuino. Tik tu pamis- 
Ivk: buvom jau princą Ura
chą i karalius aprinkę, kuni
gai buvo jau ir “Tėve Musu" 
ji lietuviškai išmokinę. ;

Ii-

9

1. se
nai jau neteko galvos. Rusi
jos caras taip pat mėgdavo 
vadinti save “Dievo patepti- 
niu,” bet ir jis buvo sunai
kintas. Net turkai, ir tie nu
vertė ir išvijo savo sultoną, 
kuris norėjo juos valdyti tur
kiško dievo vardu. Didžiau
sia pasauly Kynų tauta taip
gi nusikratė karaliaus ii- ap
skelbė respubliką. Kaip ma
tai. tėve, visi “Dievo patep- 
tiniai” eina už tvoros. O tu 
dar pyksti ant socialistu, kad 
iic neleido Lietuvai Įsigyti 
karaliaus. Socialistams rei
kia pasakyti didelį ačiū, kad 

ikarališK 
; Lietuvos 

Maike. tokių!

Tass” plačiai informuoja įėjo prie santikių su Latvija,
apie centralinio vykdomojo 
komiteto sesijoj Litvinovo 
pasakytą kalbą Rusijos tarp
tautinės padėties klausimu. 
Dėl Locarno Litvinovas pa
reiškė, kad juos prasidėjo la
biau aktinga didžiųjų valsty
bių nugalėtojų politika. Ryš
kiausiu to diplomatinio dar
bo pagyvėjimo pavyzdžiu 
galima laikyti anglų-francu- 
zų susitarimą ir anglų-japo- 
nų derybas. Liesdamas pažy
mėjo, kad sovietų vyriausybė 
laikė ir laiko reikalingu arba 
visiškai nusiginkluoti arba 
bent maksimaliai sumažinti 
apsiginklavimą. Pereidamas 
prie Kelloggo pakto ir pri
mindamas apie SSSR rezer
vus, prisijungiant prie jo, 

Vienas Šanchajaus laik-! Litvinovas nurodė, kad Ru- 
raščio korespondentas labai!sija esanti pirmųjų valstybių 
vaizdingai aprašo didžiau-į tarpe, kurios tą sutartį ratifi- 
sios žmonijos istorijoje tau- kavo. Iš 14 Kelloggo pakto 
tos kilnojimąsi, kuris šiais i iniciatorių valstybių, pasira- 
laikais vyksta Tolimuose Ry-i šiušių, ji Paryžiuj, iki šiol jo 

i tuose. Kiniečių milionai pe-1 neratifikavo nei viena. Pak- 
reina didžiąją Kinų sieną ir [tas neratifikuotas taip pat 
veržiasi į Mandžiurija. užim- Lenkijos ir Pabaltijo vaisty
dami derlingąsias dar nese- bių, išskyrus Lietuvą, 
nai neapgyventas vietas.

1 Prieš rusų japonų karą škimus, kad raudonoji armi- 
Mandžiurijos gyventojų bu-i ja yra kliūtis bendram nusi- 
vo nedaugiau kaip 3 milio-Į ginklavimui, Litvinovas pa- 

, kad tik raudonosios 
iu į milionai. Tik per vienerius i armijos dėka SSSR jau ek-

‘ milionai. Kai kurių rimtų vas nurodė, kad SSSR netu

Kaip jau matėme, 
žmogus vrA tamsesnis, 

gus, kuris yra durnas, bet ži- greičiau jis kitą “išdurnins. 
yra ne nes jam rodosi, kad viskas 

Bet, kuomet žmo- yra paprasta ir aišku. Ir tik 
yra dūmas, o nežino, tada žmogus pamato koks jis 

‘ ■ menkutis.
kuomet jis susiduria su pro
tingesniais, ar tai mokykloje, 
ar per knygas. Daugelis dai
ktų, kurie išrodė aiškus ir pa
prasti. pasidaro labai Įdomus 
ir komplikuoti. Pav., papras-: . . , . * . o_t-tas šlapias vanduo, pasirodo, ! «' <T.t?’'
susideda iš dviejų degančių 
gazų! (hydrogenas ir eksige- 
nas dega).

Taigi, iš dalies mes visi, 
galima sakyti, esam “durne
liai.” bet vietoje “dūminti” 
viens kitą, daug verčiau yra 
studijuoti, ir tada daug Įdo
mių dalykų atsivers prieš 
musų nustebintą vandentu- 
vę. Rafaei Vaitis.

no kad jis durnas, 
durnas... ~ 
gus 
kad jis durnas — tai tada jau neišmanėlis ir 
jis tikrai durnas!”

Reikia pasakyti, kad čia 
yra pasakyta daug teisybės. 
Nes ištikrujų, tikri bepročiai 
nežino, kad jie yra bepro
čiai. Ir atvirkščiai, protingas 
žmogus (ir teisingas) greitai 
pamatys, kad jis pasielgė 
klaidingai,-ir nesidrovės pri
sipažinti, kad jis “durnai” 
padarė.

“Durnius.” tai yra vienas 
paprasčiausių žodžių dauge
lyje kalbų. Atvažiuoja žmo
gus Į svetimą šalį, ir vienas iš 
pirmutinių žodžių, kurį jis iš
moksta. yra “durnius.” arba 
tą pat reiškianti.*, Vaikai ir 
tamsuoliai tankiausia jį var
toja. Vos sugeba žmogelis 
šiaip taip egzistuoti: šiaip 
taip paplepėti, o jau kitą 
žmogų ‘‘durnium” apšauks 
(bet pats savęs — niekuo
met?. Jeigu toks ta m su n as 
mato, kad žmogus myli pra
leisti laiką prie skaitymo, 
kuomet jam rodosi, kad ge
riausia yra praleisti laiką 
niekus plepant, — tai jau ir 
“durnius”... Nusižudo žmo-; 
gus tai tamsunas negi kli
bins savo menką protelį! 
Vietoje suprasti ano žmo- 
gauspadėti: atsižvelgti Į.ap 
linky bes, — tamsunas tik nu
moja ranka ir pasako: “dur
nas." ir atliktas kriukis... Pa
proty* “dūminti" kitus žmo
nes labiausia išsiplatinęs tar
pe tamsesnių sluogsnių. Gal 
būti, jog jiems rodosi, kad 
jeigu jie “dūmina" kitus, tai 
niekas nepastebi jų pačių 
menkumo. Pas labiau apsi
švietusius žmones yra priim
ta mažiau “dūminti” kitus, o 
labiau atsižvelgti ir taisyti 
savo klaidas. O klaidų daroMan

šitaip kiekvienas. Vienam stokuoja
iškalbos, kitam gero apsiėji
mo. trečiam geni principų.■ — X A *■

SOVIETU KARIUMENĖ ’ ^įvirtam gabumų prie mok- 
BRUZDA?

.-------- ------ ------------- Sovietų Rusijos karo ko- f)eft0 (aj mokslininkai, kurie
ji lietuviškai išmokinę, sh nnsaras ir vadas Vorosilovas tyrinėja žmonių būdą (psv- 
užėjo cicilizmo pavietrė *u!Ia'<’ >.Ke . “Krasnaja pesnia jchol0gai). visuomet tyrinėja 
visokiom l ivaliucijom, ir mu- inkime padal ė >en.>acinį įmogu visapusiškai. Tik pa
sų tauta pasiliko be cieso-‘l)iane^1T1?\ , kuris sukrėtė jygmus žmogaus gerąsias ir 
riau*! Dabar visas svietas iš Maskvos viršūnes ir sukėlė b}Ogas[as ypatybes, galima 
mus juoksis. Sakys, čigonai kalbas. į butų išnešti teisingą sprendi-

' \ orošilovas tvirtina, kad mą. Bet minia, žinoma, ne
dabartinė valdžios politika mokslinčius... Sugeba žmo- 
skaldo sovietų kariumenę, 'gu< paplepėti, mandagiau 
kui ios žymią daugumą suda- apsieiti — tai minia (ypač 
ro valstiečiai. \ aidžios po!‘-[tam<i minia) ir lenkiaspran- 
tika valstiečių Įvertinama _ Rors iš kitu atžvilgių 
neigiamai, irtas atsiliepia ĮU butu ir d idžiausis niekšas, 
kariumer.ėj. Neigiamas ka- Tas ;r išaiškina, kodėl viso- 
riumenės

.sliškų dalykų, ir tt. Bet kiek- 
: vienas turi ir gerų ypatybių.

i

Liesdamas Briando parei-

metus ten persikėlė beveik 2 jzistuojanti 12 metų. Litvino- 
_______1. __ 2 ...
stebėtojų nuomone, per kele- jokių agresingų tikslų Lenki- 

' krašte gyventojai jos atžvilgiu. Tarp Lenkijos 
ir SSSR korektingi santikiai, 
bet nepakankami. Pagrindą 
bijoti duoda ne Sovietų tai
kinga politika, o lenkų ir ru
munų vyriausybės ir nuolati-

tą metų 
padidės dvigubai.

Baisus yra. sako bendra
darbis “Daily E.vpress,” šios 
minios pavargusių kiniečių 

[judėjimo vaizdas, kiniečių.
j apsirengusiu mėlvnais ir bal-;n^a* pasitarimai tarp tų vals

Lietuva. Estija ir Suomija, 
pareikšdamas, kad tuos san- 
tikiuos nepyko jokių pakai
tų. SSSR atsidėjusi seką, kad 
tos respublikos formaliai ir 
faktiškai išlaikytų savo ne
priklausomybę ir savistovu
mą. Ypatingą dėmėsi SSSR 
kreipianti kovai už nepri
klausomybę. kurią veda Lie
tuva. Su Lietuva SSSR esanti 
drauginguose sanukiuose. 
SSSR sekanti lenkų lietuvių 
ginčo plėtojimąsi, prisidėda
ma. kiek tai galima, prie tai
kingo jo išsprendimo. Pa
siektas paskutinėj Karaliau
čiaus konferencijoj susitari
mas vienu iš tų ginčijamų 
klausimų, nors ir nežymiu, 
leidžią tikėtis tokių pat pa
lankių rezultatų tiesioginių 
derybų tęsimo atveju tarp 
abiejų valstybių, nesikišant 
pašalinėms Įtakoms ir be 
prievartos. Jokių pasikeiti
mų neįvyko taip pat santi- 
kiuos su Anglija, Švedija, 
Norvegija. Danija ir Graiki
ja. su kuria dabar vedamos 
prekybos derybos. Toliau 
Litvinovas pažymėjo nebu
vimą normalių santikių arba 
bet kokių santikių su eile Eu
ropos valstybių, kurių tarpe 
yra tokių, kurios SSSR pa
reiškė žymias pinigines pre
tenzijas ir bergždžiai manė 
SSSR nepripažinimu išgauti 
jų patenkinimą.

Baigdamas Litvinovas pa
žymėjo. kad. kol SSSR pa
siūlymai dėl nusiginklavimo 
atmetami. SSSR neturi silp
ninti ir nesilpnins savo karo 
pajėgų. (Elta).

subytino Gedimino tautą!.. 
Kaip aš pradedu apie tai 
mislyt, Maike. tai net gyventi 
nesinori. Anistagat!

—Tavo nusiminimas visai 
nereikalingas, tėve. Ne nusi
minti, bet džiaugtis reikia, 
kad Lietuva šiandien neturi 
karaliaus, nes jeigru ji toki 
nenaudėli šiandien turėtų, 
tai ji butu lyg su čigonais. 
Kultūringos tautos i«’> be-

iš kitu atžvilgių , • •_ • _ __
Tas ir išaiškina, kodelviso- 

nusiteikimas ken-kje sukčiai, “auksinių plytų” 
kiąs jos kariškam darbingu- pardavinėtojai, taip lengvai 
mu’- i prisiplaka prie žmonių. Mat,

Voiošilovas taip pat pasi- masės dar nemoka kritiškai 
veik visos iššlavė karališkajį sakė už pritraukimą kariu- žiūrėti i žmogų, bet pasiduo- 
šlamštą Į šiukšlyną, o monar- menėr. senųjų prityrusių ka- da Įspūdžiams — kaip ta žo- 
chų vieton pastatė pačių pi- rininkų, kas irgi nemažiau lė — linksta ten, kur vėjas 
liečiu renkamus parlamen- sensacinga. pučia.

GINČAS.
(Mintis skolinta.)

Vieną kartą tarp savęs 
siginčijo žmogaus kūno da
lys : kuri iš jų viršiausia ?

—Aš. — sako galva. — Aš 
visam kam galva! Be manęs 
jus niekis... Aš mąstau!

—Daug ką reikia mąstyti! 
—sako liežuvis. Be to. mąs- 
tvti ii- svarstyti dažnai būna• • • 
kenksminga. Paimkim, kad 
r nuovadų viršininkus arba 
iiaip jaunuolius... Ar jiems 
eistina mastyti?... Aš virsi-*■ •< 
įinkas! Aš skiriu žmogų nuo 
gyvulio...

—Na. nelabai girkis, — 
pastebėjo atsargi ausis. Da
bartiniais laikais, 
kad tave neprikąstų...........
šiaušia — aš! Aš moku klau
syti ir slaptai paklausyti...

—O aš galiu nužiūrėti, 
pasigyrė akis.

—O mes galim, esant rei
kalui ir patriotizmosiekiams,' 
‘traukt ii- neleist!” — sušil
to rankos. Be to. mes mokam 
imt...

—O mes mokam pabėgt! 
—sako kojos. Čia svarbiau
sia.

Širdis norėjo pasakyt apie 
savo nuopelnus, bet jai ne
davė ir prasižiot. Kokiem ga
lam dabar reikalinga žmogui 
širdis? Kad visokius nemalo
numus jausti ’ Tik gyvenimą 
sau nuodyti! t

Plaučius visos kūno dalys 
pasmerkė, pasiremdamos iš
kabintais pašto ir kitose Įs
taigose plakatais bei blaivy
bės organe “Sargyba" iliiist- 
•aci jomis.

Galų gale, kad išrišus 
klausimą, nutarė kreiptis 
prie nugaros,

—Pati viršiausia aš! — at
sakė nugara. Nes per mane 
gali Įkvėpti žmogui kokius 
tik nori Įsitikinimus ir pažiū
ras...

Visos kūno dalys su tuo 
sutiko ir pripažino nugaros 
viršenybę, nors ji iki šiol da 
neatskirta nuo kūno dalių.

A.Sk.

su-

svai mėlynais skarmalais.!tybių generalinių štabų, 
nešančių ant pečių savo tė- j Liesdamas santikius su 
vus, lydimų apdriskusių!Anglija Litvinovas pažvmė- 
žmonių ir būriais pusnuogių i jo, kad SSSR nelinkusi da- 
vaikų. Šimtais tūkstančių ■ bar, kaip ir prieš santikių nu
šliaužia šitos dvikojės kirmė- traukimą, susitarti nepriimti- 
lės pey bado apimtą Kiniją. - - -
Tai—siaubas. Nei kinų, i 
pasaulio istorija to žinoti ne-j 
galėjo. Minios kiniečių pe
reina didžiąją”sieną po 40-50 
tūkstančių žmonių. Iš šiaurės 
Kinijos eina i pietinę Man- 
džiįiiiją perpildyti garlai
viai. Perpildyti ir traukiniai. 
Žmonės sėdi ant stogų. — 
kur kas tik gali prikibti prie 
traukinio, tas ir važiuoja.
Vaikai gimsta kely 
miršta, bet i 
Potvyniai, nederlingi metai, 
'“banditų" užpuolimai tokių

nomis jai sąlygomis. SSSR 
nel santikiai su Amerikos Jung

tinėmis Valstijomis smarkiai 
auga ekonominėj srity. Ame
rikos Jungtinių Valstijų vy
riausybė iki šiol nebuvo vals
tybių tarpe, kurios intriguo
ja prieš SSSR. Ekonominiai 
santikiai tarp abiejų šalių da 
labiau padidėtų, jei butų at
statyti oficialiniai santikiai. 
Santikiai tarp SSSR ir Arti- 

.,Pa?? !mu.iu Rytų niekuomet nebu- 
si/ovė nesiliauja, jvo taip geri, kaip dabar. San-

I

,-1 ‘milUJLU tumu

zlu*?.'įpat išbadėjusiu ūkininkų ir 
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vidaus karai — sunku Įsi
vaizdinti. ką turėjo pergy
venti kinietis, palikdamas, 
savo bočių kaimus ir savu 
gričias. Kaimas kiniečiui — 
jo pasaulis, šimtai milionų 
kinų ūkininkų pragyveno sa
vo kaime, nesitolindami nuo 
jų per kelis kilometrus. Ki
nai. išvažiavę svetur. Ameri
kon. ir turtus susikrovę, sva
joja grįžti tėvynėn ir ten ra
miai numirti. Kinų kaimas 
amžiais kentė skurdą, ramiai 
žiūrėdamas, kaip jų pačių 
kareiviai mindo brangius pa
sėlius ir išvagia gyvulius. Da
bar jie persikėlė ir jau atgal 
nebegrįš. Mandžiurija virst? 
nauja Kinija. Japonių val
džia Mandžiurijoje, komer
santai ir verslininkai viso
kiais budais stengiasi padėti 
kiniečiams persikelti. Kiek
vienas naujai atvykęs kinie
tis gauna žemės plotą, gyvu
lių. sėklų ir dalį produktų.

tikiai su Italija neduoti a jo
kių priežasčių tarpusaviu nu
siskundimams, nežiūrint 
priešingų režimų abiejuose 
kraštuose. Santikiai su Japo
nija korektingi. Pažymėjęs 
draugingų santikių stiprėji
mų su Afganistanu ir Persija 
ir pareiškęs pasigailėjimą, 
kad Nąnkino vyriausybė va
ro SSSR atžvilgiu čangtsoli- 
no politiką, Litvinovas per-

DIDELI KYNŲ ĮVYKIAI.
Mandžiurijos labai naudin 
gas Japonijai, nes Mandžiu
rija virsta didžiausia rinitą 
Japonų prekėms. Svarbiau
sia, kad iš Mandžiurijos ja
vai yra gabenami dideliame 
kiekyje ir su palengvintomis 
tarifo sąlygomis i Japoniją. 
Didžiausi vaidmenį kiniečių 
Mandžiurijoje Įsikūrimui 
vaidina pietų Mandžiurijos 
geležinkelis, kuris* yra japo
nų rankose. Geležinkelių 
valdyba nesenai yra gavusi 

. . . Amerikos Jungtinėse Valsti-
Bet paskutiniuoju laiku vai- jose 40 milionų dolerių per- 
džia iš jų išreikalauja 40 gabenti kiniečiams. Ikuri- 
nuošimčių derliaus. Man- mas kiniečių Mandžiurijoje 
džiurijos ūkio gamyba smar- Įgijo organizuotą formą, 
kiai ii- greit auga. Pereitų maršalui Čangtsolinui vado- 
metų bėgyje sojos rinkliava ,vaujant. Pastarasis, japonų 
padidėjo 25 nuoš. Iš sojos Į vyriausybės nurodymais, vi- 
anksčių išdirba sviestą, daro šokiais budais padėdavo su- 
muiią ir margariną, kuris yra rasti kiniečiams išeitį ir pats 
gausiai išvežamas i užsienį, vadovavo kolonizacijai. 
Didelis apgyvendinimas^___  ___ 1

Mokslas Prikelia 
Numirėlius.

Nesenai Maskvoje. Poli
technikos muziejuje. Įvyko 
vieša paskaita profesorių 
Kuliabko ii- Andrejevo, ku
rie pranešė kai kuriuos so
vietų mokslininkų veikimo 
vaisius iš Lovos srities su 
mirtimi.

Rusijos mokslininkų eilė 
darė bandymus didžiulės 
reikšmės visai žmonijai. Po 
to, kai prof. Krafkovui pavy
ko druskos skiedinyje atgai
vinti kraliko ausį, kilo klau
simas apie tai. kad galima 
Lutų priversti gyventi izo
liuotą širdį. Bandymai šioje 
srityje puikiai pavyko. Prof. 
Kuliabko jau sukonstruavo 
aparatą, kuriame pasisekė, 
kad pradėjo plakti iš katės 
išplauta širdis. Tam pačiam 
profesoriui pasisekė atgai
vinti širdį ką tik mirusio vai
ko.

Nuostabius bandymus su 
gyvuliais darė prof. Andre
jevas. Jam pavyko atgaivinti 
nužudytojo šuns organizmo 
veikimą. įleidžiant Į miega
mąją arteriją Rinker-Lukko 
skiedinio. Po to šuo lyg atgi
jo: atsirado pulsas ir atsi
naujino kvėpavimas.

Prof. Andrejevas padarė 
vykusį bandymą ir su žmo
gaus lavonu. Praėjus tam tik
ram laikui po to, kaip buvo Į 
miegamąją arteriją Įpiltas 
skiedinys, numirėlio širdis 
pradėjo plakti, tuo sujudino 
stalą, ant kurio gulėjo lavo
nas. Iš numirėlio gerklės pa
sigirdo kažkokie duslus gar
sai.

Buvo toks klaikus vaizdas, 
—pasakojo prof. Andreje
vas, — jog pakartoti bandy
mo aš nebedrįsau...

Širdies veikimo atgaivini
mas yra jau sprendžiamas 

— žingsnis kovoje mirčiai nu- 
N. N-tė. galėti. (Tass).
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Korespondencijos
LAWRENCE, MASS. 

Vietinės žinutė*.
Musų kolonijoj darbąi tru

putį pagerėjo: nekurtos au- 
dinyčios dilba “special” lai
ką. Bet iš kitur atvažiavu
siam darbas yra sunku gaut.

Lietuvių L’kėsų Kliubo va
karienė. kuri buvo surengta 
31 gruodžio laukiant Naujų 
Metų, pavyko gerai. Žmonių 
buvo visur pilna, visi valgė, 
linksminosi, o jaunimas šo
ko. Kliubui liks gero pelno.

ORGANIZUOS MEKSI- 'J 
KOS ŪKININKU MILI

CIJĄ.
Meksikos valdžia nutar 

sudaryti ūkininkų miliciją, 
kuri buvo panaikinta nuver
tus Diazą 1910 metais.

Per pereitus 1928 metus 
Chicagos Universitetas gavo 
nuo įvairių labdarių $6,858,- 

1042 aukų.

Areštuotas Paryžiuje Lit- 
Į vinovo brolis patvirtino, kad 
j tas 1,000,000 dolerių, dėl ku- 
■rio jis yra suimtas, buvo iš-( 
: leistas komunistų Internacio-,

KAVALIERIUS DĖL PA- f ANGLIJA “GINSIANTI” 
NELĖS ĮŠOKO JŪRON. PABALTIJO VALSTYBES 
Pereitą vasarą plauki lai- SSSR UŽPUOLIMO.

vas iš Francuzijos į New Švedų 1 i knistis “Afton- 
Yorką. Viena vakarą laive bladet” įdėjo įdomų straips- 
kilo sumišimas. Pasirodė, nį, pavadintą: “Anglijos su- ...... ...... ........................ ......

sii-upinimas Balti jos valsty-; Kerenskio įstatvma, kuriuo
bių likimu. .....

StraipsnyHBI __________________ _____
Anglija pati pareiškusi suti-! Latvijos buvo išsiųsta keli

kilo sumišimas.
kati vienas keleivis įkrito į 
jurą.

Laivas buvo sustabdytas ir 
Į vandenį nuleista pagalbai 
valtys. Nors buvo tamsu, bet 
šiaip taip pasisekė skenduolį 
rasti. Jis buvo apalpęs, bet 

1 « - « • ą •

KOMUNISTAI BIJO KO- ■ 
MUNISTU ROJAUS.

Latvijos komunistų frak
cija įnešė Seiman įstatymo 
sumanymą, kuriuo siūlo pa
keisti dar veikiantį Latvijoj

HARRISON, N. J. 
Ramios Kalėdos.

Hanisono teismas šįmet 
per Kalėdas nedaug biznio 
tepadarė. Policija sako, kad 
girtų buvo daug, bet triukš
mo niekas nedarė ir nei vie- 
no nebuvo areštuoto. Tai bu- paguldytas į laivo ligoninę 
vo, sako, ramiausios Kalėdo?'a4*£a.v0,. ...
Harrisono istorijoj. ■ viskas buvo ištirta.

Oras čia iki šiol buvo šil- štai kas pasirodė: jaunas ke
tas ir gražus. kaip pavasarį, peivis,'*' kuris įkrito į jurą, 
rodos, tuoj ir medžiai iš-diaugavo^ su viena gražia 
sprogs. hvashingtoniete, plaukiančia

Sausio 2 d. vietos bolševi-. suerzino savo parapijomis, 
kai buvo surengė “misijas.” I kad tie dabar už plauku rau- 
M isionierium buvo Senas 
Vincas. Pirmiausia S. Več- 
kys perskaitė “evangeliją” iš 
“Laisvės” 1927 metų, o Se
nas Vincas (Jakštys) pasakė 
pamokslą apie raudonąjį 
biznį ir jo kančias. Buvo ren
kamos raudoniems biznie
riams aukos. Žmonių buvo 
apie pora tuzinų!

Girdėjau, kad socialistai 
rengia prakalbas 27 dieną 
sausio. Sako, bus “Keleivio” 
redaktorius S. Micheisonas, 
kuris nesenai yra sugrįžęs iš 
Lietuvos. Todėl laurenciš- 
kiems bus gera proga ką nors 
naujo išgirst apie Lietuvą.

Žmonės čia kalba, kad 
moteiai Biručių Kliubas jau 
pakratė kojas ir pinigus na
rės pasidalijo. Jei tai teisybė, 
tai Birutės gerai nuprogresa- 
vo. Reporteris.

i-1 
j mi draudžiama kova su revo-! 

sakoma, kadiliuciia ir kuriuo remiantis iš

t Pajieškau švoperio Antano Me<iei- 
Į kc.s. fiaeinn iš Lietuvos Rietavo pa r, 
i Teisią apskr , Druopstu kaimo; dirbi 
liinglių kasyklose aplink Pittsburg... 

.' _jAntri metai kaip nežinum ar gĄ"vas ar 
irėu miręs yra. Jis pat? ar kas kitas žir.«.t, 
• | Meldžiu duoti žinią žemiau paduotu

|antrašu: (2)
JOSEPH JANUšF.YVSKl

, Infirmary, Ward 41.
Oak Furest, Iii.

Pajieškau brolio Stanislovo Putos, 
paskutiniu laiku gyveno Chicagoje ir 
Floridoje, paeina iš Iškonių kaimo, Pa
nevėžio upski. Arą labai svarbus rei
kalas; kas apie jį žino, malonės pra
nešu arba na t s lai atsišaukia. (3) 

MARY PUTA-JATULIS
SI 1 \Vashington st., Stoughton, Mass.

kimą padėti Pabaltijo valsty- asmens 
bėms, jeigu jas užpultų So- veikimą, 
vietų Rusija.

Esą Anglijos kliubuose
dažnai esą svarstomi kiausi- DIDELI POTVYNIAI TIES 
mai, liečią Pabaltijo valsty
bes. Cituodamas anglų spau
dą straipsnio autorius sako, 
kad Pabaltijo valstybės neži
no labai svarbaus dalyko, 
būtent: iš kur joms reikia 
laukti pagalbos ir nurodo, 
kad Anglija yra sudominta, 
kad Pabaltijo valstybės gy
vuotų.

go, ar jis* šoktų dėl jos į ju- Esą, Anglija Jaikosi prin- 
res. — Šokčiau, — jis atsakė, cipo “

—Na, tai šok!
Pūkšt!
Ir nėrė nuo laivo į jurą. 
Kai jis tai darė, nieko ne

galvojo. Bet ištrauktas iš ■ 
vandens, sakėsi kvailai pasi
elgęs: ’ 
negardus.

Gražioji

už priešvalstybinį 
Komunistai, mat 

nenori patekti sovietų rojun.

Musų dvasiškas vadas tiek tuo pačiu laivu. Tą vakarą

naši ir po teismus tąsosi. Tai 
ve. prie ko priyeda kunigo 
skelbiamas mokslas “mylėk 
savo artimą kaip pats save.”

Musų bažnytinis Barbutės 
čhoras labai supyko ant save 
dudoriaus, kad neina pasi
mokyti pas Stanionio vaiką 
muzikos. Sako, jeigu išeitų 
Stanionio “konservatoriją,” 
tai gal galėtų geriau padū
duoti, tuomet nebūtų sarma
tos nei pačiam, nei gieclo- 
riams. *

Harrisono korespondentas.

jie vaikštinėjo po laivą ir 
kalbėjo meilės žodžius. Mer
gina—vis mergina. Nei iš šio. 
nei iš to paklausė savo drau-

VOLGOS ĮTAKA.
Netoli Astrachanės, ties 

Kaspijos iura, Volga smar
kiai patvino ir užliejo dide
lius žemės plotus. Potvynis 
apsėmė 25 kaimus. Gyvento
jai buvo priversti gelbėtis, 
užlipdami ant stogų. Vanduo

O.

ginti” mažas valsty
bes. kurias ji pati nori išnau
doti.

P0WHATAN POINT, 
Dirbam kasdieną, bet 

pragyvent sunku.
Kasykla čia skebinė, 

kios tvarkos nėra, žmogų lai
ko šunies vietoje. Dirbam 
kasdieną, bet vos galima už
dirbt ant pragyvenimo. lai
bai daug žmonių musų apie- 
linkėj serga influenza, bet 
miršta mažai. J. Ja-ski.

jo-

Visokios Žinios.
KUN. OLŠAUSKO TAR

DYMAS EINA.
Jam atimtas pasportas. Vi

suomenė jį jau nuteisė.
“Sekmadienis” praneša, 

kad byla dėl našlės Ustja- 
nauskienės pasmaugimo Bir
štone nėra užmirusi, bet te
besitęsia energingas tardy
mas. Įdomi naujiena yra 
prof. Herbačausko pakvieti
mas pas tardytoją, -jis davęs 
sensacingų parodymų. Be to 
“Sekmadienis” praneša, kad 
iš praloto K. Olšausko atim
tas jo pasas.

Iš kitos pusės mums prane
ša. kad prof. Herbačauskas 
buvo tardytas kaipo visuo- 
suomenės harys, kadangi 
tardymo įstaigos sužinojo 
apie visuomenėj nerimstan
čius gandus dėl paslaptingu 
nužudymo i 
Laikraštis “Echcr” žinią apie 
paso atėmimą iš praloto Ol
šausko ii*apie tardymą Birš
tono byloj deda po bendra 
antrašte. Ir tiesa, visuomenė? 
sprendimas Birštono byloj 
jau senai padarytas, apie jį. 
pasak vienos karikatūros, vi
si žvirbliai čirškia. Tik teis-, 
mas gali sprendimą panai-■ 
kinti, ar patvirtinti ir reikia 
džiaugtis, jei teismo įstaigų 
aktyvumas toj šiurpulingoj 
byloj reiškiasi. ,“L. Ž.”

Pajieškau draugų. Antano ir Kazio 
Liutkevičių; iš amato yra siuvėjai. 19 
metų atgal jie ir aš gyvenom Škotijoj,

■MUVriKVII. -1^-1 
Brootlyn, N. Y.

> ir Jurgio 
____ __  _ Skirptiškių kai- 

_ j, Mariampolės apskričio. Meldžiu 
ją pačių, atba žinančių apie juos, pra
nešti, už ką tariu iš kaino ačiū. ( 1) 

GEO. J. KAZLAUSKAS
820 Bank st., Box 107, Waterbury, Ct.

Liutkevičių; iš amato yra siuvėjai. 19 
_____r___ L J* 8,-- _.

. . į paskui atvažiavom Amerikon. Jied?
nalo propagandai. Tie pini-į rodos, apsigyveno Broot*™ v v 
gai buvo išgauti išJvairiųĮ^i „paji^au 
bankų suktybėmis, IT dėlto f-mo. Mariampolės apskričio
tovariščas Litvinovas sėdi 
belangėj.

.. , - : 52 pasaulio valstybės da-
nunese daug namų Be to.ib ;uri (5,011,300 kareivių 
Astrachanės apylinkėse bu
vo jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas.

i

Astrachanės apylinkėse bu-1

BOMBOS BROOKLYNE.
Pereitą nedėldienį Brook- 

lyne sprogo dvi bombos.
KINIJOJ ŽUVO PUSĖ 
MILIONO ŽMONIŲ.

,-------------------. Anglų misionierius Simp- Kiekviena buvo padėta italų
vanduo esąs baisiai sonas praneša baisių Kinijoj krautuvėj.

_1 nelaimių smulkmenas. Kini- 
_ .. . v washingtonietė ‘ jos provincijoj Kan—Su bu-

dabar giriasi, kad dėl jos ka- ■ Vo sukilę musulmonai. .' ’ 
v čzvVn 1 sulmonų kariumenė. kuri

• anksčiau veikė prieš Čang- 
soliną, sukilo prieš pietie- 

ičius. Tuo pasinaudojo vietos 
j Anglų konservatorių ofi- musulmonai ir pradėjo sker- 
Įciozas “Times” rašo, kad sti kiniečius ne musulmonus, 
spalių mėn. Trockiui buvo 1 Daugelio miestelių ir kai- 
leista atvykti į Maskvą iš kai-mų gyventojai išpjauti iki

po ginklų ir 27,285,000 at
sargoje. Aliantai po karo pa
didino savo armijas nuo 
1,443.500 iki 1,810,600 vynj. 
Naujos valstybės — Lenkija, 
Čekoslovakija, Suomija, Lie
tuva, Latvija ir Estija — turi 
bendrai 474,000 kareivių.

i

Joną- Baeevičia. pajieškau draugi 
Juozo Endziulio. paeina iš Šakių ap
skričio, Griškabūdžio valsčiaus, Paluo
bių kaimo. Prašau atsisukti jį patį ar
ba jeigu kas apie ji žino, malonės pra
nešti, už ką busiu dėkingas (4)

JONAS BACEVICIA
252 West 17 st., Chicago, III.

VĖL RYKŠTĖS SOVIETU 
RUSIJOJ.

Sovietų telegramų agentū
ra “Kosta” paskelbė iš Oms
ko miesto telegramą apie tai. 
kad keliuose Liubinsko rajo
no kaimuose, kaimų tarybų 
pirmininkams padedant, su
imta 10 bobelių (kampinin
kui. kuriuos pirma nuplakė 
rykštėmis, o paskui uždarė 
svirnan.

Kampininkai buvę kalti
nami vagiliavimu.

“Izviestija” rašo apie pla
kimo smulkmenas. Esą pla
kimas — tai “buožių” suma
nymas. Tečiau oficiozas ne
neigia. kad plakime dalyva
vo kaimo tarybos pirminin
kas (Šorfas), kokiu gali būti 
tiktai komunistas ir sovietų 

! valdžios šalininkas. Taigi ir 
ir jo Tait7nink<7ičia ,vaWžia neS!a!i n'<Pla«<i 

u.lfanku.
'( Į ---- ■ “

I

i

Kazimiera.? Antanaiti?, pajięška sa
vo tikru bn>lio Jouo Antanaičio, kilu
sio i? Raudovėnų, kaimo. Raudonės 
vai.. Kauno apskritie.?. Gyvena Pitts- 
burg-h. Pa. rodosi F.»i4x ? street. Apie 
Irt metų Amerikoje. Jis pats, ar k&3 
kitas malonėkite duoti žinią adresu:

Kazimieras Antanaitis < 4> 
7$7 Bank st.. VVaterburv. Conn. 

t;---------- --------------  ' ~
Jena. Miškinis, pajieiikau savo drau

go P"tr> Siauravičio, Mergražerių kai- 
jjo. Vaičnos valsčiaus. Vilniaus gąb. 
\lal<.t.• s pat? atsišaukti arba žinantie- 
i i te ks«s pranešti; busiu dėkingas.

JONAS MIŠKINIS (4)
431 Milibury st.. VVorcester. Mass.

Francuzų valdžia per 1928 
metus gavo iš tabako inpno- 
polio $160,000,000. - .

Maskvoje 64 moterįs pa- 
Mu-Ji aukė buvusį Lenino draugą 

kariumenė. kuri
II
i

ir aukštą bolševikų valdinin
ką Švarca teisman, sakvda- c 7 < _
mos. kad jis yra kiekvieną jų 
vedęs, yra jų vaikų tėvas, 
bet neduoda joms užlaiky
mo. Jos reikalauja alimoni- 

ijos.
_____ _________________________ r--........ 

mo Centralinėj Azijoj, kur jį vieno, palikta gyvos tik mer- 
ištrėmė Stalinas. Gruzino gaitės, kurios padalytos vie- 
noras buvo perkalbėti pavo- tos musulmonų nuosavybe, 
jingiausį priešininką, kad jis’ Kan—Su provincijoj per 
atsisakytų nuo opozicijos skerdynę, nuo bado ir maro 
prieš dabartinį režimą žuvo apie 500,000 asmenų. 
Kremliuje. Kaipo atlygini-' __________
mas, jei ne už paramą, tai už MOTERIMS PAPUOŠALAI j 
tylėjimą, Trockiui buvo leis-' i* vari m nnns 
ta pakeisti savo dabartinė

varieriai net Į jurą šoka.

TROCKIUI PASIŪLĖ KA
RALIAUS RUMUS.

Per paskutinius rinkimus 
Čekoslovakijoj komunistai 
neteko 100.000 balsų, o bur
žuazija pralaimėjo 120,000 
balsų. Visi tie balsai prisidė
jo socialistams.

j Dėl visokių nelaimingų at- 
sitikimų 1928 metais Ameri- 

kad koj pasidarė $3,20O„OOO,OOC 
nepatogi gyvenimo vieta bu- moteriški papuošalai daromi nuostolių, 
vusiais karališkais rūmais .................................
Kaukaze arba Krime. Ma
čiusieji Trockį per jo atsi
lankymą Maskvoj sako, kad 
jis iš tikrųjų atrodo labai pa
vargęs. Tečiau jo dvasia 
esanti nenugalima. Sakoma, _________ _______________
kad jis su panieka atmetė vi--laiku busią dirbami iš varlių 
sus Stalino pasiūlymus. Po odos ridikuliai, diržai ir*kito- 
to Trockis buvo pasiųstas at- kie papuošalai. Tečiaus, Lie- 
gal į Alma-Atą, kurs yra ki- tuvos varlės esą tam netinka- 
niečių Turkestano pasieny, mos._________

2,300 PALEISTUVYBĖS j 
NAMŲ.

Maskvos žiniomis, Sovietų 
Rusijoj priskaityta 2,300 pa- 
leistuvybės namų. Bet tikre
nybėj jų yra daug daugiau,: 
nes visų niekas negali suskai
tyti.

IŠ VARLIŲ ODOS.
Jau nebenaujiena.

iš gyvačių, krokodilių ir kito
kių sutvėrįmų odos. Bet da
bar Londone įeina madon 
avalinė iš varlių odos. Pasak 
fabrikantų, varlių oda ne tik 
ypatinga varsa ir išdirbimu. 
bet ir labai praktiška. Greitu

I
New Hampshire valstijoj 

per šaudymo sezoną šį rude
nį užmušta 1331 stirna.

Gruodžio pradžioje Len
kijoj buvo užregistruota 80,- 
000 bedarbių.

Jugoslavijos karalius Alek
sandras serga influenzos Ii-

I

Taipgi oficiozas neneigia, 
kad 10 bobelių buvo “žiau
riai nuplakti ir ant nakties 
uždaryti šalton klėtin.”.

Tai mat, kaip vykdoma 
komunistų lozungas “rū
mams karas, o bakūžėms ra
mybė?”

JURININKAS SKUNDŽIA 
VALDŽIĄ UŽ NETIKUSI 

VANDENĮ. ‘ Į 
Jurininkas vardu Lester 

McFaden apskundė Jungti
nių Valstijų valdžią reika
laudamas $100.000 atlygini
mo už savo sveikatą, kurią 
jam sugadinęs netikęs geria
mas vanduo ant valdžios lai

svo.

RUSIJA GLOBOS LEN
KIJOS UKRAINIEČIUS.
Sovietų l’kiainos vykdo

masis komitetas Charkove 
svarstė ukrainiečių padėtį

' Lenkijoj. Per debatus buvo, 
j pareikalauta, kad vyriausyj 
;bė imtųsi priemonių ukrai-i 
i mečiams Lenkijoj apsaugoti. 
'Posėdy dalyvavęs vyriausy-1 

nisterijos įsakymu, visuose bes atstovas pareiškė, kad jis 
Japonijos geležinkeliuose ukrainiečių padėti atjaučiąs, 
suruošta “mandagumo savai- bet. kad vykdomasis komite
te.” Visi geležinkeliečiai — tas nesąs tinkama vieta šiam 
pradedant stoties viršininku klausimui svarstyti. Jis turis 
ir baigiant nešiku — turėjo būti sureguliuotas diplomati- 
parodyti nepaprastą manda- niu budu.
gumą ir švelnumą link kelei-i Toliau per debatus buvo 
vių. Savo eile dideli plakatai pažymėta, kad Sovietų Iiusi- 
iškabinti visose stotyse kvie- joj gyvena 30,000,000 ukrai- 
tė publiką laikytis mandagu- niečių, Rumunijos provinci- 
mo su geiežkelio personalu, joj Besarabijoj — 750.000 
“Mandagumo sąvaitė” ture- ukrainiečių. Be to, dar keli 
jo tokio pasisekimo, kad mi- šimtai tūkstančių ukrainiečių 
n isterija nusistatė rengti kas- gyvena Čekoslovakijoj, 
met tokias sąvaites. Elta.

KAIP JAPONIJOJ VALDI
NINKUS MOKINA MAN

DAGUMO.
Japonijos susisiekimo mi-

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pa.si- 
garsinimus. kaip tai: pajreškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint ta pat? apgarsinimą patai pi n t 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku- 
fietųri užsiprenumeravę laikraštį 
ir Už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
ajisivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. uz žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpirt pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROAL)WAY,

SO. BOSTON, MASS.

PAJIEŠK0J1MAI
f hunas Diil.iurgis. pajiesrau Vac

lovo Ragausko, is Lietuvos pa<-.:4i Pa
balių sodžiaus. Šiaulių apskričio, turiu 
svarbu reikalų malonėkite at -iša lkti 
žemiau? paduotu antrašu, arba *-as 
ži: ote apie ji teikitės pranešti du
su brolis Ju rza- Ragauskis y -a miręs 
12 d. gruodžio, 1928 m., likos palaido
ta? 15 d. gruodžio ant šv. Kazimiero 
parapijos kapinių su bažnytinėms ap
eigomis Visais velionio reikalais aš 
rūpinaus ir jisai prieš miisiant mane 
paliko kaipo administratorių k» turto.

PRANAS DIIMI’RGIS
121 S<»h > strect, I’įttsimrgh, Pa.

Pajieškau -uc.aus Vincento, pir
miau.? gyveno Waterbury; 1924 m. 
rugsėju mėnesy gavau paskutinį laiš
ką. Kauno gub , Ukmergės apskričio 
Sesikų valse., Melunu kaimo. Kas ži
not apie ji, malonėkit pranešti, už k^' 
busiu dėkingas, arba pats lai a. .įšau
kia greitu laiku, turiu sv-rbj reikalą.

KAZIMIERAS JASIUNAS
R F. D. 2, Box TerryviRe. Conn.

Pajieškau draugu. Valerijono Jab- 
onsko ir Simono Arlausko, Pievėr.Ų 
čaiirio, .Mažeikiu apskričio, jaa 24 me
tų kai nesimatėm. — • *

KAZ E2ERSKIS
341 Elliot st., 

Newton Upper Fall?. M 41SS.

. »*

Kazys Šulinskas, paeina iš Lietuvos 
Nendrinių kaimo, Antanavos vaisė, 
Mariampolės apskričio, pirmiau gyve
no Nevv Yorke. Jieškr- brolis Vincas 
Šulinskas, Jurkšų gatvė. Pilviškiai. 
Vilkaviškio apskr., Uthuania.

Bl ČEKIS Pajieškau durlx> už gas- 
pa-lorių arba darbininką; esu gerai pa
tyręs tame darbe ,x-r ilgus metus. 
Kalbu kelias kalbas, galiu reikalingą 
kaucija uždėti. Kam reikalingas, grei
tai rtsišaukit.

J. JANKAUSKAS
35 .N e » bąli street. Lowell, Mass.

Dykai siunčiame dėl rūkančių prabą 
puikaus tabaku. Kreipkitės pas mus. 
Europa Bona t o., 57 Dey Street,
New York. N. Y.

KKIKALING.AS BARBERYS. Pa
tyrusiam ir pastoviam žmogui, darbas 
pastovus ir gera užmokestis Kreipki
tės: W. BRILIUS <3)

4* So. Leunard(st., YVaterbury. tona.

I’YRSJDUODA 3-jų krėslų harber- 
nė. Pirmos klesos moderniški įtaisy- 
na:. Turiu greit parduoti. Priežastį 

pardavimo patięsit ant vietos. (3> 
61 Fairmont avė.. įlydė Park, Mana.

PARSIDUODA 12 KAMBARIŲ 
NAMAS su dviem lotais; frontas lotų 
50 perlų, ilgis - 1 15 pėd >.?. Du blokai 
iki gatvekarių. visi purankumai. Par
duodu prieinamu kaina. 302 Brow i 
avė.. Jamaica. L. I.. New York. (3) 

<-ii i ų p A 1'7 4
R. F. D. No. 2. Box 15. Kiilingl.v, €on:>.

Brangi savo turiniu knygutė pridedama su kiekviena boa La 

PAIN-EX PELLERIO.

P\INi-FXP

PARSIDUODA DVI STUBOS. di 
garadžiai. vaisingų medžių ir daugyb5 
visokių kvietkų. Vertės yra $9,fKM>; 
parduodu už Srt.ftrtO. Vieta labai graži; 
kas norėtų platesnių žinių, klauskit: 
laišku. (2)

C. V. YANULEVIČIUS
23(5*2 So. Dacotah st.,

l-os Angeles. Gali f.

KAS TURI ANT RANKŲ 
KARPAS

(r nori be skausmo jas prašalinti, ir 
kad ju-ų rankos išrūdytų vėl gražio , 
neko nelaukdamas klauskit laišku į<l -- 
da.ai už 2c. stampa atsakymui.

J. M. STASSEI.
!(•*> Bach st.

(3)

La Porte. Inri.

Apsisaugokite Peršalimų
PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa

vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai. Skaudama Gerklė. Keuina- 
t:ški Skausmai. Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne. tai nusipirkite šiandien. Tai vra šeimyninis lininidntas. kuri 
naudojo per suvirš pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmona:. Viską?, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis iš?klai- 
d<> kraujo . tisikinišimus; padidina kraujo cirkuliaciją j .-kauda
ma? kūno dalis; jis suteiks jums toki palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
5 svarų viedrukas už $1.50.

Balandžių visokių; Apželtkojų gel
tonų vistų; Didžiausios veislės zui
kių; Medžioklei gonėų (šunų). 2c. 
tampų atsakymui. (2)

I’. I). ANDREKl S 
I’ENTWATER, MICH.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių. Išsinarinimų. Išsitcmpimų. Nusi
rausimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo. kuomet vikriu? patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERI’J iš
varys lauk visus skausmu?? [-kaičiai 
yra visai menkiI PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonku Parduota.
Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad 

butu ant pakelio. kuri ocrl.atc!

35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus

KALENDORIAI 1929 M.
Dideli, sieniniai — vienas 30c.; 4 už 

SI.00 Siųskit Lietuvon, tai visi pama
tys kaip vienas Lietuvos karžygis su
stabdė puolusius Lietuvą 3: Rusų. Vo
kietį ir la nka, ir daili mergina gano 
aveles. Skubinkitės pakol da vra. (3) 

J. Y ERI SEVIČII S
B»x *8, I-a»rence, Mass.

KALENDORIAI
Lietui iški ir visi kitokie.

Visiems užsirakantiems siunčiame 
dabar Kainos 25c. už vieną. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siųskite, (2)

A. F. SM EETBA
135 \«-wbury st_ La*reace. Maus.

Kalendoriai;
GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI

— ir — 
visi kitokie

Jau pagaminti — užnakjmai išpil
domi — viltiems užsiitakantieiiM 
?iun<tamc dabar.

Kalendorių kainos:
25c. už vieną. $2.50 už tuziną.

Užsakymus siųskite:
JONAS KERDIEJUS

663 Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS. '

.............. ................... -"I
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KELEIVIS No. 2. Sausio 9 d., 1929 m.

Humoristika
I
i

“Keleivis’’ Justi Draugas, Patar
kit Savo Draugams Skaityti JĮ.

KUR BAKl’Žt SAMANOTA.
Kur bakūžė samanota. 
Kurioj aš gimiau?
Ir tos dienos ūkanotos.
Kai kiaules ganiau? f

Kur to kiaulės deglos, baltos, 
Kailiniai seni?...
Kur gi mintys tos nekaltos. 
Kaip žiedai jauni ?

Tas kiaules senai išpiovė.
Nėra kailinių...
Aš, paaugęs, nusispioviau 
Ir rpiestan einu.

HAROENED

Tt took the resouers half an bour to 
clear *way tlie ina«s of stone* from 
;he nnforrunare man on whom the vrall 
■ ad fallen. aini tliev liad no rzpecta- 
tion of finding bliu vther than crushed 
Hat.

To their amazement, he rose to bis 
feet and asked for a clothes bru<h.

•*Aren't you crnsUed". " asked one <>n 
ookor.

"Not llkely." said he. w!th a smile. 
I go through worsr every evening.

‘lancinz at a uight vlnb.”
1

V

Įvairios Žinios
SPROGSTANČIOS DOVA-

I

f
» SAUGOKITĖS ŠALČIO IR 

KOSULIO, KURIS ILGAI LAIKOS

BEBNTŽMJS.

Bernužėli, bernužėl. 
gėrei vakar, gerk ir vėl. 
Kas išgers, raudonuos 
ir dainelę uždainuos.

Pirksiu portfeli odini, 
“Džimi” betelius. 
Ir cilindrą žibutini— 
Vysiuos ponelius.

Oi. Maušeli. tu nutilk, 
tą išgėriau, kitą pilk ! 
Kas dainuos, raudonuos 
ir Maušeli pabučiuos.

Gal karjerą padarysiu. 
»O pas mus taip greit!) 
Pinigučiu užvarysiu 
Kiek tiktai man reiks.

Bernužėli, bernužėl. 
duok liteli man ir vėl. 
Duok liteli—bus alaus, 
tau širdelė atsigaus.

Veik visi kiaules iuk grano, 
Paskiau ein ponaut.
Gardžiai valgyt ir šampano
Nori paragaut... Rimbas.

Oi, Maušeli. tu tylėk, 
man liteli neminėk! 
Pagalvok tik oi. oj, oj. 
kiek pragėriau karčemoj.

Bernužėli, bernužėl, 
jei neimsi bėdos vėl.
Šią naktužę šios žiemos 
išmesiu iš karčemos.

NE VIETOJ KLAUSIMAS.
Baltrus, sutikęs savo seną pa

žįstamą. klausia:
•-—Kas gi tau. Jonai, treti me
tai kaip vedei, o krikštynų vis nė
ra? Juk ir mane žadėjai pakvies- 
tį,_

Jonas: Ar jau tu pasiutai! 
Kurgi aš šeimyną beišmaitinsiu. 
Juk prieš vestuves jau trejas 
krikštynas turėjau.

Bernužėli, bernužėl, 
imk bonkutę tu ir vėl. 
Rad rid ra lia lia. 
šildyk širdi bonkele!

šildyk širdį—teužkais. 
bukim vyrais ne vaikai: 
Paskutini centą dėk, 
dėl bonkutės negailėk.

Ar skausmuose. trr varguos 
spiritėlis vis paguos.
Tik nebok, vis uliok. 
tik liteli man nešiok!

Oi. Maušeli. Maušiukėl, 
davėm vakar, duosim vėl. 
Nešim litą ir rytoj 
ušim. trinksim karčiamoj.

Veidas kais, galva uš 
ir bonkutės naujos duš. 
Reik būt vyru, ne mažu, 
pralinksmėsim. bus gražu.

No Light in Darkneca.
The night was as I4ack as 

vrhen the t»<> negro blacksiuiihs 
■ ;res>ed in mounilng r«»!e through t!-., 
-treets of Rlackhurti.

“\V.-»nder why Elack was blacthalled 
.t the lodce tonight." said one.

“I tlon’t knovr. I’m just as much 
he dnrk abont it as you are.”

piteh

iii

1 v.-..n"t many any ntnn unless 
nr ntl ale>ut hitu.”
Ai ■: roti probablv won't marry any 

man

WOULD NEVER MARRY

if yon do.”

DA PERLAIKU.
U

Up-to-Date Bug. /
you. Utele f.refly.

v.-c-rry noc a bit.
iien vou see a trafflc '•op 
know vour ta:!-Iight’» lit.

1

Could Testify to That
Dili- T: ::t Jane you've got with yon 

tonijJit l<M-ks likę a September m<>m 
-nlnaosr. ,;J

•k \V.-1I, I’ve just paid our din- 
clieck. arui. while she mav not 
r •' . on the ont<de. FU toli the 

v.orėi - got p.'er.ty on the inside.

Šilk Stockiag*.
Thoy vvo;e <i;<cu«sing šilk «tock:ngs. 

T: ov ’vere invenre,] in Queen Eliz- 
me,~ said tite man who knovrs

commented another. "bnt 
r.-rft discovered ti’,1 the Twen- 
ntnrv.”

Taip Maušelio karčiamoj 
bernužėlis sau ulioj.
Už sidabro litelius 
šildė rausvus veidelius.

Kai jis ūki praulios. 
jo Maušelis nebvilios. 
Rad rid ra lia lia. 
nebešildys bonkele.

Nesidžiaukim berneliu 
ir jo mielu Maušeliu. 
Plauks Maušelis piniguos 
o bernelis tik varguos.

>s.

—Ak mano mieloji: Aš nega- 
liu be tavęs būti nei vienos minu
tės. Aš norėčiau, kad man paža
dėtum nors vieną savo piršteli.

—Da palauk, mielasis. Po ves
tuvių mano visa ranka bus tavo 
kišeniuje.

No Caoie for Worry.
—s M:m tr>‘a>ling telejram)— 

' ••avpns: My off
y cbatiffenr.
ninranc*—T'"n't vroirry!

I< glvlng m h«*r car and
>ir Tvants a .;<>!• I

Neik, berneli, smuklėn ton 
ir Maušeliui spiauk barzdon! 
Grįžk i mielus namelius, 
metęs “ brolius” Maušelius.

Dainius Barahošius.
(“Kratinys.”)

ABUDU NE PRASTI.

Pas vieną ūkininką sustojo ka
reivis nakvynėn. Susėdus prie 
vakarienės, kareivis rugojo. kad 
davė blogą vakarienę ir kad paro
dyt piktumą, ištraukė iš makš
ties kardą ir padėjo ant stalo. 
Ūkininkas išėjo ramiai laukan ir 
po valandos sugrįžo su šake, ku
rią tylėdamas padėjo greta kar
do.

—Ką tai reiškia? — užklausė 
kareivis.

—Nieko, prie didelio peilio rei
kia didelių šakučių. — atsakė 
ūkininkas.

JIE DA NEŽINOJO. •
Šiomis dienomis Brazilijoj 

atsirado lietuvis, kuris da ne
žinojo. kad yra Lietuvos res
publika ant svieto. Jis gyve
na Braziliioi jau 35 metai, su v v 
lietuviais nesusieina ir laik
raščių neskaito. Dabar vėl 
pranešama, kad Sibire rasta 
4 kaimai, kurių gy ventojai 
nežinojo, kad yra Sovietų 
valdžia. Jie manė, kad Rusi
ją vis dar caras valdo. Jie1______
gyvena taip toli nuo civiliza- ^uvę visi esantieji tame 
cijos, kad iki šiol ir mokės- kambary asmenvs ir iu tarne 
čių niekam* nemokėjo. piliustrowanny * Kurjėr Čo- 

--------------- dzienny’’ leidėjai-direkto- 
riai. "Tikrai stebuklingai”— 
.pažymi laikraštis, pavyko 

Žinios iš Bukarešto sakoj nuo katastrofos išsigelbėti, 
kad tenai sunkiai gripu serga 
Vantilla Bratianu, buvusios 
reakcinės Rumunijos val
džios galva.

NOS LVOVE.
‘•Iliustrowany Ktv.jer Co-' 

dzienny” . pasibaisėdamas 
aprašo atentatą prieš to laik
raščio leidėjus. Bomba, at
siųsta kaipo "dovana šv. My
kolo dieną” svėrusi pusantro 
svaro ir buvusi Įpakuota gra
žioj dėžutėj. Mažiausias 
truktelėjimas už šniūrelio 
butų iššaukęs baisų sprogi
mą. nuo kurio, be abejonės,

i

n

. BRATIANU SUNKIAI 
SERGA.

I
Cariile, Pa. — Čia sudegė 

armijos daktarų mokykla su 
‘didele laboratorija. GaL<ri- 
‘ninkai negalėjo prisiartinti, 
nes nuolatos sproginėjo amu- 

taip apdengė Vienos nicija.
1» < b o* * o zx i z-1 « • 1 » >

Lietus ir šaltis pereitą są
vaitę L2,. x ___
gatves, kad 150 susižeidusių- ---------------
žmonių reikėjo vežti i ligoni- Anglijos princas Wales 
nes. surinko badaujančioms ang-
------ --  _ - --------- ----- --------  liakasiu šeimynoms $1,600,-A _ _ 00().

VISKO PO BISKI.

hrngvfe* ir gydo užnuodytą plėvą 
ir sustabdp irritąciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrinta* pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras d<*1 sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio, ar 
"flu." Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg) 

___ — _ — —.• —

Pa stums kosuly* ir šalti* tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar n 
Creomulsion,. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
Hškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaino vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kos-tlio, šalčio ir 
kitokiu gerklės ne-veikutnų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION
"KELEIVIO’ KNYGOS.

Ar Buvo Visuotina* Tvanai r — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

na* visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojau* šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jugdveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva, 
mokslą* nuo pradžios 
Kama ■

Kokius Dievu* žmosės Garbine Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovė* indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir et.; kaip tie 
dievai vadinosi, ’.rur jie gyveno ir ko
kius jie aantikiu* su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

1 Brutuose audimo apdaruos* .. $1.25

Lietuvos Respublikos istorija ir Žea»- 
lapis. — šita* veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
’pčkoo vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinė* Lietuvos rubežiu* 
ir kaip žali* yra padalyta j apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ką ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai; Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtai* audeklo apdarais..........$1.50

I
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Džian Bambo* Spyriai.

į fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- 
i l.oj munšaino. šioj* knygoje telpa nst 
172 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pv 
sikalbėjimai, humoristiški straipsnia- 
kai ir juokai. Antra pagerinta

: laida. 128 pusi.................................... JSe.
Kaip Senovė* Žmonės Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščia* .Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
10 pusi................................................  10c.

Davatkų Gsdzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzinku” teina 30 įvairiu juo
kingu dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis i» dainų tinka juokingom* 
deklamacij.ims, šešta pagerinta 
1«.’da. 48 pusi...................................... 10c.

Mokslas ir
iki galo.
................ 25c.

Temykite Ligos 
ženklus aut Liežuvio

Ir kito*
Milionai šventu karvių.
Indijoj karvė yra laikoma 

šventu gvvuliu. Karvės neva- 
iia užgauti, nevalia ant jos 
sukeikti. Jos šlapalai yra 
skaitomi tokiu šventu daik
tu, kaip Lietuvos davatkai 
švęstas vanduo. Indai varto
ja juos kaip didžiausi vaistą 
nuo visokių ligų. Ir Suvieny
tų Valstijų pienininkystės 
biuro žiniomis, tų šventų ra
guočių Indijoj yra tiek, kiek 
nėra jokioj kitoj šaly pasau- 
y. Suvienytose Valstijose 
ra 22.000,000 pieninių kar

vių, bet Indijoj jų esą da 
Jaugiau. Karvių skaičium 
Indija užima pirmą vietą vi- 
;am pasauly. Amerika užima 
mtrą vietą, o Rusija trečią.

— ------------ f

Chicągoj slogos paima 
$20.000,000.

Slogos, kurias žmonės ka- 
jm kodėl vadina “šalčiu.”
tėra tokia menka liga, kaip Gerkite Vandeni 
paprastai apie jas tn a mano- 
na. Chicagos miesto sveika- 
os komisionierius Dr. Kegel 
<ako. kad imant apskritai. 
<as metai kiekvienas Chica- 
?os gyventojas serga po dvi 
/ienas slogomis. Tuo budu 
sugaištas laikas reiškia $20,- 
J00.000 nuostolių. Negana 
to. apie 2,500 žmonių kas

Jusu liežuvis yra niekas daugiaus 
kaip viršutinė dalis viduriu ir skilvio. 
Tai pirmutinis daiktas į kurį daktaras 
žiuri. Dirstelėjimas pasako padėtį jūsų 
virškinimo sistemos—ir gydytojai sa
ko. kad 90 procentų ligų prasideda nuo 
skilvio ir vidurių negerumų.

Baltas ar geltonas ap- 
traukimas ant liežuvio 
yra pavojau- ženklą- tų 
virškinimo netvarkumų. 
Tas pasako, kodėl kiek
vienas pasijudinimas ju
mis pavargina; kodėl 
yra skausmai viduriuose, 
gasas. surūgęs skilvis, 
kvaitulys.

Pažiūrėkit
I.IEžl VJ 
kas ryta

Ir ženklas, kad Jums reik'a Tar.lac 
Ši gera sena patikėtina gyduolė pa
gelbėjo tūkstančiams, kurie buvo fiziš
kai suirę. Matykit, kaip pirma bonka 
pagelbės jums.

Tanlac nėra jokių mineralinių vais
tų; jis padarytas is žievių, šaknų ir 
žiedų — pačios gamtos gyduolių ser
gantiems. Gaukite bonkų iš aptieko- 

' riaus šiandien. Pinigai bus sugrąžinti, 

i Tanlac
52 MILIONAI BONKU ImVARTOTA.

Gaukite bonką 
andien. Pinigai htu 

nepagelbės.

Sielos balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

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

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

Wallace. 472 pusi.................................$2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška*

I romansą* M. Bematovicz’o.
468 pusi................................................. $1.50

Biblija Satyroje. — Labai
i juokl’-cra knyga »u 
veikslą 
tikins 
iki 
i. r.j gą 
lapiai.

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? i 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi noriai ? Delko 
be valgio žmogus silnsta? Ir delko 
vienas ma:stas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panagių da

lykų? Kodėl jam reikia riebaių? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 

'knygutėa. Parašė D-ras G-mus.
Kaina .................................................. 15c.
Kodėl Ai Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi. ................. 20e.

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilis-.
čia? Aiškiai išguldyti oilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
I atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 

;laida. $®e.

i Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj .telpa 
g 23 gražios eilės, daugybė straips- 
‘t:ių, juokų, įy t-t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi. ..i........................  “Ube.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da norš būti kūdikių tėvais, butinai 
urėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 

į r:ib«šius. Pusi. 23 ............................... 10c.
j Šyla Detroito Kataliką su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
i puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
j Antrą kartą jie užpuoiė socialistus 31 
, gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
įsai telpa teismų rekordai ir prirody- 
‘mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
'leidžia kovoj su socialistais Su 
naveikriais. 61 nosį.......................... 25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

mus pasakojimai: 1) Einia iš toli
mos Šalies; 2) Jis sugrjšo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoką ir

i ašarų .......................................................

"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama vienam* 

akto, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtų perskaityti.....................25c.

"O. 8. 8." arba ElitiMnč Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
I

'Kur Muku Ročiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas. Jcur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą HoHtzerj sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužritikintia Vyras; 

įdomi ir £) žydinti Giria; 3) Klaida: 4) K>- 
3<9 puikiais pa- rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 

perrtatančiais įvairtua nuo- ..aikai tiki į visokius prietarus.
nuo ptieš sutvėrimo pasaulio burtus ir tt. ...................................... 15c.

užgimimo Kristaus. įgijęs šių
nic-kas nesigailės. 332 pus- 
Kaina ...............  f 1.30

POOR MEMORY
Kad Išplovus

Inkstų Nuodus^
Nugarą Skauda Ar Pūslė

i S.

.Jei
Vargina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos
PASAKA APIE MOTERIES 

SUTVfiRIMĄ.
Dievas, sutvėręs šviesą (tam

sos nereikėjo tverti — ji buvo ir 
dabar yra), žemę, juras (dan
gaus taipgi nereikėjo tverti, nes 
pats Dievas danguje gyveno), 
gyvulius, žvėris, medžius, paukš
čius. pagaliau sutvėrė žmogų.

Bet žmogų tverdamas, visą 
kietąją medžiagą, suvartojo, ir 
nieko apčiuopiamo neliko mote
riai sutverti.

Ilgai dumojęs. Dievas išeitį ra
do ir moterį sutvėrė iš šios me
džiagos: mėnulio apvalumo, žolių 
drebėjimo, gėlių žydėjimo, lapų 
lengvumo, stirnos žvilgsnių, de
besų verksmo, medaus saldumo, 
tigro žiaurumo, ugnies karštu
mo. ledo šaltumo, zuikio baimės, 
spindulių šviesumo, žvaigždžių 
mirkčiojimo, povos pasiputimo, 
deimanto kietumo. balandžio 
burkavimo.

Tą viską sumaišęs. Dievas mo
terį sutvėrė ir vyrui Įteikė.

Po dviejų savaičių ateina vy-i 
ras verkdamas: “O! Sutvertojau.: 
pasigailėk ir atsiimk tą moterį, į 
kurią man davei. Ji mane drasko,; 
erzina, spiegia, bučiuoja, ir peša. 
Neturiu nei valandėlės ramumo. 
Jei neatsiimsi, aš nusižudysiu!”

Dievas moterį atsiėmė.
Bet nepraslinko pora savaičių, 

į vėl žmogus pas Dievą, apsiašaro- 
' ięs ateina ir sako: 
j ‘'Atiduok man tą moterį. — aš 
be jos negaliu gyventi!”

i

DIDELIO ČIA DAIKTO.

—Stebėtinas dalykas, kaip 
tie mokyti žmonės viską žino. 
Net saulės ir mėnulio užtemimą 
atspėja.

—Didelio čia daikto. Aš irgi tą 
pat galiu padaryti paėmęs bet 
koki kalendorių.

i

\Vifie—Dear. -R-in you meet mother 
\<i;h the car at the station and shov. 
. >-r the way home?

Ilubby—Rptr-ha life! TVhere 
-be live?

No Darniag.
o f of

C’tirse.
Get freckled by the sun,

Be

Te

b?ro ha ve 'least one
tajre—’hey ne ve r run.

advan-

No Chaną*.
"Has Meyer changed much 

yvars he bas t>een away?"
"No. būt be thinks he has."
-How so?"
’ VVhy, he i* ahvays talking 

wbat a fool he n«ed to be.”

In

*

the

aboui

C aute of Howl.
Passengor on a Praneli Line 

road (to conduetor)—Wby does t lt 
zurinę always lot ont.sncb a pite<»i 

:i<fwl when ve p.-iss this spot?
‘•peenuso it vas h ore the engtnee: 

tirst mot hi« wife."

Rali

A* Saaa by th* Motber.
Mr. Go<><lsole—Can nny child 

oll me what is meant by orlginal si n*.
A ii. yes. you Jame*.

Little Jimmie—My ma snys It's th< 
.'j«e<]ness » kid Inhorits from his pa

beri

JIS PANAŠUS J MOTINĄ.
—Dėl ko tamsta nenešioji! 

ūsų ? Žiūrėk, kaip jie pritinka tae 
vo tėvui.

—Tai. kad aš panašus į mo
tiną.

Between Giria.
“tVrnild ynu mnrry ą man *rho ba.: 

peni hia mnney in riotmts ltriną?"
"X<>. būt I might jotn np wltb : 

man ubo v;a« srnrtfng imt." .

Froaounced Wroag.
•’Thcre is ono word that i* almy- 

s-on-uinced wr->ng."
"U’liat vord Is that?"
••\Vrong, of cotirsc"

lr:k--tam< ir r ugarai skaudant neiš
sigąskite ir nepradėkite kimšti į vidu
rius gyduolių, kurios tik suerzina visą 

tvv.vvv nuv. uzuu. Avcjtaiict «:iapjnįtno sistema. Išvalykite inkstus 
Lo. apie 2,o00 žmonių kas kaip išvalote vidurius, išplaudami juos 
metai Chicagoį nuo sioęu nekenk^.mir"oin,.<: <Iru:. _ e Vv * SKO1TU&. InK>tų užduotis yra įskost:

- - kraują. Per 24 valandas jie perkošia
,.b.i grūdelių rūgščių ir medžiagos, t«- 

j<!e! supraskite koki darbą jie atlieka.
Gerkite daug gero vandens — nega

rite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos anie keturias uncijas Jad 
■Sa ts druskų. Imkite po arbatinį šauk
šteli kas rytą pirm p’usrv čių per ke’e- 
r? ’r iRbstai veiks kuopuikiau-
siai. fos gar-ios druskos padarytos iš 
v;> "uogiu rūgšties, citrinų sulties ir 
hthja. .Tos ilgus laikus vartojamos iš
plovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios^erzina pūslės sistemą.

■lad Saite druskos nebrangios: nega- 
’i pakenkti; padaro malonų, putojanti 
lithsa-vandens gėrimą, kurį kiekvie
nas turėtų iaįkas nuo laiko gerti, kad 
inkstai puikiai veiktų. Babandykite: 
taipgi gerkite daug vandens, ir be- 
abejonės stebėsitės kas pasidarė su 
inkstų vargais ir nugaros skaudėjimu.

numiršta, nes iš paprastos 
slogos labai tankiai išsivysto 
plaučių uždegimas.

Valgomos šakutės—“velnio 
išradimas.”

Kad bažnyčia yra priešin- 
?a kiekvienai naujai idėjai ir 
progresui apskritai, tai vi
siems yra žinomas faktas. 
Bet kad bažnyčia butų pra
keikusi pirmutines valgomas 
šakutes kaipo “velnio išradi
mą,” tai, turbut, nedaug kas; 
iš “Keleivio” skaitytojų gir-; 
dėjo. O bet gi taip buvo. Chi- 
cagoj šiandien gyvena Ar-i 
nold Shircliffe, kuris turi sa
vo knygyne knygą vardu 
“Crudities,” išleistą dar 1611 
metais. Toj knygoj yra apra
šyti kelionės po Europą įspū
džiai. Ir jos autorius, Tom 
Coryat, pasakoja, kaip jis 
parsivežė iš Italijos valgo
mas šakutes, kurių jo tėvynėj 
Anglijoj pirma da niekas ne
buvo matęs, šituo kulturingu 
instrumentu jis taip didžia
vosi, kad nešiojosi ji savo ki
šeniuje kartu su valgomuoju 
peiliu ir visiems rodydavo. 
(Valgomąjį peilį tais laikais 
Anglijoj nešiojosi kiekvie-Į 
nas džentelmanas. 1 Bet ku
nigai Coryatą užtai kandžio
jo ir šmeižė, nes valgomas 
šakutes jie skaitė “bedieviš
ku instrumentu” ir “velnio 
išradimu.”

i

REMOLA
GYDO

HEMOROJIDUS 
(Raudonąją GyriBY I Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA ■ 

išgydė ir pagelbėjo tukatanėiam. I 
—Klauskite pas savo aptiekorių I 
REM-OLA arba rašykite pas I 
Henry Thaver & Co., Cambridge. ■ 
Mass, o |

Išbandymui gausit DYKAI
Gausite jį paprastam pakelyje.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

t:ž-isakyti naujos mados laikraš
ti.-. su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. į Lietu
vą 1 dr>|. 5Oc. •X’

“MARGUTIS"
3210 So. Halsted St, Chicago, UI.

Jdėk j laiškų viena doleri ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį."

: Xpie Dievą, Velnią, Dantų ir Prags- 
t ra. Pzra^č Robert G. Ingersoli, gar- 

menulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pnsl...................................................... 25c.

I
į Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith napio-
i re mergina Ona Aumnller. Su 
paveikslais. Ifi pusi....................... 10c.

j Amžinos Įiainon. Šioj knygutėj telpa 
į 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 

j "amie taip ir susirinkimuose.
Į Pusi. 32 ............................................ 15e.

KELEIVIS
' 253 Broadway, 

So. Boston. Mass.

NUO ODOS LIGŲ
ĮfflL _ N godok gedančias patas

IF** FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOI. greitai įsige
ria j odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimų bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus. Ronas. 
Egzemų. Hemoroidus. šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina S 1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba urisiąski- 
te $1.00 ir mes tuojaus išsiusime nėr 
paštą bonkų. (.),

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

R. J. VASIL |
499 BROADVAY. ROOM 4. *

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

KRAUTUVES. ?
Tnšiurinn: AUTOMOBILIUS, S

NAMUS. FORNišItS, KRAU- g 
TUVES ir tt. S!

5 Apdraudžia gyrauti ir sveikatų.
5 PADARAI VISOKIUS DOKU

MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.f - ■ - A
Norint gero patarnavimo, kreip- J 
kftfa. R. J. VASIL J
499 Broadesr, So. Boston, Mm &

•K

X

X
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Netoli Degučių tarp kaimui
(N jo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikrai&ų.) Murmuliškių, Liminos, Limi- 

niškių, Liminasėlio, Kama- 
riškių, Babrinės, Giliospiel- 
kės, Babrinelio ir Gražutės 
valdiškam miške per vasarą 

Bulvių derlius bendrai Lie- slėpės vienas kaž koks pabė- 
tuvoje nustatytas 152 centn. |gęs kalinys, kuri, kaip žmo- 
nuo ha, arba 60 nuoš. mažės- nės sako, palaikydavęs Šuni
nis, negu pernai ir 25 nuoš. ’nos kaimo gyventojas.

PASĖLIAI LIETUVOJE 
1928 M. RUDENį.

AP E MERGINĄ, KURI 
PARSIDUODA UŽ 1 LITĄ.

Ka mo “Banga” rašo apie 
gatvė s mergaitę, kuri parda
vė sa e vienam “ponui” už 1 
litą, i • kas paskui iš to išėjo.

Bu o štai kaip. Vieną va
karą J. Pusdešris, pareida
mas iš kino, Laisvės alėjoj 
sutikt Įtartiną merginą. At
virai kalbant, jis blogų min
čių vedamas, kelis kartus Į ją 
žvilgt ?rėjo, ta tuo pat atsakė. 
Tamsesnė j vietoj jis stabte
lėjo. .. i priėjo artyn. Susikal
bėjo. Užėjo Ožeškienės gat
vėn i vienų namų kiemą. Ji 
apie “donžuančiką” graba- 
liojos', glamonėjosi ir vedė 
derybas. Prašė kelis litus. J. 
P. da’ ė vieną litą rankpini
gių, bet kai užsidegė degtu
ką, kj i jis pamatė jes veidą, 
fizionomija nepatiko ir nu
traukęs derybas pametė ją.

Rylą tikrina piniginę — 
trūksta 250 litų. Tikriausia 
toji “meili panelė” bus paė
musi. Taip jis nutaria.

An rą vakarą Laisvės alė
joj susitiko tą pat mergaitę. 
Įdavė policijai. Čia ji nepri
sipažino. Kai pateko krimi
nalini n policijon — prisipa
žino. išaiškinta, kad ji krimi
nalinei policijai, žinoma — 
Aleksandra Paškevičaitė, 26 
metų amžiaus, prostitutė ir 
vagilė. Čia ir tardytojui ji 
aiškino, kad minimą vakarą 
Laisvės alėjoj ją pradėjęs 
sekti “nieko sau ponas.” gra
žiai apsirengęs, mandagus. 
Ją kalbinęs “pasibovyti.” Ji 
sutikusi. Užėję Į vieną kie
mą. Tuo metu ji ištraukusi 
piniginę paglemžusi iš jos 
pluoštą pinigu ir piniginę at
gal i kišenę Įdėjusi.

Rytojaus dieną tuos pini
gus su draugėmis pragėrusi. 
Kai tardytojas paklausė ko
dėl ji užsiimanti prostitucija, 
atsakė: “Tarnauju, bet kokia 
tai algelė? Maža. Bėdos ver
čiama, šalę tarnybos verčiuo
si prostitucija.”

Teisme ji tą pat patvirti
no. Prisipažino kaltėj. Bet ji 
neatrodė nuliudusi, nusimi
nusi. Taip sau. rami. Kai ka
da at.ridusta.

Teisme J. Pusdešris neda- 
lyvav j. Jis išvažiavo Brazili
jon. Kaltė Įrodyta, nes ji pati 
prisipažino. Nusikaitimas 
padalytas ne pirmą kartą. 
Šiuo 1 art ji nubausta pusant
rų metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Koks žiaurus likimas to
kios mergaitės. Ne pasibiau- 
rėjimo, o pasigailėjimo to
kios mergaites vertos. Gat
vėj save pardavinėja už litą! 
Paskui ligoninėn. Tankiai 
visam amžiui lieka ligonis. 
Arba štai kelintą kartą eina 
kalėjiman. Niekas ten jos ne
lankys, nė ne atsimins. O kai 
ji atli <s bausmę, į koki gyve
nimą žengs? Tai klausimas Į 
kuri mes negalim atsakyti.

PAVOGĖ PINIGUS, IR 
PASIKORĖ.

Pil. Ivanovas Kalino nu
siskundė policijai, kad sugrį
žęs is darbo Į namus, rado 
pintirės spyną atplėštą, pa
tikrinęs pintinę nerado joje 
200 litų pinigų ir vidaus pa
so. Kriminalinė policija nu-j 
statė, kad išvogė pinigus;

« a • s •____ I

veno su juo viename kamba
ryje. Dolgovas pavogęs pini
gus nežinia kur pasislėpė. Po 
kiek laiko policija sužinojo, 
kad jis yra išvykęs į Ežerė- 
nus pas savo motiną. Buvo 
daromi žygiai, kad vietos po
licija sulaikytų Dolgovą, te
čiaus sulaikyti jo nepavyko. 
Ir tik lapkričio 23 dieną Dol
govą rado pasikorusį savo 
tėviškėje. Pas jį policija rado 
dar 61.80 litų pinigu, kuriuos 
įteikė nukentėjusiam. Kvota'sisekimas buvęs toks dide- 
pasių<ta Kauno apygardos lis, kad jam daug kartų teko 
teismo valstybės gynėjui. kartoti arijas.

mažesnis negu paprastai už
derėdavo. Atskiromis ap- : 
skirtimis bulvių derlius žy
miai svyruoja: Suvalkų bei 
Klaipėdos krašte siekia 210 
-260 centn. nuo ha, o šiaurės ; 
apskrityse 4—100 centn. nuo i 
hektaro.

Runkelių derlius bendrai 
nustatytas 160 centn. nuo ha, ; 
arba 44 nuos. mažiau, negu 
pernai. Atskiroms apskritims 
runkeliai, kaip ir bulvės, už
derėjo nevienodai, būtent: 
Klaipėdos krašte apie 400 
ceptn. nuo ha, Suvalkijoj 
250—300 centn. o šiaurės 
apskityse 50—100 centn. 
nuo ha. Bendras rtinkelių 
derlius šįmet perpus mažes
nis, negu pernai.

.Kopūstų derlius gautas 
taip pat mažesnis, kaip vidu
tiniškas, ir bendrai apskai
čiuojamas apie 110 centn. 
nuo ha. Klaipėdos krašte — 
apie 250 centn. nuo ha, Su
valkų krašte 150—190 cn., o 
šiaurės apskrityse 60—100 
centnerių nuo hektaro. At
skiromis apskritimis kopūstų 
užderėjo kiek geriau, negu 
pernai tik Suvalkų krašte, o 
visose kitose apskrityse žy
miai mažesnis ir centro bei 
šiaurės apskrityse siekia tik 
pusės praėjusių metų der
liaus.

Žiemkenčių javų sėja dau
gumoj apskričių buvo baigta 
savo laiku, t. y. rugsėjo vidu
ty ir tiktai šiaurės dalyse, 
kur dirva buvo per visą laiką 
primirkusi, sėja nusitraukė 
i spalių mėnesi. Liabiausiai 
suvėlinta sėja buvo žaliuose 
pūdymuose, kurių dalis liko 
neįsėta. Surinktais dariniais, 
ši rudeni neisėtų laukų liko 
apie 7 nuoš. Daugiausia ne- 
Įsėta Biržų ir Šiaulių aps. 
19—30 nuoš. Pietų apskrity
se dauguma ūkininkų išėjo 
visus skiriamus žiemken
čių sėjai laukus. Įsėti javai 
daugumoje vietų sudygo ge
rai.

Dabar tos apylinkės kaimų 
gyventojai ir tų kaimų pie
menys tvirtina, kad iš to vie
no žmogaus dabar susidarė 
kelių asmenų gauja. Jie dau
giausia slapstosi buvusiuos 
rusų-vokiečių apkasuos ir 
kaip teko girdėti, tai kalba
mieji vagiliai renka žinias 
apie apylinkės stambesnius 
ūkininkus, kurie daugiau tu
ri pinigų ir lašinių.

VILKAI APNIKO.
’ Utenos apskr., Kuktiškių 

valse., Suginčių apylinkėje 
vilkai pasidarė toki drąsus,, 
kad stačiai dieną, nebijoda
mi žmonių, eina žalos daryti, 
šutiniui Jonui papiovė gerą 
arklį 500 litų vertės, Bražė
nui Juliui gerą kumelį, ki
tiems dar avių ir paršų pa
vogė. Vertėtų nors medžioto
jams šitais svečiais susirū
pinti.

Suginčių apylinkė taip pat 
nusiskundžia vagiliais. Čia 
vienam triš avis pavogė, čia 
kitam vištas penkiais pirštais 
nupirko, dar kitam sviestą iš 
kamaros išmovė. Ir biteles 
naktimis neprašyti bičiuliai 
pradėjo kuopinėti. Ir daug 
visokių smulkių vagysčių pa
daroma. Vieną vagilių poli
cija jau sučiupo.

-------------------- 3----

BUSIĄS PANAIKINTAS 
KARO STOVIS?

.“Berliner Tageblatt” gruo
džio 4 d. numery deda šito
kią savo korespondento iš 
Kauno telegramą:

“Beveik dvejus metus vei
kiąs karo stovis Lietuvoje, 
kurs stipriai varžė asmens 
teises ir piliečių judėjimo 
laisvę, pagaliau šią sąvaitę 
busiąs nuimtas. Karo stovio 
vietoje busianti Įvesta vadi
namoji “sustiprinta apsau
ga.” Skirtumas tarp vieno ir 
kito stovio ligi šiol dar nėra 
žinomas. Tuo pačiu laiku bu- 
ianti panaikinta ir karo cen

zūra, tečiaus vidaus reikalų 
ministeriui busianti duota 
teisė bet kada sustabdyti 
dienraščius ir laikraščius ar
ba visai juos uždaryti. Karo 
stovio nuėmimas ir cenzūros 
panaikinirrtas turis įvykti dar 
prieš ministerio pirmininko 

(iškeliavimą i Tautų Sąjungos 
Į Tarybos posėdžius.”

NUKENTĖJU- r 1 a i 
SIEMS LIETUVOS JClIdUUKęS 

ŪKININKAMS.
Paskirtus nukentėjusiems 

gos teismas’ svarstė bylą 48 Lietuvos ūkininkams kredi- 
miesto namų savininkų, ku- us ministerių kabinetas pa- 
rie buvo patraukti atsakomy- skirstė sulvg apskričių, bu- 
bėn už įžeidimą apskrities tent: 
viršininko Draugelio.

Bylos apystovos tokios.
Savo laiku buvo įsakymas 
taisyti kelius. Namų savinin
kai pasiskundė apskrities 
viršininkui, bet šis neatkrei
pė dėmesio. Tada namų savi
ninkai pasiskundė valstybės} 
■prezidentui. Viršininkas Įsi-j 
žeidė ir patraukė teisman,} ___  .
kuris namų savininkus ištei- 00 litų,
sino.

KRETINGOS APSKRITIES PASKOLA 
VIRŠININKAS PRALAI

MĖJO BYLA
Šiomis dienomis Kretin-

Šiaulių apskričiui 3,600,- 
: 000 lt.

Biržų — 2,850 litų.
Panevėžio—1,600,000 lit. 
Rokiškio — 900,000 litų. 
Mažeikių—300,000 litų. 
Telšių—300,000 litų. 
Kėdainių—150,000 litų. 
Raseinių — 150.000 litų.
Liko da nepaskirta 150,-

VAGYSTĖS PLEČIASI.
Papilio apylinkėje pradė

jo vis dažniau pasikartoti va
gystės. Nepersenai iš Paro
vė jos dvaro kūtės pavogta 
karvė ir svirno durys rastos 
atidarytos, tik nieko nepa
vogta. Skrebiškių kaimo vie
nam neturtingam ūkininkui 
pavogta 5 avys. Papilio clva- 
e rastos išpjautos lango ge- 
ežinės reštavonės, bet vagy

stė, matyti, buvo sutrukdyta, 
nes vagių pabėgta paliekant 
virves. Megonių kaime pa
vogta ratai. Girdėti ir dau
giau vagysčių.

POLICININKAS PERŠOVĖ 
SAVO DĖDę.

Lietuvos pasienio polici
ninkas Julius Meidas peršo
vė savo dėdę Meidą, gyv. 
Linkunų valsč., Inteklės kai
me. Giminės sako, kad jis 
peršovęs netyčia. Policinin
kas areštuotas ir byla per
duota teismo tardytojui.

KAUNIETĖ BUVO “ŠO
NE MALKAS, BET KĖDES FERIU ”

VOGĖ. i „ ...Kaune vieno šoferio zmo-
Pas pil. Staugaitį Petrą is na susiginčijo su tyru, kad 

malkų sandėlio nežinomas ; įiga}intiValdvtiautomobi- 
asmuo vogdavo malkas. Taip ‘ 
pat iš to kiemo buvo vagia
ma ir iš kitų piliečių malkos. 
Kriminalinė policija aiškin
dama vagystes nustatė, kad 
malkas vogė Lazauskas Sta
sys, kuris gyveno tame pa
čiame kieme. Sulaikytasis be 
šių vagysčių papildė dar ke
lias vagystes. Tardomas La- važiavo _____ ______
zauskas prisipažino, kad iš Daukšos gatvių kertėj sumai- 
pil. Strašunerio Arono pavo- o-a 10 metų mergaitę. Tada ji 

, buvo sulaikyta ir tuo šoferio 
; karjerą pabaigė.

JURA IŠMETĖ VALTĮ SU 
I NEGYVAIS ŽMONĖMIS.

 j Palangos valsčiuje, palei 
ku perduota Kauno taikos šventąją, rastas išmestas iš 
teisėjui. •________ ’tiros apdaužytas laivelis,

-------------:— ' iame buvo negyvi M. Terbu- 
VYRAS PERŠOVĖ ŽMO- tas ir J. Baneris iš Šventosios 
NĄ IR PATS NUSIŠOVĖ. 1 kaimo ir vos gyvas J. Žulgis.

Trakėnų kaimo, Kalvari- ! i j , —•—i • ,Įos valse., Mariampolės aps.,; kendo, dar neišaiškinta. 
Jonas Rupeika, buvęs Lietu
vos kariuomenės savanoris 
dėl šeimyninės nesantaikos- 
norėjo peršauti savo pačią, 
bet ją tik sužeidė. Manyda- r.ančiam traukiniui iš Šilutės 
mas, kad ją nušovė, nieko Į Klaipėdą, tarp Šilutės ir Že- 
nelaukdamas, brauningo šu- maitkiemio apdrabstė langus 
viu pats nusišovė. mėšlais.

l

I

I

i

i

i. Girdi, tegul vyras eina vai
dus daboti. Vyras nusileido. 
Moteris sėdo automobilin ir 
padarė mėginimą be kelei
vių. Tik pradėjus važiuoti, 
‘ renkė automobili j vienų 
namų kertę. Laimė, kad buvo 
aukštas šaligatvis— sulaikė. 
Išvengusi vienos nelaimės, 

__ > toliau. Vilniaus-

Bandyk Tą
i UŽDEK ANT BILE PATRUKUSIOS 
I VIETOS. SENOS AR N AUJOS. DI
DELĖS AR MAŽOS, IR JUS BUSITE 
ANT KELIO, KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyraa, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas W. S. Rice, G9-K „Main street, 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančio 
aplikacijos. Uždek ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
nietodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodos pa
trūkimo. gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

ir-—— 
Keliaukite valdžios laivais—“Po 
Amerikos Vėliava”. Kla”-k,te savo 
virto, atrentų dėl‘kainų ir žinių 
arba rašykite pas 

UnitedStatesLines 
75 Statė Sf„ Baston, Masa.

t

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiariu laivų
MRWWRK. A1S»STSAUJ> 

■BMUmc^MUĮANCK, 
wwmunii TKGaiMciA 

Nepalyginamas^ švarumas ir 
patarnavimas visose Liesose.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Eice. Ine.
C9-K Main st.. Adams, N. Y.

Malonėkit man prisiųst visiškai 
dykai jūsų stimuliuojančių aplika
ciją nuo patrūkimo.

Vardas ......................................-f.........

Adresas ................................................... i
l

d

203 iš New Yorko j 
Kaunu ir atgal 
(Pridėjus S.V. 
jeigu Taksus.) 
Trečia Mėsa

gė dvi kėdes. Malkų vagystė
je kaltu neprisipažino teisin
damasis buk tai tame kieme 
dažnai pjaustydavo pilie
čiams malkas ir visuomet jų 
po truputį pasiimdavęs, o ne 
vogdavęs. Kvota su Lazaus-

APDRAĖSTĖ mėšlais 
TRAUKINI.

Nežinomi išdykėliai ei-

Valstija ................. :...............................

Dujų Skilvyje
Širdies Piktumo 

Greita paįelba nauda jaut 

PepsiiricScltzd 
Rašyk Peasinic SeltzerCo.

Horccster, Mass. a
GAUSI SAMTELĮ DYKAI

Pinigus persiunčia m greitai ir 
žemomis ratomis.

Bet sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pa«

Bambarg-American Line
209 Jremont SU Little Building 

BOSTON. MASS.

/

Dolgčvas Antanas,
BARCELONOJ.

Ispanų laikraščiai praneša 
apie musų operos premjero 
p. K. Petrausko gastroles 
Barcelonoje (Ispanijoj). K. 
Petrauskas dalyvavęs opero
se “Kniaz Igor” ir “Sadko.” 

Pasisekimas didžiausis. 
Laikraščiai Įdėjo plačius 
spektaklių aprašymus, ku
riuose aukštai vertina musų 
dainininką. K. Petrausko pa-

L*U IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
arba anais stos Linijos 

laivais
TIK ASTUONIAS 

DIENAS 
Puikios kajutos Trečiai 

Klesai—Tiktai 
Steitramiai 

pas vietos agentus arba 
«5 Statė St, Boston, Maso. 

NORTH GERMAN \ LLOYD
I
I
I

NETVARKUS 
IR SKAUDUS 

šlapinimasi 
seniems 
Palengvina

Santai Midy
Parduoda visose 

Aptiekose

Amerikos Lietuviai! Jos patarnausite daug Lietuvos pa
žangai ir savttartimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užraSydami jiems

Knygoje aprniomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Sent t & Bowne, BloomfieM. N. J. 2S-lti

Re: Cre
- * l 

ri„. te

Tikri Perspėjimai
Opi gerklė, tai-nuilsusio padėti*, pasidavimai kosu

liam* ir šalčiam*, yra tikri persergėjimai, kad jūsų 
atsparumo spėkos yra nusilpnintos.

scorrs emulsion 
turi savyje sveikatą duodančių elementų, kurie gelbs
ti veikiai atbudavoti atsparumą. Tada, tai smagu* 
būdas imti cod-liver aliejų. Budavokite atsparumą 
su lengvai-virskinamu Scott’s Emulsion.

POPULIARUS MOKSLO, LITERATUOS. MENO. ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.

KULTŪROS ŽURNALĄ

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

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus. apie kitu kraAtu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.

Užsakymus siųsti galima ataiunėiant pinigus paštu, bankų čekiais aa- 
ha įvertintuose laiškuose Adresuokite sekančiai:

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

Sa*o maža pastanga paremsi kultūros ir pažangos d:irb:>.

Senovės Lietuvių Žinyčia

Jaučiasi gerai ant .nugaros

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ-
Ventos stoty traukinys su

važinėjo Vincą Raibi, kilusį 
iš Tirkšlių valse., Buginų 
kaimo. Lavonas paliktas vie
loje iki apžiūrės policija ir 
gydytojai.

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Red Cross
Kidncy Plaster

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

Ypatingai dabartfMa krikUionybė* gadynėje kiekvienaa turėtu 
rafcattyt. mi tik tada galt* aiškiai anprasti Dievo būtinumą.
Knjrga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieron apdarais 
ll.iMk audimo apd. — >1.25. Pinigus galima riii t: popierinį doleri 

arba “.vToney Orderi.” Ądresuvkit sekančiai:

KBLK1V1S, 253 Broedway. South Borfos, M



»■ >

8 KELEIVIS

VISOKIOS ŽINIOS Metines Žinios
I Gaisras South Bostbno dažų 

dirbtuvėj.
I

No. 2. Sausio 9 d., 1929 m.

Amerikonų Koacer-
tas Kaune.

Nuvažiavęs iš Chicagos i 
Kauną tūlas Stogis užsimanė 
tenai pasirodyt savo “artis
tiškais gabumais” ir suruošė 
“Amerikonų koncertą.”

Dabar “Lietuvos Žinios” 
apie tą koncertą rašo:

Amerikos lietuvių laikraš
čiai dabar marguliuoja dau
gybe atvaizdų ir pavardžių 
naujų dainininkų bei daini
ninkių. Daug jų ir Lietuvon 
buvo atvažiavę, kad pasiro
dytų čia scenoj ir, žinoma, 
dainuotų operoj. Tečiau kai 
kurie pasižiūrėję pajausda
vo. kai! Lietuvos scena — jau 
ne juokų dalykas, ir grįžda
vo. Tiems asmenims tenka 
pripažinti bent meniškoji 
nuovoka.

Pereinant prie vakarykš
čio koncerto, tenka pasakyti, 
kad ir tas asmuo, kurio proga 
Įvyko koncertas, nėra pasi
movęs scenos darbui. P. Sto
gis kad ir turi, rodos, neblo
giausią balso medžiagą (ir 
tai sunku pasakyti, nes jis 
užkimęs), bet nei dainuoti, 
nei scenoj laikytis nemoka. 
Skaudu tai pasakyti, ypač to
dėl, kad šis. matyti darbo 
žmogus, jau daug yra pasie
kęs. Bet jei jis norėtų dai
nuoti — prieš ji aukštas dar
bo kalnas, kurį užkopti oi, 
daug jėgų reiktų!

Nes scenai vien balso ma
ža. Tiek apie p. Stogį.

Visi kiti koncerto dalyviai 
—publikai jau gerai žinomi. 
Tepaminėtina, kad p. Butė
nas savo pilnu, gražiu barito
nu puikiai padainavo. Gra
žiai padainavo ir p. Rakaus-

__ • ; ~ ~ ii
NEPAPRASTAS “PRE- j 

ŽENTAS.” 1

Jaunai mergaitei įteiktas 
kruvinas peilis įsmeigtas 

į širdį.
Utica, N. Y. — Šiomis die

nomis 
mas.
merių 412 Cooper st. atėjo 
jaunas italas ir įteikė Mark
sų 10 metų amžiaus dukte- 

’riai Ritai popierinį pakietą.
Kada mergaitė tą dėžę ati
darė, vidury buvo kažin ko
kio gyvulio kruvina širdis, o 
per tą širdį perskrostas ilgas 
mėsinis peilis. Prie peilio pri
kergtas šitoks raščiukas: 
‘•Gerbiamoji! Tavo valanda 

įjau atėjo, skaityk minutas. 
Iki pasimatymo, goodbye.”

Jaunas vaikas, kuris atne
šė tą siuntinį. įteikęs jį mer
gaitei pabėgo. Mergaitės tė
vai labai susirūpinę. Praneš
ta apie tai policijai.

KYŠIU SKANDALAS 
MIESTO TARYBOJ.

Politikieriai reikalavo $65,- 
000 kyšio už praleidimą ne* 
dėldienių sporto įstatymo.

šiomis dienomis Bostono
. , .... i miesto valdyboj išėjo į aikštę

:is čia buvo toks atsitiki- ja|jai šlykštus kyšių skanda- 
;. Į Marksų namus po nu- jas Pasirodo, 13 valdy- 
in JI? Cooner st. ateio 1___ _____---------------------------------v__

LENKIJA IR RUMUNIJA 
RUOŠIA UKRAINOS 

PUOLIMĄ.
Vienos laikraštis “Abend” 

skelbia dokumentus, kuinuo
se vadinamos Ukrainos val
džios (Varšuvoj) pirminin- 
kas Levickis sako, kad Len

kija ir Rumunija sutikę ir pa
siruošę visais budais palaiky
ti ukrainiečių judėjimą. Be 
to, šių valstybių teritorijoj 
jau organizuojama Ukrai
niečių kariumenė. kuri ne
trukus puls sonetų Ukrainą.

Šis pranešimas Maskvoj 
padarė sensaciją.

24,592,370 AUTOMOBILIU 
AMERIKOJ.

“The Motor Magazine* 
kaitė, kūri, kaip Butėnas, tu- sako, kad gruodžio pabaigo- 
rėjo pasisekimą. Jai tenka je Jungtinėse Valstijose bu- 
ačiu už amerikoniškus bei vo užregistruota 24.592.37C 
angliškus kurinius. Apie p. automobilių, kas reiškia 
Avietinaitę-Gustainienę ten- 1.463,055 daugiau negu me- 
ka pakartoti anksčiau pa- tai atgal. Pasažierinių auto- 
reikštą nuomonę — jos bal- mobilių yra 21,468,596. Ki
šas gražus, gerai pastatytas, ti—trokai.
vidutinio didumo. Giliau in- Imant atskiromis valstijo- 
terpretuoti kurinius jai tuo mis, daugiausia motorinių 
tarpu nesiseka. Gerą šimpa- vežimų yra Nevv Yorke, bu
lišką įspūdį padarė jos kuk- tent: 
lumas. P. Hofmekleristurėjo 'r ’ 
nelengvą darbą, bet akom
panavo puikiai.

ČEKOSLOVAKIJOJ VAL
STIEČIAI IMA VIRŠŲ.
Paskutinius Čekoslovaki

jos savivaidvbių rinkimus 
laimėjo dabartinės opozici
nės grupės bei partijos.

Nors tuo ta.-pu vyriausy
bės pakeisti ir nemanoma, 
kadangi ministerių pirminin
kas Švelga serga, tai naujas 
pirmininkas manoma paskir
ti iš valstiečių partijos. Tuo 
budu įvyktų pasikeitimas ka
binete.

Valstiečiai, kaip praneša j 
užsienių spauda, esą nepa
tenkinti 
ministerių 
apie jo pasitraukimą nekal
bama.

Ne v Yorke 2.090,815, 
Califomijoj 1,806.224, 

' Ohio 1.662,000.
Pennsylvanijoj 1,649,000,

' Ulinojuje 1.502,976.
Michigane 1,248,080,

! Texase 1.111.407.
Per 1928 metus Suvienyto- 

!se Valstijose buvo parduota 
Į 3.075.000 automobiliai, be' 
i registracija padidėjo tik 
i 1.254,000. Iš to aišku, kad 
per pereitus metus 1.800.00C 
automobilių buvo nudėvėta 
arba kitokiu budu sunaikin
ta.

LENKIJOJ PANAIKINTI 
PASAI.

, esąnepa-į Lenkijoj šiomis dienoms 
užsienių reikalų!panaikinti, didelių formalu- 

Banešu. tečiauImu reikalingi ir brangus pa
sai. Vietoj jų savivaldybių 
organai norintiems išdavinės 
nedidelius pažymėjimus, ku
riuose net nebus pažymėta 
asmenų pilietybė. Pažymėji- 

Sovietų Bielorusijoj. kaip mai bus duodami irsvetim- 
praneša užsienių spauda, pa- štiliams. Kas norės gauti pi- 
skutinėmis dienomis įvykusi piktybės pažymėjimą, turės 
eilė žydų pogromų. Daugely;kreiptis policijom šia refor- 
Bielorusijos miestų išplėštąją Lenkija eina prie visiško 
žydų krautuvės, daugelis žy-|pasų panaikinimo, 
du sumušta ir net užmušta, i ---------------

-----------------SOCIALISTAI TIROLY 
MAŽIAU VEDYBŲ, DAU- LAIMĖJO RINKIMUS. 
GIAU PERSISKYRIMŲ.
Pereitais metais Suv. Vals

tijose persiskyrimų buvo 
192,937. t. y. 11,184 daugiau 
negu metai atgal: apsivedi- 
mų pereitais metais buvo 
1,880 mažiau, negu metai at
gal.

BALTGUDIJOJ MUŠA 
ŽYDUS.

Somervillėj tapo suimtas švi- 
norius Manning. Jį kaltina 
dėl jo tarnaitės Lee mirties. 
Ji buvusi primušta ir nuo to 
mirė.

Austrijos Tiroly savival
dybių rinkimus laimėjo so
cialistai. Jie gavo 50 naujų 
mandatų.

LENKIJA UŽAUGINO 
13,860,000 SVARŲ 

TABAKO.
Varšuvos žiniomis. 1928 

metais Lenkijos ūkininkai 
užaugino 13,860,000 svarų 
tabako. 1919 metais Lenkija 

■pagamimo tabako vos tik 
131,000 svarų.

bos narių (councilmanų) pa
sišaukei viešbutį profesiona
lių kumštininkų menedžerį 
D. J. Carrall’į, Bostono pro
fesionalių beizbolninkų kliu- 
bo sekretorių E. P. Cunn- 
inghamą ir pasakė jiems: 
•Vyrai, dabar miesto valdy
boj yra svarstoma^ klausi
mas. leisti nedėldieniais pro
fesionalų sportą, ar neleisti. 
Štai, čia yra musų blokas iš 
13 žmonių, kurie gali tą įsta
tymą praleisti, arba sustab
dyti. Jeigu jus norite, kad 
nedėldieniais jums valia bu
tų biznį iš kumščiavimosi ir 
beizbolės lošimo, tai duokit 
šen mums $65,000 kyšį, po 
$5,000 kiekvienam iš mus.”

Šitą reikalavimą politikie
riai išreiškė ne visai tokiais1 
žodžiais, bet lygia tokoj pra
smėj. Konferencija tuo klau
simu buvo teisėjo Fuchsoi 
kambariuose, Copley Plaza1 
lotely.

Kumštininkų menedžeris* 
Carroll buvo jau gatavas ši
okį kyšį politikieriams duo- 
J, bet beisboininkų sekreto- 
rius Cunningham pasiprieši
no ir iškėlė šitą “hold-upą” 
aikštėn. Politikierių rujoj ki
lo didžiausis sumišimas. Pra
sidėjo tardymas.

•
Lenkas pasikorė policijoj.
Chelsea policijos nuova

doj praėjusio nedėldienio 
naktį pasikorė lenkas vardu 
Antoni Kudzmo. Jis buvo 
suimtas už girtumą. Uždary
mas belangėn, jisai suplėšė 
savų marškinius, pasidarė 
kilpą, pririšo ją prie durų ir 
pasismaugė. Kudzmo gyve
no atsiskyręs nuo savo pa
čios, bet pereitą nedėldienį 
nuėjo ją aplankyti. Kiek vė
liau jis buvo rastas visas knp 
vinas savo pačios namų kie
me. Jis buvo subadytas pei- 
iu ir policijai skundėsi, kad 
ai padariusi jam pati. Bet 
policija iškrėtė jį ir rado pas 
jį ilgą peilį. Kadangi jis bu
vo labai girtas, tai uždarė jį 
už grotų. Ir tenai jis pasida- 
ė sau galą.

Areštavo arklį, kam įkando 
moterį.

Ant kampo Massachusetts 
įve ir Rice st stovėjo Mrs. 
Butler ir laukė gatvėkario. 
Ten pat stovėjo arklys pa
kinkytas į vežimą. Visai neti
kėtai jis mostelėjo savo gal
va ir griebė tai moteriškei už 
dešiniojo peties. Jo dantįs 
oerėjo kiaurai per kailinius 
ir giliai Įlindo moteriškei i 
kūną. Vežiko nebuvo, bet 
moteris ūžsirašė vežimo nu
merį ir pranešė apie tai poli
cijai. Policija sujieškojo ark
lio savininką ir jo arklį su
laikė. Tai pirmas Bostone at
sitikimas, kad policijai reikė
tų areštuoti arklį.

3 banditai užpuolė ir api
plėšė krautuvę.

Praėjusią pėtnyčią 3 gink
luoti banditai užpuolė auksi-į 
nių daiktų krautuvę po nu
meriu 1227 VVashington st, 
liepė savininkui Starrui pa
kelti aukštyn rankas, paskui 
užtraukė jam ant galvos seną 
“sveterį,” pagrobė iš kasos 
$400 pinigų, išėmė iš “šio- 
keisio’’ dėžę su laikrodėliais 
ir pabėgo.

Nori apiplėšti darbininkų 
uždarbį.

Susirinkę legislaturon re- 
publikoniški ir demokratiški 
šmugelninkai ir kyšininkai 
užsimanė išleisti naują mo
kesčių įstatymą, taikomą kuo 
daugiausia išplėšti taksų iš 
darbininkų. Iki šiol kas 
$1,000 neuždirbdavo, tas 
taksų nemokėdavo. Naujas 
įstatymo projektas netaksuo- 
jamą sumą žymiai numaži
na, taip kad taksas turėtų 
mokėti ir tie, kurie, neuždir
ba nei po 81,000. Tas, žino
ma, taikoma prieš darbinin
kus. Tuo tarpu visokiems, 
kurie uždirba milionais, tak
sos numažinamos.

Prieš šitą begėdišką pasi
kėsinimą ant darbininkų už
darbio betgi pakilo dideli 
protestai ir vargiai politiš
kiems šmugelninkanis pasi
seks savo sumanum praves
ti.

South Bostono teismas nu
teisė Antaną ščuckį dviem ir 

Dažu ir varnišo dirbtuvėj P?**1 > pataisos namus
- - - ~ ~ už P. Ignatavičienės sumuši

mą revolveriu.
ant Pii mos gatvės South Bos
tone pereitą subatą kilo gais
ras iš elektriško motoro. 
Tuojaus užliepsnavo visokie 
chemikalai ir išrodė, kad ug
nį bus sunku suvaldyti. Bet 
pribuvę tuojaus ugnagesiai 
greitai apsidirbo. Nuostolių 
ugnis padarė tik apie $7.000. 
Darbininkai visi buvo išbėgę 
laukan, nes bijojosi sprogi
mų- v.w.

------------------------ o'in.r-

Rado žmogaus kaulus miške.
Tarp Holbrooko iri'Mfddle- 

boi o medžiotojai rado girio
je žmogaus kaulus. Policija 
juos paėmė ir daro tardymą. 
Jos manymu, tie kaulai išgu
lėjo miške jau kelis metus. 
Galvos viršus yra Įlaužtas. Iš 
to spėjama, kad tas žmogus 

! buvo užmuštas.

Cambridge’aus policija 
j ieško šviesiaplaukės flaper- 
kos, kuri mėgsta pasisamdyti 
šeimynoj kambarį, paskui 
apvogti namus ir pabėgti. Ji 
esanti apie 11 metų amžiaus.

TaU/oBM *111

Of. L Gf*M-6*MiBka$
LIETUVIS D EN TĮSTA S

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

N-dėlinm-e pagal susitarimą
705 N. Main SI. kamp. Broad St.

HONTELLu, SiASS
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KAROLIU ŠOKIS IR 
BALIUS.

Rengia Moterų Ratelis Liet 
vię Žinyėioįe. Subatoje. Sausio-
Jan. 19 d.. 1929 m. Pradžia šokiu 
8 vaL vakare.

| šis vakaras yra labai svarbus, 
nes bus duodamos geros dovanos1

1 tiems, kurie turės Įvairesnius ka-
relius. Karoliai gali būti padaryti 
iš bite ko. Ratelietės kviečia vi
sus dalyvauti: jaunus, senus, vy-j 
rus ir moteris.

L. M. K. Komitetas.

Riogsojęs per kelis, mėne
sius Battery Wharf prieplau
koj skuneris “Cora F. Cres- 
sey” tapo paverstas restora
nu ir jo salėj bus laikomi šo- 

I kiai ant vandens.

Lietm OptMetrutu

Iiefzamiuuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiytipiškose (aklose) aky
se sugrąžina Šviesa tinkamo 
laiku.

J L PAAAKARN1S. O. D.
447 Broadaay, So. Boston, Mat*

TeL So. Bastos 5M-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS •

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name. 
Broadvay. tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.

N . —

251MAINAI ARBA PARDUODU
Dviejų šeimynų namas, storas ir 

dviejų karų gaiadžius; mainau ant 
dviejų ar trijų šeimynų namo

.39 ( ėdar »t.. Dorehester, Mass.

SO. BOSTONE 
313—.315-317 W. t-th Street.

Parduosiu pigiai astuonių šeimynų 
Namą, geram stovy. Alba mainysiu 
kitur kad ir visai ant prasto namo, nes 
man būtinai reikia apie $1000 “cash” 
pinigais <2)

SAVININKAS M. ZUNARIS 
Telefonas: Tai bot 5.339.

and FILLING STATION 

Studebaker Kary Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

V1KTOR VAITA1T1S
415 Old Colony Ave^

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.
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DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas venerišką. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 g>doma 
jei reikalą*..

2S1 Hano/er St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richnnond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

ir

“FLU”
Kasmet influenza pasker
džia tūkstančius vyrų ir 
moterų, kurie gėrėjos svei
kata ir stiprybe ir rokavo 
save nepaliečiamais. Ne
žiūrėk į dalykus pro pirš
tus kolnesi apsišarvojęs.Jo 
išvengsi nedel savo raume
nų ir bendros geros sveika
tos, bet nuolatiniu geru vi
durių stoviu. Jei virškini
mas netvarkoj, tai esi bliz
gančiu taikiniu pavojin
giems gemalams.
Veik greit dėl savo saugu
mo. Jūsų viduriuose jums 
nežinant gali rastis nuodin 
gų atmatų. Gauk iš aptie- • 
kos butelį Trinerio Kar
taus Vyno ir gerk jo stala-

DR. MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 10—1; •—• 
Sekmadieniais; 10—*

3421 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL

M Boulevard 8481
✓Dtrchester Ctethiat Shop

Siutus. Overkotua siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turini tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras. laiku nušautus: I^ipių, 
Muskrat. Raccoon, Opossum, 
Bėaver, Mink ir tt.

.M ARTI N VALELIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCIIESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

r
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NIEKO NE
SKIRSTO

Telefonas 2*321

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 

107 SLMMER STREET, 
LAVRENCE MASS.

LAIDOJIMUS, 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mai, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupius ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis G ra Korius

162 Broadway. So. B-vston. Mass. 
Residence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST- BOSTON.

765 Cambridge St., Cambridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

I

vą šaukštuką už pusvalan
džio prieš valgį. Tas malo
nus sudėtinis ir kaskaros ir 
retų žolių akstiną virškini
mą ir kartu vidurius veikti 
palengvina, tikrai ir ne
abejotinai. $1.25.

dykai
Rašykit pas Jos. Triner Co., 
133:) So. Ashland Avė , f“ ’ 
ea^o. III. dcl dykai sampelio.

Vardas .........................................
Adresas .......................................
Miestas ........................................ —

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRON18KŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA.UAJ. GiLtlMAS ELEKTRA, Į KAS NORLžl Dr.KILLORY

*0 SCOtLAY SQUARS
■ : > BOSTON.

; OLY.MPIA THEATRE BLDG„
.... W ! • ROOM 22

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

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

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

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

Rendų atneša $2700 j metus. Kaina $22,600. Jmokėti nemažiau kaip 
$2006. likusius išmokėsite ramiomis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj.nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyveni-iu. tai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenimo tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį, jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

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

Kaina $65(W, įnešti nemažiau kaip $1000. Likusius išmokės toy rami 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nųŲuįyyij 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jies- 
koti.darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W Broadvvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 1662—1873.

Parūpimam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl 
mortgiėiu. kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam 
ir ant išmokesėio — tik Mass. valstijoj.

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

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

“Tarpininkas”—“The Mediator
Vaizbinės literataroa mėnrašti*, lietuvių kalboj, pirmutinis ir vienin
telis Amerikoje, su anglų kalbos skyrium. Pašvęstas naudingiems pa
tarimams apie Real Estate. Apdraudą. Mortgičius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gaidomis, sveikatos sky
rium. Itališkais patarimais, beletristika ir humoristiniais pasikalbė
jimais. naudai visos lietuvių išeivijos. Didelio formato nemažiau 32 
puslapių. Pirmieji numeriai vietiniams duodami dykai. Iš toliau pri- 
siuskit 5c. krasos ženklų pers’untimui.

tšeidinėja rejruliariai kiekviena mėnesį. Reikalaukit šiuo adresu: 
"TARPININKAS,” 332 Vest Broadnay. South Boston, Mass

I *

VALANDOS: DIENOMIS ano 
9 iš reto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: m* lt Iki 
1 diena

L

Tel. South Boston 3620
Reridence University 1463-J.

S. M. PuHiute-Shallm
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
166 Brsadiray, So. Boston, Mat* 

Room 2.
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Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistų 

ir Šaknų
Nuc Reumatizmo, nusilpnėjime 

strėnų, krasjo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikom Dielių ii Lietuos. 
Patarnavimas kuogeriausias. įvai
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunėiam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREBT. 
BOSTON, JLASB.

z

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

i I* « t i

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOST1S (Groblew»kio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSK1 & CO, Piymouth, Pa. 
"GYDO Ir GYDO ir GYDO—bet matausi”
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$30;000 Vandens ir Ugnies 
Išpardavimas

Draugiškas susitarimas su Insurance Kompanija ant mut*u 
ugnies reikalavimų, leidžia mums pasiūlyti didelį pasirinki
mą aukštos rūšies namams išrengimu tokia kaina, kokios 
Naujoj Anglijoj dar nebuvo girdėta. Viską turim išparduot 
tuojaus ir beveik dykai.

B. Canner, gerai žinomas šimtams Lietuvių šeimynų Bos
tone, kuris kalba lietuviškai, veda šį išpardavimą.

HOLUS FURNITURE COMPANY 
791 Washington St, Boston.




