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MUSSOLINIATSTEIGIA 
POPIEŽIAUS VALSTYBĘ
IR PRIMOKA JAM PINI

GAIS *52,631,500.

Prie Vatikano dvaro f ašutai 
prideda didelį parką.

PERVERSMAS MUKDENE

Į Mandžurijos sostinėj Muk
dene susekta sąmokslas nu- 

(versti dabartinio Mandžuri- 
i jos gubernatoriaus Chang 

“BURTININKO“ UŽMUŠĖ-1 kmTnėtnaf perėjo na^n£ 
JAI NUTEISTI IKI GYVOS - nesendl naciona 

GALVOS.
York, Pa.

Galų gale popiežiaus troš-i ir 14 metV anlžia."s
kimai žemiškų turtų bus pa
sotinti. Diktatorius Mussolini 
sutiko atsteigti popiežiaus 
valstybę ir pripažinti jai vi
sišką nepriklausomybę nuo 
Italijos valdžios. Prie dabar
tinio popiežiaus dvaro pride
dama dar didelis parkas iš 
pietų pusės su puikia vila. 
Tas parkas turi 6 mylias ei
nant apie jį aplinkui.

Negana to, telegramos sa*\ 
ko, kad diktatoriaus Musso- 
linio atstovai sutikę primo
kėti popiežiui 1,000,009,000 
aukso lirų pinigais kaipo at
lyginimą už tas žemes, ku-l 
rios buvo atimtos iš Vatika-į 
no 1870 metais, kuomet buvo 
sugriauta svietiškoji popie
žiaus galybė.

Bilionas aukso lirų, tai 
$52,631,500 Amerikos pini
gais. Taigi katalikų bažny
čios galva bus vienas di
džiausių kapitalistų-pasauly. | •
O Kristus liepė žemės turtų j £
nekrauti, bet išdalyti juos 
ubagams. Matyt, kad “šven
tas tėvas“ nelabai į Kristaus 
mokslą tiki.

vaikas Cuiry pereitą sąvaitę 
čia buvo nuteisti kalėjiman 
iki gyvos galvos. Kaip žinia, 
pereitą rudenį jie čia nužudė 
vienišą farmerį Rehmeyerį, 
kurį jie tikėjo esant “raga
nium,“ užburusiu Hessų šei
myną.

Trečias tos žmogžudystės 
kaltininkas, “užburtos“ Hes
sų šeimynos 18 metų amžiaus 
vaikas, buvo teisiamas pats 
paskutinis. .

listų pusėn. Vyriausiu šito 
sąmokslo inžinierium buvo 

“Burtininkas“ gen. Yang Yu-Ting, buvusis 
generolo čang Tso-Lino šta
bo viršininkas. Jis buvo na
cionalistų priešininkas ir ne
norėjo leisti iškelti Mukdene 
nacionalistų vėliavą. Negana 
to, jisai pasisavino iš Muk
deno karo arsenalo 20,000,- 
000 Meksikos dolerių. Taigi 
Mandžurijos gubernatorius 
pasikvietė jį pas save, suėmė 
ir tuojaus sušaudė. Tuo budu 
visas sąmokslas buvęs pa
verstas niekais.

I

Užmušė Bolševikų 
Generolą.

Anksti pereito nedėldienio 
lytą, 13 sausio, Maskvoje bu
vo nušautas gen. Jakovas 
Aleksandrovičius Zlašovas, 
buvusis žymus caro gynėjas 
ir “baltagvardiečių“ vadas, 
bet per paskutinius šešis me
tus tarnavęs jau bolševikų 

į Jis buvo nušautas savo 
l namuose. “Komsomolskaja 
Pravda“ sąko, kad Į generolo 
Zlašovo butą atėjęs nežino
mas asmuo, paleidęs iš brau- 

• . .ningo kelis šuvius ir nekieno
Jakseviciute Gauna .nematomas pabėgęs.

I Sovietų armijos organas 
i“Krasnaja Zvezda“ spėja, 
kad užmušėjystės motyvas 
buvęs asmeniškas kerštas.

LINDBERGHO NELAIMĖ 
SU ORLAIVIU.

Pasitaikė nelaimė ir pa
garsėjusiam Amerikos lakū
nui Lindberghui. Skrendant 
jam pereitą nedėldienj j Co- 
lumbus, Ohio, truko viena 
mašinos dalis, ir garsusis la
kūnas buvo priverstas nusi
leisti ženjėn Marylando vals
tijoj. Jis pabaigė savo kelio
nę traukiniu.

MAISTO PRISTATYT 
NĖRA KAIP.

Nelaiminga* jų kraštas at
skirta* nuo civilizacijos, 
neturi nei gelžkelių, nei 

vandens kelių.
Iš Pekino ateina baisių ži

nių apie Kansu provincijos 
padėtį. Iš 10,000,000 gyven
tojų apie 7,000,000 žmonių 
šią žiemą tenai turės numirti 
badu, jeigu greitu laiku ne
bus jiems suteikta kokiu nors 
budu pagalba. Bet pagalba 
beveik negalima. Nes norint 
tuos žmones išgelbėt nuo ba
do mirties, tuojaus reikėtų 
pradėt jiems gabenti po 10,- 
000 tonų miltų arba grudų Į 
dieną, ir gabenti per kokius 
8 mėnesius, iki ateinančios 
piutės.

i Šito padaryti jokiu budu 
negalima, nes Kansu provin
cija yra atskirta nuo civiliza
cijos, neturi nei geležinkelių, 
nei vandens kelių; jos viena
tinė susisiekimo priemonė, 
tai mulai ir kupranugariai. 
Norint privažiuoti tenąį tre
kais ar automobiliais, visų 
pirma reikėtų padaryti 500 
mylių kelią.

| Gerais metais Kansu pro- 
javų užderėdavo 

daugiau, negu vietos gyven
tojams reikia, ir jų pertek-
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Metai XXIV
NEW YORKO ELEKTR1- 

KININKAI IŠKOVOJO PO 
$13.20 I DIENĄ.

Elektrikininkų unija New 
Yorke iškovojo iš statybos 
kontraktorių 5 dienų darbo 
savaitę ir $13.20 į dieną al
gos, kas reiškia $76 į sąvai
tę. šitokia mokestis įneina 
galion nuo 1 vasario. Nors 
elektros darbininkai yra 
skaitomi aukštai lavirtbįfe 
amatninkais ir jų darU^to» 
tvbos pramonėj 
tinis, vis dėlto šitokia alga 
išrodo labai didelė, kuomet 
atsimeni, kad tūkstančiai 
darbininkų fabrikuose ne
gauna nei po $20 į sąvaitę.

AFGANISTANO KARALIUS 
AMANULLA NUVERSTAS.

FRANCUZŲ VYRIAUSY
BĖ PALIKTA VIETOJ.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

joj buvo laukiama valdžios

JIS PABĖGO ORLAIVIU 1 
KANDAHARĄ

S40.000.
A. Jakševičiutė, kuri gyve

na Cambridge'uje, laimėjo 
per teismą $40,000 iš kont- 
raktoriaus Groswaldo, kuris 
buvo ją prigavęs. Teisme pa
aiškėjo, kad 1911 metais 
Jakševičiutė susipažino su 
Grosvvaldu šokių vakare ir 
jiedu pradėjo draugauti, o 
paskui nutarė ir apsivesti. Ji 
norėjusi šliubą imti bažny
čioj, bet jis patarė susituokti 
civiliniu keliu. Jis davęs jai 
popieri pasirašyti ir pasakęs, 
kad Amerikoje to užtenka. 
Jakševičiutė patikėjo ir gy
veno su juo kaip su legaliu 
savo vyru. Jie turėjo keliatą 
vaikų ir viskas ėjosi gerai, 
tik ant galo ji patyrė, kad Jis 
peršasi prie jos pusseserės 
Greviškiutės. Tuomet ir išėjo 
aikštėn, kad GroswaWas nė
ra Jakševičiutės vedęs. Ji ap
skundė Grosvvaldą teisman ir 
teismas nusprendė, kad 
Grosvvaldas užmokėtų Jak- 
ševičiutei $40,000 atlygini
mo. Groswaidas apskundė ši
tą nuosprendį Į Supreme 
Courtą. kuris tečiaus žemes
niojo teismo sprendimą pa
tvirtino ir Groswaldas dabar 
turi tą sumą Jakševičiutei 
užmokėti.

NORI PAKELTI MUITUS.
Amerikos fabrikantai rei

kalauja, kad Kongresas nu
imtų muitus ant žalios me- 

| džiagos, kurią jie perkasi už- 
’sieny, o pakeltų muitus ant 
gatavų prekių, taip kad sve
timi fabrikantai negalėtų 
jiems konkurencijos Ameri
koj daryti. Plieno trustas pa
reikalavo, kad muitai butų 
pakelti ant geležies ir plieno 
produktų. Sako, į šitą pra
monę Amerikos kapitalistai 
yra sudėję $4,750.000,000 
pinigų, joje dirba daugiau 
kaip 1,500,000 žmonių, taigi 
valdžia privalo šitokią pra
monės šaką apsaugoti dide
liais muitais, kad svetimi ne
galėtų jai kenkti.

HOOVERIS TURI 1300 
AKRŲ DVARĄ CALI- 

FORNIJOJ.
VVashingtono žiniomis, 

naujas Suvienytų Valstijų 
prezidentas Hooveris turi 
Califomijoj 1300 akrų dva
rą, kurį jisai įsigijęs tuojaus 
po karo. Taigi, turėsime kitą 
“biedną“ prezidentą.

AUTOMOBILIUS SU 
ŽMONĖMIS ĮLŪŽO 

EŽERAN.
McQueston ir Knight nu

važiavo pereitą nedėldienj iš 
Massachusetts j New Hamp- 
shire žuvaut per ledą, bet 
vietoj palikus automobilj 
ant kranto jiedu nutarė Įva
žiuoti ant ledo. Įvažiavus j 
vidurį ėžero ledas įlūžo ir 
automobilius nuėjo dugnan. 
McQueston nuskendo kartu 
su automobilium, bet Knight 
išsigavo Į krantą. Nelaimė 
atsitiko ant Poole pond’o, 
netoli Rindge, N. H.

GEN. FOCH SERGA.
Paryžiuje sunkiai apsirgo

ARTINASI MISIONIE
RIAUS BYLA. __

Atlanta, Ga. — Vasario 12 
dieną čia prasidės baptistų 
misijonieriaus Clintono C. 
Cames byla, kurioj jis yra

gen. Foch, kuris sumušė kai- kaltinamas dėl išeikvojimo 
zerį. Jį daboja 6 daktarai. $1,000,000 misijos pinigų.

Atvažiavo Sovietų 
Tlf tfl A

Pereitą sąvaitę New Yor-bud«v0 Parduodamas, 
kan atvyko iš Maskvos du 
žymus vyrai, vienas Sovietų 
Banko pirmininkas Aaronas 
Šeimanas, o kitas — Vyriau
sios Ekonominės Tarybos vi- 
ce-pirmininkas Mežlaukis. 
Jų misijos tikslas yra neva 
susitarti su Fordu ar General 
Motors korporacija dėl įkūri
mo Rusijoj automobilių fab
riko, bet tikrenybėj jiems 
pirmon eilėn rupi išgauti 
Washingtono pripažinimas

vincijoj

! Bet pereita vasara buvo la
bai prasta; per devynis mė- 

: nesiūs lietais nebuvo nei 
tiek, kad nuo lapų varvėtų. 
Daugely vietų pasėti javai 
visai nesužaliavo. Prie to da 
prisidėjo naminis karas, plė
šimai, kurie galutinai ūkinin
kus pribaigė. Daugelis ir da
bar jų jau miršta nuo bado, o 
jeigu niekas jiems pagalbos 
neduos, tai iki ateinančios 
piutės badas nušluos apie du 

Sovietų valdžiai. Kulidžiaus trec^llu tos provincijos gy-
valdžia buvo griežtai nusi
stačiusi prieš bolševikų pri
pažinimą. Bet Kulidžius ne-

ventojų.

AMERIKOS PREKYBA
užilgo pasitrauks, o jo vietą ■ UŽDIRBO $1,039,202,000. 
užims Hooveris. Jo nusista-! Washingtono 
tymas linkui Maskvos da nė- 7
ra viešai žinomas. Taigi bol- stijos pardavė užsieniui pre- 
ševikai ir atsiuntė savo atsto- kių už $5,129,132,000. o nu- 
vus pažiūrėti, ar naujas A- pirko iš užsienio už $4,089,- 
merikos prezidentas nebus, 930,000. Reiškia, gryno pel- 
jiems palankesnis. Jų taria- ’ no iš užsienio prekybos šalis

t. žiniomis,
1928 metais Suvienytos Val-

mi planai apie steigimą Ru
sijoj automobilių fabriko su 
Amerikos kapitalistų pagal
ba, tai, žinoma, tiktai meške
rė.

turėjo $1,039,202,000.

MELLONAS PASILIKS ( 
PRIE HOOVERIO.

Washingtono f 
Hooveris nutaręs palikti fi
nansų ministerį Melioną vie
toje. Kitų departamentų sek
retoriai bus pakeisti.

$500,000 UŽ VIENĄ 
PERLĄ

Australijos pakrašty vie
nas naras rado ant jūrių dug
no baltą perlą riešuto didu-

Įmo. Vienas perlų pirkėjas iš 
žiniomis, I Paryžiaus užmokėjo ūžtą 
-1!1 x* žemčiūgą $50,000 ir tuojaus 

išsiuntė'jį Paryžiun. Jis sa
ko, kad d a niekas pasauly 
nebuvo tokio perlo matęs.

STREIKO RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 25 ŽMONĖS.
Bomba jaus mieste, Indi

joj, streikuoja žibalo įmonės 
darbininkai, šį panedėlį tarp 
streikierių ir streiklaužių 
Įvyko muštynės, kuriose bu
vo sužeista 25 žmonės.

REZIGNAVO ALBANIJOS 
KABINETAS.

ŠĮ panedėlj Albanijos mi
nisterių kabinetas padavė

NUŽUDĖ ELEKTROS KĖ
DĖJ 3 ŽMONES.

Rockview kalėjime, Penn- 
sylvanijoj, šį panedėlj buvo 
nužudyti 3 piktadariai, F. 
Mellor, B. Damarovvski ir 
Tony Lucitti. Jie buvo nužu
dyti dėlto, kad iš jų kaltės 
yra žuvę 5 žmonės.

283 METŲ LAIKRAŠTIS.
Stokholme leidžiamas šve

dų laikraštis “Post och Inri-1^ iciiniaoviD i vov uvn imi 
kės Tidningar” šiomis dieno- 

ciją, nes negaiejo susitaiKyr mis pradėjo 283-čius savo 
ekonominiais klausimais. [gyvavimo metus.

12,000 KOMUNISTŲ PRIE 
LIEBKNECHTO KAPO.
Pereitą nedėldienj Berlino 

komunistai minėjo Lieb- 
knechto ir Rožės Luxemburg 
nužudymo 10-metų sukaktu
ves. Prie jų kapo susirinko 
apie 12,000 komunistų, kurie 
paskui mėgino įtaisyti mieste 
ir demonstraciją su savo vė
liavomis. Policija jų eiseną 
iškrikdė ir daug demonstran
tų areštavo, nors vėliau visus 
paleido. Liebknechtas ir Ro
žė Luxemburg buvo vokiečių 
“spartakiečių“ (kairiųjų ko
munistų ) vadai. Perversmo 
metu juos nužudė monar- 
chistai karininkai. V

BEPROTIS UŽMUŠĖ Ll- 
GONBUČIO DAKTARĄ

Rhode Island valstijoj pe
reitą sąvaitę pabėgo iš valsti
jos beprotnamio vienas įna
mis ir nušovė tos įstaigos

Sumanyto* jo reformo* ne
patiko atžagareiviams ir jie 

paėmė viršų.
Šį panedėli atėjo jau tik

iu žinių apie Afganistano 
revoliuciją. Pasirodo, kad 
karalius Amanulla jau nu
verstas ir pabėgo orlaiviu į 
Kandaharą (Indijoj). Sostą 
jis paliko savo broliui kuni
gaikščiui Inajatullai.

Į Vadinasi, atžagareiviai 
paėmė viršų. Tiesa, ir karr.- 

. liūs Amanulla nebuvo joks 
£mpL£Z’ Nejaugi betsam pasauliui. įvejaugi šuo- fornillnti faJn
kioj valandoj jus nont vy- .. 
riausybę nuversti? jisklau- J L11, 
šia. Juk, sako, važiuojant su j £ valstybei
iZiLTUpę e i Fanatikai tanTpasipriešino.
. I, -šitokiais argumentais“S^aj’K 

« ?- 

ma buv‘o nldMelė nl iŠ Europos “Pagonis ” Tik- 
valdžia balsavo 3’5 o nrieš ne-’1 Mahometo garbintojai vaklzią balsavo .J.o, o pnes (negaj. uip e)gtj&

1 ln Tiripi stavn k tartai iii kuria

1 Icrizio. Kairysis blokas parla
mente pasiūlė nubalsuoti 
Poincare kabinetui nepasiti
kėjimą. Poincare atėjo Į par
lamentą gintis. Jisai kalbėjo 
ištisas 3 valandas. Jis išpa- 
rodė, kad kaip tik dabartiniu 
laiku jo kabinetas pradėjo 
diplomatinius žygius dėl pa- 
naikinimo visų Francuzijos 
skolų. Jeigu tie žygiai nusi
seks, jis sakė, tai ramybė ir 
gerbūvis busią užtikrinti vi-

formuoti savo šalį taip, kai 
“---- > savo drapanomis ir
nuskustomis barzdomis butų

lo prieš savo karalių, kuris, 
jų manymu, važinėdamas po 
Europą ištvirko ir dabar nori

daktarų Sartivell’j. Policijos! Hais savo d i; 
onimtoc it? MVMnno -suimtas beprotis tuojaus prie 
savo darbo prisipažino, bet 
kaltu savęs neskaito. “Tai I

KLERIKALAI UŽMUŠĖ
MEKSIKOS VALDININKĄ sutrempti viso Afganistano 

Hidalgo valstijoj, Meksi- šventus papročius ir išjuokti 
koj, pereitą sąvaitę buvo nu- patį dangų, “šalin jį,” pra
šautas Žemės Ūkio Departa- dėjo rėkti fanatikai, 
mento sekretorius Parres. Jis! Ir sukilo visas kraštas. Su
važiavo automobilium su ke- kilėlių pusėj stojo visi kuni- 

_ is ir staiga gai, visi senovės palaikyto- 
klerikalai pradėjo į juos sau- jai. Jie apsupo Afganistano
dyt. Parres ir du jo draugai sostinę Kabulą ir pradėjo 

šturmuoti miesto sienas.
Matyt, kad apsiginti ne

buvo vilties, jeigu Amanulla 
turėjo orlaiviu bėgti iš savo 
šalies j svetimą kraštą. Revo
liucijų, mat, yra visokių.

buvo užmušti, žmogžudžiai
bmo geriau>i> darbas, kokį pafoėgo. Paskui juos išsiųstai
man teko kada nors atlikti, 
pasakė jisai. Girdi, daktaras 
Sartwell niekad nebuvo ma
no draugas, ir kada aš pada
viau prašymą, kad mane iš 
beprotnamio paleistų, tai jis 
buvo daugiausia tam prie
šingas. Taigi aš jį užmušiau 
gindamas savo laisvę. Ir be
protis pridūrė, kad esą dar 
11 daktarų ir valdininkų, 
kuriuos jis norėtų “susprog- Į 
dint.“ Jis yra jau almėtų 
amžiaus ir vadinasi Frank 
Weeden.

kareiviai.

Vilkai Užpuolė 
Lietuvą.

Vilniaus krašte sudraskė
3 žmones.

Žinios iš Vienos sako, kad■.r., • i ’ * mūre minią, kūjį jie pavaui-
Vilniaus krašte pereitą są-.„o ..Kaiscrdank,” ir renka į 
vartę vdką1 sudraskę 3 uki-|aukas kurios bus įteiktJ 
ninkus. Be to da keliatas buvusiam Vokietijos kaize- 
zmonių buvę sužeista kovoje riuj 27 kuomJet kan.
cit icalkiicioic tvoromis I . __ 7

JUNKERIAI RENKA KAI- 
ZERIU1 AUKAS.

Vokietijos monąjchistai 
Įkūrė fondą, kurį jie pavadi-

su išnikusiais zveremis. Uz-,ka am 70 metu amžiaus, 
ėjus dideliems šalčiams vil-1Jun|;eriai užtik-rirta kad 
kai pasidarę tokie drąsus ir kielivieno aukavusio vardas 
p esrųs, kad piadejo cielais nusjųs,as pačiam kaize- 
pulkais pulti kaimus, plauti ,.iu|- Vaj*koks tai “unaras!1’ 
sums ir veržtis Į tvartus prie, 
gyvulių.

Vilkų užplūdimas pasiro-j 
dęsne vien tik Lietuvoj ir j 
Lenkijoj, bet visoj vidurinėj: 
Europoj, kur dabar siaučia;

non nuo .lugos.ay.jos didelfe ir Ju-'susitariusi diktatūros valdžia
skuti, įvesta a?tl'’?U8.1® .ce,!"ig0s|avjjoji Vengrijoj ir Ru- Jugoslavijoj išleido ukazą, 
M irnetnast^.^j .žmonfe negalį nuo išakydama visoms darbįnįn-
kalbėjimJs telefonu. Visi lai-už -olikak va|džjos tenai

kąreivius su kulka-
gu juose pasirodo neprie-, 
lankių diktatūrai žinių, tuoj 
naikinami.

ATSTATĖ 20,000 VALS
TYBĖS TARNAUTOJŲ.

Vietos žiniomis, Jugosla
vijos diktatorius karalius 
Aleksandras atstatė nuo vie
tų 20,000 valstybės tarnauto
jų, kurie buvo neištikimi jo 
diktatūrai. Kroatijoj, kuri 
nori nuo Jugoslavijos atsi-i 
skirti, Įvesta aštriausia cen-i 
zura: cenzūruojami visi laiš- 
kai. telegramos ir net pa.1- vj|ku atsiginti. Kovai su tais kųorganizacijomssustabdy- 
kalbejmas telefonu. V įsi la.-už -01ik*js valdžios tenai • • 
krasciai is uzs,,enio yra uo- .kąreivius su kulka- 
hai cenzorių skaitom,, ir jei- svaidžiai ♦ |

j

ANGLIJA UŽLEIDO BOU- 
VETO SALĄ NORVE

GIJAI.

JUGOSLAVIJOJ UŽDA
RYTOS DARBININKŲ 

UNIJOS.
Vienoje gauta žinių, kad

ti visą savo veikimą.

SUŽEISTA AMERIKOS 
OPEROS DAINININKĖ 

MARY GARDEN.
Statant operą “The Leve 

šį panedėli 
Buenos Aires, vyriausis Chicagoje buvo sužeista

Argentinos respublikos mie- amerikiečių operos žvaigždė

9

ARGENTINOS SOSTINĖ 
TURI 2,056,089 GYVEN

TOJŲ. .
1________

lof Three Kings, 
vyriausis Ch icag< > j e

Argentinos respublikos mie- amerikiečių operos žvaigžde 
Tarp Anglijos ir Norvegi- stas, dabar turi 2,056,089 gy- Mary Garden. Aktorius Vir- 

jos ilgai ėjo ginčas sulyg to, ventojus. Amerikoje yra tik gilio Lazzari. lošdamas aklo 
kuriai judviejų priklauso 
Bouvet’o sala Atlanto vande
nyne. šiomis dienomis iš 
Lodono pranešama, kad An
glija pagalios sutiko tą salą 
užleisti Norvegijai. Sala yra 
neapgyventa ir maža iš jos 

I nauda.

du miestai, kurie turi dau- karaliaus rolę, turėjo mesti 
giau gyventojų, tai New Yor-j ją nuo savęs, bet pavartoje 
kas ir Chicago. Taigi Argen- perdaug spėkos ir Mary Gar- 
tinos. sostinė užima šituo den krito ant scenos smar- 
žvilgsniu trečią vietą. Phila- kiai prisitrenkdama. Atsisto- 
delphija, kurios* gyventojų jus įi šiaip-taip išėjo už kuli- 
priskaitoma į 2,035,900, už- sų, bet tenai sugriuvo ir apal- 
ima ketvirtą vietą. 'po.
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J APŽVALGA
RUSIJOS MONARCHIS- 

i AI NETEKO STAM
BIAUSIO ŠULO.

“Keleivy” jau minėjom, 
kad šiomis dienomis Francu- 
zijoj rpirė didis Rusijos ku
nigaikštis Nikolai Nikolaje- 
vič, kuris nuo bolševikų per
versmo kartu su kitais caro 
dvariškiais gyveno užsieny.

Monarchistams mes sim
patijų neturim ir visai nesi- 
gailim. kad “didis kunigaikš
tis” pakratė kojas. Dabar ir 
jam pačiam bus geriau, ir 
pasauliui sveikiau. Norisi bet 
gi keliatą žodžių apie ji pa
sakyti, nes jis buvo tas šulas, 
apie kuri spietėsi beveik visa 
carinės Rusijos kamarilė.

Nikalojus Nikolajevičius 
buvo nabašninko Mikės pus
brolis. Karo metu jam buvo 
pavesta vyriausia Rusijos ar
mijų vadovybė. Francuzų ir 
anglų militaristai pripažįsta 
jam daug kredito, nes kuo
met jis pats vedė rusų frontą 
prieš vokiečius, rasai buvo 
jau gana toli i germanų žemę 
Įsilaužę. Vokiečiai čia turėjo 
daryti labai didelių pastan
gų. kad apgynus kelią Į Ber- 
liną. Ir francuzai mano, kad 
jeigu ne tos rusų atakos ry
tuose, tai vokiečiai butų tik
rai Paryžių paėmę.

Bet kuomet rusai mušė vo
kiečius, tai carienė nuolatos 
verkė, nes ji buvo vokietė. 
Jos “dvasios vadas” ir mei
lužis Rasputinas norėjo ją 
nuraminti. Jis Įtikino silpna
proti carą Mikę, kad “didi 
kunigaikšti" Nikolajevičių, 
reikia, perlėkti i Kaukazo 
frontą. Caras ji perkėlė. Tuo
met vokiečiai atsigavo ir pra
dėjo laužtis Rusijon. Buvo 
užimta visa Lenkija. Lietuva 
ir dalis Ukrainos. Buvo su- 
gniuždinta visa rusų apsigy
nimo linija, paimtos visos 
tvirtovės.

Ar ištiesų visa tai pasida
rė dėl to. kad Nikolajevičius 
buvo atšauktas iš vokiečių 
fronto, mes tikrai nežinome, 
bet toks buvo Įsitikinimas 
alk "tuose ir taip manė patįs 
Ririies patriotai. Dėl to ”tik- 

ų" vadas juodašimtis 
vičius, kunigaikštis 
.as ii- keliatas kitų di- 
šventiką Rasputiną 
Ir kada vėliaus Rusi
nėjo revoliucinis ju- 

šitie monarchistai 
• o. kad caras Mikė 
iktų. o savo sostą už- 
“didžiam kunigaikš- 
<ikolajui Nikolajevi- 
i iame jie matė tikrą 
apgynėją. Jiems ro-

monarchistas. Vrangelis ji 
p’aliuosavo. Vėliau, kada 
Vrangelio armija iš pietų 
Rusijos bėgo i Turkjią, kar
tu su ja pabėgo ir “didis ku
nigaikštis." Nuo to laiko jis 
gyveno Italijoj, Anglijoj ir 
ant galo Francuzijoj. Pary
žiuje susispietė daugiausia 
Rusijos monarchistų ir jie 
apsirinko Nikalojų Nikolaje
vičių savo vadu. Da 1924 me
tais jisai jiems pranašavo, 
kad Sovietų galas esąs jau 
netoli ir kad greitu laiku Ru
sija vėl busianti monarchija. 
Jis sakė, kad ji remia 3.000.- 
O00 rusų emigrantų.

Vėliau, 1925 metais, Pa
ryžiuje Įvyko buvusių caro 
generolų suvažiavimas, ku
ris svarstė, kaip sukelti karo 
jėgą ir padėti Rusijos pa
kraščių valstybėms nuversti 
bolševikų rėžimą. “Didis ku
nigaikštis" buvo paskirtas 
busimuoju Rusijos “caru.” 
•Jei mes gerai atsimenam, tai 
tame monarchistų kongrese 
dalyvavo ir Lietuvos kleri
kalų valdžia. Ją tenai atsto
vavo, rodos, ponas Martynas 
Yčas ir vienas kunigas.

Taigi, kartu su Rusijos 
juodašimčiais, dabar gali ro
žančių sukalbėti už Nikola
jaus Nikolajevičiaus dūšią ir 
! mūsiškiai klerikalai.

I

Paskaitos klausyti studen-.f “KAIP SOCIALISTAI Pi
jų buvo prisirinkę kupina tn/Suc vn mu »♦ 
salė ir, paskaitai pasibaigus, 
jie nešioję Šliupą ant rankų. 
Tas parodo, kad laisvos dva
sios reakcija negali Lietuvo
je nustelbti.
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clė.-i. kad jam sostą užėmus. 
Rusi j-;. žmonės nusiramins 

'i aras galima bus laimėti.
ma, jie tame klydo.

Rusijos žmonėms , “didis 
•įigaikšiis” buvo toks pat 
aujagerys, jeigu da ne pik

tesnis, kaip ir pats caras. Ir 
; nt jo gyvybės buvo padary- 
.a daugiau pasikėsinimu, ne- 
; u ant paties Mikės. Tuo- 

us po to. kaip tik jis buvo 
paskirtas vyriausiu caro 
Gvardijos vadu, tą gvardiją 
apžiūrini jis mėginta nušau
ti. Kitą sykį buvo rasta dide
lė bomba ant gelžkelio. ku
riuo turėjo eiti jo traukinys. 
Kiek vėliau, 1907 metais, 
buvo apšaudytas traukinys, 
kuriuo jis važiavo. Sekan
čiais metais netoli jo rūmų 
buvo rasta keliolika bombų 
padėta. Tais pačiais metais 
buvo pakarti septyni žmonės 
už kėsinimąsi ji nudėti. 
Dviem metams praslinkus 
vėi buvo susektas platus re
voliucionierių sąmokslas ant 
jo gyvybės, ir tuomet tik per 
plauką “didis kunigaikštis" 
nebuvo užmuštas. Tai taip jį 
“mylėjo” Rusi jos žmonės.

l’o revoliucijos N. N. re
zignavo ir buvo bolševikų 
areštuotas kaipo pavojingas

LIETUVOJ ESĄ 50,000 
LAISVAMANIŲ.

Lietuvos Universiteto stu
dentų laisvamanių pakvies
tas, d-ras šliupas skaitė uni
versitete paskaitą apie “Civi
lines jungtuves." Jis reikala
vo, kad Lietuvoje butų pri
pažintos civilinės jungtuvės, 
arba, kaip amerikiečiai sako, 
civilis šliubas.

Apie tą paskaitą vienas 
klausytojų rašo “Lietuvos 
Žiniose" taip:

“Pasak jo (d-ro Šliupo) Lie
tuvoje apytikriai gali būti apie 
50.000 laisvamanių ir šiaip ne- 
išpažistanėių jokių viešų religi
jų. Neturėdami jokio oficialaus 
tikėjimo jie tečiau gyvena, su
daro šeimas, turi vaikų, žodžiu, 
nieku nesiskiria nuo visų kitų, 
ir dažnai pavyzdingiau elgiasi 
negu kiti tikintieji. Xesant jo
kių civilinių jungtuvių Įstaty
mų. jie gyvena, anot prelegento 
“susidėję.” Toks “susidėjimas” 
niekam nekenkia ir neineša val
stybės santvarkai ir žmonių gy
venimui jokio disonanso. Tokie 
netikintieji arba ląisvamaniai 
yra vistik sąžiningi ne mažiau 
už kitus. Jie vadovaujasi huma
niška etika ir morale. Dalis jų 
Įvairiais gyvenimo sumetimais, 
o gal ir nerasdami kitos išeities 
tuokiasi ir krikštijąs! katalikų 
bažnyčioje, dalis gi visai nepri
pažįsta tokių ceremonijų ir gy
vena be tų ceremonijų, niekur 
neužsiregistravę. Ar tai tvar
kinga. klausia prelegentas. Jei 
gyvenime atsiranda naujas rei
škinys. tai reikia jis sunormuo- 
ti Įstatymais. O kas pas mus li
gi šiol toje srityje pr/.aryta? 
Ministeris žalkauskas savo lai
ku paskelbė civilinių vedybų in
strukcijas. kurios kitados Rusi
joje buvo taikomos, t. y. ’bezpo- 
povcam.“ bet vėlyvesnis min. 
Požėla rasdamas jas netinka
mas musų sąlygoms atšaukė ir 
ruošė naują, platesnį civilinių 
jungtuvių ir metrikacijos Įsta
tymo projektą, kuris tečiau dėl 
1926 m. gruodžio mėn. 17 d 
perversmo liko nepriimtas. li
tai viskas. Tautininkams paė
mus valdžią, pats prelegentas 
sako landžiojęs pas Įtakingus 
valstybės vyrus, nurodydamas 
gyvą reikalą’ sunormuoti Įstaty
mais tą naują pas mus reiškinį. 
Pasak jo. pats prezidentas p. 
Smetona ir ministeris Mustei
kis pripažįsta, kad tatai reikia 
padaryti- Ir ‘Lietuvos Aido' 128 
numery pernai buvo rašyta, kad 
toks įstatymas bus išleistas, 
bet ligi šiol jo vis nesimato.”

GRAŽUS SOCIALISTO 
DARBAS.

Šiomis dienomis atėjo iš 
Londono žinių, kad Anglijo* 
lordo Listvvell o 22 metų am
žiaus sūnūs, paveldėjęs iš tė
vo didelius turtus ir“Vis- 
count Ennismore” titulą, išsi
žadėjo visų šitų palikimų, 
nes jis yra socialistas ir ne
nori būt “aukštesnis" už ki
tus. Savo turtus jisai pavedė 
organizacijai, kuri rūpinsis 
beturčiais, pasilikdamas sau 
tik po $15 i sąvaitę pragyve
nimui. Jis gyvens paprasta
me kambary, kaip gyvenu 
darbininkai.

Šitas jauno socialisto alt
ruizmas paveikė net South 
Bostono “Darbininką,” kuris 
visuomet mėgsta socialistus 
pašmeižti. Nustebintas idea
listo pasišventimu, klerikalų 
laikraštis sako:

“Viscountas Ennismore, 22 
metu, yra socialistas ir turtin
gas. Jis yra lordo Listowel įpė
dinis. Taigi jis paskelbė, kad iš
sižadąs titulo ir turto ir vadin
sis nuo šio laiko William Fran
cis Hare. Jis net nori, kad visi 
užmirštų. jog jis yra kada bu
vęs Viscountas Ennismore. Vi
sus savo pinigus jis Įdėjo į jo 
sutvertą kompaniją Neighbors. 
Ltd. (Kaimynų Kompanija). 
Tos kampanijos tikslas yra pri
traukti turtingus socialistus 
prie tos kompanijos, kad jie ati
duotų visą savo turtą, kurs taps 
išdalytas beturčiams. Jis bando 
įtraukti Į tą kompaniją .kitą 
turtingą lordą socialistą. Os
valdą Mosley.

“Kas gi negerbs tokio žmo
gaus. kurs turi tvirtus įsitiki
nimus ir sulyg jų gyvena.“
Anglijoj jau ne pirmas 

toks atsitikimas, kad didžiū
nas. supratęs socializmo idė
jos kilnumą, atiduoda darbi
ninkams .savo turtus, išsiža
da dykaduonių klasės ir 
šampa socialistu.

LIETUVOS ŪKININKŲ 
SKUNDAS.

“Lietuvos Žinios" paskel
bė ūkininkų skundą, kuris 
buvo įteiktas Žemės Ūkio 
ministeriui. Jie sako:

“Mes. ūkininkai, nukentėję 
šįmet nuo didelių audrų, ir be
galinio lietaus, gyvename skur
džias valandas. Pavasari sėjo- 
me po du ir tris kartus į tas pa
čias rietas. Didelė dalis pasėtų 
grudų supuvo. Liko tušti žemės 
plotai. Augusius sunaikino di
delės audros, ir ledai. Bulvių ir 
burokų po ledų išmušimo nebe
liko. Iš linų turėdavome di
džiausias pajamas ūkyje, šį
met dėl vėlyvo pusėjimo sėme
nų nėra, o pluoštą šalnos suėdė. 
Likęs vasarojus užaugo šiaudai 
be grudų, - kurie dabar tebėra 
laukuose, kupetose diiusta. 
šiaudais galime tiktai pusę tu
rimų gyvulių per žiemą išmity- 
ti. Avys, kaip mažesni gyvuliai 
visai naikinami. Karvės nega
lint išmityti. tenka pirkėjams 
atiduoti pusdykiai kiek prime
ta. Kiaules pjauname nepenė
tas. Rugių ir kviečių negalėjo
me pasėti dėliai šlapios dirvos; 
kas sėjo, tam daug supuvo gru
dų. retas sudvgimas liko dirvo
je. Jau ateinantiems metams 
neturėsime duonos ir žieminių 
šiaudų.

“Turėdami didelius nuosto
lius žemės ūkyje, neturėdami iš 
ūkio pajamų, neturime pinigų 
ūkio reikalus gelbėti.

“Todėl turime garbės Jūsų 
Ekscelencijos prašyti kiek ga
lint iš savo pusės suteikti mums 
pašalpas.

“Atleisti visai nuo žemės mo. 
kesčio 1928 metų ir 1929 metų.

“Aprūpinti sėkla 1929 m. pa- 
i vasario sėjai.
I “Suteikti miško normą—md- 
I džių ir žabų kurui."

Taigi išrodo, kad Lietuvo
je šįmet vietomis bus badas.

NIGUS VILIOJA.”
Po šitokia antrašte Brook- 

iyno “Vienybė" Įdėjo St. 
Miėhelsono laišką, kuris bu- 

. vo rašytas » tūlam Antanui 
Jaurai apie Lietuvos bonus. 

: Mat, tas žmogus buvo para
šęs, kad jis turįs 50 dolerių ! 
boną ir noris jį parduoti. 
Michelsonas jam. atsakė, kad 
tų benų kursas dabar esąs 
apie $25 už $5* h todėl ir jis 
tik tiek galis duoti.

Taigi šitą atsakymą Jaura Į 
nusiuntė “Vienybėn,” o ši 
uždėjo jam aukščiau minė- 
:ą anigalvį ir išspausdino sa
vo skiltyse, tartum čia butų 
kokia naujiena.

Jeigu “Vienybė’* ar jos 
korespondentas mano, kad 
:okia kaina Lietuvos bonams 
vra peržema. tai jie gali par
duoti juos tenai, kur daugiau 
moka. Niekas tų bonų iš jų 
prievarta neima, ir todėl joks 
sąžiningas žmogus nepasa
kytų, kad čia “socialistai pi
nigus vilioja.”

Jeigu jau “Vienybė" kelia! 
tokį didelį riksmą dėl “pini- • 
gų viliojimo,” tai visų pirma 
ji turėtų pati sau kaili išper-' 
ti užtai, kad pardavinėja' 
skaitytojams savo serus, ge-' 
rai žinodama, kad žmonės 
nekuomet savo pinigų iš jos 
fašistiško kromelio neatsi- 
ims.

NEPAPRASTĄ ASABĄ 
UŽKABINO.

. Argentinos “Balso" kores
pondentas rašo iš Kauno 
apie praloto kun. Olšausko 
bėdas dėl panelių. Sako:
. “Jums Argentinoje gal ir ne- 
sisapnuoja. kokias dideles asa- 
bas Voldemaro valdžia užkabi
nėja. Dabar visa Lietuva tik ir 
kalba apie pralotą Olšauską, ka. 
dangi valdžia ji buvo suėmusi 
ir tik po didele kaucija iki teis
mo paleido. Visi kalba, kad Bir
štone nužudytos mokytojos už
mušėjas tik vienam pralotui Ol
šauskui žinomas. Esą. ji tapo 
pasmaugta gamako virvute. Pi
kti liežuviai kalba, kad pralotas 
Olšauskas su a. a. mokytoja gy
venęs apie 20 metų ir turėjęs 
su ja 2 dukteris. Viena buk iš
tekėjusi už kapitono Krasaus
ko. o kita dar 13 metų amžiaus. 

“Gal byla teks numarinti, 
nes ir Romos popiežius Įsimaišė 
i savo ištikimo pavaldinio gel
bėjimą.

“Tai ką daro ‘kavalieriški’ 
Lietuvos kunigėlių » jausmai! 
Kuomet socialdemokratų atsto
vas Lietuvos Seime prieš kelis 
metus buvo pasakęs, kad reikia 
‘iščystyt’ Lietuvos kunigus, tat 
Krupavičius šoko Kairiui Į krū
tis. girdi, ar galima išplėšt di- 
džiausius gyvenimo džiaugsmo 
Įraukiąs...“

Džiaugsmas yra geras dai
ktas, tik bėda, kad tokie 
džiaugsmai labai tankiai bai
giasi dideliais smuikais mu
sų neženotiems tėveliams. O 
jeigu socialdemokratų pata
rimą Seime jie butų priėmę, 
pralotas Olšauskas šiandien 
neturėtų jokių bėdų...

S.S.S.R. Kariumenės 
Uždaviniai.

įran- mas malšinti gyventojus gerai prieš malšinant nugir- 
SSSR yra kriterijus kariš- (lyti kareivius, 
kiems gabumams matuoti. 
Liaudies komisarų taryba, 
skirdama Maskvos apygar
dos kariumenės vadu komu
nistą Uroševičių, savo įsaky
me pabrėžė, kad šis vyras 
“gavo didelę karišką prakti
ką malšinant sukilimus Gu
dijoj."

Kariumenės malšinimo 
kis. Komunistų planai ka

riauti su valstiečiais.
Dar pirmiesiems raudono

sios armijos būriams besior
ganizuojant, Trockis šitaip 
apibudino diktatūros kariu
menę: “Raudonoji armija 
yra klasių karo Įrankis.”

Ir tikrai, raudonoji kariu- 
menė pragarsėjo pilietinia
me kare, nugalėjusi baltuo
sius generolus ir valstiečių, 
darbininkų ir jurininkų suki
limus. Tečiau visi karai su iš
oriniu priešu raudonosios 
kariumenės buvo pralaimėti. 
(Karas su Latvija, Estija, 
Lietuva ir du kartu su Lenki
ja). Tik dėka turkų pagalbai 
raudoniesiems “generolams" 
pavyko pasmaugti-Gruziją ir 
Armėniją. Tokiu budu Troc- 
jkis neapsiriko, pabrėždamas 
i raudonosios kariumenės spe- 
' cialybę.
' Ilgainiui raudonarmiečiai 
pasidarė kvalifikuotais “ja- 
ničarais," kurie “turėjo" žūt 
būt ginti “raudonąjį sostą." 
Raudonarmiečiai yra auklė
jami pilietinio karo dvasioje. 
Raudonųjų karininkų mo
kyklos gamina pilietinio ka
ro vadus. Visą savo dėmėsi 
komunistai kreipia i vadina
mąjį “politinį kariumenės 
auklėjimą." t. y. i paruošimą i 
partijos kariumenės.

“Kariumenė turi būti akla- 
musų partijos pajėga"—toks: 
yra komunistų obalsis. Kitiįmjs 
garbingesni kariumenės už
daviniai komunistams ne per 
daug rupi, nes jie puikiai ži
no, kad esant 
SSSR pramonei, 
strateginiems geležinkeliams b d ir nenori pildvti vir. 
>r s.ajp gana primityviai tek-, šjnj k į R j. į k , 
«>kai raudonoji kanumene j,, tfalv* >akriksta, o'
negali išlaikyti jokios kon- pakrikim0 iki atviro' 
kurencijossu moderniškomis; e<astik ,4enas žini~ 1
didžiuliu valstybių kariume-' ^lst^XL,.X-

I

i

Kad valstiečių sukilimai 
turi rimto pobūdžio ir sun
kiai malšinami, rodo kad ir 
Tambovo gubernijos valstie
čių sukilimas 1920—1921 m. 
Sukilusių valstiečių viso labo 
buvo apie 10,000. Valstie
čiai, senų kareivių vedami, 

i organizavo 8 raitelių pulkus.

AREŠTAVO JAPONĄ, KU
RIS NORĖJO PADUOT 
MIKADAI PRAŠYMĄ.
Važiuojant anądien Japo

nijos mikadai (karaliui) Į 
parlamento atidarymo iškil
mes, iš minios išbėgo žmo
gus, norėdamas Įteikti mika
dai prašymą. Policijantai su
griebė jĮ ir areštavo, nespė
jus jam prie karaliaus veži
mo prisiartinti. Jo laiškas 
prašė pagalbos nukentėju- 
siems nuo potvinių ūkinin
kams.

SUDEGĖ 4 ŽMONĖS.
Yongstovn, Ohio. — 

ėjus dideliems šalčiam: 
pradėjus žmonėms visokiais 
budais šildytis, pereitą sa
vaitę čia sudegė keliatas na
mų ir j vieną dieną gaisruose 
žuvo 4 žmonės — 3 vaikai ir 
vienas tėvas.

Už- 
ts ir

Raudonieji karo teoretikai SSSR valdžia pasiuntė prieš 
rašo ištisus veikalus apie ko- juo* 30.000 pėstininkų ir 8,- 
vą su vidaus sukilimais. J 000 kavalerijos su 60 patran- 
raudonosios armijos “karo komis 450 kulkosvaidžiais, 
lauko statutą" yra Įtrauktas ”0 šarvuotais automobiliais 
“mokymas kariumenės mal- $0 tankais.

Baudžiamajai ekspedici- 
rodos, nėra dar nėjai vadovavo geriausi komu- 

kariškame vakaru'nistų generolai. L 
wr « a * ) * • a . • 1 • .♦ •  _ ___.a. ., A --A. Lz 1 _ 1 _ , ! A. —  I - I r aaa a a* a «

sinti sukilimus.” Tokio “pa
pildymo,” i 
vienam I
Europos statute. Karo lauko 
statute smulkiai, nagrinėja
mas vidaus karo klausimas.

, Komunistinis karo statutas 
‘ numato dviejų rusių sukili
mus, būtent: miestų ir kai
mo. “Raudonieji" strategai 
išdirbo smulkią schemą mal

dinti sukilimams, vartojant 
šarvuotus automobilius, arti- 

■ leriją, orlaivius ir dujas. Val
stiečių sukilimai laikomi pa
vojingiausiais ir sunkiau
siai malšinamais dėl techni
kos ir psichologiškų kliūčių. 
Valstiečių sukilimai daž
niausiai einą plačiu ruožtu: 

i valstiečiai veikią smulkiomis 
partizanų grupėmis. Tada, 

•greit tokio sukilimo negali-

, ir nežiūrint 
to, reikėjo kariauti visus me
tus. Valdžios kariumenės 
nuostoliai buvo labai dideli. 
Valstiečiai plačiai naudojo 
smulkųjį terorą, nuo kurio 
žuvo daug komunistų kariu
menės vadų. Be to, sukilėliai 
valstiečiai visuomet turėjo 
visų gyventojų pasyvią para
mą, gerą žvalgybą ir daug 
prijaučiančių net pačių mal
dinto jų tarpe.

Turėdami galvoje vėl pra
sidėjusį valstiečių judėjimą, 
komunistų karo sferos sku
biai rengia. naujus karo su 
valstiečiais planus. Pastaruo
ju laiku tuo klausimu yra už
imti ir politikai ir kariai.

Tečiau SSSR diktatoriai 
supranta, kad visos malšini
mo priemonės, visi “karo 
planai" pakibs ore, jei pra- 

Tuo gi tarpu užsitęsęs vai- dės brazdėti pati iš valstiečių 
stiečių malšinimas neigiamai vaikų sudalyta raudonoji ar- 

netikusiai •* kareivių valstiečių mija? Todėl kilo net klausi-
- psichologiją. Labai dažnai mas ją sumažinti ir priimi-

s kareiviai pradedą svyruoti,’nėti į kariumenę tik “ištiki
muosius” ir mokėti jiems di- 

i šininkų Įsakymų. Ištisos ka-'deli atlyginimą.
i Komunistų vadams vaidi- 

_ . - atviro • naši 1917 m. revoliucija, ka-
maišto esąs tik vienas žings-'(įa vieną gražią dieną pa-

t

t

Ima numalšinti net geriausio-' 
į mis karo teknikos priemonė-*

ms. Komunistų karo specai 
siūlo malšinti valstiečius tik 
tam tikslui paraoštos kariu-

nėmis.
Į aukštas vietas raudonoje 

armijoje skiriami žmonės; 
iaip pat labiausiai pasižymė- i menės pagalba (G. P*. U. 
ję pilietiniame kare. Mokėji-i korpusas). Be to esą labai
r
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‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

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

t

I

I

t
I

Inkvizicijos paveikslas iš “Keleivio” Kalendoriaus

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

. neturėjo.

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

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokestį galima siųsti 
2-rentiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvnteri. įvynioti i popierelę, kad nepraplėštų konverto, ir 
įdėti Į laišką.

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

klusni šautuvai pradėjo šau
dyti ne “pagal planą." O ca-v 
ro valdžia turėjo puikių pla
nų revoliucijai malšinti...

VĖL MAISTO KRIZIS 
SSSR.

Nėra duonos rinkoje. Slapta 
duonos prekyba.

SSSR spauda rašo, kad 
daugely gubernijų turguose 
negalima duonai grudų nusi
pirkti. Duona neparduoda
ma nei miltais, nei grūdais. 
Sviesto labai nedaug. Mėsos 
dar yra rinkoje, bet jos kie
kis kasdien mažta. Valstie
čiai daugiausiai parduoda 
duoną slaptai.

Nors grudų pardavinėji
mas nėra uždraustas, bet 
valstiečiai bijo, kad valdžia, 
sužinojusi, kad jie turi duo
nos, pradės ją atiminėti, kaip 
tai darė praėjusiais metais. 
Slaptai duona parduodama 
aukšta kaina.

Miestuose vis sunkiau gau
ti produktų. Koperatyvai 
jau pradėjo išdavinėti pro
duktus pagal korteles. Kor
telės yra dviejų rusių: fizi
nio darbo darbininkams ir 
proto darbo darbininkams. 
Dirbą fizinį darbą produktų 
gauna šiek tiek daugiau, bet 
vis dėlto nedaug.

Provincijos valdininkai 
kaimuose su dideliu vargu 
gauna nusipirkti duonos. 
Vietomis valstiečiai patys 
duonos neturi, vietomis tau- 

Upo duonos atsargą.
SSSR laikraštis “Ekono- 

mičeskaja Žizn" konstatuo
ja, kad maisto krizis pasie
kęs aukšto laipsnio.

• “ r
SUDEGĖ KLUONAS.

Prieš kelias dienas Rau
dondvario valse., Romanių 
kaime sudegi St. Glužectao 
kluonas 12,500 litų vertės. 
Buvo apdraustas 8,250 litų.
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Kas •kaito ir rašo,

’ MANCHESTER, CONN. 
Nelaiminga mergaitė.

Jau ilgas laikas kai nieko 
nesimato “Keleivyje” r“* 
Manchesterio lietuvius. Tai 
gi aš parašysiu bent kelis žo
džius. Nėra kuo pasigirti, tai 
nors vargus ir nelaimes ap
rašysiu. Čia randasi jauna 
mergaitė, Ona Gedraičiukė, 
kuri gyvena po Nr. 79 Union 
st., ir jau suvirs 13 metų kai 
abiejų rankų nevaldo. Se- 
niaus gyveno Ansonia, Conn. 
Sako, kad ten ir rankų nete
ko. Dirbant sunkų ir drėgną 
darbą jai pradėjo rankos 
gelti iš pečių. Ten neturėda
ma pažįstamų, atvažiavo čio
nai ir tapo suparaližiuota — 
gal ant visados, nes gydyto
jai nieko nepagelbsti. Apva- 
žynėta visokius aplinkinius 
gydytojus, bet nieko iš to 
gero. Taigi musų Mancheste
rio ir aplinkinių lietuvių pa
reiga yra sušelpti ją retkar
čiais, nes ji neturi nei tėvo, 
nei motinos, būna pas varg
šę našlę Abraitienę, kuri ir 
pati reikalinga sušelpimo. 
Pati būdama su būreliu vai
kučių. šita našlė priglaudė 
vargingą mergaitę ir taip 
vargsta toliau. Taigi krei
piuos prie Amerikos lietuvių - 
gydytojų ir “Keleivio” skai
tytojų, gal kas kokį patarimą 
duos šitokioj ligoj. Malonė
kit pranešti viršminėtu ant
rašu, o busim dėkingi.

Susiėję keliatas Manches
terio lietuvių nutarė pereit 
per viso Manchesterio ir 
apielinkės lietuvius ir pa
rinkti aukų tai nelaimingai 
mergaitei. Komisija suside
da iš sekančių asmenų: K. 
Bočys, A. Bujavičius. A. Mo- 
ralis ir P. Ambrazas. Pasek
mės buvo labai gražios: su
rinkta aukų 150 dolerių ir 40 
centų. Nelaimingai mergai
tei tas nušluostė ašaras nors 
ant trumpo laiko.

Einant per stubas. teko 
girdėti visokių išmetinėjimų, 
ir kelios šeimynos griežtai 
atsisakė aukoti, sakydamos, 
kad ji gauna iš miesto $10 Į 
mėnesį. Žinoma, taip, bet no
rėčiau matyli, kas galėtų iš
gyventi mėnesį už $10. Bet 
nežiūrint priešų, geros šir
dies žmonės aukavo gerai, 
už ką Ona Gedraičiutė taria 
jiems širdingą ačiū!

Aukotojų vardai.
J. Rasimas ir A. Moralis 

po $5; J. Kazlauskas. $2.25: 
K. Valungevičia, K. Čeponis, 
J. Chizius, S. M. Astrauskis,
J. Žilinskas. A. Žilinskas ir 
A. F. Lemežiai po $2.00: K.! 
Bočys ir O. J. Petrauskai po 
$1.50. Visi šitie sekantieji 
aukavo po $1: K. Karpuska.j 
M. Keris, M. Zurauskas, A. j 
Silkauskas, A. Dalnickas* J. 
Ambrasas, V. Raudonis, M. j 
Kairaitienė, V. Katkauskas. Į E. Volteriui.
K. Kasilauskas, 
kis. A. Balčiūnas, < 
lauskas, A. Kučinskas, J, Ba- 
stis,

■
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LIETUVIU
TORONTO, CANADA.I Bočys, A. Dykšas, A. Ambra- 

|sienė, B. Daugėla, P. Kvašys, Atsakymas į “Laisvės” ko- 
' J. Motejunas, J. Rašimutė, 
A. Gudaitis, A. Šokas. A.

Jį. | Yurgelevičius, A. Matulevi- 
’čiutė, S. Matulevičiūtė, A. 

Matulevičienė, J. Tamošai
tis, A. Tamošaitis, K. Zykus, 
T. Kovas, P. Vasiliūnas, T. 
Alijošius, 
Gelbokis, 
Struvas, L. Gelbokis, M. Gel- 
bokienė, V. Gelbokis, M. 
Marcinkevičienė, M. Šveis- 
tienė, M. Šveistis, A. Tvaro- 
naitis, M. Klukinskas, B. 
Maždinis, ,J. Lubikis ir S. 
Galvosas. Smulkių aukų su
rinkta $22.15. Viso turėtų 
būt $150.40. C. K. Bočys.

LAIŠKAS Iš ARGEN
TINOS.

D

G. Gelbokis, P. 
A. Gelbokis, G.

MONTREAL* CANADA. 
Lietuvių vakarėlis Naujienų 

Metams pasitikti.
Lietuvių Vytauto Kliubas 

suruošė po No. 1165 Catheri7 
ne st. 31 d. giuodžio vakarė
lį Naujiems Metams pasitik
ti. Susirinko labai daug sve
čių, o kadangi kliubo salė 
maža, tai tvarkos dabotojai 
vėliau atvykusių neleido Į vi
dų. Tuomet daug žmonių 
stovėjo gatvėj prie lauko du
rų su pasipiktinimu neri
maudami. Svetimtaučiai pra
eidami Į besivejančius per 
duris lietuvius žiurėjo su pa
nika.

Kliubas per metus laiko 
tik vieną balių tesuruošė, li
tai neįstengė paimti kur nors 
didesnę salę, i kurią butų ga
lėjus patilpti visa atvykusi 
publika. M. V.

CLEVELAND, OH1O. 
Ignas Jarušauskas-Jarus.
Jis persiskyrė su šiuo pa

sauliu sausio 17 d., 1928 m. ir 
palaidotas Lake View kapi
nėse sausio 20 dieną. Nabaš- 
ninkas buvo kilęs iš Šaukėnų 
miestelio. Šiaulių apsk., Kau
no rėd. Lietuvoje paliko pen
kias seseris, o Amerikoj mo
terį ir du sunu, Joną ir Sta
nislovą.

Apgailestaudami negai
lestingos mirties išplėšimą 
musų brangaus tėvelio iš mu
sų tarpo sueinant metinėms 
sukaktuvėms, meldžiame vi
sų giminių ir pažįstamų iš
tarti : “Tegul bus lengva že
melė musų neužmirštamam 
tėveliui!”

Nuliūdę liekame.
Sūnų* ir Marčios.

WATERBURY, CONN 
Kalbės adv. F. J. Bagočiu*.

20 d. sausio, nuo 7:30 va
kare, Svetainėje 103 Green 
st., įvyks prakalbos. Visi 
Waterburio lietuviai malonė
kit atsilankyti. Rengėjai.

respondento šmeižtus.
“Laisvės” 307-tame nume

ry buvo idėta koresponden
cija iš Toronto Jaunimo kuo
pelės veikimo ir buvo kriti
kuojami 2 asmenys, o ypač J. 
Jokubynas. Reikia pastebėti, 
kad korespondencijos “auto
rius” labai klysta. Jis daug 
ko prideda iš savo galvos. 
Jis rašo, kad draugas Joku
bynas pargabeno iš Lietuvos 
fašistą chorvedį Martinonį. 
Tas visai neatatinka tikreny
bei, nes Jokubynas visai to 
žmogaus nepargabeno, tik 
“rekomendavo” naujai susi
tvėrusiai Jaunimo kuopelei 
kaipo savo pažįstamą iš Lie
tuvos, nes kito chorvedžio, 
kas galėtų ręsti chorą, nebu
vo. J. Martinonis nevažiavo 
čionai tik tuo tikslu, kad ves
ti chorą, bet atvažiavo Kana- 
don kaip ir visi kiti emigran
tai. Pamokinąs chorą ir pasi
rodęs vieną sykį ant scenos, 
chorvedys pareikalavo atly
ginimo. Žinoma, čia jis ne
gražiai padarė, nes pirma 
buvo pasižadėjęs mokinti 
chorą be atlyginimo. Paskui 
iš jo paties kalbos paaiškėjo, 
kad jis tik kėlė ermyderį 
draugų tarpe, nes jis neturė
jo tikslo chorą mokinti ir gy
venti Toronte, bet visai ką 
kitą manė. Nepoilgo p. Mar
tinonis išdūmė iš Toronto, 
palikęs draugus nesusiprati
me.

Draugas Jokubynas, kuri 
“Laisvės” korespondentas 
taip šmeižia ir įžeidžia, visai 
nėra to užsitarnavęs. .Jeigu 
jis užtardavo kokį žodį už 
J. Martinonį, tai tik dėlto, 
kad ilgiau palaikius chorą, 
nes nieks nenorėjo, kad cho
ras sugriūtų. Turiu pridurti, 
kad drg. Jokubynas yra vie
nas iš darbščiausių ir veik
liausių narių nuo pat kuope
lės susitvėrimo. Per paskuti
nį susirinkimą kilus diskusi
joms, drg. Jokubynas buvo 
įžeistas kelių asmenų ne tiek 
dėl užsistojimo už Martino
nį. kiek dėl to, kad pasiūlė 
susirinkimui išrinkti naują 
pirmininką, nes senasis ne
buvo atsilankęs ir neišdavė 
raporto. (Jis buvo išvažia
vęs ant neapriboto laiko ne
palikdamas jokio pareiški
mo kuopelei.)

Jaunimo kuopelė yra ne
partinė ir joje priklauso vi
sokių pažiūrų nariai, bet at
sirado tokių karštų komera- 
dų, kurie neiškentė neįsikišę 
su savo politika. Žinoma, 
drg. Jokubynas ir kiti tai pa
stebėjo. Tas labai nepatiko 
musų politikieriams ir dėl to 
jie praminė jį visokiais var
dais. Laikas jau butų Jauni- 
miečiams aktyviau veikti 
kuopelės dalykuose, o nepa
siduoti keliem asmenim, ku
rie kitus vadina “fašistais” ir 
“diktatoriais,” o patys dau
giausia jais nori būti.

Jaunimietis.

ninkai reikalauja, kad Ra
dovickis butų paleistas ir to
dėl vadovaujant anarchis-j 
tams lapkričio 11 d. įvyko vi
suotinas streikas, pareikšti 
protestui prieš Radovickio 
kaiminių. Kaip Argentinos 
valdžia reaguos į šį darbinin
kų reikalavimą — parodys 
ateitis.

Lietuviai darbininkai ne- 
nuo bendro darbi- 

/, cm., z-Aiivniid« 
nemokėdami gerai kalbos 
negali aktyviai pasireikšti 
tame judėjime. Taip gi yra 
lietuvių tarpe ir streiklaužių, 
bei sulyginamai mažai.

Arg.

Iš ten* kur dabar prasideda 
vasara.

Dabar Argentinoje baigia
si pavasaris, o atėjus vasarai 
prasideda darbymetis, kuo
met daug darbininkų išva
žiuoja į laukus, kur gauna, 
nors sunkaus, bet neblogai 
atlyginamo darbo. Laukuose atsilieka 
darbas toks pat kaip ir Lietu- ninku judėjimo, tik. žinoma 
vos sodžiuje per darbyme
čius: javų valymas nuo lau
kų. Tik Argentinos saulutė 
kaitresnė, kaip Lietuvoje, ir 
savo stačiais spinduliais ne
maloniai kepina darbininką. 
Vasaros laiku fabrikuose
taip pat darbas padidėja, yra 
daugiau galimybių gauti
darbą. Kiekvienas darbinin
kas vasaros metu stengiasi 
gauti geresnį darbą, kad atė
jus žiemai galėtų maitintis iš 
sutaupytų vasarą pinigų.

• Jau minėjau praeitą kar
tą, kad Argentinoje paėmė buvo suimtas ir pasodintas į 
valdžią naujas prezidentas, kalėjimą žymus latvių tauti- 
Jis yra labai populiarus žmo- ninkas, J. Goldmanas, savo 
gus liaudyje, Dr. Irigoyenas. laiku buvęs Rusijos Durnos 
Prie jo valdžios darbininkai 
tikisi pagerinti savo buitį, to
dėl jau dabar prasidėjo di
džiausi streikai. Vietos dar
bininkai dar toli gražu nėra 
tinkamai organizuoti, bet 
yra keletas didelių darbo 
unijų, kurios dažniausia ir 
vadovauja streikams. Daž
niausia pasiseka streikai iš
lošti darbininkams, nes da
bartinė darbininkų padėtis 
Argentinoje yra nepakenčia
ma ir jie streikuodami reika
lauja tik minimumą to, ką 
privalėtų gauti gerai organi
zuoti darbininkai. Bet būna 
atsitikimų, kad darbininkai 
streiką pralošia, todėl, kad 
yra daug bedarbių, kurie 
skurdo ir vargo verčiami ei
na streiklaužiauti. Streiklau
žiu būti čia labai pavojinga, 
nes labai greitai galima paly
dėti savo gyvybę, todėl ... 
streiklaužius lydi policija, pynės labui, 
k Ji i n rlarhn tair> ir i J fioldmj

LATVIJOJE SUIMTAS 
BUV. KARO MINISTERIS 

GOLDMANAS.
I “Tautiški” Goldmano dar* 

bai. Pelningas “patrio
tizmas.”

šiomis dienomis Latvijoje

atstovas, Latvijos Seimo at
stovas ir karo ministeris. 
Goldmanas kaltinamas pasi
savinimu privatiškų ir visuo
meniškų lėšų. Nukentėję nuo 
Goki mano kriminalinio dar
bo Įteikė civilinį jieškini su
moje 2 milionųrublių.

Goldmanas pasisavino sve
timas obligacijas ii- būdamas 
karo ministeriu pasisavino 
dar 860.000 rublių, priklau
sančių kariumenės ekonomi
nei krautuvei.

Šituos pinigus karo minis
teris Goldmanas gavo, kad 
pergabentų iš SSSR latvių 
šaulių batalionų archyvą. Te
čiau archyvui gabenti skilius 
pinigus Goldmanas sunaudo
jo savo reikalams.

Už skolas privatiškiems 
asmenims iš varžytinių par
duotas Goldmano ūkis, kuri 
jis įsigijo ‘-tarnaudamas tė-

Iš Prohibicijos 
Balos.

kaip iš darbo, taip ir Į darbą.
Argentina turi savo Sacco 

ir Vanzetti, tai yra vienas 
anarchistas Simonas Rado
vickis, kuris nuteistas iki gy
vos galvos už užmušimą poli
cijos vado. Radovickis jau 
19 metų kaip sėdi argentiniš- 
koje Sibirijoje —“Tierra dėl 
Fuego” (Ugninėje Žemėje), 
kur laikomi nusikaltėliai, pa
smerkti sunkiųjų darbų kalė
jimam Pasakoja, kad gyve
nimo sąlygos Ugninėje Že
mėje klimato žvilgsniu labai 
blogos ir iš pasmerktųjų re
tai kas išgyvena ilgiau 5—6 
metų. Radovickis išgyveno 
tenai 19 metų, nes jis buvo 
nuteistas visai jaunas, 18 me
tų. Dabar Argentinos darbi-

Redakcijos Atsakymai.
Vieną juo-

V. Streimi-: ką sunaudosime. Kiti yra 
J. Burdi-: jau buvę “Keleivyje.”

J. Meskaičiui. — Seni me-
J. Urbonaitis, K. Ra-' faliniai pinigai kartais parsi- 

mančiska, A. Kvetkauskas. duoda brangiai ne dėl savo 
K. Kupčiūnas. S. Arlukevi-į “perkamosios galios.”^ bet 
čius, V. Zorskis, F. Kudas. J. dėl istorinės savo reikšmės.! 
Jurgeliavičius, A. Kleiza, F. Juos kartais perka muziejai.! 
Urbonas, A. Murauskas, A. ’*—~------~~ 1:"1-----
Kupčiūnas, A. Silis, C. Ro
kas. J. Kasiliauskas, J. Mit
kus, F. Butkus. J. Yasionis,
A. Baukus, M. Vilkelienė, 
V. Sliurpa, V. Rudis, M. 
Užupienė. J. Baltrukėnas,
B. Pinkevičius, V. Davidavi- tus. 
čius, A. Ignatavičius, J. Gi- prastai jau pasenusių žmo-'jokių nesusipratimų nėra, 
raitis, S. Vaicekauskas, K. nių “sportas,” nes tik seniai 
Petronienė. K. Dalnickas, J. gerbia senovę. 
Krauzaitis, V. Sabonis, M.| P. Rutkauskui.
Mazaika, J. Rudnickas, J. Trakų pilis nėra vandeniu Darbininkų Vartotojų Koop. 
Gudžiūnas, J. Bujavičius, J. apsemta, nes ji stovi ant auk

što kalno; tik tas kalnas yra 
ežeru apjuostas.

CLEVELAND, OHIO. 
Graži lietuvių pašalpinė 

draugija.
Sausio 1 dieną D-ro V. Kū

kaliais šiaip senovės liekanų'dirkos pašalpinė draugija tu- 
mėgėjai. Taip pat yra perka- į ėjo maskinį balių. Publikos 
mos ir kitokios retenybės: buvo gana daug ir gali būt, 
senovės rakandai, knygos, kad liks draugijai kiek pel- 
paveikslai, ir už juos moka-' no. D-ro V. Kudirkos D-ja 
ma daug brangiau, negu už turi apie 300 narių ir apie 
daug geresnius naujus daik-* $5,000 turto. Nariai ant susi- 

Tai yra turtingų ir pa-' rinkimų užsilaiko gražiai ir

J. S. Jaru*.

Pati ST. CHARLES, ILL.

Dabušinskas. J. Bekerys, A. 
Brazauskas, K. Navickas, A. 
Mačiūnas, S. Makulienė, J. 
Brazauskas, A. Brazauskas,

Bendrovė* Šėrininkams.
Ekstra susirinkimas Bend

rovės įvyks 23 d. sausio, 1929 
Jauniačhii. — Tamstos ko-1 m., 7:30 vakare, salėje po ai- 

respondenciją dedam. Bet rių bažnyčia.
T. Dalnickas, J. Krajauskas, kitą sykį prašome rašyti tik Būtinai ateikit visi į šį 
A. Zokaitis, O. Blazavičienė, ant vienos lakšto pusės, nes sirinkimą, nes pasiliko d

į su- 
, iaug

A Zykus, V. Klišius, P. Mi- taip mums parankiau rank- svarbaus darbo neužbaigto, 
kušauskas, A. Bujavičius, A. rašeius tvarkyti. Į Bendrovė* Kom.

' . i

A Zykus, V. klišius, P. Mi-

I

Bet katalikų amerikiečiai 
daugiau nekenčia negu 

prohibicijo*.
Naujas New Yorko polici

jos viršininkas pasiryžo iš
naikinti tenai “spykyzes,” 
tai yra slaptas gertuves. Jis 
iškrėtė ir uždarė apie 100 to
kių vietų. Bet policija sako, 
kad Ne\v Yorke yra dar 24.- 
945 tokių “spykyzių.”

Vienas laikraštis pastebi, 
kad jokia policija nepajėgs 
išnaikinti “spykyzių,” taip 
kaip negalima buvo sunai
kint to pasakiško šimtagal
vio slibino, kuriam vieną gal
vą nukirtus, tuo jaus kita jos 
vietoj išaugdavo. Su “spyky- 
zėmis” da sunkiau kovoti, 
negu su tuo slibinu, nes už
daryk jų 55. tai jų vietoj tuo- 
jaus atsidarys 65.

Iš konfiskuotos Ne\v Yor
ke degtinės valdžia padarė 
jau 31 bandymą, iš kurių 28 
bandymai parodė degtinę su 
nuodais — ji buvo padalyta 
iš medžio alkoholio. Kai ku
riuose atsitikimuose buvo net 
karbolinės rukšties, vitrio- 
liaus.

Michigano valstija turi iš
leidus drakonišką įstatymą, 
kad pagautas trečiu kartu 
pardavinėjant degtinę žmo
gus turi būt baudžiamas ka
lėjimu iki gyvos galvos. Šio
mis dienomis tenai buvo nu
teista čisam amžiui viena be
turtė moteris. Turėdama 10 
mažų vaikų, bet negalėdama 
jų kitaip išmaitinti, ji darė ir 
pardavinėjo mažutėmis bon- 
kutėmis degtinę. Būdama 
beturtė ir neturėdama iš ko 
policijos papirkti, ji buvo su
imta trečiu kartu ir uždaryta 
kalėjiman visam amžiui. Kas 
dabar atsitiks su likusiais jos 
mažais vaikais, valstybei ne- 
rupi. Ar galima ką nors bai
sesnio sau įsivaizduoti?

Bet nemanykit, kad visus 
lygiai baudžia.

Į vieną teismą buvo atves
ta labai girta ponia. Ji turtin
ga, žymaus politikieriaus pa
ti. Bet ji pasakė, kad ji nėra 
nurijusi nei lašo degtinės, o 
pasigėrusį trindama savo kū
ną alkoholium, kad apsisau
gojus nuo “flu.” Daktaras 
teisme pripažino, kad kartais 
tokiu budu galima pasigerti, 
ir šita ponia buvo išteisinta.

Į kitą teismą policmanas 
atvedė pasilakusį “džentel- 
maną.” Užklaustas, kur jis 
gavo degtinės, atsakė, kad 
degtinės jis neturėjęs, bet 
valgęs aiskrymą su razinko- 
mis, ir nuo to jam apsisukusi 
galva. Teismas ir jį paleido.

Turtingi girtuokliai ir but- 
' legeriai visuomet išsisuka, 
tk skurdžiai yra žiauriai bau
džiami, nes jie neturi iš ko 
kyšių duoti.

Laikraščių leidėjas Hears- 
tas sako: Aš netikiu, kad 
prohibicija Amerikoje bus 
kada nors įvykinta. Ją įvy
kinti yra negalimas daiktas. 
O jeigu jos vykinimui repub- 
likonų administracija pradės 
vartoti smurtą, tai sekantis 
Jungtinių Valstijų preziden
tas bus jau demokratas.

Ir Hearstas paskelbė $25,- 
006 dovanu tam. ka> irodvs, 
jog probihicija gali būt įvy
kinta, ir jos įvykinimui pa
tieks planą.

Prohibicijos negalima įvy
kinti dėlto, kad žmonės jai 
priešingi.

Bet jeigu taip, tai kodėl gi 
paskutiniais prezidento rin
kimais jie nebalsavo už de
mokratų kandidatą Shithą, 
kuris žadėjo prohibicija pa
naikinti?

Jie nebalsavo už jį dėlto, 
kad jis yra katalikas. Ameri

I

J. Goldmanas buvo žymus 
Latvijos tautininkas. Būda
mas atstovu Rusijos Durnoje 
jis nuolat pabrėždavo savo 
“rusišką patriotizmą” ir išti
kimybę rusų monarchijai. 
Karo metu Goldmanas orga
nizavo garsius latvių šaulių 
batalionus. Gaudamas iš ru
sų valdžios dideles pinigų su
mas, Goldmanas naudojo jas 
be jokios visuomenės kont
rolės.

ĮVEDĖ ŠUNŲ PAŠTĄ.
Pereitą savaitę iš Vermon- 

to valstijos išėjo į Kanadą 
pirmas šunų vežamas paštas. 
Sunkiausi.* kelias esąs pei 
kalnus tarp Leivistono. M e., 
ir Montrealo.

ŽADA SKRISTI APLINK PALAULJ.

I

Prancūzų oro "tūzas” kap. Jean Francis Dėt illard 
mergina. Jis greitu laiku žada lėkti orlaiviu aplink visa pasaulį. 
Kelionė prasidės iš Chicagos.

kiečiai nekenčia prohibici
jos. bet da daugiau jie ne
kenčia Romos katalikų, ku
riuos jie vadina "papistais” 

' (popiežiaus garbintojais).

Iš Darbo Lauko.
Palengvinimas Meksikos 

darbininkams.
Iš Meksikos ateina žinių, 

kad dabartinis prezidentas 
Emilio Portes Gil ruošiasi 
įnešti Meksikos kongresan 
radikali darbininkų įstaty
mą, kuris harmonizuotusi su 
1917 m. revoliucijine kon- 
st’tucija. Toks valstybės vir
šininko nusistatymas paro
do. kad p. Gil nemažiau pa
žangus už p. Cailes’ą. Gilo 
planan įeina nacionalė dar
bininkų taryba, darbininkų 
teismas, susitaikymo para
ma, priverstina socialė ap- 
drauda, specialė apsauga 
darbininkėms moterims, ir 
algų mokėjimas pripažintuo
se streikuose.

Milwaukee rubsiuviai laimė
jo bylą prieš kompaniją.
Milvaukee miesto teismo 

nuosprendis David Adler & 
Sons kompanijos byloj už su
laužymą sutarties su Amal- 
gamated (’lothing Workers 
Unija tapo užbaigtas apskri
čio teisme.

Nuosprendis laiko Adler 
kompaniją, kuri yra įsivėlus 
į ginčus su savo darbininkais 
nuo balandžio mėn.. prasi
kaltusią ir sako, kad ji turi 
užmokėti pasilikusias algas 
savo darbininkams kaip nuo
stoli už sulaužymą sutarties. 
Knygos ir rekordai Adler’io 
kompanijos turi būt priduoti 
teismui apskaitliuoti, kiek 
užsilikusių algų darbinin
kams priklauso', Manoma, 
kad šita suma siek' nuo $35.- 
006 iki $75.060.

Darbininkas gauna $96,000 
už sužeidimą.

St. Louis, — Atto Fergu- 
son, 22 metų amžiaus vyras 
iš Mound City, Illinois, lai
mėjo čia apskričio teisme 
96,000 dolerių, kuriuos jam 
turi užmokėti Centrai gele
žinkelis kaipo atlyginimą už 
sužeidimą 1926 metais.

Ferguson apžiūrinėjo trau
kinio stabdžius, tuo tarpu ■ 
oro rezervuaras ekspliodavo 
ir sunaikino jam abidvi akis, 
sužeidė ausį, sulaužė žandi
kaulį ir padarė kitokių žaiz
dų. Sužeistasis reikalavo 
195.000 dolerių. Kompanija 
siūlė $14,000. Prisaikintujų 
suolas priteisė $96.000.

Fašistų despotizmas.
Mussolinio specialis mili- 

tarinis tribunolas fašistinei 
valstybei ginti, nutarė iš
tremti 110 vyrų ir moterį] 
ant kalinių salos — nuo vie
nų iki dvidešimties metų ter
minui. Jie buvo nusidėję des
potams tik tuo, kad prisidėjo 
prie anti-fašistinio veiksmo.

Tas specialis militarinis 
tribunolas Italijoj buvo įs
teigtas du metai atgal ir yra 
juodmarškinių militaristų 
generolų globoje. .To posė
džiai slapti.

Nuteistieji žmonės buvo 
surinkti iš ploto nuo Alpų iki 
Sicilijos.

Militaris tribunolas dabar 
teisia penkioliką asmenų nuo 
Calabrijos, kurie yra kaltina
mi už revoliucinį judėjimą.

Laisvės Mylėtojas.

lk1
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KAIP MANOMA PEKLĄ i 
DARBAN ĮKINKYTI

Žemės vidurių šilima bus 
sunaudota.

Tą temperatūros augimo

gręžiniai siekia jau virš 2 
klm. gilumo. Taigi, reikia da 
iškasti 3 klm. giliau ir bus* _ ____________ _____
pasiekta tie žemės vidurių kasantis gilyn nevielnodumą 
turtai. Iskasus 5 klm. gilumo.vokiečiu mokslininkas D-ras 
urvą ir leidžiant Į jį vandeni, Herbig'as aiškina tuo, kad 
vanduo gilumoj turėtų virsti žemės plutos sluoksniai ne
gerais. kurie veržte veržtųsi, vienodai šilima leidžia, arba 
atgal i žemės paviršių, kur pereina nuo Įvairių cheminių 
tuos karštus gailis jau butų vyksnių. kurie gimdo šilimą, 
galima sunaudoti ar garo.nuo požeminio vandens ir 

ir mašinų varymui ar namų ap-; pagaliau 
a- šildymui. įmės m a

i Tečiau :
1 svarbu išaiškinti temperatū
ros augimo priežastis, kiek 
konstatuoti tai. kad su laiku 
tikrai iš žemės vidurių mokė
sime paimti tą brangų turtą 
—šilimos energiją, kurią, pa

rvertę Į elektros ar kitą ener- 
, vartosime Įvairiems! 

Ijmibs. Jau dabar suma-;
----- — - -- - -- — —--Ą- nesnės tautos išnaudoja nau- 

dziais leisti vanduo, rfingam darbui ų žemės vi-
pasiekęs rezervuarą. tuojaus , } a]i ku7ia 
išgaruos jame, nes rezen ua- (trvkšta„čiu kalįtul
re būrų mažiausia 160 laips- įil.inivaįduo Kaį 
mu Šilimos, 
pavidale didžiausiu smarku: jau ivvkjtį. eaIirae laimėti ir 
mu pateks į antrojo uno į. * * “L Ž ”
vamzdžius, kuriais išsiverš 
į žemės paviršių ir čia tuos' 
gailis bus galima sunaudoti 
tinkamam reikalui. Šito ant
rojo uivo vamzdžiai turi but 
gerai izoliuoti, kad vandens 
garai juose neatvėstų.

Tokiu budu, einant tuo.

Nereiks malkų, anglių, nei 
durpių. Mus šildys ir fabrikų 
mašinas varys žemės vidurių

šilumos jėga.
<. . .Ne visai paprasti gamtos 

reiškiniai skatina žmogaus 
protą ties jais apsistoti, susi
mąstyti ir, kaip visuomet 
žmogus daro, pagalvoti apie 
galimą iš to naudą.

štai paskutiniai Etnos i 
Vezuvijaus išsiveržimai da 
ro aktualesni klausimą, ar 
negalima butų sunaudoti že
mės vidurių šilimą, jei gali
ma — tai kaip.

Žinomas Vokiečių inžinie
rius ir fizikas D-ras Rudolf 
LaemmeI daug tikisi techni
ką ir bendrai žmonijos kul
tūrą pakelti išnaudojant 
Įvairiems darbams ar centra- 
liniui miestų apšildymui že
mės vidurių šilimos energiią. 
Tam reikalui jis yra paruošęs 
net atatinkamą projektą, čia 
mes ir paduodame ištisą in
žinieriaus LaemmeI minčių 
santrauką.

Projektas realus — ne
svajonė.

Žemės vidurių šilimos iš
naudojimo praktiškam gyve
nimui klausimas šiandien nė
ra jau tuščia svajonė, bet at
virkščiai: tai yra vienas iš 
svarbiausiu šių dienu techni-* A
kos uždavinių. Atsiminkime projektu, butų galima visus 
tiktai, kad pora — trejetas miesto trobesius apšildyti ir francuzų-vokiečių karas, vo- 
šimtų metų atgal žmonės dar dar varyti didžiausias garo kiečių politikai pareikalavo | 
nemokėjo nė šilimos, kurią mašinas.

Dvigubas išnaudojimas.
Be to, pirmame urve, ku

riuo leidžiamas gilyn van
duo. butų galima Įtaisyti 
vandens turbinų, kurias 
krentąs vanduo gana smar
kiai suktų, o turbinos galėtų 
varyti elektros motorus ir tuo 
keliu elektros srovę iškelti i 
žemės paviršių, kur ją vėl 
mokėtume tinkamai sunau-

požeminio vandens ir 
i nuo tam tikrų že- 

---- ------- ;mės magnetinių ypatumų. 
Inž. LaemmeI projektas. ; ččiau šiuo tarpu ne taip 

1 Tani tikslui inž. R. Laem- 
mel siūlo štai koki projektą: 
reikią iškasti ar išgręžti ur
vas 5 klm. gilumo, jo dugne 
padalyti nemažą kiaui'umą 
—tani tikrą rezervuarą. Į ku
rį reikia įleisti nuo žemės pa- 
yiršiaus antras urvas. Paskių-^1? 
vienu urvu tam tikrais vamz-‘„„...

j cuzai sutiktų sumažinti Vo
kietijos skolą lig 45 miliardų 

Į aukso markių. Skirtumas ne-
1 mažas!
Į Bet su karo nuostolių atly
ginimu yra jungiami dar kiti 
klausimai. Vokietija, saky- 

Įsim, reikalauja anksčiau eva- 
I kuoti Pareinio kraštą. J tai 
francuzai atsako, kad prieš 
tai reikią susitarti dėl repa
racijų. Be to, francuzai ir an
glai yra karo metu skolinę 
daug pinigų Amerikoj ir da
bar norėtų, kad Vokietija ir 
jas jiems užmokėtų. Vadi
nasi, Vokietijos mokėtinų 
karo nuostolių didumas yra 

. priklausomas ir nuo to, ar 
Amerika norės gauti visas 
karo paskolas iš anglų ir 

J francuzų. ar sutiks dali pa

naikinti. Ligšiol tečiau Ame
rika nerodė didelio noro nu
braukti skolas ; 
francuzams, todėl 
tarvinių karo skolų klausi
mas lieka šiuo tarpu neiš
spręstas. nes be Amerikos 
dalyvavimo ir pritarimo to 
padaryti negalima.

Taigi, reparacijų klausi-' ORAS YRA*PA- ven£ti motorą ilgai leisti. Ša
mas. jei jį norima galutinai, vniiNi^Ac i koma, kad 30 sekundų tai,
baigti, nėra Įmanomas bei v J SVEIKATAI. Įgjrdi, daugiausiai ką galima
—j' i nnfa.-un^. Dažnai tenka nugirsti žmo- ‘ duot inžinui eit mažame ga
jos. kurioj dalyvautų Euro- nes aimanuojant, kad auto- ražiuj.
pos suinteresuotos valstybės mobiliai, ypač vasarą, taip Kartas nuo karto tenka 
ir Amerika. Ar tokia konfe-1 užteršia orą, kad toks oras laikraščiuose skaityti, kaip 
rencija yra galima? Iš pas- tikrai esąs žalingas sveika- žmogus savo garaže mašiną 

laikais pykusių tai. Taigi, kad tikrai patyrus, paleidęs ir paskui jau rastas

r i
Į SVEIKATOS

:nhi klausi- ! w a w-w

KAMPELISI 
I
Į
AR AUTOMOBILIŲ UŽ- : w darbą, ui jau itin turėtų

naujos didelės konferenci-j

pos suinteresuotos valstybės mobiliai, ypač vasarą, taip
i

kuriniais 1 „ . ,
nuomonių pasikeitimų tarp ar žmonių nusiskundimai 
didžiųjų valstybių atrodo, yra pamatingi, Jungtinių
kad tokia konferencija galų Valstijų Public Health Ser-1
__ 1.. ‘»T A ’’ •..........1.7- --xJ i.......-• • •gale Įvyks.

• i .■'ctuuiiui \amiuv. JCiuau
n karstų garu įuvo tjų pasakose, šiandien 
mausiu smarku- • • i. • • •

Kiek Vokietija Tins 
Sumoket už Karo 

Nuostolius.

TUO TARPI ...
Tuo tarpu, kai gatvėse pilna žmonių, 
Ir sotus jie vaikšto be darbo, naudos— 
Už miesto, tarp dulkių ir durnų tirštų. 
Varguoliai darbuojasi dėl duonos juodos. 
Tuo tarpu, kai rumuos apkrauti stalai. 
Kai muša šampanas lubosna kamščius,— 
Parėję iš darbo nuilsę vargšai.
Prastus ir be duonos teranda barščius. 

Tuo tarpu, kai sodnai, teatrai pilni. 
Kai sukas ir klega už poros— 
Varguoliai apdriskę, pusiau alkani. 
Nedrąsiai pastukso tiktai už tvoros.
Tuo tarpu, kai turčių lepūnai vaikai. 
Apkrauti žaisleliais, sau žaidžia linksmi— 
Nerupi varguolių vaikams tie “niekai, 
Geriau pluta duonos, nes jie/alkani.

Ant. Skrinskis.
Alytus, 1928, V. 18.

Kai 1871 m.
z

pasibaigė

nemokėjo nė šilimos, kurią 
teikia kuras, sunaudoti jo
kiam darbui, o tuo tarpu 
šiandien vien šilimos sunau
dojimu darbui nebepasiten- 
kiname ir Į darbą užkinkė
me jau Įvairias kitas jėgas, 
ypač elektrą. Turint tai gal
voj netenka stebėtis, kad lai
ku bus užkinkyta darbui ir 
žemės vidurių šilima. Kad 
žemės viduriuose viešpatau
ja nepaprastai aukšta tem
peratūra ir kad ten yra susi- dori. Kai kas prikiša, kad 5 
krovę milžiniški šilimos kie- klm. gilumo išsikasti negali- 
kiai. niekas šiandien neabe
joja. Tik kyla klausimas, 
kaip ta šilima "iškelti” i že
mės psviišių ir čia ją padary
ti naudingą žmonėms?

Klausimas atrodo netaip 
sunkus atsiminus tai. jog 
visas žemės gyvenimas, irisas 
judėjimas ant jos paviršiaus 
(tik su išimtimi dėl potvynių 
—atoslūgių ir žemės drebė
jimų bei ugniakalnių išsiver
žimui pareina nuo energijos 
šaltinio, kuris randasi už 150 
milionu kilometrų, būtent. 
Saulės. Todėl iškasti tuos di
džiulius turtus, kurie randa
si po musų kojų tik už 5 kini., 
rudos negali būti sunku.

5 kilometru gilumoj...
Geologų — žemės sluoks

nių tyrinėtojų — patilta, kad 
kasantis gilyn, žemės tempe
ratūra auga, būtent, beveik 
kas 100 metrų prisideda 3 
laipsniai šilimos. Tokiu budu 
gilumoj 5 klm. turi būti apie 
160 laipsnių šilimos; Tokioj 
temperatūroj vanduo verda 
ir virsta garais. Bet čia reikia 
atsiminti tai. jog tokioj gilu
moj ir oro spaudimas dides
nis, o padidėjus spaudimui ir 
vandens virimo temperatūra 
padidėja. Pasirodo, kad 5 
klm. gilumoj oro spaudimas 
dvigubai didesnis. Iš to išei
na, kad gilumoj 5 klm. gali
ma lengviau užvirinti van
duo.

Bet kaip tokį gilumą mums 
pasiekti? Didžiausias Euro
poj 1898—1905 m. iškstas 
Alpių kalnuose Simplomo 
tunelis turi apie 20 klm. il
gio; j<> pastatymas kainuoju 
50 milionu prieškarinių fran
cuzų frankų. Toks tunelis 
kasti tiesiog gilyn, supranta
ma, daug sunkiau. Bet šian
dien giliausios kasyklos ir

iš Francuzijos penkių miliar-į 
du aukso franku kontribuci-l » * *■

jos. tikrai manydami, kad ■ 
francuzai numatytu laiku to
kios milžiniškos sumos nega
lės sumokėti. Bet vokiečiai 
apsiriko: francuzai skolą at-Į 
lygino greičiau, negu buvo į 
numatyta, o velfrui gautas, 
auksas, sunaudotas militariz- 
mo reikalams, atvedė Vokie-1 
tiją į didžiojo karo pralaimė-: 
Įima.

Istorija kartojasi. Po 50 
metų. Versaly susirinkę san-l 
tai vės politikai jieškojo prie-' 
monių vokiečiu.- ilgam laikui 
parblokšti. Tuo tikslu Vokie-į 

’ tijai Versalio sutartimi yra 
uždėta prievolė, kaipo vie-. 
nintėliam karo kaltininkui.- 
atlyginti visus karo nuosto-1 
liūs laimėtojams. Taip pat 
buvo manyta, kad Vokietija 
tokio smūgio nepajiegs išlai
kyti. nes reikalaujama suma 
buv<; šimtais miliardų aukso, 
markių. Tečiau ir santarvi-j 
ninkai apsiriko. Vokietija iš-] 
silaikė, ir šiandien visiems 
paaiškėjo, kad negalima rei
kalauti net iš buvusio prieši
ninko mokėti daugiau, negu 
ji< išgali, nes esant valstybių 
ūkiams didžiai priklauso
miems vienas kito, negalima 
svetimo naikintų kad nenu
kentėtų savi reikalai.

Londono sutartimi 1921 
m. Vokietijos skola buvo nu
statyta lygi 133 miliardams 
aukso markių. Bet pasirodė, 
kad skolos suma yra leng
viau nutarti, negu rasti būdą 
ją išjieškcti. Todėl teko 
griebtis ypatingų priemonių. 
Tai atliko vadinamas Daives 
planas, kuriuo buvo tiksliai 
nustatytos sumos. kurias Vo
kietija privalo mokėti, ir taip 
pat plane yra nurodyta paja
mų šaltiniai. Einant tuo pla
nu. Vokietija pradedant nuo 
šių metų privalo mokėti po 
2‘j miliardų markių ligi visa 
skola bus išmokėta. Bet Vo
kietija Londono sutarty nu
statytos sumos pripažinti ne
nori ir reikalauja ją suma
žinti. šis vokiečių reikalavi
mas nesutinka' didelio pasi
priešinimo iš francuzų ir an-

ma. nes tokioj gilumoj nuo 
didelio karščio darbininkai 
numirtų. Bet atsiminę gele
žies ir stiklo fabrikų darbą, 
kur nedaug kartais žemesne 
temperatūra viešpatauja, ga
lime nusiraminti dėl to. Ant
ra, niekas neabejoja, kad 
bus rasta ir tinkamų priemo
nių nuo šilimos apsisaugoti. 
Juk dar prieš didįjį karą te
galėjo žmogus vandenin pa
sinerti ne giliau 30 metrų, o 
tuo tarpu šiandien, patobuli
nus nuo vandens spaudimo 
apsisaugojimo priemones, 
galima pasiekti nei 100 met
ui jūrių gilumos.

Žemės pluta nevienoda.
Geologai šiandien aiškia; 

dar pasako, kar ne visur vie
nodai temperatūra kasantis i 
žemę auga. pavyzdžiui, 
yra tokių vietų, kur 1 laipsnis 
šilimos prisideda tik kas 40 
ir 48 metrai ir tokiose vieto
se, žinoma žemės vidurių ši
limos išnaudojimo klausimas 
butų sunkiau prieinamas.

Bet tokių vietų rečiau pa
sitaiko. o antra vertus, yra 
dar tokių žemės paviršiuje 
vietų, kur vienas laipsnis šili
mos prisideda ne tik kas 30 
metrų, bet net kas 20—25 
metrų, ir pagaliau, yra dar 
tokių vietų, pav. Vokietijoj 
prie Neuffen'o, Kur vienas 
laipsnis šilimos prisideda ka
santis gilyn kas 11 metrų. 
Ten jau 2 klm. gilumoj turė
tume apie 200 laipsnių karš
čio. Tose vietose, kur tempe
ratūros augimas, kasantis gi
lyn, gana d iilelis. minėto Dr. 
Ixiemmel projektas daug 
lengviau ir pigiau gali būti glų pusės. Iš paskutiniuoju ’ 
Įvykdytas. O tokių vietų že- laiku pasirodžiusių francuzų 
mes paviršiuje galime sutik- spaudoj reparacijų klausimo 
ti nemažai. svarstymu matyt, kad frau-’

ra
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NE JUMS’
Ne jums pavergt vėl darbininką. 
Ne jums vėl pančiais surakyt! 
Žinau, kad jums tas nepatinka. 
Bet ką gi, ponai, padaryt?!
Gana kentėt jam amžiais teko. 
Žiūrėti badui i akis.— 
Nemes jisai teisingo tako. 
Kol viešpatauja dar naktis.

Gana jis prakaito išliejo. 
Save samdydams už centus,—
Kiti laikai dabar atėjo.
Kas pirma buvo — jau nebus!
Jis ein sutikt saulėtą rytą.
Jis eina rukus išsklaidyt...
Ne jums pavergt vėl darbininką. 
Ne jums vėl pančiais surakyt!
1928 m. Ant. Sk—is.

PAŽVELK.
Pažvelk, raudona saulė teka 
Ir siunčia spindulius šviesius.
Rytojus mums sakyte sako: 
Sulauksim pergalės vaisius.

Išvyks tamsos juodi šešėliai. 
Bauginę amžiais mus. vargšus.
Į darbą skurdas mus pakėlė. — 
Vargų pasaulis greit pražus!

Matai, jau darbo žmonės kruta. 
Ir priešas atsaką greit gaus: 
Gana jau krimsti kietą plutą!
Gana jau jungo šio sunkaus!
O ant puvėsių šio pasaulio 
Išaugs ramybė ir tiesa.
Ir vargo žmonės dainą naują 
Išgirs su rytmečio šviesa!

Ant. Skrinskis.

L. A.” vice darė šita kryptimi visai 
.tikslius tyrimus. Pažiurėki- 
' me, todėl, kokių davinių 
gauta.

Tyrimui pasirinku 14 di
delių miestų. Oro paimta 
gatvėse, kur automobilių itin 
tirštai esama. Ore, žinoma, 
žiūrėta, ar nėra per didelis 
anglies viendegio (carbon 
mono.vide) kiekis. 

I imta 250 sampelių. 
tyrimas padalyta iš oro, kuri 
teko gauti miestų gatvėse, 
kada automobilių judėjimas 
būna pats d idžiausis. Pasiro
dė, kad iš dešimt tūkstančių 
oro dalių tiktai astuonios de
šimtinės dalys tebuvo ang
lies viendegio. Taigi gana 
mažai. O iš visų sanipelių, 
žinoma, paimtų gatvėse, tik
tai 24 nuošimčiai buvo tokių, 
kurie rodė biski daugiau 
kaip vieną dali anglies vien
degio iš dešimt tūkstančių 
dalių oro. Sampelių paimta 
ir iš autobusų. Pasirodė, kad 
autobusuose anglies viende
gio yra da mažiau. Taigi, ap
skritai imant, pasirodo, kad 
gatvėse, kur automobilių net 
ir visai tirštai knibžda, oras 
sveikatai visgi nėra žalingas.

• Visai kas kita betgi pasi
rodė tyrinėjant garažų orą. 
Čia jau kur tai kas daugiau 
anglies viendegio surasta. 
Keturiolikoje didelių miestų 
tyrinėta 27 garažai. Viso pa
imta 102 oro sampeliai. Pa
sirodė. kad garažų ore ang
lies viendegio. apskritai 
imant, yra suviršum dvi da
lys (2.1) iš dešimt tūkstan
čių oro dalių, o 18 nuošimčių 
visų šitų sampelių rodė net 
virš keturių dalių anglies 
viendegio iš dešimt tūkstan
čių dalių oro. Tai jau iš tik- 
rtjjų gana daug. Juo labiau, 
kad šitie sampeliai buvo pa
imti iš didelių garažų, o juk 
aišku, kad mažuose garažuo
se oras nepalyginamai yra 
prastesnis. Taigi garažų dar
bininkams norom^ neno-' 
roms tenka per daug anglies 
viendegio prikvėpuoti. O tai 
sveikatai labai kenksminga. 
Garažų savininkai, todėl, tu
rėtų žiūrėti, kad garažas^vi
sados butų gerai išvėdintas. 

, O kas jau turi mažą garažą ir 
tenais vis dėlto dirba taisy-

LINDBERGHO MERGINA.
i

Viso pa-
Net 141
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- Alytus. 1928 m.

PIEMENĖLIO VARGAI.
Vos pavasaris išaušta
Ir žolelė pradėti' sprogt,—
Reik man bandą gint i lauką.
Per dienų dienas dabot.

Dar ir šalta, kartais lyja.
Neturiu kur pasislėpt...
Į visas puses galvijai
Bėga, nėr kaip išturėk

O drabužiai — Dieve mano!
Net baisu pasižiūrėt...
Negi tas. kurs bandą gano
Gali ką gerai norėt?!

Daug dienų man būti tenka
Kaip šuneliui alkanam.
Gaunu algą suvis menką...
Ir už ką gi vargti man?

Visi stumia, nieks nekenčia,
Vis tik aš—-toks pat žmogus.
Kada baigsiu tąją kančią.
Ir išbrisiu tuos vargus? Ant Sk—is.

nebegyvas. Tai aišku, kad 
per daug anglies viendegio 
ore Įsimaišė, kad žmogų ėmė 
ir užnuodijo. Turėtų, rodos, 
automobilių savininkai žino
ti. kad prie uždarytų durų 
mažame garaže motorą “ru- 
nyti” yra baisiai pavojinga.

Dr. Margeris.

RŪBŲ PRIEŽIŪRA.
Reikia žiūrėti, kad rūbai 

butų švarus. Gerai prižiūri
mus rubus daug ilgiau nešio
sime. Tad reikia jie laiku iš
valyti. išimti dėmės, užadyti, 
sulopyti. Reikia mokėti dra
bužis tinkamai pakabinti. 
Ypač svarbu stropiai sudėti 
kailiniai vasarai, arba vasa
riniai drabužiai žiemai. O 
tvarkingai, švariai laikyti rū
bus visai lengva.

Kiekvieną dieną, nusivil
kus, rubus pakabinti ant ka
beklių. Jeigu kabeklių nėra, 
tad nakčiai galima kabinti 
ant kėdės atlošo. Rūbai bet 
kur numetami ar kabinami 
tiesiog ant vinies, greitai ply
šta ir glamžosi. Vaikus iš 
mažens reikia pratinti saugo
ti savo rubus.

Rytą atsikėlus rubus šepe
čiu išvalyti (tik. žinoma, ne 
virtuvėje, ar kitam kambary
je)-

Drėgnų rūbų valyti negali
ma. Reikia pirma išdžiovinti. 
Plonos medžiagos rubus va
lyti atsargiai. Aksomą valyti 
gera marle. Ją suglamžius 
trinti, kaip šepečiu.

šėpoje rūbai, kad nesi- 
glamžytų. turi būti kabinami 
ant kabeklių. Kad šėpoje ne
atsirastų kandžių, reikia 
bent vieną kartą savaitėje 
šėpą iššluostyti, rubus. ypač 
mažiau vartojamus, išvėdin
ti. Šėpą niekuomet nepalikti 
atdarą, kad nepridulkėtų.

Kad baltos suknelės nepa
gestų. jas reikia suvynioti Į 
gerai lazarkuotą paklodę. 
Vyriški rūbai turi kabėti ant 
kabeklių (hangerių). Švarkų 
apikaklės reikia retkarčiais 
išvalyti henzinu arba vande
niu su amonia.

Kad dėmės nesusigertų į 
rūbą, reikia valyti tuojau. 
Visos dėmės, kurių negalima 
išvalyti vandeniu su muilu, 
valomos kitais skysčiais, žiū
rint kokia dėmė.

I

j

šita juodaakė gražuolė yra 
Misa Elizabcth Morrow. Ameri- 

(kos ambasadoriaus Meksikoje 
t duktė. Washingtone kalbama, 
kad ji yra pasižadėjusi lakūnui

ČEKO-SLOV AKIJA PRA
LENKĖ AMERIKĄ.

Iki šiol čeveiykų pramo
nėj pirmutinę vietą pasauly 
užimdavo Anglija. Po jos 
sekdavo Amerika, o paskui 
Čekoslovakija. Dabar gi Če
koslovakija pralenkė ir vie
ną ir kitą. Laikraščiai prane
ša. kad per pirmus 8 mėne
sius 1928 metais Čekoslova
kija eksportavo užsienin če- 
vervkų už 639,000,000 kro
nų. Anglija už 569,000,000 
kronų, o Suvienytos Valsti
jos tik už 262.000,000 kronų. 
Pirma Amerika eksportuo
davo, bendrai imant, 6 kar
tus daugiau čeverykų, negu 
Čekoslovakija. Dabargi Če
koslovakija užima pirmutinę 
vietą pasauly.

---------------------------- »

IŠSPROGDINO DU RES
TORANU.

Pereitą subatą Chicagoje 
buvo išsprogdinti du restora
nai, vienas ant North Craw- 
ford avė., o antras ant North 
avenue.
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Visokios Žinios.
DAUG ŽMONIŲ VAŽIA
VO PADIRBTOMIS ŠIF- 

KORTĖMIS.
Paryžiuje šiandien sėdi 

daug Amerikos graikų, kurie 
buvo parvažiavę savo tėvy
nėn ir norėjo grįžti atgal A- 
merikon, bet negali, nes pa
sirodė, kad jų šifkortės pa
dirbtos. Jie pirko tas šifkur
tes Graikijoj ir daugelis jų 
užmokėjo paskutinius savo 
pinigus, bet kaip atvyko Pa
ryžiun, pasirodė, kad šifkor
tės falšyvos. Agentai, kurie 
tas šifkortės jiems pardavė, 
apgavo juos. Daugelis tų 
graikų yra Amerikos pilie
čiai ir jie kreipėsi į Amerikos 
konsulą Paryžiuje. Tas mušė 
apie tai telegramą į Atėnus, 

neišlaikė kvotimų, pastara-’ar apgauti žmonės gaus 
sis šėrė savo profesoriui į savo pinigus atgal, sunku pa
veldą akivaizdoje kitų profe- sakyti, 
šoriu, docentu ir studentu.

Byla tuojau buvo perduota' 
taikos teisėjui, bet jis rado. į 
kad byla turi būti perduota! 
teismo tardytojui, nes profe
sorius buvo įžeistas, einant 
savo tarnybines pareigas.

AR KOMUNISTU PARTI-’į 
JA YRA DARBININKU 

PARTIJA?
Statistikos daviniai rodo, 

kad palyginti su 1918-21 m. 
SSSR komunistų partijos są
statas žymiai pasikeitė. Pir
mais komunizmo laikais par
tijos daugumą sudarė darbi
ninkai ir valstiečiai. Sovietų 
valdininkai ir nariai buvo 
mažumoje. Dabar oficialinė- 
mis SSSR valdžios žiniomis, 
50 nuoš. komunistų partijos ( 
sudaro valdininkai. Darbi-' 
ninku komunistų partijoje į 
yra tik 30 nuoš.. o valstiečių 
18 nuoš. Likęs nuošimtis, — 
kariai. Tokiu budu. dabar 
komunistų partija jau nėra 
“darbininkų ir valstiečių." o 
valdininkų partija. “Darbi
ninkų ir valstiečių partijoje" 
darbininkai ir valstiečiai 
drauge tesudaro vos-ne-vos 
48 nuošimčių.

SKANDALAS LATVIJOS 
UNIVERSITETE.

Studentas sudavė savo pro
fesoriui Į veidą.

Gruodžio mėnesy laike 
kvotimų Latvijos universite
te. medicinos fakultete stu
dentas Tronas sudavė egza
minavusiam ji prof. Putni- 
niui į veidą.

Studentas Tronas pabai
gė medicinos fakultetą už
sieny ir laikė valstybinius 
kvotimus prie Latvijos uni
versiteto. Tronas jau kelis 
kartus negalėjo išlaikyti kvo
timų. Jis kaltino prof. Putni- 
ni šališkumu ir tarp jo ir pro-4 
fesoriaus nuolat buvo ginčai. 
Paskutinį kartą, kai Putnin 
vėl pranešė studentui, kad jis

JUODVE1DŽIAI SOCIALI 
ŠTAI LEIS SAVO 

LAIKRASTf.
Amerikoje pradėjo orga

nizuotis juodveidžių socialis
tų sąjunga, kuri vėliaus keti
na susivienyti su Socialiai 
Palty. Juodveidžių sąjungos 
pirmininku yra drg. Frank 
R. Crosswaith, geras orato
rius, kuris pereitais Ameri
kos prezidento rinkimais 
kalbėjo daugely vietų Amt 
t ikos Socialistų Partijai. Da
bar šita sąjunga nutarė leisti 
mėnesinį savo laikraštį, ku
ris bus žinomas “New Aįes- 
senger” vardu. Sąjungos 
centro adresas: 2311 Se- 
venth avė., New York City.

KROATAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBES.

Po Įvykių Agrame per Pie
tųslavijos sukaktuves Kroa
tijos valstiečių ūpas smarkiai 
pakilo. Gruodžio 2 d. sodžiu
je Kukunjevatz Įvyko mušty
nės tarp serbų ir kroatų, ku
riose dalyvavo apie 300 žmo
nių.

Gruodžio 3 d. Pakratze 
Įvyko didžiulė kroatų de-

NAUJI M1L1ONIERIAI.

KELEIVIS

j

Paysonų vaikai, kurie šiomis dienomis paveldėjo po savo die
duko Payne NVhitney mirties daug milionu dolerių. Pagal teisy
bę. tie miiionai turėtų but paimti valstybės iždan ir sunaudoti be
turčių vaikams auklėti, bet kur kapitalizmas viešpatauja, tenai 
teisybės nėra.

$

NUSIŽUDĖ KAIP SENO
VĖS ROMĖNAI.

Brazilijos mieste Carango- monstracija, kurioje dalyva- 
la buvo toks atsitikimas. Vie- vo daugiau, kaip 10,000 vals- 
nas inžinierius, neturėdamas tiečiųr Valstiečių sąjungos 
užsiėmimo, nutarė 
žmona nusižudyti.

Vieną gražią dieną kiek 
galėdami papuošė savo kam- 

(barį, apsirengė geresniais ru- 
• ba's. lyg svečių laukdami.
Atsilygino su visais smul
kiais skolininkais. Viešbučio 

Į savininkui, kuriam buvo
j daugiau skolingi, paliko sa
vo daiktus, pridėjus aiškią ir 

į teisingą apyskaitą. Parašė 
atsisveikinimo ir atsiprašy
mo laiškus visiems pažįsta- zoliucija, reikalaujanti Kro- 

;miems dėl “nemalonaus" atijos laisvės.
; įvykio.

Iš r\to rado juos negyvus.
Lavonai gulėjo lovoj meiliai

{apsikabinę, ties

su savo vadas d-ras Maček pasakė 
kalbą, kurioj kvietė tęsti ko
vą dėl Kroatijos laisvės iki) 
galo.

Pribičevičius pareiškė, 
kad Kroatija nedalyvavusi 
Pietųslavijos sukaktuvių iš
kilmėse dėl to, kad šitame 
krašte viešpataujanti Radičo 
užmušėjų dvasia. Kroatija 
negalinti būti paversta antra 
Makedonija.

Po kalbų buvo priimta re-

BRANGI NOSIS.
Mergelė Evelvn Mout, 

- ... kiekvieno naujokė Oklahoma A and M
, ranka stovėjo kraujo indas ir kolegijoj,- neteko vieno aš- 
Iskustuvai, kuriais jie persi- tuntadalio colio savo nosies 
, Pjovė sau kraujagysles ir am- automobilio nelaimėje. Jai 
'žinuoju miegu užmigo. _ pavyko pertikrinti jury, kad 
Į Jis buvo vokiečių kilmės, automobilis buvo kaltas ir 
j? franeuzė, pavyzdingai jie laimėjo nuosprendi $22,000 
gyveno, nors savotiškai, bet U2 nosį, 
pavyzdingai ir mirė.

i
1

skustuvai.

ŠALAVEIŠIU ARMIJA” 
NUVERTĖ SAVO 

“GENEROLĄ.”
Anglijoj ir Amerikoj yra 

išsiplatinusi tikybinė sekta, 
i kuri vadina save “Išganymo 
į Armija." Lietuviai tos orga- 
inizacijos narius vadina “ša- 
įlaveišiais.” Toji “armija" 
- buvo įkurta Anglijoj da pe
reitam šimtmetv. Jos ikurė-* *

(jas buvo misionierius Wil-

DĖL ŠERMENŲ UŽMUŠĖ 
PAČIĄ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Vandergrift, Pa—Samuel 

K. Hill čia susiginčijo su sa
vo pačia dėl savo dėdės-šei- 
menų. Hill norėjo į tas šer
menys važiuoti, o moteris 
priešinosi. Ginčai priėjo prie 
to, kad vyras šovė į pačią iš 
revolverio, o kada pamatė,' ka; apie ju<,s žino 
kad ją užmušė, lnuinv. .. , 
pats nusišovė.

—
DIDELI ŠALČIAI ISPANI

JOJ IR FRANCUZIJOJ.
Valencijos ir Barcelonos 

iapielinkėse šaltis siekia 18 
laipsnių žemiau zero F. Tele- 
gramos taipgi praneša apie 
didelius šalčius ir pūgas 
Prancūzijoj. Pereitą subatą 
vienoj vietoj sušalo 7 fran
cuzai.

I 
I

Kazimieras Antanaitis, pajieška sa
vo tikro brolio Jono Antanaičio, kilu
sio iš Raudovėny kaimo, Raudonėj 
vali. Kauno apskrities. Gyvena Pitti- 
burąh. Pa. rodosi Forbes street. Ap.e 
10 mėty Amerikoje. Jis pats, ar kas 
kitas malonėkite duoti žinią adresu:

• Kazimieras Antanaitis tl>
797 Bunk st.. Vaterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolių Pranciškaus 
I.aureckio ir Juozapo Ruties, Kauto 
guli, Kretingos apskr., Darbėnų pai., 
Vaineikių sodos. Girdėjau kad Juoza- 
•pas liūtis nesenai atvažiavo iš Lietu- 

,.vos. Prašau atsišaukt jų pačių, arba 
__' . > malonės pranešti, 

tuomet ir ■ už k'4 busiu didvi dekinjja <41
Anaslaz;»a Sorkuitė-Zavrskienė 

So. VVailace st., Chicago, 11!

MINERSVILLE. I’A.
Staijri mirtis patiko Joną Mensevi- 

čių; paėjo iš Jūrės kaimo, nuo Kaz.ų 
Rudos. Buvo nevedęs -.r laisvų pažiū
rų vyras, bet tapo palaidotas su baž- 

j nytinėms apeigoms. Velionis buvo pa
siturintis, todėl palaidojimui nereik— 

. jo pagalbos pas kitus Motina ir bTO* 4 
yra Lietuvoje, antras brolis V incas 
gyvena Amerikoje. VVestville, III. J s 
mirė 23 gruodžio, 1928 m. Kas norėtų 
kokių nors žinių apie velionį, klau s- 
kitę pas mane.

A N D R E W SI LA K A LIN S K Y
108 W \Vood st., Minersville, Pa.

Lietuvos Byla Lon- Slaptosios Latviu- 
done Pasibaigė. > Lenky Derybos.
Musų laikrašty jau buvo Latvių laikraštis “Darbs 

savo laiku rašyta, kad Lon- un ?4aize” viename savo pa- 
dono teisme prasidėjo vadi- skutiniujų numerių rašo, kad 
narna “Lietuvos byla.” Ištik- Rygoje daugiau kai mėnuo 

'rujų toji byla ėjo tarp Latvi- einančios latvių-lenkų dery- 
jos biznieriaus Hofo ir Lon- bos. aįrie kurias spaudai pa- 

Idono apdraudos kompanijos, tarki nieko nerašyti. Tos <le- 
kurioj Hofas buvo apdrau- 
dęs savo akcijas iš Latvijos'šiai dėl tiesioginio Latvijos- 
gelžkelio ir kuri paskui atsi- Lenkijos susisiekimo, bet tik- 
sakė jam išmokėti pinigus, 
kuomet tos akcijos jam buvo 
pavogtos. Bet ši byla pava
dinta “Lietuvos byla” dei to,; 
kad minėtos akcijos buvo pa-' 
vogtos Hofui važiuojant per stos apskrities valsčių likimo 
Lietuvą, būtent, šiaulių-Jo-: išsprendimas, (2) sudaiy- 
niškių tarpe. Kadangi vagių mas Latvijos-Lenkijos pre

kybos sutarties, (3) atlygini
mas lenkams dvarininkams

ribos einančios neva vyriau-

renybėje jos apima ir keletą 
■svarbių politikos klausimų. 
Tie klausimai esą: (1) galu
tinas Latvijos-Lenkijos sienų 
sureguliavimas ir šešių Aluk-

niekas nesugavo ir pavogtų 
akcijų niekas niekur nesuse
kė, tai Londono apdraudos i už nusavintus dvarus Latga- 
kompanija atsisakė Hofui'į’” 
mokėti apdrdudą. sakydama.' 
kad Hofas pats tas akci-j klausimu, 
jas paslėpė ir pinigų reika- -pas

BAISI ŪKININKU PADĖ
TIS VILNIAUS KRAŠTE.

Visa Vilniaus spauda reiš
kia dideli susirūpinimą dėl 
ištikusio šįmet Vilniaus kra
štą nederliaus.

Gudų “Gramadzianin” pa
reiškia; kad nederlius priė
mė katastrofingas ribas. Žy
mi Vilniaus ir Naugardo vai-_ _________________
vadijų dalis liko be jaVų ir jįjam Booth. Nuo to laiko iki 
sėklų ateinantiems metams, rtjai dienai Boothai jai ir va- 
Reikalinga plati vyriausybės dovavo. Jie vadinosi “vy- 
parama. kuri turi eiti trimis Hausiais generolais.” Buvo 
kryptimis: teikimu piniginės taj iyg jr kokja karalių dinas- 
paramos. didinimu sodžiui biją, kur tėvui numirus sostą 
uždarbių ir mažinimu mo-'užimdavo jo sūnūs. Paškuti- 
kesnių. niu laiku tos keistos sektos

Tuo tarpu “Slo\vo" pažy-| “generolu" buvo Braimvell 
mi. kad mokesnių ėmimas Booth. Bet nei iš šio. nei iš to, 
Vilniaus krašte yra tiesiog,“salaveišiuose" kilo “revo- 
pražutingas ukiui. “Slowo" diucija" ir jie savo “genero- 
išskaičiavimu. šimto hektarų lą” nuvertė. Gen. Booth. ku- 
ukiui Vilniaus krašte tenka rio ofisas buvo Londone, da- 
4099 zlotai mokesnių per bar pasiliko be “džiabo." 
metus. Tokią padėtį “SIowo” j--------------—
palygina su tuo neturtėli. . RADO VAIKĄ PRIRAKIN- (]jdjji bloką norima Įtraukti 
kuris neserdamas karves no-: ~
rėjo turėti pieno ir stebėjosi, 
kad kap’ė vis mažiau duo
davo pieno, liesėjo ir paga
liau padvėsė. Laikraštis susi
dariusią padėtį vadina ne 
gyvumu, bet kančia.

“T.vgodnik Rblnicz.y" pri
kaišioja vyriausybei brutalų 
mokesnių rinkimą Vilniaus 
krašte. Iždo valdžia į ūkinin
ką čia žiui i su pykčiu.

Blokas Prieš Sovie-

Jugoslavų laikraštis “Ju-
tarnij List" paduoda žinią, 
kad naujasai rumunų minis- 
teris pirmininkas Maniu tū
rėjo ilgą pasitarimą su fran
cuzų generolu Lerondu, da
lyvaujant tame pasitarime ir 
naujajam Rumunijos užsie- 
nio^eikalų ministeriui Miro- 
nescu. Tame pasitarime 
smulkiai aptarta didžiojo 
priešsovietinio bloko planas. 
Kalbama, kad senasai Bra- 
tianu kabinetas anglų ir 
francuzų buvo laikomas per 
silpnu šalies viduje ir dėl to 
netinkamu vykdyti didesnius 
planus ir be to, nemokėjęs 
pasiekti kompromisinio susi
tarimo su Vengrija, kurios 
Įtraukimas Į didi jį bloką esąs 
būtinas. To viso akyvaizdo- 
je Lerondas pataręs pakeisti 
Maniu kabinetui politiką vi- 
rj ir užsieny.

Paskiausiomis žiniomis i

PAJ1EŠKOJ1MAI
Kazys Šulinskas, paeina is Lietuvos 

Nendrinių karino, Antr.navos vaisė., 
Mariampolės apskričio, pirmiau gyve- 
ro Nevv 5'orke. Jieško brolis Vincas 
Šuniškas, Jurkšų gatvė, Pilviškiai, 
Cilkaviškio apskrt, Lithuania.

Pajieškau brolio Stanislovo Putos, 
paskutiniu laiku gyveno Chicagoje ir 
Floridoje, paeina iš Iskonių ka.mo, Pa
nevėžio apskr. 5 ra laitai svarbus rei
kalas: kas apie ji žino, malonės pra
nešti arba pats Iii atsišaukia.

mary puta-jatui.is
811 V.’ashington -t. Stoughton, Mass.

i. Antano ir Kazio 
amato \ ra

Pajieskau draugų.
Liutkevičių; is amato yra .siuvėjai 19 
metu atgal jie ir aš gyvenom Š'<otij'-j. 
paskui atvažiavom 
rodos, apsigyveno 
Taipgi pajieškau 
Venskunų. paeina iš 
mo. Mariampolės 
iu tračių, aibt žinančių apie juos, pra- 
J • • ■ ■----- 1:- (D

■’l-rj' J, 
Amerikon. Jiedu. 
Brooklyn, N. Y. 

Antano ir Jurgio 
L Skirptiškių kai- 
apskričio. Meldžiu

x-iu.nešti, už ką tariu is kalno 
GEO. J. KAZLAUSKAS

820 Bank st. Bux 107, 
\Vaterbury, Conn.

Joną- Baceviėia. pajieškau <lraugę 
Juozo Endziulio. paeina iš Šakių ap
skričio, Griškabūdžio va’sciaus, l'r.lu” 
bių kaimo. Prašau atsisukti jį patį-ar
ba jeigu kas apie jį-žino, malones pra
nešti, už ka busiu dėkingas (1>

JONAS BA( EVI< IA
252 West 47 st., . Chicago, Į H.

APSIVEDIMAI
Pajieškau draugės apsivedimui, nuo 

37 metų, merginos, našlės, ar gyvanaš
lės. Esu vaikinas 27 m. Su pirmu lai
ku prašau prisiusi ir paveikslą. (i) 

J. DŪMAS
457 W. 21 st., New York. N. Y.

Pajieškau apsivedimui augusius 
merginos, našlės arba gyvanašlė"; 
geistina kad turėtų kiek turto. Aš efu 
vaikinas 35 mėtį, blaivus ir tabako 
nerūkantis. Merginus, mylinčios šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsiliepti, 
tik g. veliančius Suvienytose Valstijo
se ’ S. WOOLS

921 W. 33-rd pi., Chicago, 1'1.

• I‘-i ieškau apsivedimui n>< rginos ar 
našles be vaikų, be skirtumo tikėjimo, 
kuri mylėtų gyvent ant ūkės; ne jau
nesnės 25 iki 35 metų amžiaus ir k:. <1 
turėtų nors Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti ir paveikslų. ITatesnias 
Žinia- suteiksiu per iaišką. (Ii

F. G , 1783 E. Firestone Bivd..
Uos Angeles. Calif.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
ridu 20 iki 25 metų amžiaus; mylinti 
susipažinti su manim ir vesti, tur mo
kyti angliškai. Malonės tuojaus rašyt 
ir paveikslą prisiusi. J. B. LINSON 

67 Ten Eyck st.. Brooklyn. N. Y.

I)> Lai siunčiame dėl rūkančių p raką 
puikaus tabako. Kreipkitės pas mai. 
Fu runa Book Co., 57 Dey Street, 

N'ew York. N. Y.

RE1KALIN<4AS BARBERYS. Pa- 
typiriani ir pastoviam žmogui, darb: 3 
pastovus ir gera užmokestis Kreipki
tės: W. BR1LIUS (3)

1$ So. Leanard st.. VVaterbury. Conn.

PARSIDUODA 3-jtj krėslu barber- 
Ii)ė. Pirmos kiesos modemiški įtaisy

mai. Turiu greit parduoti. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. (3) 

6J l airmont ave„ Hyde Park. Mass

lijoj ir (4) Latvijos pozici
jos nustatymas Vilniaus

c— x---- > - < x o . Tas pats laikraštis rašo,
lauja neteisėtai. Taigi buvo kad Lenkija sutiktų absisakv- 
užvesta Londono teisme by- ti nuo savo pretenzijų Į 6 val
ia, Į kurią buvo nuvežta daug sčius jei Latvija oficialiniu 
liudininkų iš Lietuvos, Lat- / • —
vijos ir net Esti jos.

Dabar šita byla pasibaigė 
ir “Elta” paduoda apie ją ši
tokių smulkmenų:

Po 35 dienų svarstymo 
garsioj Hoffo byloj teisėjas 
Wright priėmė sprendimą 
atsakovų naudai. Byloj Ho
fas. patiekė civilinį jieškinį 
“Union Insurance Societv of 
Canton of London” ir de 
Rougement firmai 430,000 
svai-ų sterlingu sumai už 
nuostolius, padalytus jam 
per tariamąją vagystę Lietu
vos. teritorijoj. J ieškovas
tvirtino, kad buvo neva pa
vogta 43.240 nevardinių ak
cijų apdraustų aukščiau mi
nėtose bendrovėse. Teismo 
metu draudimo bendrovių 
atstovai įrodinėjo, kad tas 
jieškinys netikras, nes akci
jos nebuvo pavogtos ir kad 
byla iškelta vien dėlto, kad 
gautų aukštą apdraudimo su- KOMUNISTU AKADEMI- 
mą. Akcijos, pasak atsako
vų. buvo apdraustos žymiai 
didesnėmis sumomis, negu iš 
tikrųjų jos vertos, būtent po < 
10 svarų sterlingų kiekviena. L 
Byloj buvo iššaukta daug kymas pi įes 
liudininkų iš Pabaltės valsty- pavadmęs, 
bių, kurie davė pa rodymus-Pnenione- 
septyniomis kalbomis.

Teisėjas pareiškė, kad jis.1 
priėjęs prie savo nutarimo J1* ’* 
tais motyvais, kad Jokūbas paštą i busią uždrausta spaus- 
Hoffas buvo labai nesąžinin-jdinti. 
gas sayo bizniuose ir kad jis i ‘
negalįs tikėti jo žodžiu. Tei- DINAMITU SUNAIKINO 
sėjo nuomonė, 1925 metais, MUNŠAINO FABRIKĄ, 
kuomet akcijos neva buvo 
pavogtos, jų vertė buvo ne1 
didesnė, kaip dviejų trijų 
svarų sterlingų. Jis Įsitikinęs,! 
kad akcijos nebuvo pavogtos 

f ir kad čia buvo apgavystė.
’ šo.

Jonas Miškinis, pajieškau savo drau- 
2t> Petro Siauravičio, Mergažerių kai
ne, Varėnos valsčiaus. \ ilniaus gub. 
Malonės pats atsišaukti aiba žinantie
ji te ksis pranešti: busiu dėkingas.

JONAS MIŠKINIS (4)
431 Millburv st.. Uorcester, Mass
________________ x———------ :—:---- ę,—Į pardavimo patirsit ant vietos.

dokumentu patvirtintų Vil
niaus priklausomybę Lenki
jai. Ta prasme turėtų būti su
redaguota tiesioginio Latvi
jos-Lenkijos susisiekimo su
tartis. Lenkija taip pat rei
kalaujanti, kad Latvija i jos 
prekybos sutarti su Lenkija 
Įtrauktų vadinamąją “Lietu
vos klauzulę,” kuria butų 
taip pat dokumentaliai iš 
Latvijos pusės pripažinta 
politiškasis ir ūkiškasis Lie
tuvos-Lenkijos vieningumas. 
Tais klausimais pagrinde su
sitaręs Latvijos užsienio rei
kalų ministerijos atstovas, 
važinėjęs i Varšuvą, ir Latvi
jos vyriausybė esanti linkusi 
tais klausimais padaryti toli 
einančių nuolaidų Lenkijai. 
Galop tas laikraštis priduria, 
kad tos derybos ruošiančios 
dirvą galutinai Latvijai pa
tekti i Lenkijos globą.

Kazimieras Remedis, pajieškau pus-; 
brolių: Juozapo., Mateušo ir Antano 
Sabaliauskų, Kauno rėd , Rasein’ų ap
skričio, Smulkių sodos. per trisdešimt 
metų nesusi rašo m ir nežinom kur gy
vena. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti, ne.- tui iu 
svarbų reikalą, už ka busiu dėkingas.

KAZIMIERAS REMEDIS <5> 
96 Chelsea st , .So. Gardner. Mass.

Pajieškau draugų Karolio ir Miko- 
lo Kutrų. Antano Bernatavičiaus ir 
rclisso Naudžiaus. Malonėkit patys 
atsišaukti arba žinantieji pranešti jų 
įdresus. už ką aš budu dėkingas.

PETKR RUDAUSKAS (•>> 
262 — 4-th st., So. Boston, Mass.

PARSIDI ODA 12 KAMBARIU 
NAMAS su dviem lotais; frontas lotų 
50 pėdų, ilgis -■ 145 pėdas. Du blokai 
iki gatvekarių. visi parankumai. Par
duodu prieinama kaina. 3<»2 Brown 
avė., Jamaica. L. I.,’New York. (3) 

( H AS PAUŽA
R. F. D. No. 2, Box 1.5, Killingly, Conn.

I’ITTSBI RG1K IV AT Y DAL
Homewoode Parsiduoda namas. 8 

ruimų, su visais parankumais. vien: s 
blokas į VVestiriį’house High Schoolę -r 
(irr.de scboole. Labai gražioj vietoj. 
Parduodu pigiai. nes norime išvažiuo
ti iš mi-sto; taipgi parduodu ir rakan
dus. Reikia važiuot karu 88 ir išlipt 
ant Tx>ng avenue (4)

MRS. A PALUBINSKI
7018 Kedr n st.. Pittsburgh, Pa.

ADVOKAT \s F. J. BAGO II S
Nori žinoti, kur dabar gyvena se

kantis asmenis:
TILLIE MONKIENĖ. 1911 buvusi 

moteris Jono Bartašiaus arba Bartu-! 
«ewskio. arba Bartasevičiaus, arba 
Burts. ir gyvenusi tada po r.um. 
201 - 1.55 l’lace, Hamond. III. Regis jos 
duktė yra r.ursė Chicagoje. Jos vyra« 
mirė ir sutvarkymui jo turto neatbūti
nai turi pranešti kur ji dabar. I^bai 
svarbu.

MONIKA ČIRIENĖ. moteris Kos- 
tanto ( iro. gyvenusi South Bostone. ir 
turėjusi su vyru namus po num. 50 
Fuller st.. Dorchester. Mass. Lai tuoj 
susižino sj manim Jei nori, jos adre
sas pasiliks paslaptyje. laibai svarbu 
jai: yra pinigų dėl jos.

MART1.N DANENAS. pirmiau gy
venęs Pittsburghe, I>uouesne„ ir nese
nai buvęs South Bostone. Tuoj atsi
liepkit, pinigai laukia

JAMES GITTEMORE. kurs turėjo 
brolį Praną kariumenėj. Brolis žuvo, 
reikalaujama brolio. Labai svarbu.

ATTY F. J. B \*.<H II S
253 W. Broad"ai. So. Bo~lon. Mass.

KAS TURI ANT RANKŲ 
KARPAS

Ir nori be skausmo jas prašalinti, ir 
kad jūsų rankos išrūdytų vėl gražio-, 
n:eko nelaukdamas klauskit laišku įde
dami už 2c. .-tampa atsakvmui. (3) 

J. M. STASSEL
Joti Baeh st.. La Porte, In I.

KALENDORIAI1929 M.
Dideli, sieniniai — vienas 30c.; 4 už 

$1.(Š*. Siųskit Lietuvon, tai visi pama
tys kaip vienas Lietuvos karžygis su- 
staielė puolusius Lietuvą 3: Rusą, Vo
kieti ir L< r.ką. ir daili mergina garo 
aveles. Skubinkitės pakol da vra. (31

J. YERl'SEVIčIl’S
Box 68. Lan rence. Mass.

Miner, Read & Tullock 
5VHOI.ESALE GROCERS 

Ne« Ilaven. Rridgeport.
Meridcn. Ne» Britain. Conn.

. D. U’illianv. Manager Nciv Britain 
Bran<-h

Yra t Lingį ir geri žmones, ištikus 
mane nelaimei, jie daug pagelbėjo. Aš 
prašau visus lietuvius, kurie yra biz
ny/-. turėt su tais žmonėmis reikalus 
ir dv.ot pirmenybę ju teisingam patar
navimui. J. MAR( INKEVICIA (I* 
23 "Norton street. Bristol, Conn.

KAS PRIEŠ CENZŪRĄ.
Dideli sąmyši Maskvoj pa

darė komunistinės akademi
jos nario Sacharovo pasisa- 

cenzurą, kurią 
“Skalozubovo

C.

TĄ PRIE LOVOS. ; Lenkiją, Rumuniją, Vengri- 
; Racine, Wis. - Johnsonų' ją. Jugoslaviją ir net Bulga- 
namuose policija čia rado re- riją.
tėžiais prie lovos prirakintą: vienu metu su šiuo pasita- 
11 metų amžiaus našlaiti vai- rimu Bukarešte ėjusios dery- 
ka. Retežiai buvo surakinti bos ir Paryžiuje, i kur, kaip 
dviem spynom. Policija vai- žinoma, yra nuvažiavęs Ju
ką paliuosavo. Jis sako, kad'gosi avi jos karalius ir turėjęs 
Johnsonai parsivežė jį čionai ilgų pasitarimų su francuzų 
iš Chicagos. Jis tankiai gau- prezidentu Doumergue ir 
davo mušt. Aną subatvakari Briandu. Čekoslovakija i šĮ- 
jie liepė jam sumazgot “di- tą bloką prisidėti atsisakiusi, 
šes,” ir paskui pradėjo jį! Užsienių laikraščiai, ko- 
mušt, kad jis negana greitai mentuodami šią “Jutarnij 
dirba. Vaikas pabėgo kiton List’o” žinią, rašo, kad sun- 
pusėn gatvės ir pasislėpė pas ku tikrai žinoti kiek yra joje

NUŠOVĖ SVEČIĄ VIETOJ
VAGIES.

Wilkeš-Barre. Pa. - Pas
Anna Mantą Čia atvažiavo kaimyną skiepe. Tenai jis ir 
svečias iš kito miesto ir po nakvojo. Nedėldienio i 
tamsiai priėjo prie lango. .Johnsonas jį prasivedė, vėl

<!•

teisybės, tik visiems yra aiš-
rytą ku, kad generolo U-rondo '

misija Rumunijoj nėra pa- 1
Moteriškei pasirodė, kad tai sumušė ir prirakino retežiais prasto vizito dalykas, bet , ~
plėšikas, ir ji nieko nelauk- prie lovos kojų šaltame kam-tarpininkavimo vaidmuo Pereitą subatą North 
dama šovė per langą ant bary. Johnsonai buvo arės- tarp Bukarešto ir Budapešto, Readinge 3 banditai apiplė- 
vietos tą žmogų užmušdama. tuoti. būtinai pasiekti susitarimo, ^šė krautuvę.

misija Rumunijoj nėra pa-

“Večerniaja Moskva” pra
neša. kad nežiūrint i tai. vis 
" buržuazinių rašytojų"

Delevvare valstijos miš
kuose prohibicijos agentai 
užtiko dideli munšaino fab
riką, kuris susidėjo iš 10 ka-

• 
I 
I
•
I

I 
t 
♦

I

i 
I

t

I
♦

t

t

t

tilų, po 250 galionų kiekvie
nas, ir keliasdešimts bačkų 
užraugų. Prie munšaino dir
bo 3 jauni vyrai. Tuos vyrus 
prohibicininkai areštavo, o., 
munšaino varyklą sunaikino 
dinamitu.

TARPININKAS
(THE MEDIATOR)

Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultū
ros mėnesinis žurnalas.
Pašvęstas naudingiems patari 

mani- apie R ;:l L.-tatc. Aptilau 
<la. Moftgičius ir kitus nejudina
mųjų turto reikalus. Paįvairinę.s 
eilėmis su gaidom. ąveikat->s sky- 
rium, lega:iškaiš pataliniais, juo
kų skyrių n ir anglų kalbos sky
rium. Didelio formato, re mažiau 
•'12 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje SL(M), pavieni.- nume
ris l(»c. Užsieny metams $1.50, 
pavienis nunr. 15c. Ufeirašykit 
sau ir kitiems. Sausio numery tel
pa labai puiki daina "Pumpis.” 
chorui, keturiems iial.ams ir pia
nui Dir niekas niekur tokios ne- 
gindėjo. Butir.ai įsigykit šį nume
ri-

TARPININKAS”
V>2 W. BR0ADWAY.
SO. BOSTON. M ASS.
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Kalendoriai;
GRAŽIAI SI LIETUVIŠKI Į

— ir — i
visi kitokie ♦

I
— užsaky mai išpil- J--- ---------------------- Į

♦ i i i I I 
»*i

Jau pagaminti • 
domi — viniems užsinakantiei 
siunčiame dabar.

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

I ž^akymun siųskite: 
JONAS KERD1EJLS 

6H.3 Fourth Street.
SO. BOSTON, MASS.

%
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6 KELEIVIS
SS

No. 3. Sausio 16 d., 1929 m.
“Keleivis” Jūsų DnuR^aa, Patar-'

Humoristika
, vų iširimo liga. Ir nedavažiavęs 
; ligi Maksimo GoAin. «ugrižo tė- 
' viškėn.

Ir rik prieš pat išvažiavimą 
netikėtai susitiko savo mokyklos 
draugą, kuriam ir papasakojo sa
vo nemalonumus.

Mokyklos draugas sako:
—Labai, sako, suprantama. 

Tu. matyt, arbatpinigius blogai 
dalinai. Už tai jie tau minusus 
ant čemodano statė. Jie visados 
pažymėjimus daro. Kurie duoda 
—plius, kurie chamai—minus. ,

Parbėgo namo mano bičiulis. 
Ištikrujų. kairiajam čemodano 

į kampe keturi brūkšneliai, 
j Nutrynė tuos brūkšnelius ma- 
1 m bičiulis ir nuvažiavo tėvynėn. 
! Vertė R.1 j
I

kit Savo Draugams Skaityti J|.
• _____________________________ _»

i
TĘST OF THE EDUCATED MAN

Busiamų Karų 
šmėklų šešėliai

STIPRUS KAULAI 
OĘL KŪDIKIO

PERKRIKiTYKlM LIETUVĄ.
Aš susitikau Chicagoj vieną 

flanelę iš Lietuvos. Panelė graži, 
inteligentė ir aš buvau pradėjęs

CHAMIZMAS.
(M. ZosčenKo.l

Aš pats asmeniškai užsieny 
nebuvau, tat ir neapsiimu aiš
kinti kas ten tokio dedas. 
Bet štai mano draugas ir bičiulis 
neseniai grižo iš užsienio ir daug 
ko originalaus pasakojo.

Svarbiausiai, sako, ten kapita
lizmas viską apžiojęs. Ten be pi- prie jos pirštis, bet kada ji pa. 
nigu stačiai, galima sakyti, ne- klausė, kur aš gimęs, aš turėjau 
duos atsikvėpti. Ten pinigai pas parausti ir negalėjau pasakyti 
juos pirmoj vietoj. Nusičiaudė- nes ištikruju mano tėviškė netoli 
jai — ir tai dėk fenigą. ’ šikučių.

Pas mus pinigai dabar taip pat į Tokia vieta daro sarmatą visa 
lietuvių tautai. Arba kam verta* 
toks pavadinimas, kaip SkapiJ- 
kiai? Arba paimkim toki šauks
mą. kaip “Kazlų Ruda." Kas kam 

•galvoj, arpas Kazlus ruda, ai

praverčia. Galima sakyti, kur 
nenusispiausi. ten tuoj trauk 
piniginę. Bet vis dėlto pas mus 
nepalyginamai, tarytum, kaip 
ir lengviau atrodo.

Pas mus. pavyzdžiui, ant arba- juoda? Tai yra. taip sakant, pri- 
tos galima ir neduoti. Nieko to-. vatinis Kaziu dalykas, kam apū 
kio neatsitiks. Na, padarys rukš- tai skelbti pasauliui?
tų snukį oficiantas arba kėdę pa-1 Kaip senovėj svietas buvo ne 
stums, — sėdėjo, vadinas, irgi raliuotas, tai jiems viskas buvt 
rudnugaris... ir viskas.

O nekurie. labiau i ’ \
tai ir kėdžių nekesinsis stumdyti.' zuotis, kuriasi visokie Susivinio 
O tiktai atsidus, vadinas.—irgi, jimai, kas nedėldienis darom 
publika. !draugijų susiraukimai. tai reikė

O ten pas juos užsieny. pa\yz. tu pakeisti ir tokiu vietų vardus 
džio dėliai. neduoti ant arbatos— Taigi sušaukim visuotiną Sei- 
stambųs nemalonumai gali Įvyk- mą ir nusiųskim kunigui Alsaus, 
ti. Aš, žinoma, nebuvau užsieny kui j Kauną rezoliuciją, kad jis 
—nežinau. O štai mano bičiuliui liautųsi paskui “Saulės** gimna- 
atsitiko. Jis Italijoj buvo. Norė- zistes bėgiojęs, o perkrikštytu 
jo i rašytoją Maksimą Gorkį pa- visus šikučius. Skapiškius. Pil- 
žiurėti. Bet ligi jo nedavažiavo.1 viskius, Bambiškius ir kitokius 
Neužteko kantrybės. Ir atgal iškius.. Amerikonas,
grįžo. I -----------------

O visas reikalas kilo dėl arbat- ABSTRAKTIŠKAS DALYKAS, 
pinigių. ... į Mokytoja aiškina vaikam*

Arba mano bičiulis mažai pini- apje konkretiškus ir abstraktiš- 
gų tarėjo? arba jo Įsitikinimai dalykus. Sako, konkretiškas 
šlubavo ir neleido, bet jis ant ar
batos niekam nedavinėjo, j 
restoranuose, nei viešbučiuos* 
niekam.

O tai. mano, pradėsi davinėti-- r^.tj neį rankomis pačiupinėti; 
plika nosim namo sugrįši. Įjuos galima tik Įsivaizduoti, bet

Ten juk patarnaujančios pu b- tikrenybėj jų nėra,
likos velnioniškai daug. Pas mus.' Padarius šitokį paaiškinimą, 
sakysim, sėdi prie durti vienas mokytoja kreipiasi i vieną savo 
šveicorius ir niekam netrukdo mokinių:
ramybės. Jo dargi iš už laikraš-' —Na, Jonai. Įvardink mums 
čio nesimato. 6 ten. gal. trisde- nors vieną konkretišką daiktą; 
šimts žmonių vienas duris atida.’ —Mano keFnės — sako vai-
rinėja. Pabandyk visus apdalinti.1 kas.

Tokiu budu mano bičiulis nie-'į —Gerai. O dabar pasakyk 
kam nedavė. mums nors vieną abstraktišką

Atvyko jis Į pirmą viešbutį.'daiktą’.
Priėmė jį ten gan rūpestingai? 
Mandagiai. T' . ’ ’ ’ .
šalį praeinant.

Išgyveno jis tokioj pagarboj! 
keturias dienas ir išvažiavo i kitą 
miestą. Ir ant arbatos, žinoma, 
niekam nedavė. Iš principo.

Atvažiavo i kitą miestą. Apsi
stojo viešbuty, žiuri — ne tas 
prašmatnumas. Kepurių nenusi
ima. Kalbasi valdiškai. Nemalo-'šuo esąs. Jam atsako, kad tikrai 
niai. Tarnų fizionomijos ruks- esąs daugalvis šuo, bet tik su 25 
čios. Ir nieko greitai nepaduoda.'gaivom. Važiuoja toliau.

Mano bičiulis i
kas viešbutis. Imsiu, mano, ir šuo turi-’ tik 15 galvų, toliau sa- 
pervažiuosiu. Ėmė ir pervažiavo, ko. kad tik 10 galvų teturįs. Ir 
Pervažiavo jis i kitą viešbuti, juo toliau važiuoja, juo galvų 
žiuri — visai blogai. Tik į snukį Į skaičius mažėja. Galų gale atva- 
nemuša. čemodanai krinta is^iuoja kaimietis į patį sakytą 
rankų. Paduoda blogai. Paskam-'miestą ir klausia, kur tas nepa- 
bini — niekas neateina. Elgias prastasis šuo. “Taip, atsako jam, 
storžieviškai.

Ilgiau dviejų dienų 
tiulis negalėjo išgyventi ir bai- __________ _
šiai pasipiktinęs išvažiavo į kitą KUNIGAS IR TRUMPASIJONĖ 
miestą.

Tame mieste, viešbuty, švei. 
corius vos durimis neprivėrė ma
no bičiulį — taip greitai duris 
darinėjo. Kambarį gi jam davė 
su kvapais, ties virtuve. Be to, 
karidoriaus tarnai taip garsiai

Į gerai; bet dabar, kada musų tau 
susipratę, ta pradėjo, taip sakant, cibuli

AND 
BELLS

“The educate-d man.” say« r*ean Inu* 
of Engianti. 
sui-Ue s iri 
biru ealm in
ulone,
tioual 
life.”

Būt
go<»l dean. he act when eompiui, 
eah< a'or.g al-.iit Įmitime?

šiandien Europoj su di
džiausiu atsargumu kalbama 
bent apie kurias busimų ka
rų galimybes. Visų tautų dip
lomatai savo valstybių vardu 
visada pareiškia nuomones 
apie pasaulio taikos švente
nybę. Bet gi Įsižiūrėję aty- 
džiau Į tai, kas iš tikro dau
gely valstybių yra daroma

L “i- a u.an wirh cenahi 
quuiilies wbiėh

:!'lver»iry, hapęy wh,u 
just ir his iloaliDSs, aini ra 
an>! sane in a!l ttie affairs o;

how. wr w»uM ąaery of the 
. —t.

J u* t a Neigbber.
Art Student < !•••*<•! Ingly)—I‘\ae sfud- 

ied under Gii<i«>. the juiiuhis painier. 
for years.

l'ri. nd—Put he -J. •-n't seevn to reo 
ogi.ize you.

Teriuj>». būt I srili ’uave tlu- apart.- 
tueiit heh>w h imi-*

f t- ■ •
Syaonymoua Terma.

T! e Portrr—I.:uh i* No. 4
me tell her v.’ on sbe reaches her 
“desoiation." 1 reckon * she raeans 
deatination.

The Condactor—Her tb-ket 
Torpor City. where 1 used 
l:‘» ali t!ie aame.

wants

rea<įs to 
to >:ve.

A F ai r Offer.
The Y.-gC—No noise. lady.

»our roonvy and jevvels. Tom *<-ni up. 
-jei. k.

Mr«. Mini.neton—FU
*itb. von on all you <--n lind. I 

in here today and cam't 
isyttJng n’.yself.

T want

tais Scheider—Creuzot ir i 
Škoda firmų ginklais Rumu
nijos. Lenkijos ir Francuzi- 
jos kariumenės ir pastatyti! 
Rumunijoj ir Pietųslavijoj' 
karo medžiagas fabrikus.

Lenkai gi iš savo pusės su
sirūpinę ne tik sausumos 

.ginklavimusi, bet ir jūrių.' 
- ... Nesenai lenku laikraštis

karui išvengti, neabejojamaipPohka Zbrojna” ragino vy-! 
galime pasakyti, kad taikos riausybę nelaukiant vykdyti 
palaikymo pagrindų visose 1924 m.’ juriu ginklavimosi' 
galingesnėse valstybėse yra*programą — pastatyti 2 krei- j

i

Po išradimo vitaminų cod-!iver aliejaus pasirodė taip 
reikalingas dėl daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. 
Tai turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitami
nų reikalingų subudavojimui stiprių kaulų.
yra tyras cod-liver aliejus prieš riekėt*- pilnas apsau- 
gojančių vitaminų, kurie būtinai reikalingi kūdi
kiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir svei
kų dantų. Visados duokit Scott’s Emulsion.
■■■■■■■ Scott & Bov ne, Btoomfield. N. J. 28-11

‘KELEIVIO’ KNYGOS.
padėta prieškarinis, iš seno-;šerius, 6 naikintuviis, 12 tor-’ -------

pedinių laivu, 12 povandeni-: Kukius merus žinoto* Garbina Scm- 
nių laivų ir daug pagelbia-! vėj. Par.aššoe knygos lietuvhi kal
iu uju karo laivų. Esą. reikią jfcoj iki šiol da nebuvo. čiaaprašyU

■plit fifty-Sfry 
jus* 
ūmi

COOD IN ANY ROLL

prrtty
in any irti.”

actor dovs pretty

A I •' i actor oetrht to do 
cH!

—-----_____ ________ ________________ >sI •

daiktas yra toks, kuri galima ir 
^*e’ akimis matyti, ir pirštais ap- 
;e (čiuopti; tuo tarpu abstraktiškų 

j daiktų negalima nei akimis ižiu-

Tamstos kelinės — atsakė
Kepures ėmėsi, pro' vaikas. |

ŠUO SU 50 GALVŲ-
Išėjo gandai, kad viename 

mieste esąs šuo su 50 gaivu. Vie. 
na? kaimietis klausęs, klausęs ir 

j pasiryžo važiuoti tos keistenybės 
į pažiūrėti. Važiuoja. Jau atvažia- 
Įvo puškelį, klausia ar tikrai toks 
I šuo esąs. Jani atsako, kad tikrai

Į galvom. Važiuoja toliau, vėl 
mano: chamiš-tklausinėja, žmonės tvirtina, kad

juo galvų

pas mus visi šunes turi dvi gal- 
mano bi- vas kai per ledą bėga.”

Kunigas: Tamstos sijonas per 
trumpas, j bažnyčią neleisime.

Trumpasijonė; Tai kodėl?
Kunigas: Gundinate prie pik

to vyrus.
Trumpasijonė; Bet, kunigėli, 

aš visą būrį vyrų atvedžiau j baž-
ties jo durimis žingsniavo, kadjnyčią. Kitaip jie butų čia neat- 
mano bičiulis stačiai susirgo ner-|ėję.

Th

I d. 
A

A Full R«cord.
>Ch ’nar.y :h r gs sbe't» I*ft undv 

*. *- is *’ve be*n v.-*d.
’ se he, * sh**s !e£t

th'n< ur.Maid.'

Th* Why of lt.
Mr H;irdfąx—Fi:i tohl that theGiri 

skirts.
uvaisrs

Mlve
ecour.

s< are pledjof! to wear ne short 
<>penwork stocking*. i<eekaboo 
or muge.
Maice-np—Tlion rhey’il tave te 
Nvhody'Il couie to ’en:.

A Lmi Ditcouraging Jok?
“Shv’s gettlng to dre«s and s et 

tBannisfr.”
••Y>s. she tr><! to mate a man

?.er ti*'.»nd and f:ii!w!. and evidently 
sfce's no-.y tryin? to inake one of her- 
se!f.”

SO

of

Wife
Eaplaaati**.

(ar top of stairu)—Explaln 
VFhere have you ;>een till

thla bonr?
Hushaad—My doar—er—stop 

fon've htard thf< one.
me it

vės romėnų pasilikęs, posa
kis: “si vis pacem. para bel- 
lum” (“jei nori taikos, tai 
ruoškis į karą” >.

Tikrai taip yra. Ir didžiau
sio šia prasme taikai pavojus 
kaip tik eina iš tų valstybių, 
kurios daugiausiai apie tai
kos palaikymą kalba. O kas 
šiandien dėl taikos daugiau
siai kalba, jei ne Francuzija 
ir Lenkija? Tiesa, francuzų 
atstovas Paul Boncour per dei laivjmo politikos. 
Tautų Sąjungos 25 rugsėjo *-----
sesiją Ženevoje pareiškė, 
kad Francuzija savo karo jė
gas dabar yra sumažinusi 34 
nuoš. ir siekia sumažinti 45 
nuoš. Jos laivyno tonažas 
esą 25 nuoš. sumažintas, o 
karo biudžetui dar iš viso 
esą išleidžiama tik 19 nuoš. 
viso biudžeto^ tuo tarpu prieš 
karą buvę skiriama 35 nuoš. 
viso biudžeto. Bet šis vaizdas 
yra klaidingas. Tikrumoje 
franeuzai turį 700.000 kariu
menės, greta jų nuo 4 iki 5 
nrilįonų gerai išmokintos at
sarginės kariumenės. Šita 
milžiniška Europos kariume- 
nė turi 3-50 su viršum sunkių
jų lauko baterijų artilerijos, 
2000 karo lėktuvu ir 2500 
tankų; visa tai pritaikyta 
modemiškiausio karo reika
lavimams. Kąriumenėj yra 
106,000 kareivių profesiona
lų. Turėdama tokią milžiniš
ką karo organizaciją, Fran- 
?uzija gali ne tik viduj stip
rinti, bet daryti karo kom
binacijas ir kitose valstybė
je. Ne be jos žinios yra įvy
kęs ir spėjamasis itimunų- 
enkų karo planas. Francuzų 
generolai Morin ir Lerond 
vra visos tos karo sutarties 
prižiūrėtojai. Be to francuzų 
generalinis štabas esąs nu
matęs apginkluoti suderi n-

Kaip Silpnos Nerviškos 
Moteris Sustiprėja

Jauskitės Geriaus. Atrodykit 
Jaunesnės su Tvirtais Nervais
Jeiga tik žinotumėt—jus 

iilpnakraujės moteris—1 j 
iate save dei “nervu” 
Ta r.!ac padidins jūsų stiprumą ir svei-

A HUNG JURY

Somrtbing WrMg.
‘Yču are falše and here is von r ring

i •’! fatrnes* girlie. I mušt tell 
yon that thls is a better r!t»g than 
O»re .TOU.”

]

Hubby—Well, the great marde 
■ase ended in ■ hnng Jory.

Wifle—Great heavens. dld they hap; 
he jnry nn<1 let the mnrderer go free

laveator’a Trismph.
I »at my -vlth honey.

I have don* it s>!1 my Jife: 
Th-y do taete kmd of funhy.

Būt lt keepn them on the knlfe.

The Parado* of PessimisM.
Ai’-iy—fronsides f< a bypochondria.
M o•—XVhsrt’« a hjpochondrino?
At:dy—A per*on who' feela ImHU 

.vben be teeis wors»c.

nuilsę, 
kurjfts vos vel- 
kaip stebėtinai

Ar Buvo V turtinas Tranas T — Kaip 
, Nojus galėjo aurinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemė*, kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvumu prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemų apara
tų? Kur tas vanduo dabar vra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jundveidž.iai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, i 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.

džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo-; mokslai nuo pradžios
a i na

H1UJŲ KčUO ų. r.są. 1 OlKia ua neouvu. vm *pr<My<4

pasirūpinti vyi-iausvbei nesu- kokiW5..dieTU3 »Brbino £enovSs 
dėti pinigus i pasenusio lai- **’ ?rijonm.’•-* , , rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

no iO! ma, O 1 nauj<|> dabai - dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko j 
teiktame nritsj iLinta ___________ a_______ ■ties laikams pritaikintą.

Amerikos Jungtinės Vals
tijos iš savo pusės irgi ne
snaudžia. Prieš kuri laiką A- 
merikes laivyno departa
mentas išleido paaiškinimą 

. Pagal 
tą paaiškinimą.Amerikasavo 
sienoms apginti turinti Taivy- 
ninkvstę nukreipti Į kreiserių 
statybą. Visi lengvieji krei
seriai turi būti pakeisti mo
derniškais 10,000 tonų krei
seriais, ginkluotais 8 colių 
anuotomis.

Jei prie to viso pridėsim 
slaptą Francuzi jos-Anglijos 
jūrių sutartį ir užkulisinį ki-

-:ius jie santikių* sa žmonėmis turė-| 
•o. Knyga stambi ir labai užimanti. į 
Tai yra tikra tiksimų istorija. 11.00 j 
Drūtuose audimo apdaruos* .. 11.25 į 

Lietuvos Respublikos istorija ir Ž*m-
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

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

I r ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
i parodo dabartinė* Lietuvos rubežiu* 
: ir kaip šalia yra padalyta į apskri
čiu s. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: ------J-
Seimo nutarimai, taikos sutartis su.

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

Ir kttoaDžian Bambos S py čia L 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- 

; koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
172 “Džian Bambos spyriai”, eilia, pa- 
i sikalbėjimai, humoristiški atraipsniu- 
kai ir juokai. Antra pagerinta

■ . laida. 128 pusi...................................  Ne.
!

________ ________ Steigiamojo Kaip Senovė* žmonės Perstatydave
Seimo nutarimai, taikos sutartis su! Sau žemę. — Labai įdomus senovė* 

tu didžiu ir mažu valstybių bolševikais, sutartis su latviais, apra- filosofų daleidimai apie žemės išvaiz-

Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atrin- 
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 puti.................................................... 19e.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos linka- 

' mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinku” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugelis >4 dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 

! laida. 4S pusL .................................. 10c.

i Kur Musų Bąčisl Gyvene? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 

į gal daktara Hoiitzerį sutaisė Be
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2Se

,į Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1> Neužsitikintis Vyras;

£) žydinti Giria; 3> Klaida; 4) K">- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

ginklavimąsi, tai tikrai gali- mnšhj »u lenkai, ir ttjdą. Pagal daugelį autorių panjM

me tvirtinti, kati pasaulyje)^, lmi, ^a. u.t»„
vis aiškiau ir aiškiau prade- Unko ir « vidaus. Kaina .... 11.00 
da rodytis busimųjų karu : Drūtais audeklo apdarais..........IIA0
šmėklų šešėliai. ’ N.lal I sieto, k„yw-

! be labai gražių eilių ir dainų. Daug 
• gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
S meisterius. 221 pusi. Popieros 
apdarai* ............................................. *1.00

Beu-Hai. — Istoriška apysaka iš 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

Wallace. 472 pusi.................................12.00

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

mmar.saa M. Bernatovicz’o.
468 pusi.......................................  *1.50

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

veikslais, perrtatančiais įvairina nuo- .,aikai ^^8 prietarus,

lie.

Raumenims 
skaudant

stamsrlet <t«- 
•iai Cattr.ama 

visose apc/ ko
še. Gaminta 
J o h n $ o n ir 
Johnson.
Brar.swick.2s.J«

Red Cross 1 
. Kidney Plaster j

Jaučiasi gerai ant nugaros

----------------- y r |

tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio ,r tt
'iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią
; knygą niekas nesigailės. 3ė2 pus- I \pie Die*a. Velnią. Dangų ir l’raga- 
lapini. Kaina ................................... *1.00 ra. Paraėė Robert G. IngersoN. gar-

'ian-iac nasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
Deiko Reškia Žmogui Gert ir Valgyt? i;ijos prietanj naikintojas. 72

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks pnsj........................................................... 25c.
nemokša. Bet delkogi norisi? Delko .
. , • .________ _ -i,—i. I Amerikos Macochss. — Arba kaip kabe valgio žmogus suosta: Ir delko o v •

• ♦ j talikų kunigas Han« Sehmith papio-vienas maistas duoda daugiau spėkų, .7, . J
kitas mažiau? Delko žmogui reikia į Aumuller. Su
cukraus, druskos ir — l«-™ksln^ 1b pust ..................... 10c.

: lykų ? Kodėl jam reikia riebalu ? Si-
'tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos
' knygutės. Parašė D-ras G-raus.
' Kaina ...................................................... 15c.
i
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras,

<ata, jus nei minutė- nelaukę bėųtu- 

cios gyduolės.
?.Irs T>ora Robillard. iš Bellingham. 

Mass., R. F. D. 1. Box 17. sako: “Aš 
visai nevirškinau ir neturėjau apetito. 
Galvos skausmai paguldydavo mane į 
lovą ant keletą dienų art sykio. Nepra
ėjau nei paprasto šeimyninio dar'.x> 
li.bti. Dabar aš jjaliu kept, plaut, ir 
visus kitus darbus dirbti.**

Tanlac yra liuosas nuo kenksminsrų 
vaistų taip, kaip geriamas vanduo — 
tik Gamtos gydančių žolių Aptieko- 
riai tai žino ir per nastaruosius 10 
metų moterims ir vyrams, kuriems 
reikia greito “atsigavimo.” kad padė
jus juos ant kojų ir suteikus naują in
teresą gyvenime.

Taip pasitiki Tanlae’u jo dirbėjai, 
kad jie sugrąžina pinigus pareikala
vus, jei jums nepagelbės.

Tanlac
lt MIUONAI BONKV IŠVARTCfi

ITALIŠKI ARMONIKAI
Me» Jidirbam 
ir taportuoja- 
me viaokių ru- 
|h| rankomis 
dirbta* 
Itališkas 
Akordina* 
geriausias 
pasaulyje..
Ant 10 
metų gv*- 
rantuotos. Musų kainos feneanta, ne 
gu kitų iMtrbėjų. Dykai suteikiam pa 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku 
r| priaiųnčiam dykai.

RUATTA 8ERENELLI ft CO. 
1914 Blut Island ar. Dpt. 31, Chieago.

į aptieks srauti bonka šios pui-
Noo Nesmagan* 
IR SKAUDAUS

PŪSLĖS
Ištuštinimo 
Naudokite

Santa! Midy
Parduoda visose 

aptiekose.

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 
KPSlmcSfflzer 
Rašyk Pepsinic S^UurCa. 

IVorcester. Mass. o 
GNOSl SAMPĖU DTKAI

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis nu Muzika. Dainomis ir Jan
kais. laidžia kompoz. A. Vanagai
tis. Kaina motafns 1 dol. J Lietu
va 1 dol. 50c.

“MARGUTIS*’
5210 So. Hzlsted St- Cbkago. III.

Jdėk į laiškų vienį dolerį ir 
gausi kas mėnesį po ‘•Margutį-”

Delko žmogui reikia J •-. ■ ■ ,
kitų panašių da- Į(«™k^«»- «> P«L

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
įamie taip ir susirinkimnoee. 
^usl. j2 . 15c.

. . , KELEIVIS
katalikas ir laisvamanis privalo j
ją perskaityti. 64 puaL ....................20e. 253 Broadway,

- o • _ pm- So. Boston. M«m.Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Fino-, __ _______________________________ ____
j ėiu? Aiškiai išguldyti nilietyrtėe ------------------------ 1 ■
įstatymai su reikalingai klausimais h 

' atsakymais lietuvių ir angių kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ......................................................
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių. juokų, ir tA. Puikiai ilius
truota. 95 pusi..................................... 2Se.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip

I

I NUO ODOS LIGŲ

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaiku. Kas yra arba tikisi ka
sa nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa- 
rabožius. Pusi. 23 ..-....••••••• 1®8.
Byla Detroito Kataliką su SoeiaBs-

fais. — Pirma kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, ltll. 
Antrų karta jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- 

1 sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su aocialistai*. So 

' oaveikslais. 81 oosL ................... ..
Popas Ir Velniaa - Ir tr> kiH inde 

mus pasakojimai: 1) Einia iš. toli
mos šalies; 2) Jie angrjžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų Ir
skarų ................................................
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonai galva. Drama vienatae 
akta, parašyta garaaus anglų ratti- 
nam vertėtų peraksllytL ...... H®-

-O. 8. S.” arka dltakM Hkitart. —
Vteno akto fame, labai juokingaa 

ir geras perstalyniui. Kaina • • • • IBe, 
t

tč^^^^Nandok gytenfias p«t«»

FREEDOL
Tai yra receptas garaaaa įveicariiko 
Proferariaoa. FREEDOL greitai įsige
ria i odų ir po 5 minutų viatšhai ptaM- 
lina Įdegimų bei skaunmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas, 
Egzetnų. Hemeroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina SI .M. 
Reikalaukite aptiekose arba arisifaki- 
te S 1^0 ir mes tuojaus išaipsiaN aef 
paštų benk*. <-)

FREEDOL REMEDY CO.
388 A. Warreu St, Boaton lt, Maso.

į R. J. VASIL
it 409 BROADVAY. ROOM

J SO. BOSTON, MASS. 
jį Parduoda: NAMUS, FARMA11, 
| KRAUTUVES.
S laftarlna: AUTOMOBILIUS,
£ NAMUS. FORNlšll S, KRAC- 
f TUVES ir tt.

?» Apdraadžiti gyvarti ir •reikata. 
S PADARAI VISOKIUS DOKU- 
£ MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 

toroje, greitai ir atsakančiai.
S Norint gero patamarinN, krrip- 
S kitfe R. J. VASIL 

K 40* Br«ad*ay, So. Boaton, Maaa

4,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N jo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

{Teologo Dvikova ! 
Dol Palelis.

Lietuvos-Lenkijos

ŽMOGŽUDYS PASIKORĖ 
KAL ŽJIME ANT PEČIAUS

Ja’i esame rašę, kad lap
kričio 28 d. Šiaulių mieste, 
savo bute rasta nužudytos 
Šepu ienė Jieva ir jos tar
naitė Šlapinskaitė Juzė. Kri- 
mina inė policija nustatė, 
kad t jo laiku lankėsi Šiau
liuose! žinomas Skestenis 
Bern irdas, kuris už įvairius 
nusikaltimus yra baustas 4 
met. sunkiųjų darbų kalėji
mo. Skestenis kaip tik tuo 
laiku buvo paleistas iš kalė
jimo sveikatai pataisyti.

Vedant kvotą nustatyta, 
kad Skestenis lapkričio 21d. 
grįžo atgal į Panevėžio kalė-

Iššaukę* savo priešininką 
mušti*, klieriką* pat* per

sigando ir pabėgo.
“Lietuvos Žiniose” gruo

džio 16 d. buvo pranešta, 
kad Lietuvos Universiteto 
studentas teologas iššau- , 
kė dvikovon studentą medi
ką dėl panelės.

Dabar jau galima paskelb-, 
ti daugiau apie tą incidentą 
žinių.

Vienas sekundantų štai 
kokių žinių praneša:

Buvo šitaip. Teologijos fa
kulteto studentas Bend. susi
lažino su viena panele, kurią 
stud. medikas N. anksčiau 
pažinojo. Sužinojęs apie me
diko pažintį, teologas medi
ką apšmeižė, ir taip sudaręs 
intrygą iššaukė dvikovon. Jis 

meilužį' Atvykę abi pas vie- nęS jj panelės akyse.
Medikas neišsigando.
Rezultate, kaip žinoma, 

teologas iššaukė mediką dvi
kovom Šis pakvietimą priė
mė. Nuskiriama “Liaudies 
Namuose” galutinas pasita
rimas. Medikas ir visi sekun
dantai paskirtu laiku ateina. 
Laukia, laukia, o teologas ir 
nepasirodė.

Iš tiesų tas ricierius be 
pentinų, matyti, norėjo iš
gąsdinti mediką, tečiau pats 

4

Ite UKMERGĖS DVI MO
TERYS ATKELIAVO
KAUNO PALEISTU

VYSTĖS NAMUOSNA.
Paskutinėmis dienomis 

kai kui ie laikraščiai paskel
bė, kad vienas šoferis atvi
liojo Kaunan dvi nekaltas 
mergaites ir atidavė į viešuo- j 
sius namus, iš kur vienai pa
sisekė pabėgti.

Kriminalinė # policija dėl 
šio gando vedė’kvotą, iš ku
rios paaiškėjo, kad paskuti
niu laiku iš Ukmergės mies
tu savo noru atvyko dvi mo
tėm: Davidienė-Tamošaus- 
kaitė Marė, 22 metų am- 

persiskyrusi su savo 
Žilinskaitė Zofija,1__ _______________
amžiaus, palikusi aiškino, esą medikas nužemi-

v. 4 T. . jžiaus, 1j imą tęsti savo bausmę, nes' vvru> jr 
dar tarėjo kalėti dvejus me- jy metų 
tus. __ ................_____________

Tardant Skestenį kalėjime gų namų užlaikyto ją Abele-' 
nustatyta, kad lapkričio l°tvičių, gj’v. Gardino gatvėj,' 
d. 15 vai. Skestenis atvyksta praš£ jgg priimti, bet kadan
gi Šiaulius, papietauja ir uzei-j g, Žilinskaitė buvo nepilna- 
na pas Šeputienę neva prasy- ■ metė, liko nepriimta i šiuos 
tis nakvynės, bet pastaroji namus.
nesu inka. Tada Skestenis > jj - tjes^ kreipėsi į vieną 
prad ?da vykdyti sumanytąjį musu dramos artistą K. pra- 
planą, primusą beputienę n šyda‘ma pasigailėjimo dėl li- 
yeliaus revolveriosuviais nu-, k*imo> /ėliJ ko paskutinis 
saun i. Tuo pat laiku pareina net aj išrūpino vietą pas vie- 
įs miesto Šeputienes tarnaite na Jukinin£ nuo jj j
šlapmskaite Juze kuriai tik, dieną%abėgo. Sulai!
jejusbutan Skestenis ją nu-1. i --./T • J? ,. .. .

, žudo ir paguldo šalia šeimi
ninkės. Apsidirbęs pradeda 
jieškoti turtu, bet apsivilia,'- 
nes randa tik laO litų Įsejęs vkm etap0 keifu. 
kai kųrj laiką pasivaikščiojo Į r
Vilniaus gatvėje, ramiai sąru KNYGAS LEIDŽIA, O NĖR1 
nuvažiavo namo, o is čia lap-, 
kričio 21 d. rytą atvyksta į 
Panevėžio kalėjimą tęsti sa-} 
vo bausmės. Skęstenis ė 
budimas i _ _ ___
žygius, kad jam bausmės bu- to, leidžiama dar apie 120 
tų sumažintos. 'įvairių laikraščių ir žurnalų.

Pc tardymo Skestenis vėl Taigi knygų leidžiama 
buvo uždaiytas kalėjimam daug. Bet daug nusiskun- 
Vėliaus sargas rado jį pasi- džiama, kad tos knygos ma- 
korusį ant pečiaus. Ant šie- žai skaitomos.
nos jis paliko užrašęs: “Ne-1 
davė teismas trečdalio, už-Į 
taigi baigiu gyvybę. Bernar
das Skestenis.”

i
•’l

I

.‘ kvta kriminalinėj policijoj

Byla jau Pabaigta.
Vilnių Voldemarą* palieka 

lenkam. Pavasarį žada 
šaukti Seimą.

Sugrįžus Voldemarui iš 
Tautų Lygos konferencijos 
Luganoj, pas jį nuvyko Kau
no laikraščių atstovai pasi
teirauti, kaip dabar stovi Vil
niaus klausimas ir bendrai 
visa Lietuvos, byla su Lenki
ja.

“Vargiai ką nauja aš jums 
galėsiu papasakot,” sako 
Voldemaras. “Jus viską jau 
žinote. Gal bus tik nepro^ša- , - , ,
Ii peržiūrėti visą bylos eigą, uuvo pasklydę paskalų, kad 

'nes byla su Lenkija yra jau Smetona busiąs be rinkimų 
pabaigta.” ‘ ~ ‘ .......

Ir toliaus Voldemaras aiš-
kiai pasako, kad jisai šitoj :3Usjas renkamas konstitucį 
byloj (jis sako — lietuviai v - -

i šitoj byloj) turėjo nepasise
kimą, nes “Želigovskio žygis 
neatitaisytas.”

Lieka taipgi neatitaisyti 
lenkų užduoti Vilniaus ir 
Gardino lietuviams smūgiai 
(mokyklų uždarymas).

Vadinasi. Vilnius palieke 
- lenkam*. Ir ponas Voldema- 

i ras turbut jau neketina dau
giau Vilniaus klausimo kelti, 

į nes byla jau pabaigta.
Toliaus ponas Voldemaras 

praneša, kad su lenkais jai

Pavasarį busią paskelbti 
Seimo rinkimai.

Laikraščių atstovai pa
klausė Voldemaro, kaip bus 
su Seimu? Ar Voldemaro vy
riausybė mano jį kada nors 
šaukti, ar ne?

Voldemaras atsakė, • kad 
visų pirma vyriausybė nori 
sutvarkyti savyvaldybių rei
kalus. Kai tas bus pabaigta, 
tai bus imtasi prie Seimo. 
Rinkimai esą numatomi pa- 

i vasari.
Visuomenėj ir spaudoje

t

Nuo ga»ų ir išpūtimo 
pilvo ar vidurių.

Skausmaas ir nesmagumas, kokį pa
daru įrašai ar išpūtimas pilvu ar vidu
rių, bus greitai pašalintas paimant 
Nuga-Tone. Šis pastebėtinas prepara
tas taipjau nugali konstipaciją, pa
gelbsti virškinimui, padidina apetitą, 
pašalina inkstų ir pūslės suerzinimą, 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, musku- 
liniu* skausmus ir panašias ligas pa
einančias nuo abelno organų silpnu
mo.

Taip daug pastebėtinų pasekmių 
duoda Nuga-Tone vartojimas, kad var
totojai nežino kaip jį ir be gerti. Mrs. 
Francis Blackman, Clemons. N. C., ku
ri ėniė Nuga-Tone, sako: “Mane vargi
no gasai viduriuose per 5 metus. Paė
musi Nuga.Tone tris dienas aš pasi
jaučiau tarsi įgijusi naujų pilvą ir tai 
buvo pirmoji pagelba. kokią aš turė
jau j 5 metus. Nuga-Tone yra Dievo 

■ davinys, kurie turi vidurių paįrimą." 
Milionai žmonių susilaukė stebėtinų 

’ įiasekmių iš Nuga-Tone ir jis ypač ge
ras tiems, kurie turi abelnai silpnus ir 
sumenkėjusius organus. Jus galit gau
ti Nuga-Tone kur tik vaistai yra par
davinėjami. Jeigu jūsų vertelga netu- 

l retų jų stake, paprašykit jį užsakyti 
dei jus iš urmo vaistinės.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų pop»liiriu laivų
eee*, ausst bmiui,

yw**cMrrit^M« d? ******
Nepalygiuamus švarumą* ir 
patarnavime ribose Liesose.

Z*W Z"\ Z-'K i* Voru j 
• I f 1 Kauną ir atgalS. I I _ > < fridė jus S.V.

v/ ie*XU t aksus.)
Trečia klesa

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis rūtomis.

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

Hamburg-American Line
2U‘J Tremont St.. Lmle Buildin^ 

BOSTON, MASS.

apskelbtas “amžinuoju pre
zidentu,’’ bet Voldemaras 
užginčijo tai. Prezidentas

‘Žilinskaitė, kaipo neturinti • s; Paneša, mo su lemurojai i
* nuolatinės gyvenamos vietos1,, ,̂gT-811Į’“1"’** taika, panarinta, 
•Iir užsiėmimo, mažinama j;*™**** U * |l«~ ą^yly >r jmĮ.ua.tarU
SlT™™^nAvX I ----------------- administracines iinijo!

KAS JAS SKAITO.
į 1928 metais išleista Lietu- 

: dar voje atskirais pavadinimais 
atostogose darė iš viso 750 įvairių knygų. Be

1 įvairių laikraščių ir žurnalų. 
Taigi knygų

j VYRAS NUŽUDĖ ŽMONĄ.
Pil. Seniauskas Jonas iš 

‘ Gagujų kaimo, Pasvalio val
sčiaus pranešė policijai, kad 
naktį gruodžio mėn. 4 d. j jo 
namus Įsibrovė trys nežino
mi plėšikai ir ą.tėmė 85 litus 
pinigų. Plėšikai jį kankino, 
o jo žmoną, kuriai buvo pasi
sekę pabėgti iš buto, pikta
dariai lauke pasivijo ir nužu
dė ją. Išaiškinta, kad jokio 
plėšimo nebuvo, o tik Se
niauskas susikivirčijo su 
žmona, kurią vėliau užmušė. 
Bijodamas bausmės sumanė 
nebūtą plėšimą.

perėjimo.
Lieka da susitarti tikta 

dėl kai-kurių smulkmenų.
Be to dar bus ar gal jau ii 

yra sudaryta'tranzito komi 
sija, kuri žiūrės, ar teisinge 
Lietuva vykdo savo pasiža 
dėjimus lenkams. Jeigu šit: 
komisija atras, kad Lietuvi 
savo pasižadėjimų nepildo 
tai Tautų Lyga ją baus.

‘‘i 
ios nustatyta tvarka. Bet aij 
)u> leista ir kitoms partijoms 
tatyti savo kandidatus, ar' 
■is tik vienas Smetona, tai i 
la nežinia.

•Jeigu rinkimai bus labai 
iuvai’žyti, tai labai galimas 
laiktas, kad pažangios par- 
ijos juos boikotuos ir visai 
juose nedalyvaus.

0 kad rinkimai bus suvar- 
■ 'iyti, tai labai galimas daik- 

as, nes karo stovį panaiki
nus, bus įvestas naujas įsta- 
ymas “tvarkai palaikyt.” 

į Apie tą įstatymą Voldema- 
as pasakė: “Jau antras mė

nuo ant mano stalo guli įsta- 
Į-mo sumanymas. Studijuo-' 
u. Tai didelis įstatymas.^ 
’enka susirūpinti administ- 
acijos jo vykdymui paruo- 
imu.”

Paklaustas, ar tas įstaty- 
nas nebus kietesnis už buvu- 
į karo stovį, Voldemaras 

’ nieko aiškaus neatsakė.
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LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

aat didelio Vokiečiu laive 
COLUMBUS 

arka aiuuc kiom Linijos 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS 

Puišio* kajutos Trečiai 
Klesa:—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

•5 Statė St., Boston, Mass

NORTH GERMAN LLOYD

. *

X

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai iš New Yorko i 

Southampton kas Sereda viena iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQU1TAN1A MAURETAN1A

1A BOSTONO: LANCASTRIA Sausio 27. Vasario 24. Kovo 24.
New York į Kaunu $Z<J3 ir brau 
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskit* bile 
Cunard agento, arba rašykit pa* 

33 Statė Street.
Boston, Maam

o paskui sausžemhą į Kaunu . -
Pamatykite Londonu pakely. A ' 
Taipgi tiesiai į Londonu kas 1 (.

BABTŲ POLICIJOS DA
BOKLĖJ PASIKORĖ 

ŽMOGUS.
“R.” praneša, kad vieną 

lapkričio naktį Vilčetavo 
kaimo, Babtų vai. sudegė pi-

' liečio K. Blažaičio klojimas. __ ______ __ __
Buvo įtartas pil. Juškinas. tomobilis perbloškė V/Puri-

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNAKD LIN

KOMUNISTAS NUTEIS
TAS KALEJIMAN IKI 

GYVOS GALVOS.
Kariuomenės teismo sesi-' . _ ________r_______________

ja Kretingoje nubaudė du lis policijos buvo nugaben- niene. Nukentėjusi padėta li
kom mistu, Feliksą Petrilą ir tas Į Babtų daboklę, kur vie- goninėn. Šoferis VI. Vala- 
Kazį Kontautą. Petryla gavo ną rytą rastas pasikoręs. *
6mėn. .paprasto kalėjimo, 
bet žtskaičius atsėdėtą laiką 
jis paleistas.

Ktzys Kontautas, iš Kur
šėnų valse Svilių k., nubaus
tas mirties bausme, bet pa
gal amnestijos Įstatymą mir
ties bausmė pakeista sunkių
jų darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos. ’

Pernai balandžio iš 29 Į 
30 d. krim. policija sulaikė 
F. Petrylą (ir vienas asmuo 
pasislėpė) platinant komu
nistines proklamacijas. Pas 
suimanti jį rado 23 atsišauki-j 
mus ir revolverį.

Jkaiškino,kad Kontautas. 
jam pasiūlęs už atlyginimą1 
išplatinti proklamacijas.

Dr.vęs revolverį ir pasa
kęs: “jei kas nors norės su 
laikyti, šauk.’’

Suimtuosius tardant. Pet
ryla kaltas prisipažino. Kon- 
taut: s šioj byloj kaltu nepri
sipažino, bet jis pareiškė, 
kad “iš įsitikinimo esu komu
nistas ir nuo 1927 m. pabai
dos dirbu komunistų naudai, 
bet prie komunistų partijos 
nepriguliu. Balandžio 29-30 
dd. Klaipėdoj nebuvau ir at
sišaukimų neplatinau. Petry- 
los nepažįstu.” šnišelienė pa
žino. kad jis gyveno drauge 
su Kantautu.

AUTOMOBILIS SUVAŽI
NĖJO MOTERĮ.

Kaune, Laisvės Alėjoj au-

šinskas sulaikytas.
__________

110 PROKLAMACIJŲ* 
Vieną sekmadieni Kaune,

PLĖŠIKAI.
Atrošų kaimo, Imbrado 

valsčiaus gyventojas Jonas Gedimino gatvėj prie “Li- 
Rvsevas ėjo Žagari n ės miš
ku. Beeinant iššoko trys ne
pažįstami iš krūmų piktada
riai ir reikalavo atiduoti pi
nigus. Vienas iš plėšikų nu
tvėrė jį už krutinės ir mušė 
kumščiu į veidą. Bemušdami 
pagrobė iš Rysevo užrašų 
knygelę su esamais joje pini
gais — 75 doleriais ir 180 li
tų. Policija plėšimą aiškina.

I NUŠOVĖ KARVIŲ VAGĮ.

I Linkunų punkto polic._P. 
i Volpara sužinojo, kad pro 
Rapaičių kaimą Jonas Ma
čiulis veda vogtą karvę. Jį 
vijosi ir šaukė sustoti. Tris 
kartus šovė, bet Mačiulis ne
sustojo. Šūvis buvo paleistas 
tiesiai ir vagį nukovė.

UŽ 85 LITŲ NUŠOVĖ I 
MOTERĮ.

Pasvalio valse., Ragujų 
kaime, pas pil. šeniauską įsi
laužė 3 ginkluoti plėšikai, ra
do tik 85 litus, kuriuos atėmė 
ir nušovė pasipriešinusią še- 
niauskienę.

tex” tvoros rasta iškabinta' 
10 egz. komunistų proklama-! 
ei jų. Viliampolėj 100 egz.! 
Platintojai jieškomi.

TRAUKINYS SUŽEIDĖ 
ŽMOGŲ.

Gruodžio 16 d. 3 kil. nuo 
Pandėlio traukinys sužeidė 
nežinomą žmogų. Suteikus 
sužeistajam pirmą medicinos 
pagalbą, nuvežtas i Rokiškio 
ligoninę.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Giuodžio mėn. 4 d. Aukš

tadvario vienkiemy, Pane
munis vai., Rokiškio apskr., 
nežinomi piktadariai per 
lang| nušovė pil. Kubilių 
Steponą.

Pastovu* kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priitnnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad- 
vigubir.tu jrreitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydę užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpat imu. Jis 
yra labai geras d< 1 sutvi-'.irimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
"flu." Pinigus sugrąžiname jeigu 
just? šalčio arVosulio nepalcngvin- 

; tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (.apg)

i

i

CREOMULSION

i

: t

J
Išplaukimai 
Laivų ii 
Nevv Ycrki

BALTIKOS 
AMERIKOS 
LINIJA

LITUANIA 
Sausio 2*

ESTONIA
Vasario 9

LITUANIA 
Kovo 2 ’4

4

Amerikos Lietuviai! Jy* patarnausite daug Lietuvon pa
žangai ir savo artimiems Lietuvoje naudingą malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS. MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinių apie mokslo Ir technikos ste
buklus. apie kitą kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kūrybą.
Užsakymu* siųsti galima «t»iunčiant pinigus paštu, bankų čekiais na- 
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

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

Savo maža pastanga parašai kult aro* Ir pažangon darbą.

KELIAS

BALTIC AMERICA LINE
New York, N. Y8 Bridge Street,

DĖL
J LIETUVIŲ

NUSINUODIJO.
Kaune, Duonelaičio gat. 

staiga mirė Matas Jasiukai- 
tis 62 m. amžiaus. Jis buvo 
girtas ir nuo degtinės mirė, i

■ Vengk Persidirbnno
Šiose dienose, kada flu ir plaučių 

uždegimas plečiasi, niekas taip nėra 
pavojinga, kaip pers įdirbimas, kurs 
sumažina virškinimo galių, suėda 
sveikatą ir sunaikina atsparumų. 
Gerk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO 

reguliariai, už pusvalandžio prieš val
gį ir tėmyk rezultatus! “Cleveland, O. 
Dee 15. Aš džiaugiuos Trtnerio Kar
taus Vyno rezultatais. Bandžiau jj 
nuo vidurių suirimo ir stebėtinai pa
gelbėjo. Mrs. S Kovachy." Netekus 

i apetitj. užėjus nevirškinimui, nervin
gumui. užkietėjimui, galvos skaudėji
mams ir panašioms bėdoms, nerasi ge- 

. reanio vaisto. Trinerio Kartusis Vynas
' neturi chemikalų, jo sudėtinė* dalys 
I yra tik casrara ir kitokios medikais 
. žolės ir virškinimui geibsta ličio, guly

klos ir Kalifornijos raudonasis vynas.
> Visose aptiekose. Naudinga, kupunas 

liukas dykai iš Jos. Triner Co., 1353 
So. Aohland avė., Chieago, UI.

lt Kreipkitės • Vietos Agentus ar j

IŠ 200 NEI VIENO TIN
KAMO.

Gruodžio 5 d. Biržuose bu
vo kariuomenei arkliams 
pirkti komisija. Ūkininkai 
suvedė apie 200 arklių. Te
čiau komisija iš jų nei vieno „ . _ __
tinkamo kariuomenės reika- 
lams nerado ir nepirko.
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Vietinės Žinios
Policija išskirstė unijos 

mitingą.
„ Pereitą nedėldienį po nu
meriu 298 Hanover st. buvo 
Building' Laborers’ Unijoj 
mitingas ii; susirinkusiems 
buvo pranešta, kad turi būt 
pakeltos mėnesinės mokes
tis. Daugeliui tas nepatiko, 
prasidėjo triukšmas ir ant1 
galo aukštesnės mokesties 
priešininkai atsidarė sau at-j 
skirą posėdi. Tuomet unijos' 
viršininkai pasišaukė polici-' 
ją. kuri išvijo iš salės visus!

TRIUKŠMINGAS “VIENY- ją savo partijos krūmeliui. 
Yra.buvę atsitikimų, kad tie 
“raudoni” biznieriai nesi-

Brightono draugijoj komu- sarmatijo reikalauti iš drau
gijos iždo net aukų viso
kiems savo vajams. Syki jie 
.užsispyrė siųsti net delegatą 
i “prieš-fašistini" komunistų 
suvažiavimą.

Šitokios mašinacijos 
skriaudžia draugijos iždą.

Li-uvo. iw*-
torius So. Bostone.

Ketvergo vakare, 17 sau-

BĖS” POSĖDIS.

nistai nutverti šmugeli 
varant.

Praėjusi utarninką, 8 sau
sio. Brightone buvo triukš
mingas “Vienybės” draugi
jos posėdis. Triukšmas kilo 
<iel to. kad draugijos narys 
Taurinskas iškėlė komunistų 
šmugelį aikštėn.

Istorija tokia:
Apie metai atgal draugija 

nutarė surengti prakalbai 
tikslu gauti sau daugiau na
rių. Prakalboms suruošti bu
vo paskirta komisija, kurion 
pateko visi komunistai. Per 
visą laiką šita komisija vis 
teisinosi, kad ji “negalinti" 
gauti “gerų" kalbėtojų. Bet 

' štai, apie Kalėdas komunis
tai paskelbė savo prakalbų 
maršrutą Naujoj Anglijoj.

į
i

j unijistus.

turėjo apie $350 nuostolių. 
Jeigu prie to imti dar aukas 
komunistams dalyti, tai kas . v_ 
bus. kuomet prisieis mokėtiBf^one kalbės p. 
nariams pašalpą ir pomirtinę 
mokestį? Reikia žinoti, kad 
ir valstijos Įstatymai griežtai 
draudžia naudoti pašalpinės 
draugijos iždą pašaliniems 
reikalams.

Žinoma, šitos mano pasta
bos komunistams nepatiks, 
bet man lupi draugijos la
bas. o ne komunistų krome-

Vienybėtis.

Arklys su vežimu {braškėjo 
per langą.

East Bostono aptiekolfus 
Acone susilaukė nepaprasto 
kosutumerio aną subatą. Pa
sibaidęs arklys su vežimu 
Įbraškejo jo aptiekon su visu 
langu ir atsistojo prie pat 
fontanus su sode, tartum no
rėdamas pasakyti: “Užfun- 

idyk ką nors." Vežimas liko 
j ant šaligatvio, bet arklys su- 
įėjo visas aptiekon. Aptiekus 
savininkas buvo sužeistas 
lango stiklais. Pašaukta poli
cija arklį iškinkė ir išvedė iš 
aptiekos per priešakines du
ris.

į S. Kairiūkštis, Lietuvos gim
nazijų inspektorius (superin
tendentas). Jis podraug yra 
Vilniečių Sąjungos sekreto
rius ir nori čia parinkti aukų 
Įkūrimui Vilniuje mokyklos 
d-ro Basanavičiaus vardu. 
Prakalbos bus po bažnyčia.

Pereitą panedėli i Lynno 
mokyklas nepribuvo 22 mo
kytojos ir 1.600 mokinių. 
Manoma, kad jie buvo ap- 
sirgę influenza.

“Bibliją kompanija” 
areštuota.

Užpereitos pėtnyėios va
karą jiolieija užklupo “Bib
liją kompanijos" butą ant 

[\Vashington streeto priešais 
Old South Meeting House. 
Septyni vyrai tenai sėdėjo ir 
atydžiai * skaitė literatūrą, 
bet tai nebuvo “biblijos,” o 
arklių lenktynių lakštai, ku
riuose yra vedamas laižybų 
surašąs. Toks biznis yra 
draudžiamas, todėl policija 
areštavo visus buvusius tenai 
žmones, iš viso 9, ir konfis
kavo visus rakandus. Viskas 
buvo išlupta, išlaužta ir išga
benta policijos nuovadom-
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SVEIKATA
^-^TAl DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie skvo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labui puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadw*y, So. Boston, Mass.
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Buvo pasakyta, kad važiuos: lis. 
čia kalbėdamas koks ten jų ■ 
Senas Vincas. Šita proga nu
tarė pasinaudoti ir “Vieny
bės" prakalbų komisija. Pa
sirodė plakatai, kad Brighto- 
no lietuvių pašalpinė draugi
ja “Vienybė" rengia Senam 
Vincui prakalbas paminėji-t 
mui tų keturių komunistų., 
kuriuos Lietuvos fašistai su- 
šaudė.

Kada “Vienybės” nariai i 
tuos plakatus perskaitė, jie; 
nustebo. J ie negalėjo supras- i 
ti, nuo kada ir kokiu budu jų 
draugija vilto komunistų or-1 
ganizacija. Jie gerai atsime
na. kad draugijos mitinge 
buvo nutarta surengti pra
kalbas draugijos reikalams,..... ............ .......
ir taip yra protokole užrašy- ]jajs svetimtaučiais. Kas ido- 
ta, o čia plakatuose skelbia
ma, 1 
mos sušaudytiems komunis
tams paminėti! Kai kurie 
pradėjo reikalauti iš prakal
bų komisijos pasiaiškinimo.

Komisija pamatė, kad čia 
gali išeiti blogai, ir tuojaus 
puolė tuos plakatus rinkti ir 
naikinti. Tuojaus pasirodė 
kiti plakatai, kuriuose jau 
pasakyta, kad prakalbos bus 
draugijos reikalams. Tuo bu
du komunistai vieną savo 
klaidą atitaisė, bet užtai jie 
padarė kitą netaktą, nes nau
juose plakatuose pažymėjo, 
kad kartu prakalbas rengia 
ir komunistiška ALDLD. 
kuopa, tuo tarpu kai “Vieny
bės” draugijos buvo nutarta 
surengti prakalbas be jokių 
talkininkų.

Šitas komunistų šmugelis 
kitiems nariams nepatiko, ir 
dėlto pereito utarninko susi
rinkime drg. Taurinskas pa
reikalavo, kad prakalbų ko
misija pasiaiškintų, kas jai 
leido šitaip draugijos nutari
mus laužyt? Kokiais tikslais 
buvo daromi dveji plakatai, 
ir kas už juos turės užmokė
ti? Ir už šitokį sauvaliavimą 
jisai patarė nubausti komisi
jos narius po $5.00.

Čia ir kilo lermas. Komisi
jos narys komunistas Motu
zas pradėjo rėkti, 
per akis meluodamas, kad bus vaidinama “ 
dvejų plakatų visai nebuvę, roon." šitas veikalas buvo 
<» jeigu Taurinskas tokiųpla- parašytas da 1859 metais ir 
katu turįs, tai jis pats juos 
pasidaręs. Kiti komunistai 
irgi pradėjo nerimauti. Jie 
pradėjo draugą Taurinską 
šlykščiai kokiot ir rėkt, kad 
šitokį žmogų reikią išmesti iš 
draugijos. Bet ne vienas na
rys yra tuos plakatus matęs 
ir gerai žino, kad Taurinsko 
yra tiesa. (*' 
abejus plakatus matyt. Red.)

Pradėjus komunistams 
karščiuotis, kiti nariai Įnešė 
“diskusijas uždarvt,” ir taip 
triukšmas pasibaigė be jokių 
pasekmių.

Reikia pasakyti, kad “Vie
nybė" yra graži organizaci
ja, turi apie 350 narių, ir la
bai gaila, kad priviso joje 
gaivalų, kurie prie kiekvie
nos progos mėgina išnaudot

So. Bostonas virsta į bomiją. 
Pastaraisiais laikais So. 

1 Bostone pradėjo pasireikšti 
daugiau valkatų ir užpuoli
kų. Seniau daugiausiai pasi
žymėjo airiai, bet dabar yra 
nemažai lįetuvių vaikų. Ne- 
persenai būrys bomelių už
puolė vieną lietuvį ir norėjo 
apiplėšti. Bet vyro butą stip
raus ir bomus gerokai apkū
lė.

Naktį iš 9 Į 10 sausio, val
katos apiplėšė J. Masulionio 
štorėli. Išmušė langą, išnešė 
daug prekių; blėdies žmogui 
pridarė gana daug. Ir kaip 
pradeda aiškėti, Įsilaužė Į 
štorelį lietuvių vaikai su ke-

Influenza jau pasiekė 
Bostoną.

Visuomenės Sveikatos De-

KAROLIŲ ŠOKIS IR 
BALIUS.

Rengia Moterų Ratelis Lie
tuvių Žinyčioje, Subatoje, 
Sausio-Jan. 19 d., 1929 m. 
Pradžia šokių 8 vai. vakare.

Šis vakaras yra labai svar- 
;bus. nes bus duodamos geros 
■ dovanos tiems, kurie turės 
Įvairesnius karolius. Karoliai 

; gali būti padalyti iš bile ko. 
Ratelietėš kviečia visus daly
vauti : jaunus,‘senus, vyrus ų 
moteris. L. M. R. Konait.

i
i

PLUNKSNAS. Rukus. Paduikas, 
Patalus. Kaldraa ir riaokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

>idžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimų. 
Pas mm gausite 

' / tikras europiškas 
plunksnas ir pu-

European Feather Co.
25 Low«ll Street, Bestoa. Kasa

Lietuvis Optonetnstas

Ant Purk st. stoties tunely 
policija suėmė tris kišenva
gius. vieną vyrą ir dvi mote
ris, kurios kraustė kišenius 
žmonėms besigiudant.

i 
t i

Išegzanrinuoju akis, priskiriu 
akinius, krei.as akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PASAKARNIS. O. D.
447 Braadiray. So. Boaton, Mase

Chemikalų sandėlyje ant 
jElkins st., South Bostone, 

paitamentas Massachusetts Įvyko anądien sprogimas, 
valstijoj pereitą sąvaitę už- }kuris sunaikino už $30,000 

pramoninio alkoholio.registravo 2670 naujų influ- 
enzos atsitikimų. Liga jau 
apėmė ir Bostoną. Serga la
bai daug žmonių.

Gurskių vaikas nuėjo į ki
no teatrą Chelsea- ir jo kise- 
niuje užsidegė degtukai. 
Vaikas skaudžiai apdegė.

Harvardo studentas Wise- 
man buvo nuteistas užsimo
kėti 545 pabaudos už polic- 
mano užgavimą.

East Bostone pereitą są
vaitę nukrito Į balą kariume- 
menės orlaivis, 
susižeidė.

kad prakalbos rengia- pertol’iausiai nuo policijos DYKADUONIŲ SPORTAS.
miausia. kad štorelis yra ne-

Netoli Beverly traukinys 
sustrupino troką ant kiyžke- 
lės ir užmušė du žmogų, ku
rie juo važiavo.

Maldene plėšikai užpuolė 
ir išplėšė anglių kompanijos 
ofisą ant Linden avė.

Pereitą panedėli Bostone 
užrekorduota 132 nauji in- 
fluenzos susirgimai.

stoties ir policija nepatėmy-
įjo.

Seniau lietuviai turėjo or
ganizuot savo žmones, kad 
apsigint nuo airių valkatų ir 
keletą kaitų buvo surengę 
tikrą medžioklę ant bomų. 
dabar reikės tą pati daryt 
prieš mus pačių gatviniai i' 
auklėtą jaunimą.

Nukentėjęs.
' ■— ---------------------- e

Bedarbis nusižudė.
Ši panedėli Cambridge’uje 

nusižudė bedarbis Roland C. 
H iii. Jisai buvo atvažiavęs 
čionai iš Los Angeles darbo 
jieškoti. bet išbuvo čia ilgą 
laiką, o darbo surasti nega
lėjo. Ši panedėli jis da syki 
apėjo dirbtuves, bet atsaky
mas visur buvo tas pats: 
“Darbo nėra." Parėjęs namo 
Hill užsidarė savo kambary, 
parašė laišką savo žmonai Į 
Los Angeles, ir atsuko žibi
namąjį gazą. Kada namų šei- dykaduoniai važiuoja 
mininkėgazą užuodė ir duris jr leidžia sau laiką golfą lpšdami 
išlaužė. Hill buvo jau nebe- tarp žaliu paimu. Vieną tokių dy- 
gyvas.

Repertory Teatre vaidina
mas veikalas ii vergijos 

laiką.
Nuo ateinančio panedėlio, 

visiems 21 gausio, Repertory Teatre 
kad bus vaidinama “The Octo-

parodo daug epizodų iš ver
gijos laikų pietinėse valstijo
se. Ir jis yra tuo Įdomesnis, 
kad surištas su klausimu: ar 
gali juodveidžiai poruotis su 
baltveidžiais?

Amerikos Darbo Federa
cijai reikalaujant, Mass. le- 

l Mums irgi _teko gislaturon tapo Įneštas Įsta
tymo sumanymas, kuriuo 
draudžiama moterims dirbti 
naktinius fabriku darbus. 
Naujas Įstatymo sumanymas 
leidžia moterims dirbti fab
rikuose tik tarp 6 valandos 
lyto ir 6 valandos vakaro. 
Bet ofisuose ir kitose Įstaigo
se moterims ir merginoms 
sukakusioms 21 metus lei
džiama dirbti nuo 5 ryto iki 
11 valandai vakaro.
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Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Eetate and lnsurance 
Justice of ibe Peace

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

r

T«Wuim nu.

Or. A. Gmm-Gintista
LIETUVIS DENTISTA?

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

NodAinmia pagal susitarimą
705 N. Main St. kam p. Broad St. 

MONTELLO, MASS.

TeL So. Bootos 5SS-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dienų. ' 
Ofisas “Keleivio” name.

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

jFARKWAY AUTO SERVICEį
I and F1LLING STAT1ON I 
i ’

I
aI
B

■

. . . . ,, I
Išbandymui gausit DYKAI I

■ - ■ i

i REM-OLA® -
I

ekstra: ekstra:
Parsiduoda ir išsiduoda trijų šeimy- i 

. . . • nų namas. 19 Ather.s st, S.>. Bostone ;
DU lakūnai t Seniau* mokėjo į mene*:, uaba

i $15.00. Penki dideli kambariai su vi- R 
sais įtaisymais, k t. gesas. ska.byru* ■ 
piazai ir toiletai. Dėl platesniu infor R 
macijų klauskite: 9 48 E. Broniua>. ■ 

j So. Boston. Tel. S. Boston 2493-M ■
, ,

GYDO 
HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) 

kodėl kentėt, kuomet REM-OLA f 
išgydė ir pažeidėjų tūkstančiam. I 
—Klauskite pas savo aptiekorių ■ J 
REM-OLA arba rašykite pas ■ !

II. Thayer &. Co. (. amb.. MsM-jP

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Ju»ų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kair.a 
prieinamu. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

V1KTOR VA1TA1T1S
415 Old Colony Avė,

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

i

CJTY POINT Parsiduoda vienos šei
mynos namas. 7 kambariai su ve'au 
siais įtaisymais. Kaina: $4850. Įnešti: 
$500. Likusieji ant lengvu išlygų. Ma 
tykit ' B. KONTRIM (4)

120 Marine Rd.. So. Boston. Mass.
, Tel. S. B. 24S3-W

Gausite jį paprastam pakelyje.

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
i

PASIRANDAVOJ A KAMBARY > 
dėl vieno ar dviejų vyrų; kam reika
lingas. galima matyti vakarai- ar ne
dėldieniais. ant antrų lubų.

231 Portland st_ ( ambridęe. Mass.

ve r

PARSIDUODA PIGIAI
Dorchestery. 7-jų šeimynų Colonia 

styliaus p<> šešių- kambajįus. atskira: 
iraru apšildomas; kaina 
tas $13,54)0.

Kitas 8-nių šeimynų. So. Bostone, 
ant 4-th street, taipgi labai pigiai par- 

į siduoda. Klauskite: (1)
M. ZUNARIS. to Meilėn SU
Dorchester. Mass. Tel. Talbut 5339.

ALLSTONE kampas Ashfprd ir 
Malvem sts. Parsiduoda 9 kambarių ! 
namas su garadžium ir didelis piečius 1 
žemės. Klauskit H G. CONNERY 
Hotel Beaconsl ield. Br«wkline. Mass.

Kuomet darbo žmonės tankiai 
kenčia alki ir žiemos šaltį, tai 

i Floridą i

kaduonių pdrodn šitas paveikslė
lis. '.Vi vadinasi Glenna Collett. 
•‘pagarsėjusi" kaip moterų golfi- 
ninkių čempijonė.

*

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajieškoji- 
nius apsix ėdimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome p<> 3c. už žodį už sykį. No
rint ta pat) apgarsinimų patalpint 
kelis sykiu.-, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratpnams, ku; 
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi. Išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugi? skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę lai ikraštfj 
uz pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY^_

SO. BOSTON, MASS.
1

Imkite Draskos Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumą Pūslėje

DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room
Tel.: Richmond 0668, Rox. }894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

ir

7.

Pendideiis kiekis riebių valgių pri- 
"■::mina rūgščių, kuries erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius. 

> kad pra>al:r.us išmatas, kitaip gali pa- 
į justi tvilantį skausmą inkstų srity, 
i skausmą nugaroje, galvos skaudėjimą, 
į viduriai bus rūgštus, liežuvis apvilk- 
i tas. o prie prasto oro raumatizmas 
; jrels. Šlapumas bus neaiškus, pilnas 
Į nuosėdų, kanalai dažnai įsierzina ir esi 
' priverstas keltis porą sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
' ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
' daug vandens. O iš aptiekęs gaukite 
Į apie keturias uncijas Jad Salts drus- 
, kų, imkite po arbatinį šaukštelį stikle 
■ vandens kas rytą pirm pusryčių r>er 
Į keletą dienų ir inkstai pradės puikiai, 
veikti, visi ncgaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra pa- 
• darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
į sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
I vartojamos išplovimui užsikimšusių 
' inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojantį lithia-vandens gėrimą, kurį 
miliotui vyrų-moterų geria laikas nuo 

.laiko, kad išvengus rimtesnių inks’tų 
ligų. J >el sveikatos, gerkite daug van- 
dens per dieną.

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štvmu valome ir pro- 
siname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir' permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

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

MARTIN KALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda' 

jgK mano priziureji-!
Mite mui, visuomet'
š’įgŽS bur.a p?.P-rk::'.ti;

'r sutaupina ga-. 
rokai pinigu. ' 

Mano kaina'

vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Broadway. So. Boston. Mass. 
Reuidence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

i

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

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

OEISo VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

» SOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medinis namas visai netoli r.uo naujai išvesto bulvaro. 

Rendų atneša <2700 i metus. Kaina $22.0*8). įmokėti nemažiau kaip 
$2000. likusiu- išmokėsite randimis. Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad senai vėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudok it šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gvvenim'- tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį. jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus trauki:.į. laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIENA NEGIRDĖTA PROĮGA!
2 šeimynų narnas ir krautuve. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $6500, įnešti nemažiau kaip Slopo Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS, 332 Broadvvav, So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 1602—4873.

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

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

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

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

Dr.KILLORY
•B SCOLLAY SQUARM 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG„ 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS mo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
•VENTA DIENIAIS: aae 1* MI 
1 dienų.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgu

Valandos: 10—2, B—B
Sekmadieniais 10—0

3421 So. Halsted Street *
CHICAGO, ILL. : 

Tel. Boulevard 8483 j

Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

t

i
*

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON.

765 Cambridge St.. Cahibridge 
Tel. Porter 2343

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

Tel. South Boston M20
Reuidence Umversity 1463-J.

S. N. PuiSiute-ShillM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
M6 Broadway. So. Boutoa, lfarn

Room 2.

« « «
* »

>**
>

*

Lietuviška Aptiek
Mca užlaikome vitokių Vaistų 

ir Sakau
Nao Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valyaio, nao slaptin
gų ligą, kosulio, patruktam, ete. 
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietame. 
Patarnavimas kuogeriausine. įvai
rios šaknys, partrenktos ii Lieta- 
vs*. Vaistų prisiunčiam ir per 
paktų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj. ,________

1B0 SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

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

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew»kio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skausmo i 2 ar 3 dienas. Kaina 50$.

GROBLEWSKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bot maJaoiai”




