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VIENI PRANAŠAUJA GE
RUS, KITI BLOGUS 

LAIKUS.
Simonds Saw & Steel kom

panijos galva pasakė avali-' 
nės fabrikantų suvažiavime PER VALANDĄ NEGALĖ

JO IŠEIT IŠ HOTELIO.

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
KINUOJ MIESTĄ

Šanchajaus žiniomis, už
pereitą panedėlį apie 200 ko
munistų banda buvo užpuo
lusi Chwangying miestą, ku
ris guli apie 30 mylių į pietus 

I nuo Šanchajaus. Komunistai

Kasykloj.

Atėjus tinkamai valandai 
jisai pulsiąs Stalino valdžią.

Pereitą pėtnyčią “The 
London Express” įdėjo ži-j 
nią, kad Afganistano pasie-' 
ny Trockis turis organizuotą 
kariumenę ir tik laukiąs tin
kamos valandos, kad ap
skelbti karą Stalino valdžiai, 
kurią jis skąito daug bloges
ne už “kerenščiną.”

Šitų žinių Londono dien
raštis sakosi gavęs iš Afga
nistano atstovybės Londone 
ir todėl jos negali būt be pa
mato.

Ar tokia armija yra, ar ne, 
tai mes nieko tikro nežinom. 
Bet kad kova taip trockinin- 
kų ir stalinininkų pradėjo iš- 
naujo siausti, tai liudija ir 
Maskvos žinios. Paskutinė
mis dienomis po visą Rusiją 
prasidėjo kairiųjų’ komunis
tų areštai. Pereitą sąvaitę 
viena telegrama iš Maskvos 
sakė, kad tenai suimta 150 
kairiųjų komunistų, kurie 
palaiko Trockio pusę. Be to 
da buvę paimta daug nelega- 
lės literatūros, kurią kairieji 
komunistai dabar slapta lei-! 
džia ir platina darbininkų 
tarpe. Toj literatūroj prole
tariatas esąs atvirai kviečia
mas sukilti ir nuversti Stali- 
nino buržuaziją.

Stalino valdžia, žinoma, 
kaip ir kiekviena valdžia: ji 
visų pirma stengiasi savo 
priešininkus apšmeižti ir su- 
kui-styt prieš juos žmones. 
Kai žmonės sukurstyti, tuo
met priešininkus galima drą
siai žudyti, ir minia plos. 
Prie to eina ir Stalino maši
nerija. Ji skelbia, kad Troc
kis ir jo pasekėjai esą "kont- 
tevoliucionieriai.” Su juo ei
ną visi monarchistai, visi so
vietų valdžios neprieteliai.

Ar monarchistai apie Troc
kį spiečiasi, mes nežinome, 
bet kad Trockis butų “kontr
revoliucionierius,” tai yra 
melas. Mes jam jokių simpa
tijų neturim, bet vistiek rei
kia pasakyti tiesą, kad jis ir 
šiandien yra toks pat revoliu
cionierius, koks buvo 12 me
tų atgal, kada organizavo 
raudoną armiją ir gynė Rusi
ją nuo Kolčakų ir Vrangelių. 
Ne Trockis sukontrevoliucio- 
nėjo, bet dabartinė sovietų 
valdžia pradėjo sukti atgal į 
kapitalizmo vėžes.

VISAS KAIMAS SUKILO 
PRIEŠ KOMUNISTUS.
Komunistų spauda deda'^^^^S 

daug žinių apie valstiečių' 
aktyvumą, kurį jie rodo rin
kimams į sovietus prasidė
jus. Pasak “Pravda” “muži
kas pirmas pradeda rodyti 
ragus komunistų tvarkai. Vi
sur valstiečiai veda agitaciją 
prieš išrinkimą į sovietus ko
munistų.” Jie skleidžia gan
dus, kad sovietų valdžia 
greit bus pakeista kita, kurią 
rinks tik vieni valstiečiai. 
Kaimo biednuomenė einanti 
drauge su ‘‘buožėmis.” Vals
tiečiai tiek išdrįsę, kad vie
tomis apdaužo agituojančius 
už komunistus. Visur valstie
čiai sako, kad jie turi laimė
ti, jei rinkimai nebusią ko
munistų falsifikuoti. Iš įvai
rių vietų pranešama, kad ko
munistų mušimai ir žudymai 
nesiliauna. Archangelsko 
gugemijoje valstiečiai reika
lauja.' kad butų uždaryti ko
munistų kliubai, nes iš jų jie 
jokios naudos neturi. Kai ku
riuose valsčiuose “buožės” 
sudaro biednuomenei šelpti 
komitetus ir tuo patraukia ją 
savo pusėn.

revolveriais, ir nešėsi iškėlę 
Sovietų Rusijos vėliavą su 
piautuvu ir kuju. Miestas 
pradėjo gintis ir daug žmo
nių buvę užmušta bei sužeis
ta.

UŽSNIGO TRAUKINI SU 
ŽMONĖMIS.

Pietų Rumunijoj, tarpe 
Tumu-Magurelęs ir Litzos, 
didelės sniego pūgos pereitą 
sąvaitę užpustė vieną trauki
nį su 40 pasažierių. Sniego 
esą priversta 12 pėdų. Iš Bu
karešto buvo išsiųsti du loko
motyvai užsnigtam trauki
niui į pagalbą, bet ir tie kely 
sustojo. Bijomasi, kad už
snigti žmonės nesušaltų.

ANGLIJA KABINASI PRIE 
MEKSIKOS.

Sausio 18 d. Meksikos 
banditai pagrobė anglą kapi
talistą Jamesą ir reikalauja 
$5,000. Anglijos valdžia pa
siuntė Meksikos valdžiai no
tą, reikalaudama, kad pasta
roji pasirūpintų Jamesą pa- 
liuosuoti.

L1VERPOOLY SERGA 
20,000 ŽMONIŲ.

Anglijos mieste Liver- 
pooly influenza pereitą są
vaitę paguldė 20,000 žmo
nių. Liga esanti labai aštri, 
greitai išsivysto į pneumoni
ją ir daug žmonių miršta.

ŽEMĖ ATSIVĖRĖ IR PRA
RIJO KAIMĄ

Žinios iš Peruvijos sako, 
kad Andų apielinkėj plyšo 
žemė ir į tą plyšį sugriuvo 
daugiau kaip pusė Huaei- 
haus kaimo. Pradėjus žemei 
skilti, dauguma gyventojų 
pabėgo iš namų ir dabar jie 
gyvena palapinėse. Kiti žu
vo. Katastrofos priežastis da 
neišaiškinta.

INFLUENZA UŽPUOLĖ 
ŠIAURĖS AIRIJĄ

Belfasto žiniomis, šiaurės 
Airijoj pradėjo smarkiai 
siausti influenzos epidemija. 
Pačiam Belfaste serga 50% 
vaikų. Mokyklos beveik visos 
uždarytos.

Hillquitas Persekios 
Komunistus.

Moįris Hillęuit, garsus 
New Yorko advokatas ir A- 
merikos Socialistų Partijos 
vadas, nutarė imti nagan ko
munistus, kurie per savo 
spaudą ir žodžiu yra krimi- 
nališkai apšmeižę jo vardą. 
Jie viešai paskelbė, buk jis ir 
kiti socialistai esą prisidėję 
prie “pavogimo” kokių ten 
šėrų. Kiti socialistai tuos 
šmeižtus ignoravo, bet Hill- 
quitas sako, kad komunistai 
savo kriminališkais darbais 
nuėjo jau pertoli ir laikas jau 
tuos latrus pažabot. Kokiu 
budu jisai juos baus, jis vie
šai da nepasakė, tik tiek ži
noma. kad jo akcija prieš 
juos bus labai griežta ir aštri. 
Jis imsiąs nagan visus jų lai
kraščius. organizacijas ir pa
vienius piktadarius. Jų par
tijos organų “Freiheit” ir 
“Daily Worker” štabai bus 
turbut uždaryti kalėjiman ir 
ant viso jų turto uždėtas sun
kus areštas.

Prie šitų šmeižtų, rodos, 
yra prisidėjus ir lietuviškųjų 
bolševikėlių “Laisvė.” Jeigu 
Hilląuitas apie tai žino, tai 
bus ir jai riestai.

178,000 Žmonių Dir
ba Vedybų Darbą.
Rodos, apsivesti nedidelė 

štuka, o bet gi pasirodo, kad 
Suvienytose Valstijose yra 
178,000 valdininkų, kurie 
per apskritus metus veda ve
dusių ir vedančių žmonių 
reikalus. Prie to priskaityti, 
žinoma, ir kunigai, kurie 
duoda šliubus, ir divorsų tei
sėjai, kurie tuos šliubus nai
kina. Apskaitoma, kad da
bartiniu laiku vedusių žmo
nių šioje šalyje vra apie 47,- 
000,000.

j.

Sprogimas užmušė 14 dar
bininkų.

Kingston, W. Va. — Pe
reitą subatą Pocahontas Coal 
Co. kasykloj No. 5 įvyko bai
sus sprogimas, nuo kurio su
drebėjo netik visas požemis, 
bet ir triobos ant viršaus. 
Nelaimės metu kasykloj bu
vo 69 angliakasiai, bet 55 jų 
pabėgo, o 14 žuvo. Į 24 va
landas buvo išimti visi jų la
vonui. Jie buvo labai apdegę 
ir suardyti.

Po ekspliozijos kasykloj 
tuojaus kilo gaisras, o ka
dangi prie to da liko suga
dintas ventiliatorius ir kasy
kla neteko šviežio oro. tai 
įneiti į ją per nekurį laiką vi
sai nebuvo galima. Tiktai 
ventiliatorių pataisius gais
ras buvo užgesintas ir už
mušti darbininkai išnešti vir
šun.

Paprastai toj kasykloj dir
ba 500 žmonių, bet pereitoj 
subatoj buvo atėję tik 69. 
Jeigu butų susirinkę visi, tai 
labai galimas daiktas, kad 
užmuštų skaičius butų buvęs 
didesnis.
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Caro” Tėvas Be Franci jo j Laukiama 
Kelinių. Socialistų Valdžios.
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Ir tai atsitiko, kai didžiam i 
kunigaikščiui Aleksandrui 
reikėjo važiuot į prakalbas.
Šiomis dienomis rusų mo-

M

New Yorke prakalbą, prana-t 
šaudamas labai blogus laikus' 
Amerikai, kurie prasidėsią ‘ 
šių metų rudeniop ir busią 
per ištisus 1930 metus. Todėl 
jis patarė čeverykų . ir odų _____ _______ _ w
pramonininkams nepirkti narchistai Čhicagoje surengė 
daug medžiagos ir nedaryti prakalbas nesenai atvyku- 
didelių planų ateinantiems šiam didžiam kunigaikščiui 
metams, nes pramonei su-. Aleksandrui. Jis yra skaito- <mnkn< nonncio Viii* tovnnv__ i_t. • >
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POINCARE KABITETAS 
SVYRUOJA

metams, i 
smukus nebusią kur tavorų 
dėti.

Kiti lygiai žymus Ameri
kos pramonininkai ir f inansi- 
stai pranašauja labai gerus 
laikus. General Motors kor
poracijos prezidentas Sloan 
sako, kad darbai Amerikoj 
eis gerai netik šįmet ir atei
nančiais metais, bet mažiau
sia per 4 ateinančius metus, 
nes prezidentu esąs išrinktas 
Hooveris, kurio administra
cija tarnaus stambiam kapi
talui ir visi bizniai žydės. 
Sloan mano, kad šiais metais 
bus padalyta nemažiau kaip 
5,500,000 naujų automobilių.

Trįa kairiųjų grupės parla
mente gali paimti vyriausy

bę j savo rankas.
Paryžiuje šiandien prana

šaujama, kad šią vasarą 
Francuzija susilauks socia
listinės valdžios. Nors Poin- 
care kabinetas po rinkimų 
pasiliko, bet jis labai silpnas 
ir ministeriai daugeliu klau
simų negali tarp savęs susi
taikyt.

Dabai* artinasi svarbios 
derybos dėl reparacijų ir Pa- 
reinės ojcupuotės, todėl pa
kol šitie klausimai bus iš
spręsti, Poincare vyriausybė 
veikiausia išsilaikys, bet kaip 
tik ji tuos klausimus užbaigs, 
parlamento didžiuma pa
reikš jai nepasitikėjimą ir ji 
turės pasitraukti.

Naują vyriausybę sudarys 
turbut trįs kairios grupės, 
būtent: socialistai, radikalai 
ir republikonai socialistai.

Buržuazija nusigandusi, 
kad paėmę į savo rankas val
džią, socialistai galės praves
ti įstatymą apdėti mokes
čiais kapitalą.

Dempsey Faituosis 
Su Šarkiu.

Garsusis Amerikos kumš
tininkas Dempsey paskelbė, 
kad jisai nutaręs faituotis 
su Šarkiu. Šarkis dabar su
mušė Christnerį ir neužilgo 
mušis Floridoj su Striblingu. 
Dempsey sako, kad Šarkis 
lengvai Striblingą sumuš, ir 
daugiau tinkamų jam kumš
tininkų neliks, kaip tik pats 
Dempsey.

Dempsey-šarkio muštynės 
įvyksiančios Kanados mies
te Windsor, rugsėjo mėnesy.

Įdomus dalykas, kaip 
kumštininkai vienas prieš ki
tą didžiuojasi. Kai Šarkis 
ruošėsi anądien kumščiuotis 
su Christneriu, tai Stribling 
parašė jam šitokį laišką: 
“Šarki, neduok tam bomui 
suploti tau nosį. Čėdyk ją 
mano kutnščiomfc.” O Šarkis 
atsakė: “Žinai, mister Strib
ling, jie moka man 100,000 
dolerių, kad aš tau snukį su
daužyčiau. Bet aš mielu noru 
ir už dyką tą padaryčiau.”

mas labai svarbus asmuo 
juodašimčių tarpe, nes jo sū
nūs Nikita dabar yra aprink
tas busimuoju Rusijos “ca
ru,” kai didis kunigaikštis 
Nikolajus Nikolajevičius mi
rė, ir prie jo prakalbų jie 
stropiai ruošėsi. Išgarsino jas 
po visą Chicagą.

Bet atsitiko nelaimė. Kai 
reikėjo į prakalbas važiuoti, 
prapuolė kunigaikščio Alek
sandro kelinės. J hotelį pri
važiavo daug buvusių caro 
generolų, prisirinko gražių 
ponių, visi jie nori su kuni
gaikščiu pasisveikinti ir pas
kui kartu į prakalbų salę 
vykti, bet kunigaikštis neįsi
leidžia jų. Jo sekretorius at
sako, kad “negalima.” Už 
durų tik girdėti kunigaikščio 
balsas: “Kelnės, kelnės!...” 
j” “Kelnės, kelnės,” pradėjo 
šaukt ir jo sekretorius, bėgio
damas nuo vieno hotelio pa
tarnautojo, prie kito.

Išėjo beveik visa valanda, 
atėjo ir prakalbų laikas, o 
didis kunigaikštis blaškosi 
bejtelinių po savo kambarį ir 
negali nosies už durų iškišti.

Pagalios pasisekė kelinės 
sumedžioti. Pasirodo, kad 
jos buvo nuneštos pas hote
lio siuvėją išprosyt. Ar jas te
nai nunešė kas gerais norais, 
ar tyčia norėdamas šposą 
Rusijos kunigaikščiui iškirs
ti, tai niekas nežino.

Viešai laikraščiuose buvd 
paskelbta, kad ne kelinės bu
vo prapuolusios, o batai. Te
čiaus iš hotelio tarnautojų 
vėliaus sužinota, kad ištikru
jų kelinės buvo dingusios.

Sunaikino Rūbų 
Dirbtuvę.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
policija areštavo du vyru, 
kuriuos kaltina sunaikinimu 
kriaučių šapos. Pasirodo, 
kad 30 gruodžio nežinomi 
žmonės įsiveržė į Davis & 
Smolensky firmos dirbtuvę, 
sudaužė 28 siuvamas maši
nas. suliejo ėdančiomis rūgš
timis 10,000 gatavų “siutų” 
ir pabėgo. Areštuoti sąryšy 
su tuo vyrai yra abudu žydai 
ir vienas vadinasi Isidor 
Axelrod, o kitas Max Kap- 
lan. Kaip rodos, abudu bol
ševikai.

ALASKOJ ŽEMĖ DREBĖ
JO 4 VALANDAS.

Alaskoje pereitą sąvaitę 
buvo žemės dnebėjimas, ku
ris tęsėsi ištisas keturias va
landas. Žmonėse kilo di
džiausia'panika. Fairbanks 
mieste žemė pradėjo drebėti 
anksti iš ryto, kuomet visi 
dar miegojo. Kada namų sie
nos pradėjo braškėti ir lovos 
ėmė lakstyti nuo vienos sie- 

■ nos prie kitos, visi pabudo ir 
; pradėjo bėgti laukan. Tuo 
pačiu laiku žemė smarkiai 
drebėjo ir Kinijoj, būtent 
Šansi provincijoj sugriuvo 
daug triobų ir yra žuvusių 
žmonių nemaža.

VENGRUOS FAŠISTAI 
NORĖJO PADARYT \ 

PERVERSMĄ
Budapešte, Vengrijos sos

tinėj, susektas fašistų są
mokslas. Nepasitenkindami 
net dabartine reakcine tvar
ka, fašistai sudarė planą įve
sti pilną savo diktatūrą. Tuo 
tikslu visas kabinėtas su gro- 
vu Betlenu priešaky turėjo 
būti suimtas, kad fašistai pa
skelbtų savo valdžią/ Naujos 
grynai fašistinės vyriausybės 
galva turėjo būti kažkoks 
Juozapas Seijer ir Liudvig 
Baan. Suimta 14 fašistų ir jų 
dokumentai, kurie liudija, 
kad savo dėmesį fašistai at
kreipė į tai, kad patrauktų 
savo pusėn karininkus.

Karininkai gi turėjo išves- į 
ti į gatvę kareivius, kurie 
nieko nežinotų, kur juos ve
da. Baan lyderis fašistinės 
grupės “Skytai—juodi marš
kiniai.” Šeijer yra vadas ki
tos fašistinės organizacijos, 
kuri vadinasi “Kruvinoji Ly
ga.” Pasak laikraščių, są
mokslininkai turėjo šalinin
kų ir aukštuose Vengrijos 
sluoksniuose. Fašistams lai-i LAIVO EKSPLIOZ1 JOJ 
mėjus, Vengrijoj butų pa- ---------------------------
skelbta monarchija.

e

8,000,000 Serga 
Influenza Amerikoj.

Laikraščiai kas diena vis 
rašo, kad influenzos epide
mija “mažėja,” bet sergan
čių skaičius kas sykis paduo
damas vis didesnis. Vėliau
siu apskaitliavimu, ta liga 
yra paguldžius 8,000,000 
žmonių šioje šalyje.

ORLAIVIS NUKIRTO 
KARVEI VUODEGĄ

Pana, III. — Nusileisda
mas žemėn lakūnas Richard 
Lemon pereitą sąvaitę netoli 
nuo čia užkliudė karvę lau
kuose ir jo orlaivio propele- 
ras nukirto jai vuodegą. Ne
tik karvė likos apšelmavota, 
bet ir orlaivio propeleras su
trupėjo.

“AMERICA” IŠGELBĖJO 
32 ANT JŪRIŲ.

U. S. Lines pasažierinis 
garlaivis “America” pereitą 
sąvaitę išgelbėjo ant jūrių 32 
vyru nuo italų prekių laivo 
“Floridos.” Jie buvo jau tą 
laivą apleidę ir susėdę į val
tis. Ant jūrių siautė baisi au
dra ir “America” surinko 
juos vidurnakty ir atvežė vi
sus į New Yorką. Pamesta jų 
“Florida” turbut jau guli ant 
jūrių dugno.

PROHIBICIJOS ERŠTAS 
UŽDARYTAS KALĖ

JIMAN.
Pereitą sąvaitę Rhode Is- 

land valstijoj buvo areštuo
tas ir įmestas kalėjiman pro- 
hibicijos viršininkas Ri- 
cherdson. nes paaiškėjo, kad 
jis buvo susidėjęs su degti-

30,000,000 Moterų 
Rusijoj Nemoka 

Skaityt.
Nežiūrint visų pastangų, 

Rusijos moterų iki šiol nepa
sisekė apšviesti. Didelė jų 
dauguma nemoka da nei 
skaityt, nei rašyt, šiomis die
nomis Leningrade buvo Ru
sijos moterų suvažiavimas, 
ir iš pateiktų tenai raportų 
pasirodė, kad sovietų Rusi
joj šiandien yra da 30,000.- 

< 000 moterų, kurioms ABC

RUSIJA NETURĖS SĖKLŲ 
ATEINANTI PAVASARI.

Rusijos žemės ūkio komi
sariatas paskelbė, kad atei
nantį pavasarį Rusijai stigs 
javų vasaros sėjai.

KAIP POL1CM ANAI 
PRA LOBSTA.

. • • • i • I d (1d visai nesupranta-
keriais, is vienų butlegenų mas daiktas.

NUSKENDO KITAS KI
NIEČIŲ LAIVAS.

Pereitą sąvaitę nuskendo 
kiniečių laivas “Hon^kong,” 
kuris plaukė iš Tsmgtao į 
Šanchajų. Su laivu žuvo 40 
kiniečiu.

degtinę vogdavo, o kitiems 
parduodavo.

IŠĖMĖ IŠ ŽMOGAUS KŪ
NO ADATĄ PO 60 METŲ.

Clarksburg, W. Va. —Šio-

SALĖ MENKĄ TODĖL 
UŽDRAUSTA PLOTI 

DELNAIS.
West Hazleton, Pa. - Ši

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Colombijos respublikoj, 

vidurinėj Amerikoj, pereitą 
sąvaitę Magdalenos upėj ant 
garlaivio “Sočiai” sprogo 
_ ; ■ :_______ z:»
žmonių.^ Sužeistų yra daug 
daugiau.

Šiomis dienomis Londone garo katilas ir užmušė 20 
eina policmano Goddardo 

kurioj jw yra kaltina- 
ėmimu iš nedory- 

. Pasirodė, mat, 
mas tik po $30 al

gos į sąvaitę jisai nuo 1918 
metų susidėjo $90,000, tai teisė Columbą' Diggsą už 
yra po $9,000 į metus, kuo-'svetimoterystę ant 99 metų 
met jis išviso gauna tik kalėjimo. Diggs priėmė bau- 
$1,560 algos metams. jsmę be protesto.

NUTEISĖ ŽMOGŲ ANT
99 METŲ KALĖJIMAN.*
Texas valstijoj teismas nu-

mis dienomis čia daktarai iš- tame miestely yra tiktai vie- 
ėmė P. L. Smithui adatą, ku
ri vaikščiojo po jo kūną per 
60 metų. Smith buvo da 3 
metų vaikas, kaip tą adatą 
prarijo ir iki šiol ją savo kū
ne nešiojo. Šiandien jis yra 
jau 63 metų amžiaus senu
kas ir dirba ant Baltimore &
Ohio gelžkelio. Adata buvo gubernatorius Fulleris atsi- 
išimta jam iš peties. Ji iš-sakė nuo 8 metų algos, kurios 
vaikščiojo po visą jo kūną, jam išpuolė $56,000.

na salė, bet ir ta tokia silpna, 
kad jos pirmininkas Weisen- 
born uždraudė per susirinki
mus ploti delnais, bijoda
mas, kad nuo plojimo trioba 
nesugriūtų.

LENKIJOJ SIAUČIA 
INFLUENZA.

Varšuvos žiniomis, Lenki
joj dabar siaučia influenzos 
epidemija. Dauguma mokyk
lų uždaryta.

Buvusis Mass. valstijos
Šiomis dienomis per audrą 

nuskendo kiniečių laivas 
‘Hsinvvah,” su kuriuo nuėjo 
jūrių dugnan apie 300 žmo
nių.



7 KELEIVIS= No. 5. Sauaio 30 d., 1929 m.

i APŽVALGA $
<

PATS SAVE SUMUŠA.
Nėra didesnių veidmainių, ’ 

raip buržuaziniai žurnalis
tai. Jie rašo netaip, kaip tei
sybė reikalauja, bet kaip lai
kraščio biznis diktuoja.

Pavyzdžiu gali būti Ar- 
thur Brisbane, kuris dirba 
Hearsto laikraščiams. .Jis yra 
gabus rašytojas, bet verčia
mas veidmainiauti, jis labai 
tankiai pats sau prieštarau
ja: ką vieną dieną parašo, tą 
kitą dieną sumuša.

Pats būdamas žydas ir žy
dui tarnaudamas, ponas 
Brisbane paprastai dedasi 
dideliu krikščionybės užta
rėju ir tuos žmones, kurie at
meta religiją, tankiai išvadi
na "kvailiais.”

Jis daro taip ne dėlto, kad 
pats taip tikėtų, bet dėl to, 
kad Hearsto geltonlapius 
skaito tamsusis elementas, 
giliai tikintis žmonės, krikš
čionys.

Bet ponas Brisbane tan
kiai užmiršta, ką jis pirma 
buvo parašęs, ir tuomet pas 
jį išeina, kad išmintingiausi 
ir prakilniausi pasauly žmo
nės vra ne krikščionys, o žv- 
dat

Nelabai senai Brisbane 
kritikavo laisvamanius, ku
rie >ako, kad nėra nei Dievo, 
nei dūšios. Anot jo, šitaip sa
kyti gali tiktai neišmanėliai. 
Nes kas gi sutvėrė pasaulį, 
jeigu ne Dievas?

Žinoma, šitoks "argumen
tas” tamsuoliams patinka, ir 
jie perka Hearsto šlamštą, 
sakydami, kad tai geras laik
raštis. Jeigu ne jis. bedieviai 
Dievą nuverstų nuo dangaus.

Bet štai, šiomis dienomis 
Brisbane užsimanė pakriti
kuoti Einšteino teoriją. Kaip 
žinoma, Einšteinas randa 
ketvirtą pasaulio matuotę ir 
sako, kad visata nėra beribė, 
nes šviesos spindulis visuo
met apsisuka aplink ir grįžta 
atgal į tą vietą, iš kur išėjęs. 
Brisbane’o protas nepajėgia 
šito suprasti, ir jis ginčijasi 
su Einšteinu, operuodamas 
šitokiais argumentais:

Agronomams yra žinoma 
K lažuvies žvaigždyne žvaigž- 

.‘.<>0 kartų šviesesnė už 
m jsiškę saulę, ir jos šviesa, ei- 
■ : daugiau kaip 186.000 my-1
r i sekundą. pasiekia mūsiškę' 

y tik po 100.000 metų.
Jeigu mes turėtume pakan- i 

I .nai stipru teleskopą tai sau* i 
L n;- iekti. tai mes pamatytu-j 
r . :.nt jos tiktai tą. kas būvą 
; ė i is 100.000 metų atgal. Gi 
n" > ‘išorinių pasaulių.’ kurie 
• . • <;;»'i kitoj pusėj Paukščių 
1. !:o. šviesa keliauja 1.000.000 
niekti ir daugiau, pakol pasiekia 
i'..

Kaip galima mėginti šitokią 
v:* ;tą apriboti?”

Ką gi čia ponas Brisbane 
l ri įrodyt?

•Jis nori įrodyt, kad visatoj 
.ra jokių ribų. Šviesos spin

dulys eina greičiau kaip 
' -6,000 mylių į senkundą, ir

i jam ima 1,000,000 metų, 
pakol jis pasiekia mus iš 

pusės Paukščių Kelio.
O nelabai senai miklapro- 

tis Brisbane aiškino, kad yra 
Dievas, yra dūšia, ir kad visi 
“Boston Americano” skaity
tojai numirę eis į dangų.

Tuomet visata pas jį buvo 
apribota, nes kitaip juk ne
galima butų Įsivaizduoti jo
kio dangaus. Dabar ji jau 
be ribų. Dabar jau išeina, 
kad nuo pat pasaulio sutvėri
mo da niekas negalėjo dan
gaus pasiekti, nes tik per 
Paukščių Kelią pereit šviesai 
reikia 1,000,000 metų, o grei
čiau kaip šviesa juk niekas 
negali keliauti. Bet ir už 
Paukščių Kelio nulėkęs da 
nerasi jokio dangaus. Dan
gaus visai nėra, sako Brisba
ne. užmiršęs ką rašė kelias 
dienas atgal.

Bloga, kada už pinigus 
žmogus turi šitaip veidmai
niauti !

NORI SURINKTI $3,000 
ŠERNO PAMINKLUI.
Mums prisiųsta atsišauki

mas. kuriuo prašoma aukų 
Šerno paminklui. Ten sako
ma :

“Nuo pat jaunų dienų iki se- 1 
natvės jisai (šernas) darbavosi i 
musų labui. Jau šeši metai, kai 
jis ilsisi kapinėse svetimame 
lote, visų užmirštas, jo kapo 
veik nebegalima surasti. Išrodo. I 
kad koks nevertas žmogus butų 
toj vietoj palaidotas.“

Toliaus atsišaukime pra
nešama, kad—

"šerno Fondo komitetas jau 
darbuojasi antrus metus ir jau 
surinko 81.295. Reiškia, visai 
netoli pusės reikalingos sumos, 
kuri turi būti $3,00O. Laiko ne
daug lieka, tik keturi su puse 
mėnesiai. Gegužės 30 dieną pa
minklas turės būti atidengtas.

“Pereitame komiteto susirin
kime. sausio 12 dieną, tapo pa
sirašytas kontraktorio ir komi
teto kontraktas. Patsai pamink
las kaštuos $2.490. Paminklą 
darys kontraktorius E. VVun- 
derlick. iš Joliet. 111. Paminklas 
bus užbaigtas apie gegužės mė
nesio pabaigą.

"Kadangi dar stoka pinigu, 
tad mes kreipiamės į musų vei
kėjus prašydami pagalbos 
šiam prakilniam darbui užbėg
ti. Gerbiamieji. pagelbėkite 
mums. Parinkite aukų pamink
lui. nes mes tik vieną dėdę šer
ną teturėjome. Pažiūrėkite į ka
talikų darbuotę. Pas juos kiek
vienas klebonas apvainikuotas, 
ir jeigu šernas butų buvęs jų 
žmogus, tai jie ne tik paminklą 
jam butų pastatę, bet ir koply
čią.

"Kai lankysite? Chicagoje it 
nuvyksite Į Tautiškas kapines, 
tai kiekvienam bus malonu pa
žvelgti į musų rašytojo kapą, ir 
musų širdis jausis patenkinta.' 
jogei šernas neužmirštas. Lai 
nebūna nei vieno iš musų, kuris 
neprisidėtų prie to prakilnaus 
darbo.”

Mes norėtume, kad reika
lingi pinigai suplauktų. Bet 
kartu norisi pasakyti ir tai. 

į kad žmonės, kurie rūpinasi 
,to paminklo pastatymu, tru- 
■ puti per aukštai užsimojo. 
; Tris tūkstančiai dolerių pa- 
■minklui, tai didelė kaina. 
, Bostone yra renkamos aukos 
i-Juozo Neviacko paminklui, 
ir mums teko jau matyti įvai
rių firmų paminklų pasiūly
mai. Už $309 jos apsiima pa
daryti, nuy’ežti ir ant kapo 
pastatyti gana gražų pamin- 

Iklą. Taigi mums rodos, kad 
chicagiečiai moka perdaug. 
Žinoma, jeigu pinigų butų 
taip, kaip jų nėra, tai gal ne
reikėtų šito klausimo nei 
kelti. Bet kada pinigų nėra, 
tai galima buvo pasirinkti 
per pus pigesnį paminklą.

I
I

fi

nuo seimo, kaipo įstatymų lei
dimo įstaigos, neatsikasyta: jis 
tarės būti. Ar šiais 1929 me
tais įvyks jo sušaukimas—šian
dien sunku hutų tikrai išprana
šauti. Tai daugiau pareis r.uc 
užsienių ir vidaus politikos są
lygų. ypač nuo geros valios tų 
musų politinio gyveninio sluok
snių, kurie greito seimo sušau
kimo itin laukia. Jei jie savo 
taktu ir lojalumu vyriausybei 
įrodys, kad seimo sušaukimo 
laikas jau yra atėjęs, tai seimas 
šių metų bėgy galės būti su
šauktas.”

Vadinasi, jeigu norit Sei
mo, tai bukit paklusnus val
džiai.

Šitaip gali kalbėti tiktai be 
jokios gėdos arogantai. Sei
mas yra piliečių valios reiš
kėjas. ir nei vienas susipratęs 
pilietis nebučiuos diktato
riams rankų, kad jie leistų 
jam savo valią pareikšti. Jei
gu Seimo nesušauks valdžia. gresastek 

kiasi iš Dievo. Panašiai pro
greso problemą nesenai aiš
kino savo paskaitoje prof. 
Karsavinas.

į Bet progreso
, prof. V. Čepinskis supranta 
I ir aiškina kitaip. Jis sako:

tai jį sušauks patys žmonės.

Progreso Problemos Ginčas Lietuvos 
Universiteto Profesorių Tarpe.

IR “CUDAUNA ASABA” ĮKIŠO 
VUODEGĖLĘ.

Jau daug buvo rašyta, kad 
bemaž visiems amerikie
čiams lietuviams gerai pažįs
tamas pralotas Olšauskas bu
vo praeitą rudeni, rugsėjo 
mėn. 16 d., suimtas ir ištar
dytas sąryšy su Ustinauskie- 
nės nužudymu Birštono ku
rorte. Apie tai tuo laiku rašė 
laikraščiai. Bet vėliau teko 
spaudai savo lupas sučiaupti, 
nes iš bylos tikrai aiškėja 
kad ši •‘šventą” darbeli bus 
papildęs “nekaltas” pralotė- 
lis.

____ __________________ 1 Iki šiolei byloje jokių da- 
Prof. *V. Čepinskis nurodo, vinių, kad kas kitas butųga-

gruodžio mėn. 9 nimo tikslas. Remiantis mok
slu. ypatingai remiaiy^-pre- 
cizijos mokslais, galima pri- ,

yra kūryboje, kuri reiškiasi 
tame, kad žmogaus sąmonė 
pažinimo keliu klestėja ir 
klestėdama koordinuoja 
gamtos procesus ir visuome
ninio gyvenimo apsireiški
mus. Toje pasaulio koordina
cijoje ir sąmonės augime ir 
yra tikras progresas. Bet tie
sioginio ryšio tas procesas su 
laime, suprantant laimę mie- 

’ sčioniškai, t. y. fiziškų reika- 
. lavintu patenkinime, neturi.* 
r ■ ~ 
kad šitų mokslu išvados su- Įėjęs nelaimingą velionę nu
tampą su Kristaus mokslu, žudyti, nėra. Liudininkais 
Ne be reikalo precizijos nustatyta, kad jau keletas 
mokslų pionierius Leonardo pietų. kaip pralotas Olšaus- 
da Vinci pareiškė, kad tikras ! “

I pažinimas vra tikra meilė, kiuose
Į Tas pats tik‘kitais žodžiais ir V^nas liudininkas parodė, 
[poetiškoje formoje buvo pa- 

problemą sak.rt» ir kalno pamoksle.

1928 m
1. buvęs švietimo ministeris 
r dabartinis Lietuvos uni

versiteto prorektorius, prof. j 
V. Čepinskis skaitė viešą, di
džioje universiteto salėje, 
paskaitą. tema: "Pažangos 
problema.”

Salė buvo kimšte prikimš
ta kaip studentų taip ir paša
linių svečių, žinoma, jau iš 
to buvo galima spręsti, kad 
paskaita Įdomi.

Mat. dėl pažangos^ arba 
kitaip tariant progreso, yra 
keletas nuomonių: vieni įro
dinėja, kad progreso, kaipo 
tokio gyvenime nėra. Jų nuo
mone. musų manomasis pro- 

i gresasyra tik atspindys tik
rojo progreso, o tikrasis pro- 

iškyla arba reiš-

VIENI LĖBAUJA, KITI 
BADAUJA.

“Lietuvos Ūkininkas” pra-1 
.neša, kad Kauno buržuazijai 
savo baliams išleidžia desėt- 
kus tūkstančių litų. Sako:

“Lietuvos Banko rūmų įkur
tuvių balius kaštavęs bankui 
30 tūkstančių litų.

"Kauno miesto savivaldybė 
savo 10 metų gyvavimo sukak
tuvių baliui, sako, buvo pasky
rusi 10 tūkstančių litų.”

Tuo tarpu tie patįs ponai 
nuolatos šaukiasi i "brolius 
amerikiečius” ir prašo aukų: 
"Paremkite mus; musų be
darbiai neturi ko valgyt; mu- 
-u našlaičiai miršta badu!...”

Ir šiandien po Ameriką 
važinėjasi ponia Vileišienė, 
prašydama Vilniaus našlai
čiams aukų.

Našlaičiams sušelpti ir 
d-ro Basanavičiaus pamink
lui pastatyt Lietuvos patrio
tai pinigų neturi, bet kai ba
liams. tai i vieną vakarą jie 
gali išleisti 30,000 litų’

Ar tai ne ištvirkimas?

I

TRAUKINĖLIS NUVIRTO 
; NUO PAAŠMENES TILTO.

Paašmenė. Gruodžio 27 d. 
naktinis traukinėlis Šiaulių- 
Biržų linijoj nuvirto nuo Pa- 
ašmenės tilto ir 5 prekių va
gonėliai susikūlė. Su kelei- 
jviais nelaimės nebuvo, nes 
! keleiviams vagonėliai buvo 
i jau perėję, o prekių trauki- 
mėliai virsdami nutraukė su- 
įkabinimus. Katastrofos prie- 
Ižastis dar nepaaiškėjo.
I

SAKO, SEIMAS TURĖS 
BŪTI, BET...

"Lietuvos Aidas,” kuris 
paprastai reiškia valdžios 
opiniją, sako, kad Seimas 
bus, bet kada jis bus, tai pri
klausys nuo aplinkybių. Jis 
kalba šitokia frazeiogija:

“Prasidedantieji metai, kaip
galima is viso ko spręsti, turės, 
būti ramesni vidaus ir užsienių ‘ 
politikos atžvilgiu. Turės būti 
daugiau dėmesio kreipiama ra-' 
miai kūrybai įvairiose gyveni-' 
mo srityse. Mes sulauksime 
naujų savivaldybių, kurios gau
damos geresnes veikimo sąly
gas, turės pasirodyti vaisinges- 
niais darbais. Po savivaldybių 
rinkimų, kurie numatomi jau 
ateinantį pavasari, ateis ir sei-' 
mo rinkimų eilė.

“Pagal naująją konstituciją.1 
seimo uždaviniai bus kiek kito
kį. negu buvo pagal senąją. Bet

i

Į eiti išvados, kad

"Kel.” koresp.

—Griežtų ir tvirtų {rody- Gyvenimas Kaip 
Pasaka.

Apskritai imant, bylos da
viniai laikomi didžiausioje 
paslaptyje.

Matyt, norima šie daviniai 
paslėpti ir visam reikalui 
duoti "kamparinę padėtį.” 
Bet kad už šią žvėrišką 
žmogžudystę, kuri papildyta 
šventomis rankomis,” teis- 

ir neskirs pralotui Ol- 
"at- 

—sunkiųjų darbų ka-

J 
t kas gyveno artimuose santy- 

su Ustinauskiene.

kad nužudymo dieną, prieš 
saulėlaidį, jis matė, kaip Ol
šauskas vaikščiojo suUsti- 
nauskiene po Birštono parką 
ir abu labai smarkiai ginči

josi. Be to dar charakterin- 
gesnis parodymas, tai vieno 

• šoferio, kuris buvo tą dieną 
‘ Olšausko pasamdytas va-

I
i

• "i

Į mas
tšauskui keliolika metų
! laidų”

’ • Įėjimo, kad ir bus visa pa
slėpta. tai visuomenė aiškiai 

j žino ir tvirtai įsitikinusi, kad 
. nelaimingosios Ustinauskie- 
nės gyvybę prarijo giltinė 
paleista iš praloto Olšausko 
"nesuteptų” rankelių.

Dabar Olšauskas paleistas 
užstačius 150,000 litų kauci
ja.

Ustinauskienė buvo pralo
to Olšausko mylimoji. Kau
no lenkų gimnazijos moky
toja, našle, 45 m. amžiaus.

Matęs bylos davinius.

mų progresui nėra, nes nėra 
galimumo konstatuoti, ar vi
same gyvenime yra progre-’ ....... ............. _........._ _
sas ar jo nėra. Todėl į pro- Taboras padarė $20,000,000 žiuoti į Kauną. Jis nurodo, 

igresą tenka ir tikėti, nes be ♦ - • •- • - -
tikėjimo i progresą yra nega
limas žmoniškas gyvenimas 
ir tas tikėjimas yra gana uni- 
versališkas. Todel tenka ma
nyti. kad yra tokios jėgos ar-

; ba tokios esybės (ar mes jas 
pavadinsime Dievu, ar gy vy
bės jėga, tai vis viena), ku
rios verčia žmogų vykdyti 
sumanymus ir siekti tokių 
tikslų, kurie nuo žmogau* 

į nepriklauso. Be to sekant 
Į žmonijos gyvenimą galima 
; aiškiai konstatuoti neabejo
tiną progresą: gyventojų au-

! girnas, mirtingumo mažėji- 
Įmas, skaitlingas išaugimas 
darbininkų luomo, kuriam 
jau šiandien dalinai prieina
mos kultūros brangenybės, 
vergijos panaikinimas, žiau
rumo sumažėjimas ir ėjimas 
prie to, kari butų panaikinta 
mirties bausmė, visuotinas ir 
privalomas apšvietimas ir tt. 

Bet yra ir progreso priešų: 
didžiausias toks priešas yra 
obskurantizmas. iš kurio to
liau išauga nacionalizmas ir 
militarizmas.

Prof. V. Čepinskio nuomo
ne, progresas nėra likimo lai
duotas, už ii reikia kovoti. 
Žmonių išminties nuomone, 
ne laimė yra žmogaus gyve-

ir viskas žlugo. į kad nužudymo dieną, apie
Šiomis dienomis Colora-iH valandą* vakaro priėjo 

doj mirė N. M. Tabor, buvu-’prie jo labai purvinas pralo- 
sio senatoriaus ir milionie- tas Olšauskas ir prašė sku- 
riaus Taboro sūnūs. ; biai tuojaus jį nuvežt iš Birš-

Minėdami jo mirtį, laik- tono i Kauną, šoferis už tai 
raščiai iškėlė visą Taborų iš jo paprašė 50 litų. Olšaus- 
gyvenimo karijerą. kuri išro
do kaip ir kokia pasaka.

Mirusio dabar Taboro tė
vas atvyko iš Kansas valsti
jos i Colorado 1859 metais ir 
apsigyveno prie Cherry 
Creek. kur vėliaus išdygo 
Danvero miestas. Taboras 
buvo biednas žmogus ir sun
kiai dirbo kasykloj. Bet vie
ną dieną jam pasitaikė užtik
ti Colorado kalnuose turtin
gą aukso ir sidabro klodą, ir 
jis padarė iš to $20.000.000.

Tapęs rfrilionierium, jis 
tuojaus atrado, kad jam rei
kia jaunesnės pačios ir jis ’ ... - .
davė senai savo Zmvimi tu- ■ ... •„ ..... ._
vorsą. Prie jo tuojaus prfš- Patik™<J pasiaiskm.my. Ma-

I
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kas be derybų sutiko sumo-| 
keti. (Normaliu laiku važiuo- 

‘ jant iš Birštono į Kauną au
tobusu kaštuoja daugiausiai 
4 lit., autobusai iš Birštono ir 
pro Birštoną į Kauną per 
dieną eina keliolika kartų). 
Važiuojant arti Prienų, Ol
šauskas prašė, kad šoferis 
kol pravažiuos miestelį lai
kytų automobilio lempas už
gesintas. Kuomet nuvyko į 
Kauną jau buvo po 12 vai. 
nakties. O lyto traukiniu pra
lotas skubiai išvyko į Klaipė
dą. Kokiu reikalu jis taip 
skubiai nuvyko i Klaipėdą.ir 

žmonai di- 2r'
plakė jauna merga, gražiau-^1’ .iš“k‘rioko" norė’j° 
šia vi.4j Amerikoj, ir jisnu-^g11-_____________________ į
tarė ia vesti. »----------------------------------------* *■ i J ---------------------------------------------- —_

Taboras pasidarė toks po
puliarus. kad tuojaus buvo 
išrinktas į Kongresą senato-, 
iium ir Washingtone buvo jo i 
vestuvės su nauja pačia. Ves- ’ 
tuvėse dalyvavo pats prezi-i 
.lentas Garfieldas. Juk Ta-! 
bor turėjo $20,000,000 — tai 
ne juokas!

Jauną savo pačią Taboras 
taip mylėjo, kad jos garbei 
pastatė už $1,000,000 operą 
ir pavadino ją "Tabor Opera 
House.”

Vėliaus jis pastatė jai ra
mus, kuriems išpuošti mar
murą gabeno net iš Europos, 

j Bet nuo čia prasidėjo ne
pasisekimai. Nesaugiai in
vestuoti milionai žlugo ir Ta
boras pasiliko be nieko. Tuo
met ir Senate vietos jis nete
ko, ir prezidentas į svečius 
daugiau nesilankė.

Taboras grįžo su savo gra
žia žmona atgal į Colorado ir 
pradėjo jieškoti kalnuose 
daugiau aukso. Nuplyšęs ir 
suvargęs jis dirbo kasykloj 

! kartu su savo pačia, ant galo 
- prie darbo buvo sužeistas ir 
mirė. Jo gražioji žmona tuo
met susidėjo su kitu maine- 
riu ir dirbdama su juo ka
syklose mirė. Taip užsibaigė

Milionai atėjo ir vėl dingo 
kaip sapnas.

♦

II
j Taborų šeimynos romanas. 
; Milionai atėin ir vii dincrn

SUDEGE KLOJIMAS SU 
VISAIS JAVAIS.

Ruopiškis, Rokiškio vals. 
Gruodžio 4 į 5 d. nakties lai
ke pil. č. sudegė klojifnas, 
Kuris buvo pilnas nekultų ja
vų. Esąs keršto padegimas. 
Kiti spėja, kad greičiau bus 
darbas mylimos liulkelės.

KUR “ZAKRISTIJONAS” 
MOKĖSI IR KUR PATEKO

Kauno gyventojas Petke
vičius, kuris jau 2 kartus sė
dėjo kalėjime už vagystę, 
pernai birželio mėn. panorė
jo tapti "zakristijonu,” bet 
amato mokytis ne bažny
čion, o Kontrimavičiaus už- 
rakintan butan nuėjo.

Tai buvo dienos metu. 
Spyną nusuko, Įėjo vidun, 
pasišvaistė apie sidabrinius 
daiktus. čia pasipainiojo 
laikrodys, dar keli gražus ir 
brangus daikteliai, pasiėmė 
už 1.000 litų. Parsinešė. Bet 
pas save laikyti buvę nepato
gu. Nunešė pas savo draugą 
Zoną Brazaitį. Petkevičiui 
netrukus prireikė pinigų ir 
jis Brazaičiui visus daiktus 
užstatė už 400 litų.

Sužinojo policija. Daiktus 
rado. Sugavo ir Petkevičių, 

i -Jis prisipažino kaltu. Daik- 
į tai, ypač liktoriai buvę reika- 
• lingi... Prikalbinęs Brazaitis. 
Į tai ir paėmęs. Teismas neat- 
sižvelgė ar jam "besiren- 

1 giančiam zakrastijonauti” 
tie daiktai reikalingi ar ne, 
bet kad vogti, tai ir nubaudė 
Petkevičių pusantrų metų 
sunkaus kalėjimo.‘Keleivio’ Kalendorius

1929 METAMS JAU GATAVAS.

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

I

Inkvizicijos paveikslas iŠ “Keleivio” Kalendoriaus

Pažymėtina, kad jame telpa ir nauja originališka daina 
sa-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 jį galima užsisakyti jau dabar. Kaina—50 centų, 
•'Keleivio” skaitytojams tik 25c. Užsakymus galima siųsti 
kartu su laikraščio prenumerata, arba ir atskirai.

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

Laiškus reikia adresuoti taip:
“KELEIVIS.“ 253 BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®]

Kuopelės Narys.

iš

TORONTO, CANADA
Lietuvių jaunimas orga

nizuojasi, 
piktumo nuėjo bažnyčion j Praeitą vasarą buvo suor- 
ir kun. Petraitis pašventino i mt.,,;.,

nu "Laisvė.” iš ko nariuose 
matėsi pasipiktinimo. Atro
do. lyg musų kuopelė nulen
kė galvą prieš bolševikų 
viera.

Pirmutinis agentų tikslas, 
“omste-

Praeitame metiniame susi- j LAWRENCE, MASS. 
rinkime buvo svarstoma rei- D-ro Basanavičiaus pamink-

jų vainiką.
Kaip pas mus šilko audi- 

nyčios bosai perdaug sauva
liauja, tai darbininkams ten-

Per 1928 metus VVorceste- 
ry mirė 83 lietuviai. Taip 
skaito lietuviai graboriai. .

PATERSON, N. J.
sutvarkyti bedar- Streikieriai sugavo komunis*___A *•_ •__ ___ ka Ii ngumas kuopelei organo. 

____  __________ _ Po didelių diskusijų, nega- 
Iganizuota “Toronto Lietuviu tinkamai pritaikint kuo- 
Jaunimo Kuopelė.” Tikslas? Pe,ei organo, buvo statoma

EDMONTON, CANADA rėtų ir Vyriausy bė jau susi- j 
Nepakenčiama darbininkų

padėtu.
1928 m. čia buvo nepapras

tai ilgas ruduo, kas labai ap- - . .. r . .-
sunkino imigrantu padėlį rvt0J* ' »1,lz'.a ,tar0 Pr0Jek’ 
Sniego truputis iškrito gruo-. .< a>’’laugiau imigrantų
džio mėnesio pirmomis die-'g>le,s‘'- ‘ lėnomis
nomis, ir tas jau baigia nyk- Kanaęlo- parlamenus nuta- 
ti. Oras nešaltas. Dėl šios " aP™beziuoti.
priežasties šįmet esą tiek- ?a(lu??'ar!1?.:n!?.'.le'
daug bedarbiu Kanadoje, in0 laik^io ««><>:

.^.au^ bedarbių, tai fcanafją 12:},713 darbininkų, 
neužginčijama.' f a k t a s. kurie ir yra priežastimibe- 
Kiekviename žingsnyje sUM-.^a^ės. Nors toks skaičius 
tinki su susu-upmusiai-S dau- retaj apgyventam kraštui nė- 
gumoje neturinčiais. ra perdidelis, bet kad ir tas
vUjn<v- nu/1Pir^t1’,nesugebama sutvarkyti, lai

.’ kamgi dar daugiau žmonių 
suJa?tl traukti i tą skurdą?in I/aIa- __ _ * . *■ ...

tą dolerių gyvybes palaiky-j kį^j imigrantams 
mui, duonos kąsnio nusipir-, dus/. Bet kas daryn- alsi. 
ktmui. hitam \isai tragingi ^^^,^ j la -omstedą” tuš- 
vaizdai nenoromis Matosi rankomis ir be duonos
pries akus. .................. I kąsnio? Jie nepasirūpina jo-
. ,^ei l.ai.P ta?Jąu c,.a ! ei'ikios paramos tokiems nauja-
Kia priežasties Jieskoti kurjkuriams. Jie tik moka pasa- 
kitur, o ne yely \ ame rudeny. kytų kad eik ir imk krumy- 

Pirmiausia pažiūrėkime, nėję, ar kelmynėje farmą.

i upiniu k?ui vat uvviai-

bius. Kuomet čia jau prieita 
prie liepto galo ir žmonėms 

'jau tenka tragingai žiūrėti i

bedarbiais. Džiaugiasi ta: 
kuriam pavyksta i 
draugą, kuris paskolina kele-

ar kas rūpinasi nors kiek tą bet nepasako, kad jos išdir- 
bimui reikia nemaža jėgos ir 
kapitalo.

Vyriausybė turėtų kreipt 
domę Į visus agentus ir atski
rus išnaudotojus, ir sulaikyti 
toki sauvaliavimą ir begėdiš
ką išnaudojimą nesenai at
vykusių, nemokančių vieti
nės kalbos žmonių, kurie ne
žino, nemoka ir neturi kam 
pasiskųsti.

Tikras esu. kad tokia dar-

bedarbę prašalinti?
Visai ne.
Farmeriai čia nesigėdina 

tik už pavalgy mą samdytis 
darbininkus. Kokioje padė
tyje tuomet palieka tokio 
darbininko šeimyna, kuris 
mėgina išeiti pas farmerį tik 
už išlaikymą savęs? Labai 
mažas nuošimtis gauna po 
10—15 dolerių mėnesiui.

Miškų kompanijos reika
lauja iš darbininko Įmokėti į bininkų padėtis neatsilieps 
$25 užstato, kad garantuotų teigiamai ir i Vyriausybę, 
darbininko nepabėgimą, o Daugumas bedarbių bus gy- 
darbą žada duoti miškuose venimo priversti nelegaliu 
už keleto šimtų mylių, visai budu jieškoti sau duonos ką- 
neskelbiamos darbo sąlygų.‘snio, ir visa to pasekmės bus 
Bet ir šias privilegijas turi primetama tik vyriausybei, 
tik tie asmens, kurie per dar-j Ir ištikrujų : jei nesugeba- 
bo agentūrą čia yra atvykę, ma sutvarkyti bedarbių klau- 
Jie nesupranta, kad tokią su- simo. tai kamgi Įsileidžiama 
mą pinigu, kaucijai ir gelž-tiek daug žmonių i tokį ni
kelio bilietui, iš šimto gal tik rali skurdą, kuriame ir do- 
bent vienas legali užsimokė- riausias žmogus verčiamas 
ti. Dauguma neturi kuo duo-'eiti nelegaliu keliu, kad sa- 
nos kąsnio nusipirkti.

Valdiškas ofisas.

_______________ __ pelei organo, buvo statoma 
sutraukti kuopelėn netik at- balsavimui. Sulig balsavimo 
vykusį, bet ir čionai gimusi-',’av’,i1*a*s tapo išrinkta orga- 
augusi lietuvių jaunimą, ir j.......

ka tankiai sustreikuoti. Bet bendromis jėgomis dirbti 
vienybės darbininkuose nė- (kulturinį darbą, t. y. ruošti 
ra, ka parodė ir paskutinis gerus vakarus, pasilinksmi- 
streikas. Apskelbėm streiką, Įnimus; įsteigti knygyną. 
' * ............. skaityklą; daryli paskaitas

ir tt. Kuopelėn priimamas 
visokių pažiūrų jaunimas. 
Įstatai sako, kad politikos 
klausimai kuopelėje negali 
būti keliami, kitaip sakant, 
kuopelė yra nepartinė.

Sausio 13 dieną šių metų 
buvo sušauktas metinis kuo
pelės susirinkimas ir išrinkta 
nauja valdyba, kurion įeina 
šie asmenys: pirmininku V. 
Raila, vice pirmininku J. Si
monaitis, sekretorium V. Da
gilis, iždininku O. Simonai- 
tienė, ižd. raštininku J. Stan
kus. Revizijos komisijon: V. 
Morkytė, J. Jakubynas ir 
Strazdevieius. Visi pateku
sieji valdybon yra darbštus 
nariai, todėl tikimasi, kad 
uždėtas jiems pareigas atliks 
gerai, kad musų kuopelės gy
vavimą praplės.

Kuopelės susirinkimai 
Įvyksta po kiekvieno mėne
sio 1 dienos antrame sekma
dienyje. Kitame kuopos susi
rinkime yra numatyta orga
nizuoti artistų mėgėjų sekci
ją. Sekcijai vadovauti yra 
numatoma drg. J. Jakuby
nas. Jo pastangomis jau bu
vo pastatyta scenoje “O. S. 
S. arba Sliubinė Iškilmė,” 
kuri neblogai pavyko. 26 
sausio mėn. šių metų buvo 
statoma scenoje vieno veiks
mo drama “Vagis,” ir dviejų 
veiksmu komedija “Vargšas 
Tadas.”

I ve ir savo šeimą išlaikyti? 
gavęs šie faktai jau dalinai pildosi 

pareikalavimą bent keleto jei dar prisieis tokioj neis- 
'einamoj padėty ilgiau būti, 
Į tai viskas šimteriopai padi- 
Idės. Gal kas pasakys, kad 
Į čia perdėta. Kodelgi ne daug 
{girdėt tokių nusiskundimų? 
i Tai visai neperdėta, o atbu- 
1 lai: dėl mano nesugebėjimo

darbininkų, neskelbia to vie
šai, visai bedarbių miniai, 
kuri diena iš dienos, nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus va
karo. išblyškusiais ir išbrai
žytais veidais laukia darbo. 
Birmoj eilėj geresnį dal bą, . ............. . - _
pasiūlo anglams, savo pažis- viską išreikšti, dar daugybės 
tamiems. kuriuos iš sąraše- faktų lieka.nenušviesta, 
lių išsišaukia ir pasiūlo dar- Jatt išvažiuojant emigran-bą išsišaukia ir pasiūlo dar- Jau išvažiuojant emigran- 
bą. Tik jei jau pastarieji ne-ttui iš namų, daroma pastan- 
ima jiems siūlomo darbo, tai gų, kad neįsileidus Kanadon 
tik tuomet paskelbia imi-,susipratusio asmens, kadI čia 
grantams. Gavęs anglams lengviau butų jis išnaudoti, 
nebetinkamo darbo, ateivis kad jis negalėtų pastebėti 
džiaugiasi, nebekreipdamas d a r o m o s darbininkams 
domės i atlvginima. Jei kas Skriaudos — tarti nepasiten- 
uždirbo per vasarą $100, taikinimo žodi. Dėl šios pne- 
labai gerai. Tie dar ir šian- žasties ir nėra galimybės 
dien kiek ramiau žiuri Į pa-/lau^*au .M is nu-
dėtį. Iš to dar keliolika, ar 
net ir keletas desėtkų dolerių 
reikia pravažinėt. nes kom
panijos nežmoniškai lupa už 
gelžkelius. Darbininkai netu
rėdami pastovaus darbo, yra 
priversti tankiai važinėti iš 
vienos vietos Į kitą ir greit 
pravažinėja savo centus. Be 
to, iš vasaros uždarbio reikia 
apsirengti, butas pasisamdy
ti ir jau trys mėnesiai be dar
bo pragj’yenti.

To išna„„_._
Taip^pat jie ne! 
dauguma čia atvažiavo sko

skriaustųjų.
Taigi, jei kas sugebate, 

plunksna ar žodžiu, kelkite 
viešumon visus tuos begėdiš
kus išnaudojimus visas da
romas skriaudas, parodyda
mi kitiems, kaip rūpinamasi 
darbininkais kapitalistinėje 
valstybėje. Tegul išgirsta 
musų broliai ir seselės pasili
kusieji už plačiųjų vandeny
nų, kurie laukia dovanų iš 
čia parsiunčiant ir svajoja

bet tuojaus prisiplakė nepra
šyti vadai, taip vadinami 
“kairiasparniai,” kurie pra
dėjo dirbti bosų naudai ir 
streiką sulaužė.

Lietuvių tarpe irgi negali
ma nieko gera nuveikti, nes 
ir čia bolševikiško brudo ne
stinga. Tik dabar dalykai 
pradėjo keistis, nes bolševi
kai savo tarpe susipešė ir pas 
juos Įvyko skilimas. Apie tą 
skilimą aš noriu pakalbėti 
Kiek plačiau. Buvo ve kaip. 
Streiko metu čia buvo išdy
gęs naujas agitatorius, pirma 
vietos darbininkams visai 
neregėtas. Jis tuojaus užėmė 
vadovaujamą rolę ir lošė ją 
neprastai, nes per kelias sa
vaites streikieriai negalėjo 
suprasti, kas jis per paukštis. 
Jis gudriai norėjo nuvesti vi
sus lietuvius streikierius ir 
parduoti Albertui Vaizbor- 
dui. Bet tas jam nepasisekė, 
nes mes ji laiku sučiupom ir 
nuplėšėm jam kaukę. Pasiro
dė. kad jis yra slaptas bolše
vikų agentas.

Kada judošiškas jo darbas 
tapo iškeltas aikštėn, tavo- 
riščių tarpe prasidėjo ler- 
mas. Ypač pradėjo ji atakuo
ti progresistės. Iš to ir prasi
dėjo tavoriščių abaze nami
nis karas, kuris privedė prie 
skilimo.

Nelabai senai čia mirė vie
nas katalikas. Minėtas bolše
vikų agentas sušaukė “spe- 
šel” mitingą ir Įsakė, kad nei 
vienas iš tavoriščių ir tavo- 
riščkų i to žmogaus šermenis 
neitų. Čia ir vėl kilo didžiau
sia revoliucija komunistų pa
rapijoj. Progresistės (komu
nistės 1 paėmė viršų ir iš to 
piktumo nupirko net vainiką 
gėlių tam katalikui ir pačios 
nuėjusios bažnyčion karštai 
meldėsi, kad Dievas padėtų 
joms savo netikusi vadą nu
galėti. Kun. Petraitis jų vai
niką pašventino ir. rodos, 
dabar jau viskas bus gerai.

Komunistės pyksta ant sa
vo draugo vado ne vien dėl
to, kad jis išdavė streiką, 
bet ir dėl to, kad su jomis ne 
džentelmoniškai apsieina. 
Kaip jos pasakoja, jis pasi
vogęs ar paveržęs iš kito ta- 
voriščiaus moterį gyvena su 
ja kaip su tikra pačia, ir yra 
pridaręs da daugiau kiaulys
čių, kurių aš čia neminėsiu, 
nes tai ne mano dalykas, o 
progresisčių.

Darbai čia šiuom laiku ei-

EDMONTON, CANADA.
Miesto ištvirkimai veda iš 

kelio lietuvius.
Kaip kiekvienam mieste, 

taip ir Edmontone yra nema
ža "gailestingų seselių,” ku
rių gabumai pilnai atatinka 
jų profesijai. Net silpnai su
sikalbančius svetimšalius jos 
moka prisivilioti. Taigi neap
silenkia su jomis ir musų lie
tuviai. Randa progos greitai 
susipažinti ir i svečius pas 
kanadietes atsilankyti. Ir, 
kas blogiausia, kad jie tuo 
didžiuojasi ir skaito sau už 
garbę, kad gali jau su angli
nėmis “reikalų turėti.”

Labai blogas Įspūdis susi
daro, kuomet tas tenka viešai 
matyti ir girdėti tamsuolius 
didžiuojanties tuo, ko reikė
tų sarmatytis, šitokiu savo 
elgesiu jie veda iš kelio ir ki
tus silpnos valios įmones.

Nesakau, kad visi čia to
kie. Yra čia ir labai rimtų vy
ru. kurie labai apgailestauja 
šitokius reiškinius.

Reikėtų susiprasti ir atsi
sakyti nuo šitokių pramogų, 
ypač vedusioms vyrams, ku
riems tas gali atsiliepti ir Į 
šeimynini gyvenimą. J. B.

(FNaujausi Lietuviški Rekordai Columbia
!• i ach TSe.
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MAHANOJAUS LTETUVISKA MAINTFRTŲ ORKESTRĄ 
fFr Yorko.

Kahrarijo® Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

JONAS BUTĖNAS. Bar: tom 
>Sw Orkevtroz .A*ouap t- 

Mra'-uta SirdeU , ,
lapanė i La Spaenolai

ANTANAS VANAGAITIS 
<Sa Piano Akom;*: M YooaavKM) 

NrvVir.ruia T oi \
l*u B»t>

JONAS BVTfNAS. Saritcnaa 
S« Orktatroa Akoapaa

Paariau Vakar
1 Mileriau ArieiavtM

mabanojacs LirrrvireA matntcttv orzestra 
Fr. Y«ck£. L—. Siacin* fcv A taukerieim 

Jatflikio Foiia ___

f r Yocko.

o išnaudotojai nemato. Pati$ patekti i šitą “laimės 
letoato, kad

tintaiskelionei pinigais, ku- NORISUSITARTI

J. B.

SU RUMUNIJA.
Rumunų spauda praneša, 

kad Sovietų valdžia daranti 
pasiūlymus pradėti betarpiš-

rie graužia darbo žmogaus 
sąžinę, kad kaip nors grei
čiau grąžinus o tuo tarpu d a 
giliau į skolą klimpsta.

Yra jau ir tokių, kurie sa-Į kas derybas. kad susitaikin- 
vo šeimininkams nebeturi iš tų su Rumunija. Tokį pasiu
ko ir už pragyvenimą u£si-|lymą priima ir opozicija su 
mokėti. O čia agentai dar gen. Averesku priešaky, 
siūlo darbininkams apdraus
ti gyvastį už $36-40 metams.

Prieš apsidraudimą aš 
nieko neturiu, tik ne tokiose 
aplinkybėse esant apie tai 
kalbėti.

Visa tai imant domėn, tu-

na neblogai, bet užmokestis 
labai žema, tai kaip tik gali
ma pragyventi. Priežastis ta
me. kad darbininkai nesilai
ko prie unijos. Jeigu darbi
ninkai butų organizuoti, tai 
bosai negalėtų taip sauva
liauti ir turėtų mokėti žmo
niškesnes algas.

Tarp lietuvių veikimas ap
miręs. Butų gerai, kad pra
dėtų kas veikti. Butų galima 
ir socialistų kuopą sutverti, 
ypač dabar, kai tarp bolševi
kų eina piovynės. Kiek aš 
nužiūriu, tai Patersone yra 
keli desėtkai “Keleivio” 
skaitytojų. Taigi pagalvoki
me, draugai “Keleivio” skai
tytojai, ir pasistengkime su
tverti. socialistų kuopą, čia 
dirva gera' tik reikia pradėt 
veikti.. Bepartyvu.
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LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKSSTMa
ItaHIratu Bartkalai. Polka
Nekaltybė* Vaina

ANTANAS VANAGAITIS 
Su Piano Ak.m p ■ YoUOTilM 

Trya Jauti ik it.
Mo4u I»u Broliukai _ _ _ .

Aataatt 'Vanac* «• Ir < * Krtw^i«n*»

MARA NOJAUS 
Fr. Yatko. 

Vilniau* Polka 
PocronOe Polo

I.TBTCVTAKA MAINTURIV ORKKSTRA 
Lnder Sintie t b’ A Sniiktridan

VAH ANOJ AVA

■a«dto Polka 
Madllotojo Va'raa

uztvvuza maintziuv orzistra 
F.- Yotko I «»d«r

UETVViV TAVn«A ORJ.SSTRA
Paiki Poratf. Polka
Atku, , Bar Jo. Polka

COWMB!AFHONOGRAPH COMPANY
ItoO W»hhigton Street. Boston. Masn.

Kauno policijos žiniomis, 
ketvirtadienio rytą Uosto 
kranto gatvėj ant “Litex” 
fabriko stogo rasta raudona 
vėliava. Arti fabriko išmėty
ta komunistinių atsišaukimų.

Pruseika jau prisipažįsta, 
kad komunistai smunka. Jis 
“Laisvėj” rašo: “Sakyti, kad 
mes augam ir augam, tai blo- 
fas.”

Columbia^™Records
Made the N«w Waų 
EMrictihf

lui nusiųsta 1000 litų.
I-avvrence Lietuvių Pra

monininkų Bendrovė pasku
tiniame posėdy nutarė paau
koti po $5 nuo kiekvieno 
bendrovės nario sudėtų iž- 
dan pinigų Dr. Basanavi
čiaus paminklui statyti. Tam 
tikslui susidarė $105, iš ku
rių, atitraukus persiuntimo 
ir kitas lėšas, vienas šimtas, 
dolerių bei tūkstantis litų ta
po pasiųsti, per J. J. Urbšos 
Agentūrą, ponios Felicijos 
Bortkevičienės vardu Lietu
von. Iš nuorašo p. Bortkevi
čienės laiško matyti, kad pi
nigai buvo tinkamai sunau
doti.

Laiško nuorašas:
D-rui C. J. Mikolaiėitii. 

Lawren<-e. Mass. 
Gerbiamasai!

Tūkstanti litų — auką 
Lawrence Lietuvių Pramoni
ninkų B-vės D-ro Basanavičiaus 
paminklui statyti gavau ir per
daviau tiesiog i Vilnių per Vil
niaus gimnazijos mokytoją A. 
Valaiti. Per Kauno Komitetą 
eitų ilgiau, o žinau, kad ten pi
nigai laliai reikalingi, nes pa
minklo darbai eina ir vilniečiai 
tikisi jau ši pavasari paminklą 
užbaigti.

Gerb. A. Valaitis Vilniaus lie
tuvių vardu širdingai Tams
toms dėkuoja už parėmimą.

Aš iš savo pusės prašau pri
imti karštą pasveikinimą Tams
tai ypatiškai ir Ijivvrence lietu
viams, kad neužmirštate tautiš
kų reikalų ir daug, daug geni 
linkėjimų.

Su pagarba.
(parašas) F. Bortkevičienč. 

1929 rn. sausio S d.
Sąrašas narių aukautoju:
Dr. C. J. M ikolaitis, Jurgis 

Semsis. J. J. Urbšas, Leo- 
pold Zurvvell, Domininkas 
Kirmil. Jonas Indelas, Ado
mas Sužiedėlis, Andrius Su
žiedėlis, Bolesius Čiurlionis, 
Vincas Tamulevičius, Bole
sius Žuromskas, Feliksas 
Stanevičius, Stasys Zapenas, 
Petras Zablackas, Antanas 
Paplauskas, Julius Kieva, 
Petras Baumila. Matas Bulo
ta, Stasys Morkis Juzėnas, 
Aleks. Lapinskas ir Petras 
Valiulis — visi aukavo po $5.

Su pagarba.
Dr. C. J. Mikolaitu 

Bendrovės Iždininkas.

LAIŠKAS “KELEIVIO” 
REDAKCIJAI.

j Gerbiamoji Redakcija!
Nenorėdamas skirtis su 

mylimu “Keleiviu,” prisiun- 
čiu 3 dol. apmokėjimui pre
numeratos už 1929 metus.

Labai esu patenkmtas 
“Keleiviu” dėlei to, kad ja
me yra dedamos visuomet 
teisingos iš viso pasaulio ži
nios. Kas svarbiausia, tai ilgi 
aprašy mai apie Lietuvos dar
bininkų sunkią padėtį, iš ko 
pasiskaitęs žinai kaip musų 
broliai Lietuvoje gyvena.

Nors galima pasakyti, be
veik kiekvienas laikraštis yra 
partinis, bet tokio kaip “Lai
svė,” “Vilnis” ir keliūtas lei
džiamų “Romos garbintojų” 
laikraštėliu, nelabai kas pa
geidauja. Kaip vieni, taip ki
ti yra aklai tikinčios davat
kos. Pas vienus matosi tik 
SSSR. Maskva ir visa litani
ja vien tik apie Maskvą ir 
Rusiją.- Pas antru.-, beveik 
kiekvienam sakiny Roma, 
popiežius, šventieji ir lt.

Kaip vienų, taip ir antrų 
leidžiamuose laikraščiuose 
labai retai užtinki rimtesnį 
straipsnelį. Jiems nerupi sun
kus gyvenimas darbininko. 
J ie mato Išganymą doleryje, 
nors tas doleris prieštarauja 
jų “išganymui.”

Pageidaujama, kad “Ke
leivyje” rastųsi nors maža 
vietelė Kanados lietuvių rei
kalams (taip sakant sky
rius). Nes dabartiniu laiku 
Kanadoje randasi nemažas 
skaičius lietuvių, iš kurių gal 
atsirastų vienas, antras kuris 
pasistengtų visuomet siunti
nėti žinučių iš lietuvių gyve
nimo.

Linkiu visam “Keleivio” 
štabui geriausių pasisekimų 
darbe, kad trumpoj ateityj 
susilauktume “Keleivį” dien
raščiu, arba nors tris kart są- 
vaitėje.

Su pagarba. “Keleivio” 
Skaitytojas. V. D.

P. Mikolainhai.—Tamstos 
prisiųsto straipsnio apie 
“Gyvą Basanavičiui Pamin
klą" nedėjome, nes chicagie
čiai dabar renka Šerno pa
minklui aukas. Savo darbais 
ir dvasia šernas amerikie
čiams yra daug artimesnis, 
negu Basanavičius, šernas 
bent nėra siuntęs carui pa
sveikinimų, kaip tai darė 
patriotas Basanavičius per 
didi ji karą.

A. Šakalinskiui. — “Kelei
vis” Į Lietuvą jau Įleidžia
mas. Ar kiekvienas numeris 
nueina, to pasakyti negalim. 
Bet dabartiniu laiku mes 
siunčiam jau apie 1000 eg
zempliorių kas sąvaitę, ir 
žmonės rašo iš Lietuvos, kad 
jie gauna. Taigi ir draugas 
gali savo švogeriui užrašyti. 
Kai dėl tos korespondenci
jos apie Minersvillės "kūmu
tes.” tai mes nieko neatsime
nam. Archyve pas mus jos 
nėra. Matyt, ji žuvo kur nors.

J. K. iš Toronto. — Ačiū 
į už korespondenciją, betsu- 
i naudoti jos negalėjome, nes 

__________ jau kitas buvo apie tai mums 
'SOVIETŲ PIRMININKAS parašęs ir jo pranešimą turė- 

ŠULINY________ lnme -iau vdėlto
D . e i I prašome neatsisakyti ir to-Bonsovo rajone. Smorkų j rašinėt;.

kaime valstiečiai Įmete suk- r
nin kaimo sovieto pirm įnin

MINERSVILLE, PA. 
Nelaimė kasykloje.

Sausio 17 dieną čia atsiti
ko nelaimė anglių kasykloje. 
Skaldant dinamitu anglį, 
nuo šūvio užsidegė susirin
kusios kasykloj dujos ir pasi
darė sprogimas. Ekspliozija 
labai apdegino darbininką, 
kuris tą šūvi buvo uždegęs, 
ir sužeidė vieną mechaniką, 
kuris prižiūri ventiliaciją ka
sykloj. Darbas kasyklose vi
suomet pavojingas, bet norė
damas užsidirbti duonos, 
darbininkas priverstas rizi
kuoti kad ir savo gyvybę.

Dabartiniu laiku darbas 
čra eina pilną laiką, bet už
darbiai labai prasti ir daug 
žmonių yra ne darbo. Taigi 
tegul niekas nevažiuoja čio-. 
nai darbo jieškoti, nes ji sun- į 
ku gauti.

A. Sakalinskai.

54 skyriaus nariui.— Apie
ką Polovcą. Iš šulinio jį iš- mažinimą Brooklyno rubsiu-
traukė kiti valstiečiai, 
semti vandenio.

atė.ię

PLĖŠIKAI LENKIJOJ 
PUOLA TRAUKINIUS.
Lenkijoj netoli Siedlcų 

gauja ginkluotų plėšikų už
puolė pašto traukinį, užmušė 
jo palydovus ir pagrobė už 
900,000 zlotų visokių siunti
nių.

viams algų buvo įau rašyta 
pereitame “Keleivio” nume
ry, todel draugo korespon
dencijos nedėjome.

V. A. Yusui. — Ąčiu už 
prisiųstą prenumeratą ir už 
pridėtą laiškelį, tik be reika
lo tamsta kritikuoji “senio 
batus.” Juk tie “batai” tenai 
paminėti tik juokais, n .juokų 
niekas nekritikuoja.
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MEDICINOS ŽINIOS
I jimą ir stumia t? orų, kuris 
'turėtų būti tarp kūno, drabu
žių ir avalinės. Todėl žiemų 
mažuose batuose labiau sala 
kojos, kaip didesniuose. LEVĄS TOLSTOJUS

____ _____________________ RAŠO DR. MARGERIS. -
Laboratorijos gyvūnai pavo- se dalgiau kūdikių gema ne- 

jingi sveikatai. gu vidutiniuose. O tai. girdi,
ne labai geistinas tautos gy
venime apsireiškimas. Žino
ma. juo blogiau, kad kai 
biednuomenėje daug vaikų 
gema, tai gana dažnai ne tik
tai tuo$ vaikus, bet ir jų tė
vus turi kas nors šelpti. Tan
kiausiai juos ir šelpia tie. 
kurie geriau gyvena. Tai su
sidaro dėl šitų, vadinasi, bis- 
kį geriau gyvenančių žmo
nių. lyg ir našta, dėl kurios, 
sako, jie kad ir norėdami 
negali daugiau vaikų turėti. 
Tokiu ve budu vis daugiau 
atžalų dygsta ir išauga iš 
“prasto kelmo" (netikusių 
tėvų), o mažiau iš “gero.” 
vadinasi, iš apšviestesnių ir 
turtingesnių, ir. pagalios, vi
sais atžvilgiais tinkamesnių 
tėvų. Davinys, girdi, toks, 
kad “geresnė veislė" nyksta, 
o “prastesnė” didėja.

Taip tai taip. Bet nekurie 
visai kitaip sako. Pasak jų

Vogti, žinoma, visados pa
vojinga. Pasitaiko betgi kar
tais kaip tik atbulai, t. y., ne 
tiek baisus vogimas, kiek pa- 
vogtasai daiktas. Štai, Pary
žiuje tapo apvogta prof. 
Richet’o fiziologinė labora
torija. ir spėkite, kas išneš
ta? Nugi, trys antys ir tuzi
nas kiškių, kuine visi buvo 
ičiepyti apsikrečiamų ligų 
perais, taigi ir jų (perų) nuo
dais. Profesorius, žinoma, 
padarė tatai tyrimus dalyda
mas. O kaip tik jis pajuto, 
kad jo antys ir zuikiai dingo, 
tuoj davė žinią policijai. Tik. 
supraskite, ne tiek dėl to. 
kad jam buvo gaila pavogtų 
ančių ir kiškių, kiek dėl to. 
kad koks mėsininkas tas an
tis ii' kiškius pardavęs, neuž
nuodytų visai nekaltų žmo
nių. Žinia tuoj praplito gy
ventojuose ir juos taip pavei
kė. kad visoj toj apielinkėj 
nė vienas mėsininkas nega
lėjo parduoti nė ančių, nė 
kiškių. Taigi mėsininkai bai
siai rastauti pradėjo ir kaip 
bematant išnešė protestą rei
kalaudami. kad prof. Richet 
laboratorija veikiai butų už
daryta. nes, girdi, dėl jos 
esąs baisus žmonių sveikatai 
pavojus. Bet iš teisybės, tai 
čia didžiausias pavojus svei
katai tik tų. kurie tas už
nuodytas antis ir kiškius pa
vogė. arba ir tų, kuine tą gro
bį nupirko.
Dantų pripildymas amalga
ma, sako, kenkia sveikatai.'

Profesorius Stock. Berly
no chemikas, jau spėjęs pa
siekti mokslo pasaulyje gana i 
žvmios aukštumos, darė ty- 
rimus su amalgama ant savęs 
ir kitų žmonių. Į tuos tyrimus 
atsiliepė svarbus medicinos 
ir dentisterijos autoritetai. 
Rimčiausiai i tai atsiliepė 
prof. His. kursai net davė sa
vo medikalinėje klinikoje 
vietos prof. Stock’o pažiū
roms dėl amalgamų tyrinėti. 
Gi prof. Fleischmann. kuris 
tyrinėjimo darbą prižiūrėjo, 
ne senai paskelbė to darbo 
davinius. Pasak tų darinių, 
tai nekurie žmonės, kurie ar 
tai per savo darbą, ar tai per 
dantų užpildymą su amalga
ma (gyvsidabrio junginys) 
susiduria, tampa “gyvsidab
rio nešiotojai." Buvo sujieš- 
kota 51 asmuo, ką kitokiais 
keliais su gyvsidabriu nesu
sidūrė, tik turėjo amalgama 
užpildytus dantis. Aštuoni iš 
šitų 51 turėjo ryškius gy vsi
dabriu apsinuodijimo simp
tomus. Išėmus tečiaus tas 
dantų priepildas. visi simpto
mai dingo, o drauge ir bur
noje gyvsidabris išnyko, nes 
po tam jo daugiau tenais jau 
nebesurasta. Vis dėlto dary
ta tyrimai ir toliau. Tik da
bar tyrimams panaudota 37 
mokyklos dentistai ir 24 den
tisterijos mokyklos slaugės. 
Jie, žinoma, ir jos. parodė 
gan ryškius nuovargio, gal
vos skaudėjimo, i

kad biednieji neturi iš ko 
gauti tinkamų žinių, kaip 
nuo mažiukų išsisaugojus, 
paskui, daugelis jų būdami 
labai tamsus, žinoma, “grie- 
ko" bijo, o yra ir tokių, kurie 
nepajėgia atskirti gero nuo 
blogo, taigi, kas jiems gal
voj. kiek netikusių vaikų 
gims. Nors pati sėkla ir gera, 
bet skurde augdama, niekais 
pavirsta. Antra vertus, la
biau pasiturintys ne vien tik 
dėl to mažai vaikų turi arba 
ir bevaikiais esti, kad jie 
daug pinigų išleidžia netur
tėlius šelpdami. Visai ne. 
Daugiausiai jie neturi ištek
liaus vaikus auginti tik dėl 
to. kad gyvena, vaizdžiai sa
kant. ne sulig savo nosies. 
Pavyzdžiui. Amerikoje daug 
apšviestesnių tėvų tuoj imasi 
per daug aukšto gyvenimo 
standardo (normos) siekti. 
Reikia, žinoma, per daug 
puošnių namų, automobi- 

pažiurų. tai. girdi, nors daugi liaus, radio, na, ir kitų galų, 
netikusių gimsta, bet daugi kurie ėste pinigus suėda, b 
ir miršta, o tokiu budu ir pa- tada jau apie vąikus ir pa
sidaro pusiausvyra, na. ir ne- mastyti baisu. Taigi dažniau- 
gali prastieji gerųjų nustelb-J 
ti. Čia. šiaip ar taip, ne visa-.vaikiai, 
me kame pilna tiesa gludi. 
Šiandien netikusių daug ma-Jsos kryptyj

šiai abudu dilba ir esti be-

Ar aukščiau pastebėti vai- 
... j veiksmai tikrai 

žiau miršta, negu pirmiau, o padidins prastesnės veislės 
tikusių vis dėlto daug ma-skaičių ir sumažins geresnės 
žiau gimsta. Lygsvaros nebe- (veislės skaičių, tai tik patsai 
ra. Labiausiai, rodos, dėl to. gyvenimas parodys.

SLOGA ARBA “ŠALTIS”.
RAŠO VYT. LAPSYS.

j

13 MILIONŲ!
Kiek prarijo didysis karas 

žmonių?
Iki šiol tikrų davinių nebu

vo. Tik dabar Ženevos profe
sorius Geršas Italijoj išei
nančiam tarptautiniam sta
tistikos žurnale patiekė tiks
lią apyskaitą.

Kariavusios valstybės 
neteko kareivių ir karininkų 
karo lauke, ligoninėse ir ne
laisvėj iš viso apie 13,000.- 
000!

Štai kiek didysis karas nu
varė i kapus iš sąjungininkų 
eilių:

Rusija 5,350,000
Francuz. su kol. 1,320,000 
Anglija su kolon. 950,000 
Italija........ ......... 700,000
Serbija...............  325,000
Rumunija...........  250,000
Suv. Valstijos . 116.000 
Graikija 100.000
Belgija .... 40,000
Portugalija 8,000

Centralinės
rui atidavė: 

Vokietija
Austro- Vengr. 
Turkija........
Bulgarija

RAŠO M. GARŠVA. --------------------------------------------
Jo gyvenimą* ir a parašo veikalus, kurie jo var tas. “Pinigai — nauja vergi-

Yra žmonių, kurie, išsiveržę dą padarė nemirštamu: “Ka- 
savo dvasios jėga iš kasdie-jras ir taika" ir “Ona Kareni- 
ninio gyvenimo šablono, su
krečia visą pasauli, skęstantį 
tamsos ukuose, ir galingu 
protu nublaivo jo pašvaistes.

Tai genijai.
Juo buvo ir Levas Tolsto

jus.
Jis gimė 1828 m. rugpiučio 

mėn. 28 d. Rusijoje, Tūlos 
gub., Jasnaja Poliana dvare.

Jaunas neteko tėvų (jie 
buvo seni rusų aristokratai 
grovai).

Nuo 1843 m. iki 1846 m. 
Tolstojus lanko universitetą, 
studijuodamas lytų kalbas. 
Mokslas sekasi menkai ir jis 
grįžta savo dvaran, manyda
mas tapti žemdirbiu.

Svajonės neįvyksta.
1851 m. stoja i vieną arti- 

| leri jos pulką karininku ir at
siduria Kaukaze.

Čia stebi jisai laisvųjų 
kaukaziečių gyvenimą, daly
vauja Sevastopolio kare ir 
čia gimsta pirmieji jo kuri
niai. “Kūdikystė ir jaunys
tė," “Užpuolimas,” “Miško 
kirtimas,” “Kazokai" ir “Se
vastopolio pasakojimai." Už 
pastarąjį Aleksandras II jau
ną autorių liepia globoti. Po 
ketverių metų karininkavi- 
mo Tolstojus grįžta Petrapi- 
lin. Jaunojo mintytojo galvo
je kyla Įvairus žiaurios realy
bės klausimai.

Jis mato, jog visur viešpa
tauja klasta, melas, silpnes
niųjų išnaudojimas, neteisy
bės; mato, jog visuomenės 
tvarkymosi pamatai netikę— 
supuvę.

1857 m. vyksta kelionėn, 
aplanko Vokietiją. Francuzi

i

9,159,000 
valstybės ka-

2,000,000
1,200.000

.....  500,000

.... 100,000

3,800,000
ir 9,159,000

Iš viso 12,959.000
Lentelė rodo, kad nugalė

tojai neteko trigubai dau
giau žmonių, nei nugalėtieji.

jos forma." Tolstojus mato 
ir šių laikų dorovę nusmuku
sią, lytinių santykių laisvu
mą ir nurodo, kad išeitis iš to 
yra tik viena: normaliai gy
venti, negerti svaiginamųjų 
gėralų, nevalgyti mėsos ir 
dirbti sunkų fizišką darbą.

Reikia: “žiūrėti vaikų są
moningumo, kad šie išaugtų 
dorovingais piliečiais, mylė
tų artimą ir tarnautų žmoni
jai, tėvynei, mokslui bei dai
lei. * Visa tai Įvyks, kai iš
nyks valstybė, nuosavybė, 
kai bus visuotina laisvė. Rei
kia pradėti reformas nuo pa
ties savęs. Ir prie tikslo eiti 
drąsiai. “Vistiek juk kaitą 
reiks mirti, o gyvenimas dėl 

laimės via di- 
"' Savo 

mokslo laimėjimu Tolstojus 
pilnai tiki. “Ateis laikas, kad 
žmonės nebemokės kariauti, 
perkals kardus Į arklus; visi 
kalėjimai, tvirtovės, kareivi
nės, pilys, bažnyčios nebus 
reikalingos. Kas buvo tik 
svajonė, virs nauja gyveni* 
merforma.” Tolstojus kaipo 
menininkas vis tik stovi aide-. 
ščiau. negu filozofas. Pasau
lis nustemba nauju jo perlu: 
“Atgimimu," kur parodoma, 
kaip vienas kunigaikštis pa
daręs nuodėmę (suvilioja 
merginą) ir paskui gailisi.

Žodžiu, jame matoma, 
kaip galima “atgimti,” gali
ma pakilti ir žemai nupuolus 
ir turėti rusenančią žiežirbą, 
kuri saugotų nuo gyvenimo 
purvų.

Tolstojus visą laiką biau* 
rėjosi ir savo gyvenimu, no
rėjo daiyti ji vis tobulesniu.

Turėdamas 83 metus vyks
ta visiškon kelionėn: nori 
pradėti vykdyti plakti kon 
savo idėjas.

Bet kūnas po tokio heroiš- 
ko ir intensyvaus darbo nu
vargęs ir jėgos baigiamos 
semti.

1910 m. lapkričio 7 d. vie
noje stotyje rado ši genialų 
žmogų negyvą.

na.”
Pirmame veikale Tolsto

jus charakterizuoja du tipu: 
valdovus, kurie jaučiasi esą 
majestotingumo viršūnės, 
Dievo p.atepti, visagaliai, kai 
tuo tarpu faktinai yra — su
trūniję kelmai;, ir žmonės, 
kurių sielos grynos.

Antrame — atvaizduoja 
gyvenimą tikrą, su visomis 
žmogaus kančiomis meile, 
pavydu ir tt. Abejuose Tols
tojus iškyla, kaip gilus psi
chologas, moralistas, tiesos 
jieškotojas ir genialus origi
nališkas plunksnos Prometė
jus.

Nors Tolstojaus vardas asmeniškos 
skardi visame pasaulyje, džiausią kvailystė, 
nors po kojomis jam mėtoma 
laurai, — bet jis nesijaučia 
esąs laimingas. Kyla klausi
mas : “Kaip padalyti gyveni
mas tikrai teisingas?”

Pasauly jis skiria dvi tie
sas — pasaulinę ir dievišką.

Bet teisinga gali būti tik 
viena.

Jis nepripažįsta gyvenime 
kovos, siūlo meilės principą. 
Jis sako, kad vienintelė prie
monė gyvenimo laimei pa
siekti — tai “leist iš savęs i 
visas šalis, kaip voras, meilės 
voratinklį, ir taip gaudyti i ji 
visa, kas papuola"...

Labiausiai jam nedavė ra
mumo štai: “Kodėl gyvenu? 
Kame gyvenimo tikslas?”

Nuo 1878 m. jis rašo jau 
filozofiško turinio veikalus: 
“Išpažintis,” “Kame mano 
tikėjimas" ir dar kitų.

Be to, dar leidžia mažas 
.knygutes, tikslu populiari 

rs yra

4 Bet ir mobilizuotųjų skaičiusKaip nuo to* ligos saugotis Įneuztenka uzgrudinti atski- abiejose ėge buvo nely.
ir kaip nuo jo* gydytis. jras |ęUno bet reikia gus — vienoj nuo 38 iki 40

t * ,. milijonų, o kitoj — nuo 26
Ji liečia! Geriausias grūdinimo bu- iki 27 milijonų.

Puola Į akis didelis skai
čius žuvusių Rusijos karei 
vių. Toks didelis skaičių- 
Rusijai tenka todėl, kad Į 
tuos 5.350.000 įeina ir žuvu
sieji per pilietinį karą.

Didžiajam kare rusų ka
reivių žuvo * 1,700,000 žmo
nių. o pilietiniam kare — 
3.650,000 žmonių.

Profesorius Geršas pa
duoda bendrą skaičių todėl, 
kad revoliucijas, maištus ir 
kalelius, kilusius po didžio
jo karo, skaito šio paskuti
niojo tiesiogine pasekme.

Paėmus atskiromis valsty
bėmis, labiausia nukentėjo 
Serbija: ji neteko beveik pu
sės visų mobilizuotųjų (43 
nuoš. i ir beveik ketvirtada
lio visų vyrų nuo 15 iki 50 
metų amžiaus (26 nuoš.).

Kiek keistoka, kad Belgi
ja. buvusi didžiausių žiaurių 
kovų ir gerojiško gynymosi 
arena, visų mažiausia tenu- 
kentėjo. Ji neteko tik vieną 
žmogų iš 10 mobilizuotų.

Francuzijos nuostoliai 
kiek praneša vidutiniškus 
(16.6 nuoš.). o Anglijos žy
miai mažesni 112.4 nuoš. an
glų armijai ir 10.6 nuoš. ko- 
lonialėms dalims).

Vokietija turi kiek ma
žesnius nuostolius, nei Fran- 
euzija (14.1 nuoš.).

Tai vis tiesioginiai nuosto
liai karo lauke, ligoninėse, 
nelaisvėj. Bet mokslininkas 
paima dėmesin ir netiesiogi
nius nuostolius. Tuos netie-

Sloga dažniausiai gauna-grūdinti visą kūną, 
nia persisaldžius. 
daugiausia nosĮ. gerklę, liet 
iš jų kartais paeina plaučių, 
plėvės uždegimai, o kartais 
ir akių ligos.

{ sergančius organus prite- 
ka daug kraujo, jų gleivinė 
plėvė pabrinksta, paraudo
nuoja. Gerklėj darosi sausa, 
balsas užkimšta, užeina ko
sulys. dažnai atsiranda karš
čio, drebulys, galvos skaudė
jimas. Kartais sloga pereina 
i gyvybei pavojingas ligas.

Sergantiems sloga ręikia 
laikytis šilumoje, vengti vėjo 
užpūtimo, drėgmės. Sergant 
nosies sloga, galima patepti 
nosies vidų mentolo mostimi. 
arba Įdėti i nosį gabaliuką 
mentolo vatos, jie gaunami 
vaistinėse. Skaudant gerklei, 
reikia ją plauti borokso rūgš
ties skiediniu (1 šaukštelis 
borokso rūgšties ištirpinti 
stiklinėj šilto vandens ir ka' 
ataušta plauti ). Be to galim 
tepti gerklės vidų glicerine 
iodo junginiu, paimtu ly 
giomis dalimis. Tam tikslu 
paimamas laibas pagaliukas 
vienas jo galas apsukama- 
vata ir aprišamas siulu. kae 
vata nenusmuktų. Vata pa 
mirkoma minėtu junginiu ii 
ištepama gerklės vidaus prie 
šakinė dalis, seilės išspiau 
narnos. Galvai skaudant arba 

y;n«uuCJ1u.v, na7ir kito- esant karščiui, galima imti 
kius gyvsidabriu apsinuodi- prieš gulsiant aspirino.
• * 1 t T~x 1 A • • • —jimo zženklus. Dėl visa to Geriausia priemonė slo- 
prof. Fleischmann ir daro goms išvengti, tai kūno už- 
rimtų išvadų,kad amalgamos grūdinimas, kad jis nebijotų 
priepildos ar užpildos (dan- peršalimo. Tam tikslui kūną 
tų) yra pavojingas daiktas, reikia pratinti prie staigių 
Tiesa, jis sako, kad tai ne- temperatūros pennainų. Tai 
reiškia pavojų gyvybei, vis daroma pradžioje nuo nedi- 
delto, pakelta žmogaus svei- dėlių temperatūros skirtu- 
katą, na, ir žymiai apkarpo mų, ir tolyn didinant tempe- 
našumą darbe. O prof. Stock raturą ir mažinant laiko tar- 
stačiai reikalauja, kad vario pą tarp tų temperatūrų vei- 
amalgama butų daugiau ne- kimo. Tokiu budu kūnas da- 
bevaitojama dantims užpil- rosi atsparesnis šalčiui, nes 
ti, maža to. jis mano, kad ir jis, veikiant šalčiui, Įpranta 
tyra amalgama neturi būti 
(Jaugiau tebevartojama dan
tų užtaisymui.

Ar britų veislė niekėja?
Nekurie britai susirūpino, 

kad žemuosiuose sluoksniuo-
J

gaminti daugiau šilumos.
Svarbu grūdinti tos kūno 

dalys, kurios apdengtos dra
bužiais ar avaline ir kurios 
jautrios šalčiui, pavyzdžiui: 
krūtinė, nugara, pilvas, kojų 
pėdos ir tt. Slogoms išvengti

das. yra šaltas vanduo. Tuo* 
tikslu kuiTUs trinamas rank
šluosčiu. pamirkytu šaltame 
vandeny, arba tiesiog plau
namas šaltu vandeniu. Pra
dedant grūdintis reikia pasi
tarti su gydytoju, kuris išty
ręs sveikatą, patars, kaip 
grūdintis.

Nuo slogos apsisaugoti 
svarbu drabužiai ir avalinė. 
Drabužiai ir avalinė skiriami 
saugoti kūną nuo nepasto
vaus oro, darganos Įtakų, 
drėgmės ir peršalimų. Vieni 
drabužiai geriau šildo, kiti 
blogiau. Tai priklauso nuo 
to, kaip jie praleidžia šilu
mą. Geriau šildo tos medžia
gos. kurios mažiau pralei
džia šilumą. Drabužių šilu
mos praleidžiamoji ypatybė 
priklauso ne tiek nuo pačios 
medžiagos, kiek nuo jos iš- 
lirbimo. Retesni audiniai, 
airiuose yra daugiau oro. 
nažiau praleidžia šilumą ir 
abiau šildo negu taakųs, nes 
iras, kuris yra audiniuose, 
nažai praleidžia šilumą, ku- 
•i eina iš kūno paviršiaus i 
>rą ir atvirkščiai. Daugiausia 
iildo purios, pūkų medžia
gos, pagamintos iš vilnonių 
ludinių. gelumbių, pūkuotų, 
gauruotų kailių.

Sveikiausia dėvėti drabu
žiai. kurie lengvai praleidžia 
prakaitą, dujas, einančias iš 
tuno paviršiaus ir kurie ne- 
mgeria drėgmės.

Šlapius drabužius tuoj rei-_____________
kia pakeisti, nes garuojant stoginius nuostolius jis ap- 
vandeniui iš drabužių, šaldo- skaičiuoja paimdamas taikos 
nas kūno paviršius, kas daž- meto ir karo meto mirtingu- 
tai esti persišaldymo prie- mo skirtumą. Tokiu budu 

......  gaunamas tikras karo arba 
jo pasekmių netiesioginių 
aukų skaičius.

Šių aukų skaičius siekia 
vėl 13,000,000. J tą skaičių 
Įeina mirusieji per ponarines 
epidemijas, dėl alkano gyve
nimo nelaisvėj, per karinių 
neramumų ir bado laikotar
pius.

Tokiu budu, Vokietijoj ir

I

i <111 V/ * i vrvi |<x« i • o * ir

ją ir k. Visus jo puikius jspu-lzuoti savajį mokslą, kurs yra 
džius sudrumsčia Paryžius: artimas anarchizmui, 
regi giliotinos žudomą žmo-i Pagnndan viso jis deda 
gų. Keliems metams praslin- krikščionybę (ne bažnytinę, 
kus keliauja užsienin antrą- bet paties Kristaus mokslą), 
syk. Vokietijoje, vienoje mo ' Jis atmeta bažnyčią, argu- 
kykloje jis ištiria, kad vietoj mentuodamas. kad bažnyčia 
gryno mokslo, vaikai tik tik iškraipiusi Kristaus min- 
kvailinami visokiais netiku- tis.
siais mokymais, bereikalin-! Bažnyčią ir krikščionybę 
gomis maldomis, biurokra- jis taria du kontrastu esant, 
tiška drausme. Sugrįžęs Tol-j Bažnyčia — išdidumas, 
stojus gauna leidimą spaus priespauda, pelėjimas yieto- 
dinti pedagogini žurnalą.

Pristeigdina savo dvaro 
apylinkėje mokyklų kuriose 
atmosfera jau visai nepanaši, . .. x
senosioms mokykloms: vai-i Jis nepripažįsta tariamo 
kai savarankiškai dirba ir atpmkimo, komunijos, trejy- 
wsto savo gabumus. 1 - >

Žurnale “Jasnaja Polia-' Dmvą štai ką sako:
na” be jokių ceremonijų . Dievas — žmogaus dvasia, 
griauna atgyvenusias moky- J? gyvenimo prasmės
mo metodas, jų scholastišką zinT^^ ’̂, - ....
programą. * • I

Visą tai nepatiko rusų vai- 
clžiai ir aristokratams, kurie 
stengiasi jo darbą trukdyti.

Tuo laiku veda žmoną.
Jo visuomeninis ir peda

goginis darbas laikinai nu
trūksta, bet praslinkus 14 m. 
jis vėl su naujomis pajėgo
mis stoja i darbo bara.

Parašo “Abėcėlę" ir daug 
mokyklas liečiančių straips
nių. Išdirba puikų mokytojų 
seminarijų planą, nes matė, 
kad. norint pakelti švietimas, 
reikia turėti gabių mokytojų.

Šalia pedagoginės veikse
nos žygiuoja ir literatūrinė:

! je ir mirtis. Krikščionybė — 
nusižeminimas, atgaila, ju
dėjimas, gyvumas ir gyveni
mas. I

13.000,000. Pabaiga.

žastimi.
Geriausia apsauga nuo šal

čio, drėgmės, persišaldymo 
vilnonės medžiagos. Todėl 
dažnai sergantiems slogoms 
ir negalintiems užsigrūdinti, 
seniems, vaikams ir silp
niems žmonėms patartina 
dėvėti vilnonius baltinius. Be 
to, reikia vengti veržiančių 
drabužių ir mažos avalinės, 
nes jie spaudžia odos laste-Austrijoj žuvo apie 3,000,- 
les, mažina kraujo vaikščio- 000, Italijoj apie 1,000,000.

Kaip karalius Aoninlh “d- 
. vilizavo” savo šalį.

Visi jau žino, kad Ama- 
nulla buvo Afganistano ka
ralius. Ir žino taip gi visi, 
kad jis buvo nuverstas. Bet 
revoliucijos priežastĮs kol 
kas nebuvo dar aiškios. Bu
vo tik žinoma, kad muzulma- 
nai sukilo dėl Paryžiaus ma
dų, kurias Amanulla norėjo 
Afganistane Įvesti. Smulk
menų stigo. Tik dabar padė
ti nušviečia viena vokietė 
moteris, degtukų fabrikanto 
vokiečio Hetzelio žmona, ku
ri gyveno Afganistano sosti
nėj. netoli karaliaus Ama- 
nullos dvaro, ir savo akimis 
matė, kaip Amanulla mėgi
no savo žmones “civilizuoti.” 
Sugrįžęs iš Europos, ji sako, 
Amanulla tuojaus Įsakė mu- 
zulmanams siūti sau drapa
nas pagal europiečių madas. 
Vieną dieną Amanulla pa
matė darbininką apsivilkusį 
europietiškom drapanom, 
kuris ant galvos bet gi turėjo 
dar senovišką savo turbaną. 
Amanulla^taip Įpyko, kad 
pasišaukęs darbininku prie 
savęs, turbaną nuo jo galvos 
nuplėšė, tėškė jį žemėn ir su
trempė kojomis i purvyną.

Nutraukti muzulmanui 
nuo galvos turbaną, sako p. 
Hetzel, yra didžiausis išnie
kinimas Mahometo tikybos, 
ir dėl šito muzulmanai dau
giausia prieš Amanulla suki-

Kiekviena tikyba remiasi

| Ir Tolstojus pasiima devi-
: nesipriešink piktam... 

Pomirčio gyvenimo nėra. 
.“Dievo karalystė — mumy
se. Dievo karalystė ne kas ki
ta, kaip Kristaus mokslo pil
dymas"... Dangus čia žemėje 
—laisvame, laimingame 
žmonijos gyvenime.

Tolstojus griežtas valsty
bės priešas. “Valstybė panei
gia meilės principą. Valstybė 
—blogų žmonių viešpatavi- 
ms. Valstybė yra paremta iš
didumu, žiaurumu, kalėji
mais, tvirtovėmis bei durtu
vų jėga ir tik tvirkina žmo
nes. Valstybė reikia panai
kinti. Nes tik tada, kai visi 
bus lygus, kai nebus išnaudo
jimo silpnesniųjų, — žmoni
ja pasieks savo tikslą."

Skirtumas tarp tautybių 
turi irgi išnykti, tvirtina Tol
stojus.

Kariumenė neišlaiko kri
tikos.

Nuosavybė — naikintina: 
Dievas sutvėrė visus lygiais. 
Irtai, kai vieni gyvendami 1<>. 
puikiausiuose rūmuose skęs-

Francuzijoj, Serbijoj ir Ru
munijoj maždaug po 500,000 
žmonių.

Statistika rodo, kad Rusi
jai tenka rekordinis skai
čius.

Rusijoj dėl pokarinių ne
laimių žuvo 
žmonių.v

Jei dabar .... . „ ______
saulinis karas, kur butų var- ta prabangoj, o kiti—šulu-'žmonių tamsumu, ir Įžeidimu 
tojama netik toli mušančios žūsiose lūšnose bekovodami (tamsuolio neapšviesi. Visų 
armotos bei kiti šaunamieji su skurdu kenčia badą, šaltĮ, pirma reikia išmokinti jį pro- 
įrankiai, bet ir dujos, lėktu
vai — karo nuostoliai butų

! A • •   * • •

, ’ “L. A.”

apie^.OpO.OOO

r kilUĮ^^tdA1 pa-

Ii*.

-yra nenormalu. |tauti, supažindint ji su gam-
“Savo nuosavybe galima tos mokslais, o tuomet jis ir 

šimteriopai pasibaisėtinesni. vadinti tik savo darbą,” o ki- pats nustos nesąmomėms ti- 
tavisa — visų bendras tur-1 kėjęs. Prof. Gnaiba.

I
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Visokios Žinios.
KAIP GYVENA SOVIETŲ. “POLITINIS MOKSLAS

RUSIJOJ STUDENTAI. Sovietų mokyklose yra 
“Konisomolskaja Pravda” įvestas “politinis mokslas,” 

vaizdžiai piešia darbininkų kuri mokiniai privalo žinoti 
SSSR studentų gyvenimą, taip kaip klerikališkose mo

kyklose poterius. Bet iš to 
mokslo juokiasi net tr pati 
Sovietų spauda. Štai, ji juo
kiasi, kaip Ekaterinoslave 
per kvotimus studentai atsa
kinėjo į “politinio katekiz
mo” klausinius. Paklausti, 
kokios yra Sovietų Rusijoj 

skarlatina, klasės, studentai atsako: 
“Mes turime tik vieną komu- 

80 žmonių, nistų klasę.

Pasak laikraščio, viename 
Maskvos bendrabuty, kur gy
vena 350 žmonių, esąs nere
gėtas nešvarumas ir ankštu
mas. 350 žmonės naudojasi 
tik viena išeinamąja vieta. 
Net žiema visas bendrabutis 
dvokia. Nesenai vienas stu
dentas, apsirgęs 
visą sąvaitę išgulėjo kamba
ry, kur gyvena 80 žmonių, nistų klasę.” Visi kiti žmo- 
Grindvs bendrabuty nekuo- nės, kad ir biedniausi darbi- 
met neplaunamos: vanden- ninkai, bet jei tik nepriguli 

ir nebe- prie komunistų partijos, yra 
neužtenka “klasės priešai.”

Į klausimą, koks žmogus 
vienas stu- 

“Gruzinų

1NDIJONŲ DOVANA GUBERNATORIUI.

KELEIVIS

I

Šitas paveikslėlis buvo nuimtas \ irginijos valstijoj ir parodo, kaip tos valstijos indijonai at
neša gubernatoriui Byrdui jų užmuštą stirną dovanu, lai irgi žmonių kvailybė. Juk ta stirna daug 
reikalingesnė patiems indijonams, negu gubernatoriui.

traukis pagadintas 
veikia. Šuliny 
vandens net nusiprausti. Po 
9 valandų jau vandens bend- buvo Kerenskis,. 
rabutv nėra ir studentai su (lentas ___ . ______• *■ 
muilu lankoje jieško van- menševikų, kapitalistų at- 
dens, klaidžiodami gatve. 12 stovas.” Tuo tarpu gi faktas 
studentų gyvena sugriuvu- vra toks, kad Kerenskis ne
šioję namu daly, kurioje nė- buvo nei gruzinas, nei men- 
ra nei langų, nei durų, nei ševikas, nei kapitalistas. Jis 
pečių. Suradę kelias plytas, buvo rusų tautos, advokatų 
studentai padaro primityvų profesijos, socialreviliucio- 
laukinių pečiu ir šildosi. nierių partijos žmogus. Men- 

Eidami gulti studentai šil- ševikai buvo rusų socialde- 
‘ do plytas ir deda jas,po čiu- mokratu - ... . , . ,

žiniais. .Taigi komunistų “politinis chovski. kuris gegužes men. .pėdų storumo pluta.
Teciau buvo atsitikimas, mokslas tikrenybėj tik klai- 

kad vienam studentui bemie- dina jaunuolius, 
gant nušalo ausis. Studentų] 
tarpe yra jaunų žmonių, ku-j 
rie žada būti cirko artistais.’ 
Jie visą.naktį “treniruoja-! 
si”: šokinėja “ant keturių' 
kojų." vaidindami ‘____
nius žirgus.” Žirgus gi su 
šluota veją “tramdytojas.” 
Ant miegančių krenta suolai.! 
stalai ir tt. žodžiu. J 
neturi galimumo ilsėtis.

atsakė:
t

SUSKAITYS VISO PA
SAULIO KNYGAS.

______ ro direkto
rius Buenos Aires (Argenti
noj) užsiėmė suskaityti, kiek 
yra knygų pasauly. Pirmiau
sia suskaitys didžiųjų biblio
tekų, kurių yra pasauly 1083 
su 181 milijonų knygų.

Europoj yra 669 bibliote
kos su 119 mil. knygų (be 
Rusijos), Žiemių Amerikoj 
314 su 54 mil. knygų, Azijoj 
23 su 4 mil., Pietų Amerikoj 
22 su 2,3 mil., Australijoj tik , _ 
7 su 1,1 mil. ir Afrikoj 3 su 
200,000 knygų, 

i Europoj knygų daugiausia 
turi Vokietija, o mažiausia 
katalikiška Ispanija.

i ----------------
! Vokiečių komunistų parti
ja visiškai suiro. Iš partijos 
išėjo jos ideologai Frelich, 
Valfer, landtago frakcijos 
lyderis Majer. Ruošiasi ap-i metu: 
leisti p31 tlj<| 11 v»w*k vv, . turi
Klara Cetkin. Morkūnas Klemensus, iki 1926 m.

gyvenęs Atlantic City, N. J. Einant 
gandais, jis dabar gyvenąs Philadel- 
phia. Pa Kilęs iš Seiminiškių kaimo, 
Anykščių vai., Utenos apskr. Pajieko 
sesuo.

Deika ar I.eikas Liudvikas, kilęs iš 
Kušlių kaimo, Užpalių vai., Utenos 
apskr. Gyvenąs Brooklyne ir turįs far
mą. -Pajieško duktė Zosė Leikaitė. ku
rios, seniau Liudvikas Leika jieškojo.

Tverkau Franz, 1924 m spalių 30 d. 
’iingęs be žinios. Apie 20 m. atgal gy
venąs Amerikoje, I’iitsburgh. Pa., ir 
kadangi pirm dingimo jis sakėsi vėl 
vysiąs Amerikon, yra manoma, kad 
jis ti rai yra Amerikon išvykęs. Her
kau yra ūkininkas, gimęs 1879 m. lie
pos !7 d. Užtamsių kaime, Pagėgių 
apskr.. Klaipėdos krašte. Iki 1924 m. 
gyvenęs šilu’ės-Heydekrug miestely.

<?tonvs Stasys, kilęs iš Panevėžį > 
apskr. 1921 nu gyvenęs Syracuse, N.Y. 
1922 m. gyvenęs Parri (ar Parisi Is- 
laird. So. Carolina Pajieško motina, 
Ona Stoniene.

Liemenys Mykolas, kilęs iš Čekiškė.? 
vaisė.. Kauno apskr.. 1906 m. išvykęs 
Ąpv*rik< ii. Iki 1921 m. gyvenęs mies
te \\ ilkes Barre, Pa Pajieško duktė 
On;r 1 liemenytė.

, ItA. l’jruta, gyvenęs :»7 Miiujer ar 
Maycr st.. Br. oklyn, N. Y., kviečia- 
mas atsiimti laiš1 ą iš Lietuvos.

V Vokietaitis, gyveną-, kažkur New 
JęrsOy. kviečiamas atsiimti laišką iš 
Lietuves.

Consuiate General of Lithuania. 
15 Park R->w. N’ew York City, N. Y.

I Statistikos biur

Pajieškau maiio krikšto tėvo Antano 
Ma-aliu. jis gjveno YVaukegan, UL 
Malonės atsišaukti arba kurie apie jį 

•žirip prašau pranešti, už ką basių <li- 
' der dėkinga. (®)

JULYTĖ MICKAITft 
23:56 Islande str., Montreal, CanadaI

I
I Pajieškau draugų Karolio ir Miko- 

io Kutrų, Antano Bernatavičiaus ir 
J^elitso Naudžiaus. Malonėkit patys 
atkišaųkti arba žinantieji pranešti jų 
adresus, už ką aš busiu dėkingas.

PETER RUDAUSKAS (6) 
,262. — 4-th st., So. Boston. Mass.

r>*j ieškau Jurgio Rakausko ir Tek
lės Mikalauckaitės, Semeliškių mieste
lio, Vilniaus gub. Malonės atsišaukti 
arba žinantieji apie juos, teiksis pra- 

• nėšti. (6)
VINCAS ALŠAUSKAS

7 Viliūge st Ext., E. Hartford, Conn.

Nu KIEK SVERIA AŠIGALIO griežtai uždrausdama darbo
V OlCieCnOVSKlS. nu-LEDAI. dienomis maudytis žmo-.

t Alėta c 1(1 Mptll Goettingen universiteto nėms. Miestui stinga van- 
ICldUld IV , profesorius W. Mernhardas dens’ todel reikia jį taupyt

Kalėjimo
Jis kėsinosi nušauti Sovietų 

agentą Varšuvoj.
uvo rusu sociaiue- Vaiguvoj pasibaigė byla .tonų. Toledo pakaktų ap- 
partijos* frakcija. rusų emigrantą Voice- '

Bronis VitkausVas, dabar gyvenan
tis Uragvajuj, pajieškau savo broliu 
Vaitiekaus, Vinclaus ir Izidoriau:, 
Vitkauskų. Brolių prašau atsišaukti 
pas mano draugą, o jis perduos jums 
mano adresa. Rašvkit sekančia adre
su: PETER VALENTIN <7)
2L Austin st., Nurvvood, Mass.

Lukas Adomas, iš Užpalių ųiiest., 
Utenos apskr.; Amerikon išvykęs 
1912 m ir iki 1917 m. gyvenęs Brook- 
lyn. N. Y.; karo metu buvo paimtai 
kariumenėn ir tenai ištarnavęs apie 4 

is; no to vėl gyvenęs Brooklyne; 
komunistė I nuo. i nb "iminės jokių žinių ne-

Klemensas,

Į profesorius W. Mernhai clas f,e.ns’ todel reikia Įi taupyt PAJ1EŠK0J1MAI 
apskaičiavo, kad abiejų aši- mi^to reikalams ir gaisrų 
galių juostos apdengtos ledo.^es^n^muk 
žievė, užima 26,000.000.- •

Į Pajieškau pusbrolio' Juozapo Rud- 
! neckio. Kauno gub., Mažeikių apskr., 

----  ------ ----- --- ------- --, . . Selmestės kaimo. L, “j 
,000,000,000 kubišku jardu KOMINTERNAS LENDA Mąnchester, Conn Malonės atsiliepti 
! ir sveria apie 20 kvadrilicnų! GRABUOSNA. aI a ^"‘‘dan rudne’k*"*8””
j tonų. To ledo pakaktų ap- Atėjusiame iš Vladivosto- p Box 24 *’ gwttvilk- Mlch- 
dengti visai Žemei 102—130 ko i Šanchaiu uarlaiv buvo Marijona Drižnienė-Šauriutė. pa-

. Selmestės kaimo, girdėjau gyvena

4 d. kėsinosi nužudyti SSSR 
prekybos agentą Lizarevą. 
Teismo tardymo uždavinys 
buvo konstatuoti, ar Voice- 
chovskis padarė pasikėsini
mą dėl asmeniško keršto. 
Pasikėsintojo tėvas 1919 me
tais buvo Skoropadskio vy
riausybės vice-ministeris ir

JĖZUITAS AGITUOJA
UŽ MILITARIZMĄ.

Šiomis dienomis Jungtinių 
r.lyy’k'jj Valstijų Kongresas ratifika

vo Kelloggo “amžinos tai- 
,kos” sutartį su keliomis Eu- tais pat metaisbolševikųbu- 

^UVI«..iroPos valstybėmis, ir prezi- vo sušaudytas Kijeve.
studentai i^entas Coolidge tą sutartį | Į teismo pirmininko klau- 

ituomet pasirašė. Apie 1,000 simą, ar kaltinamasis pripa-

IŠ TEN, KUR SENIAI 
SMAUGIAMI. *

Washingtono moterų nuvyko žista save kaltu, Voicechov- 
pas prezidentą padėkuoti už-skis atsakė: “aš pripažįstu

~ _ ____ ------ pa-
< i i • a < • iicskau Afoticjaus \ cčkio, (iinlc-du grabai. Muitines valdinin-’ lių kaim<h i^kev<is vaisė., aivuus 
; kai juos patikrino. Pasirodė,1 apskr. Pirm 10 metų jis gyvenu PitU-- 

burghe. dabar nežinau kur. Aš dabar 
sugrįžau iš Lietuvos ir turiu svarbų 
reikalą pasakyti. Prašau atsisaukt ar- 
‘ ; apie jį žino, malonės pra-

* MRS. MARJONA DRIŽNIENĖ 
French st.. Ansonia. Conn.

PROFESIONALAI JURI- kad juose ne lavonai, bet ko- 
NINKA1 PRIEŠ NUSI

GINKLAVIMĄ.

tai. Jos pabriežė, kad karas save kaltu padaryti pasikėsi-* 
...... ... .yra didžiausia žmoni jos ne- nima prieš bolševikų provo-

.. ^ąmcatkoje g\ \eną ciuk- iaimė. ir todėl valdžia gerai katoriu. kuris varęs prieš ru-1 
ciai įreskimai taip pat turi (|arantj mėgindama karo pa- Sus amigrantus dviveide po-1”...............

. . t ....... ........ ’litika. Atentatą as padariau;
šiaurio krante yra kaimas ( šitas moterų žygis baisiai visai nesąmoningai irpada-t 
V.a.le5 kuriame g\ \ena 110 suerzino Bostono klerikališ- riau tik tuomet, kai pasirodė

v. ^ąmcatKoje gyveną ciuk-.laimė, ir todėl valdžia gerai katoriu kuris (•įui na t turi ’ i  i . _
savo “sovietus." Beringo są-’vojų atitolinti.

i
1 *• orA i • • o * ---------------- —— ------------------------ ;iau uuuniui, ncu

čiukčių. ?0 eskimų ir 8 rusai.kolegijos profesorių, je- tai būtina dėl to provokato- 
ir jis biau- riaus veikimo.

I teismo pirmininko pasta- 
kad žodis “provokato- 
yra koliojimosi žodis,

Gyventojai turi“sovietą”,ko-;zuita Coriigana, 
mumslų organizaciją. 10 me-]riai įas moteris išdergė savo 
tų spalių revoliucijos sukak- * ” • - *•
tuvės buvo iškilmingai ap
vaikščiotos. Buvo ir sovietu 
nuvažiavimas. Viskas tenai 
buvo komunistinėje tvarko
je. Bet štai Kamčatkos “rev- 
komas" (revoliucinis komi
tetas) gavo šitokį kelių gy
ventojų prašymą:

“Prašome leisti mums pa
smaugti musų tetą senę. Et- 
ingeutt vardu, jai pačiai pra
šant. Mes turime įstatymą 
smaugti senius. Senė ligonė, 
ji nieko nevalgo ir dirbti ne
gali. -Ji visą laiką verkia ir 
prašo taikinti įstatymą.” 
Ranką pridėjo piliečiai (se
ka vaidai). Už beraščius pa
sirašė pramonininkas Saro- 
pik."

Ant šito prašymo’ __o______«_________-___
mo” pirmininko buvo padėta tų neturi, kaip tik '“good ti-^aį- 
raudonu pieštuku tokia rezo- me.” Paskutinėmis dienomis 
liucija: “Senė pasmaugti lei
sta.”

minterno proklamacijos. į -

Londonas. Anglų laivyno gydi. kominternas pats gula- 
sąjunga išleido Naujųjų Me-: 
tų sveikinimą, kuriuo ragina' 
vyriausybę susilaikyti nuo| 
tolimesnių karo laivyno jėgų 
mažinimo klausimo dis|<usi< 
jų, o Tautų*Sąjungą prašo!
atidėti nusiginklavimo kon ^^^į diddi^ledo ploS 
vencija. - * - - -

UŽDRAUDĖ ŽMONĖMS
MAUDYTIS.

kalboj. “Gana musų šalį mai-
tinti pacifizmu,” jis sako.‘rju's" „„„„ .
Tos ponios, sako, turėtų ma-,įnnmasis paaiškina, kad^ 
ziau valgytu o daugiau pro- pasikėsinimas nebuvęs nu-j
tauti, nes dabar jos nesu-j-rejptas prieš Sovietų rėži- 
pranta. koks pavojus gręsia mą, nors jam, Voicechovs- 
Amenkai. kuri beveik neturi j|.juj 
armijos. ?---- —-1-'-
ginkluotis, < 
ginklavimą kalbėti, sako je-.’ —' 
zuitas Corrigan. *

Kiniečių spauda šaiposi, n^tkune

si graban.

LEDAS NUNEŠĖ 160 
ŽMONIŲ.

Talinas. Rytų Estijos Pei- 
puso ežero įiakrašty staiga 

is 
:ir nuplaukė nunešdamas 160 
! žvejų. Stipriam vėjui esant 
ledas buvo greitu laiku nuva- 

Chemnitzo mieste, kur yra ■ rytas toli. Po didelių pastan- 
.r, __ . - vieto.- gu 50 žvejų pasisekė išgel-

valdžia išfeido įsakymą, I bėti. likę 110 žmonių žuvo.

PAIN-EXPELLER

1

Pajieškau brangių man ypatų Jorio 
ir Agotos Kašietų. paeina is Alytaus 
apskričio: prieš karą gyveno Lawr<-n- 
ce, Mass. Jie buv<j parvažiavę Lietu
von ir dabar ncžiH|u kur Jie randasi 
Kas apie juos ką nors žinv. malonėkite 
pranešti už I a tariu širdinga ačiū.

JOSĖ ŠVENČIONIS
Cis Jndustrial y Comercial de 1,‘etue 
Irto. Comodoro Rivadavia, Argentina.

_____ • f '
Pajieškau • vyrtf' apsitedirffui. nese- 

nesnio 40 metų ir nejaunesnio 30 m.. 
kad butų linksmaus buvo, pasiturintis, 
nevartotų svaiginančių gėrimų; aš esu 
gyvanašlė. 2.* m., atrodau gražiai, kas 
gaus mane—nesigailės. Turiu rakan
dus ir kitus patogumus virš $560(1 ver
tės. Buvau priversta persiskirt, nės 
vyras girtuoklis. Su pirmu laišku 
prašau paveikslą, kurį pareikalavus 
gražinsiu. ROŽĖ ČESNAITĖ-

624 E. Oaktvood'Blvd..’Chicago. Ilk

APS1VEDIMAI
Pajieškau aprivedftnui merginos ar

ba našlės nuo 25 iii 40 metų; aš esu 
•'X. metu Kuri norėtų arčiau susipa
žint malonėkit atsišaukt V. D. 15) 

,10 Liberty st.. So. Manchester, Conn.
. *

RUSŲ EKSPEDICIJA 
ŠIAURĖS ŽEMGALIUI 

TYRINĖT.
Iš Leningrado pranešama, 

kad rusai ruošia didelę eks
pediciją šiaurės žemgaliui 
tyrinėti. Toj ekspedicijoj da
lyvaus orlaiviai ir trijų rūšių 
laivai: T

IIUTERNATIOMAL PATOt CO.Pajieškau draugės nuo 20 iki 40 me
tų apsivedimui, kuri mylėtų gyvent 
ant farmos; turiu gerų ūky. bet netu
riu gaspadinės. Aš turiu turto pakan
kamai. Malonės susipažint arčiau 

ANDREVV SIDARAVIČIUS
91 So. Hazel st., Hazleton, Pa.

New York.
Gruodžio 26, 1928. 

Direktoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimts (60c.) centų ant se
ro. ant Common Stock šios Kom
panijos. išmokamus Vasario 15. 
1929. Common Stockholderiams. 
kurie bus ant rekordo, baigiant 
biznį Vasario 1 d.. 1929.
• čekiai bus išsiuntinėti.. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

0WEN SHEPARD
Vice-I’resident & Treasurer

• J

BoardIšstatymas savęs 
šaltam ir šlapiam 

orui yra priežastimi reuma- 
tiškų skausmų

Rcumatiški Skausmai be jokio 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
dirba lauke visokiam ore.

Kuomet pradedate jausti Musku
lu Skaudėjimą ar Susting.._._ __
riai patrinkite su PAIN-EXPEL- 

LETRIU. Pridengkitc skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. I’ats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po keliu ištrynimu skausmas visai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS taipgi pagclbingas nuo 
Pečių SkaudčnTno. N.u.-'mušimų. Išsinarinimų. Iš- 
sitempimų. Influenzos. Neuralgijos. Strėndieglio, 
Skaudamų Muskulų. Galvos Skaudėjimų, Peršali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAIN-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonk<><. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.

Dvejopo didumo — 35c. ir 70c. bonkutės.

RLICHTEK 
BERRYANO SOUTH FlFTM^STS,’' 

BROOKl_VTN,«N.'Vę

Praleika Silvestras, anksčiau gyve
nęs Washington. D. C.. Jieškomasai 
arba žiną apie jį asmen.-. prašomi pra
nešti jo adresą IJetuvos Pasiuntinybei 
Washingtone.

Lithuanian l^gation
2C22 — lOth st., N. W , 

Washington. I). C-.

nors jam,
,____ ne vis tas pats, “kad

Amerikai reikia RU5?jja dabar skėsta kraujo 
o ne apie nusi- juroje •’

i Toliau kaltinamasis pasa- 
ikoja apie savo nuotykius Ru- 

w AšniNCTONO kur jis Judamas dar 14
WASHINGTONO PONIOS metų vaikas buvo jau suim- 
SUSIRUPINO “JUODU” Į tas čekos. Principe jis esąs- 

KLAUSIMU. prieš bet kurį terorą, tečiaui
Washingtone yra buržua-!kova* su bolševikais jis ne-! 

zijos motetu kliubas. Rurj< matą>geie>niųbudų. 
susideda iš senatorių, kong-J . I teismo pirmininko klau- 
resmanų ir kitokių valdinin- ^bną, ar V oicechovskis paži- 

Ikų pačių. Kaip dykaduonių n°j°, Lizarevą asmeniškai, 
“revko- organizacija, ji kitokių tiks- kaltinamasis atsakė neigia-* - - - -- - -- - --------x

i Kaltinamojo brolis, “Russ- 
press” agentūros Varšuvoj 
redaktorius, paaiškino, kad 
jo brolio pasielgimas buvęs 
jam nelauktas ir jis aiškino 
tą pasielgimą brolio pergy
venimais rusų revoliucijos 
metu. Jis buvęs tėvo mirties 
liudininkas.

I Varšuvos teismas Voice- 
chovskį nuteisė 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Teis
mas bausmę sušvelnino, lai
kydamas tą atentatą prieš 

’ Sovietų prekybos atstovą ne 
politiniu. Jis buvęs nukreip
tas ne prieš politinį asmenį,

betgi teko ir toms bonviva- 
nėms susirūpinti. Mat. Į se
kantį Kongresą iš Chicagos 
yra išrinktas juodveidis Os- 
car de Priest, ir kaip tik 4 ko
vo jis Į VVashingtoną atva
žiuos. jo juoda žmona auto
matiškai tampa “Gongres- 
sional Club’o” narė. Taigi 
Washingtono ponios dabar 
labai susirūpino, kaip tai

ledlaužiai laužys leJjuo<lveidei uždaryti duris į 
dą, prekiniai laivai maistą irjLliubą? Prisieis turbut rašyt 
kitas reikmenas veš, o grei- naują konstituciją, o laiko

i

itt M1
jjhią vik-

i

Kr.zimięras Rcmcdis, pajieškau pus
broliu: Juozapo. Matcušo ir Antano 
Sabaliauskų. Kauno rė<J , Raseinių ap
skričio. Smulkių sodos, imt trisdešimt 
metų ne.-u-i rašom ir nežinom kur gy
vena. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti, ne- turiu 
svarbu reikalą, už ka busiu dėkingas.

KAZIMIERAS REMED1S (5) 
96 Chelsea st, So. Gardner, Mass.
------------------------------------------------------

Pajieškau dėdės Kazio Janavičiaus, 
paeina iš Šiaurių kaimo, Kupiškio 
valse., Panevėžio apskr Seniau gyve
no Clevelan<IX)hio; 3 metai kaip iš
važiavo Chicagon ir jokios žinios ne
gaunu Prašau atsišaukt arba žinan
tieji malonėkit pranešti. Pajieško se
sers sūnūs. (6>

KAZYS VANAGAS
610". Luther avė., Cleveland. Ohio.

PARSIDUODA FARMA.
•Irt akeriai geros žemės, geri budin- 

kai. upelis teka per farnią; 2 mailės 
nuo miestelio, basai nuveža vaikus j 
mokyklą ir parveža namon. Yra baž
nyčios, mokyklos ir marketai. Pirkinys 
geras, parduoda pats savininkas. Oi.

KRANK SLAVINSKAS
• O. Box 73, Daniefson, Conn.

tieji kreiseriai tarnaus susi
siekimui ir žinioms rinkti. 
Eksped icijos tikslas esą pa- 
jieškoti naujų žvėrių kai
liams ir pažiūrėti, ar nėra te
nai brangiu metalų.

ANGLIJA PERKA RUSI 
JOJ DAUG MIŠKO.

Anglijos spauda praneša, 
kad susidarė Anglijos firmų 
sindikatas, kuris Sovietų Ru
sijoj perka piautos miško 
medžiagos už 10 milijonų 
sterlingų.

jau nedaug. Nebus kada nei
“bridge” lošti, nei “five -
o’clock” arbatėlių su pletko- o * keršto už tėvo sušaudy- 
mis laikvti. 1TI3- Todėl V oicechovskis bu-

*__________ •< vo teisiamas už paprastą pa-
APIPLĖŠĖ PEČIŲ DIRB- -^kėsinimą._______

TUVĖS IŽDININKĄ. 1 ' jAPČNIJA RUOŠIASI
Portland, Me. — Pereitą BOMBARDUOTI EUROPĄ 

pėtnvčią čia buvo užpultas <’
■

Japonijos? valdžia pritarė 
"Portland Stove Foundry ofi-sumanymui pastatyti radio 
sas. Senas iždininkas buvo pagalba valdomą dirižablį, 
pašautas ir jam išplėšta $2,- kurio lėkimo radio sieks 6 
000, kuriuos jis buvo parsi- tuksi, kilometrų. Tokiu bu- 
nešęs iš banko darbininkų du. jis galės atlėkti 
algoms išmokėti. bardnoti Europą.

i ir bom- 
bardnoti Europą.

į MIUONAS DOLERIŲ JAU YRA | 
o ANTRO MILIONO SUDARYMUI PRISIDĖK IR b 
5 TAMSTA I LIETUVIU BUDAVOJIMO IR SKO- K 

LINIMO DRAUGIJĄ,
3 (Lithuanian Building and Loan Asscciation) 
•3 Serijos atsidaro ir nauji nariai bus priimti 
j 5 VASARIO-FEB. nuo 7 iki 10 v. vak. 
a Mokesčių priėmimai atsibuna kas pilnią Utarniną 
į* Direktorių mitingai kas antrą l tarniką mėnesio.
§ LIETUVIŲ SVETAINĖJE.
S ' 180 New York Avė., Newark, N. J.
K Smulkių informacijų suteikia direktoriai:
K C. P. Amashus, M. Akialis. A. S. Biskis, Juozas 
B Jucius, Vincas Jurkaitis. Adolfas Kačinskas, Kazys 
S Kadaitis, Antanas Masanduka.>. P r a n a s Petrulis, 
S Juozas Šėmius, Bolislovas Staniulis, A. S. 1 reciokas.
----------- -------

Mikalirn Šakaliutė-Tainkivnė. pa
jieškau pusseserės Emilijos Migliniu- 
tės-, Lytiškių l ainio. Alytaus parapi
jos. Atvažiavo Amerikon ir nežinau 
kur gyvena. Kas apie ją žino malonė
kit pranešti. (Gr

MIKALINA TAMKIENĖ
1 47 Oliver street. Neivark, N. J.

Pajieškau Motiejaus Dambrausko, 
paeina iš Vilkaviškio vaisė.. Suvalkų 
gub. Seniau gyveno \V.atcrbury, Conn 
Prašau atsišaukti arba kurie apie jį 
žino malones pranešti. < G)

J. DAMBRAUSKAS
233rt Gelonde st.. Montreal, Canada.

Pajieškau Juozo Miliaus ir jo švogo- 
riu Kazlauskų; jie paeina išTlakių 
valsčiaus. Malonėkite atsisaukt arba 
kurie žinot apie juos malonėkit pra
nešti. VINCAS MICKUS <rt> 
2336 I.alonde str., Montreal, Canada

Pajieškau pusseserių Juzės. Anto- 
sės ir Zofijos Rumpaiėių ir pusbrolio 
Vlado Rumpaičio, Kauno gub.. Telšių 
apskr.. Žarėnų parap.. Kiagalaukio 
kaimo. Prašau atsišaukti arba kas 
apie juos žino, rAalonės pranešti, už 

Į ką busiu didei dėkinga. (R)
ZOFIJA URNEZAITĖ

I 10 Porter st.. Waterbury, Conn.
(Š Pajieškau

.Savickaitės, 
Į\ ji atvažiavo 
c* girdėjau 
B 
B n'4 

§

ieškau pusseserės Klementinos 
, ji paeina iš Rytos miešto, 

ažiavo į Ameriką 1911 metais. 
_ u buk ji gyvena Floridoj.

•rai pamokinta. Kas apie ją 
malonėkite pranešti arba pati lai 
šaukia, aš prisiusiu dovanų.

JONAS MILASAS
P O Dus W5. Linroih.' ’N 11

Yra 
žino, 
atsi-

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
’ 725 Slater Building

IVORCESTER. MASS. 
Gyvenimas; 10! Sterliag St.

Ofiso Tek; Park 3491 
Namų Tek: Maple 4964. ..
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TARPININKAS
( I HE MEDIATOR)

Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultu* 
ros mėnesinis žurnalas.
Pašvęstas naudingiems patari

mam. apie Kerti Estatc. Apdrau
dę, Mortgiėius ir kitus nejudina- 

eilėmis sų gaidom, sveikatos sky
rium. Icgališkais patarimais, juo
kų skyrium ir anglų kalbos sky
rium. Didelio formato, ne mažiau 
32 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje $1 00, pavienis nume
ris 10c. Užsieny metams $1.50. 
pavienis num. 15c Užsirašykit 
sau ir kitiems. Sausio numery tel
pa labai puiki daina “Pumpis.*' 
chorui, keturiems balsams ir pia
nui Dar niekas niekur tokios ne
girdėjo. Rutinai įsigykit šį nume-

“TĄRPININKAS”
332 W. BROADH AY.
SO. BOSTON. MASS.
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Humoristika
“KehMs** Jūsų Draugas, Patar
kit Sars Draugams Skaityti J|.

♦ RECORDING <. i

įdegti., Aptiekose visokių lie- 
karstų nuo įdegimo pirkdavosi. ( 
Agurkų rašalu ar pienu prausda
vosi. 1

O dabar parėjo mada saule 
įdegti.

Guli tokia ponia paupyje ant 
smėlio ir šunta. Kita ir nusilupus 
visa, staugia iš skausmo, o vis 
įvairias kūno vietas prieš saulę' 
kepina.

Mada tokia.
Apdegs visa, ir rodo paskui 

kavalieriams nuogus pečius. į

—žiūrėkite. girdi, tamsta, 
kaip mano pečiai įdegę.

Tas. žinoma, ką gi darys, žiuri.
O kitos, gal. visai ir neįdegė, o 

tik Į pirtį nevaikščioja.
Ir nesupaisysi niekaip: ar čia 

nuo saulės įdegimo, ar nuo ko ki- 
t > kaklas kaip čebato aulas. Gal 
pirštą pasėdėjus ir per kaktą ge
rokai pabraukus, jokio įdegimo 
neliktų. O ji. žiūrėk, dar giriasi 

; s;;vo įdegimu.
J žinoma, madų visokių yra: 
ki.i kurios kaip ir iš raskažiaus. 
o kitos iš bėdos.

M. Zoščenko.

APIE MADAS.
Nė kiekvienas supras, kas per 

papkštis yra mada. Kai kurie 
žmonės šitą žodi vartoja, neturė
dami apie jį mažiausio suprati
mo. Pavyzdžiui. Jonienė vyrui 
stačiai akis hado.

—Kas čia. sako, per mada, 
kiekviena turgadienį pasigerti.

Tai kokia čia mada, meldžia
mieji? Jokios čia mados nėra. Ne 
Jonas tą madą pramanė. Jonas 
dar negimęs buvo, o jau tūks
tančiai žmonių pasigerdavo. 
Juokdarė ta Jonienė.

Arba štai Baltrienės dukrelė 
nenori valgz-'ti: to nenori ir to 
nenori.

Baltrienė. žinoma, skriaudžia- J
si.

—Nevarinėk madų. sako, mel- idžiamoji. Ėsk. kas paduota. MCrgaitCIIlS, K.UH0S 

čia jau visai kvaila. Nėr tokios 
mados neėsti, žmogus visada vai-.
gyti nori. O jei nenori, tai arba! Sako. Jieva buvusi šmaikšti ir 
svečiuose buvo, arba apsirgo.; pvr tat mums visiems už ją da- 
Aišku kaip ant delno. Koks čia ’ bar tenka bėdos kentėti. Dau?e- 
madų varinėjimas gali būti. ■ lis musų dienų motėm ir merjrai- 

Žinoma. ir madų visokių būna: ’ irg1 smaliugės. Ką pamato, to 
kai kurios kaip ir iš raskažiaus. Pr Įsigeidžia. Sakysim, i----- -

I

Geriausias mokytojas yra tru
kumas. Štai, pritruko žmonėms 
šnapso. ir tuojaus visi išmoko 
munšaino pasidaryt.

The ibiuffeur was holdlng furth tn 
ike vilUge inu.

“Tna, ny young guv-eor rowed for 
H.vford t little whil* back, ’e did.”

Hia isJience stared.
"Yus. ’e wins undreds of races," 

vvu- oi the chauffeur. wanning to lite 
ask. 'And ’• ateitys ’aa the name an’ 
•are pilnted on ’is scull.”

Būt thia wa* too much for one 
istener.

••on 1« skalihe echoed Indignnnr- 
v. ' I.nmtne. ’e mu»t ’ave an ’ead likę 

..n elepb»n».“—I.ondon Anseers.

Owa Rapruaeatativu.
-Yo« »!11 wsnt to enter aomethlng 

for t te county falr. I auppoae." raid 
l.o < telrtnan of the agrirmltmul «,»- 

. iety to Mr. Titnothy.
~\Vm1. yaa." wa» the reply. "Yoti 
y pot me dowa for the btggett hog 
tbe country.“Q

DIDN’T MINO IT

I

•yes-
!■:

don’t šertu „1 tt
wi.ec yon a«lc me tv take yra 

uer.

S: <•-Yon're oothlng 
ip 
He-Ton

t h«ogh
O

Kaip Komunistai 
Plaka Rykštėmis 

Valstiečius.
Pavyzdinga tvarka. Visų ly

gybė prieš rykštę.
Sovietų Rusijos teismas 

svarstė valstiečių plakimo 
’raime Ludorvaje bylą. Liu
dininkai parodė, kad vietos 
Vaitlžia” nutarusi plakti 
■ykštėmis už nusikaltimus ir 
ratai buvo vykdoma tvarko
je. Kiekvienam kaltinamų
jų valstiečių buvusi skiriama 
tam tikra • porcija" turint 
galvoje jo nusikalstamojo 
iarbo sunkumą. Vieni buvo 
‘stipriau." o kiti •‘silpniau** 
plakami. Vienas liudininkas 
pa reiškė, kad jis išplakęs 50 
žmonių: vienam davęs 3 
rykštes, kitam 5. trečiam 15; 
kiti gi gavo net po 50 ir dau
giau. Kadangi SSSR moterys 
turi lygias su vyrais teises, 
tai ir moterys buvo išplaktos. 
Plakimo vieta buvusi apsta- 
vta sargyba, kad niekas ne
išvengtų ekzckucijos. Buvę 
r specialus žmonės, kurie 

smūgius, ir kuomet 
••amonizuodavos,'* 

budeliams 
jas vande-

I

I 
!

IPalengvina Nuo Gasų, 
Skilvio Skausmų, 

Kvaitulio
Gydytojai mums sako, kad !>ū pro

centų visų ligų paeina iš skilvio ir vi
durių negerumų. Jus negaliu- I>uą .>v< i 
ku jeigu virškinimas blogas; jųi/galice 
apsirgti jei valgis neskanus ir tinka
mai nevirškinasi.

Tanlac turi puikų rekordą'knipo pa- 
’engvinimas nuo nevirškinimo bJdii. 
kad ir užsisenėjusių. t

Mr. Aleais Caya. 5!»l lltmt St., 
VVoonsockct. R. L. sako: "Aš buvau 
blogoj sveikatoj ir per metu- ’-ed'r- 
hau. Nutariau bandyt Tar.lne. Itabnr 
užaugau 30 svarų, niar.o geltora oda 
paliko skaisti, prietvarą pergalėjo ir 
apetitas sugrįžo.“

Jei kenčiate nuo gasų, skausmu 
skilvy ar viduriuose, kvaitulio, koktu
mo. prietvaro ir atbukusių kepenei: jei 
neturite apetito, negalite miegot • • 
esate nerviški ir nusikamavę, jums 
reikia Tanlac. Tai yra geras, tyras : 
vaistas, padarytas iš šaknų, žievių ir, 
žolių. Gaukite tanką iš aptiek .ria>i< 
šiandien. Pinigus »ugražins;mc. J; i 

nepagelbės.

I

Tanlac'
52 M1LIONA1 BONKV IŠVARTŲ! s
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Hid« Y«»r Treobles.
It you hi4« your troab'.M 

Erom uther * siąht,
ii »ooa find

Y< -r t.-O'Jble* are lic'nt.

skaitė
štės 

paduodavo 
naujas, pamirkę 
ny-

Tarp išplaktų 
ir tarnaujančių 
n iečių žmonos.

Žinia apie plakimą iššau
kė raudonoje kariu menėje 
protestus, kurie ir privertė 
Sovietų diktatorius atiduoti 
seisman savo uolius tarnus.

L.Ž.”

I

moterų yra 
raudonar-

Sergantys žmonės pagyja 
ir sustiprėja

Per daugiau kaip !<> metų Nuga- 
Tone <uįeike naują sveikatą ir <li«1e-nį 
stiprumą milionanis žmonių. Jis duoda 
tokias pastebėtina., pasekmes todėl, 
kad jis turi -avy kūną gaivinančių jė
gų, pagerina apetitą, pagelbsti virški
nimui. nugali kon-tipuciją, gaeus ai 
išpūtimą pilvo ir vidurių, pašalinu ink
stu ar pūslės suerzinimą, galvos skau
dėjimą, kvaitulį ir suteikia nauja jėgą 
nervams ir muskulams.

P-nas V\ illie Rabb, ( harlotte. N. C., 
sako: "Pirm ėmimo Nuga-Tone aš nė 
vienos dienos nesijaučiau sveikas, l»et 
pradėjęs imti aš jaučiuosi kaip naujas 
žmogus." Tokis pagirtinas nuo dėkin
gu Nuga-Tone vartotojų yra įrodymas 
didelio jų vertingumo ir jeigu jus esa
te sjlpnas ir liguistas ar jus vargina 
kuri nors iš viršui paminėtų ligų. ju< 
turite nedvejodami pabandyti Nuga- 
Tone. Jį parduoda visi vaistų pardavė
jai. Jeigu jūsų vertelga neturi jų šla
ke. paprašykit jį užsakyti dėl jus iš 
urmo vaistinės.

t

PERŠALIMAS GALI 
PEREITI I FLU

Dėl Flu Tamstai kosėjimas gali pakenkti ir pereiti 
j pavojingą blogumą.

"Crc ’.tGion” yra paran’noja- 
r.ias yn-.crkinr.s peršalus,
it. o br-'-nch-Jn ar k-:u panagių fnr- 
i:.ų plaučiu tiždcvir o lir.lu::. ir tai 

■ i; v.T>:a-. ;.t-ta:yti si-te-
r.iai, pe'ša'ūr.-.i ar l-lti. .Iei
pri-i'aikę-iairas nurodymų vartosi 
>'r i-vzi’b ®,— pinigai tuojau- grų- 
žin.-. i.i. " K’UU-» -avo vai-tininko. 
■■CreonHilsio.'" geV Tam-tai pa- 
ę-ili»v-.i F!;* liga -:-.s:r:r'.is. bet jis 
rėra >p-ciališkas vai-tas. Flu ligai 
išgs G ti. Jei Tamsta jauties ar 
nnr.ai sergąs ’ 'u tvojau stenkis 
savo gydvto’o pagalbos gauti.

(skelb.)

Tamsta tat gali dabar pašarini, 
vartodamas "Crs'omul'ion. Err"I- 
sijinis kreozotas yra rtalonv; var
totu "Creom-.lri?n” m< ",:.i.ii.-tai 
veikia dviguba i-.a-.ida: pata-.-o.
stiprina gJei-.es ir naikina mik" 1 •••.

-Iš visų žinomų vai-tų. ”Cr.o- 
innlsion” medicinos autoritetų ••“- 
pa/'t-tiLS, kaip gcrian-lai -..ikiuoti 
gydi-olč. peršalus ar -a-to p:. •. t 
uždegimo. ‘’Creor.itil-ion.“ be kre
ozoto. dr.r turi ir kitų clcn-.v:ft. 
gydančių >r raminančių įdegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas. įsisttnkdamos į kra.- ą ir 
jame išnaBandamcts vis--.- n’tkrobus.

I

CREOMULSION
‘KELEIVIO’ KNYGOS.

! Xr Buvo Viauolinaa T«a*us? — Kaip
Nojus galėjo įurinkti į kelias diu- 

’ nau visų veislių gyvūnas, kurie gyvs- 
, na išsimėtę po visą žemės kamuolį’ 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
ii Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano ju<>dveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokiu kunigas, yra nuosakiai ir 
riškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak-

o kitos, galima sakyt, iš bėdos.
Kitą kartą nė nesupaisvsi, iš 

kur tokia mada galėjo atsirasti 
ir iš viso, gal tai ir ne mada .visai.

Pavyzdžiui, portfeliai nešioti 
ar yra mada, ar ne?

mados.
Moterys jas labai mėgsta.

Tiesa, butų labai negražu, jei 
siu dienų mergaitės butų taip 
apsitatalojusios. kaip prieš pen- 
kiasdesimt ar šimtą metų. Ne
gražu butu reikalauti, kad jos i

Plenty t* Talk Abo«t.
trr—I trasi you are happy tritte 

vinir i.tsbaaa. Maud?
iliud—Ot>. yes: as happy as one 

■ rtn rvpe. t to be with a man who 1< 
mlking ..f bimself half the time 
• •f h;, first wife the other half.

r

and

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem Inkstam 

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip

Plaunate Vidurius

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudingą 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika, Kainomis ir Juo
kais. Leidžia kotnpnz. A. Vanagai
tis. Kaina metams ! d»l. J Lietu
va 1 dol. 50c.

Kai kurie, aišku, portfelį delines*°^ vyžas ant kojų. Bet vis

Nothiag Nau to Hia. 
F«rtui>e Teller—And. atarę all. 
u beware a rali. b*avy «*t ia<ly 

irt: Mn* eye»—
• 'iimr—A abite bar and hlne dresa 
. nank y-»u. i knew that brforeband 
rf.jt’s my wife.

sfr.

mados nešioja, vietoj lazdelės, o 
aš. pavyzdžiui, su portfeliu į pir
tį vaikščioju.

Net labai padoru išeina.
Vieną sykį, teisybė. į tarnybą 

pančiaką nusinešiau. Jieško žmo
na pančiakos namie ir neranda.

O aš, bejieškodamas portfelyje 
paišelio, ir pančiaką radau su 
praplyšusiu kulnu.

Gerai, kad niekas nematė.
Arba štai plaukų kirpimas. 

Seniau plaukus nuo šiltinės kirp
davo. o dabar dėl ko — nesupai
sysi. •

Aną dieną Jokubienės ir klau
siu:

—Ko. sakau, apsikirpote?
O ji juokias.
—Gal. sakau, jums plaukai 

slinko ?
—Tokia mada. — sako.
Aš net nusistebėjau.
-Jus. sakau, nesivaržykite!! 

Jūsų vyras, sakau, išvažiavęs, 
tai jus gal nuobodžiaujat. rūpi
natės. o iš rūpesčio visoks brudas 
puola, čia. sakau, jokios gėdos 
nėra, o tik nelaimė.

Žinoma, aš čia jai mandagiai! 
apie keršąsias primenu, o ji lupą! 
patempė:

—Kokias, sako, jus nešvankias | 
šlykštybes plepate!

Taip ir nuėjo.
žinoma, tokių madų ne kiek

vienas prisilaikyti gali.
Kas turi pinigų, tam į viską 

nusispiaut. Atsirado mada ilgus 
plaukus nešioti, nusipirkai ko
kios nori spalvos kasą ir sukyk 
sau.

O jei pinigų neturi, tai lauk, |ti. 
kol plaukai ataugs, čia, žiūrėk 
ataugs, o čia vėl trumpų plaukų 
mada. Niekaip tos mados nesu
vaikysi.

Dėl trumpu sijonų aš galiu 
nieko nesakyti. Sijonus aukščiau 
kelių manufaktūros atžvilgiu aš 
net užgiriu: is vieno prieškarinio 
sijono dabar tris gali susikirpti. 
ir vis madnas bus.

O, bendrai imant, mados vis 
tik painus dalykas.

Seniau, būdavo, miesto ponios 
ir panelės labai bijodavo saule

dėlto sekant madas reikėtų pa
galvoti ar-1 ikrai tos visos mados 
yra gražios. Bet čia jau pačių 
mergaičių dalykas. Gal jos savo 
madomis nori kam nors patikti, 
gal ir šiaip atsilikti nuo viso pa
saulio nelabai patogu. :

Bet kartais madon įeina tokie 
dalykai, kurie yra ir negražus, ir 
nepadorus, ir smerktini. Pavyz
džiui. veidų dažymas. Kita mer
gaitė butų labai graži, bet. žiū
rėk. norėdama likti dar gražesne, 
tr.ip numaliavoja savo veidą da
žais ar pudra, kad jau ir pažiūrė
ti į ją stačiai nebemalonu. Apie 
tai nebūtų reikalo ir kalbėti, iei 
<is paprotys nesiplėtotų.

Kiekvienas supranta, kad da
žai žmogaus vertesniu nepada
rys. Jį gali padaryti vertesniu iš
mintis. Bet mergaitės, kurios 
maliavojftsi. tikrai neišmintin
gos. Dažai žmogui ’ nepriduoda 
gražumo. Pasteliėtina, kad lau
kiniai žmonės labai mėgsta savo 
kūną dažyti. Eett. manau, musų 

'laikų žmonėms tojais ••gražuo
liais” virsti nėpriderėtų.

"Kuprotą teišlygins grabas"— 
' sako patarlė. Jei kuri mergaitė 
nedaili, dažai jos gražesne nepa- 

; darys, tik dar
Kiekvienas juk pastebi, kuri 
mergaitė tikrai graži, ir kuriai 
ant veido tik vežimas pudros už
krautas. Ypač negražu dažyti lu
pas. Vaikinai tokiu mergaičių ti
krai nedabos. Juk tokią mergaitę 
padabojęs žmoniškai ir pabučiuo
ti jos negalėsi, nes. ko gera, ir 

I pats gali nuo tokiu lupu susitep-
I

\ eidas privalo būti švarus. 
Nuo nešvarumų tenka jis plauti. 
Kvaila švarus ir gražus veidas 
suteršti dažais. ■

Miesto pliuškės lai sau malia- 
voiasi, bet jau ryntoms. doroms 
mergaitėms reikėtų pasisaugoti 
šios netikusios mados. Tenka pa
stebėti ir tas. kad ši mada kai 
kur jau pradeda išeiti iš mados. 
Bet pas mus ji randa dar daug 
šalininkių, kurios tuo parodo vi
są savo tuštumą.

K. J. Šapelis.

W.rk. Bot h Way*.
Tl.ese riek peopie niake me 

tVAat’s the ūse of having monev 
■ Ott dt’O't knovr how to enjov lt?“

■Well.
t*

siek, 
if

what'« the n«e of kn<_.w'nx 
eB’ny lt if yon hamn't!$a< 

it r"

COM1NG EVENTŠ

Jlrš. Nnvffe—Why T..m’ And tb.tB 
< t “ first -$5 extrs I’re nokcd tob for. 
.'.'b.i; i f lt

Iljhbr—That’s wliat I’m pncticing 
for n""r.

lateatioue.
■-> r.’ir pla-f. *■•■t :r. «ur e««<a, 

A jud^ment mušt be fountJ.
r r‘s many a c fllled fi’h weeda

tth;r» *h»'>ld be found.

labiau suterš.

C«um aad Effect.
‘Yoii ’ook in t),o pink of coadltfon.” 

remarked tbe old friond.
I <nght to.” be replied. "my naeals 

-H.tr irę cooked on a pink range, all 
•t- food Is kept in a pink icebok and 

I take my balha in a pink tob.”

Tikę* N* Tinę ta Put oa Nethiag.
"Ir «ay« bėrę a stele dictator do- 

lares a modern w..man eaa dreas ia 
*<0 seconds." remarke*! M ra. Grouch.

■ [ «aw one on the street tnday *ho
likę »he had done R !» three,"- 

•;rinr.ed her hushnnd.

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o iei ne. tai skau
da nugarą, gelia inkstų vietą, skauda 
galvą, suka reumatizn a<. valgis nesi- 
virškir.a. vidurk.: rūgsta, žmogus ne- 
niegi ir pripuola kitokios bėdos pūslei. {

Kutinai reikia inkstus laikyti veik- ! 
iais ir š-varini-. Pajutęs skausmą t«»je; 
•rity pradėk gerti apsčiai vantlens 
ri-ic to gauk ketulias uncijas Jad 
šiklts druskos i- ger.-s aptiekos ir pn- 
n.k po arbatinį saiiAsteiį su vandeniu 
»irm pusryč u per keletą dienų, toks
ai pradės ve kt kuopuikiausia. ši gar- 
i druska padaryta s nigščiu vynuo- 
rio. citrinų ir sumni-yta su lith’ia. Ji 
-maldo slapumą mestis- ir palengvina 
ni'lės negaliaviir.us.

Jad Saite druskos -tebra -gios. Iš jų 
a-idar- putojar- - lithia vandeninis 

rėrimas. kurį kiekviena- laika- nuo 
aik<> turėtų gerti.

Žinomas aptiek- js pasakoja, jis 
larrivoda daug Jad Saite drusku žinu
tėms. kurie nori suvaldyti inkstu bė
das. kol jos dar iėra baloje.

REMOLA
GYDO 

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla) I Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA 

išgjdė ir pagelbėjo tūkstančiam.

—Klauskite pas -avo aptiekorių 
REM-OLt arba rašykite pas 

H. Thaier lt ( o. < amb.. Mass..o 
'šbandymui gausit DYKAI 

Gausite jį paprastam pakelyje.

I

"MARGUTIS"
3214* Se. Halsted St.. Chicago. III-

{dėk j laišką vieną dolerį ir 
sausi kas mėnesi po "Margutį.”

IŠGYDĖ PATRŪKIMĄ

Koki* meru* tiMM Garbi** S«**- 
vėj. Panaiioe knygoa lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, či* aprašyta 
kokius dievus garbino senovė* indai 
bei arįjonai, egiptėnai, chaldai, *>y- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai \adir.osi, kur jie gyveno ir ko
kius jie aantikiue su žmonėtnie turė
jo. Knyga atambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimą ietorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .. $1.25 i

Lietuvoa RMpubHlNia istorija ir i**- ’ 
lapių. — Bitas veikalas parodo, kaip, 

nuo 1906 metą revoliucinės Lietuvos 
spėkoa vedė kovą ra caro valdžia, ir, kas sakinys — tai naujas kunigų 
kaip tuo pačia laiku kunigai tą vai- argumentas griūvą. Mokslas ir 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui rtro- t mokslas nuo pradžios iki galo. 
Uncija paėmė virtą, kaip Lietuva H-‘ • •••••••••••»•• • ••••••••
kos paliuoraota ii po caro valdtios ir lHja„ Bamoee SpyfiaL — Ir kito* 
kaip ji buvo apskelbta respublika. fonė> Daugiau juoką, negu Ameri- 
Pridėtaa didelis spalvuotas žemlapis ><oj mun*aino. Šioje knygoje telpa net 
parodo dabartinės Lietuvos rūbelius -2 -Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa- 
;r kaip šalia yra padalyta į apskri- sjLaibįjimai, humoristiški straipraiu- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri į^į ir juokai. Antra pagerinta 
parodo, kaip gimė Lietuvon Reepubli- , 12g j..............................................e.
« •_ e__ •_ •• •«____—•_? j r

Steiiriūnojo kaip Senovės žmonės Perststydave 

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorią paraH 
Ikaas. Antra knygutės dalis yra: *16- 
rirkečtas Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
*0 pusi.......................................................... IBe.
Davatką Gadrinkoe. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų“ telpa 30 įvairią juo
kingų dainą, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 

Irieklamacijoma. tešla pagerinta 
i laida. 4S pusi......................................... 10c.

Aš buvau labai patrukęs keliant 
trunka, keliolika metų atgal. Gydyto- i 
jai sakė, kad vienintelis išgydymo bū
das yra operacija Raiščiai m.vi neget- 
Kjo. Vienok suradau kas mane greitai 
ir visiškai išgydė. I*aug metų praėjo, 
bet patrūkimas neatsikartoja, nors aš 
sunkiai dirbu kaipo karpenteris. Ne
buvo jokios operacijos, nei sugaišto 
laiko, nei vargo Aš ni-.-Ko neturiu tw- 
davimui. bet galiu strteikv i.-.ib; mūri
jąs apie išsigydymą be operacijos, jei 
parašysit man. Eugene- M. I’u’len, 
Carpenter, *5S» <’ Alarcelus A\e., Ma- 
r.a.Miuan, N. J Geriausiai, iskirpkit si 
pranešimą ir parodykit kitiems, ku
ri. patrukę — Jus tur.mi gal išgelbė
sit gyvybę arba pagelbėsil kenčian
ti ms nuo patrūkimo ir bijantiems 
operacijos.

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tao jaus su 

PepsinkSeltzcr 
VAISTINĖSE 25<, 5*. H*? 

SAMPELK DYKA!
. rašyk 

Pepsinu; Selticr Co. 
•Vorcester. Mass.

j

Jis Daugiau
Nepagauna Slogų

Per eilę metą kas rudeni aš kentė- 
riavau nuo sunkių slogu ir įkyraus 
kosulio. Karta draugas priminė 
Trinerio Kartųjį Vyną. Tai buvo trjs 
metai tam atgal ir nu<> to laiko ne
turėjau slogu. As radau, kad Trine
rio Kartusis Vynas sustiprina mane 
prieš slogas." A. Voz^ch

Pert h Amboy, N. J.

Plaučių Uždegimui
—Milžinai Neatsilaiko

A Differeece.
she—Marriage doea chaage • man 
lle—Tn whtt vray?
she— We)l, for tastaacs, yra aaed 

<> offer me a penny for my tbougbts, 
.in<1 uore yon nlfor me a poaod te keep 
-.ti'l.

H* Wm • Caaary.
OM Ladr—Ton mt yra wer»Klnd

’•> krd 1B a rjgc for ten yr*m? Wer* 
on in prison, Biy tood man?

i’raajp (Mltastieally)—So, mnai; I 
vh a casary.

Kas žiemą tūkstančiai .stip
rių ir sveikų vyrų ir moterų 
miršta laukdami, kad slogos 
savaimi pranyktų. Slogoms 
ne vien reikia priešintis, jas 
reikia nukovoti.
Kad užgrūdinti prieš slogas, 
arba pašalint jau gautas, tai 
irupinkissavo viduriais. Nie
kas kitkas nėra taip svarbu.

Už pusvalandžio prieš valgi 
išgerk stalavą šaukštą Tri
nerio Kartaus Vyno. Tas 
puikus tonikas iš kaskaros 
ir kitų medikalių žolių ne
paleis užkietėjimo. Krak
moliniai valgiai greit pasi
leidžia ir apetitas paaki
namas. šiandien gauk bute
li iš aptiekos—$1.25.

O«t «f »ha FryiBg Pu*. 
"PoeBB’t .Toe ever jet tlred of

■. fe’> contlnned ®nlkin»s«?’’
“I tMak ant. ne Mra wkM »

fco< •h* siBca.” ____

MUJJJaaįtiR 

i JI SM

ką ir kaip ji išrodo, čia telpa visi’ 
svarbesni dokumentai: I 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis ra latviais, apra
šymas visą mūšių ra lenkais ir tt 
Yra tai n« knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visą Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.......... $1.60

SielM Balsai. — Puiki knyga, daugy-, 
bė labai gražių eilių ir dainą. Daug 

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

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš-Ka, Muę Bočiai Gyveaa? — Arba
Kristaus laiką. Parašė Lew j tyrinėjimas, kur bavo pirmatiuš 

Wt!lace. 472 pusi................................6^-00 : įmonių lopšinė. Knyga labai pa-

Pajaata. — Lizdeiko Duktė, arba Lw- cal daktarą riolitzerį sutaisė Ba
tūra XIV metašimtyjo. Istoriškas, mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 7« p. 2»c 

romansas M 
463 pusi. • • • •» 

BiMija Satyrsje. — Labai
juokirga knyga su 379 puikiai* p*-< . .visl.it perstatančiais įvairiu, nuo- prmterua,

tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs ši. 
knygą niek.® nesigailės. 332 pus- 
lapi.L Kama •••••*•••••••••• $1.00 
Delk. Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, ataakya koks 
'nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
viens maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitą panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalą? ši
tuos klausimu, suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė D-ras G-mos. 
Kaina ...................................e....................... 15c.

Kodėl Ai Netiki* j Dievą? - Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekviena, gera* 

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

Krip T.pti Suvienytą VaMlją Pffi* 
čia? Aiškiai išguldyti nilietystės 

įstatymai ra reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglą kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagsriuta 
laida. ...................................................... IBe-

Eilės ir Straipsniai. 6ioj knygoj telpa 
23 gražios odes, daugybė straips

nių, juoką, ir tX Puikiai ilius
truota. 95 pusL ao®.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvą vartojimas alkoholio 

ant ją vaiką. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvsis, būtinai 
turėtų perskaityti knygutę. Pa- 
raboiius. PtaL 23 ............................ 10®-

Byla Detrait. Kataliką ra SsdnRs- 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, lBlls 
Antrą kartą jie užpuolė socialistu* 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokią priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistai. Su 
oavtikuiais. <1 nusL ................... He-
Popa, ir Trinias — Ir tris kiti ind*> 

mą* pasakojimai: 1) tini* iš toli
mos šaHsa; 2) Jis surrįšs; 1) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoką ir 
starą ...........................................
"SalsBrija**, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
nėm vertėtą perskaityti. ..........

"O. 8. B,- arba MuMaC IMM. — 
Vieno akto fanas, labai juokingas 

ir getus peiMatymui. Kaina 1fc-

Bernatcwic7’o. j Paparčio žiedas ir keturios kitos 
... $1.50 apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

jdomi ir Žydinti Giria; 3> Klaida; 4) Ko-
, rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės

I

DYKAI h
Rašykit pa* Jos. Triner Co.^H 
ini!3 So. Ashland Avė, Cht-M 
rago. III. de) dykai <nmpello,H

Vardas ............................................
Adresą® ..........................................
Miestus ..........................................

bortus ir tt. ................ tSe.
tpie Dievą. Velnią, bangų ir Praga

rą. Parašę Robert G. Ingersoll, gar- 
'-iauvies pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojai. 72 
pttsl............................................................... 25c.

Amerikon Maeoebaa. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslai*. 16 pusi........................... 10c.

Amžinau Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geria-įsių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.
Pusk 32 . ............................................... lSc.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

NUO ODOS LIGŲ

į
S

R. J. VASIL j 
4*9 RROADffAY, ROOM 4. j 

SO. ROSTON, MASS. | 
rardaada: NAMUS, FARMA8, S 

KRAUTUVES. X

InUurinn: AUTOMOBILIUS, X
NAMUS. FORN1SIUS, KRAU- č 

TUVES h- tt. V
Apdraadžia gyva* j ir sveikatą. X 
PADARAU visokius doku- SLai* <*t* Ii. V

J
MENTUS kaip čia. taip ir Lie- 5 
teeeje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip- 
lrltM, R. J. VASIL
4M Rma4*ay. So. Bnotna, Mana

1 r I

visl.it


i

I

J muitui perai ant nuparot

i

Chicago, 111.

I

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

s vara-
14 une i jų

V znarū» 21. Koto 21.
New York i Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnav:mas. Dėl ki
tu informacijų klauskit* bils 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Man.

1.5ii 
l.-Vi 
2.54 >

vės ir ligos prieš mini iš tar- miesto ir apskričio viršinin
kui išgauti leidimą visuoti-

rus e-—iki s.’t.ou uz s vara.

cijraretanis popie- 
niportuota. Išbandymo-užsakymas 

geriausias —Iei uzsakysit per 
:>i dėl persiuntimo. Jei norėsit 
S 1.00 depozito.

Čia matote vieną dykaduonę jojant ant želvio Miami kurorte, 
Floridoj. Toj valstijoj dabar šilta kaip vasarą, ir turčiai suva
žiavę tenai leidžia gerus laikus.

Beveik kiekvienas žino, kad žiemos sezonas atneša 
pertankiai kosulius ir šalčius, kurie palieka kūną la
bai nusilpnintą. Taipgi tūkstančiai žino, kad lengvai 
virškinamas.

SCOTT’S EMULSION 
yra stebėtinas stiprumo budavotojas. Tai yra cod-liver 
nupuolęs—atbudavokite jį su Scott’s Emulsion. Im- 
aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparumas yra 
kitę reguliariškai po valgio.
iMHMBMHi Semt & Bowne, Bloor.:field, N. J.

DIDELIS KAINŲ SUMAŽINIMAS
ant garsių

VICTORO UOSTOMŲ TABAKŲ IR TABAKŲ
Visos naturalės spalvos—nekvarbuotos

Machorka Rusiškas Uostomas Talkas
Volga 
Ka'huba
Sobieski Lenkiškus
Tikras Machorka
Hungariškas Pypkės-Ta'naka.-
Aukštos rūšies Tabakas <del pvy/.čs ir cigaretųi

Rusiškas Cigaretų-Tabakas
• Stiprus i ................................................
(lengvas ar vidutini-1 ...................
(lengvas ar vidutini-) ........................

Taipgi mes turime aukštesnės
Turime pilnų linija rūkoriaus re.:,menu: dūdele 
ra, tabakierkas ir pypkes, viskas 
pertikrins Jumis, kad musu abak:. 
paštą pridėkit prie viršminėtų kai 
C. O. J»r—tad- su orderiu pasiuskit

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai ii New Yorko j 

Soutnampton kas Sereda vienu is milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETAN1A

Iš BOSTONO: LANCAŠTRIA
Į o paskui aausžemių j Kauną
t Pamatykite Londoną pakelv.
■ Taipgi tiesiai i Londoną ki
I Pėtnyčią nauji, aliejų varo-
| mi laivai. Trečios klesos
■ laivakortės j abu galu iš

ICDNARD LIN&

jų*
u*, k.in

joer R- um.'iti/mv

T-bandykit—tai
IIIOfTV't

J. • c n h.i 1 rn»* nr.
kurte returi v.rt*B.”bri 

bntrH. iokir 
_ 1" tv> d«»k4|.

i ir r*)'** turtine užmokėti 
nž TW^*5tnn*ių :i. Te<pf 

Frr-tnntlmo Ir 
, o nm’auB iDląikv-t 

................ ........... Rnt< 
PiliOiant..................... niokoti nntko.

Kuhn Remedy Co, 
Dept. B. W.

į^ĮBTiS Mi!waokee Avf^ rhteaga, IH.

bio. 5 Sftu>iu 36 d., i &2» m. K E L E 1 V 15

LAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N to mutų korespondentų ir ii Lietuvei Laikraščių.)

INUBAUDĖ ABORTŲ 
•SPECIALISTĘ.”

Kajno apygardos teismo 
sesija Alytuje nagrinėjo ži
nomos Alytuje abortininkės 
Antaninos Kundrotienės, 52 
metų moteries, bylą.

Bv a susidarė taip. Butri- 
moni į miestely pas gyventa, 
ją B. atė jo to miestelio gy
vento ja jauna, 21 metų mer
gaitė. Ona A., atsigulė i lovą 
irpaierškė, kad jai “nege
rai.” Busianti motina. B. pa
kvietė policiją, toji gydytoją, 
ir išalkino, kad Onai A. yra 
paiki ylas abortas.

0. A. policijai prisipažino. 
Abor ą su kažin kokia maši
nėle dariusi du kartus ir paė
musi 14 litų Antanina Kund- 
rotieitė iš Alytaus. Kaip iš
aiškinta, ji važinėdavo po 
visą apskriti, turėjo savo 
agent us ir per tam tikrą lai
ką atvykusi rasdavo eilę kli- 
jenči i. Kelis kartus ji buvo 
pakliuvusi, bet dėl trūkstan
čių kaltei Įrodyti faktų, pasi
sekdavo nuo bausmės pa
sprukti.

Teisme jos klausia, ar tik
rai užsiima šiuo amatu?

—Kai kada — atsako.
Ar mokanti ir esanti gera 

specialistė?
—Taip.
Ar pasisekdavo merge

lėms pagelbėti?
—Taip. — Ji gindamosi 

šioje byloje pasisako, kad 
esanti padariusi apie 20 
abortų, bet neprisipažįsta 
kalta Ji nubaudžiama pus
antrų metų kalėjimo, o Ona 
A., kaipo prašiusi jos pada
ryti abortą, nubausta 4 mėn. 
kalėjimo.

GINKLUOTAS UŽPUOLI
MAS MIŠKE.

Panemunės valse., Pilio- 
nos miške Juozą Kabašinską 
iš Pilionos kaimo sulaikė ne
pažįstamas asmuo, įrėmė 

KAREIVIAI RADO NUO-1 krūtinėn revolverį irreikala- 
pasakyti, ką turįs.
Kabašinskas teisinosi nie

ko neturįs. Nepažįstamasis 
iškratė kišenes ir radęs 10 li
tų, pasiėmė. Taip pat atėmė 
ryšelį su valgiu ir. prigrasė 
apie tai niekam nesakyti.

GĄ MOTERĮ GULINČIĄ 
ANT SNIEGO.

Kalėdų švenčių metu du 
kareiviai vaikščiodami Ma
rikių miškely (ties Klaipė
da), pagal eglaitę, ant kelmo 
rado moteriškus rubus. Už 
kelių sieksnių pamatė šiurpų 
vaizdą — ant sniego gulėjo 
nuoga mergina, kuri pasiro
dė jau pamėlynavusi, susty- 
rusi. Tą dieną gerokai šalo. 
Pajudino ją — dar truputi 
kruta, i-odo gyvybės ženklus. 
Tada jie mergaitę paėmė ir 
pernešė i artimiausias karei
vines. Tuoj pakvietė miesto 
policiją, gydytoją. Mergaitę 
pavyko atgaivinti.

Policija išaiškino, kad ta 
mergaitė buvo pasiųsta gy
dytis, kaip silpnaprotė, į 
Tepliavos (Klaipėdos kr.) 
psichinių ligų ligoninę. Čia 
ji kuri laiką gydyta, bet gy
dytojų. pripažinta jau sveika 
esanti, leista jai vykti namo, 
pas broli. Pakeliui, matyti, ji 
vėl sumišo ir miške išsiren
gusi atsigulė ant sniego. At
gaivinta kareivinėse pradėjo 
klajoti ir vėliau aiškiai buvo 
matyti iš jos elgesio, kad 
silpnaprotė. Policija mergai
tę atidavė jos tėvų, gyvenan
čių šyšgaliuose, globai.

ORGANIZUOJASI KAU
NO BATSIUVIAI.

Kaune yra viso apie 1400 
batsiuvių. Profesijomis jie 
dalinasi i aulininkus, žalios 
odos dirbėjus,-' garborius 
(odos išdirbimo), fabrikų 
darbininkus, savorankiai 
dirbančius ir smulkių batų 
dirbtuvių darbininkus.

Seniau visi batsiuviai buvo 
susiorganizavę Į Odos pra
monės darbininkų profesinę 
s-gą. S-gos Kauno skyrius 
yra turėjęs apie 900 narių.

UGNIS PADARĖ 11,300 LI
TŲ NUOSTOLIŲ, IR NĖRA 
KAS JUOS ATLYGINTŲ.

Alytaus apskr., Simno m. 
dėl nežinomų priežasčių už
sidegė Juliaus Dabulevičiaus 
jau ja, kurioj buvo džiovina
mi linai. Nuo jos užsidegė ir 
ritas namas su javais ir dar
žovėmis. Gaisro likviduoti 
nebuvo galima. Gaisras pa- 
larė savininkui nuostolių už 
11,300 iitų. Trobos nebuvo 
apdraustos, iš niekur varg
ias paramos negali tikėtis, 
jei bent iš gerų žmonių.

VIENĄ PAPIOVĖ, KITĄ 
SUBADĖ.

Sastavos miškely pirma
dieni, Vincas ir Antanas 
Briedžiai peiliais subadė Al
biną ir Juozą Streikus Mika- 
liškių valsč., Talino kaimo 
gyventojus. Albinas Streikus 
mirė vietoje, Juozas nuga
bentas į ligoninę, bet gyvybė 
pavojuje. Piktadariai sulai
kyti.

302 KALĖDŲ PROTO
KOLAI.

Kalėdų švenčių metu Kau
no policija už įvairius nusi
kaltimus surašė 302 asme
nims protokolus. Iš jų 58 už 
girtavimą ir triukšmo kėli
mą. Sulaikyta 7 asmenys.• ___________________ _

MIRĖ MAŽOSIOS LIETU 
VOS RAŠYTOJAS.

Klaipėdoj mirė žymus lie- Vėliau jos veikimas visiškai 
tuvių veikėjas, rašytojas ir apmirė.
žurnalistas Bruožis. Jau Dabar po pralaimėjimo 
prieš karą jis yra parašęs ke- streiko Falkovskio fabrike 
lėtą Knygelių. Kelias ir po Kauno batsiuviai susirūpino 
karo. Nuolat bendradarbia- savo profesinės organizaci- 
vo vietos lietuvių spaudoje, jOS atgaivinimu.. “Soeialde- 
speuconimu A. B. Klaipė- mokrato" redakcijos bute 
diskis ir kit. Be to jis buvo pirmadieniais ir ketvirtadie- 
aktyvus lietuvių veikėjas.; niais nuo 4 iki 8 vai. vakaro 
Paskutiniu laiku jis dirbo'eina narių perregistravimas, 
gubeinatūroje, bet dėl senat- Paduotas prašymas Kauno 
vės ir ligos prieš mirtį iš tar- miesto ir apskričio viršinin- 
nybot buvo išėjęs. kili išgauti leidimą visuoti-

Klaipėdos lietuvių senųjų nam skyriaus nariu susirinki- 
veikėjų eilės retėja. Pernai mui sušaukti.
beveik tuo pat laiku mirė ži
nomas veikėjas Jurgis Bruo-.j 
žaitis. Dabar kitas. Tuo Maž. 
Lietuvos lietuviai liūdi.

IŠ TRAUKINIO IŠKRITO 
KONTROLIERIUS.

Sausio 2 d. tarpustoty Vil
kiniai-Priekulė kontroliuoda
mas traukinį traukinių kont- 
roliei is Eimontas paslydo ir 
iškrito iš traukinio. Sunkiai 
susižeidė galvą. Vietoj sutei
kus pirmą pagalbą, jis nuga
bentas Į Klaipėdos ligoninę.

MINISTERIŲ KABINETAS 
PRIĖMĖ 1929 METŲ 

BIUDŽETĄ.
Ministerių kabinetas jau 

baigė svarstyti 1929 m. vals
tybės biudžetą. Paprastų pa
jamų numatyta 257,443,193 
litų, nepaprastų 2,523,000 lt. 
Iš viso 259,966,193 lit. Išlai
dų paprastų 235,715,409 lit, 
nepaprastų 24,250,784. Iš vi
so 259,966,193 lt. Biudžetas 
pristatytas respublikos pre
zidentui.

TENAI, KUR DABAR VASARA.

t

KĄ VEIKIA AMERI
KONAI.

Rokiškis. Šiame apskrityje 
jTa 130 lietuvių sugrįžusių iš 
Amerikos. 60 užsiima žem
dirbyste ir yra visi tvirti ir 
pavyzdingi ūkininkai. 30 už
siima prekyba. Prekyboj 
jiems nelabai sekasi. 13 jų 
turi garinius malūnus. 17 už
siima amatais, daugiausia 
siuvėjai. 10 vra skurdžiai gy
venančių. Juos apgavo krin
tą auksinai.

BAŽNYČIOJE RADO 
KŪDIKI.

Sekmadienio rytą Kauno 
Bazilikas bažnyčioje rastas 
vyriškos lyties kūdikis, prie 
jo raštelis, kuriame pažymė
ta, kad nekrikštytas; prašo 
pakrikštyti ir padėti i prie
glaudą. Kas jo tėvai, tokie 
dori katalikai — nežinoma.

BAUDŽIA IR ATLEIDŽIA. VIENĄ DIENĄ-UŽPUOLĖ
Notėnai. Notėnų seniūni

joje buvę iki šiol vieškeliuo- ’ 
se mediniai tilčiukai yra pa-1 
keičiami cementiniais. Vam
zdžiai gaunami iš valsčiaus. 
Ūkininkai turi juos parvežti 
ir įtaisyti. Seniūnas N. smar
kiai baudžia tuos, kurie šia
me darbe nepaklauso. Nese
nai piliečiui M. užrašė 50 li
tų baudos, bet žmogeliui pra
dėjus prašyti bauda buvo pa
keista: vienai dienai pas 
"poną" senmną mėšlo vežti.

ŽMOGŲ ŠUO, O KITĄ 
KUNIGAS.

Salantai. Nesenai vienį 
lytmetį einant pil. K. B-tei 
bendru taku pro kleboniją ii 

'šventorių įstaigon dirbti, už
puolė ją klebono šuo ir su-i 
draskė paltą. Nukentėjusioji i 
tą pačią dieną, pasiskundė 
policijai. Po keletas dienų 
einant tai pačiai K. B. tuo 
pačiu taku, šunies jau nebu
vo. Bet užstojo jai kelią ka-i 
mendoriusJ. G. ir neleido 
eiti, už tai kam ji drįsta skųs
ti klebono šuni i

t

PAKLIUVO ANT MALŪ
NO RATO.

Tirkšliai. Su Daubarų ma
lūno malūnininke atsitiko 
nepaprasta nelaimė. Per ne 
atsargumą ji pakliuvo i van
dens dėžę, iš kur smarkus 
vanduo nubloškė ant rato, o 
ratas, sukdamasis, išmetė ją 
•auk. Nelaimingoji buyo ras- 

. _ . , ta ant upės kranto apalpusi,
sidegęs sandėlis. Gaisrą vie- Gerai dar kad nepridaužė 
nok pavyko greit užgesinti, mirtinai.

GAISRAS.
Mažeikiai. Gruodžio 12 d. 

Darbininkų gatvėj buvo už- . « a — a • * •

Palengvina

cd Cross Ink- 
star.s ?*1«-istc- 
r i ai <la-.:na*ni 
visoce apcirkfc- 
sc. Giminu 
Žohia * o n ir 
ohnon. N«r 
runswick,.\J.

I

I

LIETUVĄ
PER BREMENU 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLLJMBUS

•roa atrau stos Linijos 
laivais 

TIK AŠTLOMAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Klesa’—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

Sj Statė St., Boston, Maus

NORTHGERMAN . 
LLOYD-Z

LIETUVĄ
PER H AMRI RC. V

Ant rau.y populiariu laivų 
X epui j uiiiamts švarama* ii 
patarnavimai visMe Liesose.

—$203.00—
IS NEW YORK j KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus Š5. S: V. jeigu 

Taksus, t Trečia Mėsa.

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis ratomis.

llel sugrįžimo leidimų ir kitų 
informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambarg-American Line
20T» Tremont St„ Boston. Mass.

i iš Rusijos >

554 W. Roosevelt Road,

Victor Tobacco Co.
Klauskit pas aptiekorių 
Severus Kalendoriaus.

Sultana Nr.l 
" Nr.2 
" Nr.3

svaras

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

Žurnalas teikia daug žinių apie mokslo ir technikos ste
buklus, apie kitu kraštą pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitvarkymą ir kiirybą.
Užsakymus siųsti galima aUiuneiar.t pinigus paštu, bankų čekiai* sa
lia įvertintuose laiškuose Adresuokite sekančiai:

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

Savo maža paatanta parrMvi kuli liros ir pažangon darbų.

j A S meMŽhi ?io lalkraMo
' " rkaitytojs. krrie kenčia nuo Sob- 

Anjte arba Muskulų Retur ati žino, Strė
nų Skaudėjimo iLnmbaroi. PadacrroR;

♦ Gori •. parašyt man ’ 
Lt i šk.A. pack-dant «a-M 
v o v.orda ir įiMrų

< ti dykai Vie«<.B»-i 
Irrin \ rrfr% HlMug | 
j^tvindymtri man o! 
Khmtmairzmo GyHho-: 
bu. aš noriu ki*k- 

nn kenčianti itt- » 
ki’ ii b '
m..'- tai. ka rali pa- 

‘ .' tryt Kn n - Rben- . 
r t-l t. Retn*xly. Aš* 

« --i ukras. kad bos 
pasekm-M ir jvu* paty- į tai .

tikinsi!' pirnvi. n* -”'J dno«ite r. *n bent f 
vimą N bandykit atsikratyt Re-
nriat:znią per koja* ar od:» su paipšba 
plasi'-riu nr kitokiu daiktų Nebandykit 
įvilioti ji > * T.imm. ttd-. r-h ktra ar 
inai.-n- Tizn'U. N- boedykit išvyti * su už- 
kalbčjmui. Jn* privalot jį praialint. Jie 
yra kr> iju:‘- j- jn- t’i-.te vyti jį lankan. 

f- ai nkin. ta Gar ha atliks Kuhn’a
Rb •jn'atiri R -r :y. Renmatirman turi 
iM-it. j»'i .ų-* ' • pa*»tHno^noti nuo
skatu’mn jr krn’^:imo. Mano sryduolėe | 
panaikina -ka :•*/ - ’i i*. muskulų-
r«*hiT.T. gorklč* ^’inima ir su-?
alingi ma.

Aš noriu parodyt
Jnm«. jei tik jv« man navMyMt*. Aš 
r i ’m d»«.c pr r..«iy: i viena «avaitf. jei 
papra^v-it* D’.mo kor parojo* paMuati 
jUT.« dykai vunn vertva buteliu*
k.-i gy< rolin. nopai<an kokias kita«*
c-y.Piob - ju- x .ftnjot J« iru ;u-’nevarto
jo- n aro .-vdnn’iu. n« nežinot joa
rali pridary:i Prr^kaltykh mn«ę 
lyma /ėmiau ir reikalaukite 
Vieno IW«le- 
rio bonkn* 
išbandymui 
tuoju n*.

• $1.00 Bonka už 25c. 
liK.n.HltiK’ n- Knhn’« SnK-Acate «r-

b.i mi -Kiliu RI'-I1" Rzm^.ly, k-id M-
ir ,11*. kaip .užmojo tuk^an- 

či:<i r. II). -e R um.itizmia rali Imt
pr M.k ir mr- nmarlm n>4lrht MW
iM.aixl.mo. T-ban.lykit—Iru vl»ka» ko
m>-« r. rir,'- Jm.-U jn* .itra««o>. kad ta* 

jum*. 1110100’ uOiaakykitr dau- 
I nau. ]<•>•! ''-iMiisru* r><iymi|._<> ta* auMk* 

t11'. ■* p.'1'l'l — >W — i i, i —, .^1 .,
tai unl t« ir nz^baie*. M" nr*tut*'tamr 
mako bnt-Iiuka. ' '* ‘ *“ -
*(.<i<’iam«* pilno* — — -----

apti-kmc" ilk Ti na 
į Imi'-b* ••inkų* P Samu i,,.

I
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Vietinės Žinios:
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS APVAIKŠ- 
, Č1OJIMAS.

Nedėldieny, 17 vasario, 
So. Bostono lietuviai rengia 
apvaikščiojimą 11 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Prie apvaikščiojimo kviečia
ma prisidėt visa lietuvių vi
suomenė. be skirtumo pažiū
rų ir Įsitikinimų.

Kalbės adv. F. J. Bago- 
čius. K. Paulauskas. 
Gegužis ir keletas kitų.

Programą padės išpildyt 
So. Bostono Jaunuomenės 
orkestrą, vadovaujant Kriau* 
čunui, Gabijos choras ir ke
letas solistų.

Prakalbos prasidės 2:30 
vo pietų. Lietuvių Svetainėj, 
So. Bostone. Kadangi pro
gramas bus labai platus, to
dėl malonėkit nesivėluot, nes 
garsinamu laiku prasidės 
veikimas. Visa lietuvių vi
suomenė kviečiama atsilan-j 

•kyti.
Rengimo Komitetas.

—

Teisių profesorius kritikuoja i 
mirties bausmę.

“Mirtįes bausmė daro dau
giau blogo, negu gero.” pa- Į 
sakė savo kalboj Harvardo 
teisių mokyklos profesorius 
Zachariah Chafee.

“Ne aš. bet mirties baus
mės šalininkai turėtų priro- 
dyt,” jis sako, “kad mirties 
bausmė apsimoka. Gyveni-' 
mo faktai parodo, kad prasi
žengimai dauginasi lygiai 
tose valstijose, kur mirties 
bausmės nėra, kaip ir tose, 
kurios prasižengėlius žudo.

“Kiekvienai bausmei pa
remti yra tiktai trjs argu
mentai : vienas, pataisyti 
prsižengėli: antras, neduot 
jam galimybės daugiau pik- 
tadariauti: trečias, atgrąsin- 
ti kitus nuo panašių piktada
rysčių.

“Aišku kiekvienam, kad 
negalima pateisinti mirties 
bausmę pirmuoju argumen
tu. nes negalima juk pataisy
ti žmogaus, kuomet jis bus 
-nužudytas. Gi prieš antrąjį 
argumentą pakankama ap
sauga yra kalėjimas.

“O trečias argumentas, 
kad mirties bausmė sulaiko 
kitus nuo piktadarysčių, yra 
visai nepamatuotas, nes ne
žiūrint kiek žmogžudžių nu
žudoma. naujų žmogžudys
čių būna vis daugiau ir dau
giau.'*

J. G.

I tokią nešvarią klerikalų ap
gavystę suprato ir jų pakvie- 

Įtimą atmetė, ir paprašė kleri- 
i kalų delegacijos, kad toji 
perduotų jų lyderiams, kad 
minėtos draugijos nariai, vi
si eis i Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojimą Į sa
vo Lietuvių Svetainę.

Reporteris.

i“Red and Black” Repertory 
Teatre.

Pradedant 4 vasario vaka- 
'ru, Repertory Teatre atei
nančią sąvaitę bus vaidina- 

Įma melodrama vardu “Red 
and Black.” Tai yra visai 
'naujas veikalas, da niekui 
; nevaidintas, ir čia bus jc 
.premjera. Dalykas dedasi 
iPort Said’e ir reikalas eine 
i dėl pražuvusių Romanovų 
brangmenų. už kurias atkak
liai kovoja monarchistai ir 
to miesto žulikijos agentai. 
Veikalas parodo urvą, kur 
visokie sukčiai susirenka sa 
vo planus daryti, kur maišosi 
gražios motely s. pinasi šo
kiai ir kitokie dilginantis 
reiškiniai.

Babravičius atvažiuoja šią 
sąvaitę.

' Mums teko patirti, kad ar
tistas Babravičius atvažiuoja 
Bostonan šią sąvaitę. kaip 

'žinia, jo koncertas Jordan 
Hall’ėj bus 10 vasario, bet 
specialiai muzikos akustikai 
pastatyta, tai musų artistas 
nori pirma išbandyti, kaip

Nepamirškite Užgavėnių 
Vakaro.

V’asario 12 <1.. 1929, .Doi^ 
chesterio Lietuvių S. L. A. 
359 kuopa rengia smagų 
bankietą praleisti Užgavėnių 
vakarą. Vieta ta pati kur bu
vote: Eastern Star Temple 
8 Virginia st.. netoli nuo l’p- 

. ham’s Corner. Neklauskite 
joje balsas skamba. Be to,'apie programą. Rengimo ko
ptame koncerte dalyvaus misija žino ką visi geriausiai 
p-lė Amelija Tataroniutė,1 mėgsta. Bus visko. Muzika, 

šokiai ir užkandžiai. Bilietai 
dvejopi. Vien šokiams 50c. 
Su užkandžiais $1.00. Turite 
gauti iškalno. Klauskite “Ke
leivyje” arba pas kuopos na
rius. Rengimo Komisija.

nauja musų muzikos žvaigž
dė. kuri neužilgo baigia ge
riausią Amerikoje muzikos 
konservatoriją, taigi p. Bab
ravičius turbut norės ir su ja 
prieš koncertą bent keliatą 
repeticijų turėti.

Beje, visiems lietuvių vai
kams iki 15 metų amžiaus, 
kurie ima muzikos lekcijas, 
tikėtai i ši koncertą bus duo- 
lami nemokamai. Šituo rei
kalu reikia parašyti šiuo ad
resu: Mr. Vincent A. Jen- 
kins. 1'8 Tremont st.. Boston. 
Jisai tikėtus prisius.

Apvogė National Shawmut 
Banką.

National Shavvmut Ban
kas. viena didžiausių finan
sinių Įstaigų Bostone, išėmė 
iš teismo varantą buvusiam 

.savo klerkui La Place areš
tuoti. Bankas tvirtina, kad 
La Place pavogęs apie $200.- 
000 banko pinigų. Brangus 
kambariai, automobiliai ir 
tankus baliai, pagalios spe
kuliacija ant “stock marke- 
to” buvusios svarbiausios ši
tos vagystės priežastys. Pini
gai buvo imami iš banko per 
metus su viršum.

I
i

Taylor nuteistas miriop.
Barzdaskutys vardu Geor

ge E. H. Taylor, kuris 1927 
metais nužudė Salisbury 
“byčiuose” Stellą Pamalą, 
jauną lenkę merginą iš 
Lawrence'o, pereitą sąvaitę 
buvo nuteistas miriop. Jis 
bus nužudytas elektros kėdėj 
> dieną kovo.

)

Mirė Simonas Reivuta*.
Panedėly, 28 sausio, mira 

senas lietuvis S. Reivutas. Il
gus metus velionis gyveno 
Bostone ir apielinkėje, ir jis 
yra plačiai žinomas. Iš Lietu
vos paėjo Kuršėnų parapi
jos, Šiaulių apskričio. Velio
nio kūnas pašarvotas po 
nuni. 254 Broadway, So. Bo- 

Į stone. Visus pažįstamus pra- 
•šoma atsilankyt.

Walter RayvoL
i
I
i

Bostono Universiteto išlai
kymas kaštuoja 81,685.520 
metams.

BEKERYS JIEšKO DARBO.
l’ajiokau bekarnėje darbo; esu (ki- 

tyręs bekeris, kepu lietuvišką duoną ir 
j moku viską kept. (7)

STšN. BARTULIS
1 2'6 Br<>a<f«ay. So. Boston, Mass.

KONCERTAS
J. Babravičiaus

Su Pagelba Amelės Tataroniutė*

10 Vasario, 3:30 po pietų

Lynno majoras neleido ko
munistams prakalbų laikyt

Bostono priemiesty Lynne 
pereitą nedėldienj komunis
tai bandė suruošti prakalbas 
ir Įtaisyti demonstraciją Le; 
nino mirties sukaktuvėms 
paminėti. Bet vietos.majoras 
Įsakė svetainės dženitoriui 
salę užrakinti ir pastatė prie 
durti policiją.

i

Keliaujantiems j Lietuvą 
žinotina.

Išvažiucjant mums j IJetuvą, 
pažadėjome visiems musų drau
gams. pranešti apie kelionės at
sitikimus. Daugeliui parašėme 
laiškus, kitiems da nespėjome, 
todėl paskelbiame per laikraš
čius. Mes keliaujame jau trečiu 
kartu, todėl turėjome patyrimo, 
kas kelionėje daugiausiai reika
linga. Svarbiausia, kad visi do
kumentai butų gerai sutvarkyti, 
tada kelionėje nėra mažiausio Į 
nesmagumu. K. Sidabras tikrai 
tvarkingai viską prirengė, todėl, 
kelionę turėjom šiuo kartu sma
giausią. Niekur neturėjom ma
žiausios kliūties.

Kurie manote v ažiuoti i Lietu-1 
va ar apsilankyti, ar su reikalais,' 
patartinakreiptis pas K. Sidabrą. 
875 Cambridge st.. Cambridge.! 
.Mass. Tikrai jis vertas pagyri
mo už jo rūpestingą sutvarkymą. 
Visą prirengimą ir dokumentus, 
sutrarko labai tinkamai. Tą pra
nešame visiems musų draugams, 
kadangi mes persitikrone. Linki
me taipgi visiems musų drau
gams geriausių pasekmių ir pa
tariame atvažiuot Lietuvon ap
lankyt namiškius ir draugus.

Vincas ir Rahela Kaminskai.
Padegiių kaimas. Šiaulių apsk.

PUIKUS BALIUS.
Rengia L. M. A. Patalpinė 
Dr-ja, Užgavėnių vakare, 
12 VASARIO-FEB., 1929, 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampa* E ir Silver »ts., 

So. Bostone.
Grieš geriausia Simfoni

jos Orkestrą iš Brocktono. 
Kviečiami visi dalyvauti, nes 
turėsite daug smagumo.

Rengėjos.
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SVEIKATA
^“^TAl DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje' knygoje yra pamatines žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta- 
Kaina 12.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvis Optometnstu

i

DR. J. NARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydurna 
jei reikalas.

261 Hanover St, Buaton. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

ir

Telefesaa *UX

Dr. A. Gma-Guiuskis
LIETUVIS DENTISTA8

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

N«d*liomi* pagal suaitarim*
705 N. Main St. kam p. Broad St. 

MONTELLO, MASS. I 
l 

į!

Įfarkvay AUTO SERVICEį
• and F1LL1NG STAT1ON i

r.'5ercSE53j£5£5iiS2S25e5?5c5252SH5'Hp | Studebaker Karų Ageutura, taip- į 
S Telef«na>: So. tUMon 1058. g «eriam»i.t-*jmo vėta,
rd -■ i Jeieu norite, kad Jusu automo- Į

• Kilius ilgai laikytų, duokit patai- ! 
J svt mums. Darbas geras, kaina I 
| prieinama. Jeigu norite, kad ju$ų Į
I

i
•IaI
L

f Bay View Motor 
l’eter Trečiokas ir

£ Jus, Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI

E MECHANIKAI.
K Taiso v isokius automobilius ir 
C“ gerai patarnauja.
Įf Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
“j patenkintą patarnavimą.
pJ pardavimo vieta:

->IH E. BKOADMAY 
įį Taisvmo vieta:

l IIAMLIN ST.. 
kampas E. Eight st- 

§ SOUTH BOSTON. MASS.

8
f]

• Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Keai Katate and Insuranee 
Justice of the Peace

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

J gi geriausia taiay mo vieta.
J Jeigu norite, kad Jūsų automo-

naras gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIETOK VA1TA1T1S
415 Old Colony Avė-

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

I

l’ASIRANDOOJ V KAMBARYS 
dėl vieno ar dvieju vyrų; kam reika
lingas. gaiima matyti vakarais ar ne- 
dėldieniais. ant antrų iui>ų. (5»

231 Portland st.. t ambridg'’. Maas.

Iiegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse (aklose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S. O. D. 
447 Bro*dway, So. Boston, Maaa
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Klerikalų klapčiukai bando 
apgaut draugystes.

Pereitą nedėkiieni S. L. šv. 
Kazimiero Dr-stė turėjo su
sirinkimą. Pasinaudodami 
ta proga, klerikalų gizeliai 
atsilankė i draugystės susi
rinkimą ir pradėjo piršti, 
kad dr-ja prisidėtų prie kle
rikalų rengiamo apvaikščio
jimo. Nieko blogo kad kvie
čia prisidėt dr-ją prie ap- 
vaikščiojimo. tik visas blo
gas tame, kad klerikalai Lie
tuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą demoralizuoja 
ir draugijas kviečia apgavin- 
gu budu. Per metų eiles So. 
Bostono lietuviai rengia Lie
tuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą Lietuvių Sve- 
taitainėje. jie rengia ir šiais 
metais Lietuvos Nepriklau
somybės a p va i kšči o j imą 17 
vasario. Lietuvių Salėj. 2:30 
vai. po pietų.

Klerikalai savo apvaikš- 
čiojimą taipgi iau surengė, 
pasikvietė savus kalbėtojus 
be visuomenės pasitarimo ir 
tada jie atėjo Į draugystes ir 
kviečia prisidėti. Matomai 
klerikalai tokios pat taktikos 
kaip ir bolševikai, viską daro 
savo kromelio politikai, o 
paskui jau kviečia draugijas 
ir visuomenę, kad galėtų sa
vo blofą pasmardint visų lie
tuvių ir draugijų vardu. S. L. 
§v. Kazimiero Dr-jos nariai

Jordan Hali
N. Angį. Komerv. Name 
Huntington avė., kamp.

Gainsboro »t, Boston.

Tikietai gana pigų*: 
$1.50, $1.00 ir 75c.

Pil kite išanksto Šidlaua- 
ko Aptiekoj, “Keleivio” 
ir “Darbininko” redakc. 
Nueikite pasiklausyti ir 
pasigėrėti savo dailės ir 
dailininkų, o grįšite su* 
žavėti jų dideliais gabu
mais.
Vadovauja:

S.L. A 360 kuopa.
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ARTISTO SMI IKIMNKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 
ANTANO ŽIDANAV1CIAUS

MOKINIŲ KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ,

10 D. VASARIO-FEBRUARY, 1929,
* Prasidės 3 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE
26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS.

Minėtame Koncerte dalyvaus daug jaunų spėkų: 
smuikininkų ir pianistų.

(kerbiami tėvai, kurie leidžiat savo vaikučius muzikos 
mokyklon, taipgi ir norintieji leisti, malonėkite asmeniškai 
persitikrint apie gabumus musų jaunuolių ir paties moky
tojaus. Ir plačioji visuomenė malonės atsilankyti, nes-kon
certas tikrai bus įvairus su patenkinančiomis spėkomis.

Įžanga: 50 ir 35c. Vaikams 15c.

VISŲ ŽINIAI
L'ž visokios rūšies smulkius pa.-i- 
garsinimu.-. kaip tai: pajieškoji- 
mus apsrvedimų, įvairius praneši
mus. pardavimu?-, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį No
rint ta patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodi už sykį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma syki skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 5(ic.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrašti, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
25'; BROADVAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Dtrchester Clothing Shop
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, atimu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tani tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skaras, laiku nušautus: Lapių, 
Muskrat. Raceoon, Opvssum, 
Beaver, Mink ir tt.

MARTIN W ALŲ LIS 
1854 Dorchester ave- 

DOKCIIESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel. So. Boatoa 504-W.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo vak.
NEDALIOMIS:

1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

2*1 Broadw*y, tarpe C ir D SL, 
SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 16—2; S—• 
Sekmadieniai*: 10—S

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 848$

.1

ITALIŠKI ARMONIKAI
išdirbant

I

Mes
ir importuoja- 

! me visokių ra
lių

i dirbtas 
. Itališkas
Akordina* 
geriausias 
oasaulvje.
Ant 10

i metų gva- —
rantuotos Musų kainos žemesnės, ne- 

: gu kitų išdirbėjų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku- 

■ rį prisiųnčiam dykai. (-)
I RIJATTA SEKENELLf R C<>.
. 1011 Blue island a». Dot. 31. Chicago.
, ■ ■ ———m^

PLUNKSNAS. Paku*. Padnškaa. 
Patalui, K aid r a* ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

European
25 LoweII Street,

Didžiausi? sandė
li*. G vara r, tuo jam 
Qž*iganėdinimų.
Pa* mus gausite 
tikras europiskas 
plunksnas ir pa
ku*.

Feather Co^_

k J. KUPSTIS, REAL ESTATE
Taipgi Insuranee ir Mortgičių Seniausia Agentūra 

332 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South F>»ston 1 ''>62--1373.

OFISO \ ALANUOS NLO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ. *

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

Rendų atneša $27im» į metus. Kaina ?22.(šh». J mokėti nemažiau kaip 
$2000. likusius išmokėsite raudomis Dabar būna viekas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite. kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyveni. u. tai tuojau pasinatidokit šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
kį. jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojau® traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH BOSTONE DAR VIEN \ NEGIRDĖTA PROGA!
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampine vieta. Rcndos $820 į metus. 

Kaina $650”. įnešti nemažiau kaip SIihhi Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragy venimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalinga.-; gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas teitų jie j- 
koti darlio. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidau-. Kreipkitės tuojaųs 
pas: A. J. KL'PŠTIS. 332 W. Broaduay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So Boston 1662—1873. . .'tCr'jfr »

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

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

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paved*: 
mano prižiurėji-į 
mui, visuomet' 
būna patenkinti: 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina' 
visiems ir visur: 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Grahorius 

162 Broadway. So. Boston. Mass/ 
Residence: 313 W. 3-rd street. • 

Telefonas: So. Boston 03O4-W. į

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikoiaitis
Vaiandoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
1Š7 SUMMER STREET, 

LAMTRENCE, MASS.

I

Neščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PMdcSettzer 
VAISTINĖSE 
25*

Rašyk Pepsinic ScltzerCo. 
Morcester. Mass. o

GAUSI SAMPEU DYKAI

SPECIALISTAS nertų ir 
KRONISKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORL

Dr.KILLORY
M SCOLLAT SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRR BLDG- 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS M*x 
9 iš ryto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: n* lt M 
1 dieną. 

p

k

DR. LANDAU
tt CHA.MBERS ST.. BOSTON.

765 Cambridge St- Cambridge
TeL Porter 2343

Gydo Veneriška* Liga*. 
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. South Eostos 2*20 
Residence University 1468-J. 

S. AL Fuiiiute-SMlM 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
M6 Broad*ay, So. Boato*. Maa*.

Room 2.

Lietuviška Aptieki
Ma* užlaikomo visokių Vatotą 

ir taksą __
No* Reumatizmo, nnnilpnčjinio 

•trėaų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaiko* Diel>ų iš Lietuvos. 
Patarnavimo* knogeriausiaa. {vai
rios Sapnys, partraukto* iš Lieta
me. Vaistų prisiunčia* ir per 
paštą. Meaų Aptiek* tebėra toj pa- 
C1O) viCioj.

190 SALKM
BOSTON, M A 88.

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

1 ALLEN STREET, Cor. Cha m bers St- BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skandulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
•kasamo j 2 ar 3 dienas. Kaina SSe.

GROBLEWSKI & CO- Plymouth, Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
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