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HOOVERIS ĮSTATYTAS 
SŪV. VALST. PREZIDENTO

LIETUVOS KARININKAI 
PAS HINDENBURGĄ.
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PERSIMAINĖ VISA 
VALDŽIA.

Naujas ministerių kabinetas 
bus iš vienų protestonų.
ši panedėli Washingtone 

buvo naujo prezidento Įves
dinimas. Coolidge iš Baltųjų 
Rūmų išsitraustė. o jo vieton 
atėjo Herbert CTark Hoover, 
kuris buvo išrinktas pereitą 
nidenĮ.

Įvesdinimo iškilmės buvo i 
labai didelės ir su visokiomis 
ceremonijomis. Nežiūrint to. 
kad tą dieną lietus Washing- 
tone pylė kaip iš kubilo, 
žioplių prisirinko tiek, kad 
užsikimšo visos gatvės, ku
rios veda i Baltuosius Rū
mus. Laikraščiai apskaito, 
kad žmonių buvo i 100,000. 
Be to. dalyvavo daugybė ka- 
riumenės. visi vyriausiojo 
teismo teisėjai, svetimų vals
tybių atstovai, devynios ga
lybės kitokių valdininkų.

Svarbiausia inauguracijos 
dalis turėjo but naujo prezi
dento prakalba, kurioj jis 
mėgino išdėstvt, kokios lini
jos jisai laikysis. Tečiaus 
perskaičius visą jo prakalbą, 
joje randi tiktai labai daug 
žodžių ir daugiau nieko. Vi
są jo ilgą prakalbą galima 

-sutraukti i porą sakinių: 
klausykim Įstatymų ir rem- 
kim Amerikos bizni.

Bolševikai labai laukė, ką 
ponas Hooveris pasakys apie 
Sovietus — ar jis juos pripa
žins, ar ne. Tečiaus ponas 
Hooveris nieko aiškaus apie 
tai nepasakė. Jo artimi drau
gai mano, kad jis laikysis 
Rusijos klausimu tokios pat 
politikos, kaip ir Coolidge. o 
ta politika yra tokia: pakol 
bolševikai neužmokės Ame
rikos kapitalistams senų Ru
sijos skolų, patol jie negali 
tikėtis sau pripažinimo iš 
šios šalies.

Žinoma, jeigu Amerikos 
kapitalistams Rusijos pripa
žinimas bus vėliau reikalin
gas, tai Hooveris galės ją 
pripažinti, nes kapitalistinėj 
valstybėj valdžia tik ir yra 
tam. kad tarnautų savo kapi
talistų interesams. Kitokios 
misijos ji neturi.

Buvusis prezidentas Cool
idge šiandien jau paprastas 
pilietis. Laikraščiai sako, 
kad dabar jis rašinėsiąs ma
gazinams straipsnius. Žino
ma, rašytojas iš jo ne koks, 
bet Amerikos minioms ne
tiek svarbus jo literatiški ga
bumai, kiek tas faktas, kad 
jis buvo prezidentas.

Kartu su ponu Coolidge 
pabaigė savo pareigas visas 
jo kabinetas ir išsiskirstė bu
vusis iki šiol Kongresas. 
Naujam kabinetui Hooveris 
pasirinko kitus žmones. Iš 
senųjų ministerių pasiliko 
tiktai Pittsburgho milionie- 
rius ir bankininkas Andrev 
Mellon. kuris užima Iždo. 
Sekretoriaus vietą, ir d a vie
nas ar du. Visa nauja valdžią 
susideda iš vienų protesto- 
nu; kataliku neįsileista nei 
vieno.

Naujam Kongrese vyraus 
republikonai, stambaus ka
pitalo atstovai. Jo sąstatas 
toks: 323 Republikonai. 202

biečiai ir 1 vieta senate tuš
čia. Darbininkų klasė, kuri 
sutvėrė visus Amerikos tur
tus, neturės naujame Kong
rese nei vieno savo reikalų 
gynėjo.

Komunistai Lietu
voje Susmuko.

Lietuvos Komunistų orga- 
i nas “Balsas” praneša, kad 
komunistų partija Lietuvoje 
visai subliūško, ką geriausia 
parodė rinkimai i ligonių ka
sas. •"Balsas” sako:

"Rinkimai i ligonių kasas 
parodė, kad kai kuriose vie
tose musų organizacijos nič 
nieko nepadarė. Mariampo- 
lėje pasyvumą didino žalin
gas opozicijos mokslas ir 
veikimas, kuriam pasidavė ir 
vienas atsakomingiausių 
.partijos darbininkų, dabar 
jau pašalintas nuo atsakomo 
partijos darbo už savo moks
lą ir veikimą. Buvo daug ap
sileidimo priešrinkiminėje 
agitacijoje ir darbuotėj ir ki
tose vietose. Šiauliuose, kur 
atsakomingesni partijos na
riai net nemokėjo matyti, 
kurie sąrašai priklauso so
cialdemokratams. Daug pa
syvumo rodė ir tokia organi
zacija. kaip Kauno. Reikia 
stačiai pasakyti, kad Kauno 
organizacija per rinkimus į 
ligonių kasos tarybą visai ne
buvo išsisiūbavusi. Visoje 
Lietuvoje buvo didelio ko
munistų pasyvumas, kas 
tampriai rišasi su krizine pa- 
dėčia musų partijoje.

"Panevėžy musų partijos 
sekretorius nešaukia kuope
lės posėdžio ir marinavoja 
gautą pas save literatūrą. 
Rinkimai i ligonių kasos ta
rybą Jonavoje parodė, kad 
mes dar prasti komunistai ir 
bolševikų taktikos dar nesu
prantame.”

“Elta” praneša, kad vo
kiečių respublikos preziden
tas Hindenburgas priėmė at
silankiusius Į Berlyną Lietu
vos karininkus generolą Ta
mašauską, pulkininką Urbo
ną ir ulonų pulko vadą pulki
ninką Plechavičių, kuriuos 
lydėjo Lietuvos pasiuntinys 
Vokietijoj p. Sidzikauskas ir 
karo attache pulk. Škirpa. 
Tą pat dieną karo ministeris 
Groeneris prezidento vardu 
iškėlė Lietuvos karininkams 
pagerbti pietus, kuriuose 
taip kitų dalyvavo Lietuvos 
pasiuntinys p. Sidzikauskas 
ir Vokietijos karo ministeri
jos aukštieji karininkai.

Areštuoti 3 Lietu
viai.

Dvi moterjs ir vienas vyras 
kaltinami sąmokslu nunuo

dyt Petrą Jagelavičių.
Laivrence, Mass. — Perei

tą sąvaitę čia buvo areštuoti 
V. Renkovskis. Marė Grin
kevičienė ii- Ona Jagelavi- 
čienė, kuine buvo susitarę 
nunuodyt Petrą Jagelavičių. 
Visi esą lietuviai. Jagelavi- 

po pirmu ura buvusi 

dienraštis

i

I

LENKAI STATYS SAVO 
ARĄ ANT GEDIMINO 

KALNO VILNIUJE.
Jau daug spaudoje buvo 

rašyta apie lenkų pogromą 
Lvove.

Dabar lenkai panašaus 
darbo sumanė imtis ir Vil
niuje. Lenkai nori perdirbti 
Gedimino kalno bokštą, kad 
jis butų ne lietuviško, bet 
lenkiško stiliaus Jie žada 
pastatyti ant Didžiojo. Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimi
no kapo savo aštrius nagus 
išskėtusi lenkišką arą.

Reikėtų prieš toki lenkų 
elgimąsi protestuoti. Juk tai 
šlykštus elgimąsi su musų 
tautos istorinėmis brangeny
bėmis. Kore»p.

čienė
Į Vaikšnorienė. 
i Lawrence’o
"Evening Tribūne” rašo apie 
šitą skandalą taip. Ona Ja- 
geiavičienė atėjo i policijos 

I nuovadą ir atnešė bonką 
nuodų, sakydama, kad tuos 
nuodus jai padavusi Marė 
'Grinkevičienė, kad ši nu
nuodytų savo vyrą. Petrą Ja
gelavičių. kuris gyvena vie- 
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KONGOS TAUTELĖS SU-! 
KILO PRIEŠ FRANCUZUSį

Afrikos Kongoj, kurfran
cuzai turi pavergę keliatą 
vietos laukinių tautelių, pra
sidėjo sukilimas. Londono 
darbininkų laikraštis “Dai- 
ly Herald" praneša, kad at
vykę iš Kongos Į Antverpą 
keleiviai pasakoja, kad suki
lėliams vadovauja daktaras 
burtininkas Kai no. Jis ragi
na vietos gyventojus atsipa
laiduoti nuo svetimšalių jun
go*

Sukilėliai jau nužudė ke
lius europiečius. Kelius kai
mus jie sudegino, o kitur plė
šia svetimšalių turtą.

Be to, jie kelius europie
čius pagrobė ir dabar laiko 
Įkaitais. Tautelių vadai pra
nešė francuzų administraci
jai. kad jie tuos Įkaitus nu
žudysiu. jei francuzų kariu- 
menė pereisianti liniją 50 
angliškų mylių nuo Bangi, 
kuri yra ties Mabangi upe.

Paiyžiaus komunistų laik- ?
raščiai kaltina francuzų vy- yra tiktai dvi, būtent:

t iečiai ir katalikai.
čiai priešingi dabartinei val
džiai dėl to. kad jie remiasi 
miestų darbininkais ir dau
giausia rūpinasi jų reikalais; 
katalikai gi nepatenkinti dėl 
to. kad dabartinė valdžia 
prispaudė kunigus.

_______________ Sonoros gubernatorius 
$272.000 pabaudos už mai- L austo Iopete buvo didelis 
šymo molio prie parako. A- draugas užmuštojo gen. Ob- 
merikiečių kompanijagami- regono. Kiti sukilimo vadai: 
na tenai sprogstamąją me-ta’P Pat ,vra dirbę kartu su 
džiagą pramonės tikslams. Gbregonu. Kada katalikiški 
Ta medžiaga ji gamina iš pa- klerikalai gen. Obregoną už
rako. kuri perka iš francuzų mušė, visi obregonistai norė- 
valdžios. Kad medžiaga J?’kad tuojaus butų paskelb- 
daugiau svertų, amerikiečiai “..... *
primaišydavo molio.

MEKSIKOJ UŽLIEPSNOJO 
REVOLIUCIJA.

jos dalis"pasiliko valdžiai iš
tikima. Be to, ne visa kariu- 
menė prisidėjo prie sukilimo 
ir tenai, kur revoliucija kilo. 
Visuomenės opinija yra val
džios pusėje.”

SUKILĖLIAI EINA ANT 
SOSTINĖS.

.--------Iš viso sukilo devynios vals
tijos, bet valdžia tikisi 

atsilaikyti.
Pereitą nedėldieni Meksi

koj ant syk Įvairiose vietose 
užliepsnavo atvira revoliuci
ja. Sukilo Įvairių valstijų gu
bernatoriai, generolai ir pa
reikalavo. kad dabartinė 
valdžia tuojaus pasitrauktų. 
Sakoma, kad išviso prieš 
valdžią sukilo devynios vals
tijos. Vera Cruz valstijos ka- 
riumenė jau žygiuojanti imti 
Meksikos miestą, kur randa
si prezidentas ir visa federa- 
lė valdžia.

Revoliucijos priežasčių 
yra daug, bet tikrai svarbių 

vals- 
Valstie-

Naujas Prohibici jos 
įstatymas.

SKIRIA $10,000 PABAU
DOS IR 5 METUS 

KALĖJIMO.

Teismų nuožiūrai paliekama, 
kam tokia bausmė turi 

but taikoma.
Prieš pat išsiskirstymą se

nasis Kongresas priėmė ir 
buvusis prezidentas Cool
idge pasirašė naują prohibi- 
cijos Įstatymą, kuriuo skiria
mos pašėlusiai sunkios baus
mės prasikaltusiems prieš 
prohibici ją.

Einant nauju Įstatymu, 
kartu prasikaltęs prieš prohi- 
biciją žmogus gali but bau
džiamas iki $10.000 arba 5 
metų kalėjimo, arba ir abiem 
bausmėm kartu. Gi nepilie- 
čiai. atlikę šitokią bausmę, 
gali but d a ir deportuoti, tai 
vra. išvyti iš Amerikos.

Tiesa, teisėjas gali ir ma
žesnę bausmę paskirti, jeigu 
jis matys, kad žmogus nela
bai prasikaltęs. Bet kada Įs
tatymas duoda teisėjui tokią 
plačią teisę, tai jau piliečių 
laisvei gręsia didelis pavo
jus.

nas pats ant farmukės New 
Hampshire valstijoj. Grinke
vičienė manė, kad Jagelavi- 
čienė sutiks savo vyrui nuo
dų užduoti, nes ji su juo su
sipykusi ir jau nuo pereitos 
vasaros yra ji pametusi ir 
dabar -gyvenanti su savo 
dukterimis netoli Laivren- 
ce’o. Jos dukteris ir liepu
sios tuos nuodus i policiją at
nešti.

Dabar klausimas, kokiu 
tikslu Grinkevičienė norėtų 
Jagelavičių nunuodyt? Poli
cija aiškinanti taip: Grinke
vičienė yra biznierka ir godi 
ant pinigų. Ji susidėjusi su 

Renkovskiu apdraudė 
> gyvastį ant 

ir popierius padarė 
taip, kad Jagelavičiui mirus, 
pinigus gautų ji, Grinkevi
čienė. Ji pati ir apdraudos 
kompanijai mokėjusi. Taigi 
policija ir suėmė Grinkevi
čienę su Renkovskiu. Paskui 
buvo suimta ir Jagelavičie- 
nė, nes paaiškėjo, kad ir ji 
turėjo išėmus apdraudą ant 
savo vyro gyvasties.

Tardant šitą bylą paaiškė
jo, kad Grinkevičienė yra 
jau uždėjus areštą ir ant Ja- 
gelavičiaus pinigų banke. 
Reiškia, jam numirus ir tuos 
gal butų paėmus. Jagelavi- 
čius pasisakė teisme, kad jis 
mėgsta gerti ir geria viską, 

i ką tik gauna. Munšainą per
kąs galionais. Galioną laikąs 
paslėpęs lauke, o bonką tu
ris prisipylęs visuomet prie 

; savęs. Pereitą vasarą jis su 
savo pačia susimušęs ir ji bu
vo ji areštavusi užtai.

I

GAISRAI KAUNE. !}'gelavidiaus

Kaune pastaruoju laiku'$2.000 i” 
labai dažnai atsitinka gais
rai. Kasdien po 2 ar 3 gaiš
ius esti. Gaisrai atsitinka 
dažniausiai nuo perdaugiku- 
rentų pečių. Dideli šalčiai, 
tai žmonės būna priversti 
daug kūrenti.

I

riausybę. kad ji labai žiau
riai elgiasi su Kongos gyven
tojais.

i

FRANCUZAI NUBAUDĖ 
AMERIKOS KOMPANIJĄ.

Francuzų teismas Pary
žiuje nuteisė amerikiečių 
parako kompaniją užmokėti1 

2.000 pabaudos i

RADO GILŲ EŽERĄ AR
MĖNIJOS LAUKAMS 

LAISTYT.
Leningrado žiniomis, rusų 

Armėnijos sausi plotai atei
tyje gali virsti labai derlin
gais laukais, nes dabar su
sekta. kad jiems laistyt gali
ma naudot Sevango ežerą, 
kurio paviršius užima 464 
keturkampių mylių plotą. 
Iki šiol buvo manoma, kad 
tas ežeras yra pasidaręs nuo 
vulkanų ir nėra gana gilus, 
kad užsimokėtų statyti iriga- 
cijos Įmones. Bet dabar Le
ningrado Mokslo Akademi
jos komisija ištyrė, kad ben
dras to ežero gilumas yra 
daugiau kaip 300 pėdų ir jo 
vanduo niekad neišsisems. 
nes ji nuolatos dapildo netik 
atviros upės, bet ir dideli po
žeminiai šaltiniai. Taigi so
vietų valdžia dabar žada sta
tyt tenai laistymo prietaisas 
ir laistyt Armėnijos laukus.

I SOVIETUS IŠRINKTA 
DAUG MOTERŲ.

Maskvos žiniomis, i Kalu
gos gubernijos sovietą tapo 
išrinkta 27 nuošimčiai mote
li!. Gubernatorium taipgi iš
rinkta moteris, tūla Liubimo- 
va. Iš viso Kalugos guberni
joj dabar esą 120 valsčių so
vietų, kurių pirmininkais 
yra moteris.

APSIVOGĖ IR PABĖGO 
DIDELIS LATVIJOS 

KARININKAS.
"Letos” žiniomis, dingo be 

žinios Rygos Įgulos pulko 
karinirtkas Pankas. Gavęs 
prieš tai 500,000 rublių ūkio 
reikalams ir algoms išmokė
ti. Per reviziją konstatuota, 
kad jo vedamos knygos yra 
didžiausioj netvarkoj ir kad 
kasoj stinga didelės sumos 
pinigų. Spėjama, kad Pan
kas pabėgo i Estiją, iš kur jis 
yra kilęs.

SOFIJOJ UŽMUŠTA 30 
ŽMONIŲ.

10 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
DEGTINĖS.

Peoria. III. — Pereita sa- fc «.
vaitę i 72 valandas čia mirė 
10 žmonių. Pasirodė, kad vi- 
si jie buvo biznierių baliuje 
vietos hotely ir prisigėrė 
nuodingos degtinės. Kiti jų 
d a serga. Tarp mirusių yra 
viena ii*moteris. Kiti da ser-

i
i

PR1EŠFAŠISTINIS KON
GRESAS.

Kovo mėn. 9 ir 10 d. Ber
lyne Įvyks priešfašistinis 
kongresas. Kongrese bus 
svarstoma: fašizmas, impe
rializmas — karo pavojus. 
Fašistinis teroras. Darbinin
kų, žemdirbių ir inteligenti
jos būklė fašistinėse šalyse, 
ir profesinių, sąjungų būklė, 
bei tarptautinis kovos būdas 
prieš fašizmą. Įdomu, ar ne
pasius suvažiavimui pasvei
kinimų Mussolini, Pilsuds
kis ir Voldemaras.

JAU 11 BOMBŲ SPROGO 
CHICAGOJ.

Šiomis dienomis Chicago
je tapo susprogdintas Mar- 
garet Shepard'ienės restora
nas. Ekspliozija Įvyko nak
ties laiku, išnešė visus lan
gus ir sudaužė rakandus. 
Nuostolių padaryta už $2,- 
000. Miegojusieji viršuje 
žmonės visi išbėgo persigan
dę i gatvę. Bombininkai ne
suimti. Tai jau 11 šitokių at
sitikimų Chicagoje buvo po 
Naujų Metų.

i

DĖL ARTISTU STREIKO 
UŽDARYTA SOFIJOS 

OPERA.
Sofijos žiniomis, visi bul

garų valstybės teatro artistai 
Įteikė Švietimo ministeriui 
atsistatydinimo pareiškimą. 
Artistų atsistatydinimo prie
žastį sudarė ministerio nesu
tikimas atleisti iš tarnybos 
nemėgiamą operos direkto
rių. Ministeris Įsakė teatrą 
uždaryti.

ti naujo prezidento rinkimai. 
Bet rinkimai buvo atidėti, o 
laikinuoju prezidentu tapo 
paskirtas Gil. artimas buvu
sio prezidento Calleso drau
gas ir darbietis. Obregono 
šalininkai tuo labai Įsižeidė. 
Ir nors jie nėra klerikalai, 
bet jau tose vietose,' kurias 
jie kontroliuoja, paskelbė 
bažnyčioms laisvę. Sonoros 
gubernatorius savo manifes
te pasakė, kad pakol bus su
daryta nauja revoliucinė vai- .....
džia. bažnyčios gali veiktilkoJyra

I

I
laisvai ir niekas i jų reikalusl 
nesikiš. Tas parodo, kad re
voliucionieriai nenori piktis 
su katalikais. Ar jie ir toliaus 
bus tokie nuolaidus, tai lieka 
da pamatyti.

Tuo tarpu senoji valdžia 
Meksikos mieste organizuo
ja savo spėkas ir tikisi atsi
laikyti.

500,000 BEDARBIŲ MASS. 
VALSTIJOJ.

Amerikos Darbo Federa
cijos atstovas pareiškė 
Massachusetts legislaturos 
komisijos posėdy, kad da
bartiniu laiku šitoj valstijoj 
yra nemažiau kaip 500.000 
žmonių be darbo. Viename 
tiktai Bostono mieste, jis sa- 

i nemažiau kaip 85,- 
000 bedarbių.

LIETUVOS DARBININ
KAI SIŪLOSI DIRBT TIK 

UŽ PAVALGYMĄ.
šiaurinėj Lietuvoj darbi

ninkai siūlosi dirbti tik už 
pavalgymą. Ką gi jie darys 
kita alkani būdami.

Kastini ką nors parduoti, 
tai parduoda paskutinius 
daiktus ir emigiuoja i užsie
ni.

REVOLIUCIJA YRA MILI- 
TARINIO POBŪDŽIO.
Vėliausios žinios rodo, 

kad Meksikos revoliucija 
yra giynai militarinio pobū
džio. Ją vra slapta organiza
vę karininkai. Todėl ji buvo 
taip gerai suplanuota ir ant 
syk išsiveržė Įvairiose vieto
se. taip kad valdžiai sunku 
butų gintis. Ant syk buvo 
užimti visi svarbieji susisie
kimo punktai, kaip ve uostai, 
gelžkelių. telefono ir telegra
fo stotys. Sukilėliai užklupo 
nakties laiku valdžios karei
vius ir nuginklavo juos be 
kraujo praliejimo.

I 
SPROGIMAS WOOLWICH 

ARSENALE.
\Voolwicho ginklų sandė

li netoli Londono ši panedė
li Įvyko visa eilė sprogimų, 
per kuriuos sužeista 14 žmo
nių.

VANDUO UŽLIEJO 
KASYKLĄ.

Uniontovvn. Pa. — Pereitą 
-ąvaitę vanduo užliejo Eden- 
borno anglių kasyklą, kuri 
randasi už mylių Į pietus nuo 
čia. Vanduo Įsiveržė iš ap
leistos kasyklos. Dabar 600 
mainerių neteko darbo.

SHARKEY LAIMĖJO.
Pereitą sąvaitę Floridoj 

buvo Sharkio kumštynės su 
Striblingu. Nors nei vienas 
nebuvo numuštas nuo kojų, 
tečiaus laimėjimas buvo pri
pažintas Sharkiui. nes kumš
tynių pabaigoj Striblingas 
buvo taip suniurkintas. kad 
ilgiau jis jau nebūtų galėjęs 
laikytis.

5 BANDITAI APIPLĖŠĖ 
20 ŽMONIŲ.

Lonsdale miestely, Rhode 
Island valstijoj, 5 banditai 
pereitą sąvaitę užpuolė pul- 
uimĮ. apiplėšė apie 20 bu

vusių tenai žmonių ir. surin
kę apie $300. pabėgo auto- 
mobiliuje.

PABĖGO ŽYMUS KO- 
’ MUNISTAS.

Is Maskvos pranešama.
J. . ’ *------mus Kommterno veikėjas ir 

mongolų komunistinės parti
jos narys Morse, kuris buvęs 
Japonijos žvalgybos tarnv- 
boje.

ŠįPanedėli Bulgarijos sos- 'ga. Ir visi jie yra turtingi, i kad iš Rusijos pabėgę

demokratai, 2 farmeriai dar- žeista.

tinėj Sofijoj sprogo armijos daugiausia vis gyvulių bro- 
arsenalas su ginklais ir amu- kel iai. Valdžia areštavo jau 
nicija. Ekspliocijoj 30 žmo- du butlegeriu, kurie pristatė 
nių buvo užmušta ir 20 su- tam patriotiškam baliui nuo

dingos degtinės.

Valdžia tuojaus pasišaukė 
buvusi prezidentą Callesą ir 
pavedė jam organizuoti apsi
gynimą. Laikinas preziden
tais Gil pasakė: “Valdžia ti
kisi. kad ji turės pakanka
mai jėgų revoliuciją tuojaus 
nuslopinti, nes didesnė armi-

Kliboj tapo areštuoti 3 vy
rai. kurie platino netikins 
Amerikos dolerius.
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Ui APŽVALGA D
sybę. Jeigu tardymai daroma 
slaptai, tai dėl to. jog prisibijo- 
ma. kad minioj gali kartais ne
pasireikšti prievartingo nusi
statymo teisybės nuslopinimui. 
Dažnai nėra jokio tardymo, ir 
kaltinamieji xien tik administ- 
ratyviu isakymt vra slaptai ka
linami. tremiami, šaudomi arba 
kariami: dik’.aiuių šalyse kalė
jimai ir iktrėmimo vietos yra 
pilni nekaltų vyru ir moterų.”

K’.n- dūksta diktatūra, te
nai negali būt teisinga ir 
spaudu, nes 
skelbti faktus. Diktatūrai vi-galėjime nei prie 

ių 
laiku, kuomet

“THE MANCHESTER 
GUARDIAN” APIE 

DIKTATŪRĄ.
“The Manchester Guar

dian” yra visam pasauly ži
nomas laikraštis. Jį leidžia 
Anglijos liberalai. Norsjis 
yra pažangios buržuazijos 
organas, su jo opinija rimtai 
skaitosi ir kitokių pažiūrų 
žmonės. Šiomis dienomis jis 
davė gana įdomų straipsni 
apie diktatūra. Diktatūra, jis 
sako, vra didžiausia tautos 
nelaimė. Ji yra aršesnė da ir 
už mara. tvana. bada ar ka
rą.

“Naujienos" perspausdino 
visą šitą straipsnį. Mes čia 
paduosime tik Įdomesnes jos 
vietas. Taigi pasiklausykit:

“Bismarckas pirmutinis pa
sakė, jog karo stovio pagalba1 
bile kvailys gali valdyt šalį.

“Visos diktatūros yra parem
tos karo ar pusiau karo stoviu 
—bolševikų ‘G. P. U.’, italų •mi
licija,’ rumunu ‘siguranza.’ len
kų ‘apsauga’ yra teroristinės 
organizacijos, valdžios įnagiai 
ir. taip sakant, nuokartai tarp 
kareivių ir policijos agentų. Eu
ropoj nėra nei vienos diktatū
ros, kuri nevaldytų žmones 
prievarta...

"Klaida yra m a n y t i. kad 
diktatūra duoda galimybės ga
besniems iškilti į viršų. Kaip 
tik priešingai — ji pašalina 
drąsesnius, kritiškus ir inteli
gentiškus žmones. Gabesnieji 
žmonės neturi jokios progos 
pasireikšti, jeigu jie yra sąži- ■ 
ningi. nepataikauja ir neslepia 
savo įsitikinimu..

"Diktatūros Jfali klestėti tik 
karingoj atmosferoj, ir jeigu jų 
užsieniu politika yra taiki, tai 
tik dėl to. kad jos nėra pakan-1 
karnai stiprios kariauti."

Tūli žmonės mano, kad 
demokratinės valdžios pasi
laiko tiktai skambiais žo
džiais, kuriuos vartoja parti
jų agitatoriai. Tai yra netie
sa, sako “Manchester Guar
dian.” nes—

"Nei vienoj Europos demo
kratinėj valstybėj jokis prem
jeras nevartoja tiek skambių į 
frazių, kaip Mussolini arba Pil-- 
sudskis ir nesusilaukia tokių J 
histeriškų ir populiariškų apk>-: 
dismentų. Yra klaida manyti, J 
kad diktatūros turi būti būtinai ( 
nenopuliariškos. Jos dažnai yra' 
ponuliariškos. Ir net Vengrijoj ' 
kur i 
viškos ir privilegiruotos mažu 
mos rankose, diktatūra turi 
šiokios tokios paramos miniose. • 
Kuomet diktatūros apeliuoja į' 
minių jausmus, tai jos beveik 
visuomet apeliuoja į žemus 
jausmus- Italijoj ir Rusijoj tos 
masės, kurias galima pasiekti 
viešomis prakalbomis, laikraš 
čiais ir radio. nuolat yra Įvaro
mos į besididžiuojančio irblė-t 
dingo 
mus."

Bet 
bijosi 
todėl—

"Visos diktatūros net savo
šalyse yra izoliuotos. Tarp vai- da, komunistų jaunimo QT- 
dovų ir pavaldinių nėra jokio ganas. Sakoma, kad baptis- 
tiesioginio kontakto, išėmus tą .tai leido Rusijoj ir kitokią 
kontaktą, kuri palaiko šnipai,^vo literatūrą, spaustlino 
bei valdžios agentai ir apeliavi-! religinį žurnalą ant Komin- 
mus į minių jausmus ir minių,terno presų, tuo tarpu kaip 
jausmų išsiveržimus. Valdovai socialistų laikraščiai Sovieti- 
ikvepia baimę ir patys gyvena'j?j ,vra griežčiausia uždraus- 
baimėj, Europoj nėra nei vieno tl.
diktatoriaus, kurio gyvybei ne-j “komsomolskaja Pravda 
grūmotu pavojus... Vargu Eu-, pakėlusi prieš tai protestą, 
ropoję vra bent vienas diktato-; nurodydama, kad dėl popie- ... .........................»

‘ Taigi išrodo, jogbolševi-i PRIPAŽĮSTA, KAD LIE- 
kų žvalgyba pradėjo baptis- TUVOJE LABAI BLOGA, 
tus areštuoti tik dėl to. kad 
įtikus žmonėms. Pakol prieš 
baptistų misijonierius niekas 
neprotestavo, bolševikų vy
riausybė leido net biblijas 
jiems spausdinti.

mitetn susidarymo, bet sodžius 
dar neišiudintas. visuomenė 
dar tyli, tarytum, kažko laukia.

‘‘Išleidžiama iš akių, kad 
kiekviena be reikalo sugaišta 
diena yra labai sunki ir skaudi 
tiems, kas priverstas yra ba
dauti ir laukt i pageltos.

‘•Tokių reiškinių akivaizdoje 
darosi labai liūdna ir nenoromis 
skverbiasi galvon klausimas: 
argi musų visuomenė yra tokia 
susnudusi. nerangi, kad neat
jaučia pasiskubinti i pagelto

H 
si 
bankas pardavęs užstatytus 
jos šėras Hilląuitui ir jo “kli
kai.” Komunistų apskaičia
vimu. tie serai buvę verti po 
$310. o bankas pardavęs

kola. Bet tos paskolos pu- Mncil n ATD1 fAT Af 
įkirtu laiku neatmokėjusbif UlUjŲ lAllUJuIAl

Iki šiol Lietuvoje tiktai 
opozicija kalbėjo apie baisų 
ūkininkų ir darbininkų var
gą. Valdžia ir ios pataikūnai 
šitokių dalykų netik neskel
bė. bet dar iškoliodavo opo
ziciją. kam ji platina “gąsdi
nančias” žinias. I ašistuojan-į 
ii “Vienybė” Brooklyne ir 
šiandien laikosi tokio nusi
statymo: kas rašo, jog Lietu, 
voįe netrerai. tas šmeižia Lie
tuvą.

Bet paskutinėmis dieno
mis jau ir pati tautininkų 
valdžia pripažįsta, kad Lie
tuvoje labai bloga. Štai, jos 
organas. “Lietuvos Aidas,”

I

k - I 
i

Patriotų niekuomet ne- 
trako ir dabar jų netrūksta, 
atbulai, jau jų perdaug yra,

DRG. KAIRYS KALĖJIME
Kauno laikraščiai prane

ša. kad Lietuvos Socialde
mokratų Partijos vadas ir a 
sakomasis “Soeialdemokr;
to” redaktorių', inž. Stepo
nas Kairys, vasario 7 dieną 
tapo pasodintas dviem savai
tėm kalėjiman. 
į Kaip “Naujienos” pas 

jai uždrausta;draugas Kairys nėra ; T JTA i 1 - t o t iivn i xd *1 1 — •• • •— - - naicjmiC ijci piiv 
su pirma rupi tik savęs islai-jdžios, nei vokieči 
kymas ir todėl ji visados ; jos ; y ;_____
griebiasi teroro. Žvėrišku.- buvo po svetimu jum 
savo darbus ji paprastai tei- ‘ 
sina tuo. kad tai yra reika
linga valstybės labui, ir kad 
tai yra tiktai pereinamas

į |
į

{laipsnis. Bet tikrenybėj būna
kitaip. Rusijoj pereinamas 
laikotarpis buvo 10 metų at
gal. ar bolševikų Įvesta dik
tatūra tenai siaučia da ir 
šiandien. Ji jau pradeda 
smaugti juos pačius (Trockį 
ir kitus). Vengrijoj baltasai 
teroras taip pat siaučia iki 
šiai dienai, nors perversmas 
tenai įvyko jau beveik 10 

♦metų atgal. Nesumažėjo fa
šistų teroras ir Italijoj. Taip 
yra dėl to. kad—

“Jeigu diktatūra pasilaiko 
kiek ilgiau, tai jos pagimdyti 
blogumai pasidaro minties ir el
gesio papročiais ir nepranyksta 
su diktatūros susmukimu. Dau
gelio metų teroro, žiaurumo, 
neteisybės, nelaisvės, korupci
jos. vergiškumo ir priespaudos 
pasėkas negali vienu užsimoji
mu panaikinti ir geriausi bei 
gabiausi reformatoriai. Iš tiesų, 
reikia abejoti, ar diktatūros 
pasėkos gali pranykti pirm nei 
desėtkai arba net šimtai metų 
praeina, ir beveik atrodo, kad 
ilgas diktaturiškas valdymas 
nepagydomai užnuodija kai Ku
rių žmonių kraują.”
Ir todėl 

Guardian" baigia 
mas. jog—

“Diktatūra yra 
nelaimė, kokia tik 
tautą. .Ji yra blogesnė, 
maras, tvanas, badas arba ka
ras.”

i

Manchester 
sakyda-

didžiausia 
gali ištikti 

negu

stebi. ' 
i sėdėjęs 
caro val- 
okupaci- 

1 .ietuvti 
gu. (.) 

dabar, kai susilaukėm savo 
"tautiškos” valdžios, šitas 
kovotojas už Lietuvos laisvę 
tapo uždarytas už geležinių 
durų.

Už ką jį pasodino, žinios 
nesako, bet galima spėti, 
kad jis nusikalto pasakyda
mas pen “Socialdemokratą” 
teisvbės žodi diktatoriams.• - •

Amerikos lietuviai turėtų 
tinkamai prieš tai reaguoti. 
Draugai, sukluskime visi ir 
parinkime Socialdemokratų 
partijai aukų. Nes kiekviena 
musų parama persekioja
miems musų draugams yra 
geriausis moralis antausis 
diktatoriams.

? “kl£r ^|bet tikra patriotų - labai 
tai po $200. Taigi, jie sako, į maža. Dauguma is jų buvo ir 
socialistas Hilląuitas r:~ j—“,«>hA.na. 
“apvogęs” unija ant $150.- triotai. 
000.

Ar Hilląuitas tuos šėru.- 
’ ištikro pirko, ar ne, mes nie ,1WH,luu__„

kol nukentėjusi kramtą dar ne-1 ko nežjnom. Ret jeigu ir taip J.įotais vjenu ir tuo pačiu lai- 
paheteligos n-k.tos nelaimes. butŲ; kaip komunistai sako. ku rusu< vokiečiu, francuzų

•■ Kas is to. jeigu žmogus pa-. tai ir tuomet “vagystės” jam! ir kitų;
---• jokiu budu primesti negali- f i‘‘atv;nt{7„,fl4 irždlikn 

į tai tik pas klumpius, sermė
gius. O ponų, kunigų patrio
tizmui — aš netikiu. Jei vie
ną gražią dieną ponas palie
ka elgeta, tai jo patriotizmas 

;taip veikiai išgaluoja, kaip ir 
' atsirado: jis paliktų bet ku- 
irios šalies patriotu, kad tik ji 
(grąžintų jam turtą, garbę, ti-

tiniu -jeigu ištikruju jis: . Kaipo pavradi eia paduo- 
_ *•.. o ‘ iisislu 1S “Lietuvos Laikraščio

- - •* j' 1905 metų 46—47 num. mu
sų “šnesiausio” kunigaikš
čio Gedimino-Beržanskio- 
Klausučio telegramą rusų 
carai:

“Peterhofas. Jo Imperatoriš
kai Didenybei. Didysis Viešpa
tie! Iš trijų milijonų susidedan
ti seniausia Lietuvių tauta 
džiaugiasi neapsakomai. Mani
festas. apskelbęs apie dovanoji
mą tikros ypatos neliečiamy
bės. liuosvbės sąžinės, žodžio, 
susirinkimų ir bendrijų, ir tai
pogi apie dovanojimą žmonėms 
plačių tiesų teisdarybės dalyke, 
kaipo didžiausis ir išmintin- 
giausis Viešpaties aktas, užsi
laikys šios tautos atminty daug 
tūkstančių metų. Iš krutinės 
trijų milijonų Lietuvių, žemai
čių ir žemgalių, tveriančių vie
ną lietuvių tautą, vis dar kal
bančią tiktai lietuviškai, beper- 
trukio kila galingas džiaugsmo 
“ura!" ir be paliovos girdžiasi 
vieni ir tie patįs dėkingumo žo
džiai: “Ačiū musų išmintingam 

! Imperatoriui.’’. .Jūsų Imperato
riškos Didenybės vardo šlovės 
nėra galo. Kaip vienas iš sūnų 
tos štai Lietuvių tautos ir sta
čiai paeinąs nuo Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino, 

j Įkūrusio Lietuvos sostapilį Vil- 
' nių. kalbąs pranokėjų pavyz

džiu gimtine lietuvių kalba, at
sidrąsinu apie šį beribų džiaug
smą dabar jau visai lygios tie
sose Rusijos Imperijoje Lietu
vių tautos visu pavaldiniausiai 

J liudyti prieš Jūsų Imperatoriš
ką Didenybę, kaip prieš teisų 
įpėdinį Didžiųjų Lietuvos. Že
maitijos ir žemgalijos Kuni
gaikščių. Lietuvos tauta buvo ir 
pasiliks ištikima savo Meilin- 
giausiam Monarchai—tėvui. — 
(Mano pabraukta . Skr.) 

“šviesiausis Kunigaikštis Jo-
■ no Jonas Gediminas-Reržans- 
. kis. arba Pomian."

Komentaru čia jokiu ne
reikia. Viskas aišku, kaip 

i ant delno. Valio patriotas 
j Berzanskis sveikina Lietuvos 
ibudelį ir pripažįsta jį teisėtu 
Lietuvos valdonu. O kiek da 
tokių “valio-patriotų” yra? 
Labai daug: prisiminkime 
tik pakvietimą Uracho į Lie
tuvos karalius...

Šiuo metu, pastojus Lietu
vai nepriklausoma, tas pats 
rasų patriotas ir supuvusio 
caro sosto garbintojas. Gedi- 
minas-Beržanskis-Klausutis, 
užima gana aukštą vietą, sa
ve skaito Lietuvos patriotu... 
Man rodos, tokiam žmogui 
reikėtų netik gėdintis vadinti 
save Lietuvos patriotu, bet ir 
valgyti jos duoną.

Tas pats “kunigaikštis” 
(jis save taip vadina, nors 
Lietuvoje, kaipo demokrati
nėje valstybėj, jokio padali
nimo piliečių į luomus nėra) 
Kaune sutvėrė “Lietuvos Ba
jorų Draugiją” ir ją, rodos, 
vadovauja.

Įdomu butų žinoti, kur 
mus panašaus plauko bajo
rai nuvestų: pas rusus, vo
kiečius. ar kur kitur?

Ant, Skrinskis,

aukos alkanam duonos tada.; 
kai šis bus jau ligos parblokštas' 
ir lauk> paskutinės savo var
gingų dienu pabaigos?“

Na. jeigu jau vyriausybės 
organas šitaip rašo, tai jau 
čia tik negali būt Lietuvos 

u galimu priemo- “šmeižimas.” Tikrenybėje 
ūkininkams pagel-; padėtistm i būt blogės^., lik 

“Lietuvos Aidas” nenori vis
ko rašyti.

rašo:
"Nukentėjusi nuo nederliaus 

-iaurės Lietuva reikalinga yra 
stiprios pageltos. Tiesa, vy
ri.’. .sybc imas: galimų priemo
nių šiaurės s 
i>ėti. kad sunkus metai jų. 
ūkiams mažiau pakenktų, ypač 
kad pavasari laukai, dėl sėklos 
trukumo, neliktų neapsėti. Bet 
pagelba yra reikalinga ne vie
niems ūkininkams.

“Bežemiai darbininkai, amat- 
ninkai, miestų ir miestelių 
biednuomenė daug skaudžiau 
už ūkininkus jaučia nederliaus 
pasėkas. -Jeigu ūkininkams 
trūksta sėklų ir pašaro, tai be
turčiai dažnai neturi juodos 
duonos kąsnio, ir kenčia šalti ir 
badą.

"Nedideli musų valstybės iš
tekliai. Dėl to vyriausybė netu
ri galimumo visus nukentėju
sius aprūpinti ir sušelpti. Var
gui sumažinti čia reikalinga pa- 

, čios visuomenės parama. Ir toji 
parama, rodosi, turėtų atsiras
ti.”

Valdžios laikraštis ragina

“AUKŠČIAUSIA PRIE
GLAUDA” SMUNKA.
Amerikoje yra susitvėrusi 

"Aukščiausios Prieglaudos 
Pašalpinė Draugija.” Ją vai- visuomenę rapintis badau- 
do lietuviški komunistai. Šio- jančiais darbininkais ir uki- 
mis dienomis jie paskelbė ninkais. Kaune esąs jau susi- 
jos apyskaitą už paskutinį daręs komitetas, kuris islei- 
1928 metu ketvirtadalį. Pa-’dęs atsišaukimą, kviesdamas 
sirodo. kad per spalių, lap-. visuomenę prie darbo. Bet 
kričio ir gruodžio mėnesius rezultatai, matyt, ne kokie, 
pajamų draugija turėjo S4.-!nes “Lietuvos Aidas skun- 
200.57. o išlaidų per tą patį džiami, kad— 
laika buvo $4.884.29.*■

Reiškia, komunistų orga
nizacija. kuria jie nori kon
kuruoti SLA.. per tris mene-i 
sius turėjo $683.72 nuosto-1 
’iių. Kaip ilgai ji galės išsilai
kyti. jeigu tokie nuostoliai 
tęsis toliau?

BOLŠEVIKAI ATSPAUS
DINĘ 25,000 BIBLIJV-
Kelios dienos atgal Amen-

, . .. _• kos spaudoje pasirodė žinių,
valdžia randasi atžagarei-, jljnsko apielinkėj bol- 

~""‘7 ševikų žvalgyba suėmusi 25 
11 amerikiečius baptistus, kurie 

buvo nuvykę tenai iš Phila- 
delphijos keletas metų atgal, 

i Paskui iš Maskvos atėjo 
•S: žinių, kad kita baptistų gru- 
sipė buvusi suimta Ukrainoj. 
' žvalgybos agentai susekę 

S‘|tuos baptistų misijonierius 
• šnipinėjant Lenkijos naudai. 

Ryga dabar praneša, kad 
Kominterno spaustuvė Le
ningrade atspausdinusi ši
tiems baptistams net 25,000 
biblijų rusų kalba. Rygos 
pranešimu, šitą faktą iškėlu
si “Komsomolskaja Prav-

džingoiizmo paroksiz-

kiekviena diktatūra 
viešosios kritikos, ir

lemta žūti ros stokos Rusijoj daug ko
munistiškų raštų negali bu: 
išleista, o baptistų biblijoms

rius. kuriam nėra
nuo prievartos."

Kur siaučia diktatūra, te- -r katekizmams Maskvos ko-1
nai nėra jokios teisybės teis
muose. Nes—

‘•.Jokia diktatūra neprisilaiko 
teisybės. Tardymai yra inkvizi
cijos arba legalizuoti linčiavi- 
nai. teigti jie yra daromi viė- 
jHi. tai tik tuo tikslu, kad minių 
emocijos galėtų nustelbti tei-

misarai popieros suranda.
Šiomis dienomis Charkovo 

spaustuvių darbininkai jau' 
atsisakė baptistų literatūrą1 
Spausdinti. “Komsomolskaja 
Pravda” ragina ir kitų mies
tų spaustuvninkus taip pasi- 
elgti. . . _

--
K

čia yra taip vadinami “valio-pa- 
” šios rūšies patrio

tams užtenka šiltos vietos, 
skanaus kąsnio, titulo ir šiaip 
jau malonių — ir jie bus pat-

ma. nes ir patįs komunistai; 
pripažįsta, kad jis tuos šėras; 
nupirko iš banko. Jeigu ne- 

įbutų nupirkęs jų Hilląuitas, 
Į tai bankas butų pardavęs 
juos kam kitam. Amerikoj 
tokie jau įstatymai: skola 
negrąžinama, užstatas par
duodamas iš varžytinių. Nė
ra abejonės, kad ir tuos šėras' 
UillrinirtK nunirlrn iš vnrsrv-l 
tinių — jeigu ištikrajų jis: 
yra juos pirkęs. < 
pirko juos iš varžytinių, tai 
reiškia, kad aukštesnio pa-į 
siūlymo niekas nėra davęs, i 
Sakyti tuomet, kad Hilląui-' 
tas tuos šėrus “pavogė.” gali 
___ i žemiausios rūšies 
meižikas, arba visiškas be-

DRGHILLQUIT TRAU
KIA TEISMAN KOMUNIS

TU ORGANĄ.
"Keleivyje” buvo jau savo 

laiku rašyta, kad drg. AI. 
Hillquit. žymus Nevv Yorko 
advokatas ir Amerikos So- tiktai 
cialistu Partijos vadas, ren-<į_____
giasi imti nagan komunistų protis. 
laikraščius ir jų organizaci- * j • 
jas už kriminalini apšmeiži-. aJškėti

. XT kumuniMU \4Udl pui\uiu.'u.
Dabar leidžiamas '.Jeigu pasirodys, kad jie ap-

i orke komunistų partijos - -* -
organas “Daily Worker” 
praneša, kad Hilląuitas jau

Ir teisme dabar turės pa- 
kuriai kategorijai 

komunistų vadai priklauso

vagino nekaltą žmogų norė
dami jį apšmeižti, tai jie tu
rės atsisėsti kalėjiman: ot .... v-r w r i -j 1 vk* alelvvcii r\« x v ji * i <*

kreipęsi į Ne\v 5 orko grand , jejgU paaiškės, kad jie serga 
jury, reikalaudamas inkn-į Qto tai tinkamiausia;
minuoti jo redaktorius Mino-1 jiems vieta bus beprotnamis. 1 
ra ir Dunne ą ir administrą- ________________ _ . j
torių Rav itchą. įgictmioe Airmmi/v iSUSIDŪRĖ AUTOMO

BILIAI.
Vasario mėn. 6 d. Kaune, 

Bet paskuti- Šančiuose, Juozapavičiaus 
amerikoniški prospekte susidūrė du lengvi 

Maskvos “dienščikai” savo automobiliai —krašto ap
šmeižtais nuėjo jau taip toli, saugos ministerijos su priva- 
kad. tartum visai proto nete-,tišku taxi. Keleiviai buvo 
kę, išpleškino stambiausio- lengvai sužeisti. Automobi- 
mis raidėmis per visą pirmu- liai sugadinti, 
tini “D. Workerio” puslapį,; ---------------
kad Hillquitas esąs “vagis.”! Visų vyriausybės įstaigų 

kurių butų matoma, kad. Tisai su savo “klika” "pavo- tarnautojai Lietuvoje nutarė 
gęs” International Ladies* aukoti po keliolika litų kiek- 

Workers unijos vieną mėnesį gavę algas nu- 
575 šėrus. Tuos Šerus unija kentėjusiems de! nederliaus

Kad komunistai mėgsta 
šmeižti kitų partijų žmones, 
o ypač socialistų veikėjus, tai 
visi jau žino, 
niais laikais 
Maskvos

"... pagelbės teikimas perilgai 
vilkinamas. Musų laikraščiuo
se netenka pastebėti praneši
mu. i
aukų rinkimas jau butų suorga
nizuotas ir sėkmingai vykina- Garment 
mas. Nors praėjo jau kelios sa
vaitės laiko nu<> vyriausiojo ko- buvo užstačius! banke už pa- šelpti.

TAIP! JO PUTOS 
Taip tirštos, 
KAD PURVAS 
P\TS IŠBĖGA

...IR JV> SAKOT, 
kili RINSO BAL
ČIAI IŠSKALBIA 

L’RIBVŽILS BE 
TPTNIMO?

1

inso
i

i
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Baltesni Skalbiniai... Lengviau

*V Č
U I

Vanoj ar skalbykloje

Geras Rankoms ir Drapanoms
Sako Urs. Graphe 

Is Roibury
-I< pradžių aš trinti. Dabar

t -

,r M-

Drrf>-a.i«*ik.d.u«a^

IsdirD^jaji haltesr.iu škaioimu __ vienas
Hen{a“pJ ekonomiškai Sug^tu^'pSUa'auffiaU daT^’

Gvaranf”” Cambridge. *•*-
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Kaa skaito ir ražo, |

MONTREAL, CANADA.
Darbo be j ieškant. (

1928 m. vasaros darbams 
užsibaigus ir sulaukus rude
nio, visur kilo didžiausios be
darbės, visur šimtai darbi
ninkų važinėja darbo jieško- 
dami. Ir aš atvažiavau į 
Montrealą, nes čia didžiau
sias Kanados miestas, ir 
dirbtuvių daugiau randasi 
kaip kitur. Bet pavaikščiojęs 
kelias dienas labai nustebau, 
kad ir čia baisios bedarbės: 
prie kiekvienos dirbtuvės 
stovi šimtai darbininkų. O 
dar daug dirbtuvių ir visai 
neina, uždarytos stovi ant 
žiemos. Bevaikščiodamas su
tinku vieną pažįstamą, kuris 
man rekomenduoja darbą, 
nes čia, Kanadoj, tai tokia 
ir mada, kad be kyšio darbo 
niekur negausi. Jis sako: 
“Aš žinau vieną bosą, kuris 
priima darbininkus, tik jam 
reikia duoti $15.” Aš ant to 
ir sutikau. Abudu tuojaus 
nueinam pas tą bosą, papra- 
šom darbo ir paduodam ky
šį. Jis man prižada duoti 
darbo, tik liepia ateiti kož- 
nas rytas nuo 7 vai. prie 
dirbtuvės. Aš ir pradėjau 
vaikščioti. Nuėjęs ryte randu 
vargšų darbininkų pristoju
sių po kelis šimtus. O čia dar 
baisi betvarkė, reikia išsto
vėti po 2 vai. ant oro žiemos 
laiku, pakol bosas ateina ir 
pasako, kad šiandien darbi
ninkų nereikia. Tuomet bė
ga namo visi vargšai peršalę, 
išblyškę ir keikdamiesi, kad 
bosas taip ilgai išlaiko.

Ir taip aš išvaikščiojęs be
veik du mėnesiu ir nebetekęs 
kantrybės vėl einu pas tą pa
tį bosą ir klausiu, kada duosi 
darbo? Jis atsako: “Kada 
reiks bent vieno darbininko, 
tai aš tave pirmutini paim-

• ♦♦ SIU.
Ir vėl man lieka toliaus 

vaikščioti. Norėjau išva
žiuoti į miškus dirbti, bet 
darbo begalima gauti ir miš
kuose. Nors agentai retkar
čiais veža darbininkus iš ofi
sų į miškus po $30 ant mėne
sio, bet reikia duoti agentui 
10 dolerių, o ten nuvažiavus 
gal dar turėsi eiti pėščias* 
daugiau šimto mailių, ir pa
dirbus kelias dienas paleis 
vėl, nes jau kiti darbininkai 
atvažiuoja. Tuomet ir vėl eik 
pėsčias atgal per tuos akme
nų kalnus ligi traukinio.

Tai taip čia išnaudoja dar
bininkus visoki agentai ir 
darbdaviai.

Čionai begyvendamas su
sipažinau su kitais vietiniais 
gyventojais. Jie vėl man per
ša darbo, tik prie kitų dviejų 
dirbtuvių. Žinoma, man vėl 
reikėjo gerai atsilyginti už 
pažadėjimą, nes su imigran
tu už dyką niekas nenori nei 
kalbėti. Tai dabar, sakau, iš 
trijų dirbtuvių vis jau bent 
vienoj gal gausiu darbo. Bet 
kur tau. Jau praėjo daug lai
ko, apeinu visas dirbtuves 
kožnas rytas, ir vis sako, kad 
šiandien darbininkų nerei
kia.

Tai matote, kad ateivis 
čia negali gauti darbo nei už 
pinigus: tik išvilioja paskuti
nius centus tie kapitalistų 
šunes. •

Kanadoj kožnam mieste 
tūkstančiai bedarbių vaikš
to, o mums, imigrantams, 
dar blogiau, nes mes nemo
kėdami kalbos niekur nega
lim surast teisybės. Taigi 
nors kiek galėdami paimti į 
ranką plunksną, vilkim aikš
tėn tas visas skriaudas ir ne
teisybes per darbininkišką 
spaudą, kad pamatytų plati 
visuomenė, koks darbininkų 
gyvenimas šios laimės šaly i Tris jos ištikimieji sėbrai, vi- 
po kapitalistiniu jungu. Ir .si ‘ karšti katalikai, stojo

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
LAWRENCE, MASS.

( Lietuvos nepriklausomybės
11 metų sukaktuvių 

minėjimas.
šių metų vasario 17 d. Lie

tuvių Ukėsų Kliubo svetainė
je, Sandaros 12 kuopa suren
gė aukščiau kalbamų sukak
tuvių minėjimą.

Pirmučiausia vakaro ve
dėjas, K. Vidunas, pakvietė 
tautinės parapijos chorą, ku
ris sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to dar 
sudainavo "Ei, pasauli! Mes 
be Vilniaus nenurimsim” ir 
“Pirmyn” iš abejų pusių ant 
scenos stovėjo dvi mažos pa
sipuošusios Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis mergaitės.

Vėliaus prasidėjo prakal
bos. Pirmutinis kalbėtojas 
buvo kun. S. Šleinis, tautinės 
parapijos klebonas, kalbėjo 
apie senovės Lietuvos karin
gumą. Apibudino istorijos 
vyrus: Didįjį Kunigaikšti 
Vytautą, Vincą Kudirką, Dr. 
J. Basanavičių ir kitus. Pri
siminė ir apie Amerikos gy
venimą 150 metų atgal, kiek 
amerikiečiai nukentėjo ir 
kraujo praliejo už savo ne
priklausomybę.

Dr. Aleksis (dentistas) 
trumpoj savo kalboj išreiš
kė džiaugsmą sulaukus 11 
metų nepriklausomybės.

Vėliaus kalbėjo senas 
Lawrence’o gyventojas, lai
vakorčių ir apdraudos agen
tas p. J. Urbša. Man ji, ro
dos, pirmą kartą teko girdėti 
kalbant, vienok labai gra
žiai nupiešė šių laikų Lietu
vos gyvavimą ir kitų valsty
bių pasiryžimą užgrobti mu
su tėvvne.<fc • fc-

Vėliaus jaunos mergaitės 
padeklamavo pritaikytas tai 
dienai eilutes. Vienų mergi
nų choras labai gražiai su
dainavo “O Lietuva numylė
ta.” (Solo padainavo pats 
choro vedėjas J. Tamulionis, 
jam pianu akompanavo p-lė 
A. Markevičiūtė.»

Vėliausiai kalbėjo d-ras 
Mikolaitis. Gana ilgoj savo 
kalboj gerb. kalbėtojas daug 
ko gražaus ir naudingo pa
sakė. Jis ragino čia gimusi 
jaunimą, kad neištautėtų. o 
dėtųsi prie lietuvių judėjimo 
ir veiktų Lietuvos labui.

Ant galo kun. S. šleinis 
paprašė publikos atsistoti 
pagerbimui tautos patriar
cho d-ro J. Basanavičiaus. 
Buvo pardavinėjami ir d-ro 
Basanavičiaus paveikslai.

Aukų surinkta $21.40. Li
kusieji nuo išlaidų bus pasių
sti šerno paminklui Chicago
je.

Žmonių buvo pilnutė 
tuvių salė. •

Komisija:
K. Vidunas, 
J. A. Cilcius.

da nebuvote papuolę į tokias 
žabangas, apsisaugokit.

. Kazys Grigaiis.'

Kanada, Bienfait, Sask., 
M. F. S. Mine. — Čia randasi 
keliatas minkštųjų anglių 
kasyklų, kuriose dirba nema
ža ir lietuvių. Bet tarp savęs 
lietuviai nesutinka ir vieni 
kitus apgaudinėja. Vienas 
nesenai pabėgo iš čia neužsL 
mokėjęs savo šeimininkei už 
burdą. Nunešė 70 dolerių. 
Be to d a išviliojo $20 iš ne
turtingo imigranto M. B. 
Kanados lietuviai, apsisau- 
gokit tokių apgavikų.

Pasodietė.

Lie-

BIENFAIT, SASK., 
M. F. S. MINE, 

CANADA.
Nekultūringas lietuvių 

gyvenimas.
Pas mus gyveųa viena 

linksma moterėlė, kuri laiko 
daug burdingierių ir daro su 
jais visokį bizni. Ateiviai 
praleidžia visus savo sunkiai 
uždirbtus centus, o ji perkasi 
sau automobilius, rėdosi 
brangiom drapanom. Atvy
kęs čionai ir aš buvau papuo
lęs į tą vietą, bet pagyvenęs 
ir apsipažinęs pradėjau kal
bint lietuvius, kad jie pasi- 
jieškotų geresnių kambarių 
pas kitataučius, kurie netaip 
žmogų išnaudoja. Tuomet ši
ta moteris pavartojo bjau
rius nagus ir padavė mane i 
teismą, sakydama, kad aš ją 
iškoliojęs bjauriais žodžiais.

W1NNIPEG, CANADA.
Geri ir pragaištingi lietuvių 

papročiai.
Rudeniui atėjus, visi lietu

viai, dirbę laukų darbus, su
važiuoja į VVinnipegą. Žie
mos metu darbas čia sunku 
gauti, nes VVinnipegas yra 
farmerių miestas ir fabrikų 
čia nedaug. Bet kurie su pro
tu, tai tiems didelės bėdos 
nėra. Parvykę iš laukų, jie 
eina i mokyklas anglų kalbos 
mokytis, ir per žiemą pasi
mokinę pusėtinai pramoksta, 
o antriems darbo metams at-* 
ėjus gauna jau geresnį darbą1 
ir geriau gyvena.

Tai yra geras paprotis.
Bet ne visi taip daro. Dau

giausia musų žmonės yra pa
linkę prie blogų darbų. Par
važiavę iš laukų, jie tuo
jaus pradeda girtauti, lošti 
iš pinigų kortomis ir biliar
dais. Gyvendamas VVinnipe- 
ge aš tankiai girdėdavau 
apie “lietuvišką pulruimį.” 
Svki nutariau ištirti, kas tai 
yra “lietuviškas pulruimis.” 
Gavau adresą ir nueinu. Jau 
lauke už durų galima buvo 
girdėt lietuvių kalbą. Įnėjęs 
į vidų pamačiau tikrą “pa
dugnių pasauli.” Stalai ap
gulti žmonių, ir daugiau vis 
lietuvių. Žmonės visi sušilę, 
suplukę, nepanašus į žmo
nes, ir visi keikėsi, koliojosi, 
nes lošė iš pinigų. Vienas sa
kosi vakar pralošęs $5, kitas 
sakosi $5 išlošęs, bet tuoj 
pragėręs. Ir jie skaito tai sau 
už "unarą,” pasakodami di
džiuojasi viens prieš kitą. O 
veidai jų išblyškę, suvargę, 
drapanos apiplyšusios, gi tas 
“pulruimis” taip dvokia, kad 
kvapą užmuša. Aš priėjęs 
prie vieno vyro ir sakau, ar 
negeriau butų praleisti tą lai
ką mokykloj arba prie skai
tymo gerų knygų ir laikraš
čių. Jis pažiurėjo į mane ir 
sako: “O ar tamsta daug už 
mane mandresnis, kad skai
tai knygas ir laikraščius?”

Atėjo pietų laikas. Lošikai 
ir kalbasi: dabar eikim vieni 
pavalgyt, o paskui kiti. Mat.' 
visi jie eina valgyt i tą pačią 
valgyklą, bet visi ant syk ne
gali tenai sutilpti. Už paval-j 
gymą moka. 15 centų, tai už 
tris kartus išeina 45 centai. 
Žiūrint iš šalies į tą valgį, 
koktu darosi. Duodamos ka
žin kokios paslėpsnės, ir tos 
dvokia iš tolo. Vidutiniškai 
norint darbininkui pavalgyt, 
Winnipege reikia užmokėti 
30 centų, o musų lietuviai 
moka po 15 centų. Žinoma, 
jeigu žmogus neturi iš 
ko žmoniškiau pavalgyti; 
bet šitie vyrai pralošia ant 
biliardų po $2—$3 Į dieną, 
o geresniam valgiui, arba lai
kraščiui, gailisi keliatą centų 
išleisti. Ir jie vadina tai 
"mandrumu.”

Jeigu kas gyvendamas 
VVinnipege da nėra buvęs 
tame “pulniimy” ir mano, 
kad aš čia perdėjau, tai tegul

I

PITTSBURGH, PA.

Šalčiai ir jų pasekmės.
Vasario mėnesyje pas mus 

pasireiškė šaltai sausas oras. 
Nors sniego visai nematyti, 
tečiau upės apkaustytos le
du, o langai pasipuošę ledi
nėmis rožėmis.

Nors seniesiems neperma- 
loniausias toks oras, bet jau
nimą jis džiugina, nes jie ga
li naudotis čiužvklėmis.

Na, jie jomis ir naudojasi, 
nes kiekvieną vakarą pilnos jusi Pittsburgho lietuvių jau- 
čiužyklės linksmaus, džiu- nuolių tarpe. Septintą nume- 
gaujančio jaunimo. Matyt ir rį išpildė tautinės parapijos 
lietuvių jaunuolių.

Bedarbė.
Nors sulaukėme naujųjų 

metų, bet ir jie tą patį, kaip 
ir praeitieji teatnešė — sun
kius bedarbės laikus darbo 
žmonėms.

Šiais metais buvo tikėtasi, 
kad dirbtuvės, kurios buvo 
užsidariusios ar sumažinu
sios gabybą, busiančios ati
darytos, tečiau apsivilta. 
Tiesa, kelios jų pradėjo dau
giau veikti, tečiau negali pa
tenkinti milžinišką skaičių 
darbininkų jieškančių dar
bo.
Lietuvos 11 metų nepriklau

somo gyvenimo pami
nėjimas.

i Visų lietuvių laukiamoji 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui Šventė įvyko vasa
rio (Feb.) 17 dieną, Liet. 
Mokslo Draugijos svetainėj. 
Vakarą vedė Juozas Virbic
kas.

Pirmąją programo dalį iš
pildė ponia Griniuvienė, su
dainuodama Lietuvos him
ną. jai pritarė visi susirinku
sieji, akompanavo M. Vir- 
bickaitė. Antrąjį numeri at
liko p-lė Milda Virbickaitė 
gražiai paskambinusi pianu 
solo—“maršas.” Trečiame 
programo numeryje pasiro
dė Paul Dargis, kurjs savo 
kalboje nupasakojo kovas, 
laimėjimus ir busimuosius 
darbus dėl Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo. Ketvir
tą numerį įdomiai atliko p-lė 
Jadvyga Plukiutė, gražiai

sudainuodama keletą liau-Jpittsburghiečių mylimiau-; PITTSBURGH, PA. 
dies dainelių: jai akompa-irias dainininkas. Jo dainų Kovo 17 J. rengiamas veikė- 
navo jos sseute Stase. Penk
tą programo dalį paįdomino 
gabus jaunai smuikininkas 
Savickas, pagriežęs solo, 
akomp. Milda Virbickiutė. 
šeštą numerį išpildė p-lė 

i Paulekiutė, puikiai padekla- 
j muodama keletą gražių eilių, 
j Reikia pažymėti, jog p-lė 

1 Paulekiutė, nors dar jauna, 
tečiau yra plačiai pasižymė-

PITTSBURGH, PA.

klauso visi.
Vakaro išlaidoms padeng

ti buvo renkamos aukos, ku
rių surinkta virš $40. Paden
gus išlaidas likusieji pinigai 
bus pasiųsti Lietuvos našlai
čiams. Šį paminėjimą rengė 
7-nios didžiausios lietuvių 
draugijos.

Našlaičiams šelpti balius.
Pastangomis pavienių as

menų vasario 9 dieną L. M. 
Dr-jos svetainėje įvyko naš
laičiams šelpti balius, žmo
nių atsilankė apsčiai, jų tar
pe daug jaunimo, kuris prie 
geros muzikos šoko iki vėlu
mui. .

Šiam baliui surengti vado
vavo plačiai žinomas biznie
rius Pivorunas. Vakaro tvar
ka buvo pavyzdinga. Garbė 
rengėjams.

Vanagaitis Pittsburghe.
Jau kur Vanagaitis pasisu- 

' ka, ten žmonės eina. Vasario 
į 10 dieną L. Mokslo Draugi
jos svetainėje jis davė kon
certą. Pasiklausyti jo “štu-

1” prisirinko pilna salė 
žmonių. Jo dainos, “išsižioji- 
mai” bei “štukos” prijuoki- 

'no susirinkusius iki “juokin-

klebonas kun. Z. Vipartas, 
kuris trumpoje, bet turinin
goje kalboje Įdomiai su pa
lyginimais nupasakojo ne
priklausomybės reikšmę, ra
gindamas lietuvius nepamir
šti gimtojo krašto. Aštunta
me numeryje pasirodė Pitts
burgho lietuviams gerai ži
nomos deklamatorės, pp. 
Rajauskaitės, kurios pasakė 
po keletą šventei pritaikintų 
eilučių. Devintą numerį iš
pildė G. Platakytė-Dargienė, 
pagrieždama smuiku solo; 
akompanavo Milda Virbic- 
kiutė. Dešimtą num. atliko , 
p. Pivoriūnas, kuris trumpais įl 
žodžiais nupasakojo reikšmę 
šios šventės lietuvių gyveni-, 
me. Vienuoliktame numery-, . . „
je pasirodė jauna gražuolė,L2ru.1V ašarų. .
p-lė Dovidaitytė, kuri puikiai j °au
padeklamavo ištisą virtinę 
eilučių, kurių tarpe buvo la-j PITTSBURGH, PA. 
bai juokingų.“ Linkėtina šiai Lictuvos nepriklausomybė* 
jaunuolei ir toliau lavintis.) .. . . ,. • _ .
Dvyliktą numen atliko Jo-. • ... •
nas Mažiukna. kuris nupasa- nejimas.
ko jo Amerikos lietuvių prisi-j- SLA. 3-čio apskričio su
dėjimą prie Lietuvos nepri- manymu buvo sušaukta di- 
klausomybės atgavimo. Try-'džiujų Pittsburgho draugijų 
liktą num. Įdomiai išpildė p. konferencija ir nutarta 17 d. 
.Griniuvienė, padainuodama vasario paminėti Lietuvos 
skambių liaudies dainelių. * nepriklausomybės 11 metų 
Paskutini numerį išpildė šio sukaktuves. Buvo nustatytas 
vakaro žvaigždė —daininin-' programas, pakviesti kalbė- 
kas Aleksandras Sadauskas,'tojai ir atėjus paskirtam lai- 
kuris savo stipriu balsu su- kui prisirinko pilna L. M. D. 
dainavo keletą iriom ių dai-Į svetainė. Pirmininkas J. Vie
nų. bickas atidarė vakarą ir pa

keikia pastebėti, jog Alek-iaiškin?s>^¥5 PaP™M vi- 
sandras Sadauskas yra pui-J^.su^ie^ot Lietuvos himną, 
kiai išlavintas dainininkas. < s.u^1.e^°!a daininm-
Jis ilgą laiką yra studijavęs kei 'af °?au*
dainavimo Italijoje ir vra -*a9* n. nbickiutei pianu 

______________ ' '_____ -i pritariant. Po himno pirmu-

jam* pagerbti vakaras.
A. Vanagaičio su Jozavitu 

koncertas puikiai pavyko. 
Dalyvavo ir p. E. Lelioniutė 
(Kartavičienė). Koncerto 
pasiklausyt prisirinko pilna 
svetainė. Gal užtat tiek daug 
žmonių prisirinko, kad SLA. 
3-čias Apskritys rengė. Bet 
visi atsilankę likos pilnai už
ganėdinti, tik nekurie sako, 
kad jiems geriau patinka ka
da Vanagaitis dainuoja žmo
niškiau apsirengęs. Jo klau- 
niški rūbai gadina skoni. Ži
noma, visiems sunku įtiki. 
Bet aplamai imant, žmonės 
buvo užganėdinti. Vanagai
tis siūlė susirinkusiems atsi
imt pinigus, bet niekas neno
rėjo atsiimt.

Dabar SLA. 3-čias Apskri
tys rengia Pittsburgho jau
nuoliams ir visiems meno 
mėgėjams pagerbti vakarie
nę 17 kovo L, M. D. svetai
nėj. Nes nuo pat Lietuvos 
respublikos Įsikūrimo buvo 
rengiamos visokios pramo
gos, kur musų meno mėgėjai 
vis ir vis buvo prašomi pa
tarnaut, ir vis uždyką. Taigi 
SLA. 3 Apskričio valdyba ir 
rengia šią vakarienę, kad 
nors kiek atsilyginus musų 
muzikantams ir daininin
kams. L. M. D. savo svetainę 
duoda už dyką tam tikslui. 
Taip pat virėjas Poviliūnas 
pasižadėjo už dyką patar
naut. Tikietus visi turi iškal- 
no įsigyti pas apskričio ko
miteto narius.

Sandaros kuopų Sąryšys 
talentų vakarą rengia tuoj 
po Velykų, 14 balandžio die
ną, L. M. D. svetainėj. Todėl 
visi, kurie nori dalyvaut, pri
valo užsiregistruot. Daug 
jaunuolių jau užsiregistravo 
pirmu kartu pasirodyt. Gir
dėjau. kad rengiasi duot ir 
dovanų geriausia pasižymė
jusiems. J. Virbickas.

‘Keleivio’ Kalendorius
1929 METAMS JAU GATAVAS.

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

ir * ~ — - į * i'uiovi ncti-ai irtai, f'i.i va, vcaz įvelti
organiztiokimės, kurkim dar-į prieš mane neteisingai liu-i nuvyksta po numeriu 597 
bininkiškas draugijas, kad dyt, ir teismas mane nubau-i Main st., o tikrai pasakys, 

ntoiH- rroisinmo ja ..x—1.A4..------- sarmata šitaip musų
žmonėms gyventi.

Ernifrantu.

nors ateity galėtume pasi- dė užmokėti piniginę pabau
dą arba eiti kalėjiman.

Kanados lietuviai, kurie
liuosuoti iš po to jungo.

Bedarbis.

I

Inkvizicijos paveiksią* ii "Keleivio” Kalendoriniu

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

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

Siunčiant užsakymus atskirai, užmokesti galima siųsti 
2-centiniais pašto ženkleliais, arba tiesiog galima paimti 
kvoterj, įvynioti į popierele, kad nepraplėštu konvento, ir 
Įdėti j laišką.

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

linis kalbėjo Paulius Dargis, 
kuris nupiešė Lietuvos atbu
dimo laikus ir papasakojo 
d-ro Basanavičiaus nuopel
nus. paprašydamas publikos 
atsistoti to lietuvių patriar
cho atminties pagerbimui, 

j Antras kalbėjo šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. Z. Vi- 

’partas. kuris ragino visus 
į prie vienybės. Trečias kalbė
jo P. Pivoriūnas, kuris»aiš- 
kino, kaip tūli žmonės yra 
nepatenkinti Lietuvos val
džia kaip čia, taip ir Lietuvo
je. Jo manymu, pakol musų 
žmonės neišmoks patys lais
vės branginti, tol jokia val
džia nieko gera nepadarys. 
Ketvirtas kalbėjo .J. K. Ma- 
žiukna. Tarpuose buvo muzi
kos, dainų ir deklamacijų, 
šitame pamarginimo progra- 
me dalyvavo Gertrūda Dar
gienė. K. Savickas. M. Vir- 
bickiutė, Jad vigą Plukiutė, 
Marė Griniuvienė, S. Pra^c- 
kietis, A. Sadauskas, P. Sa
dauskienė, Zanona ir Julė 
Rajauskaitės, V. Paulekiutė 
ir Dovidaitė. Visi savo už
duotį atliko gerai ir publika 
buvo labai patenkinta. Vil
niaus našlaičiams surinkta 
$43.47.

Aukavo po $1.00 šie as
menys: A. Mičiulis, Mrs. 
Laukevičienė, J. čespinskas. 
J. Petraitis, E. Paurazas, G. 
Porčevskas, J. Vencius, Ma
tulaitis, F. Gedrimas. F. Ra- 
džiukinas, Mrs. Kizienė, G. 
Vencius. K. Stulga, A. Vara- 
šius, .J. Jankeleviče. Plukie- 
nė, G^ Samulis, Mrs. Keušie- 
nė, P. Marmokas, K. Savic
kas ir P. Poulionis. Kun. Z. 
Vipartas $2.00, Su smulkiais 
$43.47. J. Virbickas.

THOMAS. W. VA.
Vasario 1 d. anglių kasyk

loje užmušė Mikolą Kalinau
ską. Velionis paliko žmoną 
ir 11 vaikų. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, mylėjo ap- 
švietą ir stengėsi savo vaikus 
išleisti aukštesnius mokslus. 
Velionis tapo palaidotas 4 
vasario St. Thomas katalikų 
kapinėse. Kaip pasakoja kiti 
darbininkai, ta vieta esanti 
tikra žmonių ėdikė. Viršus 
mainos išgriuvusi ir darbui 
buvo pavojinga. Velionis 
reikalavo, kad pavojingąją 
vietą paramstytų, bet už- 
veizdos nekreipė jokios aty- 
dos, ypatingai kada unija ta
po išardyta ir streikas pralai
mėtas. Kada unijos nėra, 
darbininkų padėtis tiesiog 
pasibaisėtina, kiekvieną die
ną būna darbininkų sužeidi
mų; bosai darbininką laiko 
už nieką.

29 sausio mirė Pranė Ja
nušienė, velionė po palago 
persišaldė, gavo plaučių už
degimą ir nuo to mirė. Pali
ko 4 mažus vaikučius ir vyrą. 
Prigulėjo prie SLA., tapo pa
laidota su bažnytinėmis ap
eigomis.

Dalyvavęs Šermenyse.

IR VOKIETIJOJ KOMU 
NISTAI PRADĖJO 

MUŠTIS.
Trockis pasėjo veislią sėk

lą. Nesutikimai SSSR komu
nistų tarpe persimetė i kitas 
šalis. Šiomis dienomis dideli 
nesutikimai pasireiškė Vo
kietijos komunistų tarpe. 
Berlyne ir Breslavly įvyko 
net didelės kairiųjų komuni
stų muštynės su draugais de
šiniaisiais. Yra daug sužeis
tų. Komunistų tarpusavio 
muštynes turėjo malšinti po
licija, kuri turėjo griebtis nei 
griežtų priemonių, kad muš
tynes sulaikytų. Taip pradė
jo smarkiu tempu irti komu
nistų vienybė.

7 « ft t »t
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Kodėl taip Salta
Europoje?

menkos inžinieriai buvo iš
galvoję net būdą dirbtinai 
pakreipti Golfštromo srovę i 
Amerikos krantus. Nuo to 
Amerikos oras butų turėjęs 
kokią 20 laipsnių atšilti, kas

UGNIES SUNAIKINTA LAWRENCEVILLĖS MOKYKLA.

KELEIVIS

I

ak;--'*
Apie *>o stu-

Į
ša mis dienomis l<awrenceviliėj. N. J., gaisras sunaikino gerai žinoma mokyki;;

•lentų i>sigell>ejo iš degančio bendrabučio tiktai iššokdami j>er langus. Tarp ių buvo ir Dana 
l)awes. .Jungtinių Valstijų vice-prezidento sūnūs.

RUSUOS REVOLIUCUOS 
SENELĖS” SUKAKTUVĖS

1877 prasidėjo 
garsi “193 byla.” 1878 m. 
teismas nuteisė K. Breškovs- 
kają 5 metams katorgos. Už
baigus katorgą, ji buvo “ap- 
gyvendinta” Sibire iki bus 
gyva. Breškovskaja mėgino 
kelis kaltus bėgti, bet už tai 
vėl gavo 4 metus katorgos. 
Išėjus iš katorgos Breškovs
kaja gavo leidimą giĮžti į 
Rusiją. Ten ji stoja socialis
tų revoliucionierių partijos 
priešaky, gyvena nelegaliai 
ir energingai dirba. 1903 m. 
Breškovskaja nuvyko užsie
nin. kad organizuotų ten 
esantį rusų jaunimą kovai su 
carizmu Rusijoje.

1904 m. Breškovskaja 
vyksta Amerikon. Jos mitin
gai turėjo didžiausi pasiseki
mą. Breškovskaja surinko ir 
prisiuntė iš Amerikos 50,000 
dolerių organizuoti intensy
vią kovą su caro valdžia.

1905 m. revoliucijai kilus. 
Breškovskaja grižo i Rusiją, 
bet nepasitikėdama caro val
džios pasižadėjimais, gyve
no nelegališkai ir policija ne
galėjo jos pagauti. Pagaliau 
žinomas provokatorius inži- 
nieris Azefas išdavė Breš
kovskają. 1910 m. ją caro 
teismas vėl nuteisė ištremti į 
Sibirą iki bus gyva. Kada 
teisėjas paklausė Breškovs- 
kają. kuo ji užsiima — ji ra
miai atsakė: “kovoju už 
liaudies laisvę.” Gyvenda
ma Sibiro šiaurėje. Breš
kovskaja vedė platų susiraši
nėjimą su Amerika ir infor
mavo Amerikos visuomenę 
apie padėtį Rusijoje.

Jau turėdama 70 metų 
Breškovskaja vėl bėgo iš Si
biro. Ji važiavo arkliais 1000 
kilometrų per Sibiro šalčius 
ir pūgas. Visa policija buvo 
pastatyta ant kojų ir stengėsi 
pavyti Breškovskaja. bet so
cialistai revoliucionieriai 

■ piaudami telegrafų vielas 
, trukdė policijos darbą. Ne
toli Irkutsko Breškovskaja 
buvo suimta ir ištremta Į patį 
Ledinuotojo vandenyno 
krantą. Į tą vietą vasaros me
tu negalima pakliūti dėl ne
pereinamų pelkių, o žiemą 
galima buvo važiuoti tik el
niais ir šunimis. ‘Caro val
džia laukė, kad tokiose sąly
gose senutė Breškovskaja 
greit mirs, bet apsiriko. A- 
merikoje prasidėjo energin
ga agitacija už Breškovskos 
paleidimą Į laisvę.

Šimtai žymiausių Ameri
kos visuomenės veikėjų siun
tė caro valdžiai reikalavimus 
paleisti Breškovskają. Paga
liau viešosios užsienių opini
jos spaudžiama caro valdžia 
leido Brėško vskai apsigy
venti Irkutske.

1917 m. revoliucijai lai
mėjus, laikinoji Rusijos vy
riausybė telegrama įsakė pa
leisti Breškovskają ir su ata
tinkama pagarba atvežti ją į 
Petrogradą. Breškovskos ke
lionė per Sibirą ir Rusiją bu
vo vienu nepertraukiamu 
triumfu. Kerenskio vyriau
sybės laikotarpiu Breškovs
kaja laikė paskaitas ir daly
vavo mitinguose, kovodama 
su bolšpvikų Įtaka, kuri, jos 
nuomone, buvusi pražūtinga 
Rusijos laisvei. Bolševikams 
pagrobus valdžią, Breškovs
kaja priversta buvo apleisti 
Rusiją, kad išvengtų sušau
dymo už “kontrevoliucinį 
veikimą.”

Nuo to laiko K. Breškovs
kaja gyvena Čekoslovakijoje 
ir nenuilstamai dirba kultū
ros darbą, rašo, laiko paskai
tas ir tt.

Jos straipsniai kupini tvir
to tikėjimo i laisvės ir demo
kratijos galutiną laimėjimą.

K. Breškovskaja yra gy
vas pavyzdys jaasišventimo ir 
pasiryžimo visą gyvenimą

Tokį vardą jau senai turi agitatorių, 
žymi rusų revoliucininkė ----- *' “1O
Kotrina Breškovskaja. Šio
mis dienomis K. Breškovskai 
sukako 85 metai amžiaus. 
Pragoję pažangioji rusų emi
gracija ir čekoslovakų visuo
menės atstovai iškilmingai 
pagerbė seniausią kovotoją 
už rusų liaudies laisvę.

K. Breškovskaja gimė 
1844 metais aukštų bajorų 
dvarininkų Verigo šeimoje. 
Jai teko savo akimis matyti 
baudžiavos baisumus ir dar 
jauna mergaite būdama ji 
pasiryžo kovoti dėl liaudies 
išsivadavimo iš visokeriopos 
vergijos. Breškovskaja išsi- 

j žadėjo ramaus aristokratės 
I jaunuolės gyvenimo ir nuta
rė visas savo jėgas atiduoti 
darbo liaudžiai, kad ją švies- 

melų “kabo”;tų ir kultūrintų. sz
K. Breškovskaja buvo vie

na pirmųjų Rusijos laisvės 
• pionierių, kurie vėliau įgijo 
, populiarų liaudininkų vardą. 
'•Jie svajojo taikiu keliu išves
ti Rusiją i platų kultūros ir 
pažangos kelią.

Dar 19 metų mergaite bū
dama Breškovskaja apleido 
gimtąjį dvarą ir nuvyko Pet- 
rogradan. kad išmoktų tar
nauti liaudžiai. Čia Breš
kovskaja susipažino su žy
miais ano laiko liberalizmo 
atstovais ir galutinai nusta
tė savo credo.

24 metus turėdama ji ište
kėjo už liberalo dvarininko 
Breškovskio, kuris visiškai 
pritarė savo žmonos idė
joms. K. Breškovskaja drau
ge su savo vyru jo dvare įs
teigė mokyklą valstiečiams, 
organizavo biblioteka ir tau- 
pomają kasą. Breškovskiams 
pavyko sukurti liberališkų 
dvarininkų ratelį, kuris nuta
rė Įgyvendinti savo guberni
joje liberališkas idėjas. Ra
teliui pavyko daug padalyti 
švietimo ir kultūros atžvil-j 
giu. Tečiau reakcininiai d va-, 
rininkai mokyklų ir bibliote
kų steigime pamatė “revoliu
cijos ruošimą" ir pranešė 
apie tai valdžiai. Breškovs- 
kiai buvo atiduoti policijos 
priežiūrai, o visas jų kultūros 
darbas buvo panaikintas.

Matydama, kad caro val
džia uždarė visus kelius ra
miam kultūros darbui, K. 
Breškovskaja pasirinko tuo
met revoliucini kelią. 1874 
Breškovskaja ir jos draugai 
persirėdę valstiečiais su pa
dirbtais pasais nuėjo i kai
mus ir vedė ten revoliucinę 
propagandą. Breškovskos 
pavyzdžiu sekdami šimtai 
jaunuolių taip pat padėjo re
voliuciniam darbui. Greit 
Breškovskaja pakliuvo Į po
licijos nagus ir jai toko sėdė
ti kalėjime 3 ir pusę metų. 
Tuo pačiu laiku 49 guberni
jose buvo suimta apie 2000

Ar nenukrypo Golfštromo 
srovė kitur? Ar neateina le

dų gadynė ir ar neužšals 
visa Europa?

Ne šilta buvo šįmet vasara
Lietuvoje. Bet dar šaltesnė labai teigiamai atsilieptų Į 
užstojo žiema. Tokių šalčių, visą krašto ūkį. Tečiau Euro- 
kaip kad buvo sausio mene- pa, netekus Golfštromo, tiek 
šio pabaigoj ir vasario pra- pat atšaltų, netektų daugelio 
džioj, niekas nebeatsimena.'sąlygų, būtinų jos ekonomi- 
Užtenka nurodyti, kad vasa- niam augimui. Dėl to Europa 
rio 4 d. Ežerėlių apskrity tie su tokiu Amerikos sumany- 
šalčiai pasiekė 25 laipsnių F. imu jokiu budu sutikti negali.

Tečiaus tai, ko nepadarė 
žmogaus rankos, gal yra pa
dariusi pati gamta?” Gal 
1928 metais, kurie buvo la
bai gausus visokiais žemės 
drebėjimais, ugniakalnių iš
siveržimais ir tt.. gal tais me
tais kur nors pakilo Atlanti
ko dugnas ir Golfštromo sro
vę kitaip perskėlė, arba da
vė jai visai naują krypti? 
šioji mintis suįdomino dabar 
tiek meteorologus, tiek geo
logus.

Apskaičiuota, kad nedide
lio Golfštromo srovės pakry
pimo užtenka tam. kad pasi
reikštų žymios permainos 
ore. Ir štai žinios iš Oslo. 
Norvegijos sostinės, šį ne
smagų spėjimą jau patvirti
na. Plaukiojantieji Atlantiko 
vandenynu Norvegijos laivai 
jau kuri laiką yra pastebėję, 
kad viena Golfštromo srovės 
šaka yra pakeitusi savo kryp
tį. Būtent, vietoje to. kad ei
tų i lytus, prie Europos kran
tų. kaip kad ligi šiol yra bu
vę. šioji šaka dabar yra pasi
sukusi i vakarus. Norvegų 
meteorologai yra linkę šituo 
Golfštromo srovės pasikrei
pimu aiškinti vykstančias 
dabar oro permainas Euro
poje. Jų manymu, pasisuku.* 
vienai Golfštromo šakai Į va
karus. ties Europa mažėja 
šilto oro masės, jos negali 
atlaikyti einančių iš rylų šal- 
to oro srovių, ir tuo sukelia- i 
mas bendras oro atšalimas. 
Iš kitos pusės. Golfštromo: 
srovės pakrypimu j vakarus^ k pe,.keiia f kambarius.

išaiškinama., oi o, j^,]rios gėlės žiemos rūsiuose 
atšilimas Grenlandijoj. Ial. kl!l. kjt(,r -ai jas ligi gaj^ 

Kad nuo šlapu- 
, tai jas 

suneša ant verandos, ant 
prieangio ar šiaip pastato 
pastogėje. Kada ištinka pir
mos šalnos, tai ir šitas gėles 
suneša žiemojimo vieton.
Kaip paruošti gėles žiemai.

Prieš Įnešus i kambarius 
ar rtisis. puodai reikia nu
plauti šepečiais su muilu ar-, 
ha šarmu. j

Gėlių lapus nuplauna, pil
dami ant jų vandeniu ir šla
pia kempine ar skarele nu- 
šluostydami lapus. 
taip >»at reikia šepečiu nu
plauti. I

Sausus lapus ir šakeles 
nukarpo.

Kambarius prieš įnešimą 
gerai išvėdina. Rusi reikia 
kalkėmis išbaltinti ir išvė
dinti.
Kaip gėlės žiemą prižiūrėti 

šiltame kambaryje.
Kiek galima geriau vėdina 

kambarį, kad oras butų šva
resnis. Tiktai saugoti, kad 
vėdinant neužpustų gėlių 
šaltas oras. Ypatingai svarbu 
gerai vėdinti rudenį, kada 
gėlės tik suneštos iš lauko.

Žiemą prie langų'stiklo 
gėlių neglausti. Nakčia nuo 
lango gėlės geriau nuimti ir 
sustatyti ant stalo, kėdės ar 
ant grindų toliau nuo lčhigo. 

Žiūrėti, kad žemė neper
džiūtų, bet nelaikykite ir šia- ritoriją. Dešimt lietuvių šai 
piai. gybos kareivių bandė juos

Juo kambarys šilčiau ku- suimti, bet lenkai nenorėjo 
renamas ir juo oras sauses- pasiduoti, ir dėl to kilo kau- * • t te • • i • «< « t i «• r-* 1 • i i • ir ----------
apipurkšti.

Prie krosnies gėlių nešta- kame jie dabar laikomi kalė- sudegė 11 žmonių ir 20sun- Haviland ir turi tik 20 metu am- tarnauti laisvės idėjai, 
tvti. jime. ’kiai apdegė.* 1%^” žimw. “L. Ž.”

Tečiau šalta ne tik Lietu-j 
voj. Iš visų kraštų pareina . 
žinios, kad šįmet žiema kaž ‘ 
kokia nepaprasta. Maskvoj 
šalčiai pasiekė 60 laipsnių F. 
žemiau zero. Suomijoj kai ( 
kuriose vietose net 68 laips- . 
niai žemiau zero. Estonijoj , 
ir Latvijoj šalčiai maž daug 
tokie, kaip Ceųtralinėje Eu
ropoj. kai kur šilčiau, kai kur 
net šalčiau. Tečiaus. kas yra 
įdomiausia, tai kad žiema 
parodė šįmet dantis pietų 
kraštuose. Pav. Graikijoj šal
čiai pasiekė 15 laipsnių že
miau zero. Italijoj užšalo 
upės, iškrito gilus sniegas, ir 
net Rivieroj, kur niekas žie
mos nėra matęs, šįmet kuror- 
tininkai turi progos pasičiu- 
žinėti ant ledo ir pasivažinė
ti rogėmis.

Greta didelių šalčių visoj 
Europoj. Atlantiko vandeny
no Šiaurėje nepaprastai šilta. 
Gautomis iš Grenlandijos ir 
Islandijos žiniomis, ten sau
sio mėnesy buvo ligi 50 laip
snių šilimos. Ledai ir snie
gai. kurie tose salose laikosi 
net vasarą, pradėjo sparčiai 
tirpti.

Iš viso žiemos vaizdo gau
nasi įspūdžio, kad vadina
mas “šalčių ašigalis,” esąs 
Sibire, kokie 300 klm. Į šiau
rę nuo Jakutsko miesto, per
sikėlė iš Azijos į šiapus Ura
lo Kalnų, pasistumėdamas 
be to žymiai Į pietus.

Dėl to meteorologams ten
ka dabar nemaža laužyti 
galvą. Pasirodo, kad moks
las ap'ie orą dar nėra užtek
tinai apsiginklavęs tyrimų 
daviniais, kad galėtų tiksliai 
atsakvti i klausima, kodėl ši- 
met Europoj tokie dideli šal- 
čiai.Meteorologamstenka čia 
griebtis Įvairių aiškinimų, 
kurių svarbiausius čia ir pa
tieksime.

Kaip yra žinoma, vakarų 
ir šiaurės vakai-ų Rm opoje 
oras pat inti dauginusia nuo 
šiltos Atlantiko sroves, vedi
namos Golfštromu. šioji sro
vė, eidama nuo tropikų, ne
ša pro Europos krantus šiltą 
vandeni ir tuo budu veikia 
i visa artimesniu kraštu kli- * ’ te * —- *
matą. Vanduo tik pamažu 
atvėsta. Todėl Golfštromo 
Įtaka jaučiasi ne tik Prancū
zijos pakrantėje, bet dar la
biau Noi*vegijoje. Apskai
čiuota, kad jeigu nebūtų 
Golfštromo,tai vidurinė tem
peratūra Ispanijoj ir Portu
galijoj butų dviem laipsniais 
žemesnė. Francuzijoj —8 
laipsniais, Anglijoj — 10-15 
laipsniais ir Norvegijoje net 
15-20 laipsniais žemesnė, 
negu kad dabar yra. Be to. 
Golfštromas žymiai sumaži
na skirtumą tarp aukščiau
sios ir žemiausios tempera
tūros, žiemą sušildydamas 
orą. o per vasaros kaitras — 
vėsindamas. Didžiausios įta-

kaip saulės radiacijos “ma
žėjimą." saulės dėmių įtaką, 
žemės ašies pakrypimą, že
mės orbitos pakitėjimą, etc., 
arba “.geologiškus,” kaip 
pav.: žemės vidurinių sluok
snių vis didesnį atšalimą, že
mės atmosferos sąstato paki- l

tėjimą, etc. Kiekviena nuro-i I* V Įm-»
dytų priežasčių, jeigu josi *8 Ikui □dūle Hilą 
veikimas ir butų Įrodytas.1 
tik maža dalimi gali patei
sinti vykstančias oro permai
nas. Dėl to i smulkesnę jų ap
žvalga nesigilinsime.

“L. ž.”

Savo Šilumą?
I

KAIP LAIKYTI GĖLES ŽIEMA.U

Labai ilgai rudenį gėles 
laikyti lauke nenaudinga. 
Rudeni dažnai ištinka dideli 
ir ilgi lietus. Gėlių žemė ilgai 
stovi per šlapia, dėl to gali 
pradėti puti šaknys. Gėlės, 
kurios žiemą laikomos šilta
me kambaryje, reikia į kam
barį Įnešti bent 2—3 sąvai- 
tes anksčiau, kaip pradės 
krosnis kūrenti, kari gėlės 
priprastų prie sausesnio oro.

Prieš sunešimą Į kambarį, 
gėle>’ išsyk suskilusio i tris 
grupes: (1) gėlės, kurios žie
mą laikomos šiltame nuola
tos kūrenamame kambaryje: 
(2) gėlės, kurios žiemoja 
šaltame, mažai kūrenamame 
kambaiyje, pavyzdžiui, sek
lyčioje. priemenėje ir pana
šiai: <31 gėlės, kurios žiemą 

" numeta lapus arba nereika- 
a lingos šviesoj, todėl žiemoja 

rūsiuose ir panašiose vęsiose 
vietose.

Kurios gėlės žiemoja šil
tuose ar šaltuose kambariuo
se. rudeni jas rugsėjo mėnesį

atšilimas Grenlandijoj, id .
Nesunku yra suprasti, kad laiko lauke. I’ 

toks aiškinimas piešia mums'mo jos nenukentėtų, 
labai nemalonias perspekty
vas ateičiai. Jeigu jis pasi-' 
tvirtintų. — o tam yra rimto 
pagrindo. — tai Europa tuo
met neturėtu daugiau nei šil
tu vasarų, nei lengvu žiemų. 
Atvirkščiai, ateity reiktų lau
kti dar didesnių šalčių.

Nėra linksmesnis nei kitas 
šalčių aiškinimas, kurį riša
ma su vadinamais ledų pe
riodais. Mokslasyra nusta
tęs. kad laikotarpis tarp le
dų periodų ant žemės siekia 
maž daug 50.000 metų. Iš ki
tos pusės yra taip pat nusta
tyta. kad nuo paskutinio le
dų periodo yra jau praėję 
30,000 metų. Vadinasi, mes 
artinamės prie sekamo ledų 
periodo. Ilgų metų tyrinėji
mai yra parodę, kad kainų 
viršūnėse, kur kita syk buvo 
miškai, dabar jau teauga, 
krūmai ir žolės. Vadinasi, 
oras pamažu vėsta. Praeis 
dar keli tūkstančiai metų — 
ir Europa vėl pradės apsi
kloti ledais, šiaurės ledynų 
tyrinėjimai parodė, kad nors 
ir nežymiai, bet šių ledvnu te te te te
siena slenka pamažu i pietus.

Suprantama, kad šitoks 
kos turi Golfštromas taip pat oro atšalimas aiškinimas ža- 
į debesuotumą ir kritulių kie- da po kelių tūkstančių metų 

mus visai palaidoti po ledais. 
Prieš šią nemalonią perspek
tyvą pasilieka tik viltis, kad 
per kelis tūkstančius metų 
žmogus išmoks tarpyti ledy
nus ir nugalės šioj srity gam
tą.

Kitokie oro atšalimo aiš
kinimai yra mažiau pagrįsti. 
Čia galima paminėti tokius 
"astronomiškus” aiškinimus.

kį. Kiekvienas žino, kad va
karų vėjai Lietuvoj dažniau
siai neša lietų, o žiemą — 
atodrėkį.

Turint Golfštromui tokios 
didelės įtakos Į musų kraštų 
orą, visai natūralūs dalykas 
yra jieškot šalčių priežasties 
pirmiausia Golfštromo kryp
ties pasikeitime. Ne vienam 
tur būt teko girdėti, kad A-

.Milijonus 
saulė danguje ir spinduliuo-J 
ia savo šilumą Į begalybių 
erdves. .Mokslininkai įrodo, 
kad saulės šilimos kiekis ne
mažėja. Tos šilumos tik visai 
maža dalelė, mažiau negu 
viena milijardinė visos sau
lės šilumos dalis, tenka musų 
žemei.

Saulės paviršiaus tempe
ratūra siekia 7000—800U 
laipsnių. Mokslininko Helm
holco apskaičiavimu, palai
kymui šilumos, kurią musų 
saulė išeikvoja, reikėtų kas 
valandą deginti 75.000 kilo
gramų anglių ant kiekvieno; 
kvadratinio metro saulės pa-, 
viršiaus.

IŠ kur tad saulė ima tiek 
? Be papildymo iš

eikvotos šilimos, kiekvienais 
metais ji atvėstų 5—6 laips
niais ir jau senai butų pavir
tus į šaltą kūną ir dideliame 
šaltyje ir tamsoje klajotų po j 
erdves. Į šį klausimą įvairių' 
laikų mokslininkai davė! 
Įvairius atsakymus. Pradžio-I 
je jie manė, kad nuolatos į 
ki enta ant saulės meteorai ir Į 

Į tuo kritimu palaiko šilumos! 
j pusiausvyrą, ši nuomonė ne
gali būti teisinga, nes tada i 
saulė turėtų visuomet didėti, 
ko tikrumoje nėra. Sulygi 
Helmholco hipotezės, saulė' 
atvėsdama susitraukdina, iš! 
ko darosi tiek šilumos, kad • 

! temperatui a visuomet bus j 
■vienoda. Jis išskaičiavo, kad 
j saulės diametras turėtų su- 
I mažėti • 60 metrais į metus, 
kad palaikytų vienodą tem
peratūrą. šešiasdešimts met
rų nėra didelis kiekis ir per 
!<K)0 metų saulė susitrauktų į 

i tik viena dešimt tūkstantine 
.dalimi visos savo masės. To
dėl. pagal Helmholcą, po 20 
i milijonų metų saulė visai su
sitrauktų ir užgestų.

Kitas mokslininkas, Svan- 
te Arrhenius, duo<la kitokius 

; paaiškinimus, kurie leidžia 
■mumsžiūrėti į ateitį kiek ra
miau. šis švedų mokslinin- 

!kas mano, kad nensir randa-, 
■si ant saulės paviršiaus che-j 
miniai elementai, p jos vidų-j 

ųje, kur spaudimas yra dau-J 
giau, negu 8000 milionų at-; 

i smosferų. taipogi randasi me-Į 
:džiaga. I)el milžiniško spau-l 

i Mimo, toji medžiaga veržiasi, 
ji saulės paviršių, sukelia di-. 
įdėlių trynimosi ir tuo budu 

1 palaikomas reikalingas šilu-' 
'mos kiekis, kurio pakaks dar

■ Įilgiems amžiams.
Ši. kaip ir kitos nuomonės,

■ yra hipotezės, tečiau sprogi- 
dmai, kurie išmeta medžia-
. gas aukštai į saulės paviršių.! 

ka ir astronomiškais iran- te te
. kiais galima stebėtis. — dali-
■ na i pateisina Arrhenijaus 
i tvirtinimus.

Į

Kaip gėles laikyti šaltame 
kambaryje.

Žiemą šaltuose kamba
riuose turi būti ne šalčiau, 
kaip 35 laipsniai F. šilimos. 
Jeigu būna šalčiau, tai arba 
čionai krosnį pakuria, arba 
įleidžia šilimos iš šiltesnio 
kambario.

Čionai augalai stovi be- 
iveik apmirę. Šviesos jiems; 
' nedaug reikia. Palaisto vieną. 
kartą per sąvaitę arba dar į 
rečiau, kad tiktai žemė ne- šilumo' 
perdžiutų. Apipurkšti ne
reikia. Jeigu labai apsitrau
kia dulkėmis, tai Įneša i šiltą 
kambarį, lapus skarele ai 
kempine nušluosto ir. kada 
lapai apdžiusta, vėl išneša.

Kaip laikyti gėlės žiemą 
rūsyje.

I rusi dažniausiai deda tas 
gėles, kurios žiemą numeta 
lapus. Pavyzdžiui: fuksijos, 
gortenzijos, radastos ir kitos. 
Dažnai Į šviesesni rūsį Įneša 
ir tas. kurios žiemą lapų ne
numeta. pavyzdžiui: oleand
ras. laurus, kai kuriuos spyg
liuočius ir panašius.

Kurios gėlės turi numesti 
lapus, o prieš įnešimą rusin 
nenumetė, tai lapus nuska
bo.

Rūsys turi būti sausas ir 
šiltas. Kur daržovės nesušą
lą. ten ir gėlės nesušals.

Šiltomis dienomis msys 
reikia vėdinti, atidarant du
ris. Geresniam oro judeji- 

Imui, rusies duris darinėja. 
■Galima atidaryti durvs ir 
langas, bet gėlės reikia pa- 

1 statyti šalyje ir kuo nors pri- 
’dengti.

'stiebą1. 
‘ za>.

j Purkšti nereikia. Jeigu 
ant lapų ar šakelių pastebi
mi palėsiai. tai reikia juos 
sausa skarele nušluostyti.

Pavasarį, kaip tiktai gėlės 
pradeda atgyti, t. y. pumpu
rai pradeda didėti ar ūgiai 
augti, tuojau reikia jos Įnešti 
i kambarį ir duoti daugiau 
šviesos. “Žemė.”

i
I

i
j 

I

i

reikia labai ma-

LIETUVIŲ SUSIRĖMIMAS 
SU LENKAIS.

Kauno žiniomis, demarka
cijos linijoje Įvyko jaujas su
sikirtimas tarp lenkų ir lietu
vių sargybinių kareivių. Vie
nas kareivis buvo užmuštas, 
keli kiti sužeisti.

Ano pirmadienio naktį, 
siaučiant stipriai sniego aud
rai. lenkų sargybinių kuopa 
paklydo ir Įėjo i Lietuvos te-

TURI GERĄ “D2IABĄ.”

Šita mergina gauna po S100 
! UGNIS PRARYJO VISĄ algos i savaitę, turi orlaivi, kelis 

KAIMĄ. automobilius ir daugybę kitokių
; šiomis dienomis Egipte patogumų. Ir vis ui už ui. kad 
i gaisras nušlavė nuo žemės ji priima ir "palinksmina" laku- 

nis, juo dažniau reikia gėlės tynės. Pagaliau lenkai buvo veido visą Za Zig kaimą. Iš nūs Fairfax orlaivių uoste. Kan- 
—.•---- i.x*: suimti ir pristatyti į Kauną J viso sunaikinta 150 triobos, sas City. Mo. Ji vadinasi Ruth
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Visokios Žinios Medžioklė Su Vėliavėlėmis.
Vilkai yra visur naikina-Į Pasinaudojęs

l P1ETŲSLAVUOJ IR RU
MUNIJOJ REFORMUOJA.

MAS KALENDORIUS.
Sako, per daug esą švenčių.

Šiomis dienomis Pietųsla- 
vijoj ir Rumunijoj iškeltas 
kalendoriaus reformos klau
simas. Iki šiol abiejų šalių 
katalikai ir pravoslavai baž
nyčios šventes šventė pagal 
senojo stiliaus kalendorių; 
Velykos, Kalėdos ir kitos 
šventės buvo švenčiamos po 
du kartu. .Jei prie to dar pri
dėti mohamedonų ir žydų 
šventes, tai išeina, kad šven
tų dienų tuose kraštuose bu
vo beveik daugiau nekaip 
darbo dienų, kas i tų valsty
bių ekonomini gyvenimą ga
na neigiamai atsiliepė. Abi 
minėtos valstybės paskuti-

DIDŽIULĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON.

Nuo inauguracijos 19g5 me
tais Baltiko Amerikos Linijas 
tiesioginio susisiekimo su Klai
pėda. kompanijos laivai kiekvie
ną metą vis daugiau ir daugiau 
perveža lietuviu keleivių.

Lietuviai keliauninkai palan-:
kiai ivertina tiesioginį susisieki- dkielei dėkinga.’ Girdėjau buk n>i- 

.. Mano adresas: . (11 )
mą tarp New Yorko ir Klaipėdos Mrs. Genovaitė Katkevičienė 
dideliais ir patogiais transatlan-'^So. R:verside st.. VVaterbury, Conn 

tiko laivais ir kad patenkinus 
gausius reikalavimus, Baltiko 
Amerikos Linija nusprendė š. m. 
gegužės 18 d. laivu “Lituania” 
surengt didelę lietuvių ekskursi
ją. Surengimui šios didelės eks
kursijos dirbama kooperacijoj su 
visais kompanijos agentais tiks-! -b) Belvidere avė..

Pajieškau Elenos Žykutės, paeina iš 
Kauno įfubernijos. Betygalos parapi
jos, lijfirio kaimo; 1915 in. išvažiavo į 
(’hįaiią ir nuo U, laiku jokios žinios 
nėįa. Ka~ apie ją praneš duos.u $5.<KJ 
dovanų; jos dėdė. III)

JONAS KULIKAUSKAS
į.- 1J2 Main ąt.. Ansonia, Conn.

Vilkai yra visur naikina-Į Pasinaudojęs miškų dė
mi. nes jie netik ūkininkams j partamento vyr. inspekto

riaus pono Grigaliūno pata
rimu, į kibirą vandens įpy
liau 59 gr. kreolino. įsakiau 
savo kolegoms važiuoti ap
link 88 kv., rišti prie medžių 
šakų virvutes suvėliavėlėmis, 
sušlapintomis vandeny su 

pats gi pasilikau

.VJU.~. jei komunistų veiki-P™1“10 <laug žalos, bet taip 
niui leis rutulėlis toliau to- *>a!.<.auK. ^u<l,aa^° S?1 V

LATVIJOJ JAU PRASIDĖ -tvojus, 
JES BADAS. Il— .

apskrities vai- kioj pat dvasioj, kaip ligiRezeknės apskrities vai-kąoj pat dvasioj, kaip ligi 
dybos pirmininkas painfor- šiol, ir jei to nesuvaldys gele-
mavo “Jaunakas Žinąs” apie žinė ranka? Latvijos pavojus 
susidariusią visiškai sunkią y>*a ir Estijos pavojus ir at- 
tos apskrities gyventojų buk- virkščiai. Todėl mums tenka 
lę. Apie 25 nuoš. ūkių jau budriai sekti kas dedasi Lat- 
pritrukę gyvuliams pašaro ir
35—40 nuoš. tikiu jau nebe- ----------------
turį javų ir esą priversti pirk- KOMUNISTŲ MUŠTYNĖS 
tis duonos. Septynių valsčių NEW YORKE.
gyventojai jau esą išpardavę “Workerių” partijos mitin
ai’jau baigią išparduoti pas- gas pasibaigė kruvinomis 
kutinius gyvulius reikalin- nosimis,
giems 
pirkti, 
bulvių 
kainos 
tos, bet galvijų — vidutinis 
kos. Apskrities valdyba^sku- jų šalininkai —kairieji ir dės’ 
biai supirkinėja pašarą ir šinieji.
šiomis dienomis pradėsianti' Kairiųjų tikslas buvo iš 
tūkstančiams išdavinėt. Taip nešti protesto rezoliuciją de1 

ištrėmimo Trockio iš Rusi 
’ds. Dešinie ji buvo tam prie
šingi ir pradėjo staugti vilku 

kada kairieji norėje

gyvulius reikalin- 
maisto produktams 
nes nebeturi duonos, ke, Labor Temple svetainė- 
nei pašaro. Pašaro je, buvo “vvorkerių” (komu- 

esančios labai aukš- nistų) .partijos i ' ‘ _ 
kurį susirinko dviejų frakci

Pereitą sąvaitę Nevv Yor-

zuikių. Lietuvoje tankiai yra 
daromos ant vilkų taip vadi
namos “ablavos.” Bet pagei
daujamų vaisių jos neduoda, 
nes varomi vilkai paprastai į 
medžiotojų pusę neina, bet 
ištrūksta į šonus arba prasi-kreolinu: pats gi pasilikau 
muša atgal pro varovus. Nu- laukti kol kvartalas bus ap
šauti vilką per tokias “abla- suptas, šią operaciją pabai- 
vas” retai kada pasitaiko. l .

Bet yra žinoma medžioklė į Kalnėnų stotį, 
ant vilkų su vėliavėlėmis, gruodžio 30 d., 
Dabar apie tai rašo

gus. jau sutemus, atvažiavau
Kita lytą, 
paskyriau 

Dabar apie tai rašo “Lietu- medžioklę ir laukiau iš Kau- 
vos Aide” J. Blinstrubas. Jis no bent 5—6 medžiotojų, bet 
sako: į medžioklę atvyko tiktai

Jau keli metai Kauno sky- vienas pulk. Įeit. Petraus-

- Ceiiuvaite Katkevičienė, pajieškau 
brolio Vladislovo Karpinsko, pirm 4 
metų gyveno Philadelphijoje. Kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti, už ką bu-

Pajieškau brolio Vinco Dabravols- 
ki<>, paeina iš Laičių kaimo, Nedzingio 
parapijos. Trakų apskričio. Aš atva
žiavau iš Lietuvos pas savo sūnų ir 
norėčiau pasimatyti su savo broliu. 
Prašau atsisaukt: arba žinantieji ma
lonės pranešti, už ką pasistengsiu at
silyginti. Girdėjau kad gyvena Bosto
ne. (11)
Karolina Dahrovolskaitė-Razukevičienė 

Holyoke. Mass.

lu padaryt šią ekskursiją atmin
tina visiems jos dalyviams.

Puikus maistas, geras patar
navimas. linksmybės ir kanifor-j 
tai bus pritaikinta keleiviams. j

Ponas P. Daužvardis, Liet.i 
gen. vice-konsulas. irgi vyks su 
šia ekskursija.

Ekskursijai vadovaus iš ryti
nės teritorijos p. Juozas Arnbro- 
zieius. Lietuvių Laivakorčių Or-

APSIVEDIMAI
Pajieškau Viduniutės Rožės (po tė

vais!, paeina iš Kibišių kaimo, L.ške- 
vos parapijos. Turiu svarbų reikalu, 
meldžiu atsišaukti, arba žinantieji 
malonės pranešti. 410)

PAULINA M A N K A U S KIE N Ė
339 River st., Haverhill, Mass.

rius turi įsigijęs apie 5000 kas. Pasikvietę vakaiykščius ni<*i8 laikais tuo susirūpino ir 
■’ metrų spalvuotų vėliavėlių savo padėjėjus ir 6 varoAiisi kepėsi į aukštąsias dvasi- 
jEfjeeiąliai vilkams medžioti, nuvykom į apsuptą vietą. Iš-.n’n^ instancijas, prašyda- 

bet iki šiol ši priemonė nebu- tyrę, kad vilkas iš apsupto i Jnos ceformuoti kalendorius, 
vo vartojama, nors iš senų kvartalo neišėjo, pasiuntėm!-ruo reikalu šiomis dienomis 
prityrusių medžiotojų kalbų į.paskirtas vietas varovus, o'Belgrade, švietimo ministeri- 
ir specialės medžioklės lite- patys praėję 200 metrų kvar- buvo sukviestos specia- 
raturos buvo žinoma, kad talo gilumoj užėmėm vietas, pė* derybos, kui nutartą nuo 
susektas ir vėliavėlėmis ap- Prasidėjo valymas ir netru-'^ metų spalio mėn. įvesti 
suptas vilką* iš apsuptų ribų kus išgirdau šešius išeilės n.auJX^a^en^0, ^’a^at’.1?^a”.- 
neišeina, net kelias paras lie- šuvius, mat pakeltas vilkas t’ e^i’U)niškajį.
ka apsuptoje vietoje bijoda
mas vėliavėlių peržengti.

Pasiryžęs išbandyti vėlia
vėlių veikimą, pasikviečiau 
du vietos gyventojus, me
džiotojus, gerai žinančius 
mišką, išvykau į Kauno miš
kų urėdijos. Budos ir Prave- 
niškio girininkijų miškus. 
Vienam iš savo kolegų me
džiotojų įsakiau važiuoti gi
rios pakraščiu, o pats su kitu 
medžiotoju važiavau keliu
ku, einančiu išilgai girios, 
paskyręs vietą, kur su pirmu 
turime susitikti. Keliuku va
žiuodamas pastebėjau 
dienos dviejų vilkų pėdas, 
pereitas per keliuką į 87 
kvartalą. Susitikęs su savo 
kolega paskirtoj vietoj nuta
rėm sekti mano matytus vil
kus jų pėdomis. Apvažiavus 

BAISI SESERŲ DVIKOVA, kelius kvartalus ringėmis, iš-
Lenkijoje netoli Lešicos 

mieste nesenai ivvko baisi j 
drama. Į kaimą, kur gyveno: 
dvi seserys Marija ir .Juzefą 
Skard iškaitės, atvyko iš Lat
vijos inžinieris Breklic pa
statyti naujas žemės ukioj 
mašinas. Abidvi seserys įsi-Į 
mylėjo į Breklicą. Inžinieris 
iš savo pusės turėjo romana 
iš pradžių su viena, o paskui 
su kita seserimi. Romanai su 
abiem seserimis turėjo pasė
kų. su kuriomis seserys pri
verstos buvo rinitai susirū
pinti. Inžinierius Breklic pa
reiškė seserims, kad jis su
tinkąs vesti, bet seserys tikė
siančios pačios išspręsti kuri 
bus jo žmona, nes jis galėsiąs 
vesti tik vieną. Seserys pyko, 
barėsi ir pradėjo neapkęsti 
viena kitos. Kartą po ilgų 
barnių seserys nusitvėrė kir
vius ir prasidėjo dvikova. 
Jaunesnioji mergaitė, .Juze
fą, 17 m., visa jėga kirto kir
viu seserį. Tečiau vyresnioji 
sesuo. Marija, 20 m., jau be
veik įnirdama kirviu sudavė 
seserei mirtiną smūgį į galvą 
ir visiškai suskaldė jai kiau
šą.

Atbėgę kaimiečiai rado 
abidvi seseris negyvas. Pasi
piktinę inžinieriaus pasielgi
mu kaimiečiai norėjo apsi
dirbti su juo "linčo teismo” 
pagalba, bet jam pavyko pa
sprukti.

mitingas, i

I

pat badą kenčiantiems gy
ventojams teikiama pagalba jc 
natūra ir viešųjų darbų pavi- i’ 
dale, tečiau visų jų aprūpinti balsais, 
darbu ir uždarbiu nesą gali- kalbėti.
ma. Vasario ir kovo mėn.1 Kairiųjų buvo apie 150, o 
Latgalijos gyventojų, kur dešiniųjų tik apie 30. Taigi 
daugiausia siautė liūtys ir kairieji 
petviniai, būklė dar daugiau no šalininkus laukan iš salės, 
paaštrėsianti. Be to, labai Tie nenorėjo pasiduoti.

pradėjo mesti Stali-

Parsiduoda Dvi Fanuos.
iš dviejų vieną noriu parduoti. \ ie

na, 23 akrai žemės, pusė dirbamos, k.- 
i- miškas ir ganyklos, didelis so

das, 115 medžių <>!x.4ių. 55 kelmai vy- 
o o„ug kitoniškų vaisingų me

džių; 6 kambarių stuba, šiltas ir šal
tas vanduo, skalbynės, maudynės, to:- 
letas, šiluma, elektriką, banė, vištiny- 
čios ir kitokie budinkai; per vidurį 
fanuos eina didelis kelias, apie 20 nn- 
nutų eiti iki .Aleihvay miestuko, 24 
marlės iki Bostono. Kaina #6,509.

j ANTRA KARMA 1! akrų, didelio 
1 miško. 6 kambarių stuba. elektriką, š.- 
ilun a. telefoną-, naujas garažais, dide- 
į iis vaštinlnkas d -! 5'Ml vištų, du mažes- 
į ui vištininkai; prie j»at dirbtuvių, 
Į krautuvių, bažnyčios ir mokyklos; 

vaikai pareina namo pietaut. I.ab-i 
patogi vieta norintiems šapo dirbti: 
Bu.-ai eina i Bostoną pro pat sali. Ka.- 
na #4.5<>(», atiduosiu ant labai lengvi 
išlygų. I’a.mo- viena nuo kitos anie 3 
mailės tolumo. (11)

< H AKLES LENKTIS
• 3 4’arm st., Cary viiie. Mass.

- .. . . . , į ta -dali
ganizacijos pirmininkas. ; <į^ 11

Baltiko Amerikos Linija yra'^xdu ir dau: 
pervežus tiesioginiu keliu dau
giau keleivių, negu Bile kuri kita 
laivų kompanija. Pararyk sau re
zervaciją dėl gegužės 18 dienus 
ekskursijos iš New Yorko tiesiog 
i Klaipėdą, greitai, kaip tik išga
lite. S. S.

metės' i kairį flanga ir tolo-' Ganoma, kad Rumunijoje 
kai ėjo pro tris medžiotojus, jkalendonaus reforma sutiks 
bet pribėgęs prie vėliavėlių i daugiau sunkenybių,, nekaip 
jų nusigando ir grižo atgal Į'Pietuslavijoj. Bet vis dėlto 
varovų pusę, nuo varovų me- l^bnasi 
tės į dešinį flangą, bėgdamas 
prie manęs. Mano paleistas 
suvis vilką paguldė vietoje.

Užbaigus medžioklę, ap-
si
me. kad vilkas matyt, labai i 
daug vaikščiojo jieškodamas 
tarpo išeiti, bet neradęs atsi
gulė. Kito gi vilko iš nakties ■ 
prieita prie vėliavėlių žings
niu ir šokta didžiausiais šuo- 

šios liais šalin.

tas reformas pra-Ir 
i” pra

dėjo vaišinti vieni kitus 
kumščiomis. I muštynes puo
lė visi komunistai, kiek tik jų 
salėje buvo. Mušėsi netik vy
rai, bet ir moteris. Kai kurios 
ių net savo lietsargius sulau
žė į “tovariščių” pakaušius. 
Buvo sulaužyta daug kėdžių 
ir du stalai. Kai kurie komu
nistai nusitvėrę stalų kops 
pradėjo jomis vanoti kitiems 
per galvas.

Trockininkai paėmė viršų 
ir stalinininkai turėjo bėgti 
iš salės su kruvinomis nosi
mis ir kiaurais pakaušiais.

dideli skurdą kenčia apie tris bematant “tovaraėiai
tūkstančiai mokyklų vaikų.

šiose gyventojų pridegto
se vietose smarkiai dirbą ko
munistai. steigdami Sov. Ru
sijos pavyzdžiu “varguome
nės komitetus,” bet gyvento
jai prie tų komitetų nesiglau
džia.

Šie nederliaus metai 
tretieji Latgalijos krašte.

yra

PILSUDSKĮ TIKRAI NO
RĖJĘ NUŽUDYTI.

Kaip žinoma, savo laiku 
buvo nušautas ties Belvede
rio rimais sargybinis žanda
ras. kas sukėlė spėliojimų, 
kad prieš Pilsudskį norėta 
padaryti pasikėsinimas. Da
bar “Kurjer Poranny” pra
neša. kad paskutinėmis die
nomis, be anksčiau suimto 
buv. policijos agento Kosov- 
skio. suimti dar keli civiliniai 
asmenys, kurie Įtariamai da
lyvavę mosiant pasikėsini
mą. Kaipo įrodymą, kad pa
sikėsinimas buvo ruošiamas 
prieš Pilsudskį. “Kurjer Po
ranny” pažymi ir dingima 
Pilsudskio šuns vilko, kurs 
savo šeimininką saugodavo 
irklus dingotąpat dieną, 
kurią buvo nušautas žanda
ras.

, kad pėdsakai vilkų 
baigiasi: vieno 87 kv., o ant- 

■ro 88 kv., vadinasi vilkai 
šiuose kvartaluose guli. Tu
rėdamas vėliavėlių apsupti 
tik vienam kvartalui, nuta- 

i riau apsupti vilką, gulintį 88 
| kvartale.

Redakcijos Atsakymai.

vesti.
Graikų ortodoksų bažny

čios sinodas nusprendė Vely-
įkas švęsti šįmet jau pagal 

uptą kvartalą ištyrę rado-' nauJajj kalendoi ių.

Šis mažas medžioklės Įvy
kis Įtikina mane ir kanu su 
manim buvusius, kad vėlia
vėlėmis apsuptas vilkas iš

BALTI MORE. M D. 
A. JUOZAS BRIDIC KAS.

17 d. mirė ligoninėje Juozas 
59 metų amžiaus. Velionis 

Lietuvos Beržnavėnų kaimo.
“gy

veno 3S metus, pirmiau turėjo savą 
rab i dirbtuvę. Tapo palaidotas 20 va
sario Holly Redeemer kapinėse. Buvo 
pažangu- ir geros širdies žmogus, 
mylėjo skaityt "Keleivį.” prigulėjo 
prie D. L. K. Keistučio Draugystės, 
per kurią ir tapo gražiai palaidotas. 
Paliko žmoną. 4 sūnūs, dukterį, broli 
Franą ir seserį Marcelę dideliam nu- 

gražus bū
relis giminiu ir draugu.

K. BALTRUŠAITIS.

A.
Vasario

Bridic’ as.
paėjo i
Vilkaviškio apskričio; Amerikoje i:

apsuptos vietos neišeina ir j ;iua,LĮ:.a” 
gali būti lengvai nušautas.
f 
I

LAIVAKORTES WORCESTERIEČIAMS.

PAJ1EŠK0JIMA1
Pajieškau pusbrolio p. \agner, Mi- 

lušių dvaro. Jurbarko parapijos; t lip
si pajieškau 3 pusbrolių .r puseserės 
Lipkų, vokiško gimimo, Banžinų kai
mo, Jurbarko parapijos. Malonėsite, 
atsišaukti arba, žinantieji teiksis pra
nešti. už ka busiu dėkingas.

( HARI.ES LENKTIS
3 Farni st.. Caryville, Ma.-s.

Andrius Tomkus, 37 iki JO metų am
žiaus, lietuvis, gimęs Rieve. Rusijoje. 
Išvažiavo iš Vilniaus 1914 m. jiesko jo 
žmona ir du vaikai Petras ir Jonas. 
Kas apie jį žino malonėkite pranešti 
arba pats lai atsišaukia.

TF.RESA TOMKUS
Wies. Mežoni. Wolost Žizmori. Poįv. 

Troki, via Poland. Arba pranet šiuo 
adresu: Internationai Institute,
12 N'ewbury st.. Boston, Mass.

PARSIDIODA 50 AKERll FARMA. 
\ išh žemė ariama, viskas auira jrerai; 
stub i X ruimų. 3 arkliai. 4 rairuoėiu, 
7>l» vi.-tų. Viena niailė nuo R. R. Sta- 
tion. Milk Stationo. Grain e’evator. 
Rašykite: (10>

JOHN STANAT
lt. 2. H'aterloo. N. Y.

ESTAI SUSIRŪPINO LAT
VIJOS KOMUNISTAIS.
Estų laikraštis “Kaja” ra

šo:
“Rodos, kad Latvija da

bar pergyvena tokias pat są
lygas kokias Estija pergyve
no prieš 1924 m. gruodžio 1 
dienos putčą. Ir mes tuomet 
glostėm komunistus piršti
nėm. kol jie atsistojo su gin
klu rankoj. Musų komunis
tai drožė Į Rusiją, kur tęsė 
savo pragaištingą darbą, kol 
jie įstengė sugrįžti ginklu 
rankoj į Estiją. (Jai būti, kad 
komunistams veikti I^atvijoj 
palengvina jų prekybos su
tartis su Rusija. Ne be reika
lo po sutarties sudarymo bu
vo išreikšta, kad sutartis Lat- 
vijai busianti reikšminga. 
Komunistai turi papratimą 
koncentruoti savo jėgas vie
noj valstybėj. Pradžioj jie iš
vystė savo griovimo dalba 
Vokietijoj, paskui Francuzi- 
joj, Estonijoj ir Austrijoj. 
Visose šiose valstybėse ko
munistų pl?nai vis dėlto ne
pasisekė. ^Netenka abejoti, 
kad jie Latvijoj susilauks 
fiasko, nes latvių liaudis 
pakankamai subrendusi ir 
komunizmas joje neranda 
atbalsio. Bet atsargumo vis 
dėlto reikia. Estijoj šioj sri
ty yra daugiau prityrimo, ne
kaip Latvijoj. Šie Estijos pri
tyrimai duoda teisės klausti 
Latvijos, ar jai negręsia pa-’

<

J. Jokubynui. — Tamstos 
straipsnis yra gautas, bet kol 
kas da nespėjome jį peržiū
rėt. Jeigu negalėsime sunau
doti, tai pranešime. O jeigu 
bus geras, tai įdėsime “Ke- 
leivin.” Į

B. Meškiui. — Iš kokios 
tautos Stribling yra kilęs, 
mes tikrai nežinom: jis pats, 
jo tėvas ir jo tėvo tėvas yra 
gimę ir augę Amerikoje.' 
Lenkų patriotai nesenai no
rėjo jį pasisavinti, kaipo sa
vo tautietį. Stribling pats at
siliepė tuo klausimu per 
spaudą. Jis sakosi pats norė
jęs patirti savo kilmę, ir tik 
tiek sužinojęs, kad jo protė
viai yra atvykę Amerikon iš 
Škotijos, o į Škotiją jie buvo 
atvažiavę iš Lenkijos, kur jų 
pavarei ė buvusi rašoma 
Striblinskis, su lietuviška ga
lūne —i*. Bet tai buvo labai 
senai. Dabar Stribling ne
skaito save nieku kitu, kaip 
tik amerikiečiu.

Parduodu laivakortes keliaujantiems Lietuvon ar iš Lie
tuvos. Persiunčiu pinigus Lietuvon; išmokama doleriais ar 
litais. Pagelbėsiu išgaut pa ;cs. vizas, sugrįžimui leidimus, 
afideivitus ir kitokius dokumentus.

Nuo senai prityrus tam darbe, suteiksiu geriausi patar
navimą ir sąžiningus patarimus.

JUZĖ RAUKTYTĖ
88 FRONT ST. >0 STERLING ST.

WORCESTER. M ASS. Vakarais jr Sv,.n. 
tadieniais.

Pajieškau draugų Jurgio ir Kastan
to Marcinkevičių, paeina iš Joniškio 
miestelio. Biržų apsk. Aš lankiau* pe
reitą vasarą Lietuvoje ir turiu jiem- 
daug svarbaus pranešti.

IGNAS ŽUKAUSKAS
22 Chestnut st.. Bethel, Conn.

Pajieškau brolio Mikolo Daujoto ir 
sesers Elzbietos Daujotuitės iš Rasei
nių miesto; abu gyvena Amerikoje. 
Kas apie juos žino malonėkite praneš
ti arba patįs lai atsišaukia ant žemiau 
padėto adreso. 5”ra svarbi žinia is. Lie
tuvos. MIKE GRAY

304 AVood avė., Mattapan, Mass.-

Dienom

’l

Rankos Didžiausios Platintojos 
Šalčių, Gripų, Flu Patirta 

Sveikatos Ekspertų
GEMALŲ YRA VISUR—NERIZIKUOKIT ŠEIMYNOS 

SVEIKATOS, TĖVAMS PASARGA

Lengva* būda* prašalinimui 
gemalų nuo rankų

I’ajieškau Prano Kiudulo. girdėjau 
kad gyvena Kanadoje; prašau, kad at
rašytum laiška. turiu svarbų reikalą.

JOHN ZOO *10)
3416 Nonvalk avė.,

Hanitramck, Mieh.

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingo-, bėdos. 
Jus galit inos -ustabdyt dabar su 
Crconiulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Creomttlsion yra naujas niedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad- 
vigubintu greitumu: jis paler.gtina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripaži-ta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokiu gerklės nesveikunnt. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

l
I

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdtr irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir niurni sustab
do gemalų augimą.

Creomttlsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerki’-- 
ligų kitokiose formoje, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras def snt'i-’m'rr.o 
visus sistemos po blogo šalčiu ar 
“flu.” Pinigu- sugrąžiname j.- 'j 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalen-r in- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekonų. (apg)

Saugokitčs apkrėstų gemalais nin
ku — jos yra didžiausios platintojos 
ligų, sako sveikatos autoritetai.

Šis yra vienas persergėjimų, kurį 
sveikatos autoritetai įtemptai skel
bia. kad sulaikvti įsiveržimus šalčių 
gripų, pneumonijos ir flu.

Aienas Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Tarnybos pranešimas sako: 
“Gemalai neturi kojų, neturi sparnų... 
Jiems reikia, todėl, pasitikėti ant ki
tu budu persinešimui nuo vieno žmo
gaus pas kitę...”

Kuomet žmogus turintis šalčių, 
gripų ir flu genialus savo sistemoj, 
paliečia savo nosį ir burną ir vėliaus 
čiupinėja gatvekario diržą, durų ran
keną, pinigus ar kitus paprastus da
lykus — jis palieka daug kenksmin
gų gemalų. Kitas žmogus paskui jį 
trupinėdamas tuos pačius dalykus ne
išvengia neapsikrėtęs tais gemalais 
ir tuomi save ir savo šeimyną išstato 
ligų pavojun.

Kadangi visiems prisieina tie daly
kai čiupinėti, tad turėtumėm save ap
saugoti patys, autoritetai -ako. maz- 
gojant rankas daug kartų į dieną ir

’uomi piašaljitumčm nematomus ge
malus.

Miliūnai suranda, kad papraščiau- 
sis ir geriausis būdas nuvalyti nuo 
rankų genialus, vartojant antiseptiš- 
<ą prausimosi muilą.'kaip Lifebuov. 
švelniai prašalindamas gemalus, šis 
sveikatos muilas yra protinga, kas
dieninė apsauga nuo šalčių, gripų, 
flu. ir kitų rimtų ligų, kurios, kaip 
sveikatos autoritetai sako, yra ran
kų išplatinamos.

Motinos visame pa-nuly, mokytojos 
iš daugiaus kaip 63.000 mokyklų, kur 
Lifebuov naudojimas įpratintas, en
tuziastiškai giria šį apvalanti muilą 
dėl j-> puikios paramos apsaugojimui 
sveikatos, Gydytojai ir norsės visados 
prašalina gemalus nuo rankų, kad 
apsaugojus savo ir pacientus. Kodėl 
nepasekti jų protingo pavyzdžio? 
laibai lengva.

Kiekvienas protaujantis žmogus 
linksmai paseks šį sveikatos patari
mą ir pripras praašalinti nuo rankų 
gemalu- prausiaut* su Lifebuov—po 
darir> ar žaidimo, ir visados prieš 
valgį.

Lifebuov yra visur gaunamas kur 
muilas pardavinėjamas. Jis nekai
nuoja daugiau kaip kiti prausimosi 
muilai, tain kad jo ekstra apsaugoji
mas yra dykai.

l’.-ijicškau brolio Jeronimo Šimkaus, 
oirmiau jryveno Chicajro. Iii. <tal>ar ne
žinau kur. Is Lietuvos paeina. Maižiš- 
<iu kaimo. ši<l'av<>< valsčiau-, Rasei
nių apskr: Kas apie ji žino n-.alonėki- 
te pranešti arba patvs lai atsišaukia/ 

PETRAS ŠIMKUS <U»
12S Cumminjf st.. Fort Villiam.

Ont., Canada.

Petronėlė Bendora v ičiutė-Kazlaus
kienė. pajieškau brolio Juozo Be:i<h>- 
-aičio. 1910 m. gyveno Rellshill. Ško
tijoj; pusbroli** Juozo Bcn<iorai< io. 
Puskepurių kaimo. Marianųsilės para
pijos; pusseserės (Iros Rendoraiciutė-*

Skličiškių kainu*. Vilkaviškio apskri
čio ir Antano Jankevičiaus, prr'š karą 
•ryreno G'asęow. Škotijoje. Turiu 
svarbių žinių nuo jo sesers. Meldžiu 
ių pačių atsisaukt aiba žinantieji ma
lonės pranešti. (10)

G. J. KAZLAUSKAS
820 Bark st.. Box 107, 

IVaterburv, Conn.

REIK ALINGA GASPADINĖ
Namų prižiūrėt ir valgyt pagamint. 

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

V. PITKEVKIUS
65 Iittward st.. Reading. Mas-.

Pajieškau Antano .latulevičiaus; 
paeina iš Vabalninku miestelio. Biržų 
apskr. Toriu svarbių žinių iš Lietu
vos. Kas apie jį žino, malones praneš
ti, arba pats lai atsišaukia. t 1 I ) 

POVILAS SHAT.'.S
B«*x 37, West HanoVer. Mms.

Alena Zagauckaitė iš Žūklių sodos 
Pabaisko vaisė.. Ukmergės apskričio 
pajieškau pusbrolio Broniaus Meilū
no. paeina iš Daunių sodos, Bagasla
viškiu parapijos. Prašau atsišaukti, 
arba žinantieji malonės pranešti. Tu
riu svarbu reikalą. 112)

ALENA ZAGAUCKAITĖ
240 Elm st.. Buffalo. N. Y.

i

CREOMULSION

PARSIDUODA KARMA
60 akerių, visa dirbama, labai gera 

žente, stuba 6 kambarių, vištinyčin. 
tvartai. garadžius ir kornininkas; 
visi budinkai r auji. 1 metai statyti; 7 
karvės, 3 telyčios, balius. 7 kiaulė.-. 2 
arkliai. 50 vistų ir visi farmos įran
kiai. Moteris mirė, turiu parduoti.

JOE SIKORSKI, R. 1. Hari. Mich.

PARSIDUODA KARMA. NORU ELL
30 akrų žemes, 10 kambarių stuba, 

barnė dviejų karų garadžius, vištinir- 
kas. didelis sodas; žemė gerai išdirb
ta. Daržinės didelės.

( ARDO GIORGETTI
R. F. I). Pleasant st.. Nor»ell. Mass.

VISIEMS PATINKA
Laiškai su Jack Sharkio ir kitokiais 

paveikslais, ^u dainomis tinkanti ra
šyti pas visus. 50 laiškų su konven
tais $1.00. Vi.-ados pažymėkite kokių 
norite. (11)

TIESA PI BLISHING CO.
244 N. 12-th st- Philadelphia. Pa.

Pajieškau Stanislovo Zalecko. pa
eina iš Lietuvos Vangelionių kaimo; Į 
turiu svarbų reikalą iš Lietuvos, mel
džiu atsisaukt arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. <l_l) I

ANTANAS BUTĖNAS
Box 141, Vareheuse Point. Conn. I

PRANEŠI mano drautrui J kad 
tenai netilankytumete ir nevaikstihė- 
tumėt kur seniau turėjot reikalus. 

Tat o draugas L. Jukš.

NEBENIEŽTI! i

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building

W(»R( ESTER. M ASS.
Gvvenimas: 101 Stcrling St. 

Ofiso TeL: l’ark 3191 
Namų TH.: Maple 4961. ..

; TARPININKAS
J (IIIE MEDI \TOR)
Į Leidėjas A. J. Kupstis.

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

mams apie linai Estate, Apdrau
dę, Mortgiėius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas 
eilėmis su gaidom, sveikatos sky
rium. Icgaliskais patarimais, juo
ku skyrium ir anglų kalbos sky
rium. Didelio formato, ne mažiau 
32 puslapių. Prenumerata metams 
Amerikoje $1 00, pavienis nume
ris 10c. Užsieny metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit 
sau ir kitiems. Sausio numery tel
pa labai puiki daina “Punipis." 
chorui, keturiems balsams ir pia
nui Dar niekas niekur tokios ne
girdėjo. Būtinai įsigyk it šį nume
rį. ’__
i “TARPININKAS”

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

HARI.ES
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Humoristika
t

AP1ERA, KAD KUNIGAI} 
NEKALEDOTŲ-

Rokiškio miestely vienas 
pilietis priėjęs prie sniege tu
piančio elgetos padavė jam 
15 litų. Elgeta klausia gerą 
žmogelį:

—Ant kokios apieros mel
stis už tamstą, geras žmoge
li?

—Ogi kad Dievas ir toliau 
duotų musų kunigams šventą 
dvasią, kad jie kalėdodami 
pas mane neužvažiuotų.

Elgeta ir pradėjo:
—Šiuos poterius apieravo- 

ju ant tos intencijos, kad Ro
kiškio kunigai nusisuktų 
sprandus bekalėdodami.

Žum.

DEARA.
Susitinka kartą draugijoj du 

žurnalistai, kurie vienas antro iš 
tolo negali pakęsti. Staiga priei
na vienas prie antrojo ir klausia: 
"Sakyk, ar ne tamsta tik busi pa
rašęs tą ilgą straipsnį apie teat
rą, kuriam sumalei Į miltus visą 
vaidybos meną?” "Na. ir kas?” 
—su nepasitikėjimu pažiūri Į sa
vo priešininką antrasis. "O. žinai 
tamsta, kad tam straipsny aš vi
sai netikėtai radau dalyką, kurs 
man labai patiko” — atsako pir
masis. Nustebęs tokiu savo am
žino priešininko pagyrimu, ant
rasis teiraujasi, kas gi tam 
straipsny buvę gera. "Nugi, kai 
š iandien per priešpiečius išvynio
jau, išėmęs iš kišenės tamstos 

j straipsni, tai radau jame... deš
rą !” — atsako pirmasis.
ka nuo savo kolegos ir nueina ša
lin.

pasisu-

DAUGIAU PINIGU. MAŽIAI 
DRAPANŲ.

Pati: “Jonai, ar tu žinai, kad 
tu neduodi man nei pusės to. 
kiek man ant drapanų reikia?”

Vyras: "Aš pastebėjau. kad 
kuo daugiau aš tau duodu, tuo 
trumpesnes dreses tu perki. Jei 
aš tau duočiau da daugiau, tai 
tu išeitum visai nuoga ant gat
vės.”

KO TRUKO BALUČIO VA- 
KARENEJ?

Atvažiavus Amerikon p. Balu
čiui atstovauti Lietuvos valdžią, 
brooklyniečiai surengė jam ban- 
kietą. Rašydama apie tą vaka
rienę. p. E. Vileiš ienė dabar 
“Vienybėj** sako: “Buvo gražių 
kalbų, linkėjimų, bet ko tai tru
ko.** ’

Žinoma ko — gero snapso!

NELAIMRS PRADŽIA.
Teisinas: "Ar tamsta matei 

pradžią nesutikimų tarp šito vy-' 
ro ir pačios?”

Liudininkas: “Taip, mačiau.”
"Papasakok mums. kada, kur 

ir kaip tai atsitiko.”
"šeši metai atgal aš buvau 

bažnyčioj ir mačiau, kaip kuni
gas davė šitai porai šliubą. Nuo 
to laiko jie ir pradėjo muštis."

ŽURNALISTAS PO MIRTIES.
Numirė kartą žurnalistas, ir 

nudrožė. nieko pikto nemanyda
mas. tiesiog prie dangaus vartų. 
Vartai pasirodė užrakinti. Pasi
beldė. Šv. Petras klausia, kas 
ten? Šis atsako: žurnalistas. “O, 
žurnalistams danguj vietos nė
ra.” — atsako šv. Petras. Nusi
minęs žurnalistas leidžiasi pra
garan, bet ir ten pabūgęs velnias 
atsisakė Įsileisti. Kas daryti? Ta
da apsukrus žurnalistas pusiau- 
kelv tarp dangaus ir pragaro Įs
teigė laikrašti... ir greitai gavo? 
Įeinamas korespondentines kor-j 
teles i dangų ir pragarą-.

TIKRA KOLEGIJA.
Komunistas Į fašistą: “Drau

ge. užsirašyk ‘Laisvę’ ir Vilnį.’ 
Tai geriausi laikraščiai.”

Fašistas: “E. kas ten do geru
mas. Užsirašyk 'Laisvę' ar ‘Vil
nį.’ tai paskui ir dėk jums aukas 
per visus metus.”

Komunistą;
bė: ale užtai mes išmoksiant 
ra i

Jes. tas teisy-
ge-

DEŠRA NE MŪRAS.
Jaunas vaikėzas vedžiojo ne

regį. Nuėjęs su juo Į kleboniją 
gavo dešros. Neregiui sako: ga- 
A'au duonos. Vedasi neregį lauk 
ir kramto dešrą. Neregys suri
ko:

—Aš užuodžiu, tu kramtai 
dešrą!

—Ne. ne. — Vaikėzas Įsikišo 
dešra į kišenę.

Kitą karta vaikėzas beA'edžio- 
damas neregį, priveda prie baž
nyčios muro ir liepia:

—šok. čia grabe.
Vargšas neregys šoko ir atsi

mušė i bažnyčios sieną, sužeis
damas smarkiai galvą.

Tada vaikėzas sako:
—E, tu dešrą tai užuodi, o mu

ro tai ne!

keikti.”

Mr< 
thU

Lova oalco
S-trptetoa and repros'-h «b»’« f»r ahov*. 

Thia careful dsrr.e precise,
v>’h-, thtnks that she can keep her hus- 

5*b4 s lova
Et ąvttlng it oti !es.

He Kaew Her
'A itą a refleetive moo<D—Ah. !f 

we only knew wbat the fnture lis* in 
store for u«.

Hr.bby—Well, don't worry. denr. 
*Vhat»vw it i* yott'U get lt »t a bar- 
g?.in.

Berno Sąmokslas 
Su Moterimi Prieš I 

Vyrą.
Baptų vaisė., Navasodų k. 

gyventojas Stasys Talvaševi
čius pastebėjo, kad jo žmona 
Michalina neištikima. Atsi
skyrė. Kelis metus gyveno 
vienas, be giminių prikalbė
tas vėl ją priėmė. Tečiau jų 
tarpe vis buvo nesantaika. 
Pernai metu pradžioj pas 
juos stojo tarnauti bernu 
Viktas Valiulis, kuris Olimpu 
laiku labai susidraugavo su 
Talvaševičiene ir. vyro žo
džiais, jie apgaudinėdavo 
Talvaševičių.

Talvaševičienė 30 metų 
moteris panorėjo visiškai su
siartinti su Valiuliu. Ji mėgi
no prikalbinti berną Valiulį, 
kaip sakoma kaltinamajam 
akte, kad jis nužudytų jos 
vyrą, po to ji su Valiuliu gy
vensianti, kaip su vyru. Jis 
bus šeimininkas didoko Tal- 
vaševičiaus ūkio.

Be to, bulviakasį ji prikal
bino ir Valiulio gerą draugą, 
Kaži Veiveri. 20 metu natų- 
ką. kad padėtų Valiuliui nu
žudyti jos Tyrą. Už tai paža
dėjusi jį (Veiveri 1 gražiai, 
nauju kostiumu apdovanoti.

Valiulis, 19 metų jaunuo
lis. Tai vąše vičienės siūlymu 
susižavėjo. Be to. ir jo drau
gas Veiveris tam pritaręs ir 
dar paskatinęs, kad būtinai 
reikia Talvaševičių gyveni
me padaryti “reformas.” 
Moterį ištraukti iš vargo ir 
gaspadnrium padarvti Va
liulį.

Lapkričio 7 d. vakare Tal- 
vaševičius išvažiavo i Kau
ną. Talvaševičiene jau iš 
anksto žinojo, kuriuo laiku 
\ATas išvažiuos. Kai tik jis 
išvažiavo, tuoj Tai vąše vičie- 
nė. Valiulis ir Veiveris pada
rė mažutę ekstra “konferen
ciją" ir nutarė Talvaševičių 
kelionėje nužudyti. Vyrams 
ji davusi revolveri ir pa
mokiusi. kaip elgtis. Iš pa- 
krumio šauti ir pabėgti. Gin
klą pamesti.

Taip ir padarė. Valiulis ir 
Veiveris pasivijo Talvaševi
čių. Praėjo pro šalį nieko ne
pasakę. Talvaševičius matė 
kai du vyrai praėjo pro šalį 
ir jį važiuotą pralenkė, bet 
kas jie tokie, nepažino. Arti 
miškelio Raudondvario vai., 
ties Kundrėnų dvaru, tie vy
rai grižo atgal ir trijų žings
nių atstume į jį paleido šūvį, 
peUšovė koją ir pabėgo Į miš
ką. Ir dabar Talvaševičius 
nepažino, bet Įtarė, kad jį 
norėjo nužudyti jo bernas 
Valiulis ir jo draugas Veive
ris. Pranešė policijai.

Tardant abu kaltais prisi
pažino. Talvaševičiene kalta 
neprisipažino, bet buvo pa
kankamai jos kaltė įrodyta. 
Visi trys areštuoti, padėti 
kalėjiman. Netrukus jų byįa 
bus nagrinėjama Kauno apy
gardos teisme.

Tai bus byla, kokių Lietu
voj ne viena jau yra buvusi, 
tečiau pasikartoja, nors visi 
kaltininkai susekami ir nu
baudžiami.

j LIETUVIS KOMISARAS GIRIA 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

POLICMANO LOGIKA.
Teisėjas: “Kaltinimasai pri

siekia, kad jis visai neberia ir 
vakar girtas nebuvo.”

Poiicmanas airy*: 
melas, ponas teisėjau, 
girtas kaip šiaurius, 
butų nei kiek negėręs
dien jis atsimintų, kaip iis buvo 
nasilakęs.”

Tie Dmt Giri*
Heile—T don’t think It's fefr for a 

man te grow a njusterhe.
Bent—What’« the trouble: >alonn?
BeBe No; be hi« to *oar lt. 

be doat b»ve to look at lt.
bnt

“Tai yra 
Jis buvo
Jeigu jis 
tai šian-

NstMag Naw
The Stlestvonaa—T.et m* «how yon 

the lateet thlng in theater gown«.
The Castomer—The istest thlog in 

t’neater fowns? Thst's rny wifo. she’s 
nevsr resdy before the semnd s<t.

OI. TASVfi.J AS...
Jonukas: “Tėte. kodėl tavo no- j 

sis tokia raudona ?**
Tėvas: "Tai nuo šiaurės vėjo.; 

vaikelį. O kitas dalykas, tai ne! 
tavo biznis, supranti, parše? At
nešk man tą bonką su vynu."

Motina (paduodama vaikui | 
wna): “Se, Jonuk, paduok tėvui! tąiiaura* viją.” _ |

Kooofaiaod tbo Souad
H«*aad—GrMt guna: Wh«t's 

rhat ftAet !b tfcų kftch*n. roy d*.ar?
Tbat fflbtt be the :ook hreak- 

:t»g ta taose ne* dl«hes T honcht tu* 
nv'rnttt.

n H

LIKVIDUOJASI VOKIE
TIJOS KOMUNISTAI.
Kairiųjų Vokietijos komu

nistų organo “Volkswille” 
vyriausfe redaktorius Barte- 
lis atsisakė iš pareigų ir pa
reiškė pereinąs Į socialdemo
kratų partiją. Dideliame laiš
ke Bartelis aiškina savo žy
gio priežastis ir be ko kita 
sako, kad “Stalino režimas 
yra socializmo karikaturini- 
mas.”

At Loot
mnuB—Onr gal fh* b! ne 

bon «t tie b*anty conteat!
VDrttodit—Tbint h?«vMti, abe'll 

t*W WMr no-tr.

rih

lie\'

Buvusis amerikietis sako, 
kad Sibiras savo kasyklomis 
busiąs antroji Pennsylvanija

‘•Keleivio’’ skaitytojas C. 
Butkus, kuris gyvena Seatle, 
Wash„ gavo iš savo pažįsta- 
no Petro Kiečio laišką iš Si
biro ir prisiuntė jį mums. 
Kietis yra gyvenęs Ameriko
je. todėl manome, kad dau
geliui bus įdomu pasiskai
tyt, ką jis dabar iš Rusijos 
•aso. Žinoma, nereikia ma- 
lyti, kad visiems Rusijoj 
aip gerai klojasi, kaip Kle
is pasakoja. Kietis yra val- 
lininkas, todėl jam gali būt 
*erai: bet kaip Rusi joj gyve- 
įa darbininkai, tai kitas 
klausimas. Jis rašo taip:

Mielas Drauge Konstan- 
‘■.ai:

Tai jau kaip matai, septin- 
i metai eina kaip aš išvažia

vau iš Seattle. ir vis tebesu 
▼yvas tarpe bolševikų. Kada 
įtvažiavau 1922-rais metais į 
Liberiją, lai skaudu buvo 
žiūrėti ant žmonelių — nu
skurdę. alkani, basi; brė- 
žiukų nebuvo ugniai užsi
degti, nebuvo popieros ciga- 
•etui susisukti — nors berži
nę tošę rūkyk. Žmonės žole 
maitinosi. Kur ne pažiūrėda
vai, visur griuvėsiai gulėjo; 
gelžkelių tilkų nebuvo arba 
vand enyje gulė jo: sudegin
tais vagonais ir sugadintais 
garvežiais stotis kaip kur bu
vo užgrūstos.—"Kapinėmis” 
tas vietas vadino. O žmonės 
sėdėjo ant stočių, prieš saulę 
kaitinosi ir utėles saujomis 
sėmė... Dabar tai tik lyg sap
nas tie laikai išrodo, ir minė
ti niekam nesinori apie tuos 
vargus. Dabar kitaip rugo- 
jam: “mėsa ne riebi, miltai 
nebalti,’’ arba “fruktų į lai
ką neatvežė." Viskas virto 
kitaip per šešerius metus. 
Mes viens kito jau nepažįs
tam. Nusivalėm purvą, apsi- 
rėdėm ir turime prieglaudą. 
Kiek tai triobėsių pastatyta 
Kemerove, ir tai regis vis ne 
gana. Sparčiai žengiam pir
myn su savo darbu, bet 
sparčiai auga ir musų reika
lavimai.

Dabar mano padėjimas 
toks: visų samdomųjų vidu
tinis uždarbis yra 53 rub. ir 
80 kap. į mėnesi, o aš gaunu 
80 rublių mėnesinės algos. 
Apart algos, gaunu ir gyve
nimą : 2 kambariu ir Airtuvę, 
svirnelį ir daržą, elektros 
šviesą, vandeni ir kurą, kas 
3 mėnesiai pusę vežimo mal
kų, apie toną anglies kas mė
nesį i vasarą mažiau, o žiemą 
daugiau). Už dyką pirtis vi
sai šeimy nai, už dyką dakta
ras ir vaistai. Kas metai 2 
savaitės poilsio su apmokėta 
alga. Taipgi apmoka už lai
ką ligos, o jei likčiau be dar
bo, tai šelptų irgi. Senatvėj 
pašalpa koliai gyvas. Jei dar
bininko moterie gimdo vai
kytai gauna 23 rublius ir po 
kelis rublius kas mėnuo kū
dikio reikalams per 9 mėne
sius. Mirus pašelpa duodama 
šermenims. Ir taip toliau. 
Dirbu 8 valandas, o juodo 
darbo darbininkai jau prade
da eiti prie 7 valandų; mai- 
neriai ir prie koksų deginimo 
dirba tik 6 valandas. Aš dir
bu prie musų fabriko krautu
vių, lygiai kaip kad Ameri
koje vadinama “shipping 
derk.” Darbas ne sunkus.

Kemerove pas mus pramo
nė tokia: vienoj pusėj upės 

1 Tom anglių kasyklos, o kito- 
’ je pusėje degina koksus ir 

lioduoja anglį į vagonus. Per 
upę anglį paduoda tramva
jum. Koksus degina 100 pe- 

‘ čių. o dabar statys da 50 pe
čių. Per metus išleidžiam 
161.5 tūkstančių tonų kokso. 
O už 5 metų rengiamės išlei
dinėti po 720 tukst. tonų į 
metus. Prie deginimo koksu

ammiaką, antruciną ir kito
kius produktus.

Kraštas čia labai ir labai 
turtingas. Žemė — juodže
mis : sėja čia rugius, vasari
nius kviečius avižas, mie
žius. linus, kanapes: gerai 
auga dobilai, žirniai ir pro
so. Sėja ir grikius. Daržovės 
■okios pat. kaip ir Lietuvoje, 
tik yra ir naujų, kaip toma- 
tės. kukurūzai ir kiti. Miškas 
—pušis, eglės, **white fir” ir 
muodzai (tamarisk); o la
puotų — beržai, drebulės, to
poliai. šarmukšniai. jievos ir 
karklai: nėra aržuolų, uosių 
ir obelių. Pradeda vaisinti 
liepas. Ant lankų ir pakraš
čiais dirvų auga braškės; jų 
esti kitais metais daugybė: 
juodi ir raudoni serbentai — 
jų tiek esti, kiek aš nema
čiau jokiam sodne: girioje 
raudonųjų serbentų mačiau 
tokią daugybę, kad net man 
eraila, kad tiek gerovės nie
kais žūsta. Aviečių irgi labai 
daug girioje. Apynės auga 
visur.

Ne mažesni turtai ir žemė-

Skilvio Netvarkumai 
Apsireiškia Per Už

vilktą Liežuvi
Jūsų liežuvis yra niekas daugiau 

kaip viršutinė dalis skilvio ir viduriu. 
Tai pirmutinis daiktas, : kuri daktaras 
žiuri. Nes jis pasako tik ik žvilgterėji
mo padėti visos jusi virškinimo siste
mos — ir gydytojai sako, kad nuoš. 
visų sirgimų prasideda nuo skilvio ir 
vidurių negerumų.

Apniktas I ežuvis yra pavojaus sig
nalu šių virškinimo netvarkunių. ku
rie priveda prie visokių rmtų ligų. Jis 
pasako, kodėl menkiausi, pasijudini
mas jumis nuilsina; kode! turit skaus
mus viduriuose, gasą. rugštumą skil
vy, kvaitulį.

Apvilkimas ar.t liežuvio yra ženklas, 
kad jums reikia Tanlac — gyduolė, 
kuri pagelbėjo tūkstančiams, kurie bu
vo fiziškai suirę nuo skilvio ir vidurių 
negerumų — kurie išbandė "viską” 
veltui ir jau buvo vilties netekę.

Tanlac nėra jokių mineralinių vais
tų; padarytas iš žievių, žolių ir šaknų. 
Gaukit bonką iš aptiekos šiandien. Pi
nigus sugražinsime, jei nepagelbės 
Jums.

Tanlac
52 MILIŪNAI BVNKį IŠVARTOTA.

įe musu okruge (apskrity).

t

RKM-OLA
HEMMLHDUS 
(Raudonąja Gysla) 

J Kodėl kentėt, kuomet REM-OLA f“ 
išgydė ir pagelbėjo tūkstančiam. 
—klauskite pa* savo aptiekoriy 
REM-OLA arba rašykite paa

H. Thayer & ( o. C amb.. Mas«./> L 
Išbandymui gausit DYKAI 

Gausite ii paprastam pakelyje.

I I

Kapinėmis’

Jei Patrukęs
Bandyk Tą

UŽDĖK ANT BILE PATRUKUSIOS 
VIETOS, SENOS AR NAUJOS. DI
DELĖS AR M '.ŽOS. IR JUS BUSITE 
ANT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

TUKSTANCIUS.

Siunčia Dykai Prirodymui
vu, »s, vyras, motę— 

.is ar vaikas, privalo tuoiaus rašyt 
pas W. S. Rice, K9-K Main street, 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
vietos ir muskulai pradės trauktis; jie ( 
susijungs taip, kad at-idarymas arba ' 
patrūkimas prapuk natūraliai, ir tuo
met diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi. Nepra
leisk progos neišbandęs šios puikios 
metodos. Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
dėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
mažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau Įdėta kuponą.
I J

Antra Banga 
Flu Gali Ateiti

I Prar.es7 .-tai Sveikatos Denar-
itamento. tVashington. 1>. C. .-ako. kad 
dabartinę menką bangą flu gali sekti 

• smarkesnė per ateinančius šaltus 
! mėnesius. Visuomenes budrumą* ir 
; atsarga išge*bėjo šimtus gyvasčių.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

yra nepavaduojama- atsarginis vais
tas. nes jis išvalo vidurius ir padidina 
jūsų kūno atsparumą labiau, negu ki- 

| ti budai. Jis atitolina sukietėjimą ir 
gelbsti virškinimui. "Garrett Hill, 
Vas. II. Aš kentėjau nuo nevirškini
mo i>- blogo apetito. Esu labai paten- 

; Kintas rezultatais Trinerio Kartaus 
' Vyno. Abu trubeliai greit nyksta. Fi- 
aiimo Bucci." Visose aptiekose. Ne
mokamas sampelis r.uo Jos. Triner Co. 
1333 So. Ashland Avė.. Chicago. III.

PASAULY 2 BILIŪNAI 
ŽMONIŲ.

Tarptautinio statistikos
1 biuro pranešimu, pasaulio 
■gyventojų skaičius nuo 1910 
padidėjo 24 nuoš. Dabar vi
sam pasauly yra 2,000,000,- ~ ________
000 žmonių, baugiausia gy-yra chemiškas skyrius, kur

Spėjama apie 330 miliardų 
tonų anglies, apie 29 milio- 
nus tonų geležinės rudos 
(jau statos smelteris apdirbi
mui geležies rudos), apie 2 ir 
pusę milionų tonų cinko ru
dos. Jau statoma cinkui 
smelteri ne per toli nuo Ke
merovo. Ir auksas čia kasa
mas nuo senovės. Yra ir va
rio. ir kitokių naugių. Taip gi 
yra visokio molio ir šlyno, ir 
visokio akmens, kalkių ir 
kvarco. Žadama statyt stiklo 
fabriką prie Kemerovo, o ne
toli nuo mus (Tomsko ap
skrityje) dirba ir platinas 
fabrikas cemento. Musų miš
kai neapskaitliuoti ir ne ap
žiūrėti. kiek-juose yra me
džiagos.

Vanduo čia geras ir oras 
ne per biaurus. Žiemos šal
tos. bet ne tokios kaip kad 
būdavo, kada aš buvau 30 
metų atgal Tomske. Gali bū
ti, kad oras čia liks malones
nis, negu seniau buriavo. AnAC i
Dabar jau pradeda sodyti NUO ODOS LIGŲ 
obeles, slyvas, vyšnias ir ki- - *
tus vaisinius medžius ir krū
mus. Taigi mes ir sakom, 
kad Kuznecko apskrity pasi
darys Rusijos į ’ e____________
centras. Čia bus Rusijos Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige- 
Pentisylvanija, o gal kada ir J ’ ' '
Pennsylvaniją aplenks.

Apie save tiek tepasaky- ioiHrMtokT^^^iigas/kai'na’si.oo. 
siu: atvažiavęs į čia vėl apsi- iįi-- ;i _ 
vedžiau; turiu jau du sunu: bonk,"'
vienas 5 metų, Doras, o kitas 
3 metų. Giedras. Vardai lie
tuviški, nes mes čia turime I 
pilną laisvę, kaip tautišką j 
taip ir tikėjimišką... tečiaus 
tikėjimą visokį paniekina-, 
me, ir popas, muilą ar kuni-' 
gas nesiskaito pilnu musų 
krašto piliečiu ir neturi tei- • 
sės balsuoti. Su vietiniais gy-. 
ventojais sutinku. Buvau 
musų apskričio sovieto na
rys net du sykiu; sykį buvau 
ir Pildomojo Siberijos Komi
teto narys. Jau treti metai 
esu narys sovieto musų mies
to ščeglovsko. (Soviete šita
me 190 žmonių nuo 17 tūks
tančių balsuoto jų). Lietuvių 
čia mažai, ne daugiau dvie
jų dešimčių, o tikrai lietuviš
ka šeimyna tik viena.

Dažnai tave ir tavo šelmy-, 
ną pamenu, sakau, parašysiu 
jums laišką, jei tebesate gy- j 
vi, tai gal atsiliepsite. Kaip 
gyvena Kalvaitis, Tunyla. 
Samuolis, Maikis Staivol, 
Martinkaitis ir kiti mano pa
žįstami?

Sveikindamas šeimyną 
(dukterįs jau jral ištekėjo) 
pasilieku su geriausiais veli
jimais. Petras Kietis, j

Pratuštinimo 
Išpardavimas 

DIDELI RARC.ENAI ANT GE
LEŽIES. PENTO IR PLUMBIN- 

GO REIKMENŲ.
ATEIKIT (R SUTAUPYKIT 

PINIGUS.
Vietini* Pristatymas Dykai. 

TeL: Ilanmck 610.'i-U»10fi.

SOUTH END 
HARDWARE CO 

ia9.-» M'ashington St.. Boston. 
\rti Itover St. EI. Stoties.

•o Mercifal
Majbal-  l'm engaged to a struggllne

yo-’.ng l«wyer. I
Carlct^Then why aot relesse blm . , _ __ # _ .___ ,____ _________

btaKFMM ,--------|Vpntnni padidėjo Japonijoj, išdirba benzolą, naftalinąJ kažin kur.

Dykai r.uo patrūkimo
W. S. Rice. Ine.
fi0-K Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit man prisiųst v 
dykai j*sų stimuUoojanrią : 
riją nu<> patrūkimo.

Vardas ......... .................................

Adresas ........................................

Valstija ........................................

I -

I
/Jl _Naudok gydančia, pu.at

IT”’’ FREEDOL

f

pidlTlOnCs Taj yra garsaus šveicariško

ria i odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas, 
Egzemą. Hemoroidus. šunvotes. Nie- _ . ..
Reikalaukite aptiekose arba prisiusią- 
♦e $1.00 ir mes tuojaus išsiusime oer 

(-)
FREEDOL REMEDY CO.

38S A. Warren St- Boston 19. Mass.

PLUNKSNAS, Pukoa, PUeikas, 
Patalus. Kaldrao ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausia sandė
lis. Gvarartuojam 
ožsiganėdinimą.
Paa mus gausite 

y tikras europiškas 
z plunksnas ir pa

kus.

European Feather Co.
25 Lowe!l Street, Bestos, Mato.

Kuomet Strėnas 
Baisiai Skauda 

Nugaros skausmai nuo lankstymosi ar 
pasilenkimų tankiai reiškia jog- inks
tams reikia pagelbos. Pagelbėkit juos 
vengdami mėsą, aitrų maistą, gėrimu 
ir imki Santai Midv Kapsules. Jie 
gelbsti nuo netvarkumų, 
opiu ir degančių sienų, ir 
naktinių atsikėlimų paei 
nančių nuo silpnos pu.<lė<.

Tikros turi 
i. parašą Dr.

X* L. Midy. Vi- z 
snr gausit

PAIN-EXPELLER

Du ar tryc i-ritrynimai su PAIN- 
EXPELLERIU -avaitejė — ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė
tinus calvkus jums atlik--. Šitas pa- 
pra-tas Kngras apsisangojimo būdas 
pasclbės it-ms išsisaugoti pavojaus In- 
flv< :izo«. Kosulių ir Peršalimų..

Harvardo Universiteto 
Bostone seisnografas reni ė 

! smarkų žemės drebėjimą 
■ kažin kur, i

I

I 1 t M

Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite <avo krauia tinkamai cirkuliuojančiu. Tač:au sattgo- 
kitė» sušlapinio kojų.. Nestovėkite ora’raukyje. Kuomet jaučiatės 
padsusiu. t>.--.il-.-ii:. g.i-anč:./ sąnariais, tai išsitrinkite su PATN- 
EXPELLERIU. Trinkite -ši oda nra-'č- raudonuoti. Jokiu kitu būdų 
negalite pilnai a’ganti palengvinančio ir malonaus jausmo.

PAIN EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo 
galite '>a---;kc-: kaino apsauga prieš Influenzą. 
Galvos ir Krūtinė* Peršalimu*. Kosulius. F’apras- 
■ :s •icr’.'č. Skaudėjimu* ir Mu-’.nlų Skaudėjimu.*. 
Taipg- nėra jau; lygaus vaisto nuo Strčndieglio, 
Rc-r.iat--kų Skan-mų. Neuralgijos, Gaivos Ska.i- 
dėjim’i. Iš-ėmr-. -nų ir Nu-imušimų. Sustingusi® 
Sprando ir t. t.

Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutėto: 
35 ir 70 centų.

Pa r >i! uodą visose Aaistinė-e. 
arba j<i norite rašykite stačiai j

77>» Z»£or»foz7*e« o/“ _
F.Ad. RtCHTER V CO

UE*»RY ANO SOUTH FIFTM STS. 
BROOKLYN, IM.V

, H
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No. 5.0. Kovo 6 cL, 192* m. KECBĮVIS 7 ’
a I daug svečių. Visi medžio

tojai išvyko specialiniu trau
kiniu į medžioklės vietą. Pir- 

i masis ir svarbiausias vary
mas įvyko jau iš vakaro ap
suptam įvairiaspalvėmis vė

liavėlėmis kvartale, kuriame 
buvo 4 vilkai. Visi keturi ir 
užmušti. Vieną iš jų užmušė 
Latvijos ministeris Lietuvai 
p. Liepinš. kitą taisyklingo
sios medžioklės draugijos 
pirmininkas Blinstrubas. Iš 
viso medžioklėje užmušta 4 
vilkai, 1 lapė ir 31 zuikis. 
Vieną zuikį nušovė Smetona.

MEDŽIOKLĖ TRAKŲ MIŠ
KUOSE GERAI PAVYKO.

Sausio 30 d. įvyko žemės 
ūkio ministerio p. Aleksos 
surengta Trakų apskrities 
miškuose medžioklė. Me
džioklėj dalyvavo prez. 
Smetona, žemės ūkio minis- 
teris, vidaus reikalų ministe
ris, susisiekimo ministerijos 
valdytojas. Latvijos, Dani- 

________ ____________ Įjos, Estijos ministeriai Kau- 
Nukentėjusiems nuo ne-! ne, Italijos pasiuntinybės se- 

ierliaus ūkininkams, sku- kretorius, . ...
)iai supirkinėjami valsčiaus tache, aukštieji karininkai ir 
indėliuose grudai ir tuojau 
irasidės pašalpos natūra tei-j 
;imas, o bedarbiais pakol ( 
tas dar niekas nesirūpina.

Kai kurie bedarbiai jau 
buvo atsilankę ir valsčiaus' 
valdybos raštinėm bet be pa- 

policijos'še i ari^° paduoti prašymus 
■ - “■ I nieko nelaimėjo. Ištikrujų

eikėtų rimtai susirūpinti j 
vi etos i są vi vai d y bėm s neda r- 
bu. ’ /
JAUNIKIS PABĖGO NUO 

ALTORIAUS.
Joniškis. Atėjus Joniškio 

bažnyčion prie šliubo pane
lei Kl. D. su jaunikiu V. S. iri 
kunigui besirengiant surišti 
imžinu moterystės ryšiu jau- 
lają porą, staiga jaunikis 
jalikęs jaunąją prie alto 
iaus, išbėgo per bažnyčią 

lauk ir pasislėpė.
Vestuvininkai atsipeikėję 

nuo netikėto įvykio, leidos: 
sykiu su jauna ja jieškoti pa
bėgusio jaunikio.

Po neilgo jieškojimo atra
do jauniki pasislėpusį pirty 
po plautais.

Įsikarščiavusi jaunoji pa- 
gelbėjant vestuvininkams 
apkūlė jaunąjį ir nusitempė 
policijon, kad pastaroji pri- 
verstų susivinčiavoti.

Bet jaunikis nuo šliubo at- 
sisakė. sutikdamas apmokėti 
dalį padarytų išlaidų.

r,

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 1
(Huo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

GRAŽIAI GYVENA SU 
VOGTAIS PINIGAIS.
“Lietuvos Aidas” 22 nu

mery- rašo:
Kaip jau buvo savo laiku 

pranešta spaudoj, 1928 m. 
balandžio mėnesį Rokiškic 
ūkininkų smulkaus kredite 
banko direktorius Jonas 
Rimša, pasisavinęs geroką 
pinigų sumą pabėgo į Brazi
liją. Lietuvos krijninalinė 
policija surinkusi apie jį 
smulkias žinias, nusiuntė Ric 
de Janeiro policijai telegra- 

imą, prašydama ji sulaikyti 
| Rio de Janeiro 
fas sulaikė Rimšą Brazilijoj 

.•aidžio/bedar' ‘r ?P.ie Pran^. Lietuvos 
kriminalinei policijai. Lietu
vos užsienio reikalų ministe- 

I rija diplomatiniu keliu darė 
Rimšą išreikalauti 

sausi) 19 dieną buvo sušauk- Ūetuvon’. ..Parduotų 
tas e.cstra tarybos į 
beda*bių reikalams aptarti.

Šlubus miesto tarybos
posėdis.

Tarybos L_______ _____
skait ingas, į posėdį atvyko 
ir pa-ys bedarbiai. Burmist
ras padarė pranešimą, kas 
iki šiol savivaldybės buvo 
daroma. Burmistras buvo iš
kviestas į Kauną bedarbių 
būklei išaiškinti. Iki šiol bu
vo vi.ties, kad valdžia supras 
savo pareigą ir duos pašal
pos bedarbių reikalams. Bet 
galų gale vėl užkraunama sa
vivaldybei nepakeliama naš
ta skolintis pinigų.

Ką taryba nutarė.
Bedarbių klausimu taryba 

vienu balsu priėmė tokį nuta
rimą: “Taryba pripažino 
kad bedarbių aprūpinimas 
yra valstybės pareiga. Atsi
sakius vidaus reikalų minis
terijai suteikti Šiaulių savi
valdybei pašalpą bedarbių 
aprūpinimui, viešųjų darbų 
organizavimui, taryba yra 
priversta užtraukti paskolą, 
nežiūrint į savo sunkią padė
tį. nes bedarbiai negali būti 
palikti be reikalingos pagal
bos. Dėlto taryba nutarė už
traukti paskolą bedarbių rei
kalams, viešųjų darbų orga
nizavimui šiais 1929 metais 
sumoje 150 tūkstančių litų. 
Paimti paskolą Įgalioti mies
to va'dybą. kuri turi teisės, 
pasirašyki reikalaujamus vi-1 
sus pasižadėjimus ir atlikti' 
visus formalumus.

Paskolos grąžinimo termi
nas turi būti kuo ilgiausias.”

Prašo nors vieną duonos 
kąsnį.

Dar kalbėjo pačių bedar
bių atstovas Dimbelis. kuris 
pareiškė, kad bedarbiai ne
reikalauja kažin kokio aprū
pinimo. o prašo tik apginti 
nuo bado. Prašo skirti bedar
bių šeimų nariams nors po 
60 centų dienai ir tuo pasi
tenkins. Dar priminė, kad 
dėl toy’argo bedarbių šeimos 
irsta, vyrai pameta žmonas 
su vaikais, kiti yra pasikėsi
nę nusižudyti: mažučius vai
kus išleidžia į miestą elge
tauti. Bedarbiai ilgiau kęsti 
negali.

Tary ba dar nutarė kanali
zacijos planą baigti, sudary
ti ekspertų kvietimui pasky
rė 3000 litų. Pageidaujama, 
kad kanalizacijos darbas bu
tu greičiau pradėtas, tada 
bėdaibiai turėtų dirbti pro- 
duktiigą darbą. “S-tas.”

SUDEGĖ TVARTAI IR 
GYVULIAI.

Čekiškės valsčiuje. Ant- 
kalnės kaime nakties metu 
užsidegė Emilijos Minialgie- 
nės tvartai ir daržinės. Jokių 
priemonių prieš gaisrą nebu
vo galima pavartoti, nes kai 
pamatė gaisrą, jau abu na
mai liepsnojo. Su tvartais ir 
daržine drauge sudegė paša
rai, gyvuliai ir kiti ten buvę 
daiktai. Nuostolių apskai
čiuota apie 7,375 litus.

85£ BEDARBIAI ŠIAU
LIUOSE REIKALAUJA 

GELBĖTI IŠ BADO. 
Bedarbiai kenčia varsą, jų 
bukli nepakenčiama, dides- 

r ės šeimos badauja.
Iki šioliai nieko nepadary

ta be* larbių būklei paleng
vinti. Kaip jau buvo rašyta 
“Socialdemokrate.” miesto 
taryba vienu balsu nutarė 
prašyti iš valdžios 150 tuks- 
tanči į litų pašalpos bedar
biam; organizuojant viešus 
darbus.

Paskutinėmis dienomis 
gauti, atsakymas, kad pašal
pos valdžia bedarbiams ne
duoda, o savivaldybė gali, 
skolintis iš v____________
bių eikalams be procentų. 
Kadi ngi skubus reikalas ir 
paskolą užtraukti reikia mie-1* - . 
sto T arybos įgaliojimų, todėl

posėdi-!teisman’ bet išgauti nepa- 
įSisekė.

Gautomis dabar krimina- 
lės policijos žiniomis, Rimša

kvonimas buvo iš '^ria’Si.0 ffder.a.1,i.’
' mo teismo Brazilijoj tam tik- 
! rą orderi ir yra paleistas, 
i jam taip pat buvo grąžinti ir 
rasti pas jį pinigai. Nepatik
rintomis dar žiniomis, Rim
ša yra įsigijęs didelius plo
tus žemės ir užvedė plantaci
jas, kuriose dirba daug dar- 

ibininkų, žodžiu, puikiai gy- 
jvena svetimais pinigais.
I
I I

I

i

NEDARBAS.
Kupiškis. Kaip ir visur 

Lietuvoje, taip ir pas mus 
yra nedarbas. Kiekvieną die
ną tenka matyti keletą ap
skurusių darbininkų stovin
au rinkos aikštėje ir lau
kiančių ar nepasiūlys kas 
įors darbo, bet darbo nesi- 
anda. Jie turi grįžti tuščio

mis rankomis namo kur al
kanos šeimynos jų laukia.

VILKŲ ANTPLŪDIS.
Rudėnai (Panevėžio ap. i. 

Šiomis dienomis i Rudenų 
vienkiemi atėjo keturi vilkai 
ir pavogę šunį skaliką nune
šė i mišką.

Latavėnų dvare dieną pa
sirodė vilkas, pavaikščiojo.

'apsidairė ir vėl išėjo.
i Ūkininkui Šilaikai važiuo
siant j Kovarską, lydėjo vil- 
i kai, nuo kurių jis vis dėlto 
spėjo_išsigelbėti.

Vietos medžiotojų draugi
ja mažai tepadeda kovoti su 

-vilkų antplūdžiu.

Latvijos karo at-

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumanaado jant 

PepsinicSdtzer 
VAISTINĖSE 
25* 50$

Rašyk Pepsinic SeltzerCo. 
Worcestcr, Mass. o

GAUSI SAMPELĮ DYKAI

Nugarai Skaudant 
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčiu

72
DIENAS ANT OKEANO^W|
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KO TRŪKSTA LIETUVOS 
LAIKRAŠČIAMS.

“Lietuvos Aidui” — tie
sos, “Lietuvos Žinioms” — 
skelbimų vietoj vedamųjų, 
“Rytui” — vyriausybės pa
šalpos, “Musų Rytojui” — 
patikimesnio rašymo tono, 
nes jau ūkininkai nustoja 
jam tikėti apie neklaidin
gus ir prakilnius tautininkų 
vyriausybės darbus. Tuo jo 
ir skaitytojų tiražas mažė
ja. “Musų Laikraščiui” — 
svarbiausiai skaitytojų arba 
“populiariškesnio” popiero, 
nes dabar per kietas popie- 
ras ir netinka klebonams 
“naudotis”... o kada skaity
tojų nėra, tai kur gi dės kle
bonai gavę centnerinius to
kio laikraščio ryšulius. “So
cialdemokratui” trūksta 
raudonų dažų, nes tik laik
raščio pavadinimas raudo
nas. o visas turinys spau
dimas juodu šriftu.

•%| arba iš

LIETUVOS
per Cherbuurg ar Bremen 

IHdžiau-iais ir Greičiausiai* Laivais

Į EKEMEN ^EUROPA
■ arba ant kitų populiarių laivų šias Unijos.I TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVĄ
I Sumažintos Trečios Klcsos Katos j abi puses.
B Parankus ir tiesus susisiekimai sd visą Europa.
■ Reguliariai Plaukimai
■ Sugrįžimui eertifikatų ir kitų infor-
■ macijų klauskite vietos agentų arba

S NOKTU CEKMAN
1LLOYD4E

STATĖ ST.. BOSTON. MASS. BMgŽJl

i

nr-*»

Dėl nevirškinimo ir 
prasto apetito

l’ra-ta virškinimą ir menką apetitą 
i'įainiui seka visokios lijtos ir negalės, 
-ti gasai ar išpūtimas pilvo ar vidu
rių. inkstų ar pūslės suerzinimas, 
kausmas muskulų ar sąnariuose, kon- 

-tipacija, galvos skaudėjimas, kvaitu
liai. nervų silpnumas, bemiegės nak- 
y.ie ar nupuolimą.- svarumo ar spė

kos. Bet pradėjus imti Nuga-Tone 
uojaus pajaučiamas būna abelnos 

-veikatos pagerėjimas. Apetitas ge
resnis, viduriai gauna sveikatą stirnų- 
:aeiją ir maistas lieka tinkamai su

virškintas, nuo ko pasididina spėka ir 
jėga visų organų.

i’-as Everett Smith, Gallatin. Mo., 
irėjo vidurių pajrimą. Jis sako: "Aš 

turėjau .taip prastą virškinimą, kad- 
kiekvienas valgis man teikė didelio 
tesmagumo. Aš turėjau daug gaso vi

duriuose ir mane labai vargino konsti- 
pacija. I >abar aš jaučiuos taip gerai, 
kaip nesijaučiau per daugeli mėnesių. 
Aiano virškinimas yra geras, viduriai 
veikia ir nervai stipresni — visa tai 
dėlei Nuga-Tone.-’ Nuga-Tone yra pa
stebėtini sveikata ir spėką budavojan- 
t; - vaistai, kurie pagelbėjo milionams 
žmonių įgyli geresnę sveikatą ir jeigu 
jų- kenčiate nuo vienos iš viršminėtų 
ligų ar negalių, būtinai išbandykite 
Nuga-Tone. Jie pardavinėjami visur, 
kur pardavinėjama vaistus, arba jūsų 
vertelga gali gauti dėl jus iš urmo 

■ sandėlio.

Ii

Vaisant riebaus maisto perdau/ ?a- 
i įvaryti inkstam- ligą, sako žinovai, 
les pasidaro rūgštys kenksmingos 
nkstams. šie persidirba, pri si kem są 
nedžiagomis ir ateina nugaros skau- 
lčjimai. gėlimas, galvas skausmai, ne- 
niga. pūslės ir slapumo negaliavtmai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pus- 
ė neveikia kaip reikia, pradėkite gerti 
laug vandens, primaišydami kokia® 
.eturia- uncijas Jad Salts iš geros ap- 
iekos. Imkite po šaukštuką stikle 
•andens prieš pusryčius irinkstai dirbs 
taikiai. Tos druskos pagamintos iš su
lėtintų rūgščiu vynuogių ir citrinos. 
>rie kuriu dadėta lithia. Per ilgą laiką 
os vartojamos inkstų negaliavimuo- 
e, kad nuveikti rūgštis, kurios pri
kemša inkstus.

Jad Saits negali niekam pakenkti, 
(š jų pasidaro malonus, burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kurį milionai vyru
bei moterų geria retkarčiais idant nu-, 

>vyti nuo savęs rimtas ligas, ir tižiai-' 
kyti inkstus sveikais ir švariais.

Aš Tn*l<lžin ėio

VILKAI ATEINA I 
KAUNĄ.

Gyvenantieji vadinamoj 
■‘naujojoj Šveicarijoj” (prie 
Jonavos gatvės ties Eigulių 
tiltu i žmonės pasakoja, kad 
šių metų sausio mėnesio 25, 
26 ir 27 dd. vakaro metu bu
vę atsilankę vilkai iš anapus 
užšalusios Neries i Jonavos 
gatvę. Kelis kartus bėginėję 
po vieną vilką, bet vieną kar
tą buvę net trise. Tuo-kart 
jie užpuolę kažin kieno šunį. 
Gyventojams pakėlus triukš
mą. vilkai pasigavę nelai
mingą kirkiantį šuniuką nu
sinešė i Neries pusę. Sako, 
šie vilkai dabar dažnai atsi
lanką i miesto šiukšlyną 
esantį Žaliakalny Širvintą 
gatvės gale (arti pranciško
nų vienuolyno daržo).

Gyventojai skundžiasi da
bar vakarais biją gatvėje 
pasirodyti.

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

R r d Cro<« Ink 
stamsPIci ste 
r; a: Gaunam 

a; tickc 
se. Gamint 
J o h n s o n i 
..fotonam. New

i

RedCross ' 
Kidney Plaster \

Jaučiasi sorai ant nugaros

**

i

<

* laikraMšo 
•kaitytoji. knri* nuo <*ub-

L____ :l____ Strė-
Ska”.d"jmo • Lumbago t. Padarro* 

• Gonti. parašyt man 
laiška. prviodant ša
šo vardą ir aiškų 
ad?e«a. o a* pn*wxj- 
fiu djkai Viena Be-- 
lrrjn % rrteu Beaką ' 
i -bandymui mano

. Ehrumaiizmo Gyduo- 
XV Lr.. Aė noriu kiek-, 

vi'rą Renkanti iri-1 
’i.rti savo lėAomis 1 
apm tat. ka rali pa- 
da-yt Kr.’ n’* Rbeu- 

J r ntic Recydy. A-:
* — i t kraa. kad buu

;ųs pat? n i tai jaiti- 
:n. r^-u duokite man bent t
Noban.ly^it at*lkratyt

• k- ar od > eit pac^lba . 
u daiktų. Nebandykit 

„ Li’rm*n»ai-. elektra ar 
v ■ išvyti ;i su už-~ •* ~ Jįi ■ 

jus r-—xt" vyti JI laukan, 
t ♦ darba atlik* Kuhn’eT>r.r,n,jy. Reumatizmu* turi1 

•,< norit* pa-’li uosuo. i nuot." įmo. Mino gyduolė* . 
k.-jud’/ius die~'i-js. nrj^knlu

i . ir tąnarių su-j

okaifytojs. ___
Acųfe arr>a Mnskuių Reumatizmo. Qų ------ -------------

t

ŠIAURINĖS LIETUVOS 
BEDARBIAI KAUNE.
Kelios dienos, kaip Kauno 

gatvėse galima matyti nu
skurdusius žmones su darbo 
Įrankiais — kirviais, piuk- 
iais ir tt. Jie lankosi dirbtu
vėse. įstaigose ir šiaip pas 1 
asmenis prašydami darbo. 
Sužinota, kad jie pėsti atvy
ko Kaunan iš Šiaurinės Lie
tuvos jieškoti darbo. Vienas 
jų pasakoja:

Turiu 2 dešimtines žemės 
ir didelę šeimą. Apie duoną 
<enai užmiršom ir bulvių sto
ka. Turiu 5 vaikučius. Ba
dauja. Uždarbio vietoje nė
ra. Vogti nesinori. Girdėjau, 
kad Kaune esą daug darbo. 
Pas mus (Joniškio valse.) 
pasakoja, kad šįmet daug; 
miškų kerta, daug medžių 
firivežta į Kauną, čia esą ga- 
ima gauti darbo. Be to, esą 

darbo ledus iš Nemuno i le- 
daunes gabenti. Mes penki 
atvykome pėsti. Jau trečia 
diena jieškom darbo ir ne
gaunam. Pasirodo, kad klai
dingai mus informavo. Bai
giasi tarbelėse maistas, litų 
neturim. Tur būt prisieis 
grįžti pėstiems atgal.

Daug asmenų atvyksta į 
ministerijas ir prašą darbo. 
Keliolika asmenų miškų de
partamentas pasiuntė į Kaz- 
lų-Rudos ir šakių urėdijas 
miškų kirsti, bet ir ten ne-

’daug darbininkų gaus darbo.

»

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminų kožną dieną ir daugiau

siai jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lengvai-virški- 
nantis, vitaminais-turtingas sušvelninantis cod-liver 
aliejuj kuriuomi yra

SCOTT’S EMULSION
jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai ge
riausias būdas gauti pilną naudą ii cod-liver alie- 
jaus, jis malonus. Scott’s Emulsion yra maistas spe- ■ * 
cialiikos vertės maitinančioms motinoms.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 2S-1? ■■■■■■i

Goitei* Prašalintas
Štai Jums paskutinė proga prašalinti Goiter, pigiai, 

h* skau?m^ ar operacijos. Nedaro skirtumo 
kok) Goiter turit, ar kaip ilgai turėjot. Jus prašalint 
C0ITFRacvnvk’uiei ŽenkI°’ vartodwni ANTI-
r’0ITER GYDy MĄ, srautą garsaus europiečio gydy
tojo. Nekenksmingas, malonus imti, visada gelbsti, kad 
ir uzsisenejnsiems. kur kitos gyduolė- negelbėjo Tū
stančiai prašai i no šį pavoj„ ir negražumą-Jus 
■antis, ei negelbvs. sugrąžinsime pinigų. . Kaina už 

visa Gydymą TIKTAI S3.00.
NEŠIRSKIT PINlGę ISKAI.NO, iskirpkit vį an- 

garsmuną ir pasukit $u o-;c. įtampomis, t 2 Gvdvmą 
pamoke„t kuomet pastorius Jums nuneš.

CHICAGO MEDICAL LABORATORY
1723 NO. KEDZIE AVĖ. Dept. 624. CHICAGO. ILL.

sreros paplonės ii 
tikinsite pim 
viena cpnta. 
umattzmą p^. —— —. — .Dla«t-r’u ar kitok'U daiktų. JC^handylat 
įvilioti r I.inimentais. elektra

■ ; ’ . Jum privalot ji prašalint. Jis
yra kraujuje ir 2 **

Ir a- tiki i.
Rheumatic 
išeit. . ’ •kavemo 
panaikina 
gėlimą, m 
^tingima.

Aš noriu parodyt 
Jums, jei tik jus r.ian pavelysite. AA 
galiu da *- pri-ndyt į viena, savaitę, jei paprašy-j:^ mano kompanijos pasiunti 
jutus dykai vieno dolerio vertė* buteliu
ką gyduolių. nep.usan kokia* kitas
gyduole* jus vn-tojo’. J'-icn jų* nevarto- 
Ot mano rvduohn. .ns nežinot, ka jo« 
žali padaryT . TrrUudfykit mssų pa«in- 
lyma ženUan ir reik niaukite
V ieno I>ole
rio honkos 
išbandymo* 
tnojaos.

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandykite RnKn’« Sub-Acnte ar-, 

na T j-kr’”, R: -imanę Roniedy. kad ži-. 
notumėt ir ju-. kaip sužinojo tukstan- 
■ iai kuu. jog Reumatizmas gali Lut 
prašalintas, ir m*** nenorim uždirbt ant 
išbandomo. Išbar.dykit—tai visk.ae ko 
me« nonm*. Jimi atmetė, kad ta- 
•r.Nihcn •uu J. r nže«sakykite dau
žia kad uabairu* rydym.a. o ta* euteike 
mur s pejna. Jeigu bandymą* nrgelbė*. 
tai ant to ir u/-»ba»z*. *»- aža bu: kuka, kuris neturi vert?e. bet 
siunčiame pilno* miero* hutelj. kokie . parsiduoda anrieko** už vkaa uolerj. *>;* ( 

c-.:nk".s ir mes turime užmokėti} 
Dėd' ,* < <•*. I už perniontima.
privalot pririeti ’J.V. pemiontimn Ir un- 
nakavimo išlaidom*, o tnojaue aplaižys;- ■ 
rr Vieno įka rto Vertėj Butelį tfykaL ( 
Priimant nerrikė* mokėti nieko.
Kuhn Remedy Co.,

1855 Milwa»kez
T)ppt. B. W.

8-10 Bridge Street, 
NEW YORK

Union T rus t Building 
P1TTSRLRGH,. PA.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI I LIETUVĄ

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
“LITUAN1A” Kovo 16 
TOLQNIA" Kovo 26

315 So. Dearbom St., 
CHICAGO. ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

z

I.

PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSĖDIMO 

Baltic America Linijos Laivu 

“LITUANIA” 
Gegužės 18 Dieną, 1929 m. 

Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS

Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

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

BALTIC AMERICA LINE

Didžioji Pavasario Ekskursija 
I LIETUVĄ 

Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA
Gegužio 1-mą

iš New Yorko į Klaipėdą 
per Southamptoną

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

po asmenine priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono* Bergen’o

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

Musų sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO W IR LIEPOS 8 

puikiuoju didlaiviu AQUITANIA.

i

T

t /

Informacijų teikia musu agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

33 Statė St.. Boston, Mass.

ISKAI.NO
visk.ae


8

Vietinės Žinios
BABRAVIČIAUS KON
CERTAS PUIKIAI PA

VYKO.

KELEIVIS

Daugiau kaip 100 policmanų 
ir detektivų j ieško drapanų 

piaustytojų.
Žmonės pastebėjo du nu-

Pasažieriai apiplėšė taxi 
vežiką.

Bostone paprastai už laxi 
moka pasažieriai vežikui, 
bet pereitą savaite South Bo- žiūrimu drapanų piaustyto- 

' stone vienas vežikas turėjo ju, vyrą ir moterį, ir po visas 
užmokėt savo pasažieriams. gatvekarių ir požemių stotis 
Buvo taip. Keturi jauni vai- policija subruzdo jieškoti

South Bostono Lietuvių Salė 
buvo pilnutėlė.

Art. Babravičiaus koncer
tas South Bostone pereitą ne
dėk! ieni pavyko geriau negu 
buvo tikėtasi. Ištikro. geriau 
jis pavykt jau negalėjo. Pub- yra lenkų pastatytas ir dabar 
likos prisirinko tiek, kad 
Lietuvių Salė buvo pilna. __________ ___ v_______
Jeigu atsiminsim, kad tai bu- tumu. Mes pasakėm, kad lie- 
vo jau antras p. Babravičiaus tuviai neprivalo duoti len- 
koncertas Bostone, tai šitoks kams progos 
skaitmeningas publikos atsi-,kas skleisti, 
lankymas bus da ryškesnis, j “Darbininką; 
Vakaras davė labai gražaus Jisai tyčia 
pelno. i

šitas koncertas turėtų būt; jog mes 
pamoka visiems, kad Į ame- ' 
rikonų sales Bostone neužsi
moka eiti. Jos brangiai kaš
tuoja. toli nuo musų žmonių, 
ir todėl visuomet duoda nuo
stolių. Nors Lietuvių Salė ne 
taip graži, kaip Naujosios 
Anglijos Konservatorijos 
Jordan Hali ar Symphony 
Hali, bet kada ji prisirenka 
pilna žmonių, tai ir artistai ir 
rengėjai jaučiasi daug ge-

Lietuvis Optometrutas

No. 10. Kovo 6 H., 1929 ni.

Išeązaminuojj akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis aritk.-inu 
ir ambiyopiškose i aklose 1 aky
se sugrąžinu šviesų tinkamą 
laiku.

J L PAŠAKARN1S. O. D. 
447 Broadway, So. Duetini, Mase

Vėl išplėšė Likų krautuvę.
Pereitos subalos-nedėldie- 

nio nakti South Bostono va
gys vėl išplėšė pp. Likų aprė
dą jų krautuvę, kuri randasi 
po numeriu 456 Broaduav. 
Apie porą metų atgal vagi
šiai Įlindo Į krautuvę išplau
dami priešakinių duni stik
lą. Dabar gi jie išgrūdo prie
šakinio lango stiklą ir išvogė 
daug drapanų.

Plėšikus pamatė krautuvę 
plėšiant du kaimynai, Daley 
ir Sullivan. ir tuoj davė tele
fonu žinią polici jai. Bet pa
kol policijos vežimas pribu
vo. plėšikai prasišalino. Nuo
stolių krautuvei padalyta už 
kelis šimtus dolerių.

Ant Boston & Maine gele
žinkelio pereita savaitę at
ėjės iš Haverhillio traukinys 
užbėgo ant tuščių vagonų ir 
susikrėtė taip smarkiai, kad 
19 žmonių liko sužeista. Ne
laimė Įvykusi delto^.kąd ja

mbai snigo ir mašinistas nepa- 
». . - .. matė signalų.
Ištraukė is Charles River 10Į________________________

skęstančių vaikų. I Greitai Turi Būt Parduota
Pt.i-piru h^ėino-’ didelė buėernė ir grosemė, trekas irrei eitą aitę oeciuo-, automobilius. galima sykiu ar atskiru

Žiant ant Charles River ties pirkt!. Prieža<ti pardiivimu sužinosit 
ant vietos. Arba jei kas nuiit eiti į 

. , . ,7. -į-i •' Į partnerius, klauskit pas.ledas ir 10 vaikų Įkilto į van- j. s. venckevich.
deni. Visi jie buvo išgelbėti. \ ls! Clark Street. Camhndge. Mass-

: bet JUOS reikėjo vežti llgom-i K. Sidabrą. 875 Cambridge St, Cam- 

inėn atgaivinti. Tarp Įkritusių] brid4re’2I^<s__ ____ _________

Nekrikščioniškas "Darbi
ninko’* darbas.

ninkas” l^k^t^rikščh)1-!^! Paėmė anapus tiko ‘piktadarių, kurie per pasta- 
•“11 i.^-a;,. itaxi ir sako: \ aziuok i So.

Si Unekrikščioniškaig štai.! ?oslon^” Akavus čia am daugiau kaip 40 moterų ir 
“Keleivis” pakritikavo tuos 
lietuvius, kurie apdėjo gėlė
mis Kosciuškos paminklą 
Bostone, nes tas paminklas

rasiąs 7 savaites supiaustė

I 
Į
I 
i 
į.
i 
i

T'ulefuuas: So. Boslon 1765

D-ras Balaban
GYDY IOJAS iš III SIJOS 
Valandos: nuo 9-12. nuo 2- 
371 DORCHESTER STREET.

SO. BOSTON. MASS.

Tel South bostoa M'/o 
Residence University 1463-J 

S. M. Puišiute-Shallna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
•M Broadway, So. Bootoa, Maaa 

Ruoni 2.

‘9-tos gatvės, jie liepė jam 
" t sustot ir išlipo. Išlipo ir veži

kas. Vienas jų išsitraukė re
volveri ir sako: "Dabar pa- 

"’kelk rankas aukštyn, nes ki- 
Vežikas 

, o plėšikai iš
traukė jam $17 ir liepė va
žiuot. Vežikas tuoj nuvažia
vo policijon, bet plėšikai jo 
nelaukė.

merginų drapanų. Moteris 
pjaustytoja turinti žiedą, 
prie kurio pritaisyta aštri ge- 
ležaitė.

IdS II • ... ,,
lenkai sako, kad tarp lietu- J”**11*
Viu ir lenku nėra jokio skir- t

šitokias pasa- 
O žinot, ką 

s ‘ iš to padarė? 
iškraipė musų 

i straipsnio prasmę ir pasakė, 
i skelbią šitokį daly

ką : "Matote, skirtumo tarp 
lietuvių ir lenkų nėra. Tiktai 
triukšmadariai šūkauja apie 
Vilnių. Išmintingi lietuviai 
eina iš vieno su lenkais.’’

Musų buvo aiškiai pasaky
ta. kad šitokią pasaką lenką’ 
dabar pasakoja, o "Darbi
ninkas” padarė, kad "Kelei
vis” šitokią vienybę su len
kais skelbia. Ir. dalydamas 
iš to išvedimą. "Darbinin- 
* >” "informuoja” save 
skaitytojus, kad "Keleivio” 
leidėjai dabar gausią nuc 
Pilsudskio po medalį.

Jeigu tai butų parašyta 
kaipo juokas, tai nebūtų rei
kalo apie tai ir kalbėti. Bet 
kada šitokias nesąmones 
"Darbininko” redakcija de
da po bendra antrašte "Vie
tinės Žinios.” tai reikia pasa
kyti, kad ji elgiasi nepado
riai. Krikščioniškoji dora 
meluoti draudžia, o “Darbi- 

.................. meluoja per akis. 
dainrninkas'Xetik meluoja, bet iškraipo

• *

I

Mass. valstijos socialistų 
• konvencija.

Balandžio 21 dieną Bosto
ne susirinks Massachusetts 
valstijos socialistų konvenci
ja. Ji prasidė.ios 11 valandą 
iš ryto. Kiekviena kuopa gali

\ ietos legislaturon buvo atsiųsti po vieną delegatą, 
nestas bilius. reikalaujantis Kuopos, turinčios daugiau 

uždrausti revolverių ir kito- kaip 15 narių, gali siųsti po 1

4

kių ginklų gaminimą Massa- delegatą nuo'kiekvienų 15 
ehusetts valstijoj. Bet valsti- nariu.
os apsaugos komisija pasi
priešino. nurodydama, kad 
:oks Įstatymas tiktai užduotų 
mugi ginklų gaminimo fir

moms. o visuomenės nuo už- t ................
puolimų vistiek neapsaugo- Cambridge Boat Clubu ilužo 
ų. nes banditai gali gauti ..................
ginklų iš kitur.

riau. negu puošnioj ameriko^kas 
nu salėj.

Šitą koncertą sugalvojo ir 
daugiausia jam darbavosi 
drgė M. Michelsonienė, 
dr-gė O. Kapočienė. kurioms 
taipgi daug padėjo p. Bago- 
čienė. p. Mikalonienė. p-lė 
Kairaičiutė, p. Prudencija 
l’rbtonienė ir p-lė Giybaitė.

Apie artistą Babravičių 
daug rašyti nėra reikalo. Jis 
jau visiems žinomas. Geres
nio už ji dainininko mes ne- . ..
turime, ir sunku pasakyt, j ”T,nkas 

galėtu būt. Stiprus ir sidab- ir kla=tuoja faktus. Tai jau 
ringas jo balsas tiesiog hip- . ' 
notizuoja klausytojus.

P-lė M. Grybaitė taipgi ge
rai dainavo, 
pasirėdžius 
kukliai. Jai pianu pritarė jos P*“*: bu„ Bab- bH •k?nlp,a-1’u ,ls«a,avo Dal 

bimnko ivdtslo^Ms.
Šituos sakinius mes imam 

iš ‘Darbininko’ 15-to nume
rio. 2 puslapio.

I Arba galėtume padaryti, 
šitokį kuriozą: "Jo Mylista 

i Vyskupas kun. Čapliko lai- 
is.” 

Arba šitokį pranešimą: 
Dėl nesveikų kepenų ir pra

sto pilvo. ‘Darbininkas eina 
du kartu savaitėje...” 

Visi šitie sakiniai yra pa
imti iš to paties “Darbinin- 

“ numerio. Bet mes šito- i 
kių dalykų nefabrikuojame, 
nes tai butų netik nerimta, 
bet ir nedora. O kunigų laik
raštis taip daro. Ir šitaip elg
damiesi kunigai da nesisar- 
matija girtis krikščioniška 
dora! šalin tokią dorą!

Ji buvo gražiai 
ir išrodė labai

•yra stačiai žulikystė.
Jeigu mes norėtume taip 

pat elgtis, tai galėtume pasa
kyti. kad "Darbininkas” 
skelbia apie save šitokius da
lykus: "Svkiu su ‘vai’šauc-

BALTINAMAS TEISĖJAS

i

vaikų, du ar tris buvo lietu- par$iducda ChandierSedan, 
geras karas. Kam reikalingas karas, 
gali pirkti pigiai. Gali matyt bile laiku 
pas janitoriu.

i 11 GORHA.M ST, ALLSTON. MASS 
prie Commonvealth av. ir Cap. Teatru

viai, kiti lenkai.

$60,000,000 naujoms Bos
tono mokykloms.

Bostono miesto valdyba 
paskyrė $60.000.000 nau
joms mokykloms, kurios turi 
būt pastatytos per 10 metų. 
Be to da kas metai reikia 
$1,500.000 esamoms mokyk
loms remontuoti.

KARSIDI ODĄ STUDEBAKER
5 sėdynių, uždarytas: gera proga 

pirkti, galima gerai važinėt da keletą 
metų. Kas nenor daug pinigų mokėt, 
gali nusipirkt pigiai. Galima matyt b:- 
le laiku.

186 M st, So. Boston. Mass.

So. Bostono Laisvės Choras 
Rengia Keturių Veiksmų, 
Penkių Atidengimų Dramą

REIKALINGI DARBININKAI
Pupienis dirbtuvėse. Audeklinėse; 

darbų gausite per Kompanijų agen
tus. Mes parūpinant darbų Amerikoje 
ir kitur. Galit atsisaukt iš bile miesto 
idedant štampą atsakymui.

STANLEY POCIUS
*♦85 YVashington st, Boston. Mass.

Į PARKWAY AUTO SER VICE i
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md EILL1NG STATION
Studebaker Karų Ygentura, taip
gi geriausia taisynvi vieta.

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

VIKTOR VA1TA1T1S
415 Old Colony Avė,

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

Telefonas $113.

Or. A. fiorman-Guniauskas
UEI UV1S DENTISTA3

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietą 
Nuo 6—8 vaKare 

Nedėliomia pairai susitarimą 
705 N. Main St. kamp. Eroad St.

MONTELLO. MASS.

!

I 
i i

Dorchester Clothing Shop
Siutus. Overkutus siuvame ant 
užsaky nio. šty mu 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: I-apių, 
Muskrat, Raecoon, Opossi 
Beaver. Mink ir tt.

MARTIN WALI LIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

um,
!

i

I
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Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

TaiMi v iMjkius automobilius 
"erai patarnauja. a
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
>49 E. BROADHAY 

Taisvmo vieta:
1 HA.MLIN ST,

kampas E. Eight st, 
SOUTH BOSTON. MASS.

K

ir I

Tel So. Boston 5M-W.

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak. 1 
NEDĖL1OMIS:

.. _ iki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 
Broad»ay. tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. M KSS.
ui

DR. MARGERIS
Gydytojai ir Chirurgas

Valandos: iO—3 0--0 
Sekmadieniai* 10- ->

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

Tel. Boulevard 84 F L
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sesuo, tuo tarpu kai p. Bab
ravičiui akomponavo i 
Emilija Tataroniutė. Pasta-'

’ I
Koncertas buvo labai ma

lonus. ir publika norėjo, kad 
jis tęstųsi daug ilgiau. Bet y 
artistas P 
slogą ir bijojo ilgai dainuoti, 
kad nepagęstų 
11 kovo jam reikės dainuoti 
Amerikos republikonų mote-!^ 
rų Kliube. kur tikimasi turėti Į 
apie 1.500 amerikiečių inteli- 
gentijos. Įžanga tenai pada- 
lyta visiems lygiai po $5.00.į 
Musų artistas turi būt puikiai 
tam koncertui pasiruošęs, 
nes prieš tokią publiką da 
nei vienas lietuvių daininin
kas neturėjo progos Ameri
koje pasirodyti. Kartu su p. 
Babravičium čia stos ant pa-, 
grindų ir Lietuvio vardas. Į 
Taigi svarbu, kad tam kon
certui jis turėtų kuo daugiau
sia energijos ir ūpo.

roji ir solo paskambino.

• Čia matote Californijos valsti-; 
jos Vyriausiojo Tribunolo teisė-j 
ją Carlosą Hardy. .Jis nelabai se-

; nai buvo išmestas iš Amerikos 
Į advokatų draugijos, ir Californi- 
) jos valstijos Seiman buvo paduo
tas Įnešimas išmesti ji iš teisėjų. 
•Jis yra kaltinamas tuo. kad pri- 

iėmė iš pamokslininko (evange
listo) A. McPhersono $2.500 ky
ši. i

DD BROLIU

Babravičius turėjo c]oluvėse pradėjo mušti 

gerklė, nes

Nedėlioję,

10 Kovo-March
— 1929 —

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver St., 

South Boston, Mass.

Dienos laiku išplėšė dei
mantų krautuvę.

Bostone ant Winter street 
pereitą savaitę buvo šitoks 
reginys: gatve ritasi vienas 
paskui kitą automobiliai. Ša
ligatviais publika plaukia 
kaip upė. 
pietų laika 
Staiga pasigirsta 
žiantis 
Stovvell finuos 
langą Įlekia dvi ar tris plytos 
ir per išmuštą stiklą puola i 
langą du vyrai ir grobia iš
statytus deimantus. Grobia 
ir kemša i kišenius. Pakol 
krautuvės tarnautojai ir pub
lika suprato, kas čia darosi. 
\agių jau nebuvo. Pavogtų 
deimantų vertė apskaitoma 
Į $25,000. Policija spėja, kad 
tai buvo Chicagos banditų 
darbas, nes kiek laiko pirm 
to ant tos pačios gatvės buvo 
pastebėtas automobilius 
Ohio valstijos blėtomis.

Lynne buvo apskelbtas ge- 
neralis batsiuvių streikas. 
Bet. kaip skelbia kapitalistų 
spauda, iš 45 dirbtuvių vos 
tik de\ynios metė darbą. 
Dabar sakoma ir tos jau susi
taikė. ar baigia taikytis.

Privalgius pasenusios
vieš. Chelsea užsinuodijo vi
sa Warhamo šeimyna, iš viso 
septyni žmonės.

žu-
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IVINIZ ASIA

Svetainė atsidai-ys 6:30 
valandą. Vaidinimo pradžia 
7:30 vai. vakare.-- .---~Gabus režisierius artistas 
M. K. Bolys ši veikalą žymiai 

'pagerino—kurie ii matė Bo
stone praeityj, ši syki matys 
daug geresni. Vaidinime da- 

. lyvauja visas Laisvės Choras 
iš 40 ypatų, taipgi artistai ir 

i artistės.
Įžanga 75c. ir 50c. Vai- 

; kams 25c.
Visus kviečia

Laisvės Choras.

Turiu Greit Parduot
KARMĄ ’>6:- akrų žemės, 35 akrai 

dirbamos, kitkas ganykla ir geras 
miškas; arklys. 6 karvės. I kiaulės, 
300 vištų: Namas 9 kambarių su viso- 

i- vigadomis. elektros šviesos ir ši
luma; Barnė 50 pėdų ilgio. 38 pėdos 
pločio; paukšti r. yčios dėl 3000; apie 65 
medžių sodnas; 65 tonai šieno. Ant ge
ro kelio ir tik 17 mylių nuo Bostono. 
Parsiduoda tik už $8000.

SOUTH BOSTONE 2-jų šeimynų, 
10 kambarių namas, su moderniškom 
itaisom. karšto vandens šiluma; ren- 
dos $70 per mėnesį. Kaina tiktai 
sH5<Ki, $1000 įmokėti. Kreipkitės pas 
mane dėl platesniu paaiškinimu.

JUOZAS BALUSZAITIS 
337 W. Third St., 

South Boston, Mass.
Tel. South Boston 0118-K. 110)

Pats vidurdienis 
s, visi skubina 

ausi rė 
stiklų skambėsis. 

deimantu

su

Sveikata
^■^TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
« Kaina 12.54.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Ln 
pj

Ctn. tr.
K 
p 
rb

Telefonas 2122I 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. Mikolaitis 
Vaiandoa: nuo 2 ’ki 4 po pietų.

nuo 7 iki 8 vakare
1«7 SUMMER STREET.

LAYYRENCE. M YSS.

GINTARAI
Turiu daug Gintaro Karoliu 

visokios rūšies ir labai gražiu. 
Pristatau i namus ir per pas
ta. Taipgi užlaikau Laikrodžiu 
ir žiedu. Mainau, taisau. Duo
du ir ant lengvo išmokėjimo.

PETRAS KETVIRTIS
25 Stellman Kd, (-) 

Boston Roslindale. Mass.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda* 
mano prižiurėji-, 
mui. visuomet* 
būna patenkinti  ̂
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ; 

Mano kaina* 
visiems ir visur; 
vienoda. <

4
► JONAS PETRUŠKEVIČIUS J
> Lietuvis Graborius <
* 162 Broad»ay. So. Boston. Mass.; 
Į Residence: 313 YV. 3-rd street. < 
J Telefonas: So. Boston O3O4-YV. J

1

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

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

“MARGUTIS"
3219 So. Halsted St, Chicago, III. 

įdėk į laiškų vienų dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

I

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

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

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

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

Rendų atneša <2700 j metus. Kaina $22.000. įmokėti nemažiau kaip 
$2090. likusius išmokėsite rar.d imis Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei .orite 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 gyvenime tokia proga pasitaiko tik vienų sy
kį. jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimo. Kitos tokios progos nerasit niekur.

SOUTH 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 gerų pragyvenimų. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas: gera vieta gyvenimui daryt, nereikia eiti pas kitų jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojaus 
pas: A. J. KUPSTIS. 332 W Broadway, So. Boston, Mass. Telefonas 
So Rostor. 1662—1873.

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

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

"mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR.

i

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

Gydo Veneriškas Ligas.
Valandos;— Kasdien nuo 8 iki 

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

DR. J. MARCUS
IŠ M YSKVOS IR KAUNO

Specialistas vir.eriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydom* 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.
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Tel. So. Boston 2483-YV.

Bronis Kontrim
< ONSTABLE

Kcal Esi ate and tnsurance 
Justice of the l’eace

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

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONTŠKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY- 
Dl'OLftS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAJ LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUAR1 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS no 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nw 1» Iki 
1 dienų.
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Lietuviška Aptieka
Mes Bžlaikome visokią Vaistą 

ir Sakną
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėną. kraujo valymo, nuo slaptin
gą ligą, kosalio. patrūkimo, ete. 
Taipgi pžlaikosa Diel-ą iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriauaiaa. Įvai
rios Šaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistą prisiunčiam ir per 
paštą. Musą Aptiek* ’ebėra toj pa
čioj vietoj.

1W SALĖM STRERT, 
BOSTON, MASS.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay markrt 3398
1 ALLEN STREET. Cor. Chambera St, BOSTON. M ASS.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblew»kio) 
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be 
skaasmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLEYVSM * t O- l’lymouth. Pa. 
"GYDO ir GYDO ir GYDO—bet malcaiai“

i




