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Chicagoje Tapo Sušaudyti 
Septyni Butlegeriai.

TAI ESĄ PAČIOS POLI
CIJOS DARBAS.

' užklupo tenai septynis jo vy-
■ rus, sustatė visus prie sienos 
i ir visus sušaudė.Policmanai .u prohiblcųo. | Du a). trįs buv0

policijos uniformose. Ir pro
hibicijos administratoriaus 
padėjėjas Silloway tvirtina, 
kad šitą kruviną darbą atliko 
policija, kuri dirba išvien su 
priešinga butlegerių “gen- 
ge.” Jis sako, kad prie šito 
kruvino darbo buvo ir vienas 

| prohibicijos agentas, tik tik- 
pa- rai da nesą žinoma, ar jis bu- 

ar

agentais apiplėšę butlege* 
rius ir paskui juos sušaudę.

Visa Amerika tapo suju
dinta pereitos sąvaitės įvy
kiais Chicagoje. Septyni 
žmonės tenai buvo sustatyti 
prie sienos, sušaudyti, ir gal
važudžiai niėkeno nekliudo
mi ramiai sau prasišalino.

Tai yra prohibicijos i 
sėkmės. Prohibicija uždrau-( vo prie Morano “gengės, 
dė daiyti ir pardavinėti deg- prie jo priešų. Silloway yra 
tinę Amerikoj. Bet žmonės tos nuomonės, I 
degtinės nori ir moka už ją apiplėšė Morano _ 
didelius pinigus. Atsirado atėmė iš jos degtinę, ir pas- 
taip vadinami “butlegeriai,” kui visus tuos žmones šušau- 
kurie degtinę importuoja dė, kad jos neišduotų, 
šmugelio keliais ir pardavi-Į Prohibicijos šalininkai 
nėja ją Amerikos žmonėms, i kaltina Chicagos policiją,

Bet kaip kiekvienam biz- kad ji susidėjusi su padug- 
nyje, taip ir butlegerių biz- nių pasaulio kriminalistais 
nyje eina konkurencija. Chi- varo baisiausį šmugelį ir 
cagoj susidarė butlegerių šaudo savo priešininkus, 
šaikos arba “gengės,” kurios Gi Chicagos policijos vir- 
veda tarp savęs žūt butinę šininkas atkerta, kad tas 
kovą.. Tie septyni sušaudyti šmugelis ir šaudymai, tai tie- 
žmonės prigulėjo Morano sioginė prohibicijos pasek- 
vadovaujamai “gengei.” j mė. Pakol tos durnos prohi-

Konkurentai pasiryžo M o- bicijos Amerikoj nebuvo, jis 
raną sunaikinti. Jie atvažia- sako, niekas apie tokius da
vei keliais automobiliais su lykus čia nebuvo nei girdė- 
kulkasvaidžiais į jo garažą, jęs.'

• I BEDARBIŲ PULKAI JAU 
NETOLI LONDONO.

Iš visų pusių ant Londono 
eina šeši bedarbių pulkai. _______
Kai kurie jų yra atėję po ke- diktatūrai ATEINA 
lis simtus mylių. Eisena buvo 
taip organizuota, kad visi 
šitie alkanų žmonių kontin
gentai įneitų Anglijos sosti- 
nėn sykiu. Ateinantį nedėl- 
dienį, 24 vasario, jie jau ža
da turėti pirmutinę demonst
raciją Londone. Pakeliui 
žmonės bedarbius viskuo šel
pė ir rėmė. Nežiūrint gilios 
žiemos ir aštrių šalčių, iš 
maršuotojų eilių niekas ne
pasitraukė, bet pakeliui vis 
daugiau prisidėjo. Londone 
jie reikalaus iš valdžios dar
bo arba užlaikymo.

Ispanijoj Laukiama 
Permainų.

GALAS?
Liaudis reikalauja grąžinti 

konsti
Šią sąvaitę 

kiama žymių 
jama, kad di 
d e Rivera 
valdžios ir dik 
paskelbtas g 
kįla visas

kad policija 
» “gengę,”

kui visus tuos žmones šušau-

Kaune Universiteto
Studentų Riaušes.

Riaušininkai apšvilpė Sme
toną ir Voldemarą, įkalino 

policiją.
“Naujienos” paduoda ši

tokią žinią iš Chicagos “Tri
būne:”

Vasario 16, po masinio mi
tingo, įvykusio šiandien Lie
tuvos Universitete jo septy- 
nerių metų sukaktuvėms, o 
taipjau vienuolikos metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms minėti, kilo 
studentų neramumai, kurie 
traukėsi per tris valandas.

Kauno policija, nežiūrint 
gautų sustiprinimų, negalėjo 
riaušių patrempti. Kai kurie 
policininkai buvo sugauti ir 
įkalinti Universitete.

Ties Valstybės Teatru, ku
riame ėjo specialis vaidini
mas ir j kurį buvo atvykę 
prezidentas Antanas Smeto
na ir ministeris pirmininkas 
Augustinas Voldemaras, stu
dentai padarė demonstraci
ją, apšvilpdami valdžios at
stovus.

Demonstracija pasibaigė 
pirmą valandą nakties, kai 
gatvėse pasirodė kareivių 
patruliai.

Kaunas tebėra karo padė
ly ir gyventojams užginta po 
1 valandos naktie* rodytis 
gatvėse.

Dvidešimt studentų buvo 
areštuoti.

KROATIJOJ UŽSNIGO 
30 KAIMŲ.

Žinios iš Kroatijos sosti
nės Zagrebo sako, kad per 
paskutines pūgas tenai liko 
palaidota po sniegu 30 kai
mų. Susisiekimas visai nu
trauktas ir nelaimingiems 
kaimiečiams valdžia negali 
nei pagalbos nusiųsti. Tos 
pačios žinios sako, kad neto
li Trzci kaimo rasta savo bū
doj sušalę 5 čigonai.

SNIEGAS SULAIKĖ 
BUDELI.

Zagrebo kalėjime, Kroati
joj, pereitą seredą turėjo būt 
pakarti 4 plėšikai. Bet mir
ties bausmė negalėjo būt įvy
kinta, nes sniegas užsnigo 
traukinį, kuriuo važiavo bu
delis. Taigi, pakol korikas 
nepribus, pasmerktieji mi- 
riop piktadariai galės da pa
gyventi.

MAISTO PELNAGRO- 
BIAMS GRĄSINA 

KALĖJIMU.
Jugoslavijos valdžia išlei

do biznieriams perspėjimą, 
kad pasinaudodami maisto 
trukumu jie nedrįstų kelti 
kainų, nes visi eisią už tai ka
lėjimam

Kruvinos Riaušės

Del kvailo tikėjimo 120 žmo
nių užmušta ir 700 sužeista.

Upę tvarką.
panijoj lau- 

ainų. Spė- 
torius Primo 
Įtrauksiąs iš 

i busiąs 
, nes prieš ją 

O jeigu 
jau Primo de Rivera iš val
džios nepasitrauksiąs, tai jis 
bent sušvelninsiąs savo poli
tiką ir duosiąs spaudai dau
giau laisvės rašyti apie val
džią ir ją kritikuoti.

Šiomis dienomis jisai su
spendavo valstybės seimo 
susirinkimą, kuris turėjo 
įvykti šio mėnesio pabaigoj, 
ir neišleido jokio paaiškini
mo nuo savęs. Todėl yra ma
noma, kad diktatorius ruo
šiasi greitu laiku pasitrauk
ti iš valdžios, kurioj jis išbu
vo 5 metus.

Visa šalis atidžiai seka da
lykų bėgį ir visi mano, kad 
diktatorius negalės ilgiau at
silaikyti prieš visų reikalavi
mą grąžinti demokratinę 
tvarką.

Kad diktatūra pradėjo Is
panijoj minkštuti, tai parodo 
ir tas faktas, kad paskutinė
mis dienomis leista jau gi
minėms ir politiniams drau
gams lankyti buvusį premje
rą Jose Sanchez Guerrą, ku
ris anądien buvo pakėlęs Va- 
lencijos mieste revoliuciją ir 
dabar yra internuotas ant 
kariško laivo. Sanchez pasa
kė, kad už tą sukilimą jisai 
imasi atsakomybę pats vie
nas. Bet tas sukilimas buvo 
legalus, jis sako, nes jo tiks
las buvo grąžinti kraštui 
konstituciją, kuriai yra pri
siekęs pats karalius ir visa 
armija. Valstybės išdavikai 
esą tiktai dabartinės val
džios nariai, kurie tą konsti
tuciją sulaužė.

AKIPLĖŠIŠKAS GROBI- j 
MAS VARŠUVOJ.

šiomis dienomis 4 bandi
tai įsibrovė į vieną Varšuvos! 
pinigų keitimo kontorą ir 
pagrobė visus pinigus. Vie
nam praeiviui bandant sulai
kyti su grobiu bėgančius 
banditus, jis buvo banditų 
sužeistas ir parblokštas į že
mę. Tuo pat laiku atvyko po
licija, kuri banditus pradėjo 
vytis ir vienas iš jų buvo už
muštas. Miniai lavoną apsu
pus, staiga iš jos išėjo du jie- 
pažįstami ir bandė iš numi-

I AMERIKONAS NORI 
NUPIRKT TROCKĮ.

ANGLIJOS MAINERIAI 
MIRŠTA NUO BADO IR 

ŠALČIO.
Nežiūrint kad Anglijoj 

dabar užėjo dideli šalčiai ir 
visiems reikia kuro, anglia
kasių padėtis netik nepage
rėjo, bet dar sunkesnė pasi- 

t____  _____________  darė. Pirma jie nors anglių
rūsio kišenių ištraukti grobį, galėdavo sau prisikasti ir sa- 
Policija tuos du asnAnis su- vo bakūžes apšildyti, o da- 
ėmė. Paaiškėjo, kad jie taip bar sniegas užvertė laukus 
pat dalyvavo pinigų keitimo £ maineriai neturi kuro, 
kontoros grobime. Maisto taipgi negalima jiems 

pristatyti, nes sunki žiema 
PIETŲ AMERIKOJ LAU- nutraukė susisiekimą. Todėl 

KIAMA NAUJO SUSI- daug angliakasių miršta nuo 
KIRTIMO. . šalčio ir bado.

Argentinos sostinėj Bue- ieMFI77.„

EUROPA JO NEISI- 
LEIDŽIA.

ANGLIJOS DARBIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS.

VVansbecko apskrity, An
glijoj, buvo pildomieji rin-

Washingtono senatas už- 
gyrė $14,000,000 dviem karo 
laivams pagerinti. “Arizo
ną” ir “Pennsylvaniją” nori
ma pritaikyt prie naujų karo 
reikalavimų.

Dėl maisto stokos Mask- 
mai į parlamentą, kuriuo ir voje įvedamos duonos korte- 
vėl laimėjo Darbo Partija, lės. Žmonės negalės valgyt 
Jos kandidatas buvo išrink- duonos kiek jie nori, bet 
tas 10,786 balsų dauguma, tiek, kiek jiems bus paskirta.

Bombėjaus mieste, Indi
joj, šiomis dienomis buvo 
baisios riaušės. Jų priežastis 
buvo kvailas tamsių žmonių 
tikėjimas. Mohamedai tiki, 
kad statant kokią nors trio- 
bą, būtinai reikia užkąst po 
jos pamatais keliatą vaikų, 
nes kitaip statybos Dievas 
nebus patenkintas ir trioba 
galės sugriut. Barodos mies
te dabar pradėta statyt dide
lis tiltas. Taigi tarp Bombė
jaus indų pasklydo gandas, 
kad patanai, kurie išpažįsta 
Mohamedo tikybą, vagia jų 
vaikus ir kasa juos po to til
to pamatais. Tuojaus susida
rė tūkstantinės indų minios 
ir pradėjo patanus atakuoti. 
Kadangi patanai tarp indų 
užima maždaug tokią vietą, 
kaip žydai tarp lietuvių, t. y. 
sunkaus darbo nedirba, o gy
vena daugiausia pinigus sko- 
lindamis ir kitokiomis suk
tybėmis verčiasi, tai neapy
kanta prieš juos yra labai di
delė. Kaip išnaudotojų, jų 
baisiai nekenčia ir darbinin
kai. Taigi prie šitų tikybinių 
riaušių prisidėjo ir tūkstan
čiai darbininkų, kurie metė 
dirbtuvėse savo darbą ir iš
ėjo mušti patanų.

Riaušės tęsėsi ištisą sąvai
tę ir jose dalyvavo apie 150,- 
000 žmonių. Ant galo jas su
stabdė tik kariumenė. Žinios 
dabar iš Bombėjaus sako, 
kad per tas riaušes 120 žmo
nių buvo užmušta ir 700 su
žeista. Tiek bent sužeistų už
registruota ligonbučiuose. O 
kiek lengviau sužeistų parė
jo namo, tai niekas nežino. 
Spėjama betgi, kad sužeistų 
skaičius bus nemažesnis, 
kaip 1,000 žmonių. Ir tai vis 
Dievo garbei.

UŽDARYTA KRONSTA- 
TO AKADEMIJA.

Rygos žiniomis, Kronštate 
tapo uždaryta jurininkų aka-J , . . 
dėmi ja, kurioje mokinosi' 

mokyklos išvaryti ir apie 20 ^1^’3 koncer-
areftuota, nes bolševikų MM.0001 metus,
žvalgyba susekė ju tarpe I,®3 Paa?8b®jn šiomis dieno- 
“kramolų.” Sakoma, kad )oby,os telsme f,el
studentai atvirai reiškė savo 
viltį, kad ilgiau Rusijoj ne
gali šitaip būti, kad turėsiąs 
atsirasti koks nors “Napoleo
nas,” kuris išvesiąs Rusi ją iš 
Stalino despotizmo. Dau
giausia studentų priklausę 
revoliucinei komunistų frak
cijai, kuri palaiko Trockio 
pusę.

LENKŲ PASIENIO SAR
GAI KOVOJA SU 

VILKAIS.
Lenkijos valdžia įsakė sa

vo pasienių sargybai saugoti 
gyventojus nuo vilkų, kurie 
dabar pasidarė nepaprastai 
drąsus ir ateina čielais pul
kais iš Rusijos miškų. Gy
ventojai ginklų neturi, todėl 
negali tinkamai su vilkais 
kovoti. Bet šaudymo jie ir 
nebijo. Kariumenė todėl 
prasimanė gąsdinti vilkus 
rakietomis. Sakoma, kad pa
leidus keletą rakietų vilkų 
pusėn, jie bėga atgal į Rusi
ją visomis jėgomis.

SMUIKININKAS HEIFETZ 
GAUNA $150,0001 METUS 

» žiniomis, 
smuikininkas Jascha Heifetz

SPROGIMAS GINKLŲ 
SANDĖLY.

Amerikos armijos ginklų 
sandėly Pig Point, Virgini
joj, pereitą sąvaitę įvyko 
sprogimas^ per kurį 3 žmo
nės buvo užmušti ir 5 sužeis
ti.

nos Aires manoma, kad tarp LE^U OSTEjšALO 

Žiemos žiaurumas Euro-
Bolivijos ir Paragvajaus ga
li kilti naujas ginkluotas su
sirėmimas. hes paskutinė- poj neatsileidžia. Žinios sa- 
mis dienomis Bolivijos ka- ko, kad dabartiniu laiku 
riumenė, pilnai pasiruošusi daugiausia kenčia Lenkija, 
karo veiksmams, nužygiuoti Jos uoste Gdynėj įšalo 110 
80 mylių į Chaco teritoriją, laivų į ledą. Švedų ledlaužis 
Paragvajus dėl to labai neri- “Boldep” turėjo išlaužti per 
mauja. Nerimauja taipgi Ar- ledą kelis perėjimus, kad 
gentina ir Brazilija, nes išro- paliuosavus laivus. Geležin- 
do, kad pietų Amerikoj gali keliai Lenkijoj beveik visi 
kilt karas. sustojo. Galicijos miestas

-------------- iTarnopolis tik per radio su-
UŽDARĖ DAVATKŲ sižino su pasauliu. Kitokio 

MOKYKLĄ. susisiekimo nėra. Po baisių
Meksikos vidaus reikalų šalčių užėjo pašėlusios snie- 

ministerija pereitą sąvaitę 
uždarė davatkų mokyklą 
Meksikos mieste ir išvijo 10 
davatkų, kurios tenai “mo
kytojavo." Valdžia sako, 
kad davatkos buvo įsitaisiu
sios toj mokykloj tikrą klioš- 
torių. Meksikos konstitucija 
klioštorius draudžia, todėl 
toms moterėlėms pasakyta, 
kad jeigu jos da sykį prasi
žengs prieš konstituciją, tai 
bus pasodintos kalėjiman.

KINIJA NUTARĖ ĮSILEIS
TI RADIO I SAVO 

KRAŠTĄ.
Nankingo žiniomis, Kini

jos nacionalistų valdžia nu
tarė įsileisti iš užsienio radio 
aparatus ir jų dalis. Dešimtis 
metų atgal Pekino valdžia 
buvo uždraudus radio.

TARNAS NUŠOVĖ MI- 
LIONIERIŲ.

Pereitos subatos naktį Los 
Angeles mieste buvo nušau
tas aliejaus magnatas Ed- 
ward Lavvrence Doheny. Jį 
nušovė jo paties sekretorius 
ir draugas Plunkett, kuris 
paskui ir sau galą pasidarė. 
Motivas nežinomas, o jeigu 
ir žinomas, tai nuo visuome- 
menės slepiamas.

ŠAUDYMAS KARČEMOJ.
Louisville, Ky. — Pereitą 

sąvaitę čia buvo toks atsitiki
mas. Karčemninkas Renf- 
row išmetė iš savo karčemos 
du Olfordu broliu. Tie įsižei
dę išsitraukė revolverius ir 
pradėjošaudyt iš lauko į kar- 

'čemą. Karčemninko šeimyna 
ėmė šaudyt iš vidaus. Besi- 
šaudant buvo užmušta kar
čemninko žmona ir abudu 
išmestieji Olfordai.

PADEREVSKIS SERGA 
GRIPU.

Nice mieste. Francuzijoj, 
serga gripu lenkų pianistas 
Paderewskis.

go pūgos.

BAISI EKSPLIOZ1JA PO 
BOSTONO GATVE.

Pereitą sąvaitę Bostone po 
Summer st. įvyko baisi eks- 
pliozija, kuri sužeidė 32 as
meniu ir išmušė keliasde- 
šimts langų toj apielinkėj. 
Sprogimas įvyko tame tune
ly, kuriuo eina elektros vie
los ir įvairios rynos. Jo prie
žastis tikrai d a nėra nustaty
ta, bet spėjama, kad sniegui 
užkimšus liuktas, po žeme 
prisirinko daug dujų ir jos 
kokiu nors budu užsidegė. 
Vienos liuktos geležinė 
dangtis, kurios negali pakel
ti penki vyrai, išlėkė 100 pė
dų į orą. Stovėjęs netoli tra- 
fiko policmanas buvo nuneš
tas oro spaudimo net ant ki
tos gatvės. Langų stiklai ir 
akmenįs iš gatvės grindinio 
pasipylė aplinkui kaip kruša 
iš ledingo debesio. Krautu
vėse nukrito visos prekės nuo 
lentynų.

POLICMANAS PALIKO 
$500,000.

Šiomis dienomis New Yor- 
ke mirė policmanas Hugh 
Martin, ir dabar pasirodo, 
kad jis paliko $500,000 tur
to. Ot, ką reiškia prohibici
jos laikais būti policmanu 
Nevv Yorke! Nežiūrint, kad 
alga visai nedidelė, geras 
tvarkdarys gali tapti milio- 
nierium!

Dabar buvusi* karo komis* - 
ras serga Konstantinopoly •.

Trockininkų suėmim? 
kaip praneša užsienių spa* - 
da, tęsiasi. Suimta daugybė 
asmenų. Dauguma išvežioti 
į įvairius kalėjimus ir lab* i 
izoliuota. Ši didžiulė trock - 
ninku “oblava” esanti pada
ryta tam, kąd lengviau gal - 
ma butų baigti su jų vad i 
Trockiu.

Išsiuntimas jo nuspręstas. 
Trockis norįs išvažiuoti Vo
kietijon, tečiau vargu Vokie
tija jį priims.

I Vienas Amerikos mena- 
džeris siūlo Trockiui sutartį, 
pagal kurią jis Amerikoj tu
rėtų sakyti prakalbas. Gud
rus biznieris tiki, kad tas jo 
sumanymas duotų gerą pel
ną, nes Trockio prakalbos 
apie bolševizmą sutrauktų 
daugybę publikos. Ameriko
nai bolševizmo nebiją ir 
Trockio eitų pasižiūrėti kaip 
kokios retenybės. Francuzi ja 
ir Italija atsisakė Trockį įsi
leisti.

Bet vargiai Trockiui teks 
Ameriką pamatyt. Dabarti
niu laiku jis randasi Kons
tantinopoly, kur jį atgabeno 
4 ginkluoti sovietų Rusija; 
sargai iš Alma Aatos. Jie at
vežė jį laivu “Iljič” pereitą 
sąvaitę ir uždarė Rusijos 
konsulate, kur jis dabar sun • 
kiai serga ir iš lovos nesike
lia. Prie konsulato vartų sto
vi stipri sargyba ir jokių lan
kytojų neįleidžia. “Vossis- 
che Zeitung” koresponden 
tas telegrafuoja iš Konstan 
tinopolio į Berlyną, kad b 
drugio ligos, kurią Trocki 
gavo Turkestane, jis dą ser 
ga ir plaučių liga, ir jo die 
nos esančios jau suskaitytos 
Korespondentas mano, kad 
dėl to turbut Sovietų valdžia 
ir pasiskubino Trockį išsiųs 
ti į užsienį, krd jo mirtis jai 
nebetoli, nes jeigu jis mirt 
ant Rusijos žemės, tai pašau 
lis butų galėjęs pasidaryti iš 
vadų, kad Stalino agentai jį 
nugalabijo.

Bet vistiek visi žino, kad 
Stalinas nori kuo greičiausia 
Trockį nusikratyti. Sakoma 
kad jeigu tik Trockis dabai 
kiek sustiprės, jis tuojaus 
bus perkeltas į Sovietų am 
basadą A^goroj, kur dideli 
saulės karščiai drugiu ser
gančiam Trockiui tikrai reiš
kia mirtį.

Berlino žiniomis. Trockio 
šalininkai teiravosi, ar nega
lima butų jį perkelti Vokie
tijon ar Austrijon. Šitos dvi 
valstybės jam butų paran
kiausios, nes jis gerai kalba 

, vokiškai, gerai pažįsta jų gy
venimą ir tenai yra daugiau
sia jo šalininkų. Tečiaus ir 
Austrijos ir Vokietijos val
džios atsakė, kad joms nepa
ranku priimti Trockį į sve-

DEMOKRATAI IŠPARDA
VĖ 30,000 SMITHO

KNYGŲ.
Demokratai praneša

Nevv Yorko. kad jie išparda- čius, kuomet Rusija jį išvijo 
vė jau 30,000 Smitho knygų kaip prasikaltėlį. Tą patį at- 
su jo pereitų rinkimų prakal- sakė Ispanija. Italija ir Fran- 
bomis, ir susirinkę jau $125,- cuzija. Turkijoj Trockiui nė- 
000. Pinigai skiriami atmo- ra jokios dirvos veikti, nes 
kėjimui skolų, kurių demo- komunistų partija tenai yra 
kratai pasidarė prezidento nelegalė ir visokia komunis- 
rinkimais. tinė agitacija uždrausta.

iš
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čiams, kad prie Lietuvos 
jiems butų daug blogiau, ne
gu prie Lenkijos, nes Lenki
joj d a n a šioks-toks parla
mentas, o Lietuvoje jau ir tas i 
išvaikytas.

idien jau nebegali savo pini- VIS DAR MELUOJA APIE 
gų •gauti. Su Jugoslavijos bo- 
nais da prasčiau.

Kad ir didžiausis patrio
tas žmogus butum, vistiek

I

“PLECKA1TIN1NKUS.”
Lietuvos Universiteto prof. 

M; Biržiška buvo nuvažiavęs 
per Kalėdas i Vilnių pas sa-

ĮVAIRENYBES
ir liaudi-

Nėra abejonės, kad tauti
ninkams talkininkai reika
lingi. Tik iki šiol jie negalė
jo susitaikyt, kuriuos i talką 
kviestis. Smetonai, kaip aiš
kiam klerikalui, žinoma, 
maloniau butų dirbti su 
krikščionimis. Bet Voldema
rui gal geriau patinka liaudi
ninkai. nes jis “bedievis” ir 
jie laisvamaniai. Dauguma 
tautininkų taipgi nepripažįs
ta bažnyčios. Ir šita srovė, 
matyt, iki šiol ėmė tautinin- 

Įkų politikoj viršų, nes kuni- 
igai buvo atstumti nuo valstv- 
|bės lovio. Bet kaip bus to
liau. tai lieka da pamatyti

. ... i juk turi pripažinti faktą, kad vo gimines Valdžios žinių
'h- ekonominiu i. -rpt^nfaR-namie. Lietuvos diktatoriai/* . u - d 

žinoma, negalėjo kalbėta Lenkija. ir
su Vilniaus krašto zmone-’ ' • • • • •
mis. .Jie užvedė overtiuras su 
Pilsudskiu ir jo ministeriais.
Ir dėl to jie tapo suvalyti i 
ožio ragą. Lietuvos respubli
ka liko izoliuota. Nėra nei 
Vilniaus, nei draugų!..

SAKO, LIETUVOJ TURĖS mėgsta klerikalu. 
GRįŽTl DEMOKRATIJA. r/nkai jų nemėgsta.

šiomis dienomis Kaune# 
buvo visuotinas Lietuvos, 
valstiečių-liaudininkų suva- 
žiavimas. Advokatas Šleže
vičius pasakė Įžanginę pra
kalbą. Ir toj prakalboj jjs iš
reiškė tvirtą viltį, kad dikta
tūra Lietuvoj turės žlngti. o 
jos vieton vėl atsistos' demo
kratija. Keršyt dabartiniams 
diktatoriams p. Šleževičius 
neketina. Bet. sako, "sugrį
žę i valdžią, busim jau pasi
mokinę.” Turbut jis nori tuo 
pasakyt, kad pteity taip 
lengvai valdžios iš savo ran
kų jau nepaleis, kaip palei
do 17 gruodžio. ,

Šleževičius sako, kad tau-' 
tininkų valdžia pati rengia į 
sau pavo jų. Girti i:

"Mes daug išleidžiame pini
gų neproduktingiems reika-( 
lams. Tai matyti i 
džeto. O musų žemės ūkis, ku
rio gera ateitis reikalauja gerų 
kelių, gerų pritaikintų trans
porto priemonių melioraciijos, 
etc. palieka visai neaprupintas. 
Tik Įsigilinkime, o pamatysime. Rfiėmus ir Žadėjo tą paktą 
kad taip gyvenant mes nususi- pasirašyti, bet paskutinę va
rne ir šviesesnės ateities tu<ų» . landą Voldemaras atsisakė 
nebematysime. Ką tuomet sn- rašytis.
kys tie ponai, kurie šiandieu ta- Pasirašyti Voldemarui to- 
rytum jaučias pasitenkinu? Ar*kią sutartį kartu su Lenkija, 
jie nejaučia pavojaus, keri pa-'kuomet Vilnius nėra Lietu- 
tys sau rengiavai grąžintas, reikštų Vil- 
Ir čia p. Šleževičius mato‘niaus išsižadėjimą. Jo pasi- 

neišvengiamą demokratijos'rašymas reikštų, kad jis atsi- 
grįžimą. Sako: • sako nuo karo su Lenkija,

"...aš nematau kitos išeities. (O jeigu atsisako nuo karo.
kaip vėl reikėš demokratijai (tai turi atsisakyti ir nuo Vil- 
grižti. ' niaus, nes be karo Vilniaus

"Į tai mes visi tikime. Paga-jiš lenkų negi atimsi, žino- 
liau mes padėsime jai grįžti.'ma. Voldemaro atsisakymas 
Bet grįžę jau busime pasimo-{ prirašyti taikos paktą ne- 
kę.“ reiškia, kad jis žada dėl Vil-

Bet “siauro keršto” liaudi-: niaus kariauti su Lenkija, 
ninku vadas ketina neleisti. Tokių planų \ oklemaras ne- 
nes—

"Demokratija ne tam kovoja, 
kad ant savo priešų lavonų ir. 
griuvėsių pastatytų gerovės ru
mus. Taip galvodami gero ne
sulauksime. Demokratija neša 
žmoniškumą, solidarumą ir jos 
tikslu yra ne erzinti žmones, 
liet juos taikyti, vienyti. Maža sutarties \ oldemaras pastatė 
kas padaro klaidų. Bet padarius 
klaidą reikia rūpintis atitaisyti 
ia savo laiku, nepavėlinti.”

Ant galo p. Šleževičius da 
paaiškina, kodėl jis taip 
lengvai atidavė smurtinin
kams valdžią 17 gruodžio. 
Sako: ’

LIETUVA IZOLIUOTA.
Telegramos pereitą savai

tę pranešė, kad Maskvoje 
tapo pasirašytas “amžinos 

iš musu biu- taikos- paktas tarp Rusijos
ir keturių jos kaimynių:Len
kijos. Latvijos. Estonijos ir 
Rumunijos.

Lietuva irgi buvo pakvie
timą i Maskvos konferenciją

gali turėti. Atsisakydamas 
pasirašyti jisai, tečiaus, pa
silieka prie to principo, kad 
Vilnius turi prigulėti Lietu
vai, o pakol Lenkija laiko jį 

1 užėmus. patol negalima su ja 
daryti “amžinos taikos.’

Bet nepasirašydamas šitos

Lietuvą į kitokį keblumą. .Ji 
dabar pasiliko be draugų. 
Visos jos kaimynės — ir ma
žos ir didelės — pasirašė su
tartį su jos priešininke Len
kija. Draugų Lietuva ir pir
ma jau neturėjo, o dabar bus 
visiškai išskirta iš kitų tautų 
šeimynos. Kaip ji prie šito- 

"Mes atidavėme valdžią, ne-,kių sąlygų gali tikėtis Vilnių 
norėdami tautos kraujo pralie- atsiimti, mes negalim supra- 
ti. Gal mes padarėme negerai ?’ rtl 
Tegul sau kaip kas nori taip 
mano. Tai įvertins ateitis.

“Bet musų Įsitikinimais tuo
met kitaip ir pasielgti nebuvo,kratinę valdžią, jie podraug 
galima." sugriovė visus tiltus, jun-

Taigi, iš jo kalbos išrodo? giančius. Lietuvą su kai'my- 
kad liaudininkai turi vilčių nais. 
tautininkus iš valdžios i 
versti, 
vairo iš 
giai jau nepaleisti.

Bet valdžios 
“Lietuvos Aidas." 
dininkų politiką švelnėjant. sunku.
[io \-non rloitrr raiL’ėmoe /ločiy ' '..„,1 -i.

I

’ Į šitokią padėti Lietuvą 
pastatė 17 gruodžio “didvy
riai.” Sugriaudami demo-

Išvaikę Seimą ir su- 
iš valdžios iš? trempę piliečių teises. Lietu- 

ir daugiau valstybės vos diktatoriai pradėjo tar- 
savo rankų taip pi-'tis dėl Vilniaus su Pilsuds- 

i kiu. Ir dabar jie pasijuto, 
organasjkad priėjo liepto galą.

mato liau-
■ 1

Jis ypač daug reikšmės deda 
tam faktui, kad liaudininkų! 
Centras išrinko savo pirmi
ninku p. J. Vileišį. Kaipo 
Kauno burmistras, p. Vilei
šis turis bendradarbiauti su 
valdžia, todėl beveik negali
mas yra daiktas, kad jo va
dovaujamoji partija dabar 
stotų griežtai prieš valdžią. 
“Lietuvos Aidas” 17-tame 
num. sako, Vileišio išrinki
mas esąs “lygus atsisakymui 
nuo opozicijos.”

Klerikalai irgi mano, kad 
liaudininkai gali su tautinin
kais susiartinti. Gal svar
biausia kliūtis tam esąs tik
tai Smetona. Kai dėl Volde
maro, tai jis liaudininkams 
nesąs taip jau tolimas, kaip 
iš šalies išrodo. Esą dalykų, 
kuriais jie visai sutinką. Pa
vyzdžiui. Voldemaras ne-

O Vilnių atsiimti buvo ne- 
. Ir galimas daiktas, 

kad jeigu ne klerikališkai- 
fašistiškas “pučas” 17 gimo- 
džio. Vilnius šiandien butų 
jau prie Lietuvos. Demokra
tinė liaudininkų-socialdemo- 
kratų vyriausybė buvo pra
dėjus jau rimtą darbą šitoj 
kripty. Ji ne su diktatorium 
Pilsudskiu derėjosi, bet dau- 
giausia dėmesio kreipė į pa
čius Vilniaus krašto gyven
tojus. Nes tiktai gyventojus- 
savo pusėn patraukus galima 
tikėtis Vilnių atgauti. O kad 
juos patraukus, tai juos rei
kia Įtikinti, kad prisidėję 
prie Lietuvos jie turės dau
giau laisvės ir geresni gyve
nimą, negu prie Lenkijos. 
Bet ką demokratinė vyriau
sybė buvo šitoj linkmėj pa
darius, atėję po 17 gruodžio 
Lietuvos diktatoriai viską 
sugadino. Jie parodė vilnie

1
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KIEK YRA VERTI LIE
TUVOS BONAI?

Tūlas Antanas Jaura pa
rašė andai “Keleivio” redak
toriui. kad jis noris parduoti 
Lietuvos boną. “Keleivio” 
redaktorius pasiūlė jam už 
$50 boną dvidešimt-penkis 
dolerius

Bet Jaurai, matyt, rūpėjo 
ne bonas. o kas kita. Jisai pa
siėmė “žvalgybininko” rolę 
ir nutarė įskųsti “Keleivio” 
redaktorių Lietuvos konsu
lui. apie ką jis paskui pats 
per "Darbininką” pasigyrė. 
Girdi, “mylėdamas savo tė
vynę. {^siunčiau tą Michel- 
sond laišką 'Vienybei' ir pa
prašiau. kad jį perduotų Lie
tuvos konsului...”

Iš to matyt, kad tam žmo
gui rodosi, jog pasiūlyti už 
Lietuvos boną 50 nuoš. yra 
prasižengimas prieš “myli
mą tėvynę.*'

Bet p. J. Sekys, kuris as
meniškai Jaura pažįsta. 
"Sandaros” 6-tame numery 
sako, kad Jaura nėra toks 
jau didelis “patriotas.” ko- 
kiuo jis dedasi. Sekys mano, 
kad—

"...čia yra kas kita, nes p. 
.Jaura lietuvių laikraščių mažai 
skaito, o prenumeruoja tik 
‘Kurier Codzienny’ iš Bostono 
(taip jis darė gyvendamas 
Lavrence. Mass.).”

Toliau p. Sekys kalba apie 
bonų kainą. Sako:

"Bonus pardavinėti išsigal
vojo patįs pirkikai. ir. pritrukę 
pinigų, pardavinėjo už tiek, 
kiek kas davė, žinau, kad geri, 
švarus žmonės iš tautininkų, 
dvasininkų ir kitų yra Įsigiję 
bonų mažiau dar kai už 50 nuoš. 
Žinau dar. kad vienas bankas 
New Yorke užmokėjo vienai 
našlei už S500 boną tik 120 do
lerių.”

Ant galo p. Sekys pasako, 
kad būnant jam Lietuvoje ir 
kai kurie bankai tenai siūlė 
jam už tuos bonus ne dau
giau kaip pusę.

Mes žinome Soliui.Bosto
ne žmonių, kurie yra parda
vę savo bonus krautuvnin- 
kams po $12—$15, nes dau
giau jie negalėjo niekur 
gauti. :•<

Taigi pasirodo, kad “Ke
leivio” redaktoriaus pasiūly
ta kaina da nebuvo prasčiau
sia. Pasirodo, kad ir Lietuvo
je mokama apie tiek pat.

Palyginus Lietuvos bonus 
su kitų valstybių tonais, 

rodos, kad 50 nuo 
kaip tik vidutinis 
Lietuvos bonams. 

Bonai visuomet yra vertina
mi sulyg jų saugumo. Jeigu 
valstybė yra stipri ir jos bo
nų atmokėjimas užtikrintas, 
tai jų kursas aukštas: bet jei
gu valstybės ateitis neaiški, 
jeigu finansinė jos būklė 
sunki, tai jos bonai visuomet 
būna pigus, nes jų atmokėji
mas nėra užtikrintas, štai 
pavyzdys: Belgijos 7' < bo
nai parsiduoda po $108, Len
kijos 7' < bonai po $87, o Ju
goslavijos 7 G tonai tik po 
$79 nuo $100. šitoks jų kur- j 
sas ant Nevv York Stock Ex- į 
change buvo š. m. 13 vasario.

Kodėl toks didelis skirtu
mas? Todėl, kad nevienoda' 
yra tų valstybių finansinė ir J 
politinė būklė. Belgija šituo, 
žvilgsniu stovi geriau, ir jos 
tonai parsiduoda $8 aukš-, 
čiau “par;” Lenkijos padė-j 
tis silpnesnė, ir žmonės, ku-. 
rie prisipirko jos bonų, šian-j

• •
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mums.
100 yra 
mastas

t

todėl Lietuvos bonai jokiu 
badu negali būt brangesni už 
Lenkijos bonus. Jie turi būt 
daug pigesni, nes neša daug 
mažesnį nuošimtį ir neturi 
amortizacijos fondo, kokį 
tufi Lenkijos bonai. Ameri
kos ir Anglijos bankininkai 
turi pasodinę Varšuvoj savo 
komisionierių, kuris daboja 
Lenkų valstybės finansus ir 
žiuri, kad kas metai valdžia 
padėtų Į amortizacijos fon
dą paskirtą sumą pinigų bo- 
nams atmokėti, taip kad su
kakus bonų terminui, bus su-, 
dėti jau risi pinigai jiems at- • 
mokėti. • j

Taigi. kuomet šitaip ap- ’ 
saugoti Lenkijos bonai neša 
7 nuoš. palūkanų ir parsi- sakymas: 
duoda tik po $87nž $100. tai 
už Lietuvos bonus, kurie ne- , 
ša tik 5 procentus ir nėra ap
saugoti, $50 už $100 yra vi
dutinė kaina.

skelbė šitokią “žinią:”
“Sausio 4 d. grupė pleėkaiti- 

ninkų sutiko prof. Biržišką Di
džiosios Pohulankos gatvėj ir 
pradėjo šaukti nukreiptais 
prieš prof. Biržišką ir Lietuvos 
vyriausybę šauksmais. Prof. 
Biržiška išsigelbėjo pasislėp
damas vieno namo kieme, iš 
kur per privačius butus pateko 
pas savo gimines.”

Dabar p. Biržiška ‘sugrįžo 
iš Vilniaus į Kauną, ir “Lie
tuvos Žinių” reporteris nu
vyko pas jį patį pasiteirauti 
apie tą “plečkaitininkų" už
puolimą. Sako:

“Tamstą gatvėj užpuolė nleč- 
kaitininkarir teko nuo jų bėgti, 
slėptis.. Daug jų ten susirinko? 
Buvo ginkluoti, uniformuoti?“

Ir štai prof. Biržiškos at-

Spsadai Padėtis 
Diktatūros Šalyse.
Diktatūra nepripažįsta 

spaudos laisvės. Nei SSSR, 
nąi Italijoje jokios nepri
klausomos spaudos nėra, o 
eina tik fašistų, arba komu
nistų partijos laikraščiai. 
SSSR visa nekomunistinė 
spauda jau buvo panaikinta 
1918 m. vasarą. Vęliau buvo 
paskelbtas dekretas, kuriuo 
buvo panaikinti visi galimu
mai leisti nepriklausomus 
nuo raidžios partijos laik
raščius. Be to. neperiodinei 
spaudai buvo įvesta žiauri 
analfabetų cenzūra, 
rai, SSSR spaudą 
GPU (žvalgyba).

Italijoje taip pat
! spaudos laisvės jau senai nė
ra. Fašistai trejus metus vedė 
atkaklią kovą su visuomenės 
spauda, vartodami terorą. 
Pagaliau jiems pavyko at
siekti savo tikslo. Italijoje li
ko tik fašistų partijos spau- 

įda.
1925 m. gruodžio 31 d. 

Italijoje buvo paskelbtas 
drakoniškas spaudos įstaty
mas. Šiuo įstatymu spaudo
je dirbti leidžiama tik asme
nims, užregistruotiems “žur

nalistų korporacijoje.” (Fa- 
KAfP SIAUTĖ LIETUVOJ j Ostinė korporacija.) Visi 

1928 M. LIMPAMOS : žurnalistai skiriami i tris ka- 
LIGOS. tegorijas. Pirmai kategori-

1928 m. Lietuvoje viso sir-: iaĮpriklauso “profesiona- 
go užkrečiamomis ligomis; ^a^ dk’bę spaudoje ne ma- 
25,745 asmens. Iš jų mirė1žiau pusantrų metų ir tun 21

I
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•‘švenčiu metu dauy žmonių; 
vaikščiojo gatvėse. Daug ma-’ 
ėiau girtų ir triukšmaujanč’ų. 
Tečiau mane niekas neužkabi
no. Su jokiais plečkaitininkais 
gatvėj nebuvau susitikęs.

“Tiesa, priduria p. prof.. Šla
pelio knygyne būnant, atėjo 
emigrantas stud. Ancevičius. 
Pasisveikinome. Ir tiek.”

Tai ve. kaip fabrikuojami 
prasimanymai apie “plečkai- 
tininkus.”

P-I KA nutarė LIET. VALS- 
raaeus tiečių liaudininkų 

SUVAŽIAVIMAS.

Rezoliucija dėl užsienio 
politikos.

L. V. L. S-gos suvažiavi
mas, Įvykęs Kaune 1929 m., 
sausio m. 13 d., susipažinęs 
su svarbiausiais Lietuvos už
sienio politikoje įvykiais po 
perversmo ir konstatuoda
mas:

(1) kad Tautų Sąjungos 
Tarybos 1927 m. gruodžio 10 
d. rezoliucija uždeda Lietu
vos Vyriausybei pareigą at
naujinti santikius su Lenki
ja. visiškai apeinant okupuo
tos Lietuvos klausimą ir tuo 
atima iš musų tautos svar
biausi ginklą pagrobtai sosti
nei Vilniui vaduoti,

(2) kad esamomis žinio
mis su Vokietija pasirašyta 
prekybos sutartis, kimi fak
tiškai gi ęsia padalyti iš Lie
tuvos vokiečių koloniją, pa
čiai Lietuvai beveik 
neduodama,

(3) kad siekiant 
ninti krikšč. demokr. 
jos veikimą opozicijoje, pa
sirašytas konkordatas su Va
tikanu, kuris Įteisindamas 
klerikalizmo siekimus musų 
mokyklose, faktiškai sustip
rina žalingą valstybei kleri
kalizmo Įtaką Į musu krašto 
gyvenimą,

(4) kad ryšy su dabartine 
Lietuvos vidaus. gyvenimo 
kiyptimi ne tik nieko nėra 
padaryta Pabaltės Valstybių

. Sąjungos įgyvendinimui, bet 
ir patys santykiai su Pabal
tės Valstybėmis yra apleisti 
žalingai svetimai Įtakai.

(5) kad išeinant iš vidaus 
gyvenimo sumetimų, arba 
dėl vadinamo valstybinės 
minties giminingumo, rūpin
tasi susiartinti su tokiomis 
tolimomis Lietuvai valstybė
mis, kaip Italija, o nekreipta 
reikalingo dėmesio i sutvar
kymą santykių su artimes
niais Lietuvos kaimynais, 
konstatuodamas tai visa. L. 
V. L. S-gos suvažiavimas 
randa reikalingu, kad Lietu
vos užsienių politika butų 
labiau pagrįsta krašto gero
vės sumetimais ir nesivado
vautų atskirų grupių bei as
menų siekimais. Lietuvos

Bend- 
daboja

jokios

nieko

PASIKORĖ BIJODAMA 
BAUSMĖS.

Prie Subačiaus geležinke? 
lio stoties, miestely P-kienė 
slaptai pardavinėdavo degti
nę. Kelis kartus buvo sugau
ta. Paskutiniu laiku pas ją 
vėl rasta didelis kiekis degti
nės. Už tai jai gręsė didoka 
bausmė. i

Bijodama bausmės išėjo iš 
namų, vaikščiojo po kaimus. 
Bet ir tai neatsargu. _ 7__ ,_______

Sugalvojo išėjimą. Nuėjo 248 asmens. Apie 4,121 as-, metus amžiaus. Antra kate- 
į mišką. Iš skaros pasidarė muo sirgo gripu, apie 4,35-7 ?orjia— tai “praktikantai. 
virvę, užsirišo ant medžio—trachoma. 4,017 asmenų— 
šakos. Įlipo į medį, virvės an- Veneros ligomis. 1.402 as
trą galą užrišo ant kaklo, šo- mens džiova. 3.048 — ty
ko nuo šakos ir pasikorė, maris. Kitų užkrečiamų ligų 
Taip tragiškai baigė gyveni- skaičiai nedideli, vos po ke
rną Subačiaus traktierščikė. lis šimtus siekia.
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Tą kategoriją sudaro žuma- 
ilistai neatsakę anksčiau nu
rodytiems reikalavimams. 
: Trečioji kategorija — “pub- i 
ilicistai.” kurie be darbo' 
spaudoje turi dar ir kitą už
siėmimą. į žurnalistų korpo
racijų narius priima komisi
ja iš penkių fašistų, skiria
mų vidaus reikalų ministe- 
rio. Kiekvienas žurnalistas, 
prieš stodamas j korporaci
ją, privalo pristatyti polici
jos liudijimą, kad pastaroji 
prieš tai nieko neturi. Kiek
vienas periodinis leidinys 
privalo turėti atsakomąjį re
daktorių iš “profesionalų” 
sekcijos. Atsakomuosius re
daktorius tvirtina fašistinis . # _
valstybės gynėjas, kuris už- tarptautinės padėties sustip- 
klausia policijos vadą apie 
kandidatūrą į redaktorius. 
Fašistų įstatymas baudžia ne 
tiktai redaktorius ir leidėjus, 

' bet ir spaustuvę, kurioje yra 
' spausd inamas laikraštis.
Kad pasiliuosuotų nuo atsa
komybės, Spaustuvė gali 
įnešti tam tikrą užstatą.

šio įstatymo pagalba fa
šistai laikraščių leidimą pa- 

i d arė savo partijos monopo
li ja. Jiems net nereikėjo 
įvesti cenzūros, kad panai
kintų laisvą spaudą. Vienoje 
savo kalboje Mussolini net 
pasigyrė, kad fašistinėje Ita- 

j Ii joje nesą cenzūros, tečiaus 
jis nutylėjo, kad už tai Itali
joje yra laisvos spaudos už
draudimo dekretas. Kai dėl 
žurnalistų “korporacijos” 
narių — tai jie naudojasi 
ypatinga fašistų valdžios 
globa. Jų naudom iš laikraš
čiu prenumeratorių imamas 
specialus mokesnis, iš kurio 
sudaromas pensijų fondas 
ir tt. Žurnalistai valdininkai 

I ir visokie plunksnos parsida
vėliai naudojasi visokiomis 
privilegijomis. Korporacija 
žiuri, kad leidėjai jų neeks
ploatuotų ir tinkamai apmo
kėtų jų “darbą.” “L. Ž.”

rinimui L. V. L. S-gos suva
žiavimas randa butmu Lie
tuvos vidaus gyvenimo kon
solidaciją. demokratijos ir 
parlamentarizmo pagrin
dais. *

RUSIJA ATSILIKUSI NUO 
PASAULIO 2000 METŲ.

Rusijoj dar galima užtikti 
dalykų, kurių kitose šalyse 
berastum tik prieš Kristaus 
gimimą. Rusijoj leidžiama 
dabar vadinamų sieninių 
laikraščių, kokius vartodavo 
senieji romiečiai. Romoje 
anais laikais valdžia išstaty
davo rinkoje arba prilipyda
vo prie sienos tam tikrus pa
skelbimus ir žinias, ir žmo
nės apstoję tatai kasdien 
perskaitydavo. Romai tat 
buvo laikraštis. Tokrų“laik- 
raščių” rusai bolševikai da
bar turi kelias dešimtis. Tie 
‘^laikraščiai” išrodo labai 
mizemiškai. Ant storos pap- 
kos arba lentos yra sulipdyti 
rubrikomis rankraščiai ir lai
kraščių iškarpos, tarpais yra 
prifn&liavota anglimis, vyš
nių sunka kokių nors karika
tūrų, o “laikraščio” antgalvis 
vaizduoja koki nors bolševi
kišką simbolį.

Konstantinopoly pasibai
gė didelė politikė byla, ku
rioje 36 žmonės buvo kalti- 

Į narni sąmokslu suversti dik
tatoriaus Kernai Pašos val
džią. Penki jų pasmerkta mi- 
riop, 16 kalėjiman, kiti iš
teisinti.

I

AUKOS SOCIALDE
MOKRATAMS.

Draugė A. Liutkuvienė
15 vasario paaukavo $1.00

Kasoj buvo.................5.00

Dabar yra ................$6.00 
S. Micheisonas.
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KENOSHA, W1S. 
Kaip Kasimieraa Mickevi

čius nusišovė.
“Keleivio” 6-tame nume

ry* patėmijau žinią antgal
iu: “Nusišovė Kazys Mic
kus.” Kas tą žinią laikraš
čiui padavė, matyt, ne viską 
apie velioni žinojo. Taigi aš 
čia paduosiu kaip ištikrujų 
buvo. Buvo ve kaip:

Kazimieras Mickevičius, 
kuris angliškai buvo vadina
mas “Big Charlie” Mickus, 
turėjo Kenoshoj saliuną. 
Sausio 28 dieną jis savo kar
čemą uždarė ir išėjo namo. 
Eidamas susitiko keliatą pa
žįstamų. tai atsisveikino su 
jais ir pasakė, kad daugiau 
jie jo jau nebematysią. Už
ėjo pas advokatą, pas ugna- 
gesius, davė jiems cigarų, 
paskui nusikirpo plaukus, 
nusiskuto, išsivanojo, nusi
pirko naują siutą, čeverykus, 
parėjęs namo nusirengė,, at
sigulė lovon, užsiklojo, kai
rią ranką pasidėjo ant kruti
nės, o i dešinę pasiėmė revol
veri ir paleido šūvi žemiau 
ausies. Tai atsitiko apie 2 va
landą po pietų.

Šeimininkė pašaukė poli
ciją. Atvažiavus policijai, 
rasta $480.59 pinigų ir 2 
“palisai” iš gyvybės apdrau
dos kompanijų, ant $500 
kiekvienas. Be to da velionis 
prigulėjo prie Amerikos Lie
tuvių Politiško Kiiubo ir prie 
draugijos “Lietuvos Balsas.” 
Kliubas išmokėjo $100 po
mirtinės. bet “Balso” drau
gija nemokėjo, nes jos kons
titucijoj pasakyta, kad na
rys, kuris pats pasidaro sau 
galą, pomirtinės negauna.

Velionis buvo palaidotas 
31 sausio miesto kapinėse. 
Vainikų buvo nuo brolio B. 
Mickevičiaus, nuo C. K. Bra
zio su šeimyna, nuo Vaiče- 
liunų, nuo abiejų draugijų ir 
nuo Simmons Co. Brass Bed 
Departmento. Automobilių 
lydėjo apie 45. Kenoshoj pa
liko brolis Bronislovas, o 
Lietuvoje—dvi seseri ir bro
lį. Buvo kilęs iš Šiaulių ap
skričio, Gegėdžių kaimo. 
Nusižudymo priežastis neži
noma, nes velionis nepaliko 
jokio raštelio. Kenoshos 
mieste išgyveno apie 30 me
tų. Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. C. K. B.

P1TTSBURG, PA. 
Darbai eina prastai.

Dabartiniu laiku Pittsbur- 
ge gana prastai eina darbai. 
Ypač bloga su jais Soho da
lyje, kur daugiausia lietuvių 
gyvena. Didžiausis fabrikas, 
N. Tube Pipe Mill, jau antri 
metai stovi uždarytas. Tenai 
dirbo daugiausia lietuvių. 
Kai kurie yra išdirbę po 20 
metų ir daugiau. Dabar visi 
išmesti i gatvę. Žinoma, 
dirbtuvei sustojus, kai kurie 
susirado jau darbą kitur. 
Nors “paipmily” reikėdavo 
sunkiai dirbti, bet žmonės 
uždirbdavo neblogiausia. 
Dabar girdėt, kad šita dirb
tuvė daugiau turbut jau ne
atsidarys.

Iki šiol Pittsburgas buvo 
žinomas kaip “Smoky City” 
—Guminis miestas. Bet da
bar miesto valdyba pradėjo 
daiyt pastangų nors patį 
miesto centrą padalyt šva
resniu. Dėl to daug fabrikų 
keliama i miesto pakraščius, 
o kai kurie kraustosi da ir to
liau — i West Homestead ir 
Į Donorą. Keliatas metų at
gal Penn. avenue apielinkėj 
buvo didelių fabrikų, kur 
dirbo po keliatą tūkstančių 
darbininkų. Dabar jau to nė
ra. Fabrikams išsikėlus to
liau, keliasi ir lietuviai.

Miesto centre dabar stato
mi dangarėžiai — “sky sera- 
pers.” Per du pastaruoju me
tu išaugo jau apie 10 triobė- 
sių po 34 aukštus, šiandien 
Pittsburgas jau nebe tas, ką 
buvo 5 metai atgal.

Pastatyta taipgi keliatas- 
puikių tiltų, kuriais eina per 
Allegheny upę susisiekimas 
su šiaurine miesto dalimi. 
Bet nauda ir džiaugsmas iš 
šito progreso tiktai kapita
listams ; darbo žmonės, kurie 
pastatė tuos dangarėžius ir 
tiltus, kaip skurdo, taip ir 
skursta. Jie laukia vis “’pros- 
perity.” apie kurią pasakoja 
kapitalistų spauda: bet dar
bininkams “prosperity” reiš
kia tiktai sunkų darbą. O kai 
darbo netenka, tai prasideda 
skurdas. Pittsburgietis.

šnairuoti, kada eina musųl 
visų bendri reikalai, tiek kai
riųjų, tiek dešiniųjų pažiu-1 
rų? Argi mums nenusibodo 
baladotis po mažas ir tvan
kaus oro sales? Argi nenusi
bodo Vytauto kliube stum
dytis ir kvėpuoti tą smirdan
ti karčiamos kvapą? Argi 
nėra gyvo reikalo, klausiu, 
mums patiems įsigyti jaukią 
ir švarią salę, kur galėtume 
kas šeštadienio vakaras pasi
šokti bei pasiskaityti laikraš
čių ir knygų? — Reikia 
mums švarios salės, reikia 
mums knygyno-skaityklos! 
Tą mes galėsime Įsigyti tik 
tada, kada mes stosim petys 
petin ir visi dirbsime, ne
lauksime kol kiti padarys!

Tad kviečiu visus Montre
alo lietuvius ir lietuves stoti 
i Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukteių Pašalpinę Draugiją 
ir dirbti iš vien, broliškai 
vienas kitam ranką paduo
dant! Tik tada mes nusikra- 
tysime tos tamsumos, kuri 
šiandien mums, montrealie- 
čiams, neleidžia žengti i 
šviesią ateiti. Z. •

Taipgi tariu • LSS. 61 kp. 
vardu visiems ačiū, kurie at
silankė ant prakalbų.

Socialistas.

!Kas Mums RašomaJSuimtas V.Misiunas! m

1

»

Iš Detroito žmonės skun
džiasi. kad biznierių vaka
rienė buvusi labai prasta. 
Įžangos reikėję užmokėti 
150 centų, o valgyt žmonės 
gavo kiniško “čapsui,” nuo 
kurio tūli net apsirgo.

------—__ ~ v 
politinis. Tečiaus vokiečiai 
po ilgo laiko dalyką išaiški
no ir V. Misiūną išdavė Lie-

Kas jis buvo per vienas?
Vytas-Vaclas Misitmas

buvo Alytaus smulkaus kre- tuvos policijai. Dabar Mišių- 
dito banko vedėjas. Jis įvai- nas kalėjime, 
riais sukčiavimais ir savo ap-; 
sileidimu padarė sakytam) 
bankui 36,000 litų nuostolių! 
ir 1928 m. birželio mėn. ma-!
tydamas, kad visa tai išeis 
aikštėn, nutarė pasislėpti : 
pavogė dar 29,000 litų ban-

MONTREAL, CANADA. 
Špitolninkų vakaras — po 

25c. klebono Marcelei 
ant kelinių.

Vasario 10 d. čia Įvyko 
bažnyčios skiepe špitolnin
kų vakaras, kuri garsusis 
Montrealo klebonas buvo ge
rai per pamokslą išreklama
vęs. Jis sakė,jcad busiąs vai
dinamas nepaprastas veika-( 
las, o Įžanga “tiktai” 25 cen
tai.

Žmonių prisirinko pilnas 
skiepas, bet “artistai” pasi
rodė taip prastai, kad publi
ka pradėjo tarp savęs kalbė
tis ir juoktis iš tokio vaidini
mo. Garsusis klebonas Pet
rauskis davė visiems Įsaky
mą užsilaikyti ramiai, nes 
viršuje esantišventa vieta, 
bažnyčia, tai juoktis nevalia. 
Bet kada publika to įsakymo 
nepaklausė, tai kunigas nu
šoko nuo scenos ir leidosi 
salės viduriu publikos mal
šinti. Pamatę tokį juodą 
paukšti po skiepą lakstant, 
kai kurie nusigando ir nutilo. 
Sugrąžęs atgal ant scenos 
kunigas pranešė, kad loši
mas jau pasibaigė, dabar tik 
padainuosiąs “nekalto prasi
dėjimo” susaidės vytų cho
ras. Bet jie pradėjo dainuot 
su antra punktu ir tuoj užsi
kirto. Publika vėl pasileido 
juokais, kad “nekaltieji” ne
moka dainuot. Scena užsida
rė. Paskui vėl atsidarė ir pa
sirodė “nekalto prasidėji
mo” merginų choras. Bet ir 
toms nesiseka. Vėl sceną už
darė ir pabaigė dainuot už 
scenos.

Kunigėlis pasakė karštą 
prakalbą, ragindamas susi
rinkusius rašytis prie parapi
jos ir prie “nekalto prasidė
jimo” choro. Publikoj matėsi 
nepasitenkinimas ir girdė
jau. kaip žmonės piktinosi. 
Sako, tik paaukavom po 25 
centus kunigo Marcelei ant'
kelinių, tai ir viskas. j Worce$tery mirė lietuvių

Ten buvęs, kunigas Julius Čaplikas.

I Iš Great Neck, N. Y., pra
nešama, kad tenai apsivedė 
35 metų amžiaus Mikas Vir
bickas su 60 metų amžiaus 
našle Vasiliauskiene. Virbic
kas esąs komunistas ir “Lais
vės” skaitytojas, bet šliubą 
ėmė pas kun. Miluką.

Iš Edvvardsvillės, Pa., ra
šoma, kad anglių kasykloje 
tenai tapo užmuštas Jurgis 
Pangonis, 45 metų amžiaus 
lietuvis.

“Kel.” kor.

i Medicinos Žinios.
Rašo Dr. Margeris.

Vėžys kiniečiuose.
Vėžys, baisiai paplitusr O ~ j J » * IT

ko pinigų ir pabėgo Į Vokie-: mirtina liga, dažniausiai au
ti ją. Tokiu budu Alytaus i ga pas vyrus skrandy iržar- 
smulkaus kredito bankas pert nose. o pas moteris — gim- 
V. Misiūną turėjo 65.00(1 litųfdoje ir krūtyse. Kinijoj šita

* i baisi liga ir gi gana išsiplė
tus,- visdejione taip labai, 
kaip Amerikoje. Tenais ta
čiau skrandžio ir žarnų vė
žys retai tepasitaiko. Gali
mas daiktas, kad nesant pa
kaktinai daktfara, nepadaro
ma atatinkamas egzamina
vimas, o gali bpt, kad kinie
čių maistas ir apskritai natū
ralūs gyvenimas ‘ neduoda 
taip patogios dirvos vėžiui 
skrandy ir žarnose augti, 
kaip tai yra Amerikoj. Atro
do, jog paskutinė pažiūra 
yra teisingesnė. Keistas dai
ktas, bet jis yra faktas, kad 
Kinijos vyruose vėžys daž- 
niausia>uga ant varpos, kas 
Amerikoje daug rečiau pasi
taiko. O. kinietėsė dažniau
sia auga gimdoje ir krūtyse; 
taigi panagiai, kaip ir Ameri
kos moteryse, tik kinietėse 
rečiau. Matoma, kad prie 
daugybės v^žio priežasčių, 
kurių mokslas pakol kas nei 
vienos tikrai nežino, noroms 
nenoroms reikia priskaityti 
ir civilizaciją, nes kur tik 
žmonės pasiekę aukštesnės 
civilizacijos, tenais ir vėžys 
labiau praplitęs, pavyzdžiui. 
Amerikoje.

Mirusi motina pagimdė 
kūdikį.

Pietinės Afrikos Medika
is Associacijos Žurnale Dr. 
Brnwn rašo, kad jam pasi
taiką matyti moterį, kuri jau

nuostolių.
V. Misiūnas—žvalgybininkas

Pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 
metais V. Misiūnas tarnavo 
politinėje policijoje. Ten be
tarnaudamas pasižymėjo 
kaipo tikras mušeika politi
nių kalinių laike tardymų. 
Bet pabaigoje 1923 m., ro
dos už kyšių ėmimą, iš žval
gybos buvo išvytas.
V. Misiūnas kaip “koopera

tininkas”...
Išvytas iš žvalgybos, M i; 

siunas prisiplakė prie sakyto 
banko ir tuoj tapo jo vedėju. 
Tarnaudamas banke V. Mi
siūnas varė didžiausi šmuge
li. Ir galop da pavogė 29.000 
litų giynais pinigais.
V. Misiūnas kaip “valstietis 

liaudininkas.”
Tarnaudamas banke, V. 

Misiūnas norėjo pasirodyti 
dideliu “demokratu” ir vi
suomenininku. Ypatingai, 
kada kraštą valdė 1926 m. 
pažangiosios partijos, V. Mi
siūnas pasirodė “karštas” ir 
“aktyvus” valstietis liaudL 
ninkas. Mat, norėjo patai
kaudamas valdančioms par
tijoms Įgyti jų palankumą ir 
gauti šiltą vietelę, kad vėliau 
ten galėtų varyti gerą bizni.

V. Misiūnas kaip “tauti
ninkas”...

New Britaino lietuviai su
silaukė naujo advokato. Šio
mis dienomis tenai atsidarė 
savo ofisą Kazys P. Tamu- 
lionis. Vienas lietuvis advo
katas New Britaine jau bu
vo. taigi dabar bus du. Yra 
ir du lietuviai gydytojai.

LAWRENCĘ, MASS. 
Iš lietuvių socialistų 

darbuotės.
Sausio 27 d. 1929, LSS. 61 

kuopa buvo surengus prakal
bas drg. S. Michelsonui. Pir
moj temoj kalbėtojas papa
sakojo apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą, kaip Lietuvos 
žmonės vargsta po fašistų 
“valdžia,” kaip Lietuvoje 
yra teisiami žmogžudžiai ir 
kaip politiški prasikaltėliai. 
Kalbėtojas sako, kad už 
žmogaus užmušimą duoda
ma metai kalėjimo, o politi
niai kaliniai, už tai kad ko
voja už geresnę ateiti, sodi
nami visam amžiui kator
gom

Toliaus kalbėtojas nuro
dė. kad Lietuvos valdininkai 
i vieną vakarą praleidžia po 
30,000 baliams. O kai. reikia 
našlaičiams pašalpos, tai 
siunčia savo misijonierius 
Amerikon aukų rinkti. 
Sako, neduokit tiems mi
si jonieriamš nei supuvusio 
skatiko: jei turit atliekamą 
doleri, tai sušelpkittas nelai
mingas darbininkų šeimy
nas, kurių vyrai sėdi uždary
ti kalėjimuose arba Varniuo
se. Kalbėtojas mano, kad 
dabartinė valdžia ilgai negy*- 
vuos. Ją turės žmonės nu
versti, arba ji viską prašmu- 
geliavus turės bėgti kur i 
užsieni. Jo manymu, atei
nančioji valdžia susidarys iš 
socialdemokratų ir liaudi
ninkų, kurie tikrai stengiasi 
pagerinti vargingųjų gyve
nimą.

Antroj temoj kalbėjo apie 
socialistus ir komunistus; 
nurodė, ką komunizmas “da
vė” darbininkams per vie- 
nuoliką metų. Sako, šian
dien komunistai skaldo vieni 
kitiems galvas. Jie dabar yra 
pakrikę net į tris “partijas” 
ir patys nežino, kuri jų yra 
geresnė. Sako, ką socialistai 
skelbė vienuolika metų at
gal, šiandien viskas išsipil
dė, o ką komunistai tuomet 
tvirtino, tą ir jie patys šian
dien atmetė. Darbininkai ne
gali su komunistais eiti, nes 
komunistai patįs nežino savo 
kelio. Pirma jie nepripažino 
parlamentarizmo, šiandien 
jau pripažįsta, o rytoj gal ir 
vėl atmes.

žodžiu sakant, prakalba 
buvo gera. Žmonių buvo at
silankę 300 suviršum. šian
dien žmonės visur socialis
tams pritaria šimtu procentų 
geriau, negu komunistams. Į

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų už svetainę. 
Surinkta $6.13.

Patarčiau ir kitų kolonijų 
draugijoms, kad surengtų 
drg. S. Michelsonui prakal- 

Įbas, nes verta pasiklausyti, j

Iš Kenosha. Wi*., prane
šama. kad policija tenai už
klupo Antano Dužinskio 
slaptą smuklę. Dužinskis 
griebęs už revolverio šauti 
policmaną, bet policmanas ji 
pirma nukirtęs iš savo revol
verio,

Iš New Britaino rašoma, 
kad J. Miškinis tenai sunkiai 
primušė ir sužeidė Aleksan
drą Alešiuną. Mušeika esąs 
areštuotas ir pastatytas po 
$5,000 kaucija.

Iš Kingstono, Pa., rašoma, 
kad tenai serga miego liga 
lietuvė vardu Zdanavičienė. 
Ji miega jau šeštą sąvaitę ir 
taip nusilpus, kad vos tik žy
mu. kad gyva. Daktarai ne
gali nieko padaryt.

<

1926 m. gruodžio mėn. 17 h->uvcf mirus apie tris dienas,
d. Įvykus perversmui. Mi
siūnas padavė pareiškimą, 
kad išstoja iš valstiečių liau
dininkų partijos ir jau nuo to 
laiko pradėjo pataikauti tau

rininkams.
Į _ — _ -
i

taigi Šiek tiek jau ir apipu
vus; hęt imant jos kūną iš. 
grintelės. užgimė astuonių 
mėnesių kjidikis.
Iš dešinės—daugiau vaikų, 

' iš kairės —- mergaičių.
Dr. O. Sehoner specialiai 

tyrinėjo moterų ovarus, kad 
sužinojus, iš katro ovaro 
daugiau pareina berniukų ar 
mergaičių. Ištyręs 1,105 mo
teriškes, štai kokiu davinių 
gavo: iš dešiniojo ovaro kilo 
suviršum 63 nuošimčiai 
(63.77% ) berniukų. o mer
gaičių tik biski daugiau kaip 
36 nuošimčiai (36.22%); gi 
iš kairiojo ovaro kaip tik at
bulai : suviršum 63 nuošim
čiai (63.82% ) mergaičių, o 
berniuku tik 36 nuošimčiai 
(36.17%).

Tai labai įdomus tyrimas. 
Kas gi galėjo tikėtis, kad de
šiniojo moteh« ovaro kiauši
nėliai y ra daugiau linkę virs
ti bernaičiais, o kairieji — 
mergaitėmis?

Tyrimas, žinoma, butų da 
Įdomesnis, jeigu jis butų pa
rodęs štai ką: Sakykime. kad 
iš dešiniojo ovaro išeina 
kiaušinėliai, iš kurių užsi
mezga tik bernaičiai, o iš 
kairiojo — tik mergaitės. 
Tada, kurie turi tik mergai
tes, o trokšta berniuko, tai 
kairiji ovarą pašalinus, turė
tų gimti vaikas, ir'tiek. O 
kas, daleiskime, per daug tu- 

jri berniukų, o nei vienos 
mergaitės, tai išėmus dešinį
jį ovarą, noroms nenoroms 
turėtų gimti tiktai mergaitės.

Iš tikrųjų gaila, kad taip 
nėra, o tada juk butų galima 
pagal tėvų noro nustatyti gi
mimas arba berniukų, arba 
mergaičių.

MONTREAL, CANADA. 
Vienybės ir darbo!

Praeitam šeštadieni (9 va
sario ) Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašai pine 
Draugija surengė kaukių 
balių (maskaradą)? Į balių 
prisirinko gražaus jaunimo 
ir visą laiką visų elgesys ir 
tvarka buvo tinkama. Dau
gelis merginų ir vyriškių bu
vo puikiai maskuoti. Už ne
paprastą apsivilkimą buvo 
duota trys prizai.

Šios draugijos jau yra su
rengta nemaža panašių ba
lių ir dabar rengiasi gavė
nios laiku statyti porą kome
dijų. Iš tų balių draugija pa
daro šiek tiek pelno ir progos 
norintiems pasilinksminti. 
Tik viena bėda, kad nėra 
tinkamos salės. Vis prisieina 
bastytis po mažas, žemas sa- 
les, pilnas švankaus oro, nes 
nėra atskiro rūkymui kam
bario, (Ar tai be rūkymo ne
galima apsieit? Red.) Ne
žiūrint Į tai, jaunuolių prisi
renka, nes matomai visi nori 
sueiti ir pasilinksminti.

. Ši jaunutė draugija yra 
pasistačiusi sau tikslu suvie
nyti visus lietuvius Į vieną 
pašalpinę, bepartyvią orga
nizaciją, įsigyti tinkamą sa
lę ir Įrengti skaityklą, kur

‘Keleivio’ Kalendorius V. Misiūnas kaip “pub
licistas”...

Būdamas “liaudininku,”
W. LYNN, MASS. 

Davatkai mirtis prisisapnavo
Vienai lietuviškai davat

kai čia prisisapnavo aniuo- 
las Gabrielius, kuris atėjęs 
prie jos ir pasakęs: “Atsi
prašyk visų moterų, kurias 
esi aplojus, nes neužilgo

•__ • ♦♦mirsi.
Pabudo davatka baisiai 

persigandus ir tuoj nulapsė- 
jo pas Kaziukonr tę ir pra
dėjo prašyti, kad t dovano
tų jai. Kaziukonienė yra pro
tingesnė moteris, todėl gar
džiai nusijuokė ir davė da
vatkai “griekų atleidimą.”

Tada davatka pradėjo bė
gioti po W. Lynną ir atsipra
šinėti kitų kūmučių, kad do
vanotų jai už visokius nusi
dėjimas. Ir ji eina kas nedėl- 
dienis bažnyčion, prašo kad 
Dievas duotų “ščeslyvą 
smertį” ir kas nedėldienis 
ima komuniją, nors išpažin- 
tin neina, nes lietuvio kunigo 
čia nėra, o angliškai ji nesu
sikalba.

Kitos davatkos tariasi 
skųsti ją kun. Juškaičiui, kai visi galėtų kiekvienam vaka- 
tas atvažiuoja iš Cambrid- re susirinkti ir linksmai pra- 
ge’so. Bet ką gi čia Juškai- leisti laiką skaitydami laik- 
tis padarys? .Juk šita moterė- raščius, knygas bei lošdami 
lė niekam skriaudos nepada- šachmatais. Bet, deja, ne visi 
ro, kad nurija komuniją. Ei- supranta, kad tą mes tik su- 
dama bažnyčion ji turi užsi-: ėję į krūvą galėsime Įsigyti, 
mokėti d a 10 centų įžangos, | Dėl draugijos nepartyvu- 
o komuni jos blynelis tiek ne- mo, daugelis dešiniųjų* pa- 
kaštuoja. Nusipirkęs už 10 žiūrų žmonių vadina ją bol- 
centų svarą miltų zakristijo- ševikais, o kairiųjų — kleri- 
nas gali prikepti jų pilną kalais. Broliai! Argi mums 
kikliką. ’ Stankūnai, ne sarmata vieniems ant kitų

1929 METAMS JAU GATAVAS.
j V. Misiūnas bendradarbiavo

I

Jame telpa daug visokių mokslo žinių, informacijų, sta
tistikų ir kitokiu Įdomių dalykų. Yra taipgi daug gražių eilių, 
dainų su gaidomis, juoku ir paveikslu

I

“Lietuvos Žiniose.” Alytuje 
išleido du numeriu “Dzūkų 
Bizūno” — tai buvo satyros 
laikraštėlis. Buvo redakcinės 
komisijos nariu Alytuj lei- 

idžiamo laikraščio “Dzūkas.” 
! Visur dirbo tik su tam tikru 
išskaičiavimu ir už atlygini
mą. »

V. Misiūnas kaip “revoliu- 
cijonierius”...

aw. Bet ką gi čia Juškai- leisti laiką skaitydami laik-

Inkvizicijos paveikslas is “Keleivio** Kalendoriau•

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

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

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterj, Įvynioti Į popierelę. kad nepraplėštų konverto, ir 
Įdėti Į laišką.

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

į Kada 1927 m. pabaigoje 
i buvo rengiama Alytuj sukili- 
'mas, V. Misiūnas irgi prisi
dėjo prie sukilėlių, iš kur 
teikdavo už tam tikrą atlygi
nimą žinias apie rengiamą 
sukilimą žvalgybai. Ir tą jis 
dalydavo labai veidmainin
gai. Jis apie rengiamą sukili
mą viską pranešdavo žvalgy
bininkui čiuoderiui, bet ka
da Čiuoderis Misiūnui pasa
kė, kad jis eis suimti sukili- 

: mo vadus tą ir tą dieną,tai su
kilimo vadams Kedžiui ir 
(Paplauskui V. Misiunas_apie 
'jų suėmimą taip pat iš kalno 
(pranešė ir tie suspėjo pabėg
ti Į įlenki ją.

V. Misiūnas kalėjime.
Kada policija sužinojo, 

kad V. Misiūnas pavogęs sa
kytus iš banko pinigus pabė
go Į Vokieti ją, tai prašė vo
kiečių policiją, kad pastaroji 
V. Misiūną suimtų ir kaipo 
kriminalinį nusikaltėli išduo
tų Lietuvos policijai (politi
nių kalinių kiti kraštai neiš
duoda). Vokiečiai V. Misiū
ną suėmė. Bet V. Misiūnas

t

Žinios iš Vienos sako, kad 
Bulgarijoj vilkai sudraskė 3 
kaimiečius ir viena kunigą, ——————— — . k.
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Siauros Musų Gatvės.
< Studentų daina.)

Siauros musų gatvės, 
ankšta namuose.— 
Skelbk daugiau jaunatvės, 
nerami dvasia!

Paukščiai nepaklausia, 
kur jie ryt nakvos— 
gieda meilingiausiai, 
gieda lig aušros.

Argi paukščio dalią 
sekti negerai? 
Pokylius mums'kelia 
šaunus aitvarai.

Aitvare Jaunyste, 
bėk visuos kraštuos, 
kvieski vėtrų vėtrą— 
čia tepadainuos!

Visos naktys želia 
auksu tau, tik tau.— 
Vyki savo dalią, 
alkanas brolau!

Būgnai žvanga, žvanga 
ir lig ryt žvangės— 
ryt ir gatvės siauros 
mums tai prasiplės!...

* Kazys Inčiura.

DAnjinin(AS-1 Patarimai
(Is zvdu i rusu kalba(Iš žydų j rusų kalbą 

išvertė P. K.) i 
Į 

Jis ėjo pro didelį, seną na-' 
mą, ilgoj, nuskurusioj, triuk
šmingoj gatvėj. Duryse vieno1 
iš žemutinių kambarių stove- 

! jo jauna, apskurusi moteris 
i su kūdikiu' ant rankų, ir abu 
—motina ir kūdikis—žiurėjo 
kur tai toli, toli, per aukštus 
namus, fabrikų kaminus, pro 
tirštu* durnus išėjusius iš ka
minų.

Ir jų abiejų akyse matėsi 
be žodžių maldavimas:

—Paimk mus ten, ten! Čia 
mums sunku, mes trokštame 
be oro ir šviesos!...

Ir jų veiduose buvo širdgė
la, aimanavimas, nuliūdi
mas.

J —Tai tikra nelaimė — pa
manė dailininkas. Koks gra
žu*. koks graudinantis vaiz
bas! Dieve mano!
; Ji pagavo įkvėpimas; jis 

■ dar kartą pažiurėjo į tą vaiz
dą ir pamatė tuos žvilgsnius, 
tą pat liūdėsi, tą pat malda- 

įvimą: ten, ten! Ir, rodos, ve
jamas paslaptingos jėgos, jis 
nubėgo namon.

—Aš sukursiu paveikslą,— 
sušuko jis. eidamas į savo 
studiją.

Ir tris dienas jis buvo kaip 
rodos prilipęs prie audeklo, 
tris dienas nevalgė, negėrė, 

. nieko nematė; jis norėjo nu
kaišyti paveikslą, kurį matė 
nuskurusioj, triukšmingoj 

! gatvėj, 
j Ir jam tas pavyko!

Kuomet jis buvo baigtas, 
, jis žiurėjo į jį su didžiausiu

IC»O, LVIU1 IMM * C71”Į Ju UesnaiVySlM. »*MUJ1**1** uoiaugomu, ww-
sijos sostą, sušaukė visus sa- esu senas. Mano amžiuje to- vo laimingas, jo akys spindė- 
vo valstybės išminčius ir, kio darbo nesiimama. Dar la- jo, jis. rodos, sukurė ne pa- 
jiems susirinkus, taip prabilo biau sutrumpinkit istoriją, ik veikslą, bet laimę.
Įjuos: tai skubiai padarykite.” : Jis pavadino savo paveiks-

“Mano mokytojas Zebas Jie dirbo taip į eitai, kad ‘'Nelaime” ir nusiuntė pa
mokė. kad žmonės mažiau atvyko jau po dešimties me<rodon.
klaidų darnų, jei mokytųsi; tų. Juos seke jaunas dramb- Kritikai juo stebėjosi, pu- 
iš praeities pavyzdžių. Todel^lys su penkjąį^ šimtais tomų hlika gėrėjosi. Žinovas, be to 
ir aš noriu žinoti praeitį, iš- ant nugaros. . dar turtuolis, nupirko jį už
............................... “Man rodos, kad engiau-...... . 

si kiek galėdamas trum- Jus tuo paveikslu jgyjot

* •

♦

Šeimyninkems
plonas kai popiera naliesni- 

į kas.
Kiekvieną blyną aptepk 

obuolių ar vaisių koše, suvy
niok. ' apibarstyk smulkiu 

: cukrum ir paduok karštus. •
Paprasti blynai.

Nr. 1.
3 kiaušiniai — atskirt try- 

Išplak lengvai kiaušinius,! nius nuo baltymų, 
kad jie butų kaip putos: pri
dėk druską, miltus ir pieną,! 
nuolat plakdama. Ištepk,

KAIP KEPTI BLYNUS.
(Pasirinkit kokie kam 

patinka.)
Vokiški blynai.

3 kiaušiniai,
12 šaukštuko druskos,
12 puoduko pieno,
1 2 puoduko miltų,
2 šaukštai sviesto.

14 puoduko miltų, 
* 2 šaukštuko druskos,
1 puodukas pieno arba 

keptuvės dugną ir šonus . vandens.
Išmaišyk trynius su drus

ka ir miltais. Pilk išlengvo 
pieną, o paskui išplaktus 
kiaušinių baltymus.

Įkaitink keptuvę, sudėk 2 
šaukštu sviesto ir kuomet 
sviestas ištirps, supilk tešlą. 
Tegul gerai apsikepa viena 
pusė, paskui antra. Ant galo 
padėk pečiun tegul baigia 
kepti. Apiberk cukrum ir ci
namonais ir paduok stalan.

Nr. 2.
2 kiaušiniai,
3 j puoduko miltų, 
' 2 šaukštuko druskos,
1 puodukas miltų,
2 šaukštukai taukų. 
Išplak kiaušinius, pridėk

miltus, druską ir paskui pie
ną. Gerai išmaišyk. Įkaitink 
pečiuje keptuvę, sudėk tau
kus ir supilk tešlą. Padėk pe
čiuje, tegul kepa 20 minučių, 
vis sumažinant karštį. Padėk 
ant karštos lėkštės, apiberk 
cukrum, apliek citrinos sun
ka.

Maišyti blynai.
1 puodukas kvietinių mil-

sviestu. Supilk tešlą. Kepk 
karštame pečiuje 20—25 mi
nutes — po truputį sumažin
dama šilumą. Blynas turi už- 
siriesti iš šonų ir pasidalyti, 
geltona*. Paduok karštą, api
berk cukrum ir apliek citri
nos sunka.

Čekiški blynai.
2 kiaušiniai, gerai išplakti,
1 šaukštas cukraus,
1 puodukas šilto sviesto,
114 puoduko miltų. 
Truputį mielių atskiesk 

šiltame piene.
Nutarkuok 12 citrinos žie

vę.
1 2 šaukštuko druskos.
Sudėk miltus, cukrų, drus

ką ir citrinos žievę bliudan. 
paskui supilk išplaktus kiau
šinius, pieną, gerai išmaišyk 
ir supilk mieles. Gerai išplak 
ir padėk šilton vieton ant 1 
ar 2 valandų, kad tešla pa
kiltų. Imk tešlą šaukštu iš 
viršaus taip, kad nepaliestų 
apačios. Kepk karštoje kep
tuvėje, apversk -blyną taip, 
kad abi pusės butų gerai rus
vos. Padėk ant lėkštės, ap
tepk uogų koše ir apliek iš
plakta, saldžia grietine. Pa
duok karštus.

Škotiški blynai.
2 puodukai miltų.
3 šaukštai cukraus.
1 šaukštas sodos,
2 kiaušiniai, lehgvai 

plakti,
2. šaukštai taukų arba 

sviesto, i

1 2 šaukštuko druskos.
1 šaukštukas cream tartar,
1 puodukas rugšto pieno. 
Išmaišyk miltus, pridėk

cukrų, druską, sodą ir crea- 
mą. šakute gerai įtrink mi- 

išinin taukus. Supilk pieną ir 
gerai išplak, paskui sudėk 
ir kiaušinius. Dėk šaukštu 
karšton keptuvėm Apkepink 
abi puses.

Žydiški blynai.
2 macai,
2 šaukštai taukų.
1 kiaušinio trynis,
1 šaukštas cukraus,
1 puodukas pieno.
1 kiaušinio baltymas, 

rai išplaktas.
1 j puoduko macų miltų.
Sudėk bliudan kiaušinio 

trynius, cukrų, pieną, išplak
tą kiaušinio baltymą ir macų 
miltus ir gerai išmaišyk. Api
pilk macus vandeniu, paskui 
įdėk pečiun kelioms minu
tėms. Įkaitink keptuvę, pa
dėk taukų, tegul ištirpsta; 
aptepk vieną pusę macų teš
la ir kepk: kai apkeps, ap
tepk kitą pusę tešla ir vėl 
kepk, kol gerai parus. Api
berk labai smulkiu cukrum ir 
paduok karštus stalan.

Francuziiki blynai.
1 puodukas miltų, ____
3 kiaušiniai, gerai išplakti, pardavinėti degtinę, bet ir 
*2 šaukštuko druskos,
1 šaukštas geros alyvos,
112 puoduko pieno. 
Persijok miltus su draska.

Pripilk pieno, ir sudėk kiau- , __
šinius. Viską kartu gerai iš- sti orlaiviai aplėkė Baltijos 
plak. Kiekvienam blynui už- jūres ir pastebėjo daug lai- 
pilk karšton keptuvėn vieną vų įšalusių per pastaruosius

MYLIU...
Myliu rytą, šaltą rasą, 

Plačias lankas ir žiedus; 
Myliu Mergą, ilgą kasą, 
Baltus skaisčius jos veidus...

Myliu laisvę, erdvę plačią, 
Ten skrajojančius arus... 
Myliu saulę, kuri šviečia— 
Pina laimės vainikus. A M—kas.

Sao Paulo. Brazilija.

iI

čiai, visas svietas pradėjo’ 
sirgti pliui-ze. O tai vis užtai, 
kad žmonės kunigų neklau-Į 
so, prieš načalstvą buntavo- 
jasi. Į

—Neteisybė, tėve. Dievas 
su oru nieko neturi. Jeigu tas 
nuo jo prigulėtų, tai šalčiai 
smaugtų daugiausia tokias 
šalis, kaip Rusiją ir Meksiką, 
kurios išvijo kunigus. Tuo 
tarpu Meksikoj dabar gra
žiausia vasara, o Lietuvoj, 
Lenkijoj. Rumunijoj. Jugo
slavijoj ir Italijoj, kur gyve
na daugiausia dievobaimin
gų katalikų, kur yra dau
giausia kunigu ir net kur 
pats popiežius gyvena. — te
nai siaučia baisiausia žiema, 

ir aklas turėtų 
Dievas oro ne-

—Alio, Maike! 
—Labo ryto, tėve! 
—Dėkui, vaike, už labą 

lytą, ale vistiek šiandien aš 
tave aštriai imsiu nagan. ba 
turiu labai gerų faktų.

—Faktų aš nebijau, tėve, 
tik nesąmonių aš nemėgstu.

—Na jau nesigirk per
daug. ba kaip pastatysiu 
mokslišką klausimą, 
nežinosi, ką atsakyt.

—Nagi duok šen jį!
—Orait, Maike. išvirozvk 

man. kas būna su ožiu, kai jis 
susilaukia devynių metų?

—Į šitą klausimą aš tau at
sakysiu tokiu pat klausimu, 
tėve. Pasakyk man. kaip ilga 
yra virvė?

—Čia. Maike. durnas tavo 
klausimas, ba kiekviena vir
vė gali būt kitokio ilgumo.

—Tas pats, tėve, ir su tavo 
ožiu. Kiekvieno ožio gali būt 
kitokis likimas.

—Na. gerai. Maike. jeigu 
tu toks kvtras. tai pasakyk 
man. kas bus už šimto metų?

—Aš. tėve, ne pranašas, 
bet jeigu progresas eis toj 
pačioj linkmėj ir toliau*, 
kaip jis eina pastarais lai
kais. tai per šimtą metu pa
sauly pasidarvs lab^i daug 
permainų. Bažnyčios bus už
darytos. nes no 100 metų net 
ir davatkos i dangaus karalv- 
stę netikės. Už šimto metų 
dangus bus jau ant žemės 
įvykintas. nes žmonėms ne
reikės nei anglių kasti, nei 
pečių kurti: visą sunkų •lai
ba atliks elektra, kurią žmo
nės išmoks semti tiesiog iš 
gamtos. Karalių ir kitokių 
dykaduonių taipgi nebus, 
nes pasauli valdys organi
zuoti darbo žmonės.

—Tu. Maike, ir vėl apie 
tuos darbo žmones... O kur 
bus vyskupai, generolai ir ki
tokie svieto valdonai?

—Vyskupai, generolai, 
karaliai ir kitokie šių dienų 
svieto valdonai, tėve, už šim
to metų bus šiaudais prikim
šti ir muziejuose pastatyti, 
lygiai taip, kaip šiandien te
nai stovi prikimšti mostodo- 
nai. ichtiozaurai ir.kitokie 
keisti sutvėrimai, kurie kitą 

,‘Ą k po musų žemę valkiojo
si. bet senai jau išnyko.

—Kaip tai. Maike? Ar tu arti 100, visi jau antra sąv'ai- 
nori pasakyt, kad ir aš busiu tė nevaikščioja, 
šiaudais prikimštas? Geležinkeliai irgi užpusty-

—Nežinau, tėve. Gal būt ti. Siaurųjų geležinkelių puo
tavę i spiritą Įmerks, taip žai. Šiaulių-Biržų, Skapiškio- 
kaip bolševikai Rusijos carą Suvainiškio, Jonavos-Uk- 
imerkė. mergės ir Joniškio-Žeimelio,

—Ne. vaike, Dievas nie- uždaryti.
kados prie to nedaleis. Tu - --------------
matai, kad jau ir dabar viso- f 
kios nelaimės krinta ant liakasiai paaukavo $12,000 veikalas. Mums rodos, kad 
žmonijos galvos, štai, ant badaujančioms angliakasių nieko svarbaus praleidę ne- 
Europos užėjo didžiausi šal- šeimynoms Anglijoj. busime.”

ŽMONIJOS ISTORIJA.
Parašė Anaiole France.

tai ir

o.

Jaunasis karaliunas Žemi-' “Gali būti,” tarė šachas, . 
ras, tėvui mirus apėmęs Per-į “bet aš jo neskaitysiu. Aš, vidujiniu džiaugsmu, jis bu-

tirti tautų istoriją. Tat įsa
kau jums parašyti visuotina-. v . * . * ----------- ; : rkivrk caiVUAiHC^ ui uiti- . .. •

š tau netikiu. «hl?n»- ",?koL Patart amžinasisas

Iš to. tėve, 
matyti, kad 
tvaiko.

—Maike.
Aš dabar eisiu pas zakristi
joną pasiklausti. Ir jeigu pa
sirodys. kad tu man meluoji, 
tai Iukaut. Maike! O dabar 
eik Į škulę ir nežiūrėk į mer
gų kojas.

— Ligi pasimatymo, tėve.

džiant. kad visa butų suriš
ta.”

! Mokslo vyrai prižadėjo iš-__ _______ _
pildyti valdovo norą ir, atsi-. nįmas baigiasi. Trumpinkite 
sveikinę, nieko nelaukdami, trumpinkite, kad bent prieš 
ėmėsi darbo. Už 20 metų jie mirtį galėčiau susipažinti su- 
vėl atvyko prie pilies lydimi; žmonijos istorija.

KUR DĖJO CARO 
GALVĄ.

Vienas kunigas “Koenigsb. 
Allg. Zeitg.” aprašė, kaip 
bolševikai “palaidojo” caro 
Nikalojaus II galvą. Mat, su
šaudymo dieną pasklido 
gandai, kad caras nesušau 
dytas. Dėl to iš Kreml 
legrama pareikalavo, 
šaudytojai atsiųstų jiems ca
ro galvą. Gąlva šikšninėj tar- 
boj buvo atsiųsta.

Kitą dieną vada i* svarstė, 
kur ją padėti. Zinovjevas pa
siūlęs Įmerkti Į spiritą, kad 
didi jį despotą galėtų žmonės 
amžiais matyti. Tečiaus vir
šijo nuomonė, kad reikia su
naikinti — nepalikti despo
tizmo nei žymės. Tos pat 
dienos vakare, susirinkus vi
sai bolševikų diduomenei. 
Kremliuje galva buvo sude
ginta.

karavano iš 20 kupranugarių 
ir ant kiekvieno kupranuga
rio nugaros buvo po 20 storų 
knygų. Akademijos sekreto
rius puolė ant kelių prie sos- 

,to koptų ir tarė:
“Valdove! Tamstos vals

tybės akademijos nariai turi 
garbės padėti prie tamstos

1.esusau" ikojų visuotinąją istoriją, kū- 
liau> te-į jje parašė tamstai įsa- 
°. kad kius. Istorija apima šešis tuk-

,kė kitą dieną žinomas kriti-
1 Jūsų kūrinys amžinai

tų.
1 puodukas miežinių mil

tų,
1 puodukas komų miltų,
2 kiaušiniai.
1 šaukštas sviesto.
1 šaukštas cukraus.
2* 2 puoduko rūgštaus pie

no arba sviestpienio < mas- 
lionkų),

1 šaukštukas sodos,
1 2 šaukštuko druskos. 
Ištrink cukrų su sviestu.

Pridėk išplaktus kiaušinius, 
druską ir sodą ištirpintą rag- 
štame piene arba sviestpie- 
ny. Išmaišyk visus miltus ge
rai ir dėk nuolat maišydama. 
Kepk karštoj keptuvėje. Pa
darysi 40 blynų.

Bulviniai blynai.
1 6 žalios bulvės, sutarkuo
tos,

3 kiaušiniai.
1 šaukštukas druskos,
2 šaukštai miltų, 
Truputį pieno.

' Nulupk bulves ir laikyk 
gc- jas šaltame vandenyje keletą 

valandų, arba per visą naktį. 
Nusunk vandenį, sutarkuok, 
ir ant kiekvienos pusės kvor
tos dėk 2 kiaušiniu, apie 1 
šaukštą miltų, pusę šaukštu
ko dmskos ir truputį pipirų. 
Kiaušinius gerai išplak ir su
maišyk su likusiais dalykais. 
Dėk šaukštu karšton keptu- 
vėn su taukais. Apkepk gerai 
abi puses arba kepk pečiuje 
kol gerai parus — kokias 15 
minutų. Paduok su virtais 
obuoliais arba rūgščia Sme
tona.

torius. i,
“Bet dar neužtektinai,”iRa^ f 

tarė valdovas. “Manogvve- . . , . ,— ' ' 1 f h dailininkas buvo, rodos,
’ apsvaigęs savo laime: jis.su

kūrė geriausią kurinį.
Bet, kuomet jis prasiblaš

kė nuo pirmosios laimės, jį 
pradėjo persekioti nuodinga 
mintis.

—Kur dabar ta vargšė 
moteris su kūdikiu?
/ Netrukus mintis pasidarė 
dar labiau Įkyresnė.

—Paveikslas ant audeklo 
nemirtingas; bet koks gyvas 

Tikrai valdovas mirtinai I paveikslas, ten, nuskurusioj 
sirgo. Jis beveik užgesusio- 'gatvėj? |
mis akimis pažvelgė į akade-i Ir mintis darėsi įkyresnė. 

;■> -••—H ji neduodavo jam ramybės, 
knygą atsidusęs prašnabždė- neduodavo jam dirbti. t 

* Jį traukė ten, j tą gatvę,
jam norėjosi vėl pamatyti 
nuskurusią moterį. Bet vel
tui ! Moteries, ką taip gražiai 
žiurėjo į tolį su savo kūdikiu.

Po penkerių metų am
žinasis akademijos sekreto
rius vėl atvyko prie pilies ir 
vedėsi mažą asiluką, kuris 
ant nugaros nešė storą kny-

“Skubėk,” tarė budintis 
karininkas, “valdovas guli 
ant mirties patalo?’

stančius tomų ir joje yra vi
sa. ką mes galėjome surinkti 
apie tautų gyvenimą ir.vat< 
tylrės įvykius. Viena įžanga 
taip sunki, kad ją su vargu 
pakelia vienas kupranugaris, 
o papildymus vos paneša an
tras kupranugaris.” 

Valdovas atsakė: “Vieš
pačiai, esu dėkingas už jūsų 
darbą. Bet aš esu užimtas 
valstybiniais reikalais. Be to, 
esu gerokai bedirbdamas nu
vargęs. Pasak persų dai
niaus. aš esu gyvenimo pus- 
kelyje ir jei duosime, kad aš į 
ir žilos senatvės pasieksiu, i 
vis tiek maža vilties, kad aš • 
rasčiau laiko tokiai ilgai įsto-' 
rijai perskaityti. Paruoškite j 
man ištrauką, kuri butų la
biau pritaikyta prie žmogaus 
apriboto amžiaus.” 

i Persijos akademikai dirbo 
Idar dvidešimt metų ir atvežė 
Į valdovui pusantro tūkstančio 
'tomų ant trijų kupranugarių. • 
i “Valdove,” drebančiu bal- ■ 
su pradėjo visam amžiui iš
rinktas akademijos sekreto
rius, kurs dabar buvo jau pa- 

Scrantono apielinkės ang- senęs. “Štai, musų naujasis

SNIEGO DAR DAUGIAU.
Sniego Lietuvoje kas kart 

daugėja. Keliai užpustyti, 
stačiai pravažiuoti negalima. 
Autobusai, kurių kas dien iš 
provincijos į Kauną ateidavo

iš-

i

rnijos sekretorių ir storąją

“Taigi, aš Pamiršiu žmoni
jos istorijos nepažinęs.”

“Valdove,” tarė mokslo 
vyras, kuriam, kaip ir valdo-, 
vui mirtis jau buvo arti, “aš ten jau nebuvo, 
ią išdėstysiu tamstai trimis! —Kur ji? Kur ji dabar?— 
žodžiais: “Jie gimė, !_____, "
ir mirė.” !

Taip Persijos valdovas 
nors amžiaus gale vis dėlto) 
susipažino su žmonijos isto-į 
rija.

KVR TAS VISKAS?
Kur tas mano namužėlis. 
Kuriame gimiau?
Kur tie mano lygus laukai, 
kur aš dainavau?

Kur tas tiesus kelužėlis. 
Kuriuo keliavau?
Kur tas mano vienas -draugas. 
Kurį aš gavau?

Per bedarbę jį gavau.
Per bedarbę palikau. 
Mane barė ir kankinu.t , <
Tingine mane, vadino— 
Aš darbelio neturėjau 
Ir jo gauti negalėjau, 
širdelę gailią turėjau 
Ir tavęs išsižadėjau.

(Prisiuntė G. M

e, kentėjo bevilčiai klausinėjo apie ją.
—Kas ją žino!—šaltai at

sakė jam paklaustieji.
—Cha. cha, cha! — nejau

kiai nusikvatojo jis, gi*įžęs 
namcn: negyvas paveikslas 
ant audeklo — gyvens amži
nai, o ji pati, su širdžia, jaus
mais, išnyko, dargi nežino, 
kur jos dulkės, nieks nežino 
net jos vardo... Cha, cha, 
cha....

Išvertė Ant Skrinskis.
New Hampshire valstijoj 

legislatura išleido įstatymą, 
kuriuo draudžiama netik

X

KAUNAS BUS GRA
ŽESNIS.

I Miesto valdyba sudarė 
projektą, kaip geriau sutvar
kyti pavasario metu Laisvės 
alėją ir miesto sodą.

į New Yorke iššoko per lan
gą nuo 15-to aukšto ir užsi- _ * _ . . . ... ______—
mušė garsaus vokiečių oriai- šaukštą alyvos; užpylus teš- šalčius. Tuoj pasiųsta karo 
vių išradėjo Fokkerio žmo- lą, išskleisk ją taip, kad ap- laivai, kad išlaužytų ledą ir 

.) ną" semtų visą keptuvę ir išeitų Įšalusius laivus paliuosuotų.

pirkti. Pirkėjas tenai bus 
lygiai kaltas, kaip ir parda
vėjas.

Vokietijos valdžios pasių-

i
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MOKINIAI JIEŠKO
TEISYBES. x

Plungės gimnazijoje 
streikavo 293 mokiniai. 
reikalauja paliuosuoti

(Itaiu “keleivio" Korespondentas 
Iš Lietuvos.) MOKYKLOSE.

PFD AP<UI FiniMA onnnn . buvoję yra dvj ^ųkšto- 
rtK ArbiLElDIMĄ 20,000. Sjos mokyklos: Universitetas 

LITŲ NUOSTOLIŲ. Kaune ir žemės ūkio akade- 
žiežmarių (Trakų apskr.) įmija Datnavoje (Kėdainių

Kaune ir žemės ūkio akade-

PAJ1EŠK0JIMAJ
Pajieškau JONO CHEV1S; kas apįė

ji žino malonėkit pranešti jo adresų j 
“Keleivio” ofisą. Yra svarbu, rėilai- 
las. K. M.
253 Bruudway, So. Boston. Mass.

A. A. JONAS DARGUŽIS.Klerikalų Veikėjas’ ir Vadas 
—Plėšikas ant Plataus Kelio.

"Lapkričio 10 d., 1928 m. Lietu
voje-mirė Jonas Dargužis, suka
kęs 87 metus amžiaus. Paliko du 
sūnų. Joną, gyvenantį Lietuvoje. 
Tattrakių kaime. Gruzdžių vai. ir 
Pęfrą
Pa.*. Velionis turėjo savo ūkę ir 
-vtną laiką tenai gyveno. Jo žmo
na mirė 28 metai atgal ir visą lai- 

malonėkit pranešti, arba ką jis išgyveno našliu. Jis pame- 
Ina da tuos laikus, kada ponai 
plakdavo žmones rykštėmis be 

į teismo. Buvo tvirtas žmogus ir 
Pajieškau pusbrolio Vaitiekų--.nežinojo kas yra liga. Turėjo

no, Vai;lak>nių kaimo. Šeduvos pąrap..1 
apskr.;__ seniau gyveno 

pajieškau

su- 
Jie 

nuo 
mokesčio už mokslą. Tauti
ninkų vyriausybė mokestį už 
mokslą visose mokyklose pa
kėlė ir dar žada padidinti. 
Universitete dabar į metus 
reikia mokėti vien už. moks
lą 200 litų, o žadama pakelti 
šį mokestį iki 500 litų.

Biižų gimnazijoj atleistas 
iš tarnybos , neva už “bedie- 
. ‘ f mokytojas Šlekys. 

Mokiniai dėl neteisėto moky
tojo Šlekio atleidimo įteikė 
per direktorių švietimo mi- 
nisteriui motyvuotą kolekty
vų prašymą. Bet direktorius 
mokinių prašymo švietimo 
ministeriui nesiunčia, matyt, • V1C,.U8

kredito draugijoj padarius j aP8^)- . / .
Universitete šiais mokslo 

metais mokosi apie 4,000 su- 
viršum studentų, o žemės 
ūkio akademijoj tik 245 stu
dentai, mat žemės ūkio aka
demijoj dabar yra tik vienas 
agronomijos skyrius, tuo tar
pu universitete yra: teisių 
mokslo, gamtos matemati
kos, humanitarinių mokslų, 
teologijos, medicinos ir tech
nikos fakultetai, kurie savo 
keliu turi dar po kelius sky
rius. Daugiausiai studentų 
yra teisių, humanitarinių ir 
gamtos matematikos fakul- įlinkai beveik badauja, 
tetuose. Universitetui buvo 
ankšta, bet dabar vyriausybė 
atidavė jam dar naujus val
stybės spaustuvės, rumus.

“Kel.” koresp..

reviziją paaiškėjo, kad peri 
draugijos vedėjo Vinco Ak-' 
somaičio apsileidimą pada-j 
ryta tai draugijai apie 20,000į 
litų nuostolių.

V. Aksomaitis pradžioje

Panevėžio apygardos teis- ] 
mas sausio 12 d. Panevėžy
je sprendė buv. Ežerėnų mo
kesčių inspektoriaus J. Na- 
gulevičiaus bylą. Nagulevi- 
čius 1919 m. Latvijoje, Min
taujoje, kaip sako kaltina
masis aktas, suorganizavo 
plėšikų gaują, buvo jos va
du, plėšė pirklius, apiplėšė 
vokiečius Frankus atimda
mas 10,000 ost. rublių ir kė
sinosi juos nužudyti, bet tai 
padaryti nesuspėjo, nes atė
ję Franko darbininkai su-

Lietuvos^ nepriklausomybės! 
atgavimo buvo Žiežmarių: 
pašto įstaigos viršininku ir 
gautus piliečiams iš Ameri
kos laiškus atplėšdavęs ir iš- 
imdavęs siunčiamus pinigus. 
Už tai išjjašto įstaigos tapo 
išvytas. — 
kredito 
dėjo sukčiauti, 
vietos žmones, 
marių pilietis, 
čius. buvo išdavęs V. Akso- 
maičiui 1,000 litų vekselį. 
Vekselis nebuvo žodžiais už
pildytas, tai Aksomaitis iš 
1,000 perdirbo vekselį 3,000 
litų vertės ir norėjo 3,000 li
tų gauti iš Araksimavičiaus. 
Araksimavičius V. Aksomai- 
tį apskundė už apgavimą ir 
teismas davė Aksomaičiui 1 
mėnesį kalėjimo.

Už tękius sunčiavimo bu
du įgytus pinigus V. Akso
maitis pasistatė Žiežmarių 
miestely naujus namus, o ki
tus gatavus nusipirko.

V. Aksomaitis buvo liau
dininkas, dabar jau pradeda 
pataikauti tautininkams.

Tokius partijų “ekskur
santus” vertėtų išguiti iš visų 
partijų, nes jie prisideda' prie 
vienos ar kitos partijos tik su 

• labai žemais sumetimais.
“‘Kel. koresp.

Tuomet įsibriovė į 
draugiją ir ten pi a- 

apgaudinėti 
Vienas žiež- 
Araksimavi-

bijo teisybės.

ŠIAURĖS LIETUVOJ 
BEDARBE.

Šiauliuose apie 855 darbi-
Ne_ 

turi darbo, neturi iš ko pra
gyventi. Miesto taiyba prašė 
vyriausybę duoti 150,000 li
tų pašalpos viešiems dar
bams organizuoti, kad tokiu 
budu bedarbiams suteikus 

PRADŽIOS MOKYKLŲ darbo, bet nors vyriausybė 
SKAIČIUS KAUNO

MIESTE. '

Kaune yra 50 pradžios 
mokyklų su 129 komplek
tais. Jose mokosi 2498 mer
gaitės ir 2475 berniukai, iš 
viso 4973 mokiniai. Iš-jų yra 
24 lietuvių mokyklos su 2316 
mokinių, 11 lenkų mokyklų 
su 939 mokinių, 10 žydų.mo- 
kyklų su 1125 mokinių, 3 vo
kiečių mokyklos su 329- mo
kinių ir 2 įTisų mokyklos su - . .
101 mokiniu. Tai ne mažas daugumai jų teks badu is- 
skaičius mokyklų.

plėšikavęs ant Mintaujos- 
Rygos plento, buvęs buk kuri 
laiką bolševikų žvalgybos 
viršininku ir tuomet užsiim- 
davęs plėšikavimu.

Esant aiškiems nusikalti
mo daviniams, teismas pri
pažino Nagulevičių kaltu ir 
nuteisė 4 metus kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime ir at
ėmė visas teises. '

1 Panevėžio apskr.; _ sim.
Nagulevičius buvo uolus Brooklyn, N. Y. Taipgi . . (

krikščionių darbuotojas 
rėnuese, geriausias kunigų': mecislovas ratkis

SukdTpaskadi^Taž to- draugas ir kasdieninis klebo;j n-iud^hi^
kiu bolševikų vadu. Nagule- “<totarSmaWo K »'»**■

paskUimi seimą OU\O KllKb niu miesto. abu ,.vvenu Amerikoje, 
cionių centro pastatytas apy- Kas apie juos fino .malonėkite pra- 

i linkės rinkimų komisijos | “į“ 
Mintaują bolševikai už tai P»™nmku. čia jis pasidar- 

i buvo nuteisę Nagulevičiųl^a)z° “eraįz^L . 
mirties bausme, bet jis pabė-J 
go Lietuvon. Čia tarnavo ka- 
riumenėje, po to finansų mi
nisterijoje, jf/a^tutimu laiku, 
kaipo Ežerėnų mokesčių in
spektorius.

Nagulevičių gynė.advoka
tai Stankevičius ir Petruške
vičius. Pate N. kaltu sąvęs 

| neprisipažino, sakėsi nieko

Pajieškau brolių Petro ir Berną- 
siaus Stanionių ir Severu Katarinos 
ir Te1 lės Linkuvienės, iš Lietuvos pa
eina iš Užgirėlių kaimo, Kronio vals
čiaus. Vilniaus gub. Iš Škotijos j Ame
rika išvažiavo 20 metų atgal ir nuo to 
laiko nieko apie juos nežinau. Kas apie 
juos žino 
patį* »et'ul atsišaukia. (9)

MRS. ONA KUKAL’SKAS
30 Ciovvn st. c. 5, '

Glasgovv, Scotiand.

Pajieškau brolio Alikolo Daujotb^r

daug draugu ir buvo pagodoja- 
mas savo kaimynų. Iškilmingai 
tapo palaidotas Gruzdžių kapuo
se. Lai būna jam amžina atmin
tis. '

< Sunai Petras ir Juozas.

Žurn.

> tuomet Frankus su
areštavo.

Po kelių dienų užėmę

— | mu uiivovv, uuu Jį v vtiiu
cionių centro pastatytas apy-j Kas apie juos fino .malonėkite pra- 
Unkės lumiuią nvui^ijvo|niiau patJė{o adreso Yra svarbi .inia 
pirmininku, čia jis pasidar- iš Lietuvos mike grav 

301 Wood avė.. Maltapan, Mass.

giriasi biudžetų pertekliais, Į1 * . ,. -
tečiau Šiaulių miesto tarybos; aPie 131 nežinąs.
prašymo nepatenkino. . Panevėžio mokytojų semi- 

Sausio mėn. iš 7 į 8 d. nak- ■ narijos mokytojas Butėnas, 
ties metu Birauose beveik kaipo liudinjnkas. stengėsi 
ant kiekvieno namo ir sniege 
buvo raudoni parašai: “Ar 
duosite darbo ir duonos?”

Bii-žų mieste yra apie 3000 
bedarbių, iš jų apie 200 sta
čiai badauja.

Jei vyriausybė ir toliau 
bedarbiais nesirūpins, tai

užstoti Nagulevičių, sakė, 
kad jis geras žmogus, geras 
draugas. Butėnas tiek buvo 
aiškus x parodyinė apie N., 

' - - ♦ pįnninin-

NAUJAS SAVIVALDYBIŲ 
MOKESČIŲ ĮSTATYMAS.

Ministerių kabinetas pri
ėmė naują savivaldybių mo
kesčių įstatymą. Sulig to įs
tatymo savivaldybės ims di
desnius mokesčius. Musų 
kaimo ūkininkai skundžiasi, 
kad jiems tenka mokėti di
deli žemės mokesčiai! o da
bar visos Lietuvos ūkininkai, 
sulig naujo mokesčių įstaty
mo. turės mokėti savivaldy
bėms dar apie 2.700.000 litų 
naujų mokesčių.

Prekybininkams ir pramo
nininkams dabar sunku, bet 
ir jiems sulig naujo įstatyme j 
teks daugiau kaip 2,000.000; 
litų naujų mokesčių mokėti.

Vyriausybė giriasi, kad 
kas metai yra biudžeto per
teki ia i. o gyventojus' vis ap- 
: tinkina Įvairiais mokesčiais

Ūkininkai laukia Seimo, 
nes girdi dabartinė vyriausy
bė jais nesirūpina, juos pa
miršo,- ūkininkų padėtis sun
kėjant!. Girdi, kalėjimams 
Varniams pinigų yra. o ūki
ninkus tai spaudžia dideliais 
mokesčiais. “Kel.” koresp.

UNIVERS1TETUI DAU
GIAU PATALPŲ.

Galų gale išašaravo ir uni
versitetas daugiau patalpų. 
Vyriausvbė užleido universi
tetui Valstybės spaustuvės 
t umus. Dalis universiteto jau 
persikrausto. Žum.

mirti.
Darbininkai bruzda.

I IR DAR NEGANA PAR
DAVINĖTI MIŠKĄ.

aiškus x ptiroayin 
kad net teismui 
kaująs p. Cerpinskas aštriai 
jam priminė priesaiką ir rei
kalą tiesa sakyti.

Labai įdomus buvo kitas 
parodymas. J928 m. vasarą 
Šiaulių kriminalės. policijos 
viršininkas Drelingas buvo 
komandiruotas Mintaujon ir 
išaiškino, kąd N. netik api-

Kaipo mokesčių inspekto
rius, prieš rinkimus išleido 
ūkininkams, “amnestiją” — 
nemokėti mokesčių. Kai pa- 
-irodė, kad rinkimus laimėjo 
yalst. liaudininkai, įsakę 
griežčiausiomis priemonė
mis isjieškoti, o kas nepajėgs 
užsimokėti , Įsakė licituoti 
turtą. Tai, girdi, nauja kai
riųjų valdžia tokia gera ūki
ninkams!

0 kiek šposų iškrėsta su 
šauliais prieš demokratinius 
veikėjus ir k., 
Nagulevičiaus žinios, 
“darbų krikščionybei” 
jaučio odoj nesurašytum.

Ir buvo tai uolus katalikas 
ir visada bažnyčioj už “Die
vo stalo” klūpodavo ir karš
tai melsdavosi...

“Liet. Žinios.”

I
Pajieškau Prano Kiudulo, girdėjau 

kad gyvena Kanadoje; prašau, kad at
rašytum laišką, turiu svarbų reikalų. 

JOHNZOO (10)
3416 Nomralk avė., 

Hauitraiuck, Mich.

NUKRITO ORLAIVIS.
Netoli Kauno, ties Zapiš- 

kiu nukrito lėktuvas iš 200 
metrų aukštumos. Lėktuvas 
sudužo, lakūnai liko sveiki.

Sausio mėn. 27 ir 28 d. že- plėšęs Frankus, bet taip pat geri.

UŽSNIGO EINANTI 
ŽMOGŲ.

Šią žiemą Lietuvoje dideli 
šalčiai. O sniego vis kas 
dien daugiau. Net ir kai ku
rios bobelkos sako, kad 
sniego jau iki bambos... Nak
timis pusto, į jokias keliones, 
jei nori gyvas likti, ir neban
dyk.

Sausio 19 d. netoli Vevir- 
žėnų miestelio rastas iš nak
ties sniege sušalęs pil. Anta
nas Kiaukus. Mat nepajėgė 
išbristi iš gilaus sniego,

Žum.

mės ūkio ministerijoje įvyko ! 
miško pardavimo varžytinės, i 
Per varžytines parduota už Į 
213,000 litų stačių miško: 
medžių.

Šios varžytinės šiais me
tais dar ne paskutinės.

f

“LIGONIS” PLECHAVI
ČIUS VAIKŠČIOJA 

SVEIKAS.
Generalio štabo viršinin

kas pulkininkas Plechavičius 
atsistatydino. Tautininkų 
spauda praneša, kad atsista
tydino dėl ligos. Bet visuo
menė, matydama vaikščio
jant Plechavičių visai svei
ką, mano kitaip.

BUTŲ SAVININKAI ME
TO LAUKAN NUOMI

NINKUS.
Kaune su butais ir taip 

sunku, o prie tautiškos vy
riausybės dar leidžiama sau
valiauti butų savininkams.

Butų nuomininkų sąjunga 
įteikė vyriausybei memoran
dumą dėl pastarais laikais 
pasunkėjusios nuomininkų 
būklės. Žum.

DAR TRUKO VIENOS 
DRAUGIJOS.

Šiomis dienomis įsikūrė 
miškininkų draugija. Žada: 

Mykolas šlepavičius sau- leisti laikraštį. Ir ko-‘
si<» mėn. 22 d. šventė savo 65 k'U pas mus draugijų nėra’1 
metų sukaktuves, šlepavi- Yra ir batams valyti draugi-! 
čius lietuviahis žinomas dar J1!5’ ir šunims be uodegų au-j 
prieš kata. Tai buvo žvmus g>nti» ir davatkoms skiepyti, 
pramonininkas, bet kartu ----- v----------------------
nepamiršo ir savo tėvynės 
reikalų. M. šlepavičius yra 
paaukojęs Lietuvos visuome
nės reikalams apie 200,000 
litų. Dabar M. šlepavičius 
tarnauja Kauno miesto savi
valdybės “Kauno Lombar
do” valdytoju. Jam vado
vaujant “Kauno Lombar
das” pasidarė rimta ištaiga.

% Žurn.

M. ŠLEPAVIČIAUS SU
KAKTUVES.

šlepavičius sau-

draugijos. Nėra Kaune to 
žmogaus, kuris neprigulėtų 
mažiausiai kokiai dvidešim
čiai draugijų.

RUOŠIA CIVILINI 
STATUTĄ.

Iki šiolei pas mus vfeikė 
rusų įstatymai. Dabar valsty
bės taryba pradėjo ruošti sa
vo kraštui pritaikintų civili
nį statutą. Šis darbas tęsis 
kokius 3 metus, bet atskiras 
statuto dalis sulauksime ir 
anksčiau. Pavyzdžiui vekse
lių įstatymas bus išleistas dar 
šiais metais. Žum.

PARDUODI ARBA IšRANDAVOJU 
18 akerių gero juodžemio, 2 stubos, 
daug kitų budinkų, ant gero kelio, 3 
maiiės nuo miesto. Mes esame tik. du 
šeimynoje ir nevaliojam apdirbti. Ge
ram žmogui būt geras pragyvenimas. 
Klauskite vpatiškai ar per laišką. (9* 

KASPER PETRALEVICH 
R. D. 3, • Su*sex. N. J.

Cironkai Petras, Pranas ir Gabrie- 
iš Krakių kolonijos “Grinė.” 
pusseserė J6z? ■' Lukoševičie

nė. —-
Vasiliauskai Antatkus> SilvesU^ą.

Alena. Agnė ir Mykolas, iš Krofttl^S’ 
vaisė Prieš karą gyvenę Shen«ndo^K. 
Pa. .^i1

Valaitis Jututs. serumu gyvate"? 5CT ' **#Pakrų fanna. tarpe Ware ir West 
Clinton st., Btooklyn. N. Y. 1921 m. ..............
sunkiai sirgęs; ir |M> to sesuo Emiliją 
ir trimiuės laišku negavę.

Skavinskas Kazys, iki. 1927 m. gv- 
• enes 385 Main st., Binghampton, N. 
Y. Jieško susirupinusi motina. Konsu
latu laiškai sugrįžo atgal.

C'erka Kazys, kilęs iš Biržų apskr..
Amerikon išvykęs 1913 m..
Bostono apylinkėse.

Juraitis Antanas, seniau
SIU So. 3rd st., Brooklyn, N. 
adresuoti laiškai grįžo.

Narkevičius Aleksas. iš 
seniau gyvenęs 95 Midille 
land, Me.

J ieškomieji arba ką nors : 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu:

Censulate (eneral of Lithuania
15 Park Roįv. New York, N. Y.

H
ius. kilę > 
’ajieško p

— vis ne be
Jo 
ir gyvenęs

gyvenę*
Y. Jum

I-nižuvos.
st.. Port-

"PARSIDUODA KARMA

lJrookfiėld, Mas.-., 20 mailių iki Wor- 
cester. taipgi iki Springfidd; arti pus
antros mailių fanuos yra prie naujo 
vieškelio tarpe West Brookfield ir 
Ware. Didelė 14 kambarių stuba, bė
gantis vanduo, kietmedžio grindį.*; dvi 
didelės barnės, derlinga dirva, puiki 
ganykla. Pritaikoma visokiam ūkinin
kavimui, ypatingai dėl vaisių. Kaina 
tiktai $22,0(8*. mažiau kaip *32 už ak
rą; priskaitoma ir budinkai verti *10.- 
000. Išlygos lengvos. Adresas:

E. BEEMAN
Bok 233, M are, Mass.

anie juos

ŠTAI, KAM GERI METAI.
Kunigas Vailokaitis stato 

Kaune keturių aukštų dide
lius namus. Jam ir šie metai

n, ■ ■

Šalčiai kurie išsivysto
į pneumonią 

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam • gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
vn labni geras dėl sutvirtinimo 
,bn< sistemos |'o blogo šalčio ar 
“f1u” Pinigus sugrąžiname jeigu 
irisu šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tu vartoiant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

y __ ____
Pastovus kosulys ir "šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kąris yra prjimnas vartoti. 
CreontBl'ioti'Ąra _*SĄija's rnedika- 
lišlcas išradimas ir . jis veikia pad
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visit žinomų vaistų, kreozotą 
pripažį'tn medicinos autoritetai, 
kaipo i ieiBą-iš, geriausių vai-tu gy
dimui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mul-ion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION
i

Kaip Rankos Gali 
Išplatint Flu, 

Šalčius, Pneumonią
SVEIKATOS OFICIOZAI PERSPĖJA VISUOMENE 

NUO GEMALŲ PAVOJŲ

Pajieškau krikšto tėvo Augusto 
Skriodalo, pirmiaus gyveno Brightone, 
dabar gyvena Akron, Ohio. Malonėkit 
atsišaukti arba žinantieji praneškit j<> 
adresa. už ka busiu dėginga. (8) 

LlUDVfSĖ VAICIULA1TĖ
116 Market sL. Biighton. Mass.

Pajieškau draugų, Martino Gailiaus 
iš Hardžių ir Nikodimo Aliejuno iš 
Elgėnių. abudu Stulgių parap.. Ska>ul- 
vilės vaisė. Girdėjau gyvena apie Chi- 
catro, II). Jie patįs arba kas afie juos 
žino, malonėkit pranešti, už ką busiu 
didei dėkingas. (8)

JONAS RUSAS
Box 422. Port Washington. L. I., N. Y'.

Pajieškau brolio Juozapo Brazdio- 
nio gyvenančio Buenos Aires. Argen
tina: prašau atsišaukti arba kurie ži
not prašau pranešti, už ką busiu dė
kingas. (9)

A. G. BRAZDION1S
2009 I’alnietto st., Brooklyn, N. Y'.

Pajieškau brolio Felikso Liupšio. is 
Lietuvos paeina iš Varnių miesto, Tel
šių apskr.; gyvena Amerikoje, liet ne
žinau kur. Jis pats malonės atsisaukt 
arba kurie apie ji žino teiksis praneš
ti. už ka busiu dideliai dėkinga.

ELENA LIUPSAITfi
Tverų gatvė. Varniai. 
Telšių apskr., Lithuania.

REIKALINGA GASPADINĖ
Namų prižiūrėt ir valgyt pagamini. 

Drapanų skalbti nereikia. Šeimynoj tik 
vyras su žmona ir vaikutis. Atsišaukit 
tuoj pas (10)

V. PITKEVICIUS
Į 65 Iloward st.. Rcading, Mass.

oo

KARMOS! KARMOS!
Geriausios Karmos Ohio valstijoje, 

prie gerų marketu. As tariu visokiu 
farmų, mažų ir didelių; parduodu pi
giai ir mainau ant praperčių Akron > 
ir Clevelando Norint platesnių žinij 
apie farnia.s. klauskite pas mane.

BEN. STII.L.MAN (81
R. I). 5. M est Salėm, Ohio.

PARSIDUODA KARMA
Is priežasties senatvės ir ligos. Jo 

akelių, 25 Skėriai dirbamos ir 25 ake
riai ganyklos, girios ant 1000 kortų 
medžio; stuba I ruimu, barnė. višti- 
ninkas. Geroj vietoj, nuo strytkarių 
pusantros maiiės. nuo cimentuoto ke
lio tris kvoteriai maiiės; 16 mailių 
nuo Poitland miesto. 9 maiiės nuo 
Oregon City miesto. Yra pasėtų avi
žų pu vikiais, kviečiais. Auga visokios 
daržovės. Kaina $6,imm>. Pusę įmokei, 
kitką.* ant lengvų išmokėjimų. (8)

I.. STANEVICH
318 AVillamette st.. Oregon City, Ore.

APSIVEDIMAI
Pajieškau ap'ivcdunui moteries tarp 

15 ir 50 metų: as esu našlys 55 metų, 
turiu fariną Miebigan valstijoj. Kuri 
mylėtu ant ūkės gyvent, malonės pa
rašyt laiška. Plačiau siisipažinsim per 
laišką. FED. BARTKUS (8).

740 W. 31 st., Chicago. III.

PARSIDUODA KARMA
22 akeriai geros žemės. 10 kambarių 

naujas, plytų namas ir kiti budinkai 
geri. Labai gražioj vietoj, pačiam 
Porkasie priemiesty. Mokykla, parkai 
už kelių žingsnių. Perkasiu mieste yr i 
1 kriaučių dirbtuvės, 5 cigarų, 2 šilki
nės, viena geležies, dirba 1,000 darbi
ninkų; 9 bažnyčios. Aš norėčiau, kad 
nupirktų lietuviai ir butų artimiausi 
mano kaimynai. Savininkai išmirė ir 
tur būt parduota greitai. Kas norėtų 
pirkt atsišaukit tuojaus. 18)

KRANK LAUK
Box 172. Perkasie. Pa.
Telefonas: Perkasie 281.

NAUJANYBE
laiškai su Jack Sharkio ir kitokiais 

paveikslais, su dainomis tinkanti ra
šyti pas visus. 50 laiškų su konver- 
Uns $1.00. V hadus pažymėkite kokių 
noriu- (9)

TIESA PI BLISIHNG ( O.
344 N. 12-lh -L Philadclphia. i’a.

ADVOKATAS

Ignas J. Barku*
725 Siater Building 

vorcester, mass.
Gyvenimą*: 101 Stcrling St. 

Ofiso Tel.: Purk 3191 
Namą Tel.: Maple 49C4. ..

Pajieškau gyvenimui draugės be 
vaikų. nu<> 25 iki 35 metų; aš epu 37 
metų. Kurios norėtų arčiau susipažin
ti. malonės susirašyt ir prisiusi savo 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. J. N. <8)
547 No. 5-th st., I’hHadclphia, Pa.

Negalima išvengti naudojimosi 
daiktų vienų su kitais. Mes turim 
paliesti gatvekario diržą, telefoną, 
pinigus — nepaisant kieno gemalų 
pilnos rankos juos pirm musų čiupi
nėjo.

Todėl yra protinga pildyti autori
tetų patarimus ir nematomus gema
lus nuo rankų dažnai prašalint, var
tojant tyrą prausimosi muilą kaino 
Lifebuoy.

Milionai motinų pataria savo šei
mynoms praustis su Lifebuoy regu
liariai — p<> žaidimo ar darbo, vi
suomet prieš valgį — todėl, kad j<> 
švelnios, genialus prašalinančios pu
tos. apsaugoja sveikatą.

Lifebuoy paprotys, yra mokina
mas daugiau kaip 61.000 mokyklose. 
.Gydytojai, ir norsės vartoja jį. kad 
apsaugojus save ir ligonius.

Paklausyt it šito persergėjimo ir 
priimkit lafebuoy šiandien kaipo re-

Lifebuov gaunamas kur tik muilas

Didesnis Saugumas Anti- 
septiikame Prausimosi 

Muile

PROKLAMACIJOS EINA 
BE MUITŲ. |

Nesenai pasienio vienas 
policininkas Dambrauskas 
norėjo sulaikyti 'ateinančius 
iš vokiečių pusės du vyru su 
dideliu ryšuliu. Vyrai pabė-. 
go, o ryšulį paliko. Pasirodė,' 
kad tai buvo apie centneris 
komunistinių proklamacijų. !

šalvių.

i

PAPILDO BIUDŽETO
PERTEKLIUS.

Miškų departameivto val
dininkai nutarė per 6 mėne
sius aukoti po du nuošimčiu 
savo mėnesinių • algų šelpti 
nukentėjusius nuo neder-Kaune ir Obelių stotyje neži- 
liaus šiauriečius. nomi asmens iškeitė netikrus

---------------banknotus po 20 dolerių, pa- 
KAUNIEČIAI MĖGSTA taisytus rašalu. Policija sten- 

SATYRĄ--------------- giasi surasti kaltininkus. į
Kaune eina trys satyros ’ ----------------

žurnalai: (1) “Aitvaras,”, STIPRUS ŠALČIAI. 
(2) “Spaktyva” ir (3) “Vėp- Jau antras mėnuo baigia- 
la.” Visi iliustruoti ir pilni si, kaip neperstoja stiprus 
juokų. Bet visi neblogai išsi- šalčiai. Žmonės spėja, kad 
laiko, nors bemaž tik'kaunie- dėl to ateinanti vasara bus 
čiai juos-perka. • ’ • derlinga. i

t

NETIKRUS DOLERIUS 
LEIDŽIA I APYVARTĄ.
Centraliniame žydų banke

i

Aršiausias išaiveržimas 
gripų, flu ir pneumonią siaučia per 
visą šalį. Miestas paskui miestą vis 
raportuoja naujus susirgimus ir to
dėl sveikatos autoritetai ragina im
tis atsargumo priemonių.

“laikykit rankas švariai.“ yra 
ypatingai svarbus sveikatos oficio
zų persergėjimas, nes dažniausiai 
rankos išnešiejd šias baisias ligas 
nuo sergančių pas sveikuosius. Gy
vybės Pratęsimo Institutas (Life 
Extension Institute) sako, ■ yra 27 
gemalų ligos, kurios tuo budu gali 
išsiplatinta

“Jei gemalas - galėtų kalbėti, jis 
jums pasakytų, kad jo niekas taip ,--------------- .
nepatenkina kaip dykai duodamas guliarį šeimynos prausimosi muilą, 
jam pernešimas nuo kieno nors ne- Lifebuoy gauramas kur tik muilas 
švarių rankų pas kito žmogaus bur- pard&vinčmmas. Jis nebrangesnis 
ną,” sako Suv. Valst. Pu 18k- Heaith už kitus prausimosi muilus, tiktai 
Service. i nuo jo gaunat- dykai apsaugojimu^

Naudokit

LIFEBUOY
HEALTH SOAP

Jo Antiscptiškos Puto* Prašalina Gemalus.

Pajieškau neturtingos moteries ap
sivylimui. r.uo 50 iki 60 metų; aš esu 
darbiniai ris ir noriu protingos žmo
nos-. Arčiau malonės susipažinti.

J. I.ASBERAS
!*2 Henry st.. New York, Ji- Y.

Pajieškau gaspadinės apsiyedimui, 
merginos ar našles nuo 35 iki l<> me
tų. kad ir neturtinga, bile protinga. 
Aš esu 42 metu. Kurios norėtų arčiau 
susipažinti, malonės parašyt laišką ir 
prisiųst savo paveikslų. Pareikalavus, 
paveikslą sugražinsiu.

ANTANAS BAKUTAS
262 .Jobą st.. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau Viduniutės Rožės < po tė
vais), paeina iš Kibišių kaimo. Liške- 
vos parapijos. Tūrių svarbų reikalą, 

i mc!džiu atsišaukti, arba žinantieji 
malonės pranešti. (10)

PAULINA MANKAUSKlENfi , 
339 River st.. Haverhill. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 29 iki 32 metų amžiaus; aš esu 
vaikinas 32 metų, bctrberis, turiu sa
vo šapų ir pinigų. Merginos, kurios 
malonėtų su manim arčiau susipažin
ti. malonės parašyt laišką ir prisrųst 
savo paveikslo, kuri ntgal prisiųsiu su 
laišku. A K ADAMS (!♦

P. O. P<?x Onk Vieiv, pa. j
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(THE MEDIATOK) 
Leidėjas A. J. Kupstis.

Vaizbos, Dailės ir Kultū
ros mėnesinis žurnalas.
Pašvęstas naudingiems pa tari

niam s apie lteal Estate. Apdrau
dę, Mortgičius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas 
eilėmis su gaidom, sveikatos sky- 

l riym. legaliskais patarimais, juo-

rium. Dalelio formato, ne mažiau 
32 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje $1 (M), pavienis nume
ris' 10c. Užsieny metams <1.50, 
pavienis num. 15e Užsirašykit 
sau ir kitiems. Sausio numery tel
pa labai puiki daina “Pumpis,“ 
chpi-ui, keturiem* balsams ir pia
nui Dar niekas niekur tokios ne
girdėjo. Rutinai įsigykit šį nume
ti-

“TARPININKAS’’
332 W. BROADMAY. 
SO. BOSTON. MASS.
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Humoristika
I

ĮDOMIOS PLĖTROS II MUSŲj 
DIDVYRIŲ ŽEMES.

Iš brangios musu tėvynės, iš 
tos garsios didvyrių žemės, kur 
kitą syk garbiningi musų kuni
gaikščiai vieni kitus pasmaugda
vo, dabar pasiekė mus netikėti
nos pletkos.

Sakoma, kad katalikiškosios 
*‘Saules” aavatkas šėtonas apsė
do, nes paskutiniame nobažlyva- 
me savo susirinkime jos jau ne
beišrinko tėvelio Alšausko i val
dybą. O pralotas Alšauskas yra 
netik iš vardo, bet ir ištikrujų 
tėvelis. Tą labai gerai žinojusi 
Ustjanauskienė Birštone, tik. 
gaila, kad ji dabar pasmaugta ir 
negali apie tai paliudyt. Bet sa
koma. kad ir "Saulės” gimnazis
tės galėtų iš bėdos tatai paliu
dyt.

Kad pralotas Alšauskas yra 
tikras katalikiškų dūšelių tėve
lis, tai niekas apie tai neabejoja. 
Bet žmonės liežuvauja, kad prie 
jo kabinasi policija ir sakoma, 
kad jau pasportas jam atimtas. 
A'aldžia. žinoma, gal šitokios 
kiaulystės ir nedarytų, ale yra ir 
valdžioje bedievių, kurie visada 
nori katalikų vierą griauti. Štai, 
davatkos šneka, kad tie bedieviai 
jau užsigeidė važiuoti net Ame
rikon ir surasti tėvelio Alšausko 
sūnelį. Pletkoms nėra galo.

♦ ♦ *

Arba paimkime šitokią pasa
ką. V isi Lietuvos liežuviai šian-| 
dien pliauškia, kad Lenkijos pa
sieny policija sulaikė kaž kokią 
panelę, kuri bėgo i Minių. Pada
rė pas ją reviziją ir rado 10.000 
litą. Policija, žinoma, mėgsta sa
vo nosį kišti kur nereikia, ir tuoj 
klausia:

—Kur tuos pinigus gavai? 
—Tėvelis Vailokaitis davė. 
—Už ką?
—Ar gi nematai!... Reikia, 

mergystės bėdos verčia...
Hm, mano sau policija. Toks 

didelis -ponas, o užsiims su tokia 
papliauška, ir da 10.000 litu jai 
duos! Tai melas! Ir policija 
skambina telefonu į Kauną.

—Alio, klauso toks ir toks iš 
Kauno, — atsiliepia balsas iš an
tro galo.

—Kalba policija nuo Lenkijos 
gronyčios. Ar ponas davei tokiai 
ir tokiai mergai 10,000 litų ?

—Nedaviau. Ji pavogė juos 
nuo manęs — atsako balsas iš 
Kauno.

—Orai! 
tą vagilką jau sugavom ir tuo
jau* pristatysim i Kauną su pi
nigais.

—Nereikia, nereikia — atsako 
balsas iš Kauno. — Leiskit ją, 
tegul kuo greičiausia važiuoja, 
kad nereikėtų jums kūmais būti. 
Aš, kaip tikras katalikiškų dūšių 
tėvas, dovanoju jai tuos pinigus: 
ir atleidžiu griekus už vagystę.J 
Tegul važiuoja į Vilnių.

O merga nesidžiaugia, kad ją! 
paleidžia, ale dar pyksta ir kolio-- 
jasi. j

—Matai, koks bestija — sako. 
—Kai pirma, tai buvau gera ka
talikė ir veikėja, o kai dabar, tat 
jam vagilka. Palauk, šėtone, aš 
da sugrįšiu iš Vilniaus, tai tuo. 
met tau Kaune vietos nebus. j

Ir nuvažiavo plūsdama viso-, 
kius vailokus. Kaip Macocho lai
kais...

’ kauniečių pletkoms, tai Volde
maras organizavo **Geležinį Vil
ką” savo pusei palaikyti. Sauliai 
irgi su juo. Bet tautininkų parti
jos viršūnės, kurie vadovauja ar
miją, palaiko Smetoną, ir vienas, 
ir kita* noris būti karalium. Tai
gi dėl to ir prasitiėj usi fermenta
cija. Ekspliozijos laukiama kas 
diena. Ne pletkiw>nkx<.

KAIP ŽYDO KUINAS į 
KUNIGĄ PAVIRTO.

Du vagiliai sutikę važiuojantį 
:eliu žydeli, sumanė atimti jo 
-.rklį. Bet nenorėdami dalyti 
triukšmo ir matydami, kad žyde- 
is snaudžia ir tik tarpais suniu- 
cia ark Ii, sumanė savo grobi gu- 
Irumu paimti. Vienas vagilis tu- 
•ėjo kunigo drapanas. Kada žy- 
lc!is visai užmigo, iškinkė arklį, 
kurį vienas vagilis tuojau nusi
vedė. Kitas vagilis apsivilkęs ku- 
>igo rūbais, atsistojo arklio vie
toje. Žydelis, kiek pa>*naudęs pa
juto, kad jo arklys stovi ir akis 
trindamas suniukę.

Vagilis, arklio vietoje, sako:
Ne, dabar traukli vežimo ne

keliu. Aš dabar jau kunigas. Sa
vo pakutą, kurią man Dievas už 
oernakvojimą su jauna gaspadi- 
ae buvo uždėjęs būti arkliu per 
'0 metų, jau atlikau.

žydelis, atsiprašynėdamas at
virtusį kunigą, grasina, kad dau
giau su gaspadine nenakvotų.

Ant rytojaus, žydelis turguje 
pamato savo arklį. Priėjęs prie 

vo bėrio sako:
—Tu, balvone, negalėjai nors 

vieną naktį be gaspadinės pabū
ti?

GERAI ŠOKA.
—Kai aš su tavim. Onute, šo

ku. tai. rodos, žemės po kojomis 
įejaučiu.

—Taip. V isai tikiu, nes nuolat 
’ipi man ant kojų.

sako policija —mes

‘VIENYBES” REDAKTORIUS 
I AKt’SERKAS RENGIASI.

Brooklyno "Vienybė” pradėjo 
talpinti korespondencijas, kur iš- 
pasakojamos visos moteris ir 
merginos, kurias tik garnys lan- 
<o. Viena korespondencija iš 
Nashua. N. H., buvo tikras aku- 
’erkos raportas. Matyt. “Vieny- 
>ė” jau neblogai apie tokius rei- 
calus nusimano. Rodos, kaip 
jaunam vyrui. Vytautui Sirvydui 
‘bobutės” amatas nelabai pritik
tu...

KAIP LIETSARGIS | LAZDĄ 
PAVIRTO?

Motina i savo 19 metų am
žiaus dukterį: “Ir tu sakai, kad 
tu parėjai iš miestelio viena pa
ti?”

Duktė: “Taip. mama, kiek
vieną žingsni padariau viena pa
ti.”

Mažas broliukas: “Ale pasa
kyk. kaip tau galėjo tas atsitik
ti. kad tn išėjai su lietsargiu, o 
nareini su lazduke?”

KIRTO POLICMANU1 
Į VEIDĄ.

Viena puošniai apsirengu-Į 
si moteris aną panedėli New 
Yorke norėjo pereiti skersai 
gatvę, kada signalas buvo 
duotas automobiliams va
žiuot. Trafiko policmanas 
nutvėrė ją uz rankos ir sušu
ko : “Palauk šviesų pėkš- 
tiems? Ar nematai, kad da
bar automobiliai lekia? Už
muš!*’ Moteris pasijuto bai
siai užgauta. Ji turi naują 
skrybėlę, naują apsiaustą, 
veidas išteptas pudra, piršti
naitės zomšinės, pančekos 
gryno šilko — ir policmanas 
d rista griebti jai už ranko
vės, kuomet šimtai žmonių 
žiuri! Ji truktelėjo piktai sa
vo ranką ir sušuko: “šalin, 
šalin! Paleisk mano ranką! 
Kaip drįsti?...” Bet policma- 
nas jos isteriško riksmo ne
paisė ir šakai laikė ją už ran
kovės. Ji truktelėjo dar sykį 
ir kita ranka kirto jam i vei
dą. Policmanas tuomet ją 
areštavo ir pašaukę.- vežimą 
nugabeno už grotų.

se buvo užmušta 2.000 žmo-l Amerikos kapitalistai pra-i
1 L-.i 1 i Lr.lrl noinių. Daugiausia nelaimių bu-'dėjo reikalauti, kad butų pa- 

įvo šildant namu* užėjus žie- naikintas įstatymas prieš 
mos šalčiams. trustus.

Kanados šiaurėj, Nelsono 
žemėj, dabar badauja 500 
indi jonų ir manoma, kad iki 
pavasario visi jie išmirs, nes 
apgyventam jų krašte išnyko 
briedžiai ir kiti žvėrys, ku
riuos jie medžiodami iki šiol 
maitindavosi.

Per gruodžio mėnesį 192S 
metais Jungtinėse Valstijose 
visokiose nelaimėse namuo-

I LIETUVĄ GEGUŽĖS 
MĖNESY.

Pagelba liesiems, liguistiem, 
nerviškiems žmonėms

Nuga-Tone pasirodė ’kra palaima 
miliorams vytų ir m<>t< rų, pasegu
siems ir paliepusieji-. •. <» tsinjau ir
jaunesniems, kurie yra rūsilpę. Ji? su
teikia tokį pastebėtiną gerų todėl, kad 
jie užtveria savy geriausius -žinomus 
vaistus padidi .imui spėkos ii jėgos 
nerxų. muskulų ir organų Nuga-Tone 
taipjau Užveria vaistus, kurie pašalina 
iš kūno lig."-- gi.rdanėk.' nešvarumus, 
nugali konstipacijų ir padidint raudo
nų, sveikatą teikiantį kraujų, štai ko
de! Nuga-Tone padidina apetitų ir pa
gelbsti virilunūr.ui. nugali gasu ir vi
durių ar pilvo išpūtimą, pašalina inks
tų ar pūslės suerzinimą. -uCctkia poil- 
singą, gaivinant’ miegą ir padidina 
svarumą liesu. - utnenkv...-lų žmonių.

P-nas James Moors. J-., M’ėst Phi- 
ladelphia, I’a.. kaioa i> patyrimo. Jis 
sako; "Aš buvau nerv-otas, nusika- 
nisvęs. Vki.a b-mka Nuga Tone sutei
kė man did-dį palengvinimų." Tai yru 
paprastas patyrimas žmonių, kurk- 
vartoja Nuga-Tone. Ją- galite gauti 
jų kiekvienoj sankrovoj, kur tik vais
tai yra patdav:nėjami. Jeigu jūsų ver
telga neturėtu jų šlake, paprašykit jį 
užsakyti jn d< 1 jūsų ir urmo vaistinės..

Jaučiasi gerai
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Jaučiasi per f n ant ntipdras j

Red Cross
Kidncy Plaster 1

FLU, ŽMONIJOS I 
BAISUS PRIEŠAS

Išpardavimas
DIDELI BARGENAI ANT GE
LEŽIES. l’ENTO IR PI.UMBIN- 

GO REIKMENŲ- 
ATEIKIT llt SI TAUPYKIT 

PINIGUS.
Vietinis PriatatymisK Dykai. 

Tel.: Hancoek 610.1—16106.

SOUTH END 
HARDVVARE CO 

U ashington St, Boston. 
Arti llover St. EI. Stoties.

Nebus daugiau

Užkietėjimo
Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jaut 

PepshricSdter 
Rašyk Pepsinic SeltzerCo.

Worcester, Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

I

■

Tikri Perspėjimai
Opi gerklė, tai-nui!«u>io padėtie, pasidavimas kosu

liams ir šalčiams, yra tikri persergėjimai, kad jūsų 
atsparumo spėkos yra nusilpnintos.

SCOTT’S EMULSION
turi savyje sveikatą duodančių elementų, kurie gelbs
ti veikiai atbudavoti atsparumą. Tada, tai smagus 
būdas imti cod-lrver aliejų. Budavokite atsparumą *-j- 
su lengvai-virikinamu Scott’s Emulsion. _ x

Stoti £ Bovvne, Bloomfteld, N. J. 28-16

•KELEIVIO’ KNYGOS.f

Kokius Dievas žmonių Gerkino Seno* 
vėį. Psnaiioi knygos lietuvių kal

boj iki iioi da nebuvo. čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai, egiptėnsi, ehaldai, say- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dus jie sentikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. (1.25

Kr buvo Vboothiaa T»ame T — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias di«- 

uas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsėtu- 
:ų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
ii Nojaus šeimynos galėju atsirasti 
po tvano juodveidžiui, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jok i s kunigas, yra nuosakiai ir 

i aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
: ue galo įdomi. Kas žodis — tai fak* 
i tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
. argumentas griūva. Mokslas ir 
i mokslas nuo pradžios iki galo. 
{Kaina .............................................. 26c.

! Džiaa Bambos SpyčiaL — Ir kitau
fonės. Daugiau juokų, negu Amari- 

• koj munšamo. šioje knygoje taip* net 
' 72 “Džiar. Bambos spyčiai”, rilis, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsnia- 

jkai ir juokai. -Antra pagerinta

i

Lietuves Rsspubfikaa Istorija ir ta*- 
lapta. — šitas reikalas parodo, kaip 

nuo 1906 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos rėdė kovų m caro raidžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų rai
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virtų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota ii po caro valdžios ir 
k«ip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalie yra padalyta į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri__ __ ____________ ______
parodo, kaip gimė Lietuvos : laida. 128 pusi.............. .7^7.......... Ne.
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa risi;
svarbesni dokumentai: Steigiamojo Į Kaip Senovės (manta Perstatydavo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su j Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
bolševikais, sutartis su latviais, apra-; filosofų daleidimai apie žemės išrais- 
šymaa visų muštų au lenkais ir tt-'dų. Pagal daugelį autorių paraM 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.W> 
Drūtais audeklo apdarais.........(140
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NAUJENYBĖ 
PRANAŠAS 

ROŽĖ KAIPO

Iksas. Antra knygutės dalis yra: **!*• 
vrrkiAas Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos*’. Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .......................................... 14c.

Davatkų Gsdzinfens. — Ir kitos links
mos dainos. juokingų "Da

vatkų Gadzir.kų 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir Lt. 
Daugelis ii dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pust .............................. lOe.
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Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

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

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

Wallace. 472 pusL......................... $2.00 tyrinėjimas, kur buvo pirmutini
žmonių lopšinė. Knyga labai pa-

Paįauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- ga| daktarą Holitzerį sutaisė Ba
tūra XIV metašimtyje. Istoriškas į mokhrtu.t}. 2. Aleksa. 7$ p. Ne

roman*aa M. Beriiatentcz’o.. ,1_50 Paparčio Žiedas ir keturios kitos
P”* ................................... apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

Biblija Satyroje. — Labai Įdomi ir 2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K> 
juokinga knyga su 379 puikiais pa- rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 

veikslais, pęrrtatanėiais įvairius nuo- paikai tiki į visokius prietarus, 
tikins nuo pi’ež sutvėrimo pasaulio Įnirtus ir tt. .................................. Ile.

4
Pavojus iofluęnzos epidemijai pasi

kartoti yra didelis, dėlto, kad oras šį
met labai neuastovus ir flu gali išnau- 
jo apsireikšti bile valanda. Visi oficia
liai pranešima: pataria: Žiūrėk, kad 
viduriai veiktu getai.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

padarytas iš kaskaros ir kitų medika- 
iių žolių paakstina vidurius ir kartui 
sustiprina visą kaną ir padidina at-* 
spartintą. Atsparumui sumažėjus ligų i 
perai tori progos vykinti savo mirtiną į 
darbą, bet Tr i nerio Kartusis Vynas • 
padidina jėgas ir prigelbsti atsispirti 

Į influenzai. Visose aptiekose. Nąudin- 
■ gas kuponas kiekviename pakirte.

Sampelis veltui iš Jos. Triner Co., 
13:»; So. Ash'and Avė.. Chicago, III.

p. St. Bergen.
Maloniausias oras, ramiausios 

juros, puikiausia gamta — tai 
Gegužės mėnesy. Lietuva tuo lai
ku būna pilname savo gražume: 
jos sodai žydi, '.aukai žaliuoja, 
paukščiai gieda — viskas žavėte 
žavi kiekvieną širdį, traukte 
traukia ten tuos kurie gyvena 
toli nuo savo tėvu šalelės. Kad 
pamatyti visą tą Lietuvos pava
sario grožę, ir ja pilnai pasi
džiaugti. reikia keliauti ten ne-, 
vėliau Gegužės mėnesy.

Cunard Linija ruošia ekskur
siją i Lietuvą greičiausiu pasau
lyje didlaiviu Mauretania. koris 
išplauks iš Nevv Yorko Gegužės 
1 d. Ekskursijos vadu yra žino
mas judančių paveikslų ėmėjas 
ir rodytojas A. T. Račiūnas. Jis 
vežasi su 
kuriomis 
veikslus
kursantų linksmus laikus laive ir 
Lietuvoje, taipgi ir puikius pa
čios Lietuvos vaizdus. Tuos vi
sus paveikslus p. Račiūnas rodys 
netik laive, bet ir po visą Ameri
ką. Todėl turės progą juos maty
ti visi ir visur.

štai ekskursijai prižiūrėt Cu
nard Linija siunčia vieną savo 
viršininkų. Steponą Bergeną, 
kuriam musų keleivių reikalai 
yra gerai žinomi. Vadinasi, de
dama visos pastangos kad šios 
ekskursijos keleiviai butų pilnai 
patenkinti.
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1723 N. Kedzie av Chicago. IB. Į

štai didi nepaprasta Naujybę, 
kokios nematei savo gyvenime. 
Nuostabus ir puikus dalykas. Ši 
Rožė-Barometras, keičiasi trimis 
spalvomis, ružava, mėlyna ir leli- 
java. prieš oro permainas, ši 
ROŽĖ parodo kožna spalva oro 
permainą tiktai 24 valandos iš
kalto. Tai puiki dirbtina Rožė 
puodelyje, kuri visada esti gyva 
ir parodo orą. Kur jądėsit. ji pa
gražins vietą ir bus žingeidi vi
siems. Pasiųsim jums šia Nuosta
bią Rožę gavę nuo jūsų o<k-. su už
sakymu. Nepriimam štampų. Trys 
Rožės už $1.25. Agentams specia- 
lė nuolaida.

VARIETY SALES fOMPANY 
Dept- 70

iki -užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knyga niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kairia ..............................  $1-0$

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

nemokša. Bet delkogi norim? Driko 
be valgio žmogus ųilpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas msžiau? Delko žmogui r eikis 
cukraus, druskos ir kitų panašių da 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klapsimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................... ^e.

Kodėl Aš Netikįs i Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas (oras 

katalikas ir laierimamis privalo ~ 
jų perskaityt*. 64 pusL 29c.
Kstp Tapti flatkaytą Valstiją filis-

Hm? Aiškiai Hgnldyti nffietysHs 
Įstatymai su reikalingai kilosimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiurta ir pagerinta

Apie IMerų, Velnių, Dangų ir Praga
rų. Parašė Robert G. Ingeraoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. .••••.••••••••••••••••••• 25c.
Amerikos Maeoehaa. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Sehmith papio- 
vč merginą Orų AumuBer. Su 
paveikslai* 18 pusi...................... 18c.

Amžinos Dainoa. Šioj knygutėj telpa
44 gerinusių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 82 .......................................... lfc.

KELEIVIS
2S3 Broadway,

So. Boston. M«m.

AS ffieldžau 5:o laikrx*io
. rtuJtytoja. knrri fceDčia nno Stib- 

Aottte ari??* Mnwknlų Rru’r.atiz’no. St re
ni; I Lrift)biuro ■. Padarro*

• narašyt d Yn
1 prtfV»dant «a-

» vardą ir ai:kn 
{rn.<, ai prj«:ų- 

• 4fjk.1l VkB* Dir- 
rt# Vrrtf* Ronkti 

m a n o 
. K bAumanzmo Gydn.»- 

i ų. a- noriu k:r»> 
/ • *r»ą k-n«’Kn?i įti- 
k kinti -.-•.o 
? . »i- tai. ką grali na- 
»' • nryt K ibn’s Rh' ”’- 

/ i iu- R riMy. A- 
i tikrai kad bm 

r'-rrvi» pa$#*km"« ir ju- pa’y- į tai j-n - 
tikinsi*' pirma, v duo-ir^ man h* n:

. \ < N-rrdykit at^ilcnktyt RA-
: -nstizr.por kn/i- ar odą pacrdM 

:u -ir kiTokio daiktų. N^b^ndyk-1 
c'.x I. - mat-. •k-C’-a ar 

: )srn<t’žn;U. ūt išvyti ji «U Cž-
k.ilbrjimn Jn* privalot i| prašalint. Ji- 
yra krauju? ir - • -t - vyti ji lankan.

Ir 3* i»Kp:. t i €a--*a atliks Kubu** . ’Trrrn, v Renmaiizms* tnri
Ki iv- r* >?n pn«i’.uo<aoti mio 

ir -in-o. ?f ino aydnt’l'-
^•anrukrr.n sl'.Girižm* rnu-kn)\i

• RėJim. - - ■ ■' ma ir -ąnarm - 1-
. yiinginia.

Aš noriu parodyt
1 Jmns. j**! tifc jn4 v-r.r pave|ywttn. A: 
. jral»w d* e prirn-tvl j viena j*i
. paprąty-’it*' r-rro ’ nrrnanijoų
i jum* dykai vieno <’<>!-ru» vert** butelio-’ 
| K.i rydnohTj. kokia? kita?* irydnnb« ji?” vartr»;<a. Jeim jus perartn- 

jot Dino K/dūnktT. ns TKži’.ot ką JA<
‘ 'rali padaryti. Perskaitykit nui*H pa«in- 
! Hm* /rmiin »r rrikalankite
i do booko*
į tnnjBR*. I

$1.00 Bonka už 25c.
1 Hban.lytute ;t|' K hn> ?ar-’ 
I na nn:«k ilu Rh-iura:!<' R-w<r, kad ii- 
' nntr.n'.'t tr Jtp. tnk.tan-
, Mat kitu, jos esti bnt .

p-a-a1i"ta«. Ir mr. nžiffrM amt
.'ti«nt~nT- I«h-n<tr’:ir—«ai ri«ki<> !;o 
m" norime. JWm < atrakt-, k.-ut ta- 
crlMtt jnmr. tnnnvo n£.i-a»;rlrHc dm- • 
man. kad naheiri.. ■-■ydyn-.. o >.v« 
mums ta-lna. Jelcn bandvm.. nrcvlbr*. 
ral ant tn Ir ntMhaiga. D—><o- .» '
mato buteliuką. k’:r« neturi v-rtA«. tau, 
.hmrtamr ri'”'“ 'n'-rnn bute!!. kok;- ; 
parstduodu antzkn.-- už vLT.a doleri, sts ■ 
butelis šunini.* ir turime ožru .k' ri ' t>*dri Šamui už p<-«vtntt~ i T ode t Irt,! 
prhalnt ąeMąMt 'tar. per*innttn>o tr »n- 
mkąHiae HlnMom., •> tnn)an« anlatkrd- 
t- vlmo Pok—Vrr**? 4ykaL
PriiaMot nereikš* tuokėtt turko.
Kabu Remedy Con

Dept. B. W.
Are.. CHcagą. IR.

Jei Patrakęs 
Bandyk Tą

UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 
MĖTOS. SENOS AR NAUJOS. DI
DELĖS AR M AŽOS. IR JUS BUSITE 
ANT KELIO, KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote

ris ar vaikas, privalo tuojaus rašyt 
pas W. S. Rice. 69-K Main street. 
Adams, N. Y., reikalaujant dykaiJš- 
bardymni jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Užflčk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie^ muskulų prilai- 
kvtojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodo?. Jei jūsų patrūkimas butu ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visų jūsų gyvenimų? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodo? pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartoktt 
ėmiau įdėtą kuponų.

Dykai nuo pųtr«Ha»e
W. S. Rice, Ine.
G9-K Main st., Adams. N. Y.

Malonėkit nian prisiųst visiškai 
dykai justi stimuliuojančią ap'ika- 
riją nuo patrūkimo.
Vardas ....

Adresas ...
Valstija

i
■

laida.

Ikitu
• • • • ••••••••••

I

NUO ODOS LIGŲ

* * *

Inteligentai, valdininkai, žmo-’ 
nės su portfeliais ir juodais pak 
tais apsivilkę, rodos, turėtų būt 
rimtesni. O bet gi ir jie mėgsta 
pletkas. Dabar jie šnabždasi vi-, 
sais pakampiais. O pasiklausyk, 
apie ką jie šnabždasi — net plau
kai atsistos! Sako, į tautišką 
valdžios aparatą kažin koks vel
nias įpylė mielių ir dabar prasi
dėjo baisus rūgimas tenai. Ir risi 
mano, kad greitu laigu bus spro
gimas. Ekspliozija galinti išmes
ti iš aparato arba Smetoną, arba 
Voldemarą. Nelabai senai “Elta” 
paskelbė pasauliui, kad generalio 
štabo viršininkas Plechavičius 
rezignavo dėl nesveikatos. BoUo 
ny. sako kauniečiai, čia nebuvo 
jokia rezignacija, o tik pirmuti
nė ekspliozija. Jei tikėti šitoms

PATS NENORI. IR KITAM 
PAVYDI.

Vytas: “Klausyk. Veronika, 
man nepatinka, kad tu pasikvie
tei tą žmogų ant pietų.”

Pati: “Kodėl?”
Vyras: “Kai tu buvai mergi

ną. jis tankiai tave bučiuoda
vo...”

Pati: “Na. tai kas? Juk ir tu 
mane bučiuodavai.“

Vyras: “Taip, bet man iau nu
sibodo, o jam da ne...”

BIZNISKA KLAIDA.
Parapijinėj mokykloj kunigas 

aiškino vaikams Biblijos pasa
kas. o paskui vieną mokinių pasi
statė ir klausia: “Na, pasakyk 
mums, kokią klaidą papildė Juo
zapo broliai, parduodami ji ver
gi ion

“Jie perpigiai ji pardavė.” at
sakė vaikas.

Kas daugiausia 
žinomą lodžius ?

Paštininkas.

savim visas mašinas, 
nuims judančius pa- 

šios ekskursijos, eks-

REMĮBLA 
HEMMUmUI 
(Raudonąja Gysla) 

I Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA Į 
išgydė ir pagelbėjo tukatančiam.

—Klauskite pas savo aptiekorių 
REM-OLA Arba rašykite pa» 

H. Thayer * Uo. Cxmb„ Mons..o

L..... .
I Išbandymui gauait DYKAI

Gausite jį papra?tam pakelyje.

Tai yra receptas garsam šreieariiko 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria > od« ir pa 5 anuotų visiškai prafo- 
lina įdegimų bei skausmų. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronaa, 
Egzemų. Hemoroidus, šunrotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina (1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųrirt- 
te S1.S0 ir mes tuajaus Hslųsii* 
paštų bankų.

FREEDOL REMEDT CO.
( 388 A. IVarren St,

R. J. VAŠU
409 BROADVAY. ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduoda: NAMUSJĘ-ARMAt, 

KRAUTUVES.
IHtarfaa: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORNIMt'S, KRAU

TUVES h- tt.
Apdraudžia cyvsstį ir svrikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip ria. taip ir Lie- 
turai*, (Teitai ir atsakančiai. 
Nerint terš patarnavime, kreip- 
tttfs, R. J. VAML
499 Broadnay, So.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(N to musų korespondentų ir ii Lietuvos ŲaikralHų.)

DAVATKA pasmaugė 
KŪDIKĮ.

Sako, kad “velnias jai 
pasimaišė.”

Pe naujus metus Janiškių 
kaimSalako vai., pas pil. 
B. at< jo i svečius mergina 
Uršu’ė Rubinytė, 27 m. am
žiaus, 
skundėsi

Besisvečiuodama 
šeimininkei, kad 

Paliūdės kaimo bobos ne
kalta ją Įtarę jog ji esnati 
nešei t. Rubinytė svečiavosi

DAR APIE TRAUKINIO | Skilvio Negerumai, 
KATASTROFĄ.

Panevėžio ruožte važiuo- 
jant traukimui r...... . —
bėgių keli vagonai, 
apie katastrofą sužinojom 
smulkiau.

Įvyko katastrofa prie pat 
Panevėžio stoties, kur bėgiai 
pradeda šakotis. Vienas ke
leivinis vagonas per bėgių 
užsisukimą, Įėjęs Į kitus bė
gius. Tuo pačiu paskui save 
patraukė kelis bagažo vago
nus. Pirmasis vagonas buvo 
užėjęs ant išvirtusių bėgių, 
žinoma gavo pargriūti. Kiti 
vagonai tik susitrenkė ir tą 
pat dieną buvo sutaisyti.

;s sunkiau1

! DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik- 
| raštį “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metams.
> M

sez- t
j

-- vasale - -- — 1 j
"u-itojate stiprumą, nalk-kat nerviški

UdUdl I •„ n t. f
t-siauu. i

i Per lO'metų Taniai- -nrrąžir.o į I 
j sveikatą ir gyvumą tūkstančius, kurie I 
i kentėjo, kaip jus kenčiate.

Ponia L. C. Unwin, 28 Federal St..|
I Greenfield. Mass.. sako; “Per tris me- Į 
tus kentėjau su skilviu. Skaitymas! 
apie Taniai- buvo pradžia mano sujrri- 
iimo į sveikatą. Užaugino man 25 sva-. 

liūs ir aš žinau, kad išgelbėjo mano 
j gyvastį.” ;
į Leiskit Taniuc padaryti Jums tą. ka.
■ padarė ir dėl tos kentėtojos. Jis patai

ko ir atkakliausios virškinimo neęe-i 
rumus — paiiuosuoja gasą, skausmus 
skilvy ir viduriuose. Sugrąžina apeti
te. gyvumą ir ramų miegrą.

Taniau padarytas iš žievių, žolių ir 
sukau. Nekainuoja daugiau kaip 2 
centai už dožą. Gaukite bonką iš ap- 

, tiekoriaus šiandien. Pinigai bus sugra- 
t žir.ti jei Jums nepagelbės.

Tanlac
, .2 MIUONAl BONKV ISVARTOTA.
I
I

’ IŠTRĖMĖ “ADVOKATUS”
Du Kauno gyventojai, p. 

Kriaučiūnas ir M. Andriuš- 
kevičius.sumanė advokataut.

Jiedu būdavo nuolatiniai 
teismų koridorių gyventojai. 
Kaimiečiams reikalingi ad
vokatai. Andriuškevičius ir 
KriauČiunas jau “įsispecili- 
zavę” koridorių “advoka
tai,” mato, kam reikalingas 
advokatas, prisistato, pasi
siūlo, rodo net liudyonus, pa
čių parengtus apie ‘Juridinio 
mokslo stažą,” giriasi esą ar
timi giminaičiai teisėjams ir 
aukštų teismo valdininkų ir 
galį daug padėti.

Kaimietis patiki. “Advo
katai” duodavo kaimiečiams 
visokius “juridinius” patari-į Keleivinis vagonas ______
mus, kai reikėdavo rašyti sugadintas ir jo remontavi-! 
prašymas, tai dėl stokos lai- mas kainosiąs apie 15,000 Ii-; 

surašydavo tų. Priežastis dėl kurios įvy- 
ko katartrofa nežinoma, bet 
manoma, kad blogi keliai.

i

IŠ BAŽNYČIOS DARO 
KROMELį. 

Prakeikė pažangiąją 
spaudą.

Atvykęs iš Panevėžio ku
nigas Butvilą bažnyčioj par
davinėjo po 20 centų knyge
les.

Pamokslą sakydamas pa
brėžė, kad “Lietuvos Žinios” 
ir “Socialdemokratas” yra 
krikščionybės didžiausi prie-

Galvos Skausmai Ir 
Kvaituly*

• | .iei SKiįvis nesveikus. -nuvirto nuo į <rate. Jei nejralit valgi suvirškint, jys į

į ir jaučiatės tiek j>at pavartrę ryte at- ■ 
_ /įkilę, kaip iš vakaro jrult einant.

4 dienas ir per tą laiką šei- šat 
minir kei padėjo dirbti namų 
ruošos darbą. ’

Sausio 4 d. Rubinytė pra- bendradarbius ir prenume- 
dėjo skųstis dančio skaudė-natorius. Paminėjęs “Lietu- 
jimu. šeimininkė davė ivai-! vos Žinias” ir “Sceialdemo- 
rių vi.istų, bet danti juo to- kratą,” Butvilą pasakė: “Ki
liau. iuo labiau skaudėjo.” j tų laikraščių neminėsiu, bet

Sausio 5 dieną r "te darnatys turite dasiprotėti, koki 
tamsoj Rubinvtė su labai laikraščiai neverta skaityt.” 
•’skai dančiu dančiu” pa>i-1 (Tur būt čia pasakyta, kad ir 
ruošė eit Į Paluodės k. (kur Smetoninių laikraščių ne- 
ji tarnauja! ir kaip priežas- skaitytų.) 
ti sako: atleisiu šeimininkę i] Per pamokslus garsinama 
pirtį. Rubinytė dar anksti (tik grynas savas biznis, 
išėjo. Dienos metu šeiminiu-! ’ __________
kė, eidama ’'"*** •'*'*1---------------------------------
tako pastebėjo lašus kraujo, 
kurie šeimininkę nuvedė už

Už tai Butvilą prakeikė 
minėtų laikraščių leidėjus,

pirties kurt, ant] NepAS1SEKUSI PIKTA-
- J] DARYBĖ.

pirtie? i upelį. Ten ji rado pa-! Sausio 4 dieną Bilaišių 
smau ’ta ir sniegan užkasta: kaime, Dusetų vai., Zarasų 
vyriškos lvties naujagimi. ‘ (apskr. ūkininkas Karolis s^

‘ Ruoinvtė. kaip vėliau pa- kėlė lermą. Pasirodė, kad 
aiškėjo, * i Paluodės kaimą dega A. Gudelio klojimas, 
pas savo šeimininkę, nėjo. O Tuč tuojau griebtasi gesinti 
po gimdymo nuėjo į Treige-;» užgesinta, nes liepsna dar 
lių ki imą. du kilometrai nuo nebuvo įsigalėjusi.
T I • '*■ “ “ “ l ~ • « - — “ “Jamskių, i 

boms rodės, 
nėščia.

Sa įsio 6 d. Rubinytė buvo’gniužtas pakulų ir vatos api- 
šeimininkės paprašyta į Ja- bertas degtukais, vidury už- 
niškių kaimą linų minti, o taisalui padegti — knatas, 
kai atėjo, tapo suareštuota ir Tuojaus buvo pranešta 
perduota policijai už nužu- policijai. Dusetų nuovados 
dymą kūdikio. Sausio 5'd., Į viršininkas Baleiša energin- 
t. y. gimdymo dienoj buvo o-ai pasiėmė darbo ir netru- 
18 laipsnių šalčio pagal R. įkus susekė pėdsakus. Įtari-

Rubinytė buvo davatkiško rnas puolė ant to pat kaimo 
nusis .atymo. Paklausta, dėl piliečio J. Gudonio. Padary- 
ko -taip pasielgė su savo ku- ta kreta ir rasta tų pat paku- 
dikiu atsakė: “Velnias pasi- lų.spaliuoti kailiniai ir vata, 
maiše. kurios pirmiau ovnėsi netu-

ir ten pirtyje bo-! Užgesinus pasirodė, kad 
kad ji yra ne (klojimą kaž kas padegė. Po 

kraku rastas ir “užtaisalas”:

i kurios pirmiau gynėsi netu- 
ris-

ko prašymus 
pašte. Be to ilgesniems dar
bams turėjo biurą Laisvės 
alėjoj, vienos kiemsargienės 
bute.

Už patarimus ir prašymų 
rašymą imdavo gerą honora- 
; ą, derėdavosi ir gerai už- 
dirbdavo.

Tik bėda jiems buvo su 
eismo šveicoriais. Tie negai

lestingai “advokatus” plūs
davo, iš koridoriaus ginda
vo, dažnai ir laiptais nuritin
davo. Be to, “advokatų” pa
tarimai ir prašymai dažnai 
būdavo be vertės, žmonės 
suprasdavo, kad liko apgau

Didaop Pavasario Ekskwsija
1 LIETUVĄ

Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą

iš New Yorko i Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinonas judžiu rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmenine priežiūra Cnnard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

IR ATGAL 
(Pridėjus SS. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia kleša.

X.

EKSKURSIJOS

t

PAIN-EXPELLtk

BOSTON. MASS.

Gerkite Vandenį 
Kad Išplovus 

Inkstu Nuodus 
f

Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 
A artina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos

r ......
Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 

ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8

puikiuoju didlaiviu AQUITAN1A.

Inkstams ir nugarai skaudant neiš
sigąskite ir nepradėkite kibišti į vidu
rius gyduolių, kurios tik suerzina visą 
šlapininio sistemą, išvalykite inkstus 
kaip išvalote vidurius, išplaudami juos 
su minkštomis, pekenksmingomis dru
skomis. Inkstu tžduotis yra iškošti 
kraują. Per 24 valandas jie perkošia 
500 grūdeliu rūgščių ir raedžiago.-, to- 

. r . . — ! dėl supraskite kokį darbe jie atlieka, i
tl ir skųsdavosi teismo tar-į Gerkite daug gero vandens — nega-1 
nniitniarrK nnliniiai ,ite Persigerti; salia to. gaukite išnauiojam>, policijai. aptiekęs apie keturias uncijas Jad

AnCllTUSkeVlČiUS --- senas, Salts druskų, imkite po arbatinį šauk-
tos rūšies specas. Už “advo- ;tel'.k2s Pt?P!rn? per ,ke!e'
K3taVima jau kslėjinie DU“ šiai. Tos garsios druskos padarytos iš 
ve. Bet apleidęs kalėjimą, ‘ 
vėl senu amatu vertėsi.

Nesenai jie buvo sulaikyti. 
Užvesta byla. Perduoti Kau
no karo komendanto žiniai, 
kuris nutarė juos iš Kaimo 
išsiųsti ir laikyti po 6 mėne
sius policijos žinioje. P. 
Kriaučiūną Kretingos ap
skrity, o M. Andriuškevičių 
Raseinių apskrityje.

tą <iįenų ir inkstai veiks kuopuikiau- 

vynuogiu rūgšties, citrinų sukies ir 
lithįa. Jos ilgus laikos vartojamos iš
plovimui inkš*::, taipgi nugalėjimui 
t ugrščių, kurios erzina pūslės sistemų.

Jad Salt.* druskos nebrangios: nega
li pakenkti; padaro malonų, putojantį 
lithia-vandens gėrimų, kurį kiekvie
nas turėtų lajkas nuo laiko gerti, kad 
inkstai puikiai veiktų. Pabandykite: I 
taipgi gerkite daug vandens, ir be- 
abejonės stebėsitės kas pasidarė su 
inkstų vargais ir nugaros skaudėjimu.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant rausi; populiarią laivų 
Nepalyginama* švarumu 
patarnavimai visose klenose.

—S203.00—11
Iš NEW YORK j KAUNĄ I

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų j 
informacijų klauskit pas vieton 5 
agentus arba pas

Hamtarg-Amebom Im
209 Tremont St- Boston, M

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St., Boston, Mass.

LIETUVOJE

KIEK TURIME VISO j Sulyginus 
STUDENTŲ. '

Lietuvos universitete yra <................ o___ _____
apie 400d su viršum studen-'donį anksčiau grasinant Gil
tu. Daugiausia teisių ir hu-|delį padegti. žodžiu. įtari- 
mani.arinių mokslų fakulte- mas aiškiai pasitvirtino, 
tuose. Technikos, medicinos] Todėl Gudonis suimtas ir 
ir teologijos-fiiozofijos fa-,pasiųstas Zarasuosna pas 
kulte.uose yra maždaug vi-. tardytoją 
suose po 500 studentų. Že-‘ Tikirna?i, kad byla visai 
me> ūkio akademijoje Dot- j paaiškės, nes visi bilaišiskiai 

yra studentai. Be, oe!-ai žino vieni kitu santy- 
to is Lietuvos yra išvažiavę kiusirnes5antaikas ‘ 
studijuoti į užsienių umver- T - , - namoka
sitetus daugiau kaip 500 stu-1, 1 ai. jr vien? P^moRa 
deniu. Tokiu budu viso šiais’ 
mokslo metais vi a apie 5000 bJd j b , „ k rtt
su viršum Lietuvoj studentų.1 Duna1’ °et ne Rerst0
Taigi ant kiekvieno 400, e’ai: . . _ , . _
Lietuvos gyventojų skaičiaus'. \aimę visi žino, kas pnes 
tenka po 1 studentą.

i pėdas — ras- 
: ta sutapimas. Be to. yra lru- 
’dininkų. kurie girdėjo Gu-

tum dantį griežia ir taipgi ži- 
_______ * no, kad draugas ar neitralus 

SUŽEIDĖ VACHMISTRO ^eras žm<W* blogo darbo 
nedarys.KELINES.

Klaipėdos krašto vienas' 
policijos vachmistras laisvo
mis nuo tarnybos valando-’ 
mis vaikščiojo po kaimus pas 
pažįstamus. Pagėgių apskri
ty netoli Vokietijos sienos jis 
pamatė važiuojančius kont
rabandininkus. Pareikalavo 
sustoti, bet jie nesustojo. Ta
da vi chmistras šaudė ir vijo
si. Iš kontrabandininkų pu
sės taip pat buvo atsišaudy
ta. Vachmistras nesužeistas, 
bet viena kulipka perėjo per 
kepurę, o kita per kelinių 
blauzdą. Kontrabandininkai 
pabėgo Vokietijon.

KOMUNISTUS NUBAUDĖ 
23 METAIS KALĖJIMO.

Panevėžy, kariumenės tei
smas n^rrinėjo didelę Pane
vėžio rajono komunistų by
lą. Čia paduodame sprendi
mą.

Br. Gurskis nubaustas 4 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo ir 1 mėn. 11 dienų pa
prasto kalėjimo. Palių Dam
brauską, Rachilę Geraitę ir 
Giršą Joffe po 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. P. Bo- 
geri 2 met. 8 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Joselį Šor- 
ferį 2 met. 2 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Alf. Juchne
vičių *2 met. 3 mėn.. V. Poli- 
leiką 3 mėn. sunkiųjų darbų 
kalėjimo, J. Bernotą 3 mėn. 
paprasto kalėjimo. Be to nu
baudė M. Siniauską ir A. 
Borodinską, bet juos skaito 
atlikusius bausmę prieš teis
mą. Visų nubaustųjų baus
mė bendrai sudėjus 23 me
tai, 8 mėn. 11 dienų sunkaus 
ir paprasto kalėjimo.

‘Šienas ant okeano
| arba m

LIETUVOS
per Cherbour-z ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais Ijrvais

EMENi EUROPA
arba' ant kitu populiari i laivu šio* Linijos.

TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVA
Sumažintos Trečios Klejos Rato* į abi puses. 

Parankus ir tiesus susisiekimai su visa Europa.
Reguliariri Plaukimai

Sugrįžimui certiiikatą ir kitų infor
maciją klauskite vietos agentu arba

NOKTU ©ERMANi
LLCYD

I

Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines. senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS
Asmeniškai prityru<i:i ju-ų kalba kalbančių kelionės žinovų 

vedamo?.
S. S. AMERICA ............Išplaukia kovo 2
S.S.PRES. HARDINC . Išplaukia kovo 13 
S. S. LEVIATHAN ............ Išplaukia kovo 20

S. S. Lcviathan —didžiausias pasauly laivas plaukia per Cher- 
b«urg. pristatys jumis art satisžemto taip kad lengvai gimtinę 
pasieksite pirnt švenčių.

Kiti l’nited Statės T.iręs laivyno kinai, plaukdami tiesiai į 
Bremen. taipgi leis jums būti savo gimtinė-'- vietoje pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
De! smulkių informacijų ir kainų klauskite justi vietos agentą, 

arba rašykite:

United Statės Lines
13 Breą4wsy. Ydrfc City. 73 Statė Street, Boston, Mtffc

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

| LIETUVĄ

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO

—: RENGIA :-------
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI.
BaMc America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA" 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m. 
Garbes dalyvi* bus vice-konsulas gerb......

F. DAUŽVARDTS
rvtjFMRFM m* pncynę ir gatnps nei žinomi nerarm 
tatei&OTčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas laive užsisakyti tuoj, ii anksto!
Hel informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruoSt kelionės dokumentus

LERlV. , Pridengiate skaudamas dalis su kavalkeliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po kelių ištrynimu skausmas visai pranyks.

PATN-E^PELLERIS taipgi psgelbinąis nti*> 
Pečių Skaudėjimo, Susimušimų. Išsinarinimų, Iš-

RHEUMATIZMAS PANAIKINAMAS
JŪSŲ KENTĖJIMAI PASIGAIGIA

Teisinga gydymo jėga buvo išrasta mokslininko gy
dytojaus su stebėtinu išradimu ANTI-RHEUMATIC 
TREATMENT, kuris sugrąžino sveikatą tūkstančiams 
kenčiantiems nuo Reumatizmo. Sis yra moksliškai pa
ruoštas Gydymas susidarantis iš sulos, sveikatos-teikian- 
čio medžio žievės ir tam tikru augalų augančių tiktai 
karštame klimate, žinomų tiktai išradėjui, ši nepaprasta 
kombinacija sudėta kartu su kitais sviekatos teikian
čiais' sudėčiais, padaro ANTI-RHEUMATIC TREAT- 

Reumatizmo skausmus kūne. Nei vienas " Reumatizmo 
atsitikimas nėra per senas arba per rimtas, kadangi ANTĮ- 
RHEUMATIC TREATMENT jį lengvai pergalės. Jusu 

liatą dienų. Nepadaro jokio skirtumo, ka pirmiau.* vartojai, 
nieką negalima prilyginti prie mbsų ANTI-RHEUMATIC 
TREATMENT, ir nėra jam panašaus išdirbinio. Jame 
randasi tiktai nepavojingos sudėtys ir bet kas gali jį var
toti. Jis rekomenduojamas sekančioms negalėms: Reuma
tizmui. Strėnų Diegimui, Sciatiea, Podagrai, Uždegimui, 
Nervų Suirimui, Nearalgia. Pastyrusiems arba patinu
siems sąnariams, skausmams nugarkauly, nugaros skaudė
jimui. muskulų skaudėjimams, slogai, nešvariam kraujui, 
uric acid. ir tt. Visi šie negalėjimai bus pašalinti iš Jūsų 
organizmo visiškai, ir neužilgo atgausite sveikata, viltį, ir 
gyvenimo malones. Atsiminkite, kad musų gyvenimas yra 
musų ..veikas kraujas ir kūnas’ Tamsta nieką nerizikuoja: 
nei pralosite, jeigu musų ANTI-RHEUMATIC TREAT
MENT Jums nepagelbės, mes Jum-, sugrąžinsime Jūsų pi
nigus. Rašykit mum* tuojaus, ir pašalinkit savo kančias 

ant visadps. KAINA LARAI PRIEINAMA TIKTAI $3.on tr/. visą Gydymą.
NtCR'SKIT PINIGUS IŠ ANKSTO, tik iškirpkite šį skelbimą ir siųski

te kart|j su 35 centais pašto išlaidoms. Tamsta užmokėsit $3.00 už Gydymą 
pastoriui, kada jis pristatys į Jūsų namus.

CHICAGO MEDICAL LABOR ATORY
1723 N. KEDZIE AVĖ, DEPT. 156, CHICAGO, ILL.

I

Ii
i

I
MENT, kuris įrodė esąs pirmutinis kovoje prieš visokius 
Reumatizmo skausmus kūne. Nei vienas Reumatizmo 
atsitikimas nėra per senas arba per rimtas, kadangi ANTI- 
RHEUMATIC TREATMENT jį lengvai pergalės. Jusu 
baisus skausmai, kurie vargino jus daug metų išnyks į ke
lintą dienų. Nepadaro jokio skirtumo, ką pii—’ 
nieką negalima prilyginti prie mbsų ANT

DEGĖ AMERIKOS KON
SULATO BUTAS IR KA

RININKŲ RAMOVE.
Kaune 1 vai. po pietų už

sidegė Amerikos konsulato 
buto siena, o 3 vai. karinin
kų ramovės iusyje užsidegė 
statinės ir dar vėliau užside
gė g merolo Bulotos kami
nas. Visur gaisrai likviduoti 
be d.desnių nuostolių.

į t
*

■

lOBridfe Street, 
NEW YORK 
trion Trart BuiMing 
PITTSBLRGH. PA.

Išstatymas ssvfi 
šaltam ir įtapta 

orui yra priežastimi rems 
tiškų skausmų
.Reumatiški Skausmai be jokio 

persergėjimo užpuola tuos, kmie 
dirba lauke visokiam ore.

Kuomet pradedate jausti Musku
lu Skaudėjimą ar Sustingimą yik- 
riai patrinkite su PAIN-EXPEL-

sitempimų, Influenzos. Neuralgijos Sffėtidieylio, 
Skaudamų Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Pergali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAIN-EXPELLERIO Šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunat* tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra IJvKAkm*. 

Dvejopo didumo — 35c. ir 70c.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., 

CHICAGO, TLL.
433 Califomia Street
SAN FRANCI9C0, CAL

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW Y
UTlAMA Karo 2
BsTflMA Km-0 16

ORKO
II POLONJA Kovo 26
|| I.ITI ANIA BaM. 6



8 KELEIVIS Nq. 8. Vasario 20 d., 1929.

Vietinės Žinios
Lietuviai prie Kosciuškos 

paminklo.
Norėdami pažymėti Lietu- Elektros .stebuklai, bus rodo- 

nepriklausomybės pa- mi Lietuviu M. Žinyčioje, 
kampas 4-th ir Atlantic sts., 
Sd. Bostone.. Nedėlioję, Va- 
*ario-Feb. 24 dieną, 1929 m., 
7:30 vaL vakare.

Malonėkite ateiti ir pama
tyti Tomą Edisoną 4r Abra- 
ham Lincolną. apie kuriuos 
bus rodomi krutamieji pa
veikslai. Prie to turėsime ir 

gerą programą:

Krutamieji Paveikslai
Apie Tomą Edisoną ir jo

VOS 
skelbimo dieną, kai kurie
South Bostono lietuviai pri
sipirko vainikų ir apdėjo

__ ___ _ x ... Kosciuškos paminklą, 
. J <> I iptuviu konstituciją ir tuoj konstitu-'kuri nesenai Bostone pastatė 

Svetainėj, ivvko apvaikščio- ciJ.°j nurodytu keliu tuojaus Naujos Anglijos lenkų orga- 
jimas Lietuvos nepriklauso- sušauktų Lietuvos seimą. ntzae jos. Į ietiniaidienras- 

Kalbėjo adv. F.J.! Kad visi politiniai kali- etai plautai šitą jvykį apnise,
’ “ "" jr k niai. kurie kovodami už 1-ie-o kai kurie jdejo net ir foto-

rauiausKas. uneze jaunuoli tu. „s Respublikos konstitu- grafijų. parotianciųi. kaip lie- muzikos gerą programą: 
menės orkestrą vadovaujant eiją buvo uždaryti nelaisvėn, tunai Ien& Ę*

LIETUVOS NEPRIKLAU- ; laiko savo rankose Lietuvos 
SOMYBĖS AP VAIKŠ

ČIOJIMAS.
Vasario 17 d

valdžią, tuojaus atsteigtų 
Steigiamojo Seimo padarytą

mybės.
Bagočius, J. Gegužis
Paulauskas. Griežė Jaunuo- Įtuyos

tuojaus butų paliuosuoti.
Kad tuojaus butų nuimtas 

karo stovis ir sugrąžinta Lie
tuvos piliečiam^ spaudos, žo
džio. susirinkimų ir kitos 
konstituci jos gvarantuotos 
laisvės.

Po vieną kopiją šios rezo
liucijos nutarta pasiųsti Lie
tuvos Pasiuntinybei \Vash- 
ingtone, Smetonai. Volde
marui, o taipgi Amerikos ir 
Lietuvos laikraščiams.

Pasirašė Masinio Mitingo 
Pirm. Jonas Palaima, 
Rašt. J. G. Gegužis.

Kriaučiunui, J. Bulskis su-j 
dainavo “Leiskit i tėvynę,”! 
pianu akomp. p-lė Klara 
Kasparaitė.

Jaunuomenės orkestrą da 
nesenai susiorganizavo, bet 
jau gerai susigrąjinus ir 
skaitlinga, todėl reikia 
džiaugtis, kad Bostono lietu
viai turės ir orkestrą.

Apvaikščiojimas buvo la
bai iškilmingas visais atžvil
giais ir publikos ūpas buvo 
geras. Žmonės i Lietuvių salę 
netilpo ir daugelis grjžo.

Aukų surinkta. $42.25. 
Aukavo po $1.00: J. Jankau
skas, M. Valiulis, Paražins- 
kas, J. Tribuliauskas, J. Pa
laima, O. Daunienė, J. Kve
daras, Petrušienienė. A. Šar
kis, A. Klimarauskas, S. Ja
kubauskas. J. Gegužis auko
jo $2.00. Viso $13.00. Smul
kių auku $29.25. Išrišo auku 
$42.25. ‘

Aukos sunaudotos sekan
čiai:

D-ro Basanavičiaus pa
minklui $5.00.

Politiniams kaliniams,' 
persiųsta komitetui Kaune kiek apie ateiti. Jis^i tvirtai 
$22.00. Įtiki, kad Rusijoj da sugrįš

Už salę Liet. Ukėsų Kliu- carizmas, ir atsisveikinda- 
bui $10.00. mas su savo sėbrais jis pasa-

Už spaudą $5.00. įkė: “Da mes visi pasimaty-
Nutarta pasiųst prašymas sime Petrograde ant Nevos 

prezidentui Hooveriui ir Prospekto." 
Coolidge ir Mass. gubernato-* 
riui, kad jie tartų savo žodi 
už palaikymą taikos Europo
je ir kad lenkai sugrąžintų 
lietuviams Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Susirinkimui buvo per
skaityta žemiau paduota re
zoliucija. kuri buvo priimta 
vienbalsiai.

Rezoliucija :
Mes, Bostono ir apielinkės 

lietuviai, apvaikščiodami 11. 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktu- J 
ves, vasario 17 d., 1929 nu, Į 
priimam sekančią rezoliuci
ją:

Lietuvos Valstybės Taiv-* * ba savo posėdy 1918 metais, 
16 vasario dieną, vienbalsiai 
nutarė kreiptis i Vokietijos. 
Rusijos ir kitų valstybių vy
riausybes su šiuo pareiški
mu: “Lietuvos Tarvba. kai- 
po vienintelė Lietuvių Tau
tos atstovybė, remdamosi 
pripažinta Tautų Apsispren
dimo teise, ir lietuvių konfe
rencijos Vilniuje nutarimu iš 
18—23 rugsėjo, 1917 metų, 
skelbia atstatanti Nepri
klausomą Demokratiniais 
Pamatais Sutvarkytą Lietu
vos Valstybę su sostine Vil
niuje, ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kito
mis tautomis. Podraug Lietu
vos Taiyba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus 
ir jos santikius su kitomis 
valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galint 
greičiau sušauktas Steigia
mas Seimas, demokratiniu 
budu visų Lietuvos gyvento
jų išrinktas.”

1. Kadangi šitas Lietuvos 
Tarybos aktas išreiškė kil
niausius lietuvių tautos idea
lus ir jais buvo pagrįsta Lie
tuvos Respublikos konstitu
cija :

2. Kadangi Lietuvos Res
publikos konstitucija reika
lauja, kad vyriausia šalies 
valdžia butų Lietuvos Sei
mas. išrinktas visų Lietuvos 
gyventojų demokratiniu bu
du.

Tai mes reikalaujame: 
Kad asmenys, kurie dabar

1 jais

Redakcijos Atsakymai
J. Praniui. — Mes nieko 

apie tokią draugystę neži
nom. Jei norit prie jos dėtis 
ir bijotės, tai geriausia nedi
dėti. Juk pašalpinių draugi
jų yra daug. Bet geriausia 
yra prisirašyti prie S. L. A.,

PARSIDUODA PIGIAI.
2 šeimynų namas ir krautuvė Biz

nis išriibtas per daug metų. Priežas
tį sužinosite ant vietos. Kreipkitės pas 

K. KALiES.NIKKAS <9i
102 W. 3-rd st, So. Boston. Mass.

paminklą. Išrodo, čia skelbia mokslą ir kultūrą 
—laisvą religiją.

L. M. Žinyčios Komitetas.

kunigaikšti; 
Michailovie 
caro Mikė;

Caro švogeris Bostone.
Šiomis dienomis Bostonan 

atvyko didis 
Aleksandras 
buvusio Rusijos
švogeris ir Anglijos kara
liaus giminė. Rusi jos monar- 
chistų pastangomis čia buvo 
suruoštas jam vakarėlis Ritz- 
Carlton Hotely šio utaminko 
vakarą, kur jis perskaitė 
jiems paskaitą temoj “Iš ma
no gyvenimo.” Bet jis pasa
kojo ne tiek apie praeiti.;

Bostono Centrai Labor 
Union pareiškė protestą 
prieš sumanytą pakeitimą 
imigracijos įstatymo. Reak
cininkai norėtų dabartinį 
atievybės įstatymą pakeisti 
taip, kad daugiau ateivių ga
lėtų įvažiuoti iš Anglijos. 

' mažiau iš kitu šalių.- »

PARSIDUODA PEČIUS naujas, vi
sai pigiai. Savininkas turi tuojaus iš-> 
važiuot

J. SAVIČIUS
65 I Street, So. Boston. Mass. .

Į
TaUAaaa *119

Parsiduoda fornišiai 3 rui
mu. 266—4-th St., (1-mos lu 
bos), So. Bo*ton.________ (9)

Lietuvis Optometnstis I
I

LIETUVIS D EN TĮSTA S
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieu*
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakaro

N-dėliomią pagal susitarimą
705 N. Main St. kamp. Broad SU

MONTELLO. MASS Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PAS AK ARNiS, O. D.
447 Broadvay. So. Boaton, Maaa

statytą
kad lietuviai jau padarė su 
lenkais “uniją.” Lenkai iš to 
džiaugiasi ir sako: “Matote, 
skirtumo tarp lietuvių ir len
kų nėra. Tiktai triukšmada- 
iai šūkauja apie Vilnių. Iš- 
nintingieji lietuviai eina iš 
vieno su lenkais. Ir šitą ge- 
iausi 

gėlės 
minklo.”

Taip ir 
ikiečiams. kurie nežino tik-’ 

ros padėties.

Parsiduoda Hop* ir Malt* 
krautuvė. (9)
Kreipkitės i "Keleivi.”

KAS TURI ANT RANKŲ 
KARPAS.

Ir nori be skausmo jas prašalinti, ir 
kad jūsų rankos išrūdytų vėl gražios, 
nieko nelaukdamas klauskit laišku Įdė- 
lami už 2e. stampa atsakymui (8) 

J. M. STASSEL
4(i6 Bacli st.. La Porte, lnd.
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SOUTH BOSTON
i Trijų veiksmų Tragikome
dija. Labai indonfbsir pamo
kinantis veikalas, vaizduo
jantis Lietuvos ministerijos

Babravičių* dainuo* 
South Bostone."

Vasario 3 d. Babravičius ponų gyvenimą. Vertas pa
luos atsisveikinimo koncer- matyti. Statomas scenoj tik 
ą South Bostono lietuviams., vieną kartą. 
Koncertas bus Lietuvių Sa- i J
ėj. kad parankiau butų vie
los žmonėms ateiti. Kiek 
mums teko girdėti, artistas 
uošia visai naują dainų pro-!

gramą. Pianu skambins p-lė • 
Emilija Tataroniutė, kuri da-- 
bar lanko Radcliffe’o kolegi-! 
ją. Koncertas žada būti labai 
domus ir visi South Bostono 
lietuviai žada ateiti jo pasi
klausyti.

Pereito nedėldienio naktį 
South Bostono policija areš

tavo d-rą A. J. Attridge. ku- 
: ris gyvena po numeriu 44 • 
įBroadvvay. Jį kaltina neleis-1 
linu elgesiu su 14 metų am
žiaus mergaite, kuri taniau- į 
ja pas jį prie mažų vaikų.

—
Bostone atsirado piktada- 

ris ar beprotis, kuris žmonių 
susigrūdimuose supiausto 
moterims rubus. Jau 11 mo
terų nuo jo nukentėjo.

22 VASARIO-FEB., 1929 
Lietuvių Svetainėje, 

Kampa* E ir Silver *t*., 
Pradžia 7:30 vakare.

Visi atsilankykite.

DAINUOS SO. BOSTONE.
Artistas -Juozas Babravičius, kaip jis dainavo Mask
vos Operoje. Kovo 3 dieną jis dainuos So. Bostono 
lietuviams.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS 
Poloniai mados. 15 kambarių su visais 
-ėliausials įtaisymais. Beveik naujas, 
re: am stovy. Užpakaliniai ir priešaki- 
tiai piazai. Savininkas nori išvažiuot į 
Lietuvą, todėl visai pigiai parduos.
7 Voadfield >t.. (ant antrų lubų) 

Dorchester. Mass.

PARSIDIODA I.I M H ROOD
AUKSINĖ PROGA tiems, kas nori 

lirkti švarų vielą ir gerų biznį viso
kių tautų apgyventoj vietoj arti dirb
tuvių. įrengimas kainuoja $600, par
duosiu už $250. Tuojaus matvkit: 

E. SACOV1CH
696 Cambridge si, Cambridge, Mass.

IMRIVAY AUTO SERVICE
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and F1LL1NG STAT10N 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Avė.,

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

Tel. So. Boaton 508-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖL1OMIS: 

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

281 Broadvay. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.
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Telefonas: So. Boston 1768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS
Valandas: nuo 9-12. nuo 2-7.
371 DORCHESTER STREET.

SO. BOSTON, MASS.

Darctater Clothing Shep
Siutus. Overkotus siuvame ant 
užsakymo, štymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

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

MARTIN VALULIS 
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.
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DR.MARGERIS!
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevard 8483
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APSVARSTYKIT DABAR 
PRIDĖTĄ PARANKUMĄ
Naujos vakarinės kainos kitan miestan tele
fonu šaukimų numeriais, sutaupina dauginus 
negu pinigus. Jos duoda daugiau parankumo 
ir pasekmių.

Pirmiau*, dienos kainos buvo iki 8:30 vai. vakaro. 
Vakarinės kainos dabar prasideda kaip 7:00 ir bū
na iki 8:30 ryto. —

Šita valanda ir pusė anksti vakare daug reiš
kia abiejose telefono linijos pusėse. Tai liuo- 
sa valanda.
Didžiumoje šeimynos jau būna pavakarienia
vusios, o vakariniai išėjimai dar anksti. Tada 
tai parankus laikas telefonu šaukti.socialiais 
reikalais. Ir Jus veikiausiai rasite žmones 
namie je.

Vakarinės kainos yra ir daug žemesnės už dienines 
kainas; bet reikia atminti du dalykai. Kad jos tai
komos šaukimams iš stoties iki stoties, geriausiai 
šaukti numeriais. Ant artimų šaukimų, kur dieninė 
kaina yra 35c. ar mažiau, kainos vakare- nepersi
maino.

Kad ir pilnomis dieninėmis kainomis mes vi
sados turime daug šaukimų kitan miestan 
anksti vakare. Mes esame prisirengę pasek
mingai prižiūrėti padaugintą biznį, kuris ateis 
kuomet ekonomiškumas šio naujo vakarinio 
patarnavimo bus geriaus žinomas.

New England Telephone 
and Telegraph Company

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

332 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. South Eo.-ton 1662—1373.

OHSO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

gOUTH BOSTONE.
12 šeimynų medinis namas visai netoli r.u>> naujai išvesto bulvaro. 

Rimdu atneša $2700 į metus. Kaina $22.000. įmokėti nemažiau kaip 
*2000. likusius išmokėsite ramiomis. Dabar būna viskas naujai per
taisoma. .Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimynų 
pavyzdingai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokit šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenimo tokia proga pasitaiko tik vieną sy
ki. jeigu ja praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinim ji. Kitos tokios progos nerasit niekur.

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

Kaina $6500, įnešti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyveni nui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. .J. KUPSTIS. 332 W. B.-oadvvay, So. Boston, Mass. Telefonas 
So Boston 1(562—1873.

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

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

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SUKČIAM PINIGUS VISUR.

l ----------------------------------------------------------
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Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erskine. 

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintų patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADU'AY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight st,
SOUTH BOSTON. MASS.
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DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų. kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas. • >

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Kichmond 0668, <Pęx. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

užsisakyti naujos mados laikraš
tis su Muzika. Dainomis ir Juo
kais. Leidžia ko m po z. A. Vanagai
tis. Kaina metams 1 dol. J Lietu
vą 1 dol. 50c.

“MARGUTIS"
3210 So. Halsted SU Chicago, III.

Jdėk į laišką vieną doleri ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIŠKŲ LIGŲ PER SU- 
VIRŠ 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARUn 
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS no 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: m 1« M 
1 Stonų.
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Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTAKa*

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

nuo 7 »ki 8 vakare
1*7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.
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DR. LANDAU
82 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Vengriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

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

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrime 
CONSTABLE 

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace 

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

TeL South Borto* 8820 
Reaidence Univeraity 1468-J 

S. N. Puišiutt-ShillM
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE 
8*8 Broad*ay. So. Bostoa, Maaa.

Room 2.
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Lietuviška Aptieki
Mca atlaikoma visokių V sint* 

ir šaknų
Nao Reumatizmo, nasilpnėjimo 

strėnų, kr • s jo valymo, nao slaptin- 
m >>*«' kosulio. patrūkimo, ate. 
Taipgi užls'kotn Diel-ą ii Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaasias. Įvai
rios Šaknys, partrauktos ii data
vo*. Vaistų pririunčiam ir per 
paštų. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

1M SALĖM STREET,
BOSTON, MA8&
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Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len> 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay Markei 3390
1 ALLEN STREET. Cor. Chambera St, BOSTON, MASS.

Dėl šunvočių. žaizdų ir kitų nkaudoli*
MEŠKOS MOSTIS (Grobiew*kio)

Sustabdo skausmų ir užgjdo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

• GROBLEHSK1 & CO, Plymouth. Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”




