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TADAS OKVYDAS NUŽU- JUGOSLAVIJA SUNOR- 

DĖ SAVO DUKTERĮ.
Sakoma, kad beskaitydama*! 

komunistų rastus jis išėjo 
iš proto.

Ix>s Angeles mieste šiomis 
dienomis buvo baisus atsiti
kimas. Tadas Okvydas, 44 
metų amžiaus lietuvis, užmu
šė savo 12 metų amžiaus 
dukterį, o paskui ir pats mė
gino nusižudyti: persipiovė 
sau gerklę, rankų gįslas ir 
buvo nuvežtas ligoninėn be 
žado.

Policija sako, kad Okvy
das turi pamišusį protą. Jisai 
sirgęs spėkos manija. Jis vis 
kalbėdavęs, kad šiame pa- 
sausyje silpniems nėra vie
tos, kad čia tik stiprus gali 
gyventi. Tuo tarpu gi jo mer
gaitė buvo silpno kūno ir 
tankiai sirguliavo. Taigi dėl 
to jis ir nutaręs ją nužudyti. 
Jisai pasiėmė plaktuką, ilgą 
aštrų peilį ir įnėjęs į kamba
rį, kur jo 12 metų Zosė gulė
jo, pradėjo daužyti jai gal
vą. Ji jau kelias dienas sirgo 
nuo influenzos, ir dabar bu
vo užmigus. Netyčiom į kam
barį įnėjo mergaitės brolis

MAVO SAVO SKOLĄ 
AMERIKAI.

Serbų Kroatų ir Slovėnų 
Karalija, kitaip žinoma Ju
goslavijos vardu, yra skolin
ga Suvienytoms Valstijoms 
$62,000,000 už nupirktas ka
ro reikmenis, kurios po karo 
buvo Europoj parduodamos. 
Iki šiol tečiaus šita skola bu
vo nesunormuota, ir tik pe
reitą sąvaitę Jugoslavijos at
stovas Washingtone įteikė 
šios šalies valdžiai $62,000,- 
000 vertės savo valstybės bo- 
nų.

I

KATALIKAI SKUNDŽIA 
PROTESTONŲ KUNIGUS.

Katalikų organizacija, ži
noma kaipo “Knights of Co- 
lumbus,” patraukė teisman 
protestonų kunigą Larovve 
už skleidimą Georgijos vals
tijoj lapelių, kuriuose aiški
nama priesaika, kurią buk 
tai reikia sudėti įstojant į tą 
organizaciją. Protestonų ku
nigas buvo kaltinamas kri
minaliu šmeižimu, ir teismas 
davė jam užtai tris mėnesius 
kalėjimo, tečiaus bausmę do
vanojo.

Kitas protestonų kunigas, 
Rev. Elmo L. Bateman, yra 
apskųstas už tokių pat lape
lių skleidimą New Jersey 
valstijoj. Abudu kunigai esą! 
Ku Klux Klano organizaci
jos nariai.

Kruvina Tragedija 
Teisme.

$50,781,880 UPIŲ IR 
UOSTŲ DARBAMS.

1,800,000 KARO PABĖGĖ
LIŲ LAUKIA TURKŲ- 
GRAIKŲ SUTARTIES.
Turkijoj ir Graikijoj tebė

ra da arti dviejų milionų ka
ro pabėgėlių. Apie 300,000 
muzulmanų yra pabėgusių iš 
Graikijos į Turkiją ir apie 
1,500.000 krikščionių yra pa
bėgusių iš Turkijos Į Graiki
ją. Per karą tie žmonės nete
ko viso savo turto ir dabar 
gyvena didžiausiame skur
de. Dabar tečiaus Graikijos 
valdžia mėgina su Turkija 

14 metų amžiaus Algirdas, ir susitaikyt ir tiems žmonėms 
pamatęs prieš save baisų 
vaizdą, suriko ne savo balsu. 
Ibėgo ir motina. Šita ir gi su
riko. Okvydas tuomet pa
griebė ilgą mėsininkišką pei
lį ir puolė prie jų. Bet jie 
spėjo pabėgti pas kaimynus 
ir duoti žinią policijai. Kuo
met policija pribuvo, senis 
Okvydas gulėjo jau visas su
sipjaustęs ir kraujais paplū
dęs. Mergaitė buvo jau ne
begyva.

Nugabentas ligoninėn, 
žmogžudys kalbėt negalėjo, 
nes gerklė perpjauta, toclel 
parodė policijai, kad duotų 
jam popieros ir paišelį. Kada 
jam tas paduota, jis parašė: 
“Ji labai sirgo. Buvo silpno 
proto.” Iš to policija spren
džia, kad Okvydas užmušė 
savo dukterį iš “pasigailėji
mo.” -

Bet Okvydienė tai užgin-j 
čija. Ji sako, kad jos vyras] 
senai jau mergaitės neap- 
kęsdavęs ir tankiai sakyda-j 
vęs, kad reikią ją nugalabyt. 
Jis py kd avęs. kam ji mergai
tė, o ne vaikas. x

Musų skaitytojas, kuris 
prisiuntė mums šitų žinių iš
kilojęs iš vietos angliškų laik
raščių. priduria nuo savęs, 
kad Tadas Okvydas buvęs 
labai karštas komunistas ir 
nuolatos skaitydavęs komu
nistų laikraščius ir knygas. 
Fanatiška bolševikų spauda 
sumaišiusi silpną jo protą ir 
veikiausia dėlto jis papildęs 
šitą žmogžudystę. Patįs Los 
Angeles komunistai pripa
žįstą, kad jis perdaug ėmęs 
bolševizmą į galvą.

suteikti pagalbos.

Baisus Žemes 
Drebėjimas.

Miestas Talca visai su
naikintas.

Čili respublikoj, pietų A- 
merikoje, pereitą sąvaitę bu
vo baisus žemės drebėjimas. 
Miestas Talca. žymus pra
monės Centras su 36,000 gy
ventojų. tapo visai nušluotas 
nuo žemės veido. Žuvusių 
žmonių priskaityta jau 163. 
Nuostoliai sieksią 100,000,- 
000 pesų, kas reiškia apie 
$12,000,000 Amerikos pini
gais. Sužeistų esą keli šimtai. 
Nelaimės vietoje apskelbta 
karo padėtis ir pašaukta ka
riuomenė, kad neprasidėtų 
banditizmas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
APIE ČILI NELAIMĘ.
Vėliausios žinios apie že

mės drebėjimą Čili respubli
koj yra tokios: 218 žmonių 
užmušta: 257 sunkiai sužeis
ta, o 2.000 lengviau; apie 
20,000 be pastogės, nes jų 
namai sunaikinti. Iš Talca ir 
Constitucion miestų liko tik 
griuvėsiai. Be to da sunkiai 
nukentėjo šie miestai ir mie
steliai: Mineral Teniente, Li- 
canten. Curepto, Los Boldos, 
Santa Cruz, Chillan, Ranca- 
gua, PIaci 11a ir San Beman- 
do.

FABRIKANTAS PAVOGĖ 
IŠ BANKŲ $850,000.

New Yorke tapo areštuo
tas fabrikantas Daniel V. 
Bremen, kuris yra kaltina
mas išgavimu iš įvairių ban
kų apgavingais budais $850,- 
000.

ORLAIVIS NUKRITO SU 
15 ŽMONIŲ.

Ties Rio de Janeiro mies
tu. Brazilijoj, šį panedėlį nu
krito į jūres didelis hydro- 
planas, kuris buvo pakilęs 
oran su 15 žmonių. Visi žu
vo. Šita nelaimė yra labai 
skaudus smūgis Brazilijos 
demokratų partijai, nes čia 
žuvo jos penki žymiausi va
dai.

ŠĮMET SUIMTA 370
I LAIVŲ SU DEGTINE.

KOVA DĖL 250,000 DAR
BININKŲ LOKAUTO 

VOKIETIJOJ.
Berlino žiniomis, 250,000 

darbininkų lokautas geležies* 
pramonėj Rūro apygardoj
da nepasibaigė. Kaip žinia, NEW YORKE PRASIDĖJO 
fabrikantai uždarė savo fab- FRANCUZĖS NURSĖS BY- 
rikus ir išmetė darbininkus LA DEL ŽMOGŽUDYSTĖS 
ant gatvių dėlto kad valdžia | F1.a karo sla ė ku. 
pripažino, jog darbininkams ri Ameli^ ka.
turi būt pakeltos algos. Da- j j į šiandien yra 
bar buvo paskn-tas yynausis ^ y R
taikintojas, kuris ištyrė pa- žmogžudystę. Metai atgal ji 
dėti ir padare savo planų ta,- buvoB rasta viename Nei 
kai. Krikščionių unijų atsto- — . ... -
vai su tuo sutiko, bet socia
listinių unijų atstovai pasa
kė, kad jie negali to plano 
priimti, pakol nepasitars s» 
Rūro darbininkų vadais.

ŽMOGŽUDYS NUŠOVĖ 
UŽMUŠĖJĄ.

Kruvina* įvyki* sujudino vi
są Čekoslovakijos sostinę.
Pereitą penktadienį Pra

gos teisme (Čekoslovakijoj) 
buvo šitoks atsitikimas. Teis
mas nagrinėjo jauno alba- 

■ niečio Alkibiado Debe bylą 
;dėl Albanijos atstovo Žana 
Bey užmušimo pereitais me
tais. Užmušėjas Debe pasa
kojo teismui, kaip ii- delko ji
sai tą Albanijos atstovą nu
dėjo. Išpasakojęs savo moti- 
vus ir neapykantą reakcinei 
valdžiai, Debe pridūrė, kad 
būdamas dar Albanijos sos
tinėj Tiranoj jis norėjęs už
mušti Zeną Beyą ii- patį Al
banijos diktatorių Zogu. tik

Upių ir uostų pagerinimo per didelę sargybą negalėjęs 
darbams ateinančiais metais prie judviejų prieiti.
Suvienytų Valstijų valdžia > Ištarus Debei šituos žo- 
turės išleisti $50,781,880. džius, teismo salė j suskam- 
Prie to da nėra priskaityti bėjo šūviai. Debe tuojaus su
dirbai, kuriuos reikės pakel-• smuko. Pasirodė, kad jį šau
ti kad apsaugojus Mississip- dė tūlas Žiu Vicutema, už- 
pi upės klonį nuo potvinių. įmuštojo Zeną Beyo brolio 

Šitokį apskaitliavimą pa- tarnas. Jis paleido išviso 6 
i.x tz x: j=k guvius, ir šaudė dum-dum

kulipkomis. Teismo salėj ki
lo panika. Teisėjas ir prisai- 
kintieji šuolininkai puolėsi 
prie durų. Du šuolininkai bė
gant buvo sužeisti: vienam 
išsukta koja, o antras par
krito ir buvo kitų kojomis 
numindžiotas. Be to dar 
žmogžudžio kulipkomis bu
vo sužeistas oficialus teismo 
vertėjas Dr. Jatsura ir Itali
jos fašistų laikraščio “Gior- 
nale D’Italia” koresponden-

tiekė Kongresui šį panedėli 
valdžios inžinierius gen. 
Jadwin. Taigi bus darbinin
kams darbo.

ITALIJA IR BELGIJA IŠ
SIŽADA PRIVILEGIJŲ 

KINIJOJ.
Kinijos nacionalistų val

džia padarė su Italija ir Bel
gija sutarčių, kuriomis tos 
dvi valstybės išsižada savo- 
eks-teritorialių teisių Kini
joj. Tos reiškė, kad svetima 
valstybė galėjo šeimininkau- tas Delvecchio. 
ti Kinijoj kaip namie, visai Į Kada policija žmogžudį •______ i___ t/-' r*ignoruodama Kinijos įstaty-suėmė, jis pasakė: “Aš at
muš ir valdžią. .Pirmutinė ši- keršijau už savo pono brolį, 
tų teisių išsižadėjo sovietų atkeršijau tikrai albaniškai.” 
Rusija, bet kitos valstybės 
dar laikosi jų.

IR NUTEISTA 48.826 
BUTLEGERIAI.

Jų bausmė sudaro 7,700 me
tų kalėjimo ir $7,303,563 

pinigais.
Šiais metais Amerikos pro- 

hibicijos agentai suėmė A- 
merikos pakraščiuose 370 

Yorko viešbuty su vyru De- Įaiyų su degtine ir areštavo 
volą, kuris buvo peršautas f.°’/29 žmones sąrisy su deg- 
šešiais šūviais ir jau nebegy-/j.nes , S ^°. ?^ai"
vas. Ji taipgi buvo sužeistaiciaus, 48,8-6 butlegenai bu- 
šuviu krūtinėn, bet žaizda \° nubausti, o kiti išteisinti, 
lengva. Ji teisinosi, kad De- Sudėjus krūvon, Jiems pa- 
vola pirma šovęs ją, o paskui s^irta 7,100 metų kalėjimo ir 
pats nusišovęs. Bet policija atimta $7,303,a63 vertės tur- 
liudija, kad beveik visos De- 
volos žaizdos buvo mirtin
gos, kad nuo vienos jų jis ga
lėjo kristi negyvas, todėl jo
kiu budu negalėjo pats šešių .. -
tokių žaizdų pasidalyti. Po- ^IJ°^.^e.n^^roP1un^°’ 
licija tikrina, kad tą žmogų 
užmušė franeuzė, bet nusi
gandusi paskui pati bandė 
nusišauti ir todėl turėjo su
žeistą krutinę. Ji išsėdėjo 
jau metus kalėjime ir taip 
nusilpus, kad teisman ją rei
kėjo nešte atnešti.

Ar Ateiviai Yra 
Kriminalistai?

Darbo Departamento sek
retorius Davis savo raporte 
Kongresui kalba apie “atei
vius piktadarius.” Dėlto, kad 
laikraščiuose skelbiasi pikta
darių vardai tankiai išrodo 
ne amerikoniški, sako p. Da
vis. tai daugelis musų tuo
jaus pasidaro išvadų, kad vi
si piktadariai — ateiviai. 
Darbo Departamentas tan
kiai gaunąs net reikalavimų 
iš tūlų asmenų ir organizaci
jų, kad toks ir toks jyktada- 
ris butų iš Amerikos depor
tuotas. Pradėjus dalyką tyri
nėti tečiaus pasirodo, kad 
toks piktadaris yra šios ša
lies pilietis, sako p. Davis. 
Negalima esą iš žmogaus 
vardo spręsti, ar jis svetim
šalis, ar ne. Reikia juk žino- 
th sako, kad visa musų tauta 
susideda iš suvažiavusių čio
nai įvairiausių tautybių žmo
nių. Taip buvę nuo pat šalies 
įsikūrimo. Todėl nors žmo
gaus pavardė galinti išrodyt 
“foreiniška,” tikrenybėje jis 
galįs būt labai senas šios ša
lies gyventojas ir pilietis.

Tai labai gera pastaba 
tiems “patriotams,” kurie 
patįs iš imigrantų kilę, vė
liaus atvykusius vadina “fo- 
reineriais” ir skaito juos prie 
piktadarių.

to.
I Šitokį raportą šį panedėlį 
patiekė Kongresui justicijos 
departamentas.

Nežiūrint šitokio prohibi-

nė pilasi Amerikon visais 
kraštais. Tas pats justicijos 
departamento raportas paro
do, kad dabartiniu laiku Ka
nada parduoda į Suvienytas 
Valstijas kas mėnuo už $2,- 
000,000 degtinės. Šita skait
linė yra paremta Kanados 
prekybos ir pramonės minis
terijos raportu, kuris parodo, 
kad per 1928 metus iš Kana
dos į Suvienytas Valstijas 
buvo eksportuota 1,169,002 
galionai vienos tik degtinės, 
kurios vertė apskaitoma į 
$18,883,000. Pridėjus gi ki
tus svaiginamus gėrimus, ku
rie buvo per 1928 metus čio
nai iš Kanados įgabenti, šita 
suma pakilo iki $24,397,958. 
Taigi, padalijus tai ant 12 „ 
mėnesių, išeina da truputį 
daugiau kaip po $2.000,000 į 
mėnesį.

RAŠYTOJAS NUSIŽUDĖ.
Cincinnati, Ohio. — Pe-

Vėliau buvo areštuoti da tris 
albanai, tų tarpe ii' užmušto
jo pereitais metais Albanijos 
atstovo brolis,.Gani Bey. pas 
kurįz žmogžudys Vicutema 
tatnavo. Juos kaltina kaipo 

amuose čia pasi- ■ kurstytojus.
. • __ • Į ______

MUŠTYNĖS LIETUVIŲ 
NAMUOSE.

.Hjąnyuond, Ind. — Kazio

ųputį nesmagumų, ir’ 
Ki0iktuino, bet iš mei-j 

lės. Sakoma, kad Savickų 
burdingieris, Antanas Panu-

d
BOMBA SUŽEIDĖ 15 

ŽMONIŲ.
Melburno mieste, Austra- 

laitis, įsimylėjo į savo gaspa-Ii jo j, graikų kliube 1 gruo- 
dinę, Kazio Savicko žmoną, jdžio naktį sprogo 
Kazys užtai “apkarūnavojo” jkeno padėta bomba, sužeis- 
savcr pačią krėslu ir pradėjo dama 15 graikų. Policija su- 
smarkiai tuo krėslu mosuoti ėmė 5 nužiūrėtus vyrus. Ma- 
apie Panulaičio'galvą. Į šitas noma, kad šita bomba turi 
“ceremonijas" įsikišo polici-kokių nors ryšių su doko 
ja ir nugabeno abudu vyru darbininkų streiku, 
belangėn. Savickienės gaho-’ ----------------
je nuo krėslo pasidariusi di- SPROGIMAS KASYKLOJ 
dėlė skylė. Apie tai praneša 
vietos anglu laikraštis, “The 
Times” iš 27 Nov.

nežinia

GRAIKIJA PASIRAŠĖ 
KELLOGGO PAKTĄ.
Gruodžio 1 dieną Graiki

jos prezidentas Konduriotis 
pasirašė taip vadinamąjį 
Kelloggo paktą, kuriuo at
metamas karas.

UŽMUŠĖ 6 ANGLIA
KASIUS.

Netoli Bluefieido, West 
Virginijoj, 30 lapkričio va- 

i kare įvyko sprogimas Prin- 
cess-Pocahontas Coal kom-

• • * « « • « • V

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
Netoli St. Louiso pereitą 

penktadienį banditai užpuo- panijos kasykloj, kuris už- 
lė valdžios troką, kuris vežė mušė'6 darbininkus. Lavo- 
siuntinius prie pašto orlaivių nūs išimta tik po 18 valandų, 
stoties, ir pagrobę 5 maišus! ----------------
su laiškais ir kitokiais siunti- NUŽUDĖ ELEKTROS KE- 
niais pabėgo. Sakoma, kad i DĖJ DU ŽMOGŽUDŽIU, 
tuose maišuose buvę apie] Columbus, Ohio.-^-Anksti 
$1,000,000 vertės čekių, ku- pereitos pėtnyčios rytą čia 
riuos St. Louiso bankai siun- mirė elektros kėdėj centrali- 
tė į New Yorko bankus suko- niame kalėjime du žmogžu- 
lektuoti. Įdžiai: juodveidis Rucker,

- kuris buvo nušovęs policma-
LAIŠKAS ĖJO 19 METŲ, ną, ir baltveidis H'»ppe. kuris
Cambridge, Mass. — Į užmušė 7 metų amžiaus mer- 

Harvard Trust Co. pereitą gaitę Sielagowskaitę ir mo- 
sąvaitę čia atėjo laiškas, ku- kytoją Lilly Crcy. Jisai da- 
ris buvo išsiųstas iš Phila- bar prisipažino atakavęs ir 
delphijos 19 metų atgal. daugiau moterų

SAKOSI IŠ SAIDOKO 
UŽMUŠĘS STIRNĄ.

Keliatas sportininkų nuva
žiavo iš Bostono i Maine’o 
valstiją stirnų medžiot su 
saidokais. Ir vienas jų, bū
tent Dr. Kennington, išvilko 
iš miško netoli Bangoro di-

Atvyko Caro Švo- 
geris.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
kan atvyko iš Paryžiaus di
dis kunigaikštis Aleksandras 
Michailovič. nabašninko Ru
sijos caro Mikės švogeris. Jis 
sakosi atvykęs čia atlankyt 
saviškių, nes jis turi čia du 
sunu ir dvi broliaduktes. Bet 
ištikruju manoma, kad jis 
bus atvykęs čionai pažiūrėti 
tos ponios ar panelės Anas
tazijos, kuri nori pasisavinti 
likusius caro turtus, sakyda
ma. kad ji esanti artimiausia
tų turtų paveldėja. Kuni- reitą sąvaitę čia iššoko per 
gaikštis A. Michailovič jau langą nuo ketvirto aukšto ir 
pareiškė, kad ji nėra jokia užsimušė rašytojas Hany 
caro giminė ir negali nabaš- Barnett. Sakoma, kad savžu- 
ninko Mikalojaus turtų sa-dystėspriežastimi buvusi ne- 
vintis. išgydonja liga.
$1,120,004,895 VALSTIJŲ !

VALDŽIAI UŽLAIKYTI.
Washingtono žiniomis, 

užlaikymas 48 valstijų val
džios pereitais metais kaina
vo šios šalies piliečiams 
$1.120,004.895, arba po 
$9.55 ant kiekvienos galvos. 
Prie to nepriskaityta armi
jos, laivyno ir kitų federalės 
valdžios departamentų už
laikymas.

Čekoslovakų komunistų 
mitinge Bereksegh mieste 
pereitą sąvaitę kilo baisios 
muštynės. Du komunistai už
mušti ir daug sužeista. Tik 
pribuvus policijai pavyko 
besimušančius iškrykdyt.

.S.

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
GELŽKELIO NELAIMĖJ.

Ant Southern Pacific gelž- 
kelio Oregono valstijoj pe-

Lucknow mieste, Indijoj, 
vietos gyventojai įtaisė de
monstraciją prieš atvykusią 
anglų komisiją su lordu Si
monu priešaky. Kariuomenė 
pradėjo šaudyt ir daug de
monstrantų buvo sužeista.

<•

lektuoti.

kelio Oregono valstijoj pė
delį ožį. kurio šonan buvo reitą nedėldienį iššoko iš bė- 
įvaryta vilsna. Daktaras sa- gjų greitasis traukiny:
kosi paleidęs tą vilsną iš sa
vo saidoko per kokius 200 
jardų, tai yra 600 pėdų. 
Ožys pašokęs aukštyn ir kri
tęs ant žemės. Vilsna įlindu
si jo šonan 20 colių ir pervė- 

•rusi širdį. Kažin, kur tas 
daktaras išmoko taip meluo
ti.

Žinios iš Varšuvos sako, 
kad ties Vilnium sovietų val

ys. Ne- džia uždariusi sieną, nes dėl 
laimėj sužeista 20 keleivių, sunkių mokesčių kaimiečiai 

--------------- tenai pradėjo kelti riaušes ir 
TAUTININKAI STUDEN- užmušė keliata komisaru.

TAI MUŠASI. | -----------------
Kroatų sostonėj, Zagrebe, Portugalijoj tapo areštuo- 

tarp serbų ir lyoatų tauti- tas buvusis ministeris pirmi
ninkų studentų įvyko mušty- ninkas Antonio Maria Da 

i nės, kuriose užmušta 4 žmo- Silva. Jį kaltina sąmokslu 
; nės. prieš dabartinę Portugalijos

--------------- valdžia.
PAKĖLĖ BULGARIJOS Į -----------------

KARALIUI ALGĄ. ! Berlino žiniomis. Buchart- 
Bulgarijos karaliui Buri- nas tapo prašalintas nuo ko

munistu Internacionalo pre
zidento vietos. Jo pareigas 
eis čekų komunistų vadas 
Smeral.

5 ŽMONĖS SUDEGĖ SU
ORLAIVIU.

Texas valstijoj pereitą su
batą nukrito trim motorais sui pakelta 50 nuoš. algos, 
varomas orlaivis su 5 žmo- Dabar ji* gaus metams 6,- 
nėmis. Mašina užsidegė ir 000,000 levų, kas Amerikos 
visi penki žmonės sudegė. pinigais reiškia $43,000.
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KLERIKALŲ AKCIJOS j liai. Tegul tik kiekvienas iš 
mus užsirašo metams ‘‘So
cialdemokratą,” ir jiems bus 
geriausia parama. Ameriko
je “Socialdemokratas” kai
nuoja metams $2. Siunčiant 
prenumeratą, adresuoti rei
kia taip: “Socialdemokrato” 
Admin., Maironio g. 6. Kau
nas. Lithuania.

NUPUOLĖ.
Šiomis dienomis dides

niuose Lietuvos miestuose 
buvo renkamos ligonių kasų 
tarybos. Ir tų rinkimų rezul
tatai parodė, kad daugiausia 
intakos Lietuvos darbinin
kuose turi socialdemokratai, 
o mažiausia — klerikalai 
Štai, kiek kurie balsu gavo 
Šiauliuose:

Socialdemokratai 
Žydai nacionalistai 
Federantai (klerikalai) 27 
Dabar “Socialdemokra

tas’’ paduoda Panevėžio rin
kimų pasekmes, ir pasirodo, 
kad čia klerikalai taip pat iš
ėjo vos tik gyvi. Socialdemo
kratai Panevėžy gavo 138 
balsus ir pravedė i Ligonių 
Kasos Tarybą 4 savo atsto
vus, tuo tarpu klerikalai fe
derantai gavo tik 29 balse
lius ir vos-vos prastume vie
ną savo atstovą.

Renkant Ligonių Kasos 
Tarybą Kauno mieste, so
cialdemokratai taip pat užė
mė pirmą vietą. Rašydamas 
apie tuos rinkimus. “Social
demokratas” sako:

“Spalių 7 d. išrinkta Kauno 
ligonių kasos taryba.

“Keletą savaičių prieš tai bu
vo vedama darbininkų ir tar
nautojų tarpe atkakli kova.

“Nežiūrint visų nešvarių po
litinių priemonių garsiajam fe- 
derantų atsišaukime, nežiūrint 
visų demagoginių pažadų tų 
sąrašų, kurie ėjo prisidengę 
darbininkų ir tarnautojų sąra
šų vėliava. Kauno darbininkai 
ir tarnautojai 
džiojami.

“Rinkimai
• klasė balsavo 

kurių kandidatai jai žinomi iš 
kovos už pagerinimą dirbančių
jų ekonomines būklės ne žo
džiais. o darbu.

“Laimėjimas socialdemokra
tinių profesinių sąjungų sąrašo 
nėra pripuolamas. Ji lengvai 
galima numatyti. Darbo klasė 
parodė, kad ji gerai žino, kad 
jos jėgos vienybėj, ir geriau
siais jos gynėjais yra jos pa
čios profesinės sąjungos, o ne 
Įvairios nežinomos grupės, ku
rios tik prisidengia darbininkų 
ir tarnautojų ginėjų vėliava, 
šią dieną ji parodė, kam pasi
tiki.

"Socialdemokratija niekad 
nevedžiojo darbininkų iliuzijo
mis. Mums pakanka musų kai
mynės Vokietijos pavyzdžiu 
Ten socialdemokratai savo 
praktišku darbu, be-demagogi
nių klykamų apie pasaulinę re
voliuciją. pagerino ir gerina po
litinę ir ekonominę vargstan
čiųjų sluoksnių būklę.

*‘Ką mes matom Vokietijoj? 
"Tvirčiausias pasauly profe

sines sąjungas, svarbų ekono
mini ir politini faktorių. Ligo
nių kasas, kokių niekur pasauly 
nėra, kurios rūpinasi dirban
čiųjų sveikata plačiausia šio 
žodžio prasme.

“Skaisčiausios’’ Vokietijos 
medicinos žvaigždės, geriausios 
ligoninės, senatorijos ir tt. sau
go darbininkų ir jų šeimų svei
katą.

“Socialdemokratų partija, 
nuo pat Lietuvos Įsikūrimo ve
danti atkaklią kovą už ligonių 
kasas, ir Kaune Į kasos tarybą 
pravedusi 10 atstovų, visomis 
jėgomis stovės už darbininkų ir 
tarnautojų reikalus.

“Jos atstovai neleis kasas pa
versti politiniu žaislu, jie neleis 
Įvairioms grupėms, besirūpi
nančioms savo asmeniškais rei
kalais, užsiiminėti demagogija.

“Bėda tam, kas panorės žais
ti darbininkų sveikata’.

“Rinkimai baigės, mes einam 
Urbti rimto ir vaisingo darbo.“

Mes, amerikiečiai, priva
lome šitą darbą paremti. Pa
remti mes jj galime geriau
sia remdami savo draugus 
^ocialdemo&’ąt.us

970
106

nesidavė šuva-’

rodo, kad darbo 
irz ruoš sąrašus,
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ję į buržuazijos lagerį, bet to
dėl kad jie norėjo būti dar kai
resniais. negu valdantieji Stali
nas ir kiti. Ryšyje su šiais Įvy
kiais mes jau seniau pabrėžė
me. kad toks komunistų atsi
skaitymas su savo partijas op> 
zicija aiškiausiai liudija apie 
komunistinės idėjos bankrotą.”

TROCKIUI ESĄS SKIR
TAS SACCO-VANZETTI 

LIKIMAS.
“Socialističeskij Viest- 

nik,” leidžiamas Berline ru
sų socialdemokratų laikraš
tis. paduoda Įdomių žinių iš 
vokiečių komunistų opozici
jos organo “Volkswille” apie 
Trockį. Sako:

“Vokietijos komunistų opozi- 
zijos laikrašty "Volksville’ pa
skelbti du rusų dokumentai. 
Vienas su Sosnovskio. antras— 
I. Smirnovo. Rozanovo ir I. Au- 
sseno parašais. Abu dokumen
tu adresuoti Rusijos komunis
tų partijos centro komitetui ir 
reiškia griežtą nusistatymą dėl 
Trockio apystovų trėmime.

“Trockis ir jo šeima rimtai 
sergą malarija. Ypatingai blo
gai po šios ligos atrodąs pats 
Trockis. Jo kojos ir rankos su
tinusios: nuolat skaudanti gal
va; dirbti visai nebegalis. Į 
Įteiktus prašymus politiniam 
biurui perkelti Trockį Į sveikes
nę gyvenamąją vietą, neatsa
kyta. Liga tuo tarpu progresuo
ja. ir pasilikus Trockiui dar 
vieną žiemą Alma Atoj gali 
Įvykti katastrofa. Trockio per
kėlimo užtęsimas reiškiąs iš 
naujo Sacco ir Vanzetti daly
ką. tik sovietų tvarkos sąlygo
mis. Taip baigia savo protestą 
Sosnovskis.

" ‘Volkswille’ paskelbė šiuos 
protestus dviem atskirais 
straipsniais. Vienas jų padėtas 
antgalviu ‘Pagalbos šauksmas 
iš Rusijos.’ o antras, kuris kvie
čia pasaulio darbininkus pro
testuoti prieš ruošiamas žudy
nes. užvardintas: ‘Rusų Opozi
cija Atiduota Lėtam Merdėji
mui. Darbininkai. Panaikinki
me Stalino-Rykovo Klikos Pik
tadarybę.’

“Iš šito atsišaukimo sužino
jom ir apie kitų opozicijos va
dų likimą. Pasirodo, kad tolima
me ištrėmime ir Radekas susir
gęs inkstų liga. Su mirtimi ko
voja Sibiriakovas. Jo prašymai 
—skubiai perkelti jį i Maskvą 
operacijai, neišklausyti. O kai 
atsakymas sulauktas, buvę jau 
per vėlu. Ir kitų opozicionierių, 
kaip Smilgos. Sapronovo ir kitų 
sveikata pavojuje.“

Lietuvos “Socialdemo
kratas,” kuris išspausdino 
šitą ištrauką iš “Soc. Viest.” 
savo skiltyse, nuo savęs pri
duria šitokią pastabą:

“Iš šių Vokietijos komunistų 
partijos opozicijos laikraščio 
pranešimų pirmiausia matome, 
kad Trockio ir kitų komunistų 
vadų teroro kardas, kuri dar 
nesenai galando kitiems socia
listams. dabar juos pačius pa
lietė. Antra, komunistai, kurie 
taip aktingai dalyvavo protes
te prieš buržujini teismą, kurio 
aukomis buvo Sacco ir Vanzet
ti. rodo, kad komunistinis teis
mas nėra nei kiek teisingesnis 
ir mielaširdingesnis. 
neužmirškime, kad čia 
kova ne su buržujais, 
komunistai visuomet

mątęrią-

K E L £ i v i S

KODĖL SOCIALISTAI NE
GALI SUSITARTI SU 

KOMUNISTAIS?
Komunistai tankiai kvie

čia socialistus į “bendrą 
frontą.” Socialistai visuo
met tokį kvietimą atmeta, 
sakydami, kad jis nėra nuo
širdus. Komunistams iupi ne 
“bendras frontas,” bet dar
bininkų vienybės aivlymas, 
socialistai sako.

Kad ištikrujų taip yra, tai 
liudija netik pats gyvenimas, 
bet ir pačių komunistų prisi
pažinimas. Tik pasiklausy- 
kit, ką rašo “Komunistinis 
Internacionalas,” oficialus 
Komintemo organas. 20 ir 
21 puslapiuose:

I

"Komintemo politika, bend-1 
rai ir atskiruose atsitikimuose, 
parodė aiškią ir bendrą tenden
ciją i kairę...

"Anglijoje—aštrus pasuki
mas visame fronte prie* Darbo 
Partiją; Erancuzijoje — aštri 
kova ne tik prieš smulkiai bur
žuazinį kairi j į bloką, bet ir 
prieš socialistu partiją: Vokie
tijoje — sustiprinta kova prieš 
s. d. partiją ir prof. s-gu vadus; 
visos komunistų taktikos paašt
rėjimas profes. judėjimo atžvil
giu ; įsiskverbimas į senas prof. 
s-gas ir tuo pat laiku naujų 
prof. s-gų steigimas — vis tai 
svarbiausieji pakitėjimai, kurie 
įnešti į komintemo taktiką 
1927 metais...

“Komintemo taktika nu
kreipta prie' kiekvieną Vokieti
jos. Francuzijos ar Anglijos 
kom. partijų bloką su s.-d. ar 
kitomis darbininkų partijomis 
tose šalyse. Iki šio laiko Angli
jos kom. partija rinkimų laiku 
palaikė X)arbo Partiją. Supran
tama. kad tai buvo savotiškas 
palaikymas. Anglijos komunis
tai palaikė Darbo Partijos kan
didatus taip, kaip virvė “palai
ko” pakartąjį. (!) Taip pat 
Francuzijos komunistų parti- ■ 
jos politika susidėjo iš to. kad į 
ji stengdavosi sudaryti bendrai 
frontą ne tik su soc. partijoš 
masėmis, bet ir su jos vadais...”

Tai taip rašo apie savo po
litiką pačių komunistų Inter
nacionalo organas (šitas ci
tatas mes imam iš “Socialde
mokrato” 43 numerio).

Čia aiškiai pasakyta, kad 
jeigu komunistai siūlosi so
cialistams į pagalbą, arba 
kviečia į “bendrą frontą.” 
tai jie daro šitą tiktai vienu 
išrokavimu — kad “palai
kius" socialistus taip, kaip 
“virvė palaiko pakartąjį.”

Tai ve. kodėl socialistai 
negali su komunistais susi
tarti, ir kodėl komunistų 
kvietimą į “bendrą frontą" 
jie visuomet atmeta.

Trečia, 
vedama 
kuriais 
mėgsta

pateisinti savo teroro politiką, 
už ką socialdemokratai juos vi
suomet kaltina, čia ir ne social
demokratų ‘išdavikų’ dalykas 
prieš kuriuos terorą komunis
tai pateisina tuo. buk socialde
mokratai esą ‘buržuazijos ber
nai.' Čia dalykas pačių komu
nistų vadų: Trockio. Radeko, 
Smilgos ir kitų, kurie ilgus me
tus buvo šviesiomis žvaigždė
mis komunistų padangėje.

“Be to, šis komunistinis mir
ties šešėlis sekioja Trockį ir ki
tus ne todėl, kad jie butų perė-

Iš vakarų U! ‘aino&—Lvo- anksto suplanuoti ir paruoš- 
vo ateina baisi* s žinios. Lap- 
kričio 1 d. ukr; nivčiai šven- 
ė nepriklauso’ ios Ukrainos 

paskelbimo d šimties metų 
sukaktuves. Tt) tikslu susl
inkę ukrainive ai. poros tūk

stančių mini; išklausė pa
maldų šv. Juro bažnyčioj 
ir po pamaldų ne ėjo eiti į 
kapus, kur pala doti žuvę ka
re su lenkais k; riai. Ukrai
niečiai rengėsi eiti ramia ei
sena be jokių e scesų bei ne- 
.varkos. Bet čia pat prie baž
nyčios j uos pas i tik o ir apsu- 

: )o iš visų pusiu pėsčios ir rai- 
1 os lenkų policijos būriai ir 

uojau, nieko nelaukdami, 
nudėjo šaudyti rninion. Len
kai skelbia, buk ii minia šau- 
Ižiusi i policiją, bet tam nie
kas netiki vien; dėl to, kad 
ukrainiečiai susirinko tam. 
kad ramiu budu pagerbti žu
vusius už laisvę, o antra — 
ukrainiečiai ir negalėjo turė
ti ginklų, nes lenkai baisiau
siai baudžia už ginklų laiky
mą be leidimo dažnai daro 
masines kratas taip, kad gin
klą paslėpti la ai sunku. Jei 

: ir šovė kas iš minios, tai ga- 
1 įėjo būti tikrai lenkų provo- 
! katorius. Apsupta ir šaudo
ma iš visų pusių minia pradė
jo bėgti atgai šventoriun. 
Bet policija sekė paskui ir 
sujojo raita šventoriun. ap
supo iš visų pusių ukrainie-

■ čius. visus suėn.ė ir nusivarė. 
Vietoje liko sumindžiotų 

■žmonių ir arkiių kelios de- 
i šimtys užmušti; ir sužeistų.
' Po pietų susirinko dide- 
liausios lenkų minios ir nu
ėjo daryti pogromų. Pir
miausia pogremininkai puo
lė kultūrines i ganizaci jas, 
Prosvitos švietimo draugijas. 
Ševčenkos v; rdo mokslo 
draugijas ir dienraščio “Di
lo” redakciją. Visur buvo iš- 

: laužyta durys. Lenkai viską 
laužė, daužė, d: askė ir naiki
no. Tokiu buku sunaikinta 
šitų organizaci ų buveinės ir 
visas turtas. Ševčenkos drau
gija turi didelį 200 tūkstan
čių temų knygyną ir labai 
turtingą tauto> muziejų. Su
žvėrėję lenkai :r čia Įsilaužė 
ir viską sunaikino: sudraskė, 
suplėšė, išmetė pro langus k 
sutrypė kojomis purvuosna. 
Norėjo net padegti, bet bijo
jo. kad gaisra.' neapimtų ir 
netoli esančių lenkų namų. 
Sunaikinę kult iros Įstaigas 
pogromščikai r.uėjo naikinti 
ūkio Įstaigų.

Tokiu pat bt.du jie sunai
kino ūkio organizacijų na
mus: draudimo Įstaigos
“Duister,” kuri turi didelius

VIS TREMIA Į VARNIUS.
"Sociademokrate” randa

me šitokią žinią iš Švėkšnos:
"š. m. rugsėjo mėn. iš 27 Į

28 dieri. naktį. 2 socialdemokra
tų partijos nariai — Šimkus ir 
Krauza tapo suimti, padaryta 
krata. Ilgoką laiką, kol tardyta, 
išlaikyta Tauragės kalėjime. 
Pagaliau išsiųsti Varnių kon
centracijos stovyklom Kuriam 
laikui, nežinoma. Žmonos su 
šeimomis liko be jokio aprūpi
nimo vargingame padėjime.“

“ŽEMAITIS” KONFIS
KUOTAS.

“Socialdemokratas” pra
neša, kad Telšių apskrities 
karo komendantas Rusteika 
nubaudė “Žemaičio" redak
torių Gedvilą 100 litų už per
žengimą cenzūros taisyklių, 
o neišgalint tos sumos užmo
kėti. — dviem sąvaitėm ka
lėjimo. Negana to, “Žemai
čio” 40-tas numeris buvo 
konfiskuotas.

t

ti, nes jų daryti atvažiavo 
Į lenkų generolas Halleris. tas 
'pats, kuris 1919 m. einant 
lenkų-ukrainiečių kaijii, at
vyko iš Prancūzijos su 60 
tūkstančių gerai apginkluo
tos ir išmokintos lenkų ka- 
įriuomenės ir nulėmė kovą 
lenkų naudai, nes ukrainie
čiams pritruko amunicijos, o 
lenkai turėjo jos pakanka- 
mai. |

Halleris paskui šėlo po 
Ukrainą šaudydamas ir kar
damas ukrainiečius. Taigi ši
tas lenkų generolas budelis 
ir dabar atvyko rengti ir va
dovauti ukrainiečių pogro
mams.

šeštadienio naktį iš lap
kričio 3 i 4 d. vėl susirinko1' * • 
pogromščikų tūkstančiai.'

Bet mieste jau nebuvo ko1 
naikinti, nes viskas sunai-' 

Ikinta. Taigi nuvyko už mies-į 
o i ukrainiečių stadioną ir, 
čia sunaikino tribūnas ir vi-į 
■•us trobesius su sporto drau
gijų Įrenginiais. Dalinai su
laužė ir sulaužė, dalinai su-

ŽYDU KARALIAUS SALEMONO ARKLYDES.II

*

v < .

No. 49. Gruodžio 5 d.t 192o.

<

V

Chicagos Universiteto mokslininkai atkasė Palestinoje seno
vės žydų karaliaus Salemono pagarsėjusiasarklydes.Armageddo- 
no mieste. Armageddon buvo didelis SalemcnoJaikų miestas, bet 
senai jau užgriuvęs. Amerikos mokslininkai dabar jį atkasinėja 
ir randa labai įdomių istorijai dalykų.

SPINDULIAI.ALASKA— 
IDOMI ŠALIS.

Alaska guli Amerikos va-
iauze n suisuze, liaunai su-v. iIPtzina Pada-e šita žvėrišl a i U *iaureJ- Nuo vakarų pu- legino. raita, ę Mtą z\e. i>Kąi - • Papifikn ii- šism
laibą, šitie sakalai sumanė „?■ -? 1 , u'
-.-i -i • • i!e^ vandenvnai, o iš rvtų pu-?iti kapuosna. kur ilsisi pa-l - •• • v 1.aki,J k. it. l-av^ 1L \e> J nibeziuojasi su Kana-■aidoti kritę kovose su len

kais ukrainiečių karžygiai. 
Atėję i kapus atkasė ir iš
raukė iš amžino poilsio ke- 
ių šimtų karžygių kaulus ir 
uos kaulus pašėlusi minia 
-utrupino, išbarstė ir sumynė, 
įurvynan. Visus kryžius bei 
karžygių paminklus išvertė.

gražius savo namus, kopera-i 
cijų centrus ‘ Moslosojuz," 
“Centrosojuz" ir kitas. Čia 
irgi buvo pirmiausia akmeni
mis išdaužyta visi langai. 
Paskiau minia išlaužė duris, 
Įsiveržė vidun ir viską sunai
kino. Policija įudavė nieko 
nematanti ir nežinanti ir tik 
paskiau atvykdavo kai vis
kas buvo sunaikinta ir po- 
gromščikai išsiskirstę. Sunai
kinę visuomenės Įstaigas nu
ėjo plėšti privačių krautuvių 
ir butų. Sunaikinta keli šim
tai. Kas nesunaikinta — iš
grobta. Vakare policija jodi
nėjo po miestą ir suiminėjo 
visus ukrainiečius neva daly
dama pas juos kratas.

Pogromai, matyti, buvo iš

d a. Alaskos plotas turi 590,- 
<884 keturkampes mylias, tai
gi ji yra apie 19 kartų dides- 

įnė už Lietuvą, kurios plotas 
jišneša vos apie 30,500 ket. 

uos kuuius pusėjus! ..uiua ,nvli Ret AJ
trupino, išbarstė ir sumine.« 
>u.Vnan. \ įsus kn-zius , Vyriausis miestas yra Sitka.l 

, -- z.- * -’i Pirma Alaska prigulėioulauze. sudaužė, čia pat u-.p„ - . . ,Qz.-E 2. . •... , .... > Rusijai, bet 186 i metaisbejosi ukrainiečiu didžios j T„„ Z.-’- v«i •>Besarabovos ku-l

, r, I tebėra da neorganizuota.
Šita motens. piof. Besaia-, linkimu nelaiko ir valdytoja 

jovo žmona, priklausė siap- (gubernatorių) jai skiria
.ai kalinei oigamzacijai, ku- Jungtiniu Valstijų preziden- 
i ir dabar veda Kovą su len- Las 

kais grobikais ir kurios len-. Alaska turi 20.000 mvliu 
0 U?”—iur”J kranto, ir labai kalnuo

ta. McKinley kalnas siekia 
20,460 pėdų aukščio. Du 
Alaskos trečdaliai guli šiau
rės ruožte ir dideli jos plotai 
beveik visuomet stovi už
dengti ledais be’ sniegu, ša
lies gilumoje yra betgi vjetų. 
kur vasaros metu auga žolė 
ir pušynai kalnuose.

Yukonas (Yukon), kuris 
prasideda Britų Kolumbijoj 
ir plaukia per visą Alaska i 
Pacifiką, yra viena didžiau- 
-ių upių pasauly. Garlaiviai 
ja plaukioja per 2,000 mylių 
nuo jūrių, ir už 600 mylių 
nuo savo žiočių ji turi visą 
mylią pločio.

Klimatas Pacifiko pakraš
ty yra vidutiniškas, nes jį šil
do šiltoji jūrių srovė, kuri 
niaukia nuo Japonijos. Šita 
srovė tečiaus duoda labai 
daug gani, todėl oras labai

• šokio pasigailėjimo, kur tik 
pagauna. Besarabova laikė < 
tos organizacijos archyvą. 
Lenkai norėjo tą archyvą iš
rauti, nes tada būt sužinoję 
organizacijos narius ir juos 
galėtų išgaudyti. Bet Besara-

i lova baisiausiomis kančio- 
I mis kankinama per dvi sa
vaites neišdavė nei archyvo, 
nei jokios paslapties. Lenkai 
ią nukankino. .Ji buvo ukrai
niečių palaidota kaip karžy
gė ir kankinė tam tikram rū
sy, kurio viršuj pastatyta 
gražus tautos surinktais pi
nigais paminklas. Besarabo- 
,’os grabas buvo tautos šven
tenybė. Taigi sakalai lenkai 
nuvertė paminklą, atkasė ru
si. ištraukė nelaimingos kan
kinės kūną, sudraskė jį ir su
mynė purvuosna. Tokių ne
žmoniškų. žvėriškų darbų 
dar nėra matęs kulturingasai 
įasaulis. Rytojaus dieną, 
sekmadienį, lenkai universi
teto ir politechnikos studen
tai sunaikino ukrainiečių stu
dentų namus ir sumušė negy
vai visus ten rastus studen
tus. Šitie žvėriški lenkų dar

ybai .sujudino visą Ukrainą. 
! Lenkai, bijodami žmonių su
skilimo, privarė pilną kraštą 
' kariuomenės.

Į

LATVIJOJ GALI KILT VI
SUOTINAS STREIKAS 

PRIEŠ REAKCIJĄ.
Laimėję rinkimus. Latvi

jos reakcininkai pradėjo kal
bėti apie panaikinimą visų 
reformų, kokiu iki šiol so- 
cialdemokratai buvo darbi
ninkams iškovoję. Todėl 
Latvijos darbininkai grąsina 
paskelbti visuotiną streiką, 
jeigu vyriausybė bandytų 
savo reakcinius planus vy
kinti.

Rašo Žvaigas.
Laisvosios minties žmonės 

abelnai per savo visą gyve
nimą sutaupina keletą ištisų 
metų laiko, kuri prietarin
gieji pražudo poteriams. Sy
kiu jie sutaupina nemažai pi
nigo ir energijos, kurią kuni
gai išeikvoja parapiionams. 
Kastą sutaupintą laiką, pini
gus ir energiją sunaudoja 
protingai, kultūriškiems rei
kalams, tas gali daug gero 
žmonijai padalyti.

C * 0

Įgyti ir aplinkybių pri
kergti žmogaus žalingi pa
pročiai tankiai būna pavo
jingesni, negu išorinis prie
šas.

♦ ♦ ♦

Vienas geras pavyzdis at
stoja šimtus tuščių pamoks
lų, nes komentarai be faktų 
dabar sąmoningų žmonių ne
įtikina.

♦ ♦ ♦

Principai yra svarbesni už 
taktiką, bet klaidinga takti
ka tankiai principus palai
doja ant amžių.

* ♦

Malonus tas žmogus, kuris 
nuosakiai kalba, bet dar 
malonesnis yra tas. kuris mo
ka nuoširdžiai klausytis.

« ♦ *

Didžiausią skriaudą žmo
gui daro išdidumas. Jei kas 
ir netyčiomis pasididžiuoja, 
turėtų tuojaus viešai nusiže
minti ir atsiprašyti už pada
rytą klaidą, nes naudingiau 
yra prisipažinti prie silpnu
mų, negu parodyti savo stor
žieviškumą.

« * ♦

___ _____ Jeigu mėgsti smerkti ki- 
drėgnas ir tankiai lyja. Šit- tus. nepamiršk laiks nuo lai
kos apielinkėj per apskritus i P save įskaityti smerkia- 
metus iš kiekvienų trijų die-|mU'ju tarpan.* 
nu dvi dienas vis lyja arba, 
sninga. Toliau nuo jūrių, ry- Galybė valdyti kitus sie
tuose. būna labai aštrus vė-jPiasi žinojime — kaip save 
jai ir žiemos laiku šaltis šie-' 
kia 70 laipsnių žemiau zero. f * *

Vasaros metu Sitkoj nak-i Pasisekimas o 
ties nebūna. Saulė tik nusi-* Paklauso nuo mokėjimo pa
leidžia už horizonto, ir tuo- imti gyvenimą taip, kaip jis 
jaus vėl pakįla. Bet užtai 
žiemos metu tenai beveik nė
ra dienos: saulė vos tik pasi
rodo, ir tuojaus vėl nusilei
džia.

Alaskos gyventojai užsi
ima daugiausia žvejyba ir 
medžiokle. Žemės ukiui oras Tarp 1783 ir 1790, tai yra 
netinka. Vakarų pakrašty,: trijų metų laikotarpy. Ohio 
kur nuo jūrių oras kiek šil- valstijoj indijonai užmušė 
tesnis, vasaros metu pasise-1 arba sugavo 1.500 baltvei- 
ka bulvių ir daržovių užau- džių ir pavogė 20,000 arklių, 
ginti, bet javai nenunoksta. Tos teritorijos gubemato- 
Sodų beveik nėra. Užtai rius. gen. St. Clair, pakėlė 
Alaskoj yra aukso ir kitokių prieš indijonus karą ir 1791 
brangių mineralų. Toji kai- metų lapkričio mėnesy įvyko 
na. kurią^Amerika užmokėjo smarkus mušis. Jo kariuome- 
Rusijai, jau senai apsimokė-;nę indijonai labai sumušė.

I

i

l

t
f *

, yzia.'i <.uiujiiiir — naiji save 
• susivaldyti pirmiausia.

♦

daugiausia

yra.
♦ ♦ ♦

Meilė klauso tylos ir pasi
duoda greitam veikimui, bet 
nekenčia kalbų ir atmeta 
prailgintus prisirengimus.

jo auksu. Vienais tik 1903 Paskui prieš indi jonus išėjo 
I metais, kuomet aukso pro-'gen. Wayne, kuris juos nu
liūkei ja da nebuvo išvystyta,. galėjo ir 1795 metais buvo 

{Amerika gavo iš Alaskos (padaryta su raudonveidžiais 
$8,500,000 vertes aukso. • taikos sutartis.

< *

✓ ■t*

f »
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Ka* skaito ir raio, 
Tas duonos nepraio. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

ir s!ir ma-
Kriaučiai progresuoja atgal.

Iš Lietuvos atvykęs Balti- 
morėn 1909 metais ir padir
bėjęs kiek gelžkelių dirbtu
vėje, 1910 metų pabaigoj 
pradėjau prie rubsiuvių 
dirbti kaipo prašytojas ir įs-, 
tojau nepriklausomon lietu- 
vių unijon. Tuo laiku tik vie- :

linti ir kontraktoriui išlaidos 
ir siuvėjams už Įvairius jų 
darbo kavalkučius. <Taigi, i 
uniją duokles mokėti bran
gu, bet be unijos negalima 
nei pragyvenimui užsidirbti. 
Kas reikia daryli? Reikia 
___i visiems prie unijos ii 

... . . .vietoj 32.00 už pasiuvimą
m lietuviai pnklause nepn-Įšvarko< pareikalauti $3.50.
klausomoj unijoj. Kitų tautų 
rubsiuviai priklausė United 
Garment Workers unijai. 
Santikiai lietuvių nepriklau
somos unijos su kita unija 
kartais buvo labai draugiški, 
bet kai kada ir susipykdavo. 
Lietuviai entuziastiškai ko
vodavo už pagerinimą darbo 
sąlygų. Lietuvių nepriklau- , 
soma unija rodos 1911 metų 
pabaigoj paskelbė streiką H. 
Hamburgerio firmai ir ketu
rias savaites pastreikavę 
streiką pilnai laimėjo, iško-’ 
vedami 9 valandas dienos

Tada galėsim ir duokles už
simokėti ir sutrumpinti dar
bo valandas.

Kas turite geresnį suma
nymą, rašykite i “Keleivį," 
o “Keleivis” tikras darbinin
kų draugas ir gynėjas darbi
ninkų reikalų, — jis patal
pins gerus sumanymus. Baig
damas turiu pabriežti, kad aš 
pats 1912 metais gavau už 
nuprosinimą paprasto švar
ko 25 centus, o dabar gaunu 

Įtiktai 23 centus už tokį pat 
- - - (darbą. Rubsiuviai ir prosvto-

vodami 9 valandas dienos:jai pagalvokite: ar galima 
darbo ir padidintą uždarbi.‘įoiiaustail) išnaudoti.
Tada rubsiuviai dirbdavo 10 kaip dabai kad musišnaudo- 

i ja: Baltimorietis.valandų ir ilgiaus per dieną. Į 
Nepriklausoma lietuvių uni-1 
ja pirma suprato, kad reikia1 
trumpinti darbo valandas ir 
unijai pavyko laimėti todęj. 
kati tvirtai buvo pasiryžę ko
voti. Laimėjo 9 valandas ir 
gavo daugiaus užmokesčio. 
Neišpasakytas tada buvo 
rubsiuvių džiaugsmas, kad 
sutrumpino darbo valandas. 
Lankydavosi 
skaitlingai.
11 valandai vakaro. Tai bu
vo 1911-12 
kaip dabar,
Baltimorės rubsiuviai dabar 
jau neturi skaičiaus darbo 
valandų. Aš išdirbęs 10 va
landų per dieną išeinu iš 
dirbtuvės, kitus dar palieku 
dirbant. Ryte nuėjęs vėl ran
du siuvant. Kai kada pa
klausiu, "ar buvote namo iš
ėję. ar dar iš vakar tebesiu- 
vat?” Ne tik toje dirbtuvėje 
taip dirbama, bet visose (iš
skyrus keletą unijinių dirb
tuvių). Jeigu Baltimorėj ge
ras kriaučius uždirba $35.00. 
išdirbęs 70 valandų per są
vaitę. tai giriasi, kad gerai 
uždirbąs. Irtai tiktai vadina
mame "sezono" laike tiek 
uždirba.

Dabar rūbų firmos 
išgudrėjo. Kaip tik baigiasi 
sezonas žieminio užsakymo, 
arba vasarinio, tai uždaro 
dirbtuves kokioms 5-6 savai
tėms ir per tą laiką firmoms 
gera proga nukapoti algas 
siuvėjams. O sumažinę už
mokestį. paleidžia visas ma
šinerijas ir į trumpą laiką, 
per kokius 4 mėnesius, pri
siuva švarkų tiek, kad 1911 
metais toks skaičius rubsiu
vių butų siuvę ištisus metus. 
Daug jaunų merginų paver
žė darbą iš vyrų siuvėjų. Bet 
jeigu visi siuvėjai bei prašy
tojai butų energingai laikęsi 
prie unijos, tai ir merginos 
butų supratę unijos reikalin
gumą ir nebūtų taip nežmo
niškai išnaudojamos. Dabar 
jaunos merginos dirba po 10 
—11 valandų per dieną, o 
uždarbis tai nuo $12.00 iki 
$20.00 sąvaitėje.

Daugelis rubsiuvių sako: 
“et, ta amalgameišių unija, 
tik duokles dideles kolektuo- 
ja.” Kiti vėl nemėgsta, kam 
Jankauskas organizatorium 
ir tt. Tiesą pasakius, Jan
kauskas daug lietuvių išvijo 
iš unijos, bet ar galima patei
sinti tokius “unijistus,” kurie 
bijosi Jankausko? Žinoma, 
kad ne. Jeigu matėt, kad 
Jankauskas netinkamas būti 
organizatorium, tai reikėjo 
skyriaus vardu parašyti uni
jos centrui ir butų tuoj atsi
ėmę p. Jankauską. O kaslink 
mėnesinių duoklių, tai gal
būt ir perbrangu $1.30 mė
nesiui, bet jeigu visi priklau
sytų prie unijos, tai labai len
gva butų duokles užsimokė
ti. Dabar už švarko pasiuvi-

žiaus. Iš tų $2.00 reikia išda- SLA. 86 kp. organizuoja jau- J’ėjo gardaus juoko, o lapelių; Lietuvių kliubai susivienijo 
nuolius. Jaunuolių vakaras, dalytojas gėdinos: daugiau! ir nupirko vokiečių svetainę.

Pittsburghe iki šiol apie 
jaunuolių organizavimą prie .. čt \ • i ;u.».'uaunynuuu<».nviuu-
SLA. daugiausia buvo tik!n*s Pabarc’U>. - .. . K1) i10 Kliubas. Lietuvių Piliečių
kalbama, o praktiško darbo;pirmininkas, rublmos buvo} Kliubas ir APLA. 8 kp. Kliu- 
tai kaip ir nebuvo. Bet šiuo- ’P1- ,a Lietuvos hunų >\etai-į|jas prje sįu trijų kliubu dau- 
mi galime pasigirti, kad ir.nėirnsi gražiai užsilaikė. * * '
pas mus jau pradedama ne! Marijona Šimkienė. SLA. 
tik žodžiais, bet ir praktiško 86 kp. sekretorė, apsiginkla- 
darbo imtis jaunuoliams or-;vusi SLA. įstojimo aplikaci- 
ganizuoti prie SLA. Pirmiau-'jomis, darbavosi tarp publi-‘ 
šia pasirodė North Side kos. Gerb. Šimkienė yra čia 
SLA. 86 kuopos darbuoto-Į gimus ir augus, bet yra gera 
jai. Teko sužinoti, kad apie 
penkiolika jaunuolių pareiš
kė noro sudaryti jaunuolių ;
SLA. kuopą.

Lapkričio 8 d. SLA. 86 kp. 
Lietuvių Sūnų Svetainėje bu
vo surengus jaunuoliams va
karą, susidedantį iš dainų, 
muzikos, deklamacijų ir pra
kalbų.

Muzikali programą išpildė 
patys jaunuoliai sekančiai: 
P. Valkauskutis smuiko solo; 
Frances Ramanauskiutė dai
navo solo: Jonas Pabarčiu- 
kas dainavo solo: Matilda 
Dovidutė smuiko solo: Ona 
Valkauskiutė skambino pia-, . . ,, ,.
no solo; Birutė Dovidutėinu,Pas‘e^etl: ■kad da!1?eh’ 
gražiai ir tinkamai eiles pa-'na,19 ”?Hre,l>I.a. ,at-v o>. 
deklamavo. Visi jaunuoliai i P.n€sme‘inl k“’

* huno icvivilzto nnmo
savo užduotis atliko labai 
puikiai ir publikai patiko.

Garbė jaunuolių tėvams, 
kurie taip gražiai savo vai
kučius mokina ir auklėja.

Kalbėtojais buvo sluden- 
‘ ~ ‘ is,

North Side lietuvių veikėjas, 
ir S. Bakanas. Kalbėjo apie

juos dalyti.— ! South gide (,alyj-e ^,av0
Tvarkos vedeja> > Jo. lrvs lietuvių kliubai: Norbu-

kad ir gražiai

i susirinkimus 
ir išbūdavo iki

metais. Na, o 
1928 metais?

gumoje tie patys nariai pri
gulėjo ii kožnas kliubas už
laikė po atskirą nuosavą na
mą, kurie buvo tinkami tik 
pasilinksminimams ir susi
rinkimams, bet didesniems 
parengimams reikėdavo eiti 
jieškoti svetainės pas vokie
čius ar pas lenkus, arba rei
kėdavo keltis net skersai 
upes į L. M. D. Svetainę, So- 
ho dalyje.

Jau bus apie metai laiko, 
kaip South Side lietuvių 
kliubuose prasidėjo judėji
mas, vadovaujant Jurgiui 
Wen$ui, kad suvienijus visus 
tris kiiubus į vieną, bet vieni
jimo darbas nebuvo lengvas 
ir darbuotojams reikėjo ne
mažai nukentėti. Tečiaus šio
ji vienybės sveika mintis pa
ėmė viršų ir visi viršminėti 
trys kliubai susivienijo i vie
ną ir pasivadino Lietuvių Pi
liečių Kliubas, suvedant visą 
savo turtą į vieną, o narių su
sidarė 205. Buvo išrinkta se
kanti bendra valdyba: pir
mininkas Jurgis Wensus, 
protokolų raštininkas Jonas 
Packevičius, finansų rašti
ninkas Antanas Kinderis ir 
iždininkas Juozas Pakrosnis. 

Šiomis dienomis teko su
žinoti. kad naujai susivieni
jusiam Lietuvių Piliečių 

rnA^'iki niiNn-<nvl?nkėi SLA. ir ragino jauninta pri-j .P^l.Kaa.a. vai_i Kliubui pasitaikė puiki pro-mejo iki šiol musę ap} linkę), ; Jį, , P,,;(lyba hekaj ,snnkta is vie-j^ vokiJu Tu;11er
[aos ?rwęs-tal n Sa-| Hali tik už $32.000.' o tikru-
|I1 sulošti tokių rolę, kur; <11. oj tas namas , 
'dziumai narių bus nemaloni.Jd]] svį. tlpĮ_ ' 
i Po laiko nerugokit. Jeigu no-į 
■ rit išrinkti tokią valdybą, ko
kios jus pageidaujat. kad pil
nai atsakytų Rimbo reika
lams, tai visi nariai privalot 
dalyvauti aukščiau minėtam 
susirinkime. Išsirinkit valdy
bą iš bepartvvių narių, jeigu 
norit išvengti politinių ki
virčų pašalpinėj draugijoj.

L. P. K. nutarimų raštin.
A. J. Levulis.

ŠLA. darbuotoja. Nėra ma
žiausios abejonės, kad jai 
seksis ir jaunimas organizuo
ti geriau, negu kam kitam.

Ilgasis Stasys.

Sveikatos Kampelis.

WILKES BARRE, PA.
Komunistų susmukimas.
"Sunday Independent" 18 

d. lapkričio praneša rinkimų 
rezultatus Luceme County. 
Demokratai gavo 73,319 bal
sų, o republikonai 67,872. 
Vadinas demokratai laimėjo 
musų apylinkę.

Manau, kad prie šios pro
gos “Keleivio" < 
bus žingeidu žinoti kiek mu
sų tavoriščia i komunistai lai-

DETROIT, MICH
Lietuvių Pilietinimo Kliubo 

reikalai.
Šiuomi pranešu visiems 

L. P. Kliubo draugams ir 
draugėms, kad gruodžio 9 d., 
1928 m., įvyks šio Kliubo 
priešmetinis susirinkimas, ir 
bus renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams. Aš tu-

skaitytojams ta* ? Dargis, F. Pivariuna

nuo to laiko, kaip suskaldė i 
Lietuvių Socialistų Sąjungą., 
Kiek pamenu, birželio 8 die
ną, 1919 metais. įvyko LSS. 
VII Rajono paskutinis suva
žiavimas Scranton. Pa. Iš ra
portų paaiškėjo, kad prie 
LSS. VII Rajono priklauso 
270 narių.

Kiek paskiau LSS. skilo, 
tad ir VII Rajonas pakriko. 
Rimtesni LSS. nariai pasi
traukė i šalį nuo veikimo, ne
sidėjo prie kairiasparnių. 
Nuo 1919 m. pabaigos iki šių 
laikų Wilkes Barrės apylin
kėj užviešpatavo nauji apaš
talai su “naujomis evangeli- 
jomis.” Jie rengdavo prakal
bas po visą apylinkę, aiškin
dami. kad tik komunistai 
yra vieninteliai darbininkų 
reikalų gynėjai, ir kad mi
nios su jais. Kiek paskiau 
musų vadinami revoliucio
nieriai pritvėrė visokių drau
gysčių. kad jų sunku ir su
skaityti. Rengia kokias pra
kalbas ar išvažiavimą, tai 
ant plakato tik mirga raidės 
ir numeriai įvairiausių drau
gijų. Tpliaus gyvenantieji 
lietuviai manydavo, kad su 
komunistais minios eina, jei
gu tiek daug turi draugysčių 
visokiais vardais ir visokių 
fondų, bet ištikrujų tai buvo 
muilo burbulas.

Šiuose prezidento rinki
muose komunistai ėjo dviem 
partijoms: Labor ir \Vor- 
kers. Labor partija dar su
žvejojo 62 balsus, o Workers 
partija gavo tik 39 balsus. O 
1924 m. prezidento rinki
muose Fosteris gavo 88 bal
sus. Reiškia, komunistai pro
gresuoja į atbulą pusę.

Teisybė, socialistų kandi
datas į prezidentus šiuose 
rinkimuose gavo 91 balsą,— 
nedaug, bet reikia atminti, 
kad šioje apylinkėj beveik 
per dešimtį metų nebuvo so
cialistų prakalbų. Tai reiš-

gulėti pwe SLA. Ketvirtuoju 
ikalbėtojum buvo Jonas K. 
Mažiukna. Reikia pasakyti, 
kad Mažiuknai geriausia se
kėsi kalbėti ir buvo gyviau
sia ir įdomiausia kalba SLA. 
reikalais.

Pabaigus Mažiuknai kal
bėti. bolševikų tūlas agentė
lis pradėjo dalyti lapelius su 
parašu kokio ten “Progresy- 
vio Komiteto,” šmeižiant 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Mažiukna paėmęs vieną tą 
lapeli davė tinkamą atsaky
mą ne tik lapelių autoriams.

iriame būna išrinkta nauja 
'valdyba. Katrie nedalyvau- 
j jat priešmetiniame susirinki- 
ime, valdybos linkime, tai 
.darote didžiausią klaidą.
Jeigu valdyba būna išrinkta 

į iš sąžiningų narių, tai Kliu- 
Įbas gali pakilti, nes tokia 
į valdyba stovi sargyboje viso 
; Kliubo turto. Bet kada val
dyba liekasi išrinkta iš vie
nos politinės srovės.
Ii sulošti tokia role, kuri di-

Brooklgno Kriaučių Reikalai

yra vertas
i apie du syk tiek.
Į Šioji vokiečių Turner Hali 
Pittsburgho lietuviams yra 
žinoma jau nuo senai, nes 
kol neturėjom L. M. D. Sve
tainės, tai dažnai eidavom į 
Turner Hali su savo didžiai
siais parengimais ar loši
mais, kadangi Turner Hali 
turi gražią ir didelę svetainę, 
talpinančią apie 1.000 publi
kos, taipgi turi gerą dideli 

i"steičių” ir tinka viso
kiems lošimams. Taipgi turi 
daug kitų parankumų ir ran
dasi skaitlingiausiai lietuvių 
apgyventoj kolonijoj.

“Kel.” korespondentas.
pačių ir dėl organizacijos: o 
ypatingai jeigu dirbama 
slaptai. Todėl prieš štukinį 
darbą reikia kovoti tiek, kiek 
tik galima. Svarbiausia yra bėjo A. Bimba. Jo kalbos te- 
reikalinga narių ko-operati- 
mas su unijos valdyba.

Jeigu dirba nuo kavalkų ir 
dar pasislėpus nuo unijos tai, 
žinote, kad viršininkus užtai 
kaltinti negalima. Reikia 
kaltinti pačius darbininkus

PRIVERSTINAS VENE- 
RIŠKŲ LIGŲ GYDYMAS.

Anglijoje ir pirmiau buvo 
jau pakeltas sumanymas, 
kad veneriškų ligų gydymą 
padalyti privalomu. O tai 
reiškia, kad turintis kokią 
nors venerišką ligą žmogus 
būtinai turėtų gydytis, pakol 
pilnai neišsigydytų. Bet tam 
sumanymui susidarė toks 
stiprus pasipriešinimas, kad 
jis buvo padėtas visai i šalį. 
Tik kiek metų praėjus ir vėl 
tapo tas pats klausimas iš
keltas. Dabar mėginta visą 
dalyką pravesti įstatymo for 
moję. Taigi tam tikra korpo
racija iš Edinburgho patiekė 
žemesniam atstovų butui m i 
nėtu klausimu bilių, kuris ii 
sukėlė parlamente gana įdo
mių ginčų.

Dr. Grab-'m Little (der
matologas ir parlamento na
rys, atstovaująs Londono 
universitetą) tikrino, jog ir 
neprivalomasai veneriškų li
gų gy dymas yrra gana tikslus 
ir duodąs labai gerų pasek
mių. Jis dar pridūrė, kad. ap
skritai imant, girdi, medika- 
lė opinija esanti kaip tik 
priešinga priverstinam vene- 
niškų ligų gydymui. Ir jis sa
kė tiesą, nes 1923 m. Britani-i 
jos gydytojų draugija buvo1 
atsiklausiusi šituo reikalu sa
vo narių opinijos, gi jų dide
lė diduma atsakė neigiamai, 
vadinasi, prieš privalomą ve
neriškų ligų gydymą. Gin
čuose už bilių betgi atsirado 
ir teigiamų nuomonių. Pa
vyzdžiui, Sir P. Ford, atsto
vaująs Edinburghą, aiškino, 
kad bilius, girdi, nieko prieš 
liuosajį gydymą neturįs, tik
tai, sako, norima, kad neat
sargus ir apskritai apsileidę 
ligoniai nebūtų palikti be 
gydymo, kaip paprastai kad 
yra. Jis aiškino, kad čia visai 
nebus varžoma asmeninė 
žmogaus liuosybė, kad įsta
tymas veiksiąs taip, kaip ir 
kiti visuomenės sveikatos 
prižiūrėjimo įstatymai. Dr. 
Salter betgi smarkiai pasi
priešino, sakydamas, jog gy
dymas arsphenaminu (viena 
svarbiausių gyduolių sifiliui 
gydyti) gana dažnai išstatąs 
ligonį dideliam pavojui ir Į mirti turėtų, 
mirčių dėl to, girdi, pasitaiko 
kas metas. Dr. Shields te
čiaus kalbėjo kaip tik prie
šingai. Pasak jo, tai moder
ninis sifilio gydymas nėra to
li gražu toks jau didelis su li
gonio gyvybe rizikavimas, 
kaip tai buvę pirmiau. Jis po
draug labai stebėjosi, kodėl 
gi nekurids moterų draugijos 
taip labai pasipriešinę šitam 
biliui, kuris, girdi, moterims 
ir vaikams itin daug gero pa
dalytų. Teigiamai kalbėjo ir 
kitas Edinburgho atstovas, 
ponas Graham. kuris pasakė, 
jog viskas buvo bandoma 
prie liuosojo veneriškų ligų 
gydymo Edinburghe padary
ti, vis dėlto, geidžiamų pasė
kų negauta, nes apie 1000 
veneriškomis ligomis sergan
čiųjų atsisakė gydytis, palik-

dami gyvu pavojum ir savo 
ir kitų sveikatai. Pagalios, 
nepaisant nors ir gana rimtų 
teigiamosios pusės argumen
tų, bilius vis dėlto tapo at
mestas 156 balsais prieš 93.

Rodos, kad ne pro šalį bus 
tarus vieną kitą žodi kaip 
dėl teigiamos taip ir dėl nei
giamosios pusių argumentų.

Neigiamoji pusė, musų 
nuomone, stovi savo argu
mentais geresnėje šviesoje, 
negu teigiamoji. O tai dėl to. 
kad ji gina žmogaus asmens 
neliečiamybę, kitaip sakant, 
jo asmens laisvę, už ką var
giai kas nors brangesnio 
žmogui tegali būti. Ji, be to, 
parodo ir didžiumos gydyto
jų charakterio ir aplamai 
sielos geras savybes. Tuomi 
noriu pasakyti, kad gydyto
jai ve nereikalauja iš val
džios, idant ji įstatymais ver
stų žmones pas juos eiti. Ne. 
Jie pasitenkina ligonių pasi
rinkimo valios liuosybe ir 
valia. O tai iš tiesų yra labai 
kilnus ir puošnus gydyto
juose reiškinys.

O kai dėl to, kad neatsar
gius ir apsileidusius ligonius 
reikia varu pas daktarą nu
valyti, tik neigiamai tegali
ma kalbėti. Aštresnių priva
lumų blogos valios žmonės 
išvengia, taigi išvengs ir šito. 
Tai viena; gi antra, kai jau 
priverstinai ligoniai turėtų 
gydytoją lankyti, tai tikrai 
susidarytų tarp ligonių ir gy
dytojų nemenkas neapykan
tos jausmas, kurio šiandien 
beveik visai nėra. Tada ligo
niai iš tikrųjų pradėtų žiūrė
ti į gydytoją lyg į kotį žan
darą.

Nerūpestingas ir netikslus 
savo kalboje pasirodė Dr. 
Salter. kuris sakė, jogars- 
phenaminas išstatąs ligonį 
dideliam pavojui, kartais, 
anot jo. ir mirčiai. Iš teisy
bės, reikia pasakyti, kad ne 
tiek būna kalta šita gyduolė, 
kiek nerūpestingas ir nežva- 
ius gydytojas. Kaip reikiant 
šitos gyduolės į kraują arba 
ir muskulą ligoniui įlei- 
džiant, labai retai koks nors 
priepuolis pasitaiko, o jau 
itin toks, kad ligonis net ir 

Tiesa, pasitai
kyti pasitaiko, bet taip retai, 
kad dėl to nė vienam sifilio 
ligoniui visai nereikia bijoti 
gydytis.

Pagalios, reikia baigiant 
pasakyti, kad dažniausiai 
liūdnų pasėkų veneciškomis 
ligomis sergantieji gauna 
lankydami visokius “slaptų 
ligų specialistus, profesorius 
ir institutus.” Juk tankiau
siai tokie “specialistai ir pro
fesoriai" yra labai menko iš
silavinimo. tai viena, gi ant
ra, jiems tik doleris ligonio 
terūpi, taigi jo sveikatos, net 
ir gyvybės jie mažai tepaiso. 
“Institutuose" d a ugiausia i 
dirba labai pigus daktarai, 
kurie kitaip gyvenimo pada
lyti neišgali. Taigi ir tenais 
rūpestingo ir tikslaus gydy
mo ligonis negali tikėti. Tu
rėtų. rodos, kiekvienas vene
riškų ligų ligonis suprasti, 
kad su visokiais “slaptų ligų 
specialistais ir profesoriais" 
kas nors negero yra jau vien 
dėl to. kad jie labai daug lai
kraščiuose skelbiasi. Geram 
juk gydytojui visai skelbtis 
nereikia, nes jis ir taip pa
kaktinai ligonių turi.

Kas turi venerišką ligą, 
tikrai išmintingai padalys 
nueidamas pas savo gydyto
ją. o ne pas kokį tenais išsi- 
garsinusį šarlataną "specia
listą”’ arba “profesorių.” ar
ba į kokį “institutą." kur 
“slaptas" ligas gydo ir nie
kad neišgydo.

Dr. Margeris.

I

BROOKLYN, N. Y.
Bus nepaprastas susirin

kimas.
Kriaučių susirinkimas lap

kričio mėnesį dėl tūlų prie
žasčių neįvyko, todėl gruo
džio mėn. pradžioj, rodos 12 
d., bus šaukiamas nepapras
tas susirinkimas. Kiek teko 
patirti, tai pildančioji taryba 
projektuoja rinkimu pakeiti- 
ma.' Kokis tikrai bus Pild. -’T'
Tarjbos pasmlymas pakeiki darbininkai. Taiei
rinkimus t>kra, pasakyt, ne- įa(knanti su#irinkima ats“i. 
galiu. Bet daugelis kalba. fankvki,o- f,. han.
kad norima pravesti suma
nymą. kuriuo visa valdyba 
butų renkama iš sykio ir vi
siems metams, ir kad rinki
mai butų ant balotų, o ne su
sirinkimuose rankų pakeli-į
m u.

-Jeigu skyriaus Pild. Taiy-^riSuoš ___ .......
ba įstiesų daiy’s šitokį pasiu- q skandajas taj sovįetŲ valdžia ........ . .....
jymą, tai reikia^.pasakyti,.tokia. Tūlas Deikus buvo pa- nuplakė 300 valstiečių." Esą, 

.e-v, skolinęs vienai kriaučių kor- Rusija yra tokia didelė, kad 
poracijai ar atskiram kom- ten valdžia dar negalėjo pa

imti į savo rankas visų kai
mų, kuriuose dar tebesanti 
kokia tai “kulokų valdžia.” 
Anot Bimbos, tuos kaimie
čius nuplakė “kulokai," kuo
met iš jų buvo pareikalauta 
žemė. Bet skaitydamas “Ke
leivį" toliau. Bimba pats sa
ve sukritikavo, nes žinioje 
buvo aiškiai pasakyta, kad 
plakimas įvyko ties gaisrine 
mokykla ir Iževskio fabriku. 
Iš to juk aišku, kad plakimas 
buvo mieste, o ne kaime.

Pabaigoj duota klausi
mas: “jeigu Rusiją valdo 
darbininkai ir valstiečiai, tai

AKRON, OHIO.
Bimba pats save sukritikavo.

Lapkričio 10 d. čionai kal-

ma buvo: skirtumas tarpe 
Lietuvos ir Rusijos, minint 
10 metų nepriklausomybės 
sukaktuves. Teisingai sa
kant. jis nekalbėjo, bet skai
tė iš laikraščių ir rodė publi
kai ant popieras nupieštus 
stulpelius, trumpus ir ilgus, 
kurie neva ženklino Lietuvos 
skolų kilimą ir industrijos 

lankykite skaitlingai ir ban- puolimą kiekvienais metais, 
dykite pakeisti rinkimų tvar
ką ir štukinį darbą.

Vienas šunkomunistis, 
R- (jis yra vadinamas ko
munistų pūslė) man pasako- Taipgi perskaitė "Keleivį 
jo, kad buk Pild. Taryba su- sako: “žiūrėkite, kaip Mai- 
sekus “baisų skandalą." ku- kis šmeižia Sovietų valdžią.

> busiančiame susi- patalpindamas žinią, kad 
rykštėmis

I

Kalbėdamas apie Rusiją, sa
kė buk ten viskas kįla, žmo
nės organizuojasi ir jau esą 
apie trys milionai unijistų. -  - - - —— . - ... • ir

i

kad jis yra geras, šitokia rin
kimų sistema mes išvengtu-: 
medaug nesmagumų, daug panul'apie $400 ?r‘‘būvo Pild. 
lermų ir sutaupmtume daug Tarvbos nariu 
energijos. Renkant valdybą: 'žmogus
balotų tvarka, jeigu paskirs-h *' ‘ 
tyli balsavimo vietas bent k^mpanaitaUsb komiteto 
tnjose vietose ir per kokias 3' nalys_ jr ka(ia šis žmogus pa- 
--------  — „'sko]ą atsiėmė (čeki) ir vie- 
progos dalyvauti valdybos nam-kitam parodęs pasisa- 
nnkimnose n be jokių bar-: kė, kad kompanija atmokėjo 
miĮ. be lermų ir butų labai jam komunistai
teisinga. surado “baisų skandalų.“ Ar

Antras svarbus dalykas, į žmogus, paskolinęs kriaučių 
tai štukinio darbo sistemos;bizniui pinigų, nustoja nario 
klausimas. Apie darbą nuo i teisių organizacijoje, tai vei- 
kavalkų daug nereikia nei kiausia dar turėsim “išspręs- 
kalbėti — kavalkų darbas Iti" šiame susirinkime. 

Į tai yra pragaištingas dėl mus1 Adata.

0 kadangi 
ne komunistas, 

tai jie padarė, kad jis buvo

kia, socialistu diegas įleidęs dienas, tai visi nanai turėtų;?kola atsjėmė (čeki) i
giliai šaknis visuomenėj ir 
jokie mulkintojai jo nepa
kreipė nei i dešinę, nei i kai
rę. St. Žukauskas.

1

Mėgimas būti pagirtu, ne
paisant kaip ji menas slėp
tų. maž-daug bujoja ir žydi 
visų musų širdvse.

kodėl pereitais metais Rusi
joj uždaryta kalėjimuose 
20.000 valstiečių ir sumokė
ta 100,000 dolerių pabaudų 
vien todėl, kad jie pardavė 
javus privatiniams pirkliams 
brangiau, negu Sovietų nu
statyta kaina?” Bimba atsa
kė, kad Sovietų valdžia ne
nori šaudyti pirklių, tai bau
džia valstiečius. Sulyg jo lo
gikos išeina, kad valstiečiai 
patys save nubaudė pinigais, 
o kurie negalėjo užsimokėti, 
tai geruoju nuėjo kalėjiman. 
Tai dar sykį patvirtina, kad 
tarpe juodųjų ir raudonųjų 
fašistų skirtumas labai ma
žas. Liudvinavo Petras.

1 <



>.

KELEIVIS

irai, tėve: tik aš negaliu su
prasti. kokia tau bus nauda 
iš to. kada mišias atlaikęs 
kunigas nupirks savo gaspa- 

< linui skrybėlę už tavo de- 
! šimtinę.

—Tu taip nekalbėk, Mai
ke. ba tokia šnekia užgauna 
mano krikščioniškus jaus
mus. Žmonių yra biskį man- 
dresnių už tave, ir tai duoda 
ant mišių, kad ponas Dievas 
sveikatą sugrąžintų, tai ką 
jau tu čia gaii sprečytis! Ot, 
duosiu spritku į nosį, tai ir 
bus tau vyresnį kritikuot.

—Kritikos nebijok, tėve, 
nes ji parodo tau klaidas, ku
rių tu pats nepastebi.

—O kur aš klystu?
—Tu visame klysti, tėve. 

Pavyzdžiui, tu tiki, kad už-

—Siur, M nike.
—Bet tai yra klaida, tėve. 

Juk tu ir pats žinai, kad mi- 
šiomis da uieka> neišsigydė. 
Patys kunigai susirgę šau
kiasi gydytojų pagalbos, o 
ne maldomi- gydosi. Nelabai 
senai sirgo pats popiežius, o 
ar jis mišiomis gydėsi? Ne, • 
pasišaukė geriausius dakta-'
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VIENO DEIMANTO 
ISTORIJA.

_ _______ Yra kalbama, kad bran-
nis! Dabar serga Anglijos gieji akmenys, kaip antai: 
karalius. Jis taip pat ne ant 
mišių duoda, bet pasišaukė 
geriausius gydy lojus ir jų pa
galba stengiasi išgelbėt savo 
gyvastį, kad nereiktų į dan
gaus karalystę keliaut. O tu, 
tėve, norėtum mane įtikinti, 
kad mišiomis galima nuo li
gų apsiginti. Argi šitie faktai 
neparodo, kad tu klysti?

—Užteks. ‘

deimantai, safirai, rubinai ir 
kiti, būna dažnai užkeikti, 
t. y. gali žmogui, kurs juos 
turi, atnešti daugi nelaimių 
arba kai kada ir laimės, čia 
papasakosim apie du bran
gius akmenis, kurių vienas 
buvo nelaimingas, o antras 
laimingas.

Pirmasis, didelis mėlvnas♦ * * *1 U1V.IVU0 nu-.

- - . - , , --------- Maike. Einu deimantas buvo kilęs iš Indi-
pirkęs mišias tu gali pasveik-jpas prabaščių nasiklaust, ar jos ir jis maždaug kainojo 

tik tu nemeluoji. apie $500.000. ----

—Ai don kėr, ką tu sakai 
Kas vaike, bet šeptunai yra orait 

į ir labai iškada. kad mes jų
° “ r.cturi“? Amerike. Aš esu 

Jšiur, Maike. kad jie mane iš
gelbėtų nuo slogos.

—O ar žinai, kaip “šeptu
nai” gydo?

—Jeser. vaike. Jie žino to
kius sekretnus žodžius, ku
riais užkalba ir liga sudyla 
kaip kamparas. Kai kada pa
rašo ką nors ant popieriuko 
ir liepia jį suvalgyti, kas irgi 
pamačija.

—Gerai, tėve.
sakysiu, ką jie parašo ant to
kio popieriuko. . kurį liepia 
-uvalgyt. Vienas gudresnis 
amerikonas kartą Lietuvoje 
.yčia nuėjo pas tokį “šeptu- 
ną” neva gydymo jieškoti. 
Tas “šeptunas” parašė jarr. 
raščiuką ir kurį liepė su val
gyt. Bet amerikonas tik įsi
dėjo į burną. nenurijo jo. o 
išėjęs laukan išėmė tą raščiu
ką ir perskaitė.

—O kas ten, vaike, buvo 
parašyta?

—Buvo parašyta taip: 
“Ryk. durniau, o gal nepa
stipsi.” Užtai tas “šeptunas” 
buvo areštuotas kaipo žmo
nių išnaudotojas ir monel- 
ninkas. Tie “šeptunai” visi 
tokie apgavikai. »

—Ii- daktarai, vaike, lupa 
žmonių pinigus, bet tankiai 
nieko nepamačija. Mano ku
rna serga nuo gumbo jau ke
liūtas metų. Ėjo. ėjo pas vie
ną žydą daktarą, o sveikatos 
vis nėra. Ėjo pas kitą, irgi 
nieko.

—Reikia nepamiršti, tėve, 
kad ir Amerikoje yra visokių 
daktarų, — gerų ir blogų. 
Reikia eiti pas gerus dakta
rus. Lietuviai privalo eiti pas 
lietuvius gydytojus, kurie 
skelbiasi musų spaudoj, nes 
jie savo žmogaus neišnaudo
ja taip, kaip kokis nepažįsta- 
imas svetimtautis.

—Kaip žiuriu. Maike. tai

Per neturime 
ne-!

Kaimo gatvė, tarp baltų nškę, pririštą prie jo, hunais 
molinių pirkių. žiauriai “1 ’ ' ' ' " ' "
staugdama slenka nepapras
ta procesija.

Eina minia žmonių, eina 
tirštai ir palengva, —liejasi 
kaip didelė banga, o jos prie
ky žingsniuoja kumelka. juo
kingai gi ūbi kumelka, paniu- 
i usiai nuleidus galvą. Pakė
lus vieną pirmutinę koją, ji 
taip nepaprastai papurto gal
va. tarsi nori savo šiurkščiu 
snukiu baksterėti

.smiltis.

—Gud ivnyk. Maike! 
—Gerą vakarą, tėve, 

naujo?
—Nefylinu. vaike. 

Tenksgivink susirgau ir 
žinau nuo ko.

—Gal persi valgei?
—Nausa, Maike. Aš nega

lėjau persivalgyti, ba tik vie
ną kalakutą suraitojau ir po
rą pantelių munšaino ištrau
kiau. na ir pustuzinį bonkų 
alaus ištuštinau. Tiek suval
gyk vaike, tokiam generolui 
kaip aš. tai nieko negiliuoja.

—Taigi, kad persivalgei. 
Tavo amžiaus žmogui ne
sveika tiek daug valgyt ir 
gert.

— Niekus tauški. Maike 
Tuzinai, kad nuo pereitos 
nedėlios prasidėjo šventas 
adventas. tai reikėjo biskį 
daugiau pasistiprinti, kad 
galima butų ištrivoti iki Ka
lėdų.

—O ką gi tau skauda?
—Šaltis mane smaugia, 

vaike, tai visą skauda, o la
biausia galvą. A.r nežinai ge
rų liekarstvų?

—Gerk šilto vandens daug 
ir pasilsėk gerai — tai ge
riausi vaistai nuo slogos.

—Nausa, Maike. Vande
niu ligos nenumarinsi. Ge
riausios liekarstvos nuo šal
čio. tai kvorta očiščenos, tik 
bėda, kad negalima jos gau
ti.

—Degtinė neišgelbės ta
vęs nuo slogos, tėve, verčiau 
nueik pas gydytoją, jeigu 
tikrai sergi.

—Pas daktarą, vaike, aš 
neisiu, ba daktarai tik pini
gus išlupa, o sveikatos ne
duoda. Gal tu žinai kur šep- 
tuną. kuris užkalba nuo šal
čio?

—“Šeptunų" Amerikoj 
nėra, tėve: o jeigu ir butų, 
tai jie nieko nenusimano, 
apie daktarystę ir tau nepa-! 
gelbėtų.

—Tu turi didelį misteiką,. 
vaike. Šeptunai Lietuvoje „ 
yra išgydę daug tokių ligo- ‘s tavęs tikras balamutas. 
nių. kurių daktarai negalėjo burtininkų tu nepripažįsti 
išgydyti. Viečųos pomėties daktarai tau ne visi olrait. 
mano bobutei šeptunai už- Jeigu jau taip, tai as tau pa
kalbėjo nuo rožies, ir ji pa- -akysiu. kad geriausia lie- 
sveiko. o daktarai butų ją iš- karst va yrą mišių šventų už
varę iš šio svieto.

—Jeigu tavo bobutė pa
sveiko. kaip sakai. nuo “šep- 
tuho?’ tai tik dėlto, kad ji. 
butų pasveikusi ir be jo pa
galbos. žmogaus kūno orga
nizme eina nuolatinė kraujo 
kova su ligų bakterijomis, ir 
kaip greit organizmas apgali šimtinę ir nieko už ją negau
tas bakterijas, taip greit ligo- ’• 
nis pasveiksta. Tad reikalin-' --Durniau, argi tu nesu- 
gas geras poilsis ir atatinka- Planti to, kad už tą dešimti- 
mas maistas, kad kraujas ga- n? kunigas atlaikys už mane 
lėtų pasekmingiau kovoti calunavas misiąs? 
prieš įvairias ligų bakterijas. Aš tą suprantu labai ge-
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į kelio
i smiltis, o kada ji perkelia . « t
pasturgalinę koją, jos strė- ja- plačiai 
nos pasvyra žemėn, ir rodos, 

į kad ji tuoj parpuls.
Prie vežimo pirmagalio 

virve pririšta už rankų maža, 
visiškai plika moteris, beveik 
mergaitė. Ji eina kažkaip ne- 

i paprastai — šonu, jos galva 
. Į tankiais, sutaršytais tamsiais

As tau pa- plaukais, pakelta aukštyn ir! 
truputį atlošta atgal, akys 
plačiai atidarytos ir žiuri 
kaž kur tolumon, beprasmiu 
žvilgsniu, kuriame nėra nie
ko žmogiško. Visas jos kūnas 
išmargintas mėlynais ir mėls- 
vai-raudonais plėtimais. ap
skritais ir pailgais. Kairioji 
kieta mergaitiška krūtis per
kirsta. ir iš jos sunkiasi krau
jas... Jis padarė purpurinį 
ruožą per pilvą ir žemiau, li
gi kairės kojos kelio, o ant 
blauzdos jį dengia rusvas 
sluogsnis dulkių. Rodosi, kad 
nuo šios moters kūno nulupta 
siaura ir ilga odos juosta, ir 
turbut per pilvą šios moteriš
kės ilgai mušė pliaucka, — 
jis stebėtinai sutinęs ir visas 
baisiai mėlynas.

šios moteriškės 
grakščios ir mažos, vos eina 
smėliu. Visas liemuo baisiai 
išlenktas, -svyruoja. ir nie
kaip negalima suprasti, ko
dėl ji dar laikosi ant šių kojų, 
perdėm, kaip ir visas jos kū
nas. padengtas mėlynėmis, 
kodėl ji nepuola žemėn ir. 
pakilus ant rankų, nesi velka 
paskui vežimą dulkėta ir šil
ta žeme...

() vežime stovi aukšlį vy
riškis. baltais marškiniais, 
juoda kepure, iš po kurios 
kabo, perkirsdamas jo kaktą, 
šviesiai rudų plaukų pluoš
tas: vienoj rankoj jis laiko 
vadžias, kitoj — botagą ir 

11 metodiškai smauksti juo kar- 
n .tą arkliui per nugarą, kartą

I

i

apie $500.000. Bet visiems 
savo savininkams jis buvo 
didžiai nelaimingas. Jo isto
rija yra tokia:

Šešioliktojo amžiaus vidu
ry' vienas Indijos pirklys at
vežė jį į Veneciją, kur jį nu
pirko Venecijos valdovas 
(dogas). Bet kartu su dei
mantu pirklys atvežė ir ma
rą. Degas mirė maru. Dei
mantas pateko vienam Flo
rencijos karo vadui, kuris li
ko nužudytas. Vi$į kjū jo sa
vininkai mirdavo ne savo 
mirtimi. Aštuonioliktame 
šimtmety tas deimantas atsi
dūrė vienam italų vienuoly
ne. iš kur jį pagrobė vienas 
franeuzų kareivis. Iš karei
vio deimantą nupirko gene 
rolas Zaralis. Po kelių dienų 
generolas buvo užmuštas ko
voj. Tada deimantas pateko 
vienam turkų sultonui, kurs 
tuoj buvo nuverstas nuo sos
to ir mirė ištrėmime. Iš sulto
no deimantas pateko franeu
zų karalienei Marijai An- 
tuanetai, kuri jį nešiojo, kol 
liko nužudyta. Po to jis atsi
dūrė pas princesę Lambalę 
kulią revoliucionieriai nu 
žudė. Ispanų diplomatas, 
kuris vėliau nupirko ta dei
mantą. buvo kelionėj užpul
tas plėšikų ir nukautas. Plė
šikai buvo tuoj sugauti ir nu 
žudyti, tečiau vienas sv 
brangiuoju deimantu pabėgo 
ir stojo tarnauti jurininku į 
vieną laivą. Kelionėj laive 
kilo maištas ir plėšikas kapi
tono įsakymu buvo pakaitas. 
Deimantą pasisavino kapito
nas, bet netrukus jis buve 

dan- nušautas Meksikoj. Po kiek

plaukia minia ir taip pat rė
kia. staugia, švilpia, juokiasi 
liūliuoja... Kariais vienas jų 
užbėga priekin ir stačiai vei
dan moteriškei beria ciniš
kais žodžiai?. Tada minioje 
plyšęs juoka> nustelbia visus 
kitus balsus r pioną botago 
švilpimą ore... Eina moters 
sujaudintais veidais, paten
kintai spindinčiomis akimis. 
Eina vyrai ir rėkia kažką 
šlykštaus ta n . kuris vežime... 
Jis atsigręžia į juos ir kvato- 

i atidaręs burną. 
Smūgis botago moteriškei... 
Botagas, plonas ir ilgas, apsi- 
vynioja apie petį, ir štai jis 
įsispraudžia pažastim.. Tada 
kaimietis, kuris muša, stip
riai patraukia botagą į save; 
moteriškė spiegiančiai surin
ka ir. pasvirus atgal, puola 

! aukštelninka i smėli... Dau- 
gelis iš minios puolasi prie 
jos ir, pasilenkdami prie jos, 
uždengia ją 'avimi. 

Kumelka sustoja, bet po 
minutės ji vėi eina, ir sumuš
toji moteriškė ta i n pat vėl 
slenka paskui vežimą. Ir 
vargšė kumelė, palengva ei
dama, vis mosuoja savo žiub- 
ria galva, tai? nori pasakyti: 

—Štai kaip niekšinga būti 
gyvuliu! Gali priversti daly
vauti visokioj šlykštybėj... 

O dangus, pietinis <" 
gus, visiškai grynas,— nei laiko nelaimingasis deiman 
vieno debesėlio, ir iš ten va- tas atsidūrė Amsterdame pa. 
saros saulė gausiai skleidžia'vieną juvelirą. Juveliras pa 
deginančius -pindulius. sikorė. Deimantą nupirkę

akmeniu, kurs jai buvęs la
bai nelaimingas. Ir teisme 
ponia atsisakė atgal pasiimti 
akmeni, kurs taip ir paliko 
mergaitei. Tečiaus mergaitei 
jis atnešė laimę. Ji greitai 
gavo gerą vietą didelėj krau
tuvėj, i kurią pradėjo eiti 
daug žmonių pirkti tik tam. 
kad gavus progos pamatyti 
gražųjį opalą, kuri mergaitė 
nuolat nešiojo ant piršto. 
Opalas virto gera reklama 
krautuvei. Mergaitė pralobo.

Daugiausia brangiųjų ak
menų randasi pietų Afrikoj 
ir Indijoj. Ypač yra pagar
sėję savo brangenybėmis In
dijos kunigaikščiai —-vadi
nami maharadžos. Jų karū
nos, brangiais akmenimis 
papuoštos, kainuoja milži
niškus pinigus. Pasakoja, 
’dkl vienas maharadža turįs 
kalimą, kuri kainuojanti 
daugiau S 10.000.000.

Atmetus prietarus, matyti, 
kad brangieji akmenys dau
giau nelaimės, kaip laimės jų 
savininkams sudaro.

AR GALIMA BUS NU
LĖKTI I MĖNULI?

Kam neteko skaityti gar
saus franeuzų rašytoju Julės 
Verno romano apie kelionę 
i mėnulį? Ir kas, ištikrujų, 
žiūrėdamas j begalinę dan
gaus aukštybę, nenorėtų nors 
kartą ten nuskristi ir ištirti 
dangaus paslaptis? Žmogaus 
mintys nuolat kyla į aukštį— 
pasiekti žemei artimiausius 
dangaus kunus. pirmoj eilėj 
—mėnulį. Ar žmogus kada 
nors galės nuskristi į mėnu
lį?

Šių dienų mokslas yra lin
kęs atsakyti į tą klausimą 
teigiamai. Taip, iš tikrųjų, 
žmogus gali turėti: vilties 
skraidyti nepabaigiamose 
dangaus platybėse. Žinoma, 
paprastu orlaiviu neskris, 
net labai aukštai juo negali
ma pakilti, nes trūksta oro — 
nėra ant ko orlaiviui laikytis. 
O tarp žemės ir mėnulio yra 
didžiulis tarpas be oro. Reiš
kia. norint pasiekti mėnulį, 
reikia pastatyti laivą, kurs 
galėtų judėti ir absoliutinėj

KAIP GREITAI DAUGĖJA tuį.u!noj Toks laivas galima 
ŽMONĖS? varyti tiktai rakietomis. ku-

nuolat sprogdamos
ŽMONĖS?

Vienas vokiečių moksli- rio: _
ninkas svarstė klausimą, j stumtų jį pirmyn. Dabar jau 
kiek iš viso žemėj galėtų su-j yra daromi mėginimai ra- 
Jlpti žmonių? Mokslininko Į kietomis varyti automobilius 
apskaičiavimais. žmonių j ir aeroplanus. Bandymai da- 
skaičius yra padidėjęs dvi-ivė geių vaisių. Tuo budu ti- 
gubai per paskutinį tukstan-! kimasi. kad galima bus pa
tį melų. Prieš tuksiantį metų!statyti milžinišką raktetą, 
žmonių žemėj buve apie 900jkuri gelėtų nulėkti ligi mėnu- 
milionų. o dabar jau 1912 Į Mo. Tečiau vargu ar pirmam 
milionu. Jei žmonės daugės bandymui atsiras labai daug 
tokiu pat greitumu, kaip lig- drąsuolių, norinčių būti pir- 
šiol, tai po 120 metu, vadina- maišiais keleiviais į mėnulį, 
-i 2050 melais, busią apie ke-' Dėl to, kad į mėnulį daug pa- 
uris milijardus žmonių, o vojingiau keliauti, kaip į 
vėliausiai — 2200 metais — Brazilijos gyvatyną. O jeigu 
jau astuoni milijardai. Da-'Jr galima butų mėnulį pa
ganinėmis sąlygomis tai bu- riekti, tai klausimas tuomet 
:ų didžiausias skaičius žmo- kila. kaip atgal sugrįžti? 
nių. kurį galėtų išmaitinti 
žemė, jei, žinoma, ligi to lai
ko nebus surasti nauji mais
to šaltiniai.

Kasdien dabar žmonių 
gimsta 50.000 daugiau, negu 
miršta. Taigi, kasdien žmo- ___ __
nių padaugėja 50.000 galvų, džiojo pėdomis. Kai Kabu- 
Vadinasi. per 20 diėnų pa- ian atvyko 700 Afganistano 
daugėja vienu milionu, o per parlamento narių, karalius, 
metus—18 milionu. į apžiūrėjęs juos, liepė tuo

----------------- Ijau nuskusti barzdas irusus. 
KOKIA TEMPERATŪRA t Tuojau buvo pakviesti skuti- 

ŽEMĖJE?

NUSKUTO PARLAMEN
TO ATSTOVAMS BARZ

DAS IR USUS.
Iš Kubulos praneša, kad 

Afganistano karalius Ama
nda eina rusu caro Petro Di-

kojos

I

deginančius spindulius.
r ❖ #

Čia aš aprašiau ne alego
rišką persekiojimo vaizdą ir 
ne kankinimą pianašo. ne
pripažinto savo tėvynei, ne, 
deja! Tai vadinasi — “vy- 
vod.” Taip baudžia vyrai ne
ištikimas žmonas: tai gyve
nimo vaizdas, papročiai. —ir 
15 d. Kakdibovkos kaime, 
tai aš mačiau 1891 m. liepos 
Chersonskoj gubernijoj.

Maksim Gorkij?

Ar Žinot, Kad—
Toj vietoj, kur dabar sto

vi Bostono miestas, pirmuti
nė trioba buvo pastatyta 
1630 metais.

pirkimas. Užsimokėjai kuni
gui dešimtinę, tai gali būt 
spakainas. kad niekas tavęs 
neapgaus.

—Bet tu pats apsigausi, 
tėve.

—Kokiu spasabu?
—Tokiu, kad išleisi de-

tą arkliui per nugarą, kartą 
per pliką kūną mažos mote
riškė-. ii- be to jau sumuštą 
ligi nežmoniško vaizdo. Ru
dojo kaimiečio akys pasriuvę 
krauju ir spindi piktu 
džiaugsmu. Plaukai tamsina 
jų žalsvą spalvą. Marškinių 
rankovės, užraitytos ligi al
kūnių. apnucgino tvirtas, 
muskulingas rankas, apau
gusias tankiais rudais plau
kais: jo burna pilna aštrių 
baltų dantų, atidaryta.

Ne\v Yorko valstija pirma 
vadinosi Naujaja Olandija, 
bet 1664 metais anglai ją už
kariavo ir pavadino dabarti
niu vardu.

Juodveidžiai buvo atvežti 
Amerikon pirmu kartu 1619 
metais. 30 d. liepos. Olandų 
laivas tuomet 20 jų pardavė 
Virginijoj kaipo vergus.

! Eskimosai gyvena dau
giausia poli jandri joj. t. y. to- 

ir kioj šeimynos formoj, kur 
kartais kaimietis kimiai rik- viena moteris turi po keliata 
-----^ vyrų. Nors savo namus jietel ia:

—N—na... ra—agana! Ei! stato iš sniego, tečiaus gyve- 
N—na! Aha! Še!... Ar taip,1 na juose daugiausia nuogi, 
broliukai?... Išiklydamiesi prieš ugnį, ku-

O paskui vežimą ir mote- rią kūrena iš žuvies riebalų.

Deimantą nupirkę 
vienas amerikietis, kuris vė 
liau nukrito nuo laiptų ir už
simušė. Deimantas pakliuvę 
vienam ispanui, kurį nušovė 
jc žmona. Tada deimantą? 
perėjo į kito ispano rankas 
bet laivas, kuriuo ispanas 
važiavo. 1909 m. nuskendę 
netoli Singapūro. Kartu nu 
skendo ir deimantas. Atrodė 
kad jau pasibaigė ilga nelai 
mių eilė. Bet narai iškėlė pa 
skendusi laivą, ir deimante 
įsigijo amerikietis Maclean 
1912 m. tas amerikietis išvy
kę) iš Anglijos New Yorkan. 
bet laivas Atlantiko vande 
nyne nuskendo. Žuvo ir ame
rikietis su deimantu... To lai
vo ligšiol da)- niekas neiškėlė 
iš vandens. Laivo vaidas — 
“Titanikas”...

Su kitu brangiu akmeniu 
—opalu, kui is, manoma, sa
vininkui atnešąs ligas ir ne
laimes, buvo tok* atsitikima? 
Paryžiuj. Į vieno juvelire 
krautuvę atnešė vargšė mer
gaitė parduoti nepaprasto 
gražumo ir brangumo opalą. 
Manydamas, kad mergaitė 
bus tą brangenvbę pavogus, 
krautuvės savininkas ją su
laikė ir perdavė policijai. 
Byla atsidūrė teisme, kui 
mergaitė papasakojo, kati 
viena jai nepažįstama ponis 
einant gatve jai užmovusi 
tą opalą ant piršto ir pati 
dingusi. Iššauktoji teisman 
toji ponia patvirtino mergai
tės pasakojimą ir pareiškė, 
kad ji norėjusi nusikratyti

kai ir netrukus deputatai. 
Jei žemės paviršiuje vasa- ka,P užsienių spauda rašo, 

a, tai kokia metų dalis buvo padėjo barzdas ant tėvynės 
trijų metui žemės gilumoje? aukuro. 
Matote, kad ir ten vasara? • 1
Ne. Žemė yra blogas šilumos 
aidininkas, todėl temperatū
ros svyravimai įvykstantieji 
žemės paviršiuje ateina že
mės gilumon žymiai susivėli
nę. Į

Tikslus matavimai paro- w .
lė, kad šilčiausias momentas papročiu. ant žemės pasirie- 
3-jų metrų gilumon ateina kojas, 
susivėlinęs 76 dienomis, o 
šalčiausias—108 dienoms?
Tai reiškia jeigu šilčiausia

Po to. jie buvo apvilkti 
europietiškais drabužiais ir 
apauti europietiškais batais, 
ant galvų užmauta cilinde- 
riai. Kad reforma butų pilna, 
parlamento salėj pastatyta 
kėdės. Iki šiol afganiečių 
parlamentas sėdėdavo, rytų

PIGI KELIONE.
_ _ Paryžiaus laikraščiuose

diena buvo žemės paviršiu- kas tai įdėjo skelbimą, kad 
ie sakysime 25 liepos, tai už 25 santimus nurodysiąs 
3-jų metini gilumoje bus tik 9 kiekvienam pigų kelionės 
spalių! O jeigu didžiausias būdą, žinoma, atsirado no 
šaltis buvo 15 sausio, tai toje rinčių pigios kelionės, kurie 
gilumoje bus gegužės mėne
syje. Žinoma, nebus tai toks 
šaltis ar karštis, koks buvo 
žemės paviršiuje, bet bus že
miausia ar aukščiausia tem
peratūra visuose metuose 
>-jų metini gilumoje.

nusiuntę 25 cant. gavo tokio 
turinio laišką: “Miegok ra
miai. pilieti, savo lovoje ir 
atsimink, kad žemė sukasi. 
Ir tu važiuoji sykiu su žeme.

- mėgsti gražius reginius, 
' • tai atidalyk langą ir gerėkis 

riurėdamas į žvaigždėtojo 
PATI PAŠOVĖ VYRĄ, IR dangaus paveiksią ’’

TEISMAS RADO JI Į -------------—
KALTU. PARYŽIUJE 3 MOTERYS

Bui lington, Vt. — Gafų PASMERKTOS MIRIOP. 
šeimynoj čia įvyko tragedi
ja. Žmona pašovė vyrą, kad 
jis namie nenakvoja. Mote
ris buvo areštuota. Teisme 
jos vyras liudijo, kad jis nak- 
imis nenakvojęs namie, nes 

bijojęs savo pačios. Bet Ga- 
fo kaimynas King paliudijo, 
kad naktimis Gaf ateidavo 
prie jo pačio* Teismas pri
pažino Gafą Kaltu.

Paryžiaus kalėjime dabar 
sėdi 3 moterrš pasmerktos 
miriop už nužudymą nesavų 
vaikų, kin iuos joms reikėjo 
auginti. Viena jų užbadė pei
liu 9 melų amžiaus savo po
sūnį. Manoma tečiaus, kad 
mirties bausmę prezidentas 
Doumergue pakeis kalėjimų 
ir kad ant giljotinos joms eiti 
nereikės.



No. 49. Gruodžio S d„ 1928. 5

Visokios Žinios.
GRAF. KAROLYI’UI VĖL 

NELEIDO IVA2IUOT 
AMERIKON.

Amerikos Pilietinių Lais
vių Sąjunga praneša, kad 
grafas Karolyi, pirmutini? 
Vengrijos prezidentas, šio 
mis dienomis vėl bandė įva
žiuoti į Suvienytas Valstijas 
bet Valstybės Departamen 
tas nedavė jam leidimo įva 
žiuoti. Jis buvo bandęs jai 
pirmiau čionai įvažiuoti, bu 
tent 1925 metais, bet ir tuo
met jo neįleido. Dabar jį čio
nai kvietė Amerikos Pilieti
nių Laisvių Sąjunga, kuri ko
voja su visokia reakcija.

DEMONSTRANTAI PRIEŠ 
HOOVERJ GAVO PO 6 
MĖNESIUS KALĖJIMO.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad išvažiuojant Hoove- 
•iui pietų Amerikon, keli ko- 
nunistai įtaisė demonstraci
ją ant stoties ir iškėlė vėlia
vas su tokiais užrašais, kaip 
‘Šalin imperializmas,” “Lai 
ryvuoja komunizmas,” ir tt. 
Trįs jų buvo užtai areštuoti, 
r dabar pranešama, kad tei
smas kiekvienam jų davė pc 
j mėnesius kalėjimo “už kė- 
imą betvarkės viešame susi
rinkime,” tečiaus bausmę su
spendavo ta išlyga, kad jie 
nesirodys daugiau tame mie
stely ir kad per 6 mėnesiu? 
nedarys daugiau panašių de
monstracijų.

PAKĖLĖ FRANCUZIJOS 
PREZIDENTUI ALGĄ.
Francuzijos parlamentas 

nutarė dvigubai pakelti pre 
zidentui Gastonui Doumer- 
gue’ui algą ir išlaidas. Iki 
šiol jis gaudavo iš viso 1,- 
800,000 frankų metams, o 
dabar gaus 3.600,000 frankų 
į dvyliką mėnesių. t Nors tai 
dideli pinigai, bet* visgi jų 
vertė yra daug mažesnė, ne
gu buvusi prieš karą Francu- nelaimėse Jungtinėse Valsti- 
zijos prezidento alga. Tuo- jose buvo užmušta ant vietos 
met jis gaudavo 1,200,000 21,160 žmonių. Bet šitas re- 
aukso frankų, kas Amerikos kordas padengia tik 91 gy- 
pinigais reiškė $240,000. h’entojų nuošimtį. Jeigu pa- 
Šiandien gi 3,600.000 frankų '; imti visus gy ventojus, ir jei- 
reiškia tik $140,760 Ameri 
kos pinigais. •

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
25,000 ŽMONIŲ.

Šiomis dienomis komerci
jos departamentas Washing- 
tone patiekė smulkių žinių 
apie automobilių nelaimes. 
Pasirodo, kad pereitais 
(19271 metais automobilių

DETROITO-WINDSORO GELEŽINIS TILTAS.

KELEIVIS

Detroito ir Kanados mie sto \Vindsoro dabar yra statoma didelis geležinis tiltas. Šitas pa-Tarp
veikslas buvo nuimtas, kuomet užbaigus pirmutinę tilto grandį buvo daromos iškilmės 1928 va
sarą. Iškilmėse dalyvavo jachtos ir orlaiviai.

NAUJA LITERATŪRA.
Salakas. Turgaus d ieną j 

keletas asmenų iš po apsiaus-! 
tų nedrąsiai dalino šimltlą 
egzempliorių naujos literatū
ros — “Tautininkai ir vals
tybė.”

P AJ IEŠKOJIMAI

PLATELIŲ EŽERO 
LYDEKA.

Plateliai. Sedos vaisė. To-

Pajieškau broliu Adomo Kižio, Ma- 
riampolv-’ apskr. Mikaitiškio vaisė., 
Plutiškių parap, Puslavančio kaimo. 
Ii;iIąo tiniu laiku ju- gy vena Ameriko
je apie Sh<-nat.<loab. Pa. kas apie jį 
žino malonėkit pranešti arba pats lai 
atsišaukia. JONAS K1ŽYS (5") 
351 Magnu avė., \Vinnip<-g. Man., 

Canada.

Ana Luinaitė-Milašienė, pajieš :uu 
brolio Adolfo Luir.io. seniau gyveno 
Bostone ir apie Bostonu, dabar jau 5 
metai nežinau kur randus. Kas ap:e, 
jį žino malonės pranešti.

ANA MILAŠIENĖ i
23 Main st., No. Andcver, Mass.

pajieškau švo- 
urabj$), seniau gyveno

Eizbieta Liuli 
gėrį Julių Burabj _
Chicagoje, 42 E. 103-rd st., dabar ne
žinau Kas apie jfTim malonėkit pra
nešti arba pats malonės atsišaukti, tu
riu svarbų reikalų. (50)

ELZBIETA l.LBK ’KIENĖ
1432 Geger avė., N. S. Pittsburgh, Pa

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės nuo 25 iki 35 metų; aš esu 
35 metų. Merginos norinčios apsivesti 

Benis Grušas paji. skau mano žmo- meldžiu atsišaukti. Su pirmu laišku 
■’ — 12.. i u prisiųsti savo paveikslą. Kiek- 

. Antrašas:
M R J. P. MILLER (19) 

1*. <»., Benton, III.
I _______________________

nos Teieses Grušienės, 1926 metais ji DK**<lži .
eryveiK) Detroit, Mich Kas apie ją ži-. vienai ^atsak^nu^
no, malonėkit pranešti: už pran-/imą 
skiriu $5.00. 1». GRUŠAS

X Prince George sL,
Montreal, (’anada.

Pajieškau pusbrolio Juozo Rutkaus
ko, paeina iš Mariampolės apskr., nuo 
Kazlų Rudos; gridėjau, kad gyvena 
Philadelph'a. Pa. Malonės atsišauki 
arba kas žino teiksis pranešti jo adre
są, už ką tariu ačiū. (49)

PRANAS VA1TOŠKA
Paupio vienkiemis, Skapiškio puštas. 
Lithuania.

Pykai siunčiame dėl rūkančių prabų 
puėka us tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa ISook <«>., 57 Dey .Street,

New York. N. Y.
I

NENORĖJO SKIEPYT 
VAIKŲ, ATSIDŪRĖ 

BELANGĖJ.
Nashua, N. H. — Al’oert 

Peacock. žymus Milfordo 
gyventojas, tapo uždarytas 
čia kalėjiman, kur jis turės 
atidirbti $10 pabaudos ir 
$108.28 lėšų, skaitant po 50 
centų į dieną. Jis buvo nu
baustas užtai, kad neleido 
mokyklon savo vaikų, nes jis 
priešingas skiepymui vaikų 

■ nuo ligų. Jis galėjo tą pabau
dą lengvai užmokėti, bet nu
tarė eiti kalėjiman ir dabar 
vadina save “kankiniu už 
teisybę."

$3,000,000,000 FONDAS 
BEDARBIAMS.

Šiomis dienomis New Or- 
leans mieste buvo Amerikos 
gubernatorių suvažiavimas, 
kur Maine’o valstijos guber
natorius Brevvster išdėstė 
Hooverio planą, kuriuo siū
loma įkurti $3,000,000.009 
fondą statybos darbams kel
ti nedarbo laikais.

Einant tuo planu, kiek
vienos valstijos vyriausybė 
privalo sutaupyt statybos 
darbams pinigų bent dvieju 
metų projektams, o nedar
bui atėjus tuos pinigus pa- 
liuosuoti, tai yra, pradėti 
tuomet statybą, kad parūpi
nus bedarbiams darbo. Tuo 
budu galima busią išvengti 
didžiausių krizių, net tokio 
kaip buvo 1922 metais.

įgu prie užmuštųjų pridėti 
'tuos, kurie buvo sužeisti ir 
mirė vėliau, tai išviso žuvu
sių automobilių nelaimėse 
bus pilni 25,000, sako ko
mercijos depaitamentas.

REIKALAUJA, KAD VAL
DŽIA ATLYGINTŲ UŽ 
VOKIEČIŲ MARKES.
Chicagietis vardu Robert arklys.

J. Thompson buvo prisipir
kęs vokiečių valdžios bonų ii 
markių 1915 metais. Jis už
mokėjo už jas išviso $103,- 
000. Dabar tie popiergaliai 
nieko neverti, todėl jisai no
ri, kad Amerikos valdžia 
tuos nuostolius jam atlygin
tų. Jisai užvedė jau bylą ir 
savo reikalavimą pamatuoja 
tuo, kad Amerikos valdžia 
turi savo rankose pakanka
mai vokiečių turto, ir todėl 
gali jam tinkamai už kaize- 

. rio bonus ir markes užmokė
ti.

I

KOKS BUVO ARKLYS 
PRIEŠ 55,000 METŲ.
Gyvūnijos išsivystymo ty- •.

rinėtojai skelbia, koks buvo je apylinkėje randasi didelis 
arklys prieš 55,000 metų. Po Platelių ežeras, 
tiek metų visas pasaulis kito
kį vaizdą įgavo: pražuvo 
galingi gyvūnai — milžinai, 
nugriuvo kalnai, sunyko ne
išbrendami miškai, upės su
siaurėjo, žmonės paliesti ci
vilizacijos daug pasikeitė, ir, 
gy vuliai evoliucijos keliu pa
ėmė kitokias gyvenimo kryp
tis, kai kurie sucivilizėjo. 
Žvėrys kadaise buvę žmo
gaus priešai arba jo bijoję, 
dabar yra žmogaus artimi; 
draugai, padėjėjai. Pav., kad i 
ir musų mylimas gyvulys

Žvejai pasakojo Įdomų at
sitikimą. Kartą jie sugavo 
nemažą lydeką ir Įtaisė jai Į 
uodegą grandį, manydami 
ją kada nors vėl sugauti, bet 
apsirikta. Jiem< teko sugauti 
ją nebe Platelių ežere, bet 
Plinkšių. Tarp tų ežei-ų atstu
mas yra 18-19 kilometrų.

KARIUOMENĖS KŪRIMO 
10 METŲ SUKAKTUVIŲ 

ŠVENTĖ.
Vyriausias Lietuvos 10 m. 

nepriklausomybės atgijimo 
sukaktuvėms minėti komite
tas suruošė Lietuvos kariuo
menės kūrimo 10 metų su
kaktuvių šventę, kuri įvyko 
lapkričio 25 d.

Pajieškau švogerkos Genovaitės Be- 
lentienės; ji prasišalino nuo savo vyre 
;eptyni metai ir pasiėmė dukterį. Gir- 
lėjau gyvena Scranton, Pa. Jos vyras 
nirė ir paliko daug pinigų dėl jos. 
Kas apie ją žino, malonės pranešti 
arba lai atsišaukia. I 19)

KAZIMIERAS A N D R U š I ’ N A S 
10314 Y ale avė., Clcvelaml, Ohio.

. Ju'iona ir Mort i Snulrvtės, pajioš' o- 
me pusbroliu Pratę* l’.a<ivi!<*. i»a> imi i* 
Šiaulių apskr.. Gmz.lžių v:;lsč., Jrtun -- 
lių kaimo. Jis pats aiba kas apie j? 
žino, malonės priduoti j • adre: ą.

JULIONA SN'L'KITĖ (5o»
1409 So. 48-th st.. Cicero, III.

IŠPLĖŠĖ $30,000.
Daytono* miestely. Ohio 

valstijoj, tapo apiplėštas Ci- 
ty National Bankas. Tris 
ginkluoti banditai liepė ban
ko vedėjui ir jo padėjėjui at
sigulti ant grindų veidais že
myn. o patįs surinko $30.000 
pinigų ir susėdę į automobi
lių pabėgo.

BEDARBIS NUŠOKO NUO 
TREČIO AUKŠTO.

Springfield, Mass. — Čia 
nusižudė bedarbis vardu Ni- 
cholas Boubolica. Jisai atvy
ko čionai iš Manchester, N. 
H., darbo jieškoti. Negalė
damas gauti jokio užsiėmi
mo. jis iššoko per langą nuo 

, ,v.k*.jvj ų [recio auKSto> jr ant vietos
judčjirnas. jos leikslnujj užsimušė 
sau lygių teisių su vyrais, i ' ________
Mahometonų salyje tai labai; MARGl j^jo-VANAGAI- 
nepaprastas apsir 
Iki šiol pas mahometonus 
moteris viešame gyvenime 
negalėjo rodytis. Dabar gi džio.
jau dalykai pradeda kitėti ’ New Britam, C onn. 9 d. 
Teherane jau tankiai galima gruodžio, 
matyti moterų teatruose ii p

PERSIJOS MOTERIS REI
KALAUJA LYGIŲ TEISIŲ.

Persijoj prasidėjo moterų (rečio aukšto, .... . ,JOs -i.i

je cai Iduat MARGUČIO-VANAGAI- 
ireiskimas ČIO PRAKALBOS.

r

Montello, Mass. 7 gruo-

matyti moterų teatruose ii Bridgeporte, Conn. 12 d. 
net restoranuose. Iki šiol te- gruodžio. ..........
nai tokias vietas tiktai vyrai 
galėjo lankyti.

ORLAIVIAI UŽMUŠĖ
3 ŠEIKUS.

Iš Bazrako pranešama, šio. 
kad Persijos valdžios oriai-i 
viai numetė kelias bombas i

Brooklyn. N. Y. lGgruodž. 
j Waterbury, Conn. 1 sau
sio, 1929 m.

Nevvark. N. J. 6 sausio.
W ii kės Barre, I’a. 9 sau

Kingstcn, Pa. 13 sausio. 
“Prakalbos” paįvairintos

Kaip istorikai spėja, prieš 
55,000 metų dideliuose miš
kuose. raistuose gyveno su
tvėrimai panašus į dabarti
nius arklius vadinamus “aoi- 
pais.” Jie buvę daug silpnes
ni ir plonesni negu arkliai. 
•Jie gausiais būriais bastyda 
vos. braidžiodavo pelkėse ii 
miškuose. Kai kurie tyrinėto 
jai sako, kad anie arklii 
pirmtakunai buvę labai pa
našus į dabartines kates, tik 
žymiai didesni. Didžiuose 
pasaulio muziejuose esą tr 
gyviu kaulai, kurie duoek 
pagrindo spręsti, kad iš ji 
'ikrai yra išsivystę dabarti
niai arkliai.

Arkliai kaip visi gyvūnai 
žinoma, vystėsi iš lėto, be' 
per 55.000 metų iš lėto gale 
jo pasidalyti didelės atmai 
rtbšJ. Jau senovėje žmogus 
koks jis ten bebuvo civili 
Zttbtiimo atžvilgiu, bet būda 
mas visų gyvūnų karalium, 
pasirinko sau padėjėju gy
vūnėlį “aoipą” ir iš jo išau
gino per daug amžių musu 
mylimą arklį. Iš mažo, silp
no sutvėrimėlio, koks buvo 
“aoipas,” per daug tūkstan
čių metų suaugo stiprus gy
vulys, kuris šiandien kiek
vienam ūkininkui būtinas.

Nors “aoipai” bendrai bu
vo panašus į dabartinius ark
lius. bet kūno sudėjimu vis 
tik skyrėsi. Nagai buvę iš ke
turių dalių, uodega žymiai il
gesnė ir ne taip tvarkingai, 
kaip dabar suaugusiais plau
kais, ausys buvo gumbuotos.

Kol arkliai ir kiti gyvūnai 
nebuvo pripratę prie žmo
gaus, nepadėdavo žmogui 
dirbti ir nepasidavė jo glo
bai, žmogui tekdavo dau
giausia dirbti savo jėgomis, 
primityviais įrankiais. Vė
liau žmogų ir nepatogius 
įrankius pradėjo pavaduoti 
gyvuliai ir vis naujai išran
dami patogus įrankiai, o pas
kutiniu metu daugely krašti 
gyvulius ir visokius įrankius 
pavaduoja mašinos, garo ka-

arabų susirinkimą ir užmušė su dainomis ir kitomis links- tilo ar elektros varomos. 0 
Kas myli juoką, M žada ateitis?3 šeikus, kurie arabams va- mybėmis.

dovavo, mat, arabai kelia tas nepraleis Vanagaičio 
riaušes prieš Persijos vai- “prakalbų.” Tai yra naujo- 
<lžią. viskas ir įdomus koncertas.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, ar gyvanašlės, kad ir su 
vienu vaiku, nuo 3(4 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu' naštys, 4.5 metų, turiu 
vieną vaiką. Su laišku malonėkit pri- 
siųst ir paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. Malonėkit atsišaukti, atsa
kymą duosiu kiekvienai. (49)

K. Y., Eox 430, Ruslyn, Wash.

Paji< skau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kuri norėtų geros ateities ir 
laimingo gyvenimo. Malonės atsišauk
ti greitai ir prisiųsti paveikslą. Atsa
kymą duosiu su |>aaiškinimais. (50) 

J. MENTZ
P. <>. Box Iii. Mt. Veruon, III.

Pajiesjsuu apsivedimui mergino*, 
našles a.' gy vanašlės. As esu vaikinas, 
2i» mi tų amžiaus, dailios išvaizdos, vi
dutinio ūgio, negeriu, nerūkau. Kuri 
ri iėių turėti ramų ir gerą šeimynišką 
gyvenimą, malonėkit atsišaukti ir kar
tu su laišku prisiųsti paveikslą, kurį 
pareikalavus sugrąžinsiu. Pajieškoji- 
mas teisingas. M. V.

92:» (.darkė st., Montreal, Canada.

Pajieškau moteries už gaspadinę. 
Užtikrmu gerą gyvenimą ant visados. 
Praš iu atsisaukt ant sekančio adreso: 

NAKTIN VISK EZ K A (50)
R- R- 2, Taylurviile. IIL

Padcškau pusbrolius ir seserį: Leo
ną. Mikolą ir Teklę Šematus, visi se
niau gyveno Anglijoje, dabar girdė
jau gyvena Amerikoje. Kauno ;r»b.. 
Šemėklių kaimo. Atsišaukit. (50) 

Mrs. Vincanta Bagdonaitė
179 W. 5-th st.. So. Boston. Mass.

TRAUKINIO KATAS
TROFA.

Šiomis dienomis siaurųjų 
geležinkelių Šiauliai-Pasva- 
lys ruože nušoko nuo bėgių 
trys traukinio vagonai ir ap
sivertė. Vagonų tik langai iš

laikąs, birėjo. Trys keleiviai lengvai

1

NELAIKU ŠLUOJAMOS 
GATVĖS.

Šiauliuose namų savinin
kams nenustatytas 
kada jie turėtų gatves šluoti, sužeisti. 
Vieni šluoja dieną, kiti vaka
re ir tt. Dėlto dažnai kyla ne-' 
susipratimai tarp praeivių ir 
šlavikų. Spauda jau nekartą 
:ą klausimą kėlė, bet kažko
dėl nekreipiama į tai dėme
sio.

LAWREN( E. MASS. 
Pranešimas Lietuviu Tautiškos 

Korporacijos Duonkepyklos 
šėrininkams.

Korporacija išmokės nuošimtį 
už 1928 metus savo šėrininkams 
per dvi dienas 16 Gruodžio, kaip 
2 vai. po pietų ir 17 Gruodžio, 
kaip 7:30 vakare Lietuvių Kliubo 
svetainėje. 41 Bcrkelev st. šėri- 
oinkai malonėki:e atsinešti su 
savim šėrus. nes kurie neturės 
5U savim Šeru. nuošimčių ne
baus. Iš kitų miestų malonėkite 
jrisiųsti šėrus. kas neatsiims da- 
>ar nuošimčio tas turės laukti 
ki kitų metų, nes daugiau nebus 
mokama per ištisus metus. Taip 
įutarta B. of D.

Kas norite Šviežios ir geros rū
šies ‘pyragaičių, meldžiam pa
šaukti tuo adresu: 68 Holly st. 
Tel. .30176.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA
KORPORACIJA.

-GERESNIS KCRA«

GAZAS VISAME NAME 
DUOS JUMS 

DAUG PATOGUMO
Jus turėtumėt žinot, daugeli, 
daugelį atveju, kuriuose tie
sas yra prisirengęs jums pa
tarnaut—pagelbėt gyventi 
lengviau, linksmiau, svei
kiau.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotu vandens šildymo, ke
pimo, stubos šildymo, valgiu 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.

I
1 Harvardo UniversitetasI
buvo įkurtas 1636 metais.

Dėl naadtM Naujosios Anglijos 
žmonių. apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geno 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose yra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KURO — 

svarbą jūsų namuose ir biznyje.

Pajieškau seserį Genovaitę Jenke- 
outę-Belevičiene. paeina is Šiaulių ap.y 
šaduvos miestelio. Apie aštuoni metai 
atgal gyveno E'.izabeth. Pa., dabar gy
vena apie Scranton. Pa. Turiu labai 
svarbu reikalą, linkui mirties Antano 
Beievičiaus ir jo paliktu luito. Me,','iu 
atsišaukti. (50) ,

Mrs. Stella Waitkewicz 
11113 Ablevvhite avė., Ch-veiand. Ohio
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Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 39 iki 3i» metų. I’latesnias žinias 
suteiksiu per laišką; su laišku malo- 

prisiųsti paveikslą. Atsakymą 
duos.u kiekvienai. Esu 33 metų, gerai 

’su.<oviu. P. P. Z. (50)
2295 Trombl-.y avė., Detroit, Mich.Nauji Lietuviški Rekordai Columbia

161 lt»F

16050F

16085F ... A. Vanagaitis

JIEŠKAU DARBO.
Kam reikalinga šeimyninkė. viduti- 

nio■ moteris. jycra virč—
ja; meldžiu atsišaukti greitai. (50) 

MRS. B. VVAL1S
l”-» Elmvrood avė., Oshkosh, Wis.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
TIESA

Mėnesinis hikrašUs. kaina 50c. me
tams. Užsieniuose $ 1.00 metams. (50) 

TIESA Pi BLISH1NG <’O.
211 N. I2-th st.. Philadelphia. I’a.

KALENDORIAI
Lietuviški ir visi kitokie.

\ isiems užsisakantiems siunčiame 
dabar Kainos 25c. už vieną. $2.50 už 
tuziną. Užsakymus siųskite, (2)

A. F. SMEETRA
1X5 Ne»burv st_ Lavreiicc. .Maas.

jų- 75c. BAŽNYTINĖS GIESMĖS
E7256 (Gal šiandieną ’........................................ Jonas Butėnas. Baritonas

(Sveikas Jėzau .Mažiausias .............. Jonas Butėnas, Baritonas
(šventoji Naktis. Pirma Dalis................................ M. Petrauskas
(šventoji Naktis, Antra Dalis..................................M. Petrauskas
(Ei. Kalėdos..................O. Biežienė. Soprano, S. Čericnė. Altas
(Kalėdų Pasveikinimas
(Vanagienė Polka ........................
(Lietuviškas Džiazas

16OS6F (Lietuvaitė Polka ........................
(Polka Marcelė

16105F (Zanavikų Prašmatnybės—Polka 
( Dzūkų Dzyvai—Polka ....

12083F (Ramonu—Valcas. Mabel Wayne 
(The Seashore—Valcas ..............

16O82F (Lietuviškas Kadrilius ...............
(Polka Klumpakojis ...................

16O83F (Stumhriskių Polka ......................
(Vestuvių Polka...........................

16O97F (Jaunimo Pilka ............................
(Žemaičių Polka ..........................

] 60981’ (Aukštaičių Polka ........................
(Zanavykų Polka .........................

16089 F (Polka K arnika ............................
(šaulių Polka ................................

šokis

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Columbia Lietuvių 
.... Columbia IJctuvių

.. Nulio Komani & 
.. Nulio Romani &

Lietuvių Tautiška
Lietuvių Tautiška 

. Lietuvių Tautiška
Lietuvių Tautiška Orkeestra 

. Lietuvių 

. Lietuvių 
. Lietuvių 
. Lietuvių 
. Lietuvių 
. Lietuvių

Juokų, dainų ir sapnų 
ORAKULAS.

ši dvirjįų čigonų parašyta knygutė 
gydo niuriritis ligą seniems, jauniems, 
vedusioms ir ne. merginoms ir vaiki
nams. republikonams ir demokratams.

Kaina (įskaitant persiuntimą) 30 c. 
Galima pinigais ar stempomis. Siųski
te adresu: (49 >

ORAKULAS
19-3 Grand st.. Brooklyn. N. Y.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkest ra 
Orkestrą 
Orkestrą

I6O78F (Mergytę Prigavo .. Ae Vanagaitis, piano akom. 
(Eina Pati į Karčiamą. A. Vanagaitis, piano ak.

16O88F ( Lietuvoj Mados ..............
(Pas Draugą Julių ..........

J6«72F (Sharkev Daina ..............
(Munšainiukas ................

16W9F (Oi Mergele......................
x (Stasys ..............................

160I0F (Aš .Mergytė ....................
(Nesigraudink Mergužėle

I610GF (Fordukas. Part 1.............

... Antanas 

... Antanas 
................ A. 
................... A.

PIRK GERĄ BIZNI — BUK 
ANT SAVęs PONU!

I atsiduoda bucerne ir grosernė, lie
tuviais ir svetimtaučiais apgyventoj 
vietoj. Prie krautuvės yra I kamba
riai. Su šeimyna galima gyventi. Lvsa 
gabma gauti ant kiek tik nori. Savi
ninkas išvažiuoja, turi greitai parduo
ti. Biznis: randasi Newark. N. J. Rašy
kit tuoj šiuo adresu: < jpj

J. STEPONAITIS
222 So. 9-th st„ Brooklyn. N. V.

.. . Jonas 

... Jonas 

.. . Jonas 
... Jonas

Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška 
Tautiška

M. Y’ozavitas 
M. Yozavitas 

Vanagaitis 
Vanagaitis 
Vanagaitis 
\ anagaitis

Butėnas. Baritoną*. 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
Butėnas. Baritonas 
.......... Comic Song 

(Fordukas. Part 2, Jonas Butėnas. Baritonas ir kitos

,jo ’75c..- K. MENKELIl’NIUTĖ IR F. STANKŪNAS.
16O96F (Trys Sesutės—Duetas .......................................... Liaudies Daina

(“Valia Valužė”—Duetas

GEO. NAS1LI0NIS

FARMOS! FARMOS! 
rikių s i gerais l>u<linkais, M» Jo 

nu šieno, karvė, arklys, Jini vistų, 
mylių tino Bestom*. 5 mvlios nuo Jx>- 
uell’io. Savininkas serga, įlello par. 
<lu<»la pigiai. Kaina arba mai-
tiys ant mieste.

5 aki-ų farma ant Statė R„a<j, jg 
my..ų nuo Bostono, 8 ruimų namas su 
nauj s mados įtaisais; karvė, arklys, 
2OO vištų, pinkus .čodnas Geras barge- 
11 t* n,:«inyti ant namų mieste.

Koikalauju 2-jti ir 3-jų šeimynų na
mų apie Bostoną, kurie mainytų ant 
farnių arti Bostono. Turiu daug gera 
bargenų. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės ) (19)

JUOZĄ BALUŠAITJ
337 W. Third ««.. So. Boston. Mass. 

1< I Šou:h Boston 0J18-R.

377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Rekordus Columbia. gamina geriausių musų dainorių, kaip tai. Miko 

ir Kipko Petrausko. Babravičiaus. Butėno, Vanagaičio. Menkeiiuniutės 
ir daugelio kitų artistų, chorų ir kvartetų.

Rekordus siunčiam į visus miestus Amerikoj Perkant virš G rekor
dus, prisiunčiam dykai.

Rekordus siunčiame į visus miestus Amerikoj. Perkant virš 6 rekor- 
į kitas šalis. Bet pirkėjas turi prisiųst už persiuntimą $1.25. J Kanadą 
už $1.25 galima prisiųst nuo 6 iki 12 Rekordų. Pinigus geriau :a prisiųst 
per Money Orderį, kartu su užsakymu.

PARSIDUODA FARMA
Greitu laiku. 121 akrų žemės, 30 

s'irgan.vk-

_ j ------T'."”. •"'U ii

| .dirbamos, kita gnras miškus
!<»•. Per ganykla^ teka šaltinis. Daug

;| visokių vaisingų medžių
| i iki cementinio kelio.

1 Lr v L i ac « v K,. :

los.
pusė mailės 

i i • — ------’• meilės iki rno-,kykios ir bažnyčios. Vaikus 
| mokyklą, ir laiškus atveža į namus.

Gera astuonių ruimų stuba. Vanduo 
ir maudyne stuboje; gera barnė. višti- 
nin; as, malkinė, komikas, dviem ka
ram garadžius ir viskas geram stovv. 
• arsiduo ią už $3,500. Su gyvuliai, ir 
padarais .<!.5oo. Priežastis, važiuoju į 
Li -tvvą. Platesnių žinių klauskite per 
lataką. (50)

I # ANT A NVS NAINES 
J R**\ 61, Kro*klyn, (**nn.

veža j

Vanduo



6 KELEIVIS No. 49. Gruodžio 5 d.t 1928.

Humoristika
ŠVENTAS VABALAS

AMŽINOJI TAIKA.
Pasakykit, šitą laiką 
kas taikos nebepalaiko. 
Suvažiuoja diplomatai, 
taikai sąlygas nustato, 
pasirašo puikų paktą. 
kits kitam neduot į kaktą. 
Iš to popiečio atrodo, 
kad pasaulis bus kaip sodas, 
kur ir vilkas ir avelė, 
keršto jausmo nusivalę, 
ant vienos ganysis pievos, 
kaip prisakė Viešpats Dievas.
Vokietes gražiai byloja, 
kad išauš taikos rytojus, 
lieja šias mintis ant rašto, 
bet jam gaila Reino krašto 
ir dėl šito krašto Reino, 
taikai jau neoespakaina. 
Ima kreiseri statyti, 
karui ruošiasi, matyti. 
O ant lupų visą laiką, 
gražus žodžiai pasilaiko: 
“Už taikos mes stovim paktą 
ir neskaldom niekam kaktų."
Sau galvon taikos idėją 
ir franeuzai Įsidėjo 
ir su žodžiais visą laiką, 
žmones džiugina, kaip vaiką. 
“Matot, kraujo kiek pralieta... 
Nuginkluokit visą svietą... 
O labiausiai tai germaną... 
Lai jis moka žemei mano 
skolas karo padarytas. 
O kitaip—jis liks prarytas... 
O kitaip—mes ant greitųjų 
dėl germano leisim dujų."
Net ir lenkai visą laiką 
minti gražiąją palaiko. 
“Busim žmonės, busim broliai... 
Nuginkluokit tik maskoli. 
nuginkluokite jus rusą, 
bus visa Ukraina musų. 
Ginklą mesk ir tu. lietuvi, 
nes kitaip—liksi pražuvęs. 
Nes kitaip— nutrinsim miltais, 
legijonus siųsim tiltais.
Nes kitaip—taikos pavojus, 
griūva Lenkijos rytojus."
Rusija, tarybų kraštas. 
kall>a žodžiais ir ant rašto 
kad kanuolė— į muziejų, 
bausti tuos, kas kraują lieja, 
kas palaiko žiaurų karą. 
Bet... naujas kanuoles daro. 
Sako, eis ji gint skriaustųjų; 
tvarką ves vis raudonųjų 
ir. aišku, tik komisarų... 
Ir todėl, nors ji prieš karą, 
bet ir jai gražiai išeina 
pakariant kai
Ir žodžiu, ant 
daugel rašalo 
dėl taikos, skaisčios gražuolės 
ir pridirbta daug kanuolių... 
Kiekvienam taika ant lupų 
ir kiekvienas turi ūpo 
viešumoj saldžiai bučiuotis, 
o slapčia sparčiai ginkluotis. 
Nerasi pasauly vaiko, 
kurs taikos nebepalaiko. 
kurs nenor rašytis pakto 
ir slapčiom užduot per kaktą.

Dainius. BaraboAius.
"Kratinys.“

.S.

kils kur raina.
margo svieto 
išlieta

NEREIKALINGA.

Nuo !
Įdomavosi __________ _

—»1 klausimais, kas yra saulė ir 
STEBĖTINA METAMORFOZA. kili pnginniesreiškiniai. kas

Tris savaitės atgal aš buvau 
tikras išmata. Mano adresu bu
vo svaidomi visokie įžeidimai ir 
paniekinimai, žmonės lenkėsi 
manęs ištolo. Jeigu aš eidavau 
viena gatvės puse, tai mano pa
žįstami pereidavo kiton pusėn, 
kad su manim nesusitikus. Susi
ėjimuose aš visuomet būdavau 
vienas, tartum dekoracija sie
noms. Kiekvienas būrelis tuoj 
išsiskirstydavo, kaip tik aš prisi
artindavau. Ištikrujų!

Bet dabar viskas pakitėjo. Iš- 
t krujų. dalw viskas kitaip. Aš 
esu pageidaujamas priedas prie 
k.ekvieno susirinkimo, žmonės 
bėga skersai gatvės, kad galėtų 
1 uti toj pačioj pusėj, kuria aš 
cinu. Draugijiniuose susirinki
muose visur apie mane spiečiasi 
vyrai ir moteris.

Ištikruių. viskas persimainė 
nuo to laiko, kaip aš pradėjau 
nešiotis su savim paintę.

i

tik iš paviršiaus mes to ne
matome.

Egyptiečiai. radę vabalo 
sulipdytam atmatų rutuliuky 

i jo lėliukę, manė, kad tai 
i esanti žuvusio vabalo mumi
ja. o kaip iš lėliukės išeina 
jaunas vabaliukas, skaitė ji 
prisikėlusiu iš mirties patalo 
vabalu.

Dabar praėjo šiam vabalui 
^ni laimingi laikai, kada vi- 
4 jj garbino, saugojo ir jo 
oi jojo. •

Tečiau nors mokslas ir iš
aiškino netikrumą visų spe
rmų apie kūno iš numirusių 
prisikėlimą, ar tai butų gy
vulių ar žmonių tarpe, bet ti
kėjimas^ kad kada nors vėl ‘

Šalčiai, kurie išsivysto
į pneumoniąsenų laikų žmonės viduj gulinti vai il< -mumija. 

J svarbiausiais Kadangi tikra: pastebėta, 
kad iš to rutuliuko 
jaunas vabaliu a.-, 
ten esantis mir. si< 
sudžiūvęs kun.;- 
vėl atgauna gy\ bę ir išeina 
iš savo karsto— -u: aliuko.

Iš čia lengva pi a ryt i iš
vada, kad ir žm< za ;s kūnas, 
kaip to vabaliuk ■ kada nors 
vėl atgaus gyvy! ? žmogus 
tarytum pamatu ta tikėjo i 
kūno iš numiru-ių irisikėli- 
mą ir amžiną sie’os gyveni
mą.

‘ Ilgainiui matydami egyp-
Ir todėl senovės egyptie- tiečiai, kad iš vai z<i.:ių tarpo siela stosis su kunti, dar toli 

xS1-2i-’ jas gali iš gražu neišnykęs, 
numirusių prisikelti, skaitė ji 
šventu, jo pave <>iais puoš
davo savo šventęx : s. jo mil
žiniškas statulas statydavo 
prie savų bažnyči . kurios 
yra užsilikę iki šių vienų.

Šis šventas vabalas dar ne
talpindavo i išnykęs ir šiandien ii galima • i • a.* * •>. • i

vra gyvenimas ir kas vra* — * 
mirtis. Tuomet stovėdamas 
žmogus prie savo pažįstamo 
ar draugo lavono neišven
giamai statydavosi klausimą, 
ar atgis žmogus kada nors. 
Štai saulė kiekvieną vakarą 
nusileidžia, užgesta ir vėl po 
nakties užteka. — atgimsta. 
Gal ir žmogaus siela {>o kiek 
laiko vėl pasirodys miru
siam kūne — galvojo seno
vės išminčiai.

išeina 
reiškia 
vabalo 

mumija

Pastovus kosulys ir- šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Čreomutsion. sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomnlsion yra liauja- mediką- 
liškas išradimas ir iis veikia pad
vigubintu greitumu; iis palensnina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš gertaus’ų va- •ų gy
dymui pastovau- kosulio, -a čio ir 
kitokių gerk cs nesveikumų. Creo- 
mitlsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pa-iekia skilvį jis 
su.-igeria j kraują ir tuorr.i sustab
do gemalų augimą.

Cr< or uisiou vra užtikrintas pa- 
sėkmingai gydymui pastovaus 
kosulio, -alio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dei sutvirtjnimo 

i vi-ns -’sii-ntos po blogo šalčio ar 
j ” Pinigus sugrąžiname jeigu
j jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin- 
i tu varro’ant <i tain. kaų> nurodyta. 
I Klauskit pas jūsų aptiekorių. <apg>

CREOMULSION
i 
I

I 
f 
t

pas jus pirkau, niekam netikęs. 
Dar tik trys mėnesiai, o jau nu
stojo ėjęs. Tamsta gi man garan
tavai. kad šio laikrodžio pakaks 

. visam gyvenimui.
Laikrodininkas: Dovanokite, 

ponas, aš suklydau, nes žiūrint 
tamstos išvaizdos, maniau, kad 
negyvensi nė trijų mėnesių.

KAIP TAI ATSITIKO.
Policmanas: Kaip šita nelaimė 

atsitiko?
Automobilistas (girtas) : Ma

tai... matai... man pasirodė du 
tiltai per upę. ir aš užvažiavau 
ant to. kurio nebuvo...

—

t

čiai dėjo visas galimas pas- tik šis vienas vai a 
rangas, kad apsaugotų mirų- i 
siojo kūną 
sugrižusi 
jį sveiką.

Ištepę 
įvairiomis 
davo į audeklus, darydavo iš 
jų mumijas ir 1 ’ ’ j
tvirčiausius rusius. kurių sutikti šiltose ša 
daugelis ir šiandien tebesto- žemio juros 
vi rodydamos senovės žmo- 
nių papročių pažymius. Ant 
galiūnų kapų supildavo di
džiausias kampuoto kūgio 
pavidalo piramidas.

Šiems savo 
senovės egyptiečiai tarytum 
•ado pateisinimą gamtoje. 
Buvo pastebėtas gražus ne
didelis juodas vabalas, kuris 
kartais išnyksta, kartais vėl 
oasirodo. Sekant šių vabalų 
gyvenimą patirta, kad jie iš
lenda iš tam tikrų žemėje 
?sančių rutuliukų. Suskal
džius minėtą rutuliuką, jo 
viduje rasta mažas nejudan- fo kiek laiko vikšras apsi
ris gyvūnėlis, šiek tiek pana- traukia tinklu lonų siuliu- 
šus Į suvyniotą susitraukusi kų ir gaunasi lėliukė. iš ku- 
vabaliuką. rios išeina jaunas vabaliu-

Čia egyptiečiai manė, kad kas.
jiems pasisekė atidengti gy- Kaip daugum■ > vabalų ar 
venimo ir mirties paslaptis, vabzdžių, taip • šio vabalo 
Minėtas rutuliukas, jų many- neiškart iš kirmė aitės pasi
niu, esąs vabalo karstas, o jo daro lėliukė. < iš lėliukės 

vabalas.
i Vidujinių organų keiti
masis ir brendimas eina visą 
laiką pradedant Kiaušiniu ir 
baigiant užaugusiu vabalu.

nuo puvimo, kad 
siela galėtų rasti

mi’.-usiojo kūną 
mostimis. vynio-

e. Vidur- 
; pakraščiuose, 

pietinėj Francuz joj. Italijoj. 
Vengrijoj ir kitu -.

Šis vabalas turi Įproti iš 
Įvairių gyvulių atmatų jas 
susmulkinus lipdyti masin- 

Įsitikinimams gą rutuli. Pats vabalas turi 
platumo du ar tris centimet
rus, bet iš gyvulių atmatų ru
tulius lipdo kelis kartus už 
save didesnius, šie Įvairių at
matų gabalai užkasami i že
mę ir kaltais vabalams rei
kalingi tik kaip<> maistas, o 
kartais i jų vidurį padeda 
kiaušinį, iš kurio bestovint 
išsirita vikšras.

Po kiek laiko vikšras ap

N. Nuo Nesmagaus Į
IR SK AI DAI S |

\ PŪSLĖS 1
1 Ištuštinimo 
I Naudokite

Santai Midy
Parduoda visose 

a pliekose.

Sustabdo nugaros
skaudėjimus

i

i

i

i I

i

STEBĖTINAS PASIŪLYMAS VISIEMS! NAUJAU
SIOS MADOS ARTONE PHONOGRAPH

Vertas SX».OW. Dabar Speeialė Kaina tiktai S9.98.
IUS galėsit džiaugtis 
ilgais žiemos vakarais 
su šiuo puikiu vėliau
sios mados Artone Pho- 
nograph. Tai puiki ma
šina kiek kada yra bu
vę. naujas ir skirtingas 
nuo paprasto phono- 
grapho. Netik turėsit 
-magų ir linksmą savo 
namuose laiką, bet ga
lėsit neštis iš vietos j 
vietą, nes padarytas 
i arar.kioj .-iutkei-o for
moj, su sagutėmis, rak
tuku ir rankine: didu
mas yra 12 per 11 ir 6 
colius, yra vietos dėl 
12 rinktinių rekordų, 
turi stiprų “Heineman” 
motorą; galima grajit 
keletą rekordų be užsu
kimo ir gausit gražų, garsų balsą, tain kaip iš brangios 
rantuotas. Su šuo phonograph mes įdedam d rinktinius aukštos rūšies rekor
dus ir 10d adatų. Pilnas kompietas gatavas grojint Viską gausite Speciale 
Kaina tiktai už S9.J>8. Rašykit šiądien. Nesivėluokit; tiktai 2tMxi šių dailių 
phonographų bus parduota bargėno kaina. Kuomet tuos i.-parduosime, tada 
pardavinės i me reguliare kaina, kuri yra daug aukštesnė. Atsiųskit Jūsų var
dą ir adresą su -Sl.oo rankpinigių ir užmokėkit likusiu- ir keletą centų už per
siuntimą pastoriui, kuomet jis atneš phonographą. rinktinius rekordus ir 
1OJ adatų Patenkinimas (.varantuotą- arba pinigai grąžinami. Rašykit šian
dien pas: l NION TRAD1NG CO.. 2148 W. Chicago Avė.. Dept. P28...

Chicago. 111. Hutnboldt Park Station.-

NEBUVO LAIKO.
—Adomėli, tu vėl i medį 

kraustei. Andai išpuolęs 
susiplėšei. Kas iš tavęs bus?

—Dovanok, mamyte, puolant 
nebuvo laiko nusivilkti.

isi- 
rubus

ŽUVINYČIOJ.
; Kostumerka: šio ešerio išvaiz
da man nepatinka.

Pardavėjas: Jeigu tamstai la
biausiai apeina tik išvaizda, tai 
pirk, štai aukso žuvį.

Į -----------------------
PIRMA VIENĄ DARBĄ ATLIK

—Jonei. — šnibžda Zilberma- 
nienė prieš mirdama. — greitai 
bus man galas. Vos suspėsiu aš 
numirti, tu susirasi kitą mylimą, 
apsivesi su ja. o po metų užmirši, 
kad aš buvau tau gera ištikima 
žmona

Ramindamas taria nuliūdęs 
vyras: —

—Pirma numirk. — toliau 
skili pakalbėsime.

___________

t

pa

ŽYDŲ PATARLĖS.
Jei vargšas valgo vištą, 

reiškia, kad arba jis serga, arba 
ta višta buvo nesveika.

^eumatisin
JAU G A T A V A!

UTHUANIAN {

* FOLIO 
. NQ2 
chotce coUectnn 
Lithiunoaa piecesRed Cross

, Kidney PlasterLIETUVOS NAUJENYBĖS.
Sukasi, pinasi, rezgasi, mezga

si gyvenimas kaip ratai, o ratai, 
iei netepti—girgžda, čirška, vir
pa. barška, plepa nesupranta
mas. įkyrias, be galo, be krašto, < 
senas pasakas seka. Toks sukle
ręs gyvenimas ir mums kai ka
da atneša iš pasaulio pasenusių 
naujenybių.

Mus pasaulis skaito jaunais, 
bet pergyvenę esame, vyručiai, 
u-fa-fa... Okupaciją su avantiu- 
rizacija; isteigėm savo aviaciją: 
šnekėjom apie pūdymų kulturi- 
zaciją; priėjom prie nemiškingu 
miškų eksplotacijos :pergyvenom 
obosto inflaciją. nuo ko Įvyko 
ūkių Imitacija, bet padarėm savo 
valiutos stabilizaciją.

Tada galvojom apie sausgys
lių masažą, pievų drenažą, bet to 
dar maža: užsigeidėm meliora
cijos: į lūšnelę įvesti radio sig
nalizaciją. iš sostinės padaryti 

.didelę tautišką transliaciją; 
Kauną aprūpinti kanalizacija, 
tuo apvalyti miestą nuo aseniza
cijos.

Pergyvenom. broliai, austra
liškų paukščių atmatų-trąšų ir 
amerikoniškų, nevenzytų ir sku- 

i stų lašinių krikščionišką interna
cionalizaciją.

Po to liaudies kompromitaciją, 
i vėliaus tvirtą nacionalizaciją. 
Dabar galvojama apie vieningą 
naciją ir galiausiai apie tamprią 

^naturalizaciją-asimiliaciją.
Prieš naujenybes ir moderniz

mą mes kovojame, norime išlai
kyti savo kultūrą, suktinio ir 
“Oi tu ieva, jėvužė...” struktūrą, 
griebdavomės net doros brigados 
ir cenzūros, bet iš viso liko tik 
tampymas, stumdymas. kraty
mas muskulaturos.

tai

ant

Jaučiasi /erai ant nugaros

Kaina kiekvienos knygos fcDc.
Piano Accomp. S 1.00.

STIPRUS KAULAI 
dėl KŪDIKIO

Po išradimo vitaminų zod-Iiver aliejaus pas:rodė taip 
reikalingas dei daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. 
Tai turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitami
nu reikalingu subudavojimui stipriu kaulu.

SCOTT’S EMULSION
yra tyras cod-iiver aliejus prieš rickets- pilnas apsau- 
gojančių vitaminų, kurie būtinai reikalingi kudi- 
kiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir svei- • ,,j 
kų dantų. Visados duokit Scott’s Emuision. <

Scott & Bowne, Bioomfield. N. -J. 2X-11

r

PAIN-EXPELLER

šlapiam
reuzr.a-

be jokio

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO. ILL.

Mes išdirbant
ITALIŠKI ARMONIKAI

rantuotos. Musų kainos žemesnės, ne
gu kitų išdirbėtų. Dykai suteikiam pa
mokinimus. Reikalaukit katalogo, ku
ri prisi-ynėiam dykai. (-)

ir
tne
šių rankomis 
dirbtas 
Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.
Ant 10 
metų gva-

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Island av. Dpt. 31. Chicago.

REM-OLA

Mokytis kirpt geriausia
Dvi kaimynės kalbasi per tvo- svetimos barzdos.

’ '-Sakyk. Marjonel. artu nebi- Maži vaikai neduoda miegoti 
jai. kad paukščiai išles tisus žir- dideli gytenti.
nius? Kodėl nepastatau baidyk
lės?

—Nėra reikalo: aš pati
kiauras dienas esu darže.

per

Jei kas pasiunčia i turgų dur
nių — pardavėjai tuom tik džiau
giasi. K

SVEIKAS GALVOJIMAS.
—Netampyk. Jonuk, šunį 

uodegos. — įkąs.
—Tai. kad. mama, 

gale dantų neturi.
/

Ožio reikia saugotis iš priekio, 
arklio iš užpakalio, o nuo dtir- 

. ' niaus iš visu pusiu.uz __ _•
■ Genaus yra 10 kartu sunkiai

šuo tame sirgti, negu vieną kartą lengvai 
mirti. i

pasaldinamas ir 
pagydomas tuo jaus su PepsmicSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 5001??

SAMPEL1S DYKAI
. rašyk 

Pcpstnic Scltzer Co 
Worccstcr. ffass.

Isstatymas savęs 
šaltam ir

orai yra priežastimi 
tiškę skausmų

Reumatiški Skausmai 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
dirba lauke visokiam orę.

Kuomet pradedate jausti Musku
lu Skaudėjimą ar Sustingimą vik
riai pat-inkite su PAIN-EXPEL- 

LERIU. Pridengia te skaudamas dalis, su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po keliu ištrynimų skausmas ai pranyks.

PAIN-EXPELLERTS ta>r>gi pagclbingas nuo 
Pečių Skauč'- ii.io. Nusimušmių. Išsinarinimų. I - 
sitempimų, lntlucnzos. Neuralgijos. Strendicglio, 
Skaudamų Muskulų. Galvos Skaudėjimu, Peršali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PATN-EXPELLERTO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkns. Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
Hji- Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS. 

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

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 tn.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jj 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER A CO., INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

. erF __
Ad. RICHTER is <Z<S> 
BERRY ano south fiftm sts.*''* 

brooklyn, n.xT

R. J. VASIL

Ąš meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo, Strėnų Skau
dėjimo i Lumba
go!, Padagros 
(Gout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
tės Bonką išban

dymui mano Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšomis.Jųs 
pamatysite, ką gali padaryt Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
į tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy- 
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar oda su page’.ba p’asterių ar 
šitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
ji su Linimentais. elektra ar mag- 
i-.erizmu. Nebandykit išvyt jį su už
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. J.s yra kraujyje ir jus turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas 
turi išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulu gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysite Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siųsti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevartojot mano 
gyduolių, jus nežinot ką jos gali 
padaryt:. Perskaitykit musų pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
jų Ino-

$1.00 Butelis už 25 centu*.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai’ kitų, 
jog Reumatizmas gali but prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesiunčiame mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieroa batelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną nž 
dolerį. Sis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui t»ž per
siuntimą. Todėl jus privalot pririja- 
ti 25c. persiantimo ir aapakaviiM 
išlaidoms, o tuojaus aplaikysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KUHN REMEDY CO, 
Dept B. W, 

1955 MHivaokee Avė, Ckieafe, H,

> O A V*

409 BROADWAY. ROOM 4, 
SO. BOSTON. MASS.

Parduodu: NAMUS. KARMAS, 
KRAUTUVES.

Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
•NAMUS. FORNIŠH S. KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS ĮMIKI - 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL
4»9 Broad*ay, So. Boston. Mass

e
T-

Išmintingos Moterys 
raudoja 

C0ITIN0L 
Aptaugojančios ir 

Antiseptikos Plyskelfs.
Sauginu ir visiškai 

'(^pavojingus.

Kaina $1.00 

IšdaMnSojais vra. 

HEAtTH SrECIALTIES C«. 
362W»fc»orth Av.. Nt*YortCtty

I I r i l
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(F uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOJ SUBAKRUTA- 
VO 30 ĮMONIŲ.

Li rtuvos Banko informa
cijos skyrius praneša, kad 
nuo pradžios metų iki spalių 
mėn. 1 d. Lietuvoj subankru
tavo ir sustabdė mokėjimus 
30 Įvairių Įmonių, kurių sko
los s ekia beveik 2 milionu 
litų. Likviduojant šias sko
las, skolininkams išmokama 
nuo 30 iki 50 procentų jiems 
priklausomos skolos* ir tikprikl a ūso mos 
retais atsitikimais iki 70 pro
centu .

Tokiu budu subankruta
vusių Įmonių skolintojai tik 
per 9 mėnesius turi mažiau
sia 1 milioną litų nuostolių.

Daugiausia bankrotų ten
ka Kaunui ir jų suma siekia 
arti J .200,000 litų, tuo tarpu 
visai Lietuvai su Klaipėdos 
kraštu tenka 800 tukst. litu.

Provincijoj bankrutuoja 
daug'ausia Įvairus koperaty- 
vai (smulkaus kredito ban
kai, žemės ūkio draugijos 
ir tt.) ir tenai skolų pagal 
pasižadėjimus išmokama vi
dutiniškai 50 procentų. Išim
ti sudaro Vilkaviškio Žemės 
ūkio draugija, kur skolinto
jams gali būti išmokėta tik 
25

OKUPUOTOJ LIETUVOJ. 
Lenkai neatitaiso lietuvių 

nuoskaudų.
Neteisėtai uždaiytos 1927 

m. spalių mėn. 5 d. moky
tojų seminarija ir 47 lietu
vių liaudies mokyklos, nežiū
rint demamų visos lietuvių 
visuomenės pastangų — ne
atidarytos. Laikinasis lietu
vių komitetas Vilniuje nuta
rė protestuoti ir reikalauti vi
sas tas mokyklas atidaryti.

Lietuvių mokytojų suva
žiavimas.

Lapkričio 2 ir 3 dienomis 
Vilniuje Įvyko “Ryto” drau
gijos mokytojų suvažiavi
mas. Suvažiavime buvo ap
tarti švietimo ir mokyklų 
klausimai.

Neleido laikyti lietuviams 
mokytojams egzaminų.
Nesenai pasibaigė lietuvių 

mokytojų egzaminai prie 
Vilniaus kuratorijos. Prašy
mų egzaminus laikyti buvo 
paduota apie 60, o prie egza
minų okupantai prileido tik 
14 asmenų, iš kurių teišlaikė 
egzaminus 8 asmens. Daugu
mos neprileido prie egzami
nų dei Įvairių formalumų, 
kurių dauguma buvo mažos 
vertės.

NEDORYBIŲ URVAI.
Rokiškis, čia rimtos ir do

ros motinos nusiskundžia, 
kad labai patvirko jaunuo
menė ir suaugę vyrai. Jau
nuolius ir silpnavalius vyrus 
tvirkina tam tikri ištvirkimo 
urvai, kurių ir Rokišky prisi
veisė. Legališki traktieriai 
užsidaro 9 vai. vakare, o tie 
urvai, užsidarę duris ir užsi
dengę langus “dirba” iki 
aušros. Tie urvai laiko iš
mirkusias moteris, kurių nie
kas nekontroliuoja. Jos už
krečia vyrus, o paskiau ir 
šeimos gauna lyties ligas. 
Tokie urvai labiausiai yra 
pasižymėję du. Ten valdi
ninkai pasislėpę geria, dar
bininkai geria ant vekselių. 
Prageria 10 litų — išrluoda 
vekseli ant šimto litų. Vekse
liai yra protestuojami ir u 
davėjams paskutinės kelinės 
i ui mamos.

Dėl tų urvų tiek moterim- 
r mažučiams vaikeliams yra 
išarų ištraukta, kad jie ir pa- 
ys tose ašarose pa.-kęstu.

'<*•

‘KELEIVIO' KNYGOS. hi p„a,ru,ltr
nanti.
S 1.00
*1.25

SVETIMŲ KALBŲ MOKY
TOJŲ SUVAŽIAVIMAS.

Lapkričio 2 d. Kaune Įvy
ko svetimųjų kalbų mokyto
jų suvažiavimas. Buvo keli 
referatai ir paskaitos.

TRINERIO SIENINiS KA- 
LENDOLIUS ležTMETAM

■ u S dailiais paveikslais ditteJfų miestų 
>akraščiuose, o vidury prttlri-aiisia kal- 
o scer.a. yra gražu- papuotauta dėl 

'.amų. (Jaukite viena dykai pirkdami 

Trinerio Karčiojo 
Vyno

r siųskit 1pas Jos Triner Co.. 
'332 So. Ashlar.d Avė.. Chicago. III. 
>adengwvui lėšų. T r nerio Kartusis 
/ynas paakstina ink-’.ų ir kepenų į 
tormalį veikimą, išvalo vidurius ir vi- 
ą sistema sustiprina prieš ligas. Jis 
i u baido nevirškinimų, prietvarą. gal- 
o- ska. sma >■ duod;> sveika apetitu. 

‘Osborn. O., (K t. 27 d. Aš negaliu pa 
anka mari pa akyti kiek ši puiki gy- 

iuolė padarė d»-l manės. Mano vyras 
;::kč. kad aš jį su stubn išvaikysiu. 
Virs. Cath. Seiler." Vertingą kuponą 
sami pakiete taupinkit! Rašykit dy- 
«V sanipelio <vie,.:.- de! šeimynos) 

pa> Jos Triner <' >.

Bandyk Tą 
l’ŽDĖK ANT BĮ t E PAIRI KVSlos 
VIETOS. SENOS AR NAUJOS. DI
DELĖS AR MAŽOS. IR JUS Bi SU K 
ANT KELIO. KURIS PERTIKRINO 

Tt KSTANCII S.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- 

, privalo tuojaus rašy 
S. Rice. 69-K Main street 

reikalaujant dykai iš 
bandymui jo puikios stimuliuojančio 
aplikacijos. Uždėk ją ant patrukusio: 
vietos ir muskulai pradės trauktis; ji.

> 
i u. • u- - patrūkimas prapuls natūraliai, ir tu< 
kur buvo pirmutinėj ,net diržai ir kitokie muskulų prilai 

i kytojai palieka nereikalingi. Nenra 
• leisk progos neišbandęs

,(><r mevą. Velnią, Dangų ir Praga- 
r4. Parašė Robert G. Ingersoll, gar-

-■ai.-is- pasaulyje kalbėtojas ir Bib-
:ijos prietarų naikintojas. 72
pusi...................................................... 25c.
Davatką Gadzinkos. — Jr kitos links

mos dainos. Apart juokingų ”Da- 
r * g ’ , £>!!«• v imas

vatkų Gadzinką” telpa 30 įvairių juo-;rjs ar va;j<as> 
Ringų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. pas W. 
Daugelis iš dainų tir.ka juokingoms Adams, N. V, 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pus)...................................  10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 'iusi-»u1n"- laiP- ka,d at-i<laiymas arb 

tyrinėjimas.
žmonių lopšinė. Knyga labai pa-
gai daktarą rloiitzerį sutaisė Ba- 'leisk progos neišbandęs šios puikio: 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 73 p. 25e: .'“ctodos. Jei jūsų patrūkimas butų ii 

: i>e skausmo, tai Koks yra įsrokavimar 
Paparčio Žiedas ir keturios kitosdėvėti diržu- visa jūsų gyvenimą? .L- 1 Kam rjzj

I kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
j mažo patrukimo ir paskui eiti ant 

_ ? Daugybė vyrų i» 
moterų nepaiso savo patrukimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 

-ociabzinas ir Religija. — Ijtbai įdo- ■•‘andymui -ios puikios metodos pa
rai knyga šituo svarbiu klausi

au. 24 pusi. .................................... 10c. i
tmerikM Macoehas. — Arlia kaip ka

talikų kunigas Hans Schmitn papio- 
' ė merginą Oną Aumuller. Su 
i-aveiksl*i&. 16 pusi....................... 10c.
tinžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
: a deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................ 15c.

Kokius Dievu* Žmonč* Garbino Seno
vėj. Panašios knygos įų ųa]_

t»j iki šiol da nebuvo. C.a aprašvu, 
kokius dievus garbino s- s indai
oei a rijo na i, egiptėnai, <•:. aj, a<y. 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; ,aip ii, 
dievai vadinosi, .<ur jie gyz •• .r ko
kius jie aantikius su žm- ne turė
jo. Knyga stambi ir labai ; 
Tai yra tikra tik-’imų istorija. 
Drūtuose audimo apdaruose

Lietuvon RespuHikM Istorija ir žem- 
lapis. — šita* veikalas parodo, kaip 

•iuo 1905 metų revoliucinėm Lietuvos 
-pėko* vedė kovą su caro valdžia, ir 
-aip tuo pačiu laiku kunigai tą vai 
izią rėmė ir gynė; kaip pa kui revo- 
įucija paėmė viršų, ita:p Lietuva li 

^os paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta re-publika 
Pridėtas didelis spalvuotas •nlapi- 
parodo dabartinės Lietuve- upežiut 

i r kaip šalis yra padalyta apskn- 
' -ius. Tai yra vienatinė knyga kur 

aarodo, kaip gimė Lietuvos ilespubli- 
• Ra ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi

■ varbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- 

i <yir.as visų mūšių su lenkais ir tt. 
j Yra tai ne knyga, bet ties - g ž,bintu- 
i vas, kuris apšviečia visą I.i tu.ą 
į s lauko ir iš vidaus. Kai;.a .. . $1.00 
i Drūtais audeklo apdarais ........ $1.56

Sielos Balsai. — Puiki isnyaa. daugy
bė labai gražių eilių ir damų. Daug 

gražių, spalvuotų paveiks.ų. Popiera 
gera ir spauda graži. Para-ė J. B. 

į Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
! apdarais ....................................... $1.00
i I
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
! V.’allace. 472 pusi.......................... $2.00

! Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arb* Lie- 
I tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
; romansas M. Bernatcwicz’o.
I 468 pusi........................................... $1.50

j Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo ptieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 3c2 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00

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

nemokša. Bet delkogi noris: ? Delko 
■e valgio žmogus silpsta? Ir delko 
ienas maistas duoda daugiau spėkų, 

kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
•ukraus, druskos ir kitų panašių da- 
ykų? Kodėl jam reikia rieba u? Ši
uos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
<nygut«a. Parašė L'-ras G-mu». 
vaina ........................   J5c

apysakos: 1) Neužsiukintią Vyras; 1l*reikalingai kentėti .’ 
Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K->- , ••

rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės operacijų- -’talo? 
t-aikai tiki j visokius prietarus, 
nartui ir tt........................................ 15e.

i trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
ėmiau įdėtą kuponą.

Dykai nuo patrūkimo
\V. S. Rice. Ine.
fiS-K Main st.. Adams, N. Y.

Malonėkit man pri.-itist v:.-i.-kai 
tykai jūsų stimuliuojančią aplika

ciją nuo patrūkimo.
Vardas

Adresas
Valstija

Iš IR |

LIETUVĄ

ŽVĖRIŠKAS DARBAS.
Palanga. Spalių 30 d. nak- 

.ies metu, Birutės miške, vie- 
-os eigulio sūnūs Vladas But
kevičius išžagino mergaitę 
važiuojančią i Klaipėdos! 
turgų. Gydytojui apžiurėjus 
be išžaginimo rasta, kad dar 
sumušta, ir žvėriškai darbas 
atliktas jai apalpus.

Kaltininkas patalpintas 
Bajorų kalėjime.

Kaip dabar žiūrės miško 
administracija į toki savo 
tarnautojo lizdą, iš kurio ki
lę paukščiai, trys metai at
gal iš miegančio pakely žmo
gaus pavogė dvirati. Tėvas 
padėjo jiems slėpti, buvo tei
siami ir pripažinti kaltais. 
Apie Butkevičiaus elgėsi bu
vo rašyta laikraščiuose. Uo
tu ir giybų sezonu baugu 
dirbančioms miške jaunoms 

'.ai darosi šiurpu. Nežinai nė mergaitėms.
ką kaltinti, ar savivaldybę] 
ar ponus vidurinės mokyklos 
mokytojus, kurie čia, rodos 
vyriausi kaltininkai. Tarp 
senojo ir naujojo miesto yra 
iš tos pat cerkvės žemės skir
ta vidurinei mokyklai apie 5 

į ha., kurią mokytojai išsi
skirstė tarpusavy. Per tą že-

30 procentų.
Kaune daugiausia bankru

tuoja manufaktūros preky
bos Įmonės. Čia skolos likvi
duojamos iš 25—10 procen
tų.

Čia neįskaitoma atsidūrusi 
sunkiam padėjime Ūkininkų 
Koperatyvų Sąjunga (Uk. 
Sąjurgos), kurios nuostoliai 
be maža ko siekia 2 milionulmažai skandalo, bet šiaip 
litų. kaip nurimo. Dabar čia dygs-

Piidėjus šiuos nuostolius, ta viens po kito gražus na- 
Lietucoj per 9 mėnesius ban- mukai. Miestas plečiasi. Bet 
krūtų suma siekia arti ketu-Į kai pažiūri žmogus Į kelius 
rių milionu litų.

MIESTELIO AUGIMAS 
IR KELIAI.

Viekšniai. Prieš keletą 
metų čia miesteliui praplėsti 
išporeeliavo buv. cerkvės 
žemę. Tos žemės gavo per 
60 asmenų 36 m. išsimokėti. 
Beskirstant tą žemę buvo ne-

PANAIKINTAS TEISMO i 
SPRENDIMAS KAZARINO 

BYLOJE.
Vyriausias tribunolas, per

žiūrėjęs kariuomenės teismo] 
valstybės gynėjo kasacijos 
protestą ir našlės Noreikie- 
nės kasacijos skundą, ap
svarstė nužudžiusio L. No
reiką kap. Okulič-Kazarino 
bylą ir nusprendė kariuome
nės teismo sprendimą Oku
lič-Kazarino byloje panai
kinti ir bylą grąžinti kai iuo-1 jr negalvoja,
menės teismui nagrinėti n1 
naujo.

PIEMENĮ PRIMUŠĖ.
Pušiniai. Mariampolės ap.

Piemenukas Bladas Navikas 
ęanė savo tėvo gyvulius. ' Ir 
įėjo Kuncos Juozo arkliai i 
to piemenuko tėvo avižas. 
Tai tas vaikas išvarė. Pama

inę eina naujasis kelias, kurį!tęs minimas Kunca -Juozas, 
per drąsu pavadinti keliu — kad tas vaikas varinėja jo 
jis daugiau panašus į prūdą, arklius, pasiėmė kuolą ir pa- 
Ponai mokytojai ta žeme sigavęs tą vaiką taip baisiai 
puikiai naudojasi, bet palei.numušė, jog šonas visas buvo 
kelią iškasti griovius, tai, j pamėlynavęs, i-ankos. galva 

ir negalvoja. Kam sumušta. Iš išgąsties net gal- 
gird’i, kasti, kad mums bėdos va buvo užsukta į užpakali, 
[nedaro. v

i

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass.

skaudi
gerklės 

virsti 
Sustab-

t

GERKLĖ
Neleiskit 

skaudėjimą 
pavojingu, 
rfykit gemalus ir ap
saugoki! sveikatą 
gargaliuodami su 
Severus Antisepsol. . 
Gydo dantų sniege- u 
nis. •”>*•<• aptiekose.

Severas

»

I

I

KAVALIERIUS NUŽUDĖ 
SAVO KŪDIKĮ.

Kariuomenės teismo sesi-1 Jūžintų apylinkėj bei šile 
ja Biržuose, šiomis dieno- šiais metais atsirado vilkų.- 
mis nagrinėjo brolių Leone Vietos gyventojams jie pri- 
ir Kosto Butėnų bylą kaip darė nemažai žalos. Papiovė 
žmogžudžių. keletą kumeliukų, vieną kitą

Vienas iš jų. Leonas Bute- Į arklį ir keletą avelių. Dabar 
nas. draugavo su panele A. 
V., žadėjo vesti ir prigyveno 
kūdikį. Sūnūs kavalieriui ga 
dino vardą. Nutaria atsikra
tyti. Prikalbina brolį Kostą 
Butėną naujagimi nunuody
ti.

Kostas pildo brolio prašy
mą ir šarmu nunuodija.

Žmogžudystė išėjo viešu
mon ir broliai Butėnai atsisė
do kaltinamųjų suole. Ka
riuomenės teismas Leoną 
Butėną nubaudė 11 metų 3 
mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Kostą šešeriais metais 
paprasto kalėjimo.

Nelaimingasis tuoj buvo 
'nugabentas Mariampolėn į 

NEGEISTINI SVEČIAI, j ligoninę, iš ten į Kauną. Vė- 
Južintai, Rokiškio apskr.

<odei Aš Netikra j Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

rataiikas ir laisvamanis privalo 
'ą perskaityt L 64 pusi.................. 20c.

kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piiio- 
čia? Aiškiai išguldyti nilietystės 

statymai su reikalingai klausimais ir 
itsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Vntra peržiūrėta ir pagerint* 
aida.................................................... 25«-
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

22 gražios eilės, daugybė straips
nį, juokų, ir t.t. Pnik’ai ilius
truota. 95 pusi................................. 25c.

ŠTAI BUDAS
IŠGYDYTI PATRŪKIMĄ

Stebėtinas Naminis Gydymas. Kur;
Kiekviena- Gali Vartoti ant Bile

Patrukimo. Mažo ar Didelio
NIEKAS NEKAINUOJA IŠBANDYT

Jau nebėra abejonės, kad būdas var- 
>jamas Kap. Coltings yra geriausias 

. idas visiškai išgydyt patrūkimą be 
operacijom.

Jei esat patrukę, nepaisant kaip la- 
• >i ir kaip senai, pasiuskit savo vardą 

r. adresa pas Capt. W. A. Collings, 
I '.c.. 69H. Collings Bldg.. Watertown. 
\ Y., ir <h kai išbanc'ykit šį stebėtina 
šradimą. kuris išgydė ji nuo dvieju 
1-šiaušių patrūkimų. Jis numetė pa
žaisti ir niekados nebereikėjo dėvėti. 
To du dideli patrūkimai, kurie jį lovo- 
i” laikė per daugelį metų, buvo natu- 
rališku budu jo paties muskulų pri
laikomi l>e jokių raiščių. Tai buvo ste- 
b'tir.as išgydymas patrukimo. ir jus 
galit gauti dykai išbandymui šio ste- 
' tino naminio gydymo tik pasitin

kant savo vardą ir adresą, be jokių 
-tu. Neužmirškit gauti dykai iš

rodymui. Tai yra tikrai stebėtinas.

I

I

liau vėl i Mariampolę. Čia 
išgulėjo dešimtį savaičių. 
Bet ir dabar nėra gero iš to 
nelaimittgo vaiko. Guli lovo
je. negali nei pasikelti. Kal
tininkas patrauktas atsako
mybėn.

vietiniai žmonės bijo nakti
mis laikyt lauke arklius. Šie 
svečiai, kaip buvo matomi 
šioj apylinkėj, bus jau apie 
50 metų.

BRAZILIJOS LIETUVIAI 
ŠAUKIASI Į LIETUVĄ.

Prašo, kad valdžia grąžintų 
juc» namo lavo lėšomis.
Li?tuvds apsaugos minis

terija yra gavusi gyvenančių 
Brazilijoj grupės lietuvių lai
šką, kuriame jie prašo grą
žinti juos i Lietuvą valdžios 
lėšomis. Už tai jie pasižada 
stoti Lietuvos kariuomenėn 
savanoriais.

Turbut nekokie pyragai 
Brazilijoj.

IŠSIGANDO SNIEGO.
.Jūžintai. Rokiškio apskr. 

šioj apylinkėj apie spalių 20 
d. pasirodžius šalnoms bei 
pirmam sniegui, žmonės nu
sigando. Nes daugelio vasa
rojus perpus lauke, linai pa
kloti, kitų tebemo ksta, bul
vės daugumos nekastos. šiais 
metais bulvių derlius taip 
mažas, kad vietomis vos sėk
la grįžta. O daržovės, šak
niavaisiai beveik visai pra
puolė.

VĖLINĖS KAUNE.
Vėlinių vakarą, kaip ir 

kasmet. Kauno kapinėse bu
vo atlaikytos iškilmingos pa
maldos už karių vėles. Gie
dojo choras ir grojo orkest
ras. Visi kapinynai buvo ap
šviesti daugybe žvakių, ži
bintuvų ir elektros lempučių. 
Lankančių artimųjų kapiny
nus žmonių judėjimas kapi
nėse buvo taip didelis, kad 
tvarkos daboti buvo pakvies
ta keli policijos būriai ir ju
dėjimas gretimose kapinėms 
gatvėse tą vakarą buvo su- 
.stabdytas.

SUSISIEKIMO MINISTE
RIJA NEBUS PANAI

KINTA.
Spaudoje buvo paduota 

žinių, kad manoma panai
kinti susisiekimo ministeriją. 
Paaiškėjo, kad susisiekimo 
ministerijos panaikinimo 
klausimas atpuolęs ir svars
tomas busimo susisiekimo 
ministerio 
klausimas.

kandidatūros

BRIEDIS ATĖJO Į MIESTĄ
Šiomis dienomis Į Skuodo 

miesteli netoli latvių sienos 
atsilankė nepaprastas sve
čias — briedis. Briedis sirgo 
—vaikščiojo gatvėmis kaip 
girtas ir greit po to prie vie
no ūkininko jaujos padvėsė 
Padarę skrodimą gydytojai 
patyrė, kad briedis sirgo žar
nų uždegimu. Nulupta brie
džio oda bus iškimšti ir ati
duota Kauno muziejui.

M IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečiu laivo 
COLUMBUS 

arba aitais sios Linijos 
laivais 

TIK AšTUONIAS 
DIENAS 

Pufuos kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St., Boston. Mass.

NORTH GERMANLLOYD;

ta*

PER H AMBt RG V
Ant įnašų poprlizrių laivų

NKW TOBK, JU3HT 1A1UK,
BAMBUKO. DKUTaCHLAND,

Nepalyginama* švarumas ir 
patarnavimas visose Liesose.

iš Ne* ’i orko i
9 IĮ 1 Kauną ir atgal
X I I “V (Pridėjus S.\ 

\_Z X—Z įc'KU lak-us.) 
Trečia Liesa

Pinigu- persiuiH-i.im greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas viet >< 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St.. Littie Buldg.. ;

Boston.

3yla Detroito Katalikų “u Socialis
tais. — Pirma kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj <"ygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
ąavcikslais. 61 nosį. ... ........... 25c
Kaip Senovėa Žmones Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai iri- mus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
lą. Pagal daugelį autorių parašė 
iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Ii- 
.irkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi................................................ 10c.

alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartoji’ >as alkoholio 

ii.t jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors būti kūdikių t< .ais, būtinai 
•urėtų perskaityti -ita ygutę. Pa- 
rabošius Pusi. 23 ...

I
... 10c.

Visuotins* Tvanas? — Kaip 
galėjo surinkti į kelias die-j 
veislių gyvūnus, kurie gyve- 

"I

Priduoda naują jėgą 
sumenkusiem organam

Ar jūsų organai vra silpni ir su 
įlenkę? Ar jus prastai miegate naktį 
• • pabundate pavargę ir nusikamavę 
ryte? Ar esate nervingi ir susierzinę? ■ 
Nuga-Tone greitai pataiso tokią padė
ti, nes jie sustiprina organus ir jų vei
kimą ir priduoda naują jėgą nervam-’ 
i- muskulams. Tuo budu nevirškini-’ 
■ •įas ir konstipacija yra nugalimos, 
inkstų ir pūslės suerzinimą* palengvi- 
> amas, galvos skaudėjimas ir kvaitu
liai išnyksta ir miegas būna poilsin- 
gas ir gaivingas.

įrodymą ką Nuga-Tone atlieka dei 
žmonių su sumenkusiais organais duo
ba laiškas p. VV. J. Hopper iš Lum- 
t>erston, N. C. P-nas Hopper yra 54 
metu ir -ako; ”Aš niekad nevartojau! 
vaistų, kurie taip greitai sugrąžintu 
spėką, kaip Nuga-Tone. Aš juos varto
siu tik 2<‘ dienų ir jaučiuos taip jau- 
1 as. kaip būdamas 25 m." Vaistai, ku-1 
rie padaro tokius stebuklus, turi būti i 
į nami kiekvieno žmogaus, kuris yra 
menkos sveikatos. Jus galite gauti’ 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda-, 
vinėjami. arba jūsų vertelga užsakys, 
dėl jus iš urmo vaistynės.\r Buvo

Nojus
■-as visų
•a išsimėtę po visą žemės kmnuol;
Kaip jis galėjo tuos gy- mus prastoj 
šs-.o rankoj sutalpinti? is kur ėmėsi Jantiko keleiviams.

LITI ANIA
Gruodžio 22

ESTO M V
Vasario 9

LITU A N! \
S a u*io 26

MM

Kreipkitės i-Vietos Agentu: 
BALTK*-'AMERIC A LINE

S Bridge Street. Ne* York. N. 'i

BALTIKOS 
AMERIKOS 
LINIJA

Išplaukimai 
Laivų iš 
New Yorko

v I

TAI 
KELIAS
DĖL 

LIETUVIŲ

NAUJANYBĖ!

LLOYD PERSIKELIA
Smarkiai padidėjus trans-At-

North Ger- j 
riek vandens, kad visą žemę apsem- man turi persikelt i didės- į
lų? Kur tas vanduo dartr yra? Kaipl vieta' num. 57 Rroa(iway.' 

no tvano juodveidžiai, raudonveidžiai i \oTa. l.lovdas sulxgmana-|
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai genaus pranešimo, priverstas 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa ; kraustytis netik kad daug dides- 
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ,r nį skaičiU keleivių aprūpinus, bet 
aiškiai išdėstyti šitam vokale. Knyga . ' ‘ - -
be galo įdomi. Kas žod — tai lak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argu mantas griuvu. Mokslas i 
mokslas nuo pradžios <i galo.
Kaina ................................................ 25c.'

JO*ns _kun,*as- yr;t nuosakiai n i nį skaiėiti keleivių aprūpinus, bet
ir dėlto, kad prie dabartinių kur^ 
suojanėių laivų ateinanti pavasa- 

ir rį prisideda da du nauju ekspre- 
■ <iniu laivu Bremen ir Europa.

Abu laivu turės po 46.500 tonus 
įtalpos, abelnai darys suviršum 
2fi mazgus į valandą ir perbėgs

Džmn Bamboa Spvčiai. — Ir kitot
fonės. Daugiau juokų, tegu Anten

oj munšaino. šioje k įyyoje talpa net okeana j penkias dienas; j Bre- 
.'2 Rfatvrh/ic railSc rtta-72 "Bžian Bambos spyčiai”, eilės, pa- 
riknlbėjhnai, hum^risOški straipsnio- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 123 pusi. ..-.........................

mena i šešias dienas. Taip kad. Į 
Lietuva galima bus nuvažiuoti 
lengvai Į_astuonias dienas.

NAUJANYBĖ!
SPECIALIAI KALĖDOMS TIKTAI

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS — 
Kombinacija Radio Mados Muzika
li* Laikrodis, puikiausi* naudingas 
papuošalas namam- Atneš džiaug
smą jums ir jūsų draugams. Šis 
naujausi- Radio Muzikali* Laikro
dis nustebins jus. Jus busite užža
vėti, kuomet išgirsite jį grojant 
puikias melodijas. Jus galit grajit 
kur tik norit pasukdami Dial ir iš
girsite malonią muziką tuojaus. Jis 
groja Oh Promise Me, Rosary. Ra
moną. etc.

Reisai sidabru užbaigti, dailiai 
išmuštas su paveikslais žymių kom
pozitorių. Abi pusės keiso yra iš
raižytos muzikalėm notom ir inst
rumentais. Keisų didumas 11 per H 
colius Ant viršaus keiso yra pritai
sytas aukšto* rūšies laikrodis, pa
darytas iš rinktinio materiolo, auk
su nufir.isiuotas. gvarantuotas, kad 
rodys laiką tobulai. Pilnai prireng
tas gatava- vartoti. Viskas musų 
specialė susipažinimo kaina tiktai 
S9.95. Niekados pirmiau nesat ma
tę tokios puikios kombinacijos. Kaip tik tas, ko tūkstančiai namu laukia. 
.Šio buvo parduoti pirmą sąvaitę, todėl siųskit savo užsakymą šiandien. Tik 
paskirta.- skaičius bus parduotas bargeno kaina Reguliarė kaina bus 
$25.9*1. kuomet isparduosim staka esantį ant rankų.

Pasiuskit tik vardą ir adresą su 50c. stampom* pasiuntimui, ir užmokėsit 
pastoriui kuomet tą stebėtiną muzikalę kombinacija jum- atneš. Lai.
kykite namuose 1 o dienų Dykai. Jei nebūsit patenkinti, po I 1 • i. - igra
žinkite mums ir mes sugrąžinsime pinigu* atgal.

UNION TR ATHNC, CO ,
2148 W. Chicago Avė, Dept. 240, Hunibold Park Station ( hieago 11L
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Vietines Žinios
Daktarų trustą ima nagan.
Valstijos .gyvenimo reik

menų konuėija pradėjo tyri
nėti Arlingtono ir Lexingto- 
no daktarų kliubą. kuris esąs 
tikras “trustas." Susiorgani
zavę iki vieno, daktarai te
nai pakėlė mokestį už patar
navimą ir lupa pacientus be 
jokio pasigailėjimo. Pavyz
džiui, už patarnavimą prie 
gimimo, $50: už menka? 
operacijas, nuo $10 iki $100: 
už stambesnes operacijas 
nuo $100 iki $500. Sakoma, 
kad Lexingtone daktarai už
dirba po $10,000 ir daugiai 
į metus.

Vanagaičio-Jozavito koncer
tas pavyko gerai.

Pereito nedėldienio vaka
rą Municipalėj South Bosto
no salėj buvo Vanagaičio- 
Jozavito koncertas. Jiems 
padėjo ir p. Jenkins, vietinis 
dainininkas. Publikos prisi
rinko pilnutėlė salė, artistu 
buvo geram upe ir savo pro
gramą išpildė gerai. Prie ti 
da p. Vanagaitis gavo apie 
20 naujų prenumeratorių sa
vo “Margučiui.”

Po koncerto p. O. Kapo- 
čienė pasikvietė artistus ir 
artimesnius draugus pas sa
ve Į namus, kur prie arbatos: 
ir užkandžių svečiai linksmi
nosi iki pat ryto.

Nepaprasta byla dėl karvės.
Andovero miestely, netoli 

Bostono, buvo Įdomi byla 
dėl karvės. Istorija šitokia: 
trįs mėnesiai atgal tūlas Šar
kis Baldanian pardavė savo 
karvę kaimynui Kadrašia- 
nui. Suderėta $140. Pirkėjas 
Įmokėjo $70 tuojaus, o liku
sius $70 prižadėjo užmokėti 
jo 3 mėnesių. Bet suėjus 
trims mėnesiams Kadrašia- 
nas neturėjo pinigų, lodei 
Šarkis Baldanian atėjo ir 
parsivedė karvę namo. Kad- 
•ašianas apskundė jį už kar
vės pavogimą. Teisme Bal- 
lanian aiškinosi, kad pirkė
jas sulaužė sutarti, prižadė
tų $70 neužmokėjo, todėl jis, 
Baldanian. turėjęs teisę savo 
karvę parsivesti namo, ir jo
kios vagystės čia negali būt. 
Tečiaus teismas pripažino, 
kad’karvė buvo pavogta ir 
nubaudė Baldanianą už va
gystę.

Ruošiasi uždaryt 75 saliunus
j Bostono policijos komi-!
sionierius \\ ilsonas pareis-į
kė. kad šiomis dienomis ji-!
sai uždarysiąs 75 “užeigas,” ———
kurios bėgvje trijų paskuti- KUNIGAIKŠTIS B1BESKU Pereitą nedėldienį 100 davinėja drapanas, bet paė-

* 1 GAVO PER AUSĮ. - >• « • — • * ••
Kunigaikštis Anton Bibes- *>uvo užpuolę Aguasealien- neprisiunčia.

. n, tęs mieste valdžios įstaigas. 26 metu »mž

nių metų buvo tris kartus 
baustos teisme už svaigina
mų gėrimų pardavinėjimą.

No. Adamso policijos virši
ninkas areštuotas.

Federalis grand jury ap
kaltino North Adamso mies
telio policijos viršininką 
Conloną varant degtinės 
šmugelį su butlegeriais. Su 
juo areštuoti d a tris vyrai.

“Stebuklinga gydytoja” pa
teko belangėn.

Lynne tapo areštuota ir 
uždaryta kalėjiman tūla 
Saddie L. “Madame” Peny, 
kuri “stebuklais gydydavo” 
visokias ligas. Ją kaltina dėl 
vartojimo pašto apgavin- 
giems tikslams. Ji per laiš
kus apsiimdavo išgydyt kiek
vieną ligą maldomis. Ji tik
rino, kad sukalbėjus jai tam 
tikrus žodžius, vaikai nusto
ja verkę, šunes liaujasi- loję, 
ir moterįs gali nutukti arba 
suliesėti, žiūrint kaip kuri 
nori. Už tuos “stebuklus” ji 
imdavo pinigus ir. sakoma, 
turi susirinkus tuo budu apie 
$200.000. Dabar reikės, tur
but, pasėdėti.

Kampanija prieš nepatik
rintus automobiliui.

Bostone policijai išakyta 
stabdyti ant kelio ir gatvėse 
visus automobilius, kurie ne
turės užlipintų paliudijimų, 
kad jie yra patikrinti. Regis
tratorius Parker buvo pa
skelbęs visą pereitą mėnesį 
kaipo saugumo laikotarpi, 
kuriame automobiliai turėjo 
būti patikrinti, ar tvarkoj jv 
mechanizmas, o ypatingai 
stabdžiai ir žiburiai. Kas te 
nepadarė ir paliudijimo ne
turi, tuos policija dabar ek- 
zaminuos ir. radus ką nor? 
netvarkoj, paims registraci
jos numerius ir gali suspen
duoti “laisni.”

Paskelbė laimėtoju su
pliektą Maloney.

South Bostono airys kumš
tininkas Maloney, kurį anais 
metais musų Sharkis skau
džiai supliekė, dabar laimėjo 
kumštynes su Risko iš Cleve- 
lando. Kumštynės įvyko pe
reitos pėtnyčios naktį Bosto
ne. Mušėsi 10 raundų, vos at
silaikydamas prieš Risko, te
čiaus pergalė pripažinta 
jam, nes publika daugiausia 
buvo iš airių, kurie priešin
gam atvėjuj butų sukėlę “re
voliuciją.”

■/ ;.i i > i’->; ■
Nepaprastai atmaininga* 

n ’. oras.
Pereitoji savaitė pasižy

mėjo nepaprastomis permai
nomis atmosferoj. Iš sykio 
buvo dikčiai pašalę ir pasni
gę, bet greit vėl užėjo lietin
gas ir šiltesnis oras. Nuo to
kių staigių permainų daug 
žmonių susirgo slogomis.

Saugokitės apgaviko.
Policija įspėja, kad po !>(»-’ 

stoną valkiojusi apgavikas, 
; kuris sakosi esąs drapanų 
' kompanijos agentas ir par- 

ginkluotų Meksikos katalikų Į męs rankpinigius drapanų 
. Jis esąs apie 

tęs mieste valdžios įstaigas,' 26*metų amžiaus, 5 pėdų ir 
► ir galįs sverti 

apie 150 svarų.
«.!

belę. Apsisaugokit.
.—I-A.___ ____________-
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Įvairios Žinios
Iri. South Boatos M26 

R«*si<iencr University 1463-J. 

S. H. ruKiute-Skillii
UETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ
466 Bruad«ay, S«t. Boaton, Maas

Room 2

DR. J. NARCUS
1S MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriikų, kraujo ir 
odos ligą.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston. Room 7. 
Tel : Richmoi.d 066S, Rox. 1&94-J. 
Valandos: Nuo 0 ryto iki 8 vakaro. 
Nedeldieniais iki 4 vak po pietų.

ku, buvusis Rumunijos am- 
i basadorius V. ash ingtone, 
I dabar gavo nuo buvusio savo 
'tarnautojo į žai.dą. Susirė- 
I mimas įvyko naujo Rumuni
jos premjero Maniu ofise, 

' kur kunigaik ti' Bibesku ne
tikėtai susitiko su Bazilium 
Stoiką, kuris tarnavo jo am
basadoj Washir.gtone rašti
ninku. Stoiką sako, kad ku
nigaikštis pan.sęs prieš jį 
melagingą skur. lą Rumuni
jon. Dėl šito ’ielo jis jau 
Washingtone būdamas kvie
tęs kunigaikštį Bibesku dvi- 
kovon, bet ta? pakvietimą 
atmetęs, taigi, kaip bailiui, 
jis davęs dabai am per ausį. 
Premjeras Man.u sukibusiu? 
Bibesku ir St >iką perskyrė ii 
liepė užsienio ministerijai 
pastarąjį nubausti už įžeidi
mą kunigaikščit • veiksmu.

i

Skundai prieš advokatus.
Advokatų sąjunga, Bos^ 

ton Bar Association. bėgyje 
pereitų metų gavo 574 skun
dus prieš Bostono advoka
tus, kurie įtariami nesąžiniš- 
kumu ir visokiomis suktybė
mis. Kai kuriems jų gręsia 
nustojimas advokato teisių.

Smagi komedija Repertory 
Teatre.

Nuo 3 gmodžio Repertory j 
Teatre eina veikalas vardui 

Pasivadinę policijos atsto- “Charley’s Aunt,” viena 
vais, penki vyrai įsilaužė smagiausių komedijų anglų 

į namą. Įkalboje. Turbut joks kitas
East Braintree miestely, veikalas nebuvo taip plačiai 

netoli Bostono, buvo šitoks; vajdmamas ir publikos taip 
atsitikimas. Apie 10 valanda l Diegiamas, kaip sis. Jis yra 
vakaro prie Dalio namų atė-: išverstas į vokiečių, francu- 
jo penki ginkluoti vyrai ir 
pasisakę esą policijos atsto
vai iš East Bostono, pareika
lavo. kad jiems atidalytų du
ris. Paties Dalio nebuvo na
mie, tai jo sūnūs nenorėjo 
svetimų įsileisti. Tuomet jie 
išlaužė duris ir įsiveržę į vi
dų pradėjo krėsti namą, jieš- 
kodami senojo Dalio. Vienas 
jų buvo policijos uniformoje. 
Neradę ko norėjo, jie išėjo 
kieman ir atsigrįžę šovė du 
kartu į duris. Apie tai buvo 
pranešta policijai, kuri nieko 
apie tai nežino ir mano, kad 
tai buvo kokie piktadariai.

I

zų ir net rusų ir lietuvių kal
bas.

Pavogė visą, troką cigarų 
ir c i garėtų.

Vagiliai įsėdo į troką, ku
riame buvo prikrauta kelio

likos tūkstančių dolerių ver
tės cigarų ir cigaretų, ir nu
važiavo savo keliais, šoferis 
tuo sykiu buvo įėjęs kompa
nijos ofisan. Tas įvyko ant 

(Congress streeto. Bostone.

Chmielinskių duktė užmušta 
automobiliaus katastrofoj.
Pereitą sąvaitę dvi H. 

Chmielinskių dukteris nuva
žiavo pas buvusi leitenant- 
gubematorių Beny i sve
čius. Grįžtant vėlai namo, 
ant kelio užsisukimo auto
mobilius apvirto kelis kartus 
kūliavirsčiais. ir viena 
Chmielinskaitė buvo užmuš
ta. kita sunkiai sužeista: bu
vę su jomis du vaikinai taip
gi sužeisti, vienas labai sun
kiai. Užmuštoji mergaitė jau 
baigė kolegiją.

Jos yra dukterys lenko 
Chmielinskio. kuris kitąsyk 
vra buvęs bankierium. o da
bar leidžia lenkų kalboj lai
kraštį So. Bostone.

norėdami neleisti jų užimti! 10 colių ūgio 
naujai išrinktai valdžiai. Už- --■*- 
puolikai buvo suim/i.

Lapkričio 5 d. Kaune vals
tybiniame teatre su dideliu 
pasisekimu koncertavo estų 
šimto žmonių choras “Esto- 
nia,” atvykęs iš Estijos. Po 
koncerto choro dalyvius 
sveikino Įvairios musų muzi
kos draugijos.

Maskvos Internacionalas 
įsakė Anglijos komunistams 
pradėti griežtą kovą prieš 
Anglijos Darbo Partiją.

Dėvįs pilką 
apsiaustą ir tokią pat skiy-!

iI
II
I

Lietuvis Optometmtisi
GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI { 

t
— ir — _ / t

visi kitokie !
i 

Jau pagaminti — užsakymai išpil-• 
domi — visiem-, užsisakantiems j 
siunčiame dabar.

Kalendorių kainos:
2-7c. už vieną. $2.50 už tuziną.

Užsakymus siųskite:
JON AS KEKDIEJUS

663 Fourth Street,
SO. BOSTON, MASS.

i

•
i 
i
i

Išegzaminuoju priskiriu
'akinius, kreivas akis aUtiesinu 
ir amblyopiskuse (aklose; aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PASAK ARN1S, O. D.
447 Broadway. So. Hoetoa, Maaa

Per 4 pastaruosius mėne
sius Chicagos policija užmu
šė 10 barni itu.

■ • i
Havanoje mirė Carlos Lo- 

veira, Kubos darbininkų va
das.

» 
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UŽ FALSIFIKUOTĄ 10 
DOLERIŲ. 4 MĖNESIAI 

KALĖJIMO.
Pernai, gegužės 2 <1. Rum 

šiškio m. Zalmanaš Guma 
norėjo išleisi: apyvarton ne 
tikrą 10 dol. banknotą, pada 
ylą iš 1 dol., bet buvo su
čiuptas. Išaiškinta, kad 
banknoto netikrumas jan 
buvo žinoma?.

Kauno apygardos teismas 
Gumą nubau lė 4 mėn. kalė
jimo. Vyr. tribunolas, šių 
metų lapkričio 10 d. sprendi
mą patvirtino.

Moteris kaltinama policma- 
no užmušimu.

Mrs. Mary Fitzgibbons, 
kuri per 6 mėnesius išbuvo 
Bostono ligoninėj kaipo be-] 
prote, dabar tapo pripažinta 

i sveika ir tano perkelta į 
!Charles st. kalėjimą. Ji yra 
;dabar kaltinama policmano 
užmušimu.

Balandžio 21 dieną šita 
moteris atbėgo spiegdama į 
Dudleyst. policijos stotį ir 

[pareiškė nušausi policmaną 
Saundersą, kuris su ja gyve
no. Ji buvo pasimetus su sa
vo tikruoju vatu. Policijai ji 
aiškino, kad Saunders išsi
traukęs revolverį ir norėjęs 
nusišauti. Ji norėjusi ginklą 
iš jo atimti; besitąsant revol- 

iveris iššovęs ir užmušęs. Ji 
j buvo suimta už žmogžudys
tę. bet vėliau asirodė. kad ji i 
nepilno proto ir todėl buvo

i

i

Areštavo moterį dėl netikrų 
pinigų platinimo.

Pereitą panedėlį East Bos
tone federalės valdžios 
agentai areštavo tūlą Mary 
Cavarattą. kaltindami ją 
platinimu netikiu pinigų. Sa
koma. kad pereitą subatą ji 
įdavusi vienoj East Bostono 
krautuvėj netikrą 5-dolerinę. 
o kitoj krautuvėj netikrą 10- 
dolerinę. Ji bus klausinėja- 

ima. kur tuos pinigus gavo.

I Namų statyba padidėjo.
Pereito mėnesio namų sta

tyba Bostone buvo $1,746,- 
309 didesnė už tą pati laiko
tarpi pereitais metais. Išviso 
per 11 mėnesių šiais metais

Popiežiaus rūmuose, kur 
stovėdavo švento T^^rgink- 
luoti sargai (žandarai), Ig
nu vo dvejos lubos. Popie
žius su savo dvariškiais labai 
persigandę, kad nesugriūtų 
visas jo palocius.
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Bostono Centrai Labui* ,j 
jUnion žada statyti už $1,- • 
000.000 Darbininku Namą.

i __________ _
Rhode Island valstijos au- 

idėjai nutarė priimt; mažesnę 
i algą, b ** pareiškė prieš tai 
’protJ ;*ą.
t I
I Kanados pasienio saruas
I nušovė vieną žmogų, o kitą 
{sužeidė, kuomet jie bandė 
greitu laivu pabėgti per On-‘ 
terio ežerą. Jie gabeno deg-; 
tinę. |

----------------- I 
Darbininkas vardu XV ick• I

ĮCraft, kuris tarnavo ant gelž- 
kelio ir netoli Holyoke. 
Mass., buvo sužeistas visam 
amžiui, apskundė gelžkelio 
kompaniją ir gavo $100,000 
atlyginimo. I 

Į 
j 
į I Į

Lynne mirė jau 20-tas žmo
gus, sužeistas dirbtuvės eks- 

ipliozijoj, kuri tenai įvyko ke
liatas savaičių atgal.

Watertowne pasiutę šunes 
apriejo du vaiku.

namu statymui išleista $52,- atiduota pamišėlių ligoni-
* arba $2,712.707 nėn- Dabar, po pusės metų, ji 
negu per tiek pat tapo pripažinta sveika ir bus

I
1100.368, arba $2,712.707 
'daugiau, i
i laiko pereitais metais.

Dėl Juškos ristynių.
Lietuvių ristikas Pranas 

Juška iš Arlingtono prašo 
mus pažymėti laikrašty, kad 
jis nieko bendra neturįs su 
nesenai Įvykusiomis Conn. 
valstijoj ristynėmis. kur ki
tas koks tai lietuvis ristikas 
Juška ėmėsi su vokiečiu. Ka
dangi abiejų vienodos pa
vardės. tad kai kas gali būti 
suklaidintas žiniomis apie 
tas ristynės. Bostonietis Juš
ka tuomet buvo Maine’o val
stijoj medžioti.

Į
nėn. Dabar, po pusės metu, ji
..................................................  is
atiduota teismui.i

Sunku gauti statybos laisnį. 
j Drg. J. Taurinskas iš Dor- 
chesterio gavo taip vadina
mą “builderio laisni.” kuris 
jam suteikia pilną teisę sta
tyti namus ir dirbti kitokius 
statybos darbus. Sako, kad 

i nelengva yra gauti tokį leidi
mą. Prisieina eiti per viso
kias šerengas ir ekzaminus 

ikol jį gauni.

i

P ARSI DIODĄ BEKERNĖ
Biznis gerai išdirbtas nuo senai, su 

visais įtasymais. Priežastis pardavimo 
senatvė. Kaina maža. Sąlygos geros 
Kreipkitės pas Julių Evaišių, l/JIC’^t., 
So Boston. Mass. (49)

A. J. KUPSTIS, REAL ESTATE
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 —1373.

and KILLING STATION-
Studi-baker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Oid Colony Avė,

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

— - - —-———-—-——-———

PLUNKSNAS, Pukui*. Paduška*. 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Tidžiausis sandė

European Feather Co.
25 Loveli Street, Boston, Mase.

lis. Gvarar tuojam 
užsiganėdinimą
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
ltus.

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

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

I
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M ARTI N W AI.ULIS
185 4 Dorchester avė..

I»OR< HESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda' 
mano prižiurčji-! 
mui, visuomet* 

| būna patenkinti; 
ir sutaupina gw-< 
rokai pinigų. ' 

.Mano kiina< 
vi.-iems ir visur1 
vien'ida. <

Pametė laikrodėlį.
Pereitą ketverge rytą, lap

kričio 29 d., ėjau nuo Dor- 
?hester avė.. Broadway iki B 
street: B gatve ėjau iki 5-th, 
o 5-th gatve iki lietuvių baž
nyčios. Tame tarpe pame
čiau rankini laikrodėli. Jei
gu kas iš lietuvių radot, ma
lonėkit sugrąžinti. Skiriu do
vaną. Miss Mary Notrėm, 
24 Broadway, So. Boston.

Antras “Tarpininko” 
numeris.

“Tarpininko” antras nu-j 
meris jau spaudoje. Jį lei
džia A. J. Kupstis vaizbos 
reikalams, šis numeris, kai-i 
po kalėdinis, bus didelio for-; 
mato ir 32 puslapių.

Operos mėgėjų draugijai 
Bostone nutarė ir šįmet par
sikviesti čionai dviem sąvai-' 
tėm Civic Opera Company iš, 
Chicagos. Sezonas prasidės 
28 d. sausio.

/ ___________________

Metropolijos policija rado 
Į Spot Fondą Įvažiuotą ir pa
liktą nežinia keno automo
biliu pereito nedėldienio rv-! 
:*• _________ ' I

...

ANT r\RD \ V1310 
SO. BOSTONE

Nepaprastai ?era proga Įsigyti 
gerą kampinį i imą bizniui. Kam
pinis namas. K autuve ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės įh> l kamba
rius. Namas v-.-ii naujai ĮM-rtaisy- 
t^s. Kaina $6.-',»0.
Trijų šeimynų medinis namas, 
4-4-4 kambariai, gesa.~. elektras, 
skalbynės, pij; zai. Kaina $5,500. 
Savininkas sut nka mainyti ant 
farmos. apie .0 arba 25 akerius 
žemės kur yra arba galima laiky
ti karves.
Geras biznio kampas < ity l’ointc. 
Šešių šeimynų nul inei namai, be- 
kemė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipa bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25,000 Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.
Vienos šeimynos, šešių kambarių 
namas, elektra-, maudynė, šiltas 
vanduo, {nešti reikia tik $400. 
Kaina $2,100, k-ngves išlygos.

So. Bostone (irosernė ir IJučcrnė. .
Senai išdirbta- bizni.-, jeigu daro 
nuo 7<mi iki 8<>O i sąvaitę. Kreip
kitės tuojau. Kama

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborius 

162 Bruadnay. So. Biston. Mass.;
Residence: 31.3 W. 3-rd street. ! 

Telefonas: So. Boston O3O4-W. '

SPECIALISTAS NERVU IR 
KROMšKV LIGŲ PER SU
VIRS 25 MĖTIS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
I

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinei namai su 
visais Įtaisymais. Kaina $l<>.5;m.

l’Rl E! N A MIA USIA PR( >G A 
KIEKVIENAM INSLRANCE

Inšiurinu ir ant išmokesčto (Tik 
Mass. valstijoj) Automobiliu, 
forničius, r.amus, stiklu-, sveikin
tą. gyvastį ir tt.

Bostono tunely po Park 
streetu šf panedėlį buvo ras
tas suvažinėtas nežinomas 
žmogus. Lavonas buvo taip' South Bostone ir Dorches- 
suardvtas, kad veido negali- toryje pradėjo siausti plėši
ma pažinti. . I kai-* * * •

NORTH W0BURN. MASS. 
I»evyniiĮ kambarių medini* namas, 
tik 10 metu senumo galima varto
ti vienai arba dviem šeimynom, su 
visais įtaisymais, išskiriant šilu
mą. ir 4.000 pėdų žemes, vistinin- 
kai ir t p. Kaina 14.500.

PARŪPINI PINIGUS dėlei mor- 
gičių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apiclinkėse. «

JEIGU TURITE pinigų, kuriuo- 
norėtumėt paskolinti, gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgičių, praneškite man.

užlaikau Taipgi ir laiva
korčių PARDAVIMO IK PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anjlis ir Malkas. ANG
LIS 5IUOM TARPI ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugybę NAMU. KARMŲ 
IR BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sumi
nėti.

' 60 SCOLLAY SQUARB 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS; DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 ^kare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo lt iki 
1 dienu.

Jau išėjo iš spaudos naujas mėnesinio žurnalas “TARPININKAS"
Pašvęstas naudingiem, patarimams apie Real Estate, Apdraudę, 

Morgičigs ir k tus-nejudinamo turto reikalus. Pilnas Įdomių ir jvr.i-?:j 
pasiskaitymų. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliau siųskite 5c. 
krasos ženklų, persiuntimui.

Tel. So. Boaton 5U6-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 oieBą 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 

y77 iki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleiviu” name.

251 Broad* «y, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas SI IX

Or. A. Gornian-Giimauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo K>—12 dien*
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare 

N^dėliomis pagal susitarimą.
705 N. Main St kamp. Broad Su 

MONTELLO. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandbe: 10-3; 3—t 
Sekmadieniais; 19—B

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8481

t
i

Telefoną* SI234

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 ’ki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare
197 SUMMER STREFT, 

LAMRENCE, MASS.

r

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST- BOSTON.

765 Cambridge St.. Cambridge 
Tel. Porter 2’143

Gydo Venerikas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10, nuo 1 iki,3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėlčhenjais nuo 9 iki 12.

I

Lietuviška Aptieki
Mes užlaikome visokių Vaistą 

ir AaLnų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio. patrūkimo, ete. 
Taipgi užla'kom Irieiių M Lietuvon. 
Patarnavimas kmigrrmumaa. įvai
rios Šakny*. partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 salėm sTRerr.
BOSTON, MASS.

t
i

!

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

------- -------- v

4 ■ .......................... —
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOST1S (Groblew«kio)
Sustabdo skausmą ir užgydo žaizdas be 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina 50c.

GROBLElVSKI A CO- Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir G YIX)—bet maloniai”




