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ir 18 Kitų Karininkę? i

PANAIKINO TUKSTANt 
: Č1US ŠL1UBŲ.

Buvusis Meksikos prezi
dentas Carranza anais me
tais paskelbė, kad visi šliu- 
bai ir kiti civiliniai aktai, pa
daryti po 1913 metų, kuo
met Meksikoj buvo įsivyra-

---------- r---------------------------------------

Baisios Audros ir 
Šaldai Europoj.
Per 157 metus Europoje 

nebuvo tokios baisios žie
mos, kaip dabar. Pereitą są
vaitę nuo šalčių ir audrų te
nai žuvo 44 žmonės. Baisios 
sniego pūgos siaučia nuo pat 
šiaurės iki pietų. Danijoj nu
truko visokis susisiekimas. 
Lietuva, Latvija ir Estija už
verstos sniegu. Rusų Turkes
tane, netoli Alma Aata, kur 
buvo ištremtas Trockis, snie
gas nuvirto nuo kalno ir už
bėrė 11 žmonių; Konstanti
nopoly užsidarė visos moky
klos ir krautuvės. Mieste 
stinga maisto, nes iš provin
cijos negalima nieko privež
ti. Turkų Trakijoj sušalo 4 
darbininkai ant gelžkelio. 
Trįs žmonės sušalo Budapeš
te. Pietų Italijoj ir Ispanijoj, 
kur niekad žiemos nebūda
vo, dabar siaučia sniego pū
gos ir nuo žaliuojančių me
džių krinta sušalę pomaran- 
čiai. Balkanuose ir visoj vi
durinėj Europoj ant kaimų 
pradėjo pulti išalkę vilkai, 

i Gyventojai organizuojasi 
gintis nuo jų. Prie šito bai
saus vargo prisidėjo influen
za ir kitos ligos. Čekoslova-

j

Trockis Dingo Kelionėje

JIS IR SMETONA NORĖJĘ 
NUVERSTI VOLDEMARĄ
Lietuvos Atstovybė Wash- 

ingtone visit* žinia* 
užginčija.

Per Varšuvą, Rygą, Berly
ną ir Londoną pereitą sąvai- 
tę pasipylė žinios apie naują kio nors pagrindo. Kad Kau- Tribunolui. Dabar Vyriausis 
“pučą” Lietuvoje. Chicagiš- no diktatoriuose ne viskas Tribunolas patvirtino, kad 
kės “Tribūnos” korespon- gerai, tai galima suprasti ir ištikrujų tų laikų šliubai ir 
dentas savo telegramoj iš iš to pranešimo, kurį išleido kiti tos rūšies aktai yrą nele- 
Kauno sako, kad generalio Lietuvos atstovybė Berlyne, galus ir konstitucinė valdžia 
štabo viršininkas Plechavi- Užginčydama Plechavičiaus negali jų pripažinti. Tuo bu
čius norėjęs nuversti Volde- ir kitų karininkų areštą, ji du tūkstančiai porų, kurios 
marą. Tam pritaręs ir Sme- visgi pasako, kad gen. Ple- gyveno nuo 13 metų iki šiol 
tona. Bet Voldemaras paė- chavičius i------ j_i— ---------- i
męs viršų ir Plechavičių are- nesveikatos, 
štavęs. Kartu su Plechavi-' Mes atsimenam, kad 1927 
čium esą uždaryta kalėjiman' metais taip jau “dėl nesvei- 
dar 18 kitų karininkų. Gal 
teksią ir Smetonai pasitrauk
ti iš prezidento vietos.

•Paduodamas šitą žinią, 
Chicagos laikraščio reporte-

Plechavičiaus ir kitų karinin
kų areštą, bet apie patį šuo- vę Victoriano” Huerta ir Ėmi- 
kalbį nieko nesako. j lio Zapata, neturi galios, nes

Negalimas betgi daiktas, ’ tų dviejų despotų valdžios 
kad visos šitos žinios, pasi- buvo nekonstitucinės. Kai 
pylusios iš Lietuvos ant syk kurios poros Carranzos nuta- 
visais keliais, butų iš piršto rimui pasipriešino ir apskun- 
išlaužtos. Joms turi būt ko- d ė jį Vyriausiam Meksikos

rezignavęs dėl krūvoje, dabar skaitomos
• nevedusiomis.

katos rezignavo” ir pulk. Pe- 
truitis su leitenentu Katkum.

1 LONDONĄ EINA BE
DARBIŲ ARMIJA.

'T* ♦ -i, ir- f • i- Iš Škotijos miesto Glasgo-
Taip tuomet skelbe oficiale wo dabar eina į Londoną be- i 
Lietuvos žinių agentūra. Iš- darbių armija. Joje yra keli! 
tikrųjų betgi buvo visai ki- šimtai žmonių. Pereitą ne-v- lumitteviu ivpuivv- - j w y .1^. . . SA111VO1 X 11V .

ris priduria, jog sąmokslas taip- Ištikrujų pulk. Petraitis dėldienį ji nakvojo Lancas- 
prieš Voldemarą buvo pada- buvo pakėlęs “pučą,” už ką terjo mieste, darbininkų uni-j 
rytas dėlto, kad jis yra prie- jis buvo areštuotas ir praša- jgg svetainėje. Bedarbių ar- 
* • . _ a *1 a* __  ?T _ _ 1 • linine ič l/n»’i • a * • •šingas taikytis su klerikalais. is,kariumenės. 
Klerikalai sudarą “stipriau-

. ... x x . . mija tikisi pasiekti Anglijos
Teisybes diktatoriai nepa- sostinę 24 vasario, kur ji

NEW YORKAS STOVI 
ANT STORIAUSIOS 

UOLOS.
. Amerikos mokslininkų su

sirinkime Nevv Yorke buvo TRIUKŠMINGOS RYGOS
anądien pakeltas klausimas, BEDARBIŲ DEMONST- 
ar nėra tam miestui pavo- j RACIJOS.
jaus dėl jo didelių triobėsių. Į Rygoj įvyko bedarbių de-

JIS BUVO SIUNČIAMAS 
TURKIJON.

i

Juk “dangarėžiai” pastatyti monstracija, kurioj dalyva- 
iš plieno ir cemento sveria vo apie 800—1000 žmonių, 
milionais tonų. Kas butų, jei- Demonstrantai iš karto nu- 
gu žemė po jais į vieną ar ki- ėjo pas ministerį pirminin- 
tą pusę pasiduotų? Ar tie ką, kuriam jų delegatai pa
niurai nepradėtų griūti? {tiekė visą eilę reikalavimų. 

Jungtinių Valstijų armi- Kuomet ministeris pirminin
kas, tarp kita ko, pareiškė, 
kad demonstracijos vadas 
yra seimo atstovas Veskals, 
kuris prie dabartinės vyriau
sybės norėtų dažnai daryti 
demonstracijas, delegatai 
pakėlė didelį triukšmą ir 
pradėjo grąsinti ministeriui 
pirmininkui kumščiais. Ryšy 
su tuo, į kabinetą buvo iš
šaukta policija ir delegatai 
tuomet demonstratyviai pa
sišalino. Demonstracija po 
to buvo tęsiama ir praėjo be 
žymesnių incidentų.

jos geodezijos divizijos vir
šininkas maj. William Bowie 
paaiškino, kad tas negali at
sitikti, nes New Yorko mies
tas stovįs ant storiausio uolų 
sluoksnio. Žemės kamuolys 
yra apdengtas uolos sluoks
niu taip, kaip riešutas yra 
apvilktas lukštu. Tos uolos 
storumas yra ne vienodas: 
ploniausioj savo vietoj ji tu
ri apie 8 mylias, o storiausioj 
apie 60 mylių storio. Ir po 
Manhattano sala, ant kurios 
stovi Nevv Yorko miestas, 
esanti kaip tik storiausia uo
liena — 60 mylių storio. Tai
gi nesą jokio pavojaus, kad 
Nevv Yorkas galėtų žemės 
plutą įlenkti.

šią" partiją Lietuvoje ir jie sakys ir dabar. Ją patirsime Jrafalgaro Aikštėje turės kija visa užversta sniegu ir 
butu didelę parama fašistiš- vėliaus iš privatinių šaltinių. mitinga ir reikalaus, . .Z1”, .. J. Lkiai-

■ - ■...... ’ ikad valdžia duotu bejar-:noj .r Galicijoj žmonesdau-
lh>!>m«.rl«>d!>rho irh. nra- nuaigadę alkanų

kai tautiškai diktatūrai. —---- --___________________________________
Smetona yra klerikalas ir Rado StrClkllS K&U~ biams ar^a darbo, arba pra- 
jam malonu butų su jais su- '----- —

---- a.- p t Voldemarassisėbrauti. Bet Voldemaras 
yra laisvamanis v ir nenori 
klerikalų į valdžią įsileisti.

no Kalėjime.
Žydų Telegrafo Agentūra

4I
i vilkų, kurie ir dienos laiku 
į nepasitraukia nuo kaimų,gyvenimą.

TEISME NEBUVO JOKIŲ kur j“učia Jugosla-
“BOMBŲ." ------- """

Kažin koks juokdarys pa-
vijoj tapo užsnigti trįs trau
kiniai su žmonėmis. SniegoDėlto Smetona ir pamerkęs šį Pąnedėlį praneša iš Kau- o

Plechavičiui, kad šis Volde-' no, kad 3a0 politinių kalimų skambino anądien telefonu į esą 20 P**1* ^lumo* 
(Kauno kalėjime buvo aP'.jjdijį Bostono teismą irmarą prašalintų.

Londone gautos žinios iš 
Rygos sako tą patį. Ryga da 
priduria, kad Voldemaras 
buvęs jau paskirtas nužudy
mui. Londono dienraštis 
“Daily Mail” gavo žinių ir 
tiesiog iš Kauno nuo savo 
korespondento. Tos žinios 
sako, jog Smetona pasiryžęs 
prašalinti Voldemarą da ir 
dėlto, kad pastarasis atidė
lioja Seimo rinkimus ir pa
taikauja sovietų Rusijai.

Kitas “Daily Mail” kores
pondentas telegrafuoja iš 
Varšuvos, kad tenai jau at
važiavę ir pabėgusių “puči- 
ninkų” iš Kauno. Jie pasako
ją štai kokių dalykų: Kaune 
apskelbta apgulos stovis, tai 
yra daug aštresnė padėtis^ 
negu paprastas karo stovis. 
Kas valanda esą laukiama 
susirėmimo tarp ginkluotų 
jėgų, nes šaulių organizacija 
ir “Geležinis Vilkas” :' J" 
už /Voldemarą, o reguliarė 
kariumenė — už Plechavičių 
ir Smetoną.

Kita žinia iš Varšuvos sa
ko, kad keli Lietuvos kariu
menės būriai jau perėję Len
kijos pusėn ir pasidavę len
kams.

Daugiau žinių nėra nei iš 
Kauno, nei iš kitų vietų. Tai 
reiškia, kad Lietuvoje įvesta 
aštri cenzūra, kuri neišlei
džia Į užsienį jokių informa
cijų.

Tuo tarpu Lietuvos atsto
vybė iš Washingtono prane
ša, kad tose žiniose, kurios 
tilpo užsienio spaudoj apie 
susektą suokalbį nuversti 
Voldemarą ir Plechavičiaus 
bei kitų karininkų areštą, ne
są “nei vieno žodžio teisy
bės.”

Lietuvos atstovybė Berii- 
ne irgi užginčija žinias apie

skelbę bado streiką, protes- klausia • “ 
tuodami prieš nežmonišką

BUKAREŠTE AREŠTUO----------l* Ar Teismo Ru- ta ozmi vcimi inicti t, . - • • cu -i * - mai?” Gavęs atsakymą, kad; ĮA rj*’
elgimąsi su jais. Streikas tę- jjs pranešė: “Na, tai
sėsi 8 dienas ir pasibaigė 4 tamsta greitai, nes aš pa-

c. Keliolika kalimų j didelę bombą. Už
nuo bado mirė, jų tarpe 4 zy- penčių minutų ji sprogs ir vi- 
dan Tarp mirusnj esanti jau- sj Teismo Rūmai bus sunai- 

port. Ji mirė po penkių dienų 
bado. . . |

Sąlygos Kauno kalėjime bos” jieškojimas, bet nieko 
esančios pasibaisėtinos. Bet _ - .
visuomenė nieko apie tai ne
žinanti, nes fašistinė cenzū
ra neleidžia tokių dalykų 
Lietuvos laikraščiuose skelb
ti.

vasano.

na žydelkaitė, Šeinė Rapar- ()<inti
I Sujudo visa* teisme buvusi 
i policija. Prasidėjo “bom- 
! ji w.v lovoj
panašaus nerasta. Paskui 
prieita prie išvados, kad tai 
buvo kokio juokdario dar
bas. .

Rusija Tariasi Su 
Kaimynėmis.

Maskvon pakviestos Lenki- 
. ... i ja, Latvija, Lietuva ir kitos.Mickus, 43 metų amžiaus lie-

tuvis. Jis buvo karčemninkas' , 1S * arsuvos sako,
ir paliktame laiške sako, kad S1 ketvergą, 7 vasario, 

, prohibicijos laikais jo dar- Maskvoje susirenka visos so- 
sto^ bas pasidarė nepakenčia- j vietų Rusijos pakraščių vais

inas, dėl to ir nutaręs pasida- Pįa.dfdant . nTU0 P?"
ryti sau gala. Jo skrvnioj ras
ta $800.

NUSIŠOVĖ KAZYS 
MICKUS.

Kenosha, Wis. — Pereitą 
sąvaitę čia nusišovė Kazys

Amerika Ruošiasi 
Karui.

Sugalvoję pasiūlę pasau
liui “amžinos taikos" paktą, 
Amerikos militaristai prade
da galvatrūkčiais ruoštis 
prie karo. Jie jau sumanė 
paruošti fabrikus karo rei
kalams. pastatyti milžinišką 
karo laivyną ir sausžemio 
kariumenę pakelti iki 4,000,- 
000 vyrų.

Pereitą nedėldienį Rumu
nijos sostinėj Bukarešte ko
munistai buvo įtaisę didelę 
demonstraciją prieš karališ
ką šeimyną. Demonstracijos 
metu karalienės ir karaliaus 
paveikslai buvo trempiami 
po kojų. Ant galo prasidėjo 
riaušės, kurias malšindama 
policija suėmė 200 komunis
tų.

ALKANAS BEDARBIS 
KRITO ANT GATVĖS.
Lynn, Mass. — Ant Ocean 

gatvės krito jaunas žmogus. 
Policija nuvežė jį ligoninėn. 
Tenai pasirodė, kad jis išba
dėjęs. Atgaivintas jisai pasi
sakė esąs James P. Taylor, 
21 metų amžiaus darbinin
kas. Jis buvo jau tris dienas 
nieko nevalgęs ir per 4 nak
tis lauke nakvojo, nes netu
rėjęs iš ko už kambarį užsi
mokėti. Jis apalpęs darbo 
jieškodamas.

ŠERIFAS UŽMUŠĖ DE- 
TEKTIVĄ.

Willimantic, Conn. — Čia 
įtapo areštuotas ir uždarytas 
kalėjime be kaucijos šerifas 
Rice, kuris yra kaltinamas 
užmušimu apskričio detekti- 
vo. Policija smulkmenų ne
skelbia.

SUNAIKINO 200 ŠUNŲ.
Kenosha, Wis. — Policija 

čia apskelbė šunims karą ir 
pet2 dienas pereitą sąvaitę

landįjos Užlajos iki Juodųjų buvo nušauta 200 palaidų 
Jūrių. Maskva pakvietusi jas šunų. Pirm to miesto gyven- 
pasirašyti. Kelloggo “amži- tojams buvo įsakyta savo šu- 
nos taikos paktą. Konferen- nis laikyti namie pririštus, 
cijoj žada dalyvauti Rusija, nes mieste pasirodė daug šu- 
Lenkiia, Latvija, Lietuva, nų pasiutusių.
EstonTja, Finlandija ir Ru- _______ .

LIEPSNASVAID2IAI 
PRIEŠ BARANČIUS.

Žydų žemę apie Jordano 
upę užpuolė debesiai sąran
čių, kurie naikina javus. Ko
vai su tuo amalu buvo pavar
toti ljepsnasvaidžiai. Ir mi- 
lionai tų vabalų buvo išnai
kinta.

h.?8 taikos paktą. Konferen- nis laikyti namie pririštus,

Lenki
Estonfja, Finlandija ir Ru 
munija.

Tai bus pirmutinė sovietų 
istorijoj tokia konferencija 
Maskvoje.

MUNSAINAS UŽMUŠĖ 
137 ŽMONES BOSTONE
Bostono sveikatos depar

tamentas skelbia, kad perei
tais 1928 metais čia mirė nuo 
nuodingos degtinės 137 žmo
nės.
no aukų buvę daug daugiau,

Klingos degtines 137 zmo- 
.. Išnkrujų bet gi munšai-MEKSIKOJ PASIDAVĖ

204 MAIŠTININKAI.
Pereitą sąvaitę Meksikoj nes daug žmonių numiršta 

pasidavė valdžios kariume | lėta mirtimi ir prie alkoholi
nei 204 maištininkų su savo kų nepriskaitomi. Tai ve, ką 
vadu Cortez Vieyra. ,reiškia kvaila blaivybė!

LAIVAS NUSKENDO SU 
26 ŽMONĖMIS.

Portugalijos pakrašty pe
reitą sąvaitę audra sudaužė 
vokiečių garlaivį “Deister," 
kuris nuėjo jūrių dugnan su 
26 žmonėmis.

KALĖJIME IŠRINKTAS 
PARLAMENT AN.

Papildomuose" rinkimuose 
Paryžiuje pereitą nedėldienį 
buvo išrinktas parlamentan 
komunistų vadas A. Marty, 
kuris dabar sėdi La Sante 
kalėjime už sąmokslą prieš 
valstybę.

Da Viena Revoliuci
ja Dėl

Afganistano karalius 
Amanulla neteko sosto dėl 
Paryžiaus skrybėlių, o Persi
jos šachas bemaž ko nebuvo 
nuverstas dėl naujos mados 
kelinių. Kaip sako žinios iš 
Jeruzolimos persų valdžia, 
taip kaip ir Afganistano ka
ralius. prievarta norėjo įves
ti savo šaly europietiškas 
drapanas. Tam pasipriešino 
Arabistano gyventojai. Per
sijos valdžia buvo nusiuntus 
net kariumenę sukilėliams 
malšinti, bet vėliaus pamatė, 
kad gali išeit blogai, ir dabar 
savo įsakymą dėl naujų dra
panų atšaukė. Išleistas Persi
jos šacho pranešimas sako, 
kad žmonės gali dėvėti kas 
jiems patinka: arba skrybė
lės. arba turbanus. Kad suki
lusius žmones nuraminus, 
šachas padarė da daugiau 
nusileidimų: jis paliuosavo 
juos nuo mokesčių ir sutiko 
nereikalauti ginklų atidavi
mo. Negana to, sukilusių ara
bų vadams tapo paskirta al
ga iš valstybės iždo. Bet ne
žiūrint visa to, kai kurios su
kilusios tautelės da nenorin
čios nusiraminti.

Revoliucija Ispani- 
nijoj Nuslopinta.

DAUG AUKŠTŲ VALDI
NINKŲ ARSTUOTA.

Bet diktatūrai vistiek užduo
ta skaudus smūgis.

Paskutinėmis dienomis 
ant syk pradėjo braškėti pa
matai visų diktatūrų. Lyg 
susitarus, “pučai” kilo Lie
tuvoj, Rusijoj ir Ispanijoj.

Lietuvos diktatoriai užsi
gynė, kad pas juos nieko ne
buvę. Maskva stengiasi 
smaugti savo kairiuosius ty
lomis. Tik vienas Ispanijos 
diktatorius Primo de Rivera 
turėjo drąsos paskelbti pa
sauliui, kad prieš jį kilo re
voliucija. Jis giriasi savo 
priešus jau sutrempęs. Buvu
sis ministeris Rodriguez Vi- 
guri areštuotas ir bus atiduo
tas karo teismui. Valencijos 
miesto komendantas gen. 
Girona taipgi suimtas. Užda
rytas kalėjiman ir buvusis 
ministerių pirmininkas Gu- 
erra. Dalis kareivių buvo už
puolus kalėjimą ir norėjo jį 
paliuosuot. įvyko smarkus 
mušis su ištikimais valdžiai 
kareiviais, ir po didelio 
kraujo praliejimo sukilėliai 
buyo apgalėti.

Dabar Primo de Rivera 
paskelbė d a aštresnę dikta
tūrą, negu iki šiol buvo. Jis 
prisipažįsta, kad šitas sukili
mas uždavęs jo valdžiai 
skaudų smūgį, nes parodęs 
pasauliui, kad diktatūra, ku
ri neturi žmonių paramos, 
gali būt bile valandą nuvers
ta, ir todėl tokia valdžia ne
galima pasitikėti.

Kairieji mano, kad jį bu* 
nužudę Stalino budeliai.
Kur šiandien yra Trockis? 

To niekas nežino. O gande i 
eina visokie. Jis galėjo Suti 
per audrą ant Juodųjų Jūrių, 
galėjo kur nors pabėgti, arba 
galėjo žūti iš buvusio savo 
tovariščio Stalino rankų.

Keliatas dienų atgal Lon
dono dienraštis “Daily Ex- 
press” gavo iš Rusijos žinių, 
kad Trockis randasi kelionėj 
į Turkiją. Tos žinios sakė, 
jog Trockis pasidarė Mask
vos diktatoriams tiek pavo
jingas, kad jie nutarė išguiti 
jį užsienin, iš kur jis negalė
tų kurstyt Rusijos minių 
prieš Stalino diktatūrą. Vie
ta Trockiui buvusi parinkta 
Turkijoj, Angoros mieste, 
kur jis turėjęs būt uždarytas 
Sovietų Atstovybės bute ir 
tenai gyventi, šito būtinai 
reikalavęs Turkijos diktato
rius Kernai Paša, kuris bijąs, 
kad Stalino agentai nenu - 
šautų Trockio ant Turki jo; 
žemės. Sovietų ambasado i 
bolševikai tegul sau daro su 
juo ką tik nori, tai jau ne 
Turkijos dalykas. Jei Troc
kis norėtų iš sovietų ambasa
dos išeiti kur toliau, tai jį tu
rėję lydėti du ginkluoti sar 
gai, vienas nuo sovietų at 
stovybės, o kitas nuo turki 
valdžios.

Maskva sako, kad Stali 
nas galėjo lengvai Trockį su 
šaudyt, nes sovietų įstatymą" 
skiria mirties bausmę da už 
menkesnius prasižengimus 
negu Trockio. Bet sušaudy
mas butų padaręs iš Trockic 
kankinį, todėl Stalinas nuta 
ręs jį ištremti gyvą.

Vokietijos kairieji komu
nistai betgi mano, kad Troc
kis paskirtos jam trėmimo 
vietos nepasieks, nes Stalino 
budeliai nužudys jį kelionėj 
O gal jau ir dabar Trockio 
nėra gyvo, nes Konstantino
poly gauta žinių, kad laivas 
“Krasny Flot,” kuriuo Troc
kis išplaukė iš Batumo uosto, 
dingo ant jūrių be jokios ži
nios.

Berlyno laikraštis “Deuts- 
che Zeitung” sako: “Mes vi
sai nesistebėtume, jeigu 
‘Krasny Flot’ nueitų jūrių 
dugnan su vienu tiktai Troc- 
kiu.”

Tuo pačiu laiku Rusijoj ei
na masiniai kairiųjų komu
nistų areštai. Telegramos 
sako, kad pereitą sąvaitę iš 
Rusijos buvo išvežta į Sibiro 
tyrus 1,000 kairiųjų komuni
stų. Tremtinių buvę trįs pilni 
traukiniai.

UŽ NOSIES NUKANDIMĄ 
PUSANTRŲ METŲ 

KALĖJIMO.
Pirmadienį Kauno apy

gardos teismas nubaudė Ka
zį Abelkį pusantrų metų sun
kaus darbo kalėjimo už tai. 
kad jis Lietuvos Banko tar
nautojai nukando nosį.

Louisianos valstijos kalė
jime pereitą sąvaitę buvo 
pakaita Ada Lebouef ir jos 
meilužis Dr. Dreher. Jie bu
vo nuteisti miriop dėlto, kac" 
abudu susitarę nužudė jos 
vyrą.

JAPONIJOJ PASMERKTA 
KALĖJIMAN 99 KOMU

NISTAI.
Pereitą sąvaitę Japonijoj 

mieste Osak. teismas pa 
smerkė kalejiman 99 komu 
nistus, kurie buvo areštuoti 
per paskutinius rinkimus į 
parlamentą. Iš viso buvo su 
mta 127, bet 28 buvo ištei 
sinti.

SUDEGĖ 33 ARKLIAI.
Wichita, Kansas. — Pe 

•eitą sąvaitę čia sudegė joji 
<ų kliubo arklydės ir ugn; 
žuvo 33 dailus arkliai.
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APŽVALGA D
j ŠKUNAS PASITRAU- 

Z-A NUO “DARBININKO”
Kun. Taškunas jau atsi

sveikino su “Darbininku.” 
Sakosi išvažiuojąs Lietuvon 
“gyvent ir numirt.”

“Darbininką” pamesti ji 
privertusios kaž-kokios ap
linkybės. Sako:

“Verčiamas aplinkybių, ku
rios. nors ir nevisai nuo manęs 
tepriklauso, tečiau pilnai su
puola sū mano pasiryžimu, už 
2-3 mėnesių apleidžiu šią šalį ir 
vykstu Tėvynėn gyventi, dirbti 
ir mirti (žinoma, kiek tai pri
klausys nuo manęs).

“Su ‘Darbininku’ visvien teks 
neužilgo skirtis. Kodėl ne da
bar’.’ Pasitraukimo nuo laikraš
čio ‘vidaus’ ir ‘užsienio’ politi
kos smagumą tegali tinkamai 
Įvertinti tiktai tas. kurs, kaip 
žemiau pasirašęs, gavo švel
niai ‘glostyti’ per kelius metus 
‘vidaus’ ir ‘užsienių’ politikos 
ežio kailio pirštinaite. Įkirėjo. 
Poros mėnesių atostogos bus 
neprošali.

"Su šiuo numeriu baigiasi 
mano pareigos ir atsakomybė 
kaipo “Darbininko’ redakto
riaus.”

Kažin, kodėl šventam laik
raščiui taip nesiseka su re
daktoriais. Pirmutinis jo re
daktorius. Kemėšis, bereda
guodamas ji. iš kunigo virto 
“daktaru” ir išvažiavo Lietu
von. Po jo atėjo Jonas Karo
sas. Padirbėjęs nekuri laiką 
klerikališkam laikraščiui, jis 
pasidarė aiškus “bedievis.” 
Jo vieton stojo Pranas Gu
das. Su juo išėjo da blogiau, 
nes pradėjęs katalikybę gin
ti, jis tuoj jos išsižadėjo ir 
persikrikštijo i protestonus. 
Dabar bandė “Darbininką” 
redaguoti kun. Taškunas, 
bet ir tas neišlaikė.

Ar nebus tik švento Juo
zapo organas užburtas?...

!
I 
I

Vakacija paskui vakacijos.!
Hooveris d a neužėmė pre- • 

zidento sosto, o gyvena jau I 
taip, kaip joks monarchas į 

. negalėtų gyventi. Tuojaus po 
rinkimų jisai užsikvietė pats 
save i svečius pas pietų Ame
rikos respublikas. Šitai eks
kursijai jam buvo duotas ka
ro laivas ir jis su visa savo 
šeimyna lėbavo per kelias 
jąvaites. Sugrįžęs iš tų vai
šių jis pabuvo kelias dienas 
Washingtone, ir dabar vėl 
visam mėnesiui išvažiavo su 
visa svita į Floridą “pasilsė- 
i.” Matote, pavargo naba

gas...
Gėrėdamosi šitomis Hoo

verio vakacijomis, buržuazi
nė spauda šašo: Herberto 
Hooverio kompanija atvyko 

Miami kurortą (Floridoj) 
specialiu traukiniu. Adjutan
tas generolas Vivian Collins 
oasitiko ji jau pusiaukelėj ir 
Įteikė nuo žymių piliečių pa
sveikinimą. (Matyt, nežy
mus piliečiai nesusiprato pa
sveikinimų nusiųsti.) Žymių 
piliečių komitetas suruošė iš
kilmingą priėmimą. Susirin
ko tarp 50,000 ir 75.000 žmo
nių. Miestas buvo skaisčiai 
išpuoštas. Dvylika kapelijų 
lydėjo Hooverio kompaniją 
su muzika puikiausiomis gat
vėmis, kurios buvo gėlėmis 
nuklotos ir vėliavomis išde- 
koruotos. Oru skraidė orlai
viai, o nuo vandens švilpė 
jachtų sirenos. .

Ot, kur gyvenimas! O tūk
stančiai bedarbių šeimynų 
tuo pačiu laiku neturi savo 
vaikams sausos duonos!

I Iš VISŲ PABALTĖS VAL
STYBIŲ NORI PADARYT 

VIENĄ MONARCHIJĄ.
Yra žmonių, kurie be bizū

no negali nurimti, ftąi. “Lie
tuvos Žinios” 
Pabaltės valstybių monar- 
ehistai nori iš visų šitų vals
tybių sudaryti vieną mo
narchiją. Sako:

“Latviu Laikraštis ’Pedeja
Bridi’ praneša, kad paskuti
niuoju laiku pradėjo smarkiai 
veikti suvienytos Pabaltijo ka-' 
rali.ios šalininkai. Pabaltijo mo-' 
narchistai svarstą jau ir kandi
datūras i Pabaltijo karalius.

“Kažkoks majoras Libertas 
siūlo i Pabaltijo karalius anglų 
Konauto hercogą. Yra ir kitų 
kandidatūrų. Iš jų rimtesnė 
esanti Jonušo Radziviln kandi
datūra ir švedų grovo Bernado- 
to Visborgo.

“Radzivilo kandidatūrai pri
jaučiu latviai monarchistai. nes 
jis yra kilęs iš senovės Lietuvos 
kunigaikščiu.

“Pabaltijo valstybių monar- 
chistai nutarė šįmet išspręsti 
galutinai kandidatūras į kara
lius. Pabaltijo rnonarchistų su
važiavimas įvyksią* Velykų 
metu, šiame suvažiavime daly
vausią latvių, lietuvių, estų ir 
suomių monarchistai."

Žinoma, mes netikim, kad1 
iš rnonarchistų planų kas Į... ........................
nors išeitų. Kaipo reąkcinin- tatymų, arba jie nepildomi 
kai. monarchislai js esmės kaįp rejkiant. 1927 m. vien 
vra tautininkai, šovinistai, irttik New Yorke šunes ikando ... 
todėl sugyvent kelių tautų į 9.329 žmones, o 659 apriejo. Jeigu šitoks įstatymas' perei- 
monarchistams yra beveik vadinasi, pasiutę šunes įkan- tų, tai iš tiesų jis butų žmo- 
negalimas daiktas. Šitie ji?: do; šeši iš įkąrtujų mirė. Pa- nėms naudingas. Juk kaip 
ipetito pasireiškimai tiktai lyginus 1927 m. su 1926 m. tik negautų progos visokie 
parodo, kad ir už 12 metų po apnetuiu skaičiumi, pasiro- šundaktariai, arba “specia- 
•evoliucijos juodašimčiai te- fcad 4997 m. skaičius pa- ĮĮ^ai,’’ viešai garsintis, tai 
bėra dar gyvi, ir vis dar sva- net 130 nuošimčiu, 
joja apie tuos laikus, kuomet -------------
. iešpatavo caro nagaika. i Veneriškos ligos ir išnau-

----------------- j dojimas.
TEISMU DESPOTIZMAS. ( Veneriškomis ligomi ser-

Niekur civilizuotam pa- gantieji yra labiausiai išnau- 
<auly teismai neturi tokios dojami ligoniai. Šitie žmo- 
Jespotiškos galios, kaip A- nės, mat, daugumoje įsitiki- 
merikoj. Konstitucijoj čia nę, kad jie turi kokią tai 
pasakyta, kad aukščiausia “slaptą” ligą, kurią iš tikrųjų ( 
šalies valdžia yra pati liau- reikia slėpti. Taigi jie drovi-į 
dis. Tečiaus kuomet tos liau- si eiti pas savo gydytoją, ma-! 
dies išrinktas Kongresas iš- nvdami, kad gydytojas ims ir 
leidžia Įstatymą, vyriausis ką nors blogo apie juos pa- 
teismas visuomet gali jį pa- manys. Jie dažniausiai eina 
naikinti, motivuodamas, kad pas labai išsigarsinusius 
^statymas “priešingas” kons-, “slaptų ligų specialistus.*’ be 
itucijos dvasiai. to, jie eina net ir Į visokius

Amerikos teismai eina da . slaptai išgarsintus “institu- 
ir toliaus. Jie kišasi Į darbi-'tus.” O šitokiose vietose ligo- 
ninkų ginčus su darbdaviais' —■ 
ir leidžia indžionkšinus, už-':-----
drausdami darbininkams 
streikuoti.

Šiomis dienomis New Yor
ke buvo da indomesnis teis
minio sauvaliavimo pavyz- 
lys. Statybos amatninkai te
nai pasirašė su kontrakto- 
riais darbo sutarti, kuria įve
dama 5dienų darbo sąvaitė 

’ ir pakeliama 10 nuošimčių 
alga. Bet štai, Įsikišo teismas 
ir uždraudė susitarusioms 
pusėms šitą sutarti vykinti 

■ gyvenimam Kitais žodžiais 
rakant, teismas duoda Įsaky
mą kontraktoriams sulaužyt 
^avo sutarti su darbininkų 
unijomis, nes darbininkai 
gauną perdaug geras sąly
gas.

Pereikit pasauli skersai ir 
išilgai, o šitokio despotizmo 
niekur kitur nerasite.

IRKLŲ SPORTAS.

Sveikatos Kampelis. VISKO PO BISKJ.
i naujo. Ir pradėjus iš naujo 
'apie tunelį kalbėti, atsirado 
į inžinierių, kurie sako, kad 
į daug geriau butų pastatyt 
i per jūres 21 mylios ilgio til
tą iš Anglijos i Francuziją. 
Darbas esąs galimas, nes 
Anglijos Kanalas siauriau
sioj savo vietoj yra palygi
namai negilus, ir stulpus ga
lima butų ant jūrių dugno 
pastatyti.

Reikia pridurti, kad tuo 
pačiu laiku Ispanijoj yra pa
ikina inžinierių komisija, 
kuri studijuoja tunelio pro
jektą iš Ispanijos į Afriką. 
Ispanai tariasi kasti tunelį po 
Gibraltaro sąsiaura.

Žmogus pradeda suprasti, 
kad susisiekimas na svar
biausia dalykas jo gyvenime, 
šitą susisiekimą kol kas dau
giausia trukdo kvailas "pat
riotizmas, kuris laiko aptvė
ręs valstybes politinėmis sie
nomis. Bet ateis laikas, kada 
tos sienos bus nušluotos ir 
žmogus galės laisvai keliau
ti po visą žemės kamuolį.

nis dažniausiai sutinka ne 
sąžiningą gydytoją, bet ar- • 
šiausią lupiką, kuris, naudo
damasis ligonio neišmanymu 
ir baime, daro su juo, ką tik
tai nori. Tokių “specialistų” 
gydomi ligoniai tankiausiai 
gydosi ir gydosi per metų ei
les, ir neišsigydo. Žinoma, 
kaip jie išsigydys, kad, arba 
nėra kaip reikiant gydomi, 
arba 
kad daugiau pinigų išvilio
jus.

Visokie “specialistai” ir 
“institutai” mulkina ir išnau
doja Veneros ligomis sergan
čius kuone visame pasaulyje, 
bet. rodos, daugiausiai Fran
cuzijoj. ypačiai Paryžiuje. 
Sako, kad tenais galybės to
kiu “specialistų” privisę, ir 
visi darą gerą biznį. Geros 
valios gydytojai ir šiaip jau 
visuomenės darbuotojai pra
dėjo jieškoti būdų, kaip 
niekšams “specialistams” 
kelią užkirtus žmones išnau
doti. Sumanyta įstatymas, 
kurio galia butų galima bau
sti kiekvieną, kuris kokiu 
nors budu viešai skelbsis Ve
neros ligų “specialistas” 
esąs, kokią nors stebuklingą 
gyduolę Veneros ligoms gy
dyti turįs, ar tam panašiai

praneša, kad kraštuos* pasiu
timų jau visai nebėra.

Jau nuo 1866 m. Švedijoj 
nėra buto nei vieno pasiuti
mo; mat, nuo to laiko griež
tai pildoma Įstatymas prieš 
šunų importavimą. Irlandi- 

. joje iau per dvidešimt pas
itarti jų metų irgi joks pasiuti
mas nepasirodė, nes kiekvie- 

. ną iš kitur atvežtą šunį laiko- 
1 ma net šešis mėnesius po 
kvarantina. Australijoj irgi 
tas pats daroma, ir tenais jo- 
kis pasiutimas jau per dau
geli metų nepasitaikė. Angli
joj yra tam tikras “apynasrio 
Įstatymas.” kuriam veikiant 
nuo *1902 m. pasiutimo liga 
visai buvo išnykusi. Tik užė
jus karui ir daugiausiai susi- 
rupinus jo reikalais, šitas Įs
tatymas nebuvo griežtai da
bojamas, taigi ir pasiutimai 
vėl pradėjo rodytis. Tečiaus 
po karo, ypač nuo 1922 m.. 
pasiutimų Anglijoj visai ne
bėra. Daugiausiai pasiutimų 
būna Jungtinėse Valstijose, 
paskui. Rusijoj, Austrijoj ir 
Italijoj. O tai labiausiai dėl 
to, kad šituose kraštuose ar
ba visai nėra atatinkamų is-

KAM TEKS NAPOLEONO 1 
ROLĖ SOVIETU RUSIJOJ. < i 

••Keleivy*’ buvo jau rašv- . 
ta. kokia žiauri kova dabar 
eina Rusijoj tarp bolševikų 
lyderių. Paskutinėmis dieno
mis Maskvoje buvo areštuo
ta net 150 kairiųjų komunis
tų. kurie palaiko Trockio pu
sę. Stalino žvalgyba (G. P. 
U.) sako, kad trockininkai 
esą pasiryžę daryti “bona- 
partišką perversmą” Rusi
joj. Tuo tarpu gi Trockis 
>avo laiške, kuri paskelbė 
Vokietijos kairiųjų komunis
tų spauda, tvirtina, kad da
bartinė Stalino valdžia ve
danti Rusiją prie “bonapar- 
tizmo.” Po Stalino busią vie
nas iš dviejų — arba bona- 
partizmas. arba fašizmas, 
sako Trockis.

Chicagos “Naujienos" ir
gi yra tos nuomonės, kad 
Rusijoj gali ateiti Napoleo
no laikai I bonapartizmas ). 
Sako:

“Mes betgi nemanome, kad 
Bonapartas gali kilti iš trocki- 
ninkų eilių. Trockio pozicija da
bartinėje Rusijos revoliucijos 
stadijoje yra visai kitokia, ne
gu buvo Napoleono Bonaparto 
Francuzijos revoliucijoje. Na
poleonas buvo revoliucijos iš
davikas. Pats buvęs ’jakobinie- 
tis’ ir artimas teroristo Robes- 
pierre'o draugas, jisai savo ‘ja- 
kobinizmą* metė Į šąli, kaip tik 
susmuko revoliucinio teroro 
valdžia. Jisai paskui ėmė gai
vinti senąją monarchizmo sis
temą.

“Trockis nori ne atsteigt se
nąją priešrevoliucinę tvarką, 
bet grąžinti revoliuciją ton pa- 
dėtin, kurioje ji buvo pirmai
siais po bolševikiško pervers
mo metais. Jisai svajoja apie 
‘tyrojo komunizmo’ utopijos 
atgaivinimą. Jisai yra greičiaus 
liobespierre’as. negu Bonapar
tas ; Robespierreas. netekęs 
valdžios, bet nenugalabintas.

“Kruvinajai Francuzijos dik
tatūrai padarė galą Termidoro 
9-ios perversmas; todėl kartu 
su diktatūros valdžia krito ir 
diktatoriaus galva ant giljoti
nos. Kartu pasibaigė ir teroras. 
Rusijoje gi diktatūros vadas 
Trockis bu\v> nuverstas ‘ramiu’ 
budu. Galva jam nebuvo nu
kirsta. JĮ sunaikinti Stalinas 
vartoja ‘saujają giljotiną.’ lai
kydamas ji maliarijos apsėsta
me Turkestane. Bet už tai, po 
Trockio nuvertimo, pasiliko gy
vi ir teroras su diktatūra: jie 
šiandien yra tiktai kitose ran
kose.

“Jei Rusijoj atsiras Bona
partas. tai jis bus iš dešinės, o 
ne iš kairiosios opozicijos Stali
nui. Trockis ir trockininkai 
laimėt negali, nes politika, už 
kurią jie stoją, jau senai yra 
subankrutavusi. Pavojus Sta
lino valdžiai šiandien yra iš 
‘nepmanų* (naujosios buržua
zijos) ir valstiečių pusės. Jų 
spaudžiamas, jisai ir naikina 
trockininkus. Išnaikinęs kai
riąją trockininkų opoziciją. 
Stalinas tikisi galėsiąs visą sa
vo energiją atkreipti prieš de
šiniuosius. buržuazinius ele
mentus ir tuo budu atsilaikyti.

“Ar iam pavyks, pamatysi
me.“

ANGLIJOS PRINCAS 
ŠUNVUODEGAUJA 

DARBININKAMS.
Anglijos sosto Įpėdinis.
^Prince ofVVales, kuris 
- t i leisdavo valstybės

• • ‘.i- arklių lenktynėms ir 
•1: lems kelionėms po vi-j 
;i ‘ ulĮ, staiga pasidarė 
įninku “geradėjas” ir 

is dienas važinėjosi po
- !-!ų apygardas, žiurinė- 

as. kaip gyvena badau-
< '«.•< angliakasių šeimy

nom.
Dvj žuazinė spauda dabar 

d ilgiausius straipsnius 
api-Ui, kaip princas ėjo i 
mainerių namus, kaip jis be 
ir’-o pasididžiavimo paduo

to angliakasių moterims 
x kunigaikštišką ranką ir 

1 t.’p tų žmonių skurdas su-
i.dino jautrią jo širdį.
ir kur tik jis buvęs, visur 

skęs, kad jis bandysiąs ang- 
”akasių padėtį pagerinti, 
ors kaip tai padalyti, jis 

...žinąs.
Visa tai yra gudri propa

ganda. Senis Anglijos kara
lius jau baigia savo dienas 
ir. turbut. greitu laiku pa- 
kratys kojas. Darbo Partija 
Anglijoj yra gana galinga, 
kad pasakius, jog daugiau 
karalių Anglijai nereikia ir 
sostą laikas , jau pastatyti i 
istorijos muziejų. Taigi dėl 
to princas ir pradėjo šun- 
vuodegauti darbininkams. 
Visa šita jo ekskursija, pa
sveikinimai ir pasikalbėji
mai su maineriais, išversti 
aiškion kalbon. skamba 
taip: “Žiūrėkit, darbininkai, 
koksas jums geras! Taigi, 
kai mano tėvas numirs, tai 
jus man leisit užimti jo sos
tą! *

Ar Anglijos darbininkai 
pasiduos šitam humbugui, 
tai pamatysime vėliau.

d
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Maskvos komunistų komi
teto sekretorius Bauman, 
kalbėdamas pereitą sąvaitę 
komunistų susirinkime, ragi
no visus komunistus tapti 
šnipais ir išdavinėti žvalgy
bai (G. P. U.) visus Trockio 
šalininkus.

Iš jo kalbos tečiaus gali
ma buvo suprasti, kad darbi
ninkai daugiau pritaria 
Trockiui, negu Stalinui. Ji
sai perskaitė net vieno darbi
ninko laišką, kur pabaigoje 
pasakyta: “Lai gyvuoja

'Trockis!”

v

1927 m. vien

tyčia ilgai gydomi,

/’ viešai garsintis, tai 
j ligoniai eitų pas savo dakta- 
, rą, na, ir tenai gautų sąži- 
• ningą ir gerą patarnavimą, 
i O tai butų dvyguba nauda, 
: nes ir pinigus sutaupytų ir 
greičiau išgytų.

Tokių įstatymų visur rei
kia. juo labiau čia Amerikoj. 
Jau čia tai lytiškomis ligomis 
sergantieji yra mulkinami ir 
lupami, gal būt, daug dau
giau, negu Paryžiuj. Tik įsi
vaizduokite, kad yra “spe
cialistų” ir visokių “institu
tų,” kurie laikraščiuose net 
visą puslapi paėmę skelbiasi. 
Kiek tai reikia iš nelaimingų 
žmonių išplėšti, kad tuos bai
siai brangius skelbimus ap
mokėjus? ! Dr. Margeris‘Keleivio’ Kalendorius

1929 METAMS JAU GATAVAS.

Hypnotizmas ir 
Autohypnozas.

Vokiečių gydytojas Lenk 
nurodo visą eilę labai Įdo
mių pavyzdžių iš hypnozo ir 
autohypnozo srities.

Žinomas daktaras Kraft 
Ebing turėjo vieną pacientą, 
kuris autohypnozo keliu (įsi
kalbinėdamas) galėjo kelti 
ir žeminti savo kūno tempe
ratūrą. Miuncheno neuropa- 
tologas Lovenfeld duodavo 
savo pacientui i kiekvieną 
ranką po termometrą ir Įkal
binėjo, kad viena ranka 
esanti šilta, o kita šalta. Va
landai praėjus abudu tenno- 
metrai rodydavo skirtingą 
temperatūrą.

Daktarai Marė ir Hellich 
o jau: hypnozo keliu žemino kūno 

apie 106 laipsnius ligonis pa-, temperatūrą nuo 37 laipsniu 
prastai miršta. Taip bent bu- iki 34.5 iaips. žmogau* vidui 
vo iki šiol manoma. Bet da- rių funkcijos taip pat gali 
bar pasirodo, kad žmogus bdįj keičiamos arba sustab- 
gali išlaikyti daug aukštes-: domos hypnozu. Taip hypno- 
nį karšti, negu buvo pripras-'zu sustabdomas ricinos vei- 
ta manyti. D-ras Harold M. i kimas į vidurius.
Behneman iš Califomijos v— 
univeiriteto praneša dakta
rų žurnalui, “The Joumal of
Cahfomia and Western Me- gabalėli ant kūno iššaukdavo 
dicine, ’ kad vienas jo pa- pūsles, lyg kūnas butu apšu-

Ligonis turėjo 110.6 karščio 
ir pasveiko. , 

Paprasta žmogaus kraujo 
temperatūra yra apie 98*/i 
laipsnių Fahrenheito. Kada 
karštis pasiekia 103—104 
laipsnių, tai jau žmogus sun- į 
kiai serga, klajoja; < I 37 laipsnių

rių funkcijos taip pat gali

Kraft Ebing ir dermatolo-
raneša dakta- Lippe ir kiti psichiatrai 

1 uždėdami paprasto popierio

dicine,” 1
cientų turėjęs 110.6 karščio 
ir pasveikęs. Jisai sakosi 
peržiūrėjęs medicinos litera*- 
turą ir neradęs, kad šitoks 
didelis karštis butų kam nors 
iki šiol žinomas.

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

Amerikietis Kenneth Myers, 
irklų sporto čempijonas, pa
kviestas dalyvauti tarptautinė
se irklininkų lenktynėse.

Inkvizicijos paveikslas iš “Keleivio” Kalendoriaus

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

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

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

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

Tiltas per jūres, ar tunelis 
po jūrėmis.

Bus jau 60 metų, kaip kilo 
pirmu kartu sumanymas iš
kasti apačia jūrių tunelį iš 
Anglijos i Francuziją, taip 
kad tarp Anglijos ir Europos 
kontinento galėtų vaikščiot 
traukiniai. Inžinieriai darė 
visokių apskaitliavimų ir pla
nų. bet politiniai sumetimai 
visuomet šitą projektą truk
dė. Jau du syk parlamentas 
yra tokiam tuneliui pritaręs, 
ir vieną sykį buvo jau net ir 
darbas pradėtas, tečiaus An
glijos militaristai jį sustab
dė. Jie aiškina, kad šitoks tu
nelis butų didžiausis Angli
jai pavojus karo metu. Nors 
dabar Anglija su Francuziją 
gyvena geruoju, bet kas gali 
žinoti, kas bus ateity? Kilus 
karui, pavojus galėtų būt 
dvejopas: arba priešas galė
tų per tokį tunelį Anglijon 
Įsiveržti, arba pats tunelis 
butų suardytas ir užtvindin- 

' tas. Tuomet visas darbas ir 
sudėti jin pinigai nueitų nie- 

;kais. Tai 
viešpatavo prieš tunelį iki 
šiol. 

I Dabar tečiaus 
klausimas vėl iškelta prieša
kio, ir premjeras

tokia nuomonė

tunelio 
Ita prieša- 
Baldwinas

i BOSTON, MASS. H pasakė parlamente, kad grei- 
.... _________ I tu laiku jis bus svarstomas iš

tintas karštu vandeniu arba 
apdegintas įkaitinta geleži
mi. Mokslininkai žino daug 
pavyzdžių, kad autohypno- 
zas (įsikalbėjimas) iššauk
davo pasikeitimus organiz
me. •

Berlyno daktaras šleich 
pasakoja, kad viena isterikė, 
atėjusi j jo kabinetą ir išgir
dusi ventiliatoriau* birbėji- 
mą, pamanė, kad tai birbia 
bitė ir nori ją įgilti į akį. Tuč 
tuojau ligonė pajuto skaudė
jimą aky ir ant antakio atsi
rado sutinimas vištos kiauši
nio dydžio.

Šleich pasakoja apie dar 
įdomesnį atsitikimą su viena 
panele. Panelė autohypnoti- 
zavo save buk esanti nėščia. 
Panelės pilvas pradėjo žy
miai augti. Hinekologai pri
pažino, kad ji tikrai yra nėš
čia. Tečiau 12 mėnesių pra
slinkus, panelė jokio kūdikio 
nepagimdė. Tuomet gydyto
jai nutarė padaryti operaci
ją. Kai pilvas buvo perskros
tas, pasirodė, kad nėra jokių 
žymių, kurios rodytų, kad 
panelė butų nėščia, arba net 
vyro apvaisinta. Kitą kartą į 
Sleicho ambulatoriją atėjo 
pacientas ir paprašė, kad 
jam amputuotų ranką, nes, 
girdi, įdūręs pirštą ir bijąs 
gangrenos. Gydytojai rado 
ranką visiškai sveiką ir ne
darė operacijos. Kitą dieną, 
pacientas mirė. D-ras Lange- 
haus perskrodęs lavoną ir iš
žiūrėjus jį, nerado jokių ana
tominių žymių, kurios galėtų 
būti mirties priežastimi.

i
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KECEIVIS

t

šiaurėsčia yra parodytas visai naujo tipo laivas, kuri vokiečiu inžinierius sugalvojo
žemgaliui tyrinėt. Laivas padarytas iš plieno, varomas suslėgtu oru ir gali netik vandeniu plauk
ti. bet ir ledais čiuožti.
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PROVIDENCE, R. L 
Mirė Karpavičių motina.
Sausio 22 d. čia mirė Ma

rė Karpavičienė, 65 metų 
amžiaus motina penkių sūnų 
Karpavičių ir vienos duk
ters. Visi jie yra seni šio mie
sto gyventojai, išskyrus An
taną, kuris gyvena Hoboken, 
N. J„ ir Kaži, kuris gyvena 
Clevelande ir leidžia tenai 
tautišką “Dirvą.”

Mirties priežastis — šir
dies liga ir senatvė. Palaido
ta sausio 24 d., miesto kapi
nėse, be bažnytinių ceremo
nijų. dalyvaujant visiems su- 
nams ir dukterei, vyrui Si- 
manui ir jos broliui Jonui 
Sutkaičiui. ilgi vietiniam, ir 
jų šeimynoms.

Velionė savo dienose buvo 
apsišvietus moteris, pati vi
sus savo vaikus (viso turėjo 
vienuolika, kiti mirė Lietu
voj. o vyriausias sūnūs, Jo
nas, mirė Lovvell, Mass., 
1913 m.) išmokino skaityt, 
kada dar spauda buvo už
drausta : pati nors nemokėjo 
rašyt, bet skaitė raštą, ir kaip 
tik atgauta spauda, po 1905 
metų, vis aprūpino vaikus 
knygelėmis ir laikraščiais, ir 
leido mokintis tai i rusiškas, 
lenkiškas, lietuviškas mo
kyklas, sakydama, ‘ ką mo
kėsit, už pečių nenešiosit.”

Amerikon pribuvo 1909 
metais su trimis jauniausiais 
vaikais, Kaziu, Pranu ir Sta
siu. pas vyrą ir kitus savo 
vaikus, ir apsigyveno Lo- 
well. Mass. Čia irgi rūpinosi 
vaikus mokinti angliškai, ir 
išleido amatų mokyklas, 
taip kad du jauniausi vaikai 
tapo mechanikais-mašinis- 
tais. o Kazys pristojo prie 
“Keleivio,” kur išmoko 
spaustuvės amato, vėliau* 
persikėlė i Clevelandą prie 
“Dirvos." kur per 11 metų 
dirba kaipo redaktorius ir 
patapo to laikraščio bendro
vės vyriausiu šėrininku.

Velionė gimė Čekiškėj, 
Kauno ap. Kada vyresni vai
kai ir tėvas išvažiavo Į Ame
riką. ji su mažaisiais liko 
Vilkijos miestelyje, iš kur ir 
išvažiavo i Ameriką 1909 
metų rudeni. Iš Lowellio per
sikėlė j Providence ir čia už
baigė savo gyvenimą prie 
vyro ir trijų savo nevedusių 
sūnų, su kuriais čia gyveno 
nuosavuose namuose.

Lai būna lengva jai šios 
šalies žemelė. Koresp.

delegatas, visi vartojame 
“penzelius.” Tai kokiems 
paraliams? Kad bosai nenu
suktų darbininkams procen
tų? Gali būti... Ir taip: nors 
viskas “gerai" — numušimų 
nėra, štukinis darbas “pa
naikintas," bet darbininkai 
stena, stena ir nežino ko ste
ną. Turbut iš komunistiško 
gerumo. Na, ir darbininkų iš 
dirbtuvių jau “nemeta,” o 
tik taip sau bosas paliepia iš
sinešti tulšis, ir užbaigta. 
Visgi “progresuojame"...

Dabar klausimas: kodėl 
jau taip viskas “gerai"? štai 
kodėl: abidvi pusės, t. y. 
Mutt and Jeff, susitarė sa
kyti, meluoti, kad viskas 
“gerai,” tai ir bus “gerai”: o 
kriaučiai lai stena sau iš to 
“gerumo."—velniai juos ne
matė! , %

Jau kriaučiai suėję ofisan 
kalbasi, ką ateinantį liepos 
mėnesį rinksime delegatu. 
Vieni siūlo vėl A. Bubnį; ki
ti siūlo V. Michelsoną, kiti 
F. Kalpoką, o dar kiti šert- 
vietį. Bet visus apkalbant ki
ti randa ir neigiamų argu
mentų. Būtent: Bubnys dik
tatorius; Michelsonas butų 
nieko sau, bet komunistams 
peršvelnus: Kalpokas “du
binėtas” ir nepriklauso nei 
lygai, nei “rateliui.” Šartvie- 
tis esąs perdidelis egojistas, 
labai didelis provininkas 
(su draugijoms myli provo- 
tis) ir, girdi, iš praeities ne
labai garbingas jo rekordas, 
ypatingai iš karo laikų... 
“slekeriai" jo nemyli, ir tt.

Bet atminkite, kad mes, 
kliaučiai, tai kriaučiškai ir 
padarysime. Adata.

BROOKLYN, N. Y.
Ii kriaučių susirinkimo, 

sausio 23 d. i- m.
Bekampis vėl iš Brookly- 

no prapuolė. Jis buvo sky
riaus tarimų sekretorius; pa-J 
likęs knygas ir krepšius iš
dūmė, kaip Buivydas sako, 
vėl i Philadelphia. Sekreto
rium tapo išrinktas juodasis 
komunistas čemauckas. Nie
kas daugiau nei neapsiėmė.

Raportuoja delegatas. 
Šiais metais pas kriaučius 
viskas gerai... (skaitytojas 
gali suprasti, kaip tik nori.) 
Bosai darbininkų iš dirbtu
vių nemėto, kaip pernai me
tais... Algų darbininkams 
taipgi nenumuša. Dabartinė 
skyriaus administracija pri
vertė visus bosus panaikinti 
štukinį darbą... o Įvedė visai 
naują sistemą: vieni dirba 
nuo svaru, kiti nuo mąstų, 
treti nuo mylių, o dar kiti— 
nežinia nei kaip.

Kaip Buivydas užėmė ofi
se vietą, tai jis rašė “Darbe,” 
kad “bus griebtasi griežtų 
priemonių panaikinti štukinį 
darbą ir sutvarkyti kitus da
lykus kurie buvo apleisti.” 
Prižadėjimą išpildė. Tai ne 
trockinės demagogijos. 
Anot Pruseikos, tik tai Troc
kis žada darbininkams tai, 
ko negali išpildyti.

Nors algos nėra numuša
mom, bet kuomet kuri dirbtu
vė pradeda dirbti, tai, sako

HAM1LTON, CANADA. 
Trūksta kulturingumo.
Miestelis Čia nemažas ir 

fabrikų gana daug. Lietuvių 
yra apie 100. Žiemos laiku 
apie penkta dalis žmonių 
yra be darbo, ir jų padėtis 
labai sunki. Bet nekažin 
kaip gyvena ir tie, kurie dir
ba, nes uždarbiai menki.

Kultūrinis lietuvių gyveni
mas stovi žemai. Nors parei
na keliatas laikraščių, bet 
nelabai jais naudojamasi. 
Turim dvi organizacijas, S. 
L. A. kuopą su 25-30 narių ir 
Kanados Sūnų ir Dukterų 
D-ją su 40 narių. Susirinki
mai laikomi kas mėnesį, kaip 
reikalauja konstitucija, bet 
labai netvarkingai jie veda
mi: išsibara, išsikolioja, pri
mesdami vieni kitiems namų 
reikalus, ir tokioj betvarkėj 
išsiskirsto. O paskui per ko
kią šventę, ar šiaip sau išsi- 
gėrę, stengiasi viens kitam 
atkeršyti ir laukia kur nors 
už kampo su akmeniu ran
koj, kad galvą pramušti, 
nors tankiai už tai ir šaltoj 
prisieina patupėt. Nekurie 
tų tamsuolių vadina save ko
munistais, nors ir apie ko
munizmą jie nieko neišma
no. Visiems reikėtų šviestis.

Vietini*.

KENOSHA, WIS. 
Pančekinių streikas ir ko* 

munistų šmeižtai.
Jau apie metai laiko, kaip 

pas mus eina pančekinių 
streikas. Bet streikuoja ne 
visi darbininkai, o tiktai 
dviejų skyrių. Kompanija ši
to streiko visai nepaiso. Kaip 
tik darbininkai pasisakė me- 
šią darbą, kompanija tuo
jaus užmokėjo jiems uždirb
tus pinigus ir pasakė: galit 
sau eiti, jei norit. Kai kurie 
sugrįžo prie darbo, o kiti pa
siliko streikuot.

Streikuojančių padėtis 
sunki. Jeigu butų visi darbi
ninkai sustreikavę, tai leng
viau butų streikas laimėti, o 
dabar jų vietas užėmė kiti ir 
kompanija nekreipia ma
žiausio dėmesio Į streiką.

Eidami į streiką, darbinin
kai visuomet turėtų apsižiū
rėti. Kai neapsižiuri, tai pa
tįs save nuskriaudžia.

Daug blėdies darbinin
kams pridarė ir komunistai 
savo išsišokimais ir šmeiž
tais. žmonės suerzinti negali 
sueiti i vienybę, štai, komu- 
nistų šmeižtlapls “Vilnis" 
pereitą metų 295-tame nu
mery paleido melą, buk Dai
lės Ratelio mokytoją kelios 
jo pačios su policija išvežė. 
Tai yra ne tiesa. Mokytojo 
giminaitis Staševičius savo 
automobilium nuvežė jį Chi- 
cagon į Brockton Parko pa
rapiją. kur jis ir dabar var
gonininkauja.

Seniaus komunistų And
rulis čia visa gerkle rėkė, 
kad komunistai duotų aukų 
“Vilnį" įkurti. Girdi, kai 
“Vilnį" padarysime dien
raščiu. tai “Naujienos" tuoj 
subankrutys. Bet kai “Vil
nis" pradėjo eiti kas dieną, 
tai net pas mus. Kenoshoj, 
daug lietuvių darbininkų už
darė jai savo duris, nes ne
nori šmeižtų ir keiksmų skai
tyti. Tuo tarpu “Naujienos" 
kaip ėjo, taip ir eina, 
nės sako: • skaityk 
tai ir aukų komunistams ne
sigailėk. O neduosi jiems pi
nigų, tai tuoj tave apšmeiš. 
“smalaviriu" išvadins. Taigi, 
geriau nieko bendra su ko
munistais neturėt.

Niekur nepriklausąs.

i
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Šimkuvienė. J. Virbickas, R. 
Paplauskas, J. Janulevičia, 
F. Medonls P. Pivorunas ir 
S. Bakanas. Parengimų ko- ’ 
misijon išrinkta šie: .J. Rū
kas, S, Bakanas, G. Kiela, P. 
Liepa ir M. Balčiūnienė. Tai 
komisijai pavesta rengti pik
nikai ir kitokias pramogas.

J. Virbickas.

MONTREAL, CANADA. 
■Nors musių dabar nėra, bet, 
komunistų choras dainuoda- į 

mas užspringsta.
Sausio 27 d. čia ALDU). j 

turėjo vakarėli su vaidinimu: 
ir dainomis. Įžanga buvo ne- i 
mokama, kad pritraukus 
daugiau žmonių, tečiaus ir 
už dyką suėję žmonės buvo 
nepatenkinti, nes artistai pa
sirodė scenoje visai prastai. 
Ypač nevykusiai išėjo dai
nos. Nors choro vedėjas di
rigavo gana smarkiai, tar
tum Šarkis savo kumščiomis 
Į Dempsey badydamas, bet 
tas nieko negelbėjo ir apie 
porą sykių choristai buvo vi
sai užspringę. Romios, musių 
dabar nėra, tai nuo ko ko
munistai užspringo, aš neži
nau. Gal nebuvo kaip reikia 
prisirengę, žinoma, iš bolše
vikų negalima daug ir reika
lauti, nes dainuot, tai ne jų 
amatas. Ten Buvęs.

I

HAMILTON, CANADA. 
Progresas Į atbulą pusę.
Kanados Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Savišalpos Draugi
ja turėjo metinį susirinkimą 
13 sausio ir. be kitko, svars
tė laikraščio klausimą. Pe
reitais metais kuopelė turėjo 
užsiprenumeravus sau ko
munistišką “Vilnį.”- Šiems 
metams buvo pasiūlyta užsi
prenumeruoti rimtesnį laik
raštį, “Naujienas." Išgirdę 
tą vardą, komunistai šoko 
kelti triukšmą, ir ant galo 

Žmo-(nutarta neimti jokio laikraš- 
“ Vilnį,”|čio.

Visas pasaulis žengia pir
myn. prie šviesos, o mes 
traukiam atgal j tamsą. Ai
tai gražu? Vietinis.

Redakcijos Atsakymai.

NAUJAS LAIVAS ŠIAURĖS ŽEMGALIUI TYRINĖT.^

ČIGONŲ BURTAI IR LIETUVOS 
ŽMONIŲ TAMSUMAS.

Čigonė paklausta pasakė: 
—Atėjo pas mane S. ir at

nešė du pusbonkiu degtinės, 
Kl štukų kiaušinių, 25 litus ir 
prašė, kad nukirpčiau lyties 
plaukų ir iš jų padaryčiau 

?le.1» i vaistų pagirdyti meilužiui, 
nepamestų. Iš

Salake yra vietos ir atvy
kusių čigonų, kurie visokiais 
budais apgaudinėja vietinius 
tamsesnius gyventojus.

Apgautas pilietis policijai 
gėdinasi pasiskųsti ir tik po 
kiek laiko apie tai pasisako 
vienam kitam kaimynui.

Štai keletas apgaudinėji
mo pavyzdžių.

1. Pas piliečius P. nebuvo 
vaikų. Tuo reikalu jie kreipė
si pas čigonę ir prašė duoti 
tokių vaistų, nuo kurių galė
tų gimdyti. Čigonė tuč tuo
jau gauna pas kaimyną aspi
rino ir duoda atėjusiai bevai- i 
kei moteriai sakvdama:*

—Nuo šių vaistų tamsta . 
laimingai pagimdysi kūdikį, j

Bot praėjo pora metų, oi 
vaikų nėra.

2. Joniškio kaimo pil. J. 
Gruodžio 10 metų berniukas 
dažnai apmiršta. Gruodienė 
kreipėsi pas čigonę ir prašė i 
ją berniuką išgydyti. Čigonė 
už tam tikrą atlyginimą pasi
žadėjo ir liepė atnešt drabu
žiu ir dar gvva višta. Gruo- 
dienė visa atnešė. Čigonė viš
tą paėmė už kojų ir per pusę 
perplėšė, o kraują supylė į 
stiklinę ir duodama Gruodie
nei dalį vištos kraujo, liepė 
dar kitą kaitą ateit ir atnešt 
gerą staltiesę ir pinigų. 
Gruodienė, kaimynų pataria
ma. nuo čigonės “gydymo" 
atsisakė ir daugiau savo sū
nui vištos kraujo nebepirko. 
Berniukas nors buvo gydo
mas ir per kitus burtininkus, 
bet nepasveiko.

3. Nariunų kaimo pil. Ž. 
sirgo žmona, čigonė vyrui 
sako:

—Tamstos buvote vestu
vėse ir ten žmoną užburė. — 
už tai dabar jinai serga. Či
gonė pasižada išgydyti, tik 
prašo atvežti vežimą šieno, 
vieną avi ir 100 litų.

Pil. Ž. tamsus žmogus, bet 
gailėdamasis žmonos ir norė
damas. kad ji išgytų, čigonės 
reikalavimus išpildo. Veži
mą šieno čigonė pasiima, avį 
liepia užkasti gyvą žemėn, 
bet savininkui atsisakius, či
gonė pati tą padaro. Šimtą li
tų prie davėjo akių “sudegi
na," (žinoma, tik apgauna), 
girdi, taip reikia daryti, kad 
išgydytų “užburtą" vestuvė
se žmoną.

Po “gydymo" 8-toj dienoj 
žmona mirė.

4. Našlė S. 45 metų am
žiaus (sentikių tikybos), 3 
metus draugavo su vedusiu ir 
turinčiu 3 vaikus batsiuviu 
M. (kataliku). Našlė karštai 
myli M. Bet S. meilėje nesi
seka, nes myli ir lankosi tik 
tada, kai S. turi pinigų. Įsi
mylėjusi S. įtarė M. esą jis 
kitą pamilo. Todėl, norėda
ma palaikyti savo meilužį 
prie savęs, kreipėsi pas čigo
nę ir prašė išburti kortomis. 
Čigonė čia pat Salake gyven
dama, žino visas bėdas ir ke
lius sykius jai burė “teisin-

gai,” už ką ėmė po 5—10 li
tų. čigonė pasisako našlei, 
kad ji “čiornaknižnica Ujkati jis jos nepamestų. Iš 
“viską" ateity numatanti. Po (ivieįu pusbonkiu degtinės

Jaiko t1?0”® .?™dtd.a'P,ašė' padaryti kitų vaistų, 
kurių pranyktų neštu- 
Pinigus paėmiau, kiau

šinius suvalgiau, vaistų ne
dirbau." J. Biržinis.

“L. 2.”

pranašaut, girdi, ateity bus auo 
blogai. Galimas daiktas, kadĮma< 
liks be rankos, be kojos, be’ -- : 
akies, o gal ir be meilužio,' 
kas našlei yra labai brangu? 
O čigonė kada tik susitinka į 
su S., tada apre “blogą” atei-( I* n L I I 
ti kalba. Lapkričio pradžioj IS 17(11*00 LBUKO« 
kada S. gavo pinigų už žydu1----------
karvių ganymą, susitinka su Jungt. Valst. Amerika lygi 
čigone, kuri jai pareiškia: su Kinija ir Indija.

“Kinija, Indija ir J. V. A- 
merika yra vienintelės šalįs, 
kurios nepripažįsta senių 
pensijos sistemos,” pasakė 
kongresmanas Sirovich, kal
bėdamas už savo bilių, ku
riuo siūloma sudaryti komi
siją tam klausimui ištirti.

Toliau kalbėdamas tas 
New Yorko kongresmanas 
pasakė: "Aną dieną priėmė
me bilių paskirdami 50,000 
dolerių ištyrimui, kodėl žu- 

i įleidžiamos į kai 
musų šalies uostus. 

Nesenai Butas paskyrė tūks
tančius dolerių ištyrimui 
priežasties, kodėl seni me
džiai džiūsta musų giriose. 
Paskutinėje savo .sesijoj 
Kongresas paskyrė tūkstan
čius dolerių ištirti ligų šalti
nį tarpe veršių.

“Aš mačiau, kaip tūkstan
čiai dolerių buvo leidžiami 
musų aliejaus rezervai užlai
kyti. Taigi, paskirdami 50,- 
000 dolerių, gal būt surastu
me, ar daug musų tėvų bei 
motinų reikalinga pensijos 
pasenusioms, 
pasirinkti tinkamiausi būdą, 
kuriuo galėtume paimti glo- 
bon Amerikos rankpelnius, 
kuomet jie daugiai) negali 
dirbti."
Anglijos mainerių likimas.

Anglijos valdžia jau iškė
lė 375.000 mainerių iš anglių 
industrijos į kitus darbus ir 

I paskyrė jų reikalams 750,- 
11)00 dolerių.

Londono komitetas sukėlė 
lygią sumą. Sakoma, kiek 
tasai komitetas sukėlė kapi
talo. tai tiek ir valdžia duos. 
Valdžiai jau kainavo $500,- 
000 perkėlimas mainerių į 
|kitas industrijas ir manoma, 
'kad sekančiais metais reikės 
(kita tiek.
i Tai. ką reiškia tvirta in- 
dustrialinė unija ir tvirta 
jdarbininkų politinė partija! 
Jeigu Anglijos darbininkai 
nebūtų organizuoti, valdžia 
jais taip nesirūpintų.

nuėjus1 Laisvės Mylėtojas,
daiktų atsiimti gavo atsaky-l 
mą, kad daiktai velniui pa
duoti ir jis negrąžino. Mat, 
taip reikia.

S. jausdama, kad liko ap
gauta, apsiskundė policijai. 
Pastaroji abi išklausinėjo ir 
sustatė protokolą, kurį pada
vė Zarasų taikos teisėjui.

čigone, kuri jai pareiškia:
—Šiandien yra paskutinė 

d iena: jau bus blogai. ivvks 
• nelaimė.

Kokia nelaimė, čigonė ne- 
i pasako, tik prie to priduria, 
kad ji (čigonė) esanti miela- 
širdinga ir dar galinti nors 
“paskutinėj” dienoj padėti. 
Tam reikalui reikią atnešti 
i kuo daugiausia geriausių 
drabužių ii- kuo daugiausia 
pinigų. Ir.kadangi “tivimpa 

i laikb.” tai reiks 12 vai. nak- 
. ties eiti melstis ant kapų.,U1^ <71V1 JilVK'LK- dili ivapu. n-ra

Į S. bijodama pranašaujamos Į<'urįllos 
j nelaimės, čigonę prašo gel-*v *• 
įbėti ir nuperka 15 aršinų į ?} •

z

drobės, paima dvi sukneles, 
vienus marškinius, rank
šluostį ir 130 litų pinigų. Vis
ką suriša skarelėn ir vakare 
eina pas čigonę. Apie 8—9 
valandą čigonė, pasiėmus 
“grabnyčinę” žvakę, kaž ko
kią knygą ir su S. eina ant 
kapų melstis, anot čigonės, 
“nuo velnio apsėdimo gint.”

Prie Salako senųjų kapų 
priėjus, čigonė pastato S. už
pakaliu i kapus ir sušunka.

—L’-u-u ?
Tuo momentu ant kapų 

kaž kas pradeda cypt. Čigo
nė sako:

—Čia cypė velnias, nuo j 
kurio tave geibiu.

Čigonė uždega žvakę ir 
liepia laikyt, o pati atsiverčia 
knygą ir prasideda “pamal
dos.” Vėjas žvakę gesina. Či
gonė aiškina, kad tai velnias 
trukdo melstis. Vienu mo
mentu kaž kas ant kapų pra
deda švilpt. staugt ir gailin
gai rėkt.

“Pamaldos" baigiamos, 
nes perdaug, girdi, “didelė 
velnio jėga." S. pradeda iš 
išgąsčio drebėti, čigonė lie
pia mest visus skarelė j suriš
tus daiktus ir kuo kreičiau- 
<iai neatsigręžiant bėgt nuo 
kapų. Nubėgus nuo kapų ir 
atsipeikėjus, klausia čigo
nės:

—O kaip su daiktais bus? 
—Ryt rasi pas mane — at

sakė čigonė.
Ant rytojaus S.

Bačių Juozui.—Apie nau
ją kunigą buvo jau rašyta - — - J-

» nume- 
įy. Kartoti tą pati nėra rei
kalo. Pabrėžkite ką nors 
nauja.

Petrui Jekui.—Jack Shar
key adreso neturim. Tik tiek 
žinom, kad jis gyvena Bos
tono turčių distrikte Brookli- 
ne. Su lietuviais neužsiima 
ir. kiek girdėjome, Į lietuvių 
laiškus visai neatsakinėja, 
bet meta juos tiesiog i gur
bą. Taigi, jeigu ir paduotu
me tamstai jo adresą, nau
dos iš to nedaug turėtumėt. 
Seniaus jo vardas ir adresas 
būdavo telefono knygoj, bet 
dabar išimtas, turbut irgi dėl 
to, kad žmonės jo “nebade- 
riuotų.” Kuris judviejų “ge
resnis,” Sharkey ar Strib- 
ling, mes nežinome. Dabar
tiniu laiku Sharkey yra išva
žiavęs i Miami, Fla., ir tenai 
ruošiasi muštynėms su Strib- 
lingu. Mes kumščios “spor
tą" skaitome labai žemu 
daiktu ir visai juo neindo- 
maujame.

J. Spr. iš Keamey. N. J. — 
įvykis neįdomus, netalpinsi
me.

PITTSBURGH, PA.
Vanagaitis atvažiavo i musu « °“v» Ja“.' pereitame “Keleiviokoloniją.

Vasario 10 d. čia lankysis 
p. Vanagaitis su pianistu Jo- 
zavitu. Jie čia duos koncertą 
LMD. svetainėj kaip 7:30 
vakare. Jiems padės vieti- 
tiniai p-lė Lelioniukė ir kiti. 
Koncerto rengimu rūpinasi 
SLA. 3-čias Apskritis.

Vasario 17 d. toj pat sve
tainėj 8 didžiausios Pitts- 
burgho draugijos apvaikš
čios Lietuvos nepriklauso
mybės 11 metų sukaktuves.

Sausio 20 čia buvo daini
ninko Sadausko koncertas, 
kuri taip pat rengė SLA. 3- 
čias Apskritis, ir koncertas 
pavyko labai puikiai. Apart 
Sadausko, dainavo Jieva Mi
lašienė, Mare. Griniuvienė, 
M. Milerienė ir K. Lukėnas. 
Smuikininkas K. Savickutis 
ir pianistė Milda Virbickai- 
tė savo užduoti atliko taipgi 
labai gerai.

Sausio 20 dieną čia lankė
si SLA. centro organizato
rius A. Žukas. Ant greitųjų 
buvo sušauktas kelių kuopų 
veiklesniųjų narių susirinki
mas ir išklausyta p. Žuko 
planai organizacijos darbuo
tei.

Sausio 27 d. buvo SLA. 
3-čio Apskričio suvažiavi
mas. Dalyvavo 30 delegatų 
nuo 6 kuopų. Ūpas pakilęs. 
Nutarta surengti visą eilę

Mes turime

St

HAMILTON, CANADA.
Šokiai be muzikos.

Čia veikianti SLA. kuope
lė buvo nutarus suruošti 19 
sausio šokių vakarą. Kuope
lės organizatorius V., neap
kęsdamas kai kurių lietuvių, 
pasisiūlė pakviesi ąs gerus 
muzikantus iš lenkų, nes lie
tuviai nemoką gerai griežti. 
Ir kuopelė pavedė jam tuo 
pasirūpinti. Atėjo 19 sausio 
vakaras, susirinko šokikai 
šokti, o muzikantų visai nė
ra. Pasirodė, kad esam ap
vilti. Svečiai pareikalavo 
grąžinti jiems pinigus už bi
lietus ir išsiskirstė. Pasidarė 
nuostolių. Ir kas dabar juos1 pramogų ir išrinkta tam tiks- 
padengs. Nariai kaltina or- lui komisija. Apskričio ko- 
ganizatorių V. Sarmata, sve- mitetas susideda iš šių vei- 
timų dievų bejieškant tokią kėjų: J. K. Mažiukna, A. 
betvarkę daryti! Vietinis.'Vainorius, A. Akelaitytė, M.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją deza

H. Ihton Stttervillc Mess 
Hpstnic Seltzcr 
VAISTINĖSE 254, JOMI" 

SAMPELIS DYKAI 
Jeit it r Co Htrcesttr, Mess

SERGANTI MOTERIS Iš 
ŠOKO IŠ ANTRO AUKŠTO

Mariampolės gatvėj. Kau
ne, iš Skorubskio namo ant
ro aukšto iššoko pro langą 
serganti moteris Cha ja Jero- 
lovičienė ir sunkiai susižei
dė.

>
4r ii
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Ką Sako Kaizeris.
Suvienytose Valstijose kas 

metai 2,000,000 žmonių pa
meta farmas, o apie 1,000,- 
000 kas metai grįžta iš mies
tų vėl ant farmų gyventi. Yra

Trijų Karalių Saliutas 
Rusijos Carui

I

I1
Trijų Karalių dieną Peter- tam, išsivadavusiam nuo juo- 

burge kas metai carai suruoš- dų dėmių upės sniegui.
- -i?—1 visas puses, i namus lėkė

rogės su generolais, ministe- 
riais ir į kailius suvystytomis 
poniomis. Barzdoti vežėjai 
ragina žmonių išgąsčiu persi- 
ėmusius arklius.

Žinia apie įvykį ant Nevos 
pasiekė ir rumus ir juodas 
užmiesčių landynes. Vienų 
baimė, kitų piktas džiaugs
mas ilgai dar neleido nurimti 
miestui.

♦ r ♦

Naktį caro rūmuose buvo 
tamsu. Puota ir balius neįvy
ko. Tą naktį vargo landynėse 
ilgai nemiegota. Vargo žmo
nės užmiršę, kad ryt jau lau
kia vėl sunkus darbas, daug, 
daug kalbėjosi.

Tečiau. sako, nieks nema
tė. kaip istorijos ranka ugni
nėmis raidėmis piešė: “Ma
ne. Tekel, Fares”!

♦ ♦ ♦

Visos tardymo Įstaigos bu
vo Įkinkytos į darbą, kad iš
tirtų nepaprastą Įvyki. Buvo 
suimta daug kareivių ir kari
ninkų.

Pasirodė, kad carui karte- 
ču saliutavo gvardijos artile
rija, stovėjusi kitame Nevos 
krante priešais caro palapi
nės. Tvirtovės patrankos bu
vo nekaltos, nors ir jos šau-

Sąjungininkai Vokietiją ap
gavo. Ji sumokėjo karo skolų 
daugiau jau negu reikėjo.

šiomis dienomis buvusis 
Vokietijos kaizeris šventė 
savo 70 metų amžiaus sukak
tuves. Ta proga amerikiečių 
spaudos agentūra, Associa- 
ted Press, nusiuntė pas jį sa
vo atstovą pasikalbėt. Pa
klaustas, kaip jis žiuri į besi-tS^jUn^1Ij1I11ęai papiruse, uei 
vystantį dabar karo skolų Į nėra tokio dalyko, kaip Vo- 
(reparacijų) klausimą, W ii-f kieti jos kaltė dėl karo pra- 
helmas atsakė: i dėjimo.”

•‘Kalbant apie reparaci- Amerikiečių spaudos at- 
jas, reikia pradėti nuo tos stovas paklausė kaizerio, ar 
vietos, kur sąjungininkai su- jis jau užmiršo, kaip jo armi- 
laužė padarytą savo sutartį, ja nuodijo žmones gazais, o 
Pagal prezidento Wilsono submarinai skandino laivus 
programą. Vokietija su kito- ant jūrių?
mis centralinėmis valstybė- Tiesa, sako kaizeris, tie 
mis neturėjo mokėti jokių dalykai yra žiaurus. Bet 
reparacijų: ji turėjo tik su- • kamgi dėl to kaltinti vieną 
grąžinti užimtas perkąrą ki- tik Vokietiją? Juk Anglija 
tų kraštų žemes. Bet kada daug pirmiau pradėjo varto- 
1918 metų spalių mėnesy ti nuodingus gazus savo ko- 
Vokietija pasisakė esanti voj už pavergimą Afrikos 
pasirengusi šitą programą tautų! Kongoje nuodingi ga- 
priimti. tada sąjungininkai zai buvo vartojami labai pla- 
Vokietijos prievoles išplėtė čiai. Naudojo juos ir Francu- 
ir Įrašė atlyginimą civiliams zija ir kitos valstybės.
jų gy ventojams už nuosto- i O kai dėl submarinų. sako 
liūs, padanlus submarinais kaizeris, tai čia reikia žiūrėti 
ir orlaiviais. i tiktai praktišku žvilgsniu,

“Šitais pamatais 1918 me-nes jeigu pradėsi gilintis i 
tų 5 dieną lapkričio buvo pa- tarptautinius įstatymus, tai 
sirašyta laikina taikos sutar- perdaug toli nueis ginčai, 
tis. Pagal šitą sutartį Vokie- Per submarinų karą, jis sako, 
tija turėjo sumokėti sujungi- buvo paskandinta apie 36,- 
ninkams apie 30 miliardų 000 žmonių jūrėse. Žinoma,

' ir jos sumokėtos iki šiol repa- 
I racijos jau daug kartų perėjo
Keynes’o ir Nitti apskaitlia- 
vimus, ir vis da joms nesima
to galo. , __

JTose derybose, kurios ne-. daug mieste augusių žmonių, 
užilgo ketina dėl tų reparaci- kuriems miesto gyvenimas 
jų prasidėti, turėtų but sykis nusibosta, ir yra daug žmo- 
ir da sykis pabriežta. kad be 
Versaliaus sutarties, yra da 
laikinoji sutartis, kurią patįs 
sąjungininkai pasirašė, bet

davo ‘‘vandens šventinimo” 
iškilmes.

Iškilmės buvo daromos ant 
užšalusios Nevos upės, prie
šais caro rumus. Ant ledo 
statydavo carui palapinę — 
cerkvelę, čia pat susirinkda- 
davo ministeriai, generolai ir 
visa diduomenė. Ant upės 
ledo ir pakrantėse stovėjo iš
sirikiavusi visų ginklų rūšių 
kariumenė.

Atvykdavo metropolitas 
su arcivyskupais, vyskupais 
ir gausinga popų minia ir at
likdavo “vandens šventini
mo” ritualą.

Varpams gaudžiant ir pat- 
į rankoms saliutuojant metro- 
' politas giedodamas paner-

nių atkeliavusių iš kitų šalių, 
kur jie buvo pripratę prie 
ūkio gyvenimo ir čia negali 
prie miesto sąlygų prisitai- ; 
kyt. šitokie žmonės vis sva- ' 
joja apie įsigyjimą farmos.

Bet farmą nusipirkti nėra 
lengvas daiktas. Taigi čia ir 
pakalbėsime apie tai, kas 
reikia būtinai turėti galvoje 
einant ant farmos.

Visų pirma reikia atsimin
ti, kad farmos namai daug 
kuo skiriasi nuo miesto na
mų. Mieste žmogus gali nusi
pirkti sau namus ir tuo pačiu 
laiku gali turėti sau koki pa- ‘ 
šalini užsiėmimą, iš ko gali' 
pasidaryti pragyv enimą.. (jav*o auksinį kryžių i aketę. 
Tuo tarpu ant fanuos namus. yan(iuo buvo laikomas pa- 
nusipirkęs pašalimo į šventintu, ir metropolitas
biojau nelabai turėsi Čia ; šlak^tė juo poniją ir
įun veikia 7 ri trati kad mtJ-1. . v * * *

6*

jau reikia žiūrėti, kad pra
gyvenimas galima butų pasi
daryti iš pačios farmos. 

Perkant farmą, todėl, rei
kia apsvarstyti šiuos klausi
mus:

1. Ar pažįsti žemės ūkį, ar 
žinai kaip jį vesti?

2. Ar perkamoji žemė tin
ka javams, ar vien tik gyvu-

atstovus - siųsti Į svetimus aukso markių, kaip Keynes tai yra apgailėtinas dalykas, lių auklėjimui? Iš kalno jau 
kontrus. į

—Bet tas juk nesutinka su miliardų Italijos valdininko vilių žmonių, kurie ačiū Ang- farmos veiksi.
Kristaus mokslu, tėve. Juk'Nitti apskaitliavimu. Ii jos blokadai mirė Vokieti-
Kristus jokios kariumenės) “Bet diktuodami taikos joj iš bado? Kodėl sąjungi- 
neturėjo. • sutartį Versaliuje, sąjungi- ninkai nekalba apie šitą žvė-

__jes vaike. Kristus vais- ninkai šitų apskaitliavimu riškumą? Kodėl jie nekalba 
ko neturėjo, ba ji iam buvo -iau '*isai nežiūrėjo. Jie sta-apie žvėriškumus su paim- 
nereikalinga. |čiai nutarė, kad Vokietija tais nelaisvėn Vokietijos ka

ri i-™ .-o?- privalo užmokėti už visas jų reiviais?
• 1 ‘ karo išlaidas. Jie rėmėsi tuo,' Ne, sako kaizeris, apie sa-

kad Vokietija esanti kalta, vo darbelius sąjungininkai 
nes ji tą karą pradėjusi, kas nesako nei žodžio. Jie tik 
yra nedorai prasimanytas Vokietiją kaltina. Visa tai 
melas. yra nedora propaganda, kad

“Versaliaus sutartimi at- pateisinus savo nežmonišku-
• •. •• ! •

—Tegul bus pagarbintas, giau bus visokių reikalų. \ i- 
Maike!...

—Sveikas, sveikas, tėve! 
Kur gi taip ilgai buvai pra
puolęs po Kalėdų? Žmonės 
jau visaip tave apkalbėjo. 
Vieni sako, kad influenza ta
ve nusitvėrė, o kiti spėja, kad 
prohibicijos agentai tave pa
sigavo.

—Nevieryk, Maike. plet- 
koms. Man nieko blogo neat
sitiko. tik neščėstis pasitro- 
pijo. Matai, kaip tik gazietos 
parašė, kad Musulynis graži
na šventam tėvui karalystę, 
tai musų lietuviškas vyčių 
vaiskus tuoj sušaukė mitingą 
ir mušė tilygramą su pasvei
kinimais Į Rymą. Išsiuntę 
pasveikinimą, visi suklaupę 
sukalbėjcme rožančių, dė- 
kavodami ponui Dievui už 
tokią mylistą katalikams, o 
paskui nutarėm ant tos in- geiybių. 
tencijos skramniai pasiimk-*’ visada vaktavo 
smint.

—Reiškia, pasigerti?
—Ne. Maike. aš daug ne

gėriau. Ale žinai, kai žmo
gus gdiai fylini. tai kaltais ir 
visai negerus koja ima ir pa
slysta. Taip ir dabar buvo. 
Norėjau išeiti pro duris pa
žiūrėt. ar da toli dugnas bač
kutėj, ale bilderių taip dur
nai auza pastatyta, kad kur 
turėjo but duris. 
Įdėtas langas, 
stačia 
jardą, 
flioro, 
valuk to. Maike. tris nedėlias 
prisiėjo ošpitolėj išgulėti.

—Gerai, tėve, bet koks gi 
jums džiaugsmas iš to. kad 
Mussolini atstato popiežiaus 
valstybę?

—Tu nesupranti, 
kiek tas džiaugsmo 
kams padaro. Juk 
mes turėsim netik 
tėvą, ale ir karalių.

—Aš tau sakiau, tėve, kad 
šiandien tiktai čigonai kara
lius renkasi. Civilizuoti žmo
nės jau baigia versti tą šlam
štą i šiukšlyną. Todėl jeigu 
popiežius užsidės karaliaus 
karūną, tai jis ne i garbę ka
talikus pakels, bet gėdą 
jiems padarys, nes parodys, 
kad katalikų bažnyčia atsili
kus nuo progreso taip toli, 
kaip čigonai.

— Maike, tu visko nesu
pranti. Popiežius gauna ne- sų šventas tėvas gaus kara- 
tiktai karalystę, ale ir pinigų lystę, tai viskas bus gerai, 
apie 50 milionų dolerių. Kaip zakristijonas man iš 

—O kiek tu iš to gausi, gazietų skaitė, tai prie da- 
tėve? bartinio popiežiaus dvaro

Aš nieko negausiu. )>us pridėtas da labai didelis 
—Tai kokia tau iš to nau- sodnas, o tas yra labai svar- 

da? (ial dabar nereikės baž- bu, Maike, ba kaip visa šita 
nyčioje aukų duot? žemė dabar bus pašventinta,

—Aukauti, vaike, tai da- tai velnias negalės iš tolo 
bar reikės daugiau, ba dau prie švento tėvo prieiti.

sų pirma reikės padidinti 
vaiską prie švento tėvo palo- 
ciaus. Paskui, reikės užlai- 
kyt visokius pisorius. reikės

kariumenę.
Po “vandens šventinimo” 

caras priimdavo sušalusios 
kariumenės paradą. Vakare 
caro rūmuose aukšti ponai 
baliavodavo iki šiaurinės 
aušros.

Įdomus įvykis buvo da
rant tokias apeigas 1905 me
tais. Nevos krantai, kaip ir 
visuomet, buvo pilni raitų

Į apskaitliavo, arba apie 40 bet kaip apie tuos 800,000 ei- turi žinoti, ką ant nupirktos žandarų, policininkų ir šni- dė. * 
pų. Publika nebuvo leidžia
ma arčiau prieiti prie “van
dens šventinimo” vietos, kad 
kaltais neįvyktų kokios nors 
nelaimės su cai*u. arba su jo 
ministerfais.

Caro saugotojai bijojo, daugiau kaip kitos, 
kad prie Rusijos patvaldžio 
nepastebėtas neprisiartintų 
koks nors revoliucionierius 
su brauningu. O prieš mažą 
grakščią metalinę brauningo 
kulką buvo bejėgis net My
kolo Archaniolo skydas, ku
riuo jis pridengdavo carus 
nuo priešų smūgių.

Tą dieną taip pat tradici
niai šalo išsirikiavusi kariu-

kalinga?
— Popiežius. Maike. turi 

labai didelius skarbus savo 
dvare supylęs. Juk per ši m- į 
tus metu viso svieto katali-

11 s?lunc’a i mtos iš Vokietijos teritorijos mą*.

tai tenai
Na ir taip aš 

galva nudardėjau i 
O žinai. nuo antro 
tai ne fonės! Ir. ot.

Maike. 
katali- 
dabar 
šventą

Sustabdžius saliutą, kari
ninkai apžiurėjo patrankų 
poziciją ir rado, kad viena jų 
šiek tiek* atšoko atgal. Vadi
nasi. ji buvo užtaisyta šovi
niu ir nuo šūvio sujudėjo

3. Ar sąlygos tinka ne vien 
tik gyvenimui, bet ir biz
niui? Reikia žiūrėti, kad far
ma nebūtų pertoli nuo mies
to. nes tik tenai gali savo 
produktus parduoti.

4. Ar turi pakankamai pi
nigų susipirkti visus reika
lingus daiktus ir šeimynos 
pragyvenimui. pakol pradėsi 
farmos produktus pardavi
nėti ?

Reikia atsiminti, kad ir 
geriausis ūkininkas nieko 
nepadarys iš farmos, jei są
lygos blogos.

Kurie gali skaityt angliš-

»

. T « A T 11VVC 1C V VFFllVllJ VO IV* HlC*.aukas. Jo skiepuose. Maike. _____________ _________  ____________________
stovi didžiausios skrynios ir, _ 
aruodai pilni aukso ir kito-! TROCKIS APIE POLITINES SSSR 
--------- Tuos skarbus

šveicariška ■ 
gvardija. Dabar gi. kaip! 
šventas tėvas gaus d a apie 
50 milionų dolerių iš Italijos 
valdžios, tai šitą gvardiją si revoliucijos, negalės persi-
retkes da daugiau sustipnn- Suima, burzuazųo. demokratij* Po
ti Kdaip vagys galėtų uz-, Urn~. doro!sako Trockfe. visuomet

| okietijos komunistai opo-esti bonapartizmas, kuris re-
—Bet pasakyk man. leve, zicionieriai išspausdino Tro- miasi kariumene. Raudonoji 

kam popiežiui tokie dideli ekio laišką, kuriame jis vai- armija pakankamai paruošta 
turtai reikalingi? ’zdžiai piešia ir charakteri- karo diktatūrai. Dar liepos

—To. vaike, niekas negali zuoja dabarties SSSR pade-m. kaž koks raudonosios ar
mijos atstovas Klimas parei- jų arba valstybės žemių, ku- 
škęs. kad. jei valdžia vėl rios labai lengvomis išlygo- 
naudos nepaprastas priemo- mis duodamos norintiems 
nes, tai raudonoji armija at- jas dirbti. Tuo reikalu reikia 
sakysi tai sukilimu. kreiptis šitokiu adresu:

Tokiuose pareiškimuose Commissioner of the Gene- 
, Washing-

TVARKOS PERSPEKTYVAS.
Kokia tvarka pakeis Sovie*' 
tus? Kerenščina? Bonopar-

gi jokių principų neturinti. 
Sovietų tvarka, susilauku-

išvirozyt. ba tai yra Dievo tį. Savo laiške Trockis nuro- 
galybė. Jeigu Dievas tave do. kad komunistų partijos 
mylės, tai skarbai tau plauks viršūnėse 
kaip iš ožio rago, vistiek ar 
jie tau reikalingi, ar nereika- reniais, 
lingi. __ 2Z-2____________ _  . ........ ...

—Bet ar žinai, tėve, ką’gais. Jo nusistatymu Bucha- Trockis numato didelį pavo- ral Land Office, 
Kristus yra pasakęs apie to- l inas jau esąs “eretikas,” ne-) jų, nes atatinkamomis saly- ton. D. C. 
kius turčius, kaip popiežius? Įtinkąs būti Kominteroo pir-;gomis kiekvienas nikštuka:

—Oka? ’mininku. Bucharino vieton oli pasidarvti “bonapartu.’
-Jis pasakė, kad greičiau Stalinas manąs pastatyti vie-, ’ ’ ’ ” ’ -

kupranugaris išlįs per adatos paklusnių tanių J
skvlutę. negu turčius i dan-,Molotovą. Pastarasis gi. 
gaus karalystę pateks. O ka- buvus,u. °POZ1S}°-
dangi kupranugaris per ada- menu Kamenev u jau įuosia- 
tos skylutę niekad neišlįs.P^e tos tvai- 
tai reiškia, kad ir popiežius k°S kun bus po sovietų rezi- 
niekad savo akimis dangaus P^*. 
neregės.

—Ar tai tu sakai. Maike, 
kad šventas tėvas turės cit Į i 
peklą?

—Ne. tėve.

eina asmeniška
Stalino kova su savo konku- 

Stalinas nepasitiki 
net ištikimiausiais savo drau-'

Juk istorija žino ne tiktai 
“didžiuosius” Bonapartus. 
Kaltais karo diktatūrą vyk
do beveik puskvailiai. Vis
kas priklauso nuo sąlygų. 
Bonapartu buvęs ne tiktai 
Napoleonas I-sis, bet ir men
kas ir gana kvailas Napoleo
nas III-sis. Trockio nuomo
ne. ir Sovietų Rusijai “bona- 
partų” ir karo diktatorių ne
trūksta. nes “butų tik lovis, o 
ilgasnukių atsiras iki valiai.” 

Jau ir dabar visokie Kil
imai, Stalino išauklėti ir iš- 

sovietų režimo įpėdiniu bu-maitinti grasina darbinin- 
‘siąs fašizmas arba bonapar- kams sukilimais. Toliau Sta- 

-------  lino beprotybė privesianti 
Pasak Trockio, “kerenšči- sovietų tvarką prie visiško 

na” buvo pereinamuoju mo- kracho. “Jei Stalino nebūtų 
mentu prie sovietų tvarkos, o1—tai buržuazija turėtų ji iš- 
Stalino periodo istoriška'galvoti,” baigia savo laišką
prasmė yra ta, kad su jo pa- Trockis. “L. Ž.”
galba valdžia—vėl pereitų į — — 
buržuazijos rankas. Varliai, Kamajų vi. Gruo-

Tuo atžvilgiu “kerenšči- džio 26 d. prie pat kaimo 
na” buvo palyginti su “stali- miške pasikorė vietinio kai- 
novščina" pažangos reiški- mo gyventojas Navickas, 
niu. “Kerenščina” turėjusi Priežastis — sunkus gyveni- 
idtologiją, “stalinovsčina”(mas. T

Tokią pat poziciją pri
imti Kamenevas siūlęs Troc- 

, k i ui. bet jis jo pasiūlymą su 
------ ‘ paniekjnjmu atmetęs. Kame- 

1 -Jnevas manąs, kad sovietų 
Į tvarką pakeis “kerenščina" 

, , as. ta,tP aesa‘.t. y. demokratija. Trockis su
kau. nes as netikiu, kad yra tuo nesutinka ir mano, kad 
pekla. Bet taip sako katali- ................
kų mokslas.

—Ai don kėr, Maike, kas tizmas. 
bus po smerties. bile tik mu- Į

“L. ž.”

Varliai, Kamajų vi. Gruo-

kai. tie gali gauti visokių in-)menė. Rinkosi ir stojosi Į ei- 
formacijų ir pamokinimų iš * 
Washingtono Agrikultūros 
Departamento, adresuojant i 
U. S. Department of Agri
culture.

Galima gauti iš valdžios ir 
žemės, dirbtiniu budu laisto
mos. Šituo reikalu reikia 
rašyt Į Reclamation Service, 
Washington, D. C.

Yra taip vadinamų viešų-

Tardymas davė šitokius 
rezultatus. Sužinota, kad 
prieš iškilmes gvardijos arti
lerijos batareja dalyvavo 
mokamajame šaudyme. Tai
gi per kareivio (inteligento) 
neapsižiūrėjimą vienoje pa
trankoje užsiliko “kautynių 
šovinys.”

Jokio sąmokslo ir piktos 
valios nebuvo susekta. Kalti
ninkas buvo nepersmarkiai 
nubaustas disciplinarine 
bausme.

Nuo to laiko “Trijų Kara
lių” iškilmės buvo atmainy
tos ir vandens jau niekas ne
šventino. X. X. X.

“L. Ž.”

les ilgaskverniai, ilgaplau
kiai popai su vyskupais ir 
metropolitu priešaky.

Anot poeto Bloko, “jų pil
vai spindėjo Į liaudį auksi
niais kryžiais.”•>

12 valandą su gausingu 
palydovu ir aukštų ponų bu
riu dideliais juodais žirgais 
atvyko ir pats mažas Rusijos 
caras.

Iškilmės prasidėjo. Mėtro- 
politas atsiraitęs rankoves ir 
popų prilaikomas panėrė 
kryžių Į Nevos vandeni. ’

Sugaudė visų cerkvių var- 
pinyčios. »

Patrankos pradėjo saliu
tą... ir virš caro galvos su
zvimbė kartecas.

Krito šovinių numuštas 
palapinės kryžius. Kartecas 
užmušė stovėjusi garbės sar
gyboje jūrių kadetą ir sužei
dė kelis asmenis, šoviniai 
perlėkę per upę visu smarku
mu nuužė i caro rūmų lan
gus. Su triukšmu ir skambė
siu išbyrėjo caro rūmų rėmai 
ir stiklai. Varnos sodne ėmė 
rėkti.

Ant Nevos pasidarė pani
ka. Caras, pametęs kepurę, 
bėgo prie savo arklių. Minis
teriai. vilkdami isteriškai 
šaukiančias savo pačias sekė 
caro pavyzdį. Popai nepasi
tikėdami Dievo apveizda bė
go kur kas išgali: drąsesni 
jų “gelbėjo” metropolitą ir ūkininko Ivanausko Adomo

DIRBA SVETIMAM 
DIEVUI.

šitas žmogus yra tikras kinie
tis ir jo pavardė yra Yui. Bet jis 
priėmė krikščionybę ir dabar 
dirba kaip Y. M. C. A. agentas 
Kinijoj, brukdamas kiniečiams 
krikščioniu Dievą ir amerikoniz- 
mą.

Atskiros valstijos irgi duo
da ūkininkams patarimų ir 
padeda norintiems ant far
mų apsigyventi.

Nevv Yorko valstijoj yra 
Department of Farms and 
Markets, kuris kas metai iš
leidžia “A List of Farms for 
Sale or Rent in Nevv York.”

Wisconsino valstijoj pata
rimų apie farmas teikia Di- 
rector of Immigration of 
YVisconsin Department of 
Agriculture. Bet patarimai 
duodami tik tiems, kurie no
ri apsigyventi Wisconsine.

Norintiems pirkti ar nuo
moti farmą. labai daug gerų 
patarimų yra knygutėj “Se- 
lecting a Farm,” kurią para
šė E. H. Thompson prie Su-j vyskupus. Generolai koman- kiaulė jau antrus paršus atsi- 
vienytų Valstijų žemės ūkio davo “ant rankų.” Braškėjo vedė po šešias kojas. Šiems

ŠESIAKOJAI PARŠAI.
Šėta. Grimuvkos kaimo

departamento. Norint ją par- šautuvų spynos... Pakrantė- gyvuliams trečia pora kojų 
sitraukti, reikia parašjii į je išsigandę žandarai iš iš- išauga iš pryšakinių kojų ke- 
Bureau of PublicatioYis. U. gąsčio nagaikomis šveitė lių.
S. Department of Agricultu- publiką. šešiakojai padarai sveiki
re, Washington, D. C., ir pa-j Patrankos sustojo saliutą- ir užauga didelėmis kiaulė- 
prašyti, kad prisiųstų “Far- vusios. mis. šių padarų žmonės pirk-
mers’ Bulletin No. 1088.” Ji Neva ištuštėjo, ir kažin iš ti bijosi. O iš tikro jie daug 
siunčiama nemokamai. kur išlindę saulės spindu- geresni, nes iš 6 kojų galima 

F. L I. S. liai linksmai nusišypsojo bal- padaryt daugiau košelienos.
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Visokios Žinios.
Kokias Knygas Im-
sis Leisti Švietimo 1 9'?n<1 Foik miestely, Ka- 

, >e nadoj, yra rusų duchoborųMinistenia kolonija. Duchoborai yra ti-
* . kybine sekta, kuri nepripazj-

r sta kunigų, vadina save “lai- 
* svės sunais,” ir mėgsta vaikš

čiot be drapanų, ypač kai at
lieka savo religines apeigas, 
tai jų vyrai ir moteris visuo
met nusimeta visas drapa
nas ir šoka taip kaip Dievas 
sutvėrė — nuogi. Jie sako, 
kad drapanos yra civilizaci
jos išmislas, o civilizacija

■»

Universitetui knygų “nerei
kia.” Gimnazijoms daugiau 

elementorių ir kunigų 
pamokslu.

“Lietuvos Aido” 15 nr. ra
šo, kad toms knygoms, ku
rios gaminamos universite
tui, švietimo ministerija to
liau pinigų neduos. Girdi, 
dar dabar švietimo ministe
rijos lėšomis leidžiama prof. gadina žmogų. 
V. Čepinskio “Termo<lina-| 
mika” ir prof. Vaclovo Bir
žiškos “Bibliografija,” bet 
tai paskutinės tokios rųšies 
knygos švietimo ministerijos 
lėšomis. Daugiau švietimo 
ministerija stengsis išleisti 
vidurinėms mokykloms va
dovėlių ir šiaip “gražių” 
knygų pasiskaityti.

Vadovėlių vidurinės mo-. 
kyklosmusų sąlygose turi ne-' 
mažai ir net labai daug išlei-j 
stų švietimo ministerijos lė-Į 
šomis. Be to, kaip “Lietuvos 
Aidas” rašo, bus išleisti Liu-j 
do Giros “Kritikos raštai,” į 
kanauninko J. Tumo raštai, 
J. Jablonskio kritikos raštai,1 
bet tik tie, kurie buvo tilpę nias. 
“Lietuvoje” arba “Lietuvos , y 
Aide." Kurie buvo spausdin- ku 
ti “Mokykloj ir Gyvenime” kalbą, 
arba ir kituose nors irrim-j Girdi, jei Sleževičius prisi- 
tuose žurnaluose, bet jei tik pažino, kad valstiečiai liau- 
"ne tautiškos minties, tai tų dininkai valdžią atidavė pa- 
prol. J. Jablonskio raštų ma- įvs nenorėdami kraujo pra- 
tyt nespausdins, nes tai gal liejimo, laikam dabar dar 
but “tref ... | kritikuoja dabartinę vyriau-

Atvnkščiai. mums dau-^vbe. kam, girdi, kelia ‘jau
giaui reikia rimtų mokslo va- sjmą, kad dvarininkams bus 
dovėlių universitetui, kur įduodama padidintos dvaro 
bręsta busimos musų tautos centui normos — iš 80 ha iki 
smegens, bet ne visokių tu- Į150 ha. žemės ir 30 ha. miš- 
mijadų ir gitų, kurių jau da-. 
bar beveik niekas neskaito.

, “Kel.” koresp.

Ir užpereitą sąvaitę ducho
borai turėjo savo “pamal
das,” kur išsirengę vyrai ir 
moteris šoko ir krykštavo. Jų 
buvo iš viso apie 100. Užklu
po tas orgijas policija ir no
rėjo juos areštuoti. Nuogi vy
rai ir moteris metėsi ant po- 
licmanų ir tie apkumščiuoti 
pasitraukė.

ii

Kunigas Skalbia

Bažnyčią.
Sako, ji sudribus ir bejėgė. 
Per karą katalikai skerdžia 

katalikus.
Socialistai ir laisvamaniai 

senai jau karo išsižadėjo ir 
veda prieš jį plačią agitaciją. 
Paskutiniais laikais valsty
bių vadai taip pat jau išsiža
da karo politikos ir pasirašo ■ 
“amžinos taikos” sutartj. 01

V V •

Šovė Popiežiaus RUSIJA ATMETĖ 400 
AMERIKOS FILMŲ.

LAWRENCE. MASS.
A. a. Ašnėga Valentas. “

Lietuvos Aido” 
Kova Su Opozici

jos Spauda. 
“Lietuvos Aido'* 15 num. 

smarkiai puola “Lietuvos Ži- 
kuries Įdėjo M. Šleže

vičiaus valstiečių liaudinin- 
l.j suvažiavime pasakytą

Paminėta Klaipė
dos Atvadavimo 

. Diena.
Kaune.

Sausio mėn. 15 d. Kaune 
Saulių salėje buvo paminėta 
Klaipėdos atvadavimo die
na. Ta proga Šaulių sąjungos 
pirmininkas Žmuidzinavi
čius pasakė gražią kalbą. 
Paskaitą skaitė ir Dr. Puric
kis, bei generolas Daukan
tas, kuris pabrėžė, kad jau 
šešti metai, kaip atgavome 
Klaipėdą, bet tas kraštas bu
vo vokiečių valdomas apie 
600 metų, todėl nestebėtina, 
kad jis neišliko grynai lietu
viškas. Taip pat gen. Dau
kantas Įrodinėjo savo krašto 
laivyno Įrengimo reikšmę.

Iš tikrųjų, pas mus Kaune 
statoma milžiniški namai. 
Vien Lietuvos banko rūmai 
kainavo apie 11,000,000 litų, 

.kaip tuo tarpu juos buvo ga 
Įima pastatyti už 2.000,000 
litų. Kiti pinigai galėjo būti 
išleisti laivyno Įrengimui.

Klaipėdoje.
Kapinėse žuvusioms dėl 

Klaipėdos atvadavimo buvo 
atlaikyta pamaldos. Gedu
lingas pamaldas atlaikė vie
tos pulko kapelionas katali
kų kun. Baltuška ir evangeli
kų kunigas Gailius. Jie pasa
kė ir atatinkamas kalbas. 
Toliau kalbėjo Klaipėdos 
krašto gubernatorius p. Mer
kys.

Prie paminklo žuvusiems 
buvo išstatyta garbės sargy
ba.

17 vai. "Ryto” viešbučio 
salėje Įvyko arbatėlė, kurioje 
dalyvavo p. Merkys, direkto
rijos nariai ir daug svečių, 
viso per 1000 asmenų. Buvo

ko. Tokiu bildu bus atimama 
žemė iš savanorių ir bus duo
dama, žinoma, dvarininkams 
kaitų iš jų ir sulenkėjusiems.

Einant “Lietuvos Aido” 
logika, kad atidavė valdžios 
vairą tautininkams be kraujo 
praliejimo, tai dabar ir tylė
kite, lai tautininkai, išskyrus 
neskaitlingą dvarininkų ir 
karininkų luomą, tašo ant 
galvos ir kuolą visai tautai, 
tai vis viena reikia tylėti.

“Kel.” koresp.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
sostinėj Madride kesintasi 
nušauti diplomatinį popie
žiaus nuncijų vysk. Tedes- 
chini. Einant jam pro kara- nubaustas 
liaus rumus, nežinomas žmo
gus ar žmonės paleido Į ji 4 
šuvius, bet visos keturios ku- 
lipkos prašvilpė pro šalį.

Ar ištikro tie šūviai buvo 
ką daro šitoj kripty krikščio- taikomi jam, ar kam kitam, 
niu bažnyčia? Nieko! į tai tikrai da nežinia. Madri-

Bažnvčia per du tukstan- de spėjama, kad šovė jas per 
čiu metu skelbia “Neuž- klaidą galėjo palaikyti ji už 
mušk.” bet tai tik tuščias žo- diktatorių Primo de Rivera. 
dis. 1914 metai aiškiausia kurio žmonės nekenčia kaip 
parodė, kad tas žodis nieko gyvatės. Galimas taipgi 
nereiškia. Karo laukuose ka- daiktas, kad kulipkos buvo 
talikai skerdė katalikus. Di- skiriamos pačiam karaliui 
džiausią pasauly piovynė bu- Alfonsui. Kaip ten ištikrujų 
vo krikščioniškų valstybių buvo, tai žino tik tie. kurie 
organizuota ir I .............. _
bažnyčios palaiminta. Kuni-, 
gai ir vyskupai šventino 
ginklus ir laimino kareivius 
netik namie, bet važiavo su 
armijomis Į k5ro laukus ir 
tenai .juos diąsino prie sker
dynių.

Taip maždaug kalbėjo 
Bangoro Teologijos Semina
rijos susirinkime pereitą są- 
vaitę kun. Charles E. Jeffer-; 
son iš Newarko.

Seniems teologams jo kai- ’ 
ba nelabai patiko, jie raukė-j 
si, o jis rėžė:

“Tas karas buvo žiauriau-' 
sis iš visų karų. Ir raudonų jo 
dėmių Krikščionija jau ne- 
kuomet nenusiplaus!... Juk 
tai buvo karas tarp krikščio
niškų tautų, ant krikščioniš
kos žemės ir jį vedė žmonės 
krikštyti krikščionių bažny
čiose paties Kristaus vardu...

“Ir kam kalbėti apie Kris
taus galybę, jeigu ji negali 
apsaugoti pačių krikščionių 
nuo savitarpinio karo?. Kam 
mums vadintis krikščioni
mis, jeigu mes negalim daly
ti, kaip Kristus mok-ino? 
Kristus liepė išvyti demonus. 
Jeigu musų bažnyčia nepajė
gia karo demonų 
tokios bažnyčios 

' reikia.”
Ir toliaus jis

I

1^ Maskvos pranešama, persiskyrė su šiuo pasauliu 
kad iš 746 pasiūlytų Rusijai Sausio 5 d., 1929 m. Velioni iŠ^įSį •« rxn / LMm* ■Pil m 11 111/1 / i a •• ? AI . T“V -.7^ i ‘ ~ *

I

amerikoniškų filmų judo- ko staigi mirtis. Dirbtuvėj dir- 
iniems paveikslams. 400 bu- bant pargriuvo prie mašinų, ta
vo atmesta dėl jų buržuazi
nės ideologijos, kuri baigia
si vis tuo, kad šelmis tampa 
_______ s, o “didvyris,” ku
ris klauso Įstatymų, gauna 
apsivesti ir būna laimingas.

krikščionių prie sąmokslo priguli.
1 Keliatas dienų atgal Ispa
nijoj kilo maištas prieš dik
tatūrą. Sakoma, kad Ciudad 
Real mieste mūšiai ėjo išti
sas dvi djenas, pakol sukilė
liai buvo nugalėti. Todėl da
bar tenai Įvesta aštri cenzu- 
za ir aiškių žinių gauti nega
lima.

|
I
iI
iI
1

i

I
i
I
I

išvyti, tai 
mums ne-

pabriežia. 
kad šitoks bažnyčios lepšis-, 
kūmas ir sudribimas kaip tik 
sustiprino pasaulio laisvama-1 
nius. kurie dabar gali kalbėti 
gyvais faktais, jog bažnyčios' 
mokslas nieko nereiškia ir Į 
todėl jis visai nereikalingas. į 

“Mes negalim reikalauti,” į 
sako kun. Jefferson, “kad ’ 
žmonės gerbtų bažnyčią,1 
kuomet ji tokia sudribus ir 
bejėgė. Minios pradeda jieš-' 
koti jau kito išganytojo pa-* 
šauliui. Jos kreipiasi tai Į 
Aziją, tai Į naują filosofiją,! 
mokslą, jieškodamos naujo' 
ir tikro išganytojo. Visur ei-' 
na bruzdėjimas. Jau prade-' 
dama manyti, kad krikščio-’ 

- nybė subankrutavo ir po va- ’ 
liai turės išnykti. Pasaulio 
karas uždavė jai mirties 
smūgi...”

Taigi yra ir kunigų, kurie 
turi pilietiškos drąsos pasa
kyti teisybę.

STUDIJUOS SVETIMŠA
LIŲ ORGANIZACIJAS. /

Šioje šalyje yra suvirš 250 
Įvairių organizacijų, ateivių 
palaikomų ir turinčių apie 
29,000 skyrių po visą šąli.

Pinigų tos organizacijos 
turi iki $100,000,000, ne
skaitant nekilnojamo turto. 
Narių turi apie 2,270.000. 
Dvi organizacijos turi po 
300,000 narių su viršum.

Foreign Language Infor- 
mation Service, 222 Fouth 
Avenue. New York City. su
prasdama kokią svarbią rolę 
šios organizacijos lošia. Įkū
rė 1928 m. svetimų organiza
cijų skyrių, kurio vedėju 
yra paskirtas p. Thomas L. 
Cotton. ir jis paruošė sekanti 
programą:

1. Išleisti mėnesini biule- 
tiną svetimų kalbų organiza
cijoms. jų viršininkams ir 
redaktoriams.

Jau keturi biuletinai išlei
sti. Biuletinas bandys duoti 
žinių ir informacijų apie'vi
sokias organizacijas. K_’.’ 
organizacijų vedėjai jau ra
šo straipsnius biuletinui apie 
jų organizacijų reikalus.

2. Įsteigti pasitarimo tar
nybą, kuri bandys organiza
cijoms gelbėt apšvietos rei
kaluose ir teiks patarimų.

Jau šešios organizacijos,1 
turinčios po 1,000 skyrių ir _____ _
200,000 narių kvietė p. Cot- sąvaitę čia buvo nubaustas 

vakare suvaidinta Čiurlio-ton aplankyti jų apšvietos už apšmeižimą politinių savo 
nies drama*“Aušros Sūnus.”|komitetų susirinkimus. Tuo priešų^ pereitais prezidento 
Padainavo A. Vaičiūno ve- tikslu jisai išvyko jau i Tole- rinkimais kun. Elmo L. Bate-

APJAKO VISA TAUTA.
Maskvos žinios sako, kad 

Sovietą Rusijoj dabartiniu 
laiku yra 340,000 aklų žmo
nių. Daugiausia aklų esą Cu-’ 
vašų Respublikoj, kur baisiai 
išsiplatinusi trachoma. 1921 
metais tenai buvo 20,000 

v žmonių su trachoma, o 1927 į 
Kpli užsikrėtusių

buvo jau 40,000. Vietomis 
daugiau 70 žmonių iš 100 tu
ri trachomą. Taigi galima 
sakyt, kad visa čuvašų tauta 

•apjakusi.

damas choras. do, Chicagą, Detroitą ir 
Kel.” koresp. Pittsburghą. F. L. L S.

Jokūbas Namavjčia pajieškau Ur- 
šulėa.Namavičaitės ja» vyru Račkaus- 
taenjseniau ji gjveno ant Pearl st., 
Riiiadelphijoj. Kas apie ją žino mal<- 
ąf^pranešti arba pati lai atsišaukiu;

' -pranešimą busiu didei dėkingas. 
------ ’ J.ACOB NAMAVICH <7>

P. O. Box 3, VVestland, Pa..

įx> nugabentas ligonbutin ir po 
dviejų dienų mirė. VeHoniS būvą 
38 metų amžiaus, Amerikoje iš-

PERSIŠOVĖ POLICI
NINKAS.

Per Naujus Metus Pagė
giuose. policijos vachmistras 
Pr. Stonys persišovė revol
veriu koją. Kulka perėjo 
kiaurai. Nukentėjusis nuga
bentas ligoninėn.

KOKIA ŽIEMA.
Degučiai. Zarasų' apskr. 

Po lietingos vasaros ir ilgo 
šlapio rudens atėjo tikroji 
žiema: sala ir sninga. Vieto
mis tiek prisnigo ir pripustė, 
kad negalima nei pervažiuot, 
nei pereiti.
KAS TURI ANT RANKŲ 

KARPAS.
Ir nori be skausmo jas prašalinti, ir 

kad jūsų rankos išrūdytų vėl gražios, 
nieko nelaukdamas klauskit laišku įdė
dami už 2c. štampą atsakymui. (8) 

J. M. STAŠSEI.
106 Bach st_ La Porte. Ind.

Bnprns VitkuUskąs, dabar gyvenar- 
tls ją-agvajuj, pajieškau savo brolių 
ęajfijkaus, V'inciaus ir Izidoriaus 
Vitkauskų. Brolių prašau atsišaukti 

. r> • ♦ , pas mano draugą, o jis perduos jums
gyveno — 1 metus-. I»u\o Įimtas mano adre.-a. Rašykit sekančiu airi- 
žmogus, su visais gražiai sugy- su: PETEIi \ ALENTIN <<)

„ ... j-,.- • _  24 Austin st., Norwx>d, Mass.veno. Paliko didžiausiam nuni»-^ _  '
dime jauną moteli ir du. mažus i | 
sūnūs, Albertą 9 metų, 
montą 3 metų. Lietuvoje paŲkol j

a ” 1 — _-- _ 4 - ■ A   *
brolius, ir-vieną brolj'A-
ie. TaM) AhMotas arn'->

Gripus, Flu, Išplatina 
Rankos, Sako Sveikatos 

Ekspertai
PATARTINA GREITUS ATSARGUMAI 

ŠEIMYNOS APSAUGOJIMUI
Paprasto numazgvjinio, vienok 

negana. Rankos turi būti nuvalytos, 
kuomet mazgojamos. Šio papročio 
gydytojai visados prisilaiko, kad 
apsaugojus save, jų šeimyną ir jų 
pacientus.

Be aliejonės, lengviausis būdas 
prasalinimui nuo rankų gemalų yra 
vartojimas muilo, kuris turi anti- 
septiskų putų, tokie kaip Lifebuoy. 
kuris yra pasauliniai garsu- sveika
tos muilas.

Milijonuose namų motinos—mo
kytojos is daugiaus kaip 63JI00 mo
kyklų pasitiki ant Lifebuoy gemalus 
prašalinančių putų, kad joms pagel
bėtų apsaugoti šeimynos sveikatą. 
Jos išmokino vaikus naudoti Life
buoy muilą keletą sykiu į dieną, tuo
jaus po darbo ar ^aidimo ir visada 

‘ prieš valgį.
_ _ šiomis dienomis niekas negali ri-

tst, Viešo- Sveiko-, zikuoti. Beveik kasdieną musų ran- 
;o« “Gemalai netiri’kos paliečia daiktus, kuriuos pir- 

' ' miaus čiupinėjo žmogus, turintis 
šalčio, gripo ar flu gemalus savo si
stemoje Todėl protingas dalykas 
yra pasekti kaipo pavyzdį tuos tūk
stančius žmonių visur, kurie naudo
ja Lifebuoy dei didesnio saugumo. 
Lifebuoy priduoda daugiaus sveika
tos, apsaugos Ik? ekstra kaštų, tad 
kode! nepriimti Lifebuoy papročio 
šiandien.

Visi Raginami Dažnai 
Nuplauti Nuo Rankų 

Gethalus.

nu ■

lūu kartą Mlieėiat gatvekario 
diržą, durų rankeną, viešą telefoną, 
pinigus, ar kitus dalykus, kuriuos 
kiti čiupinėjo. nws rizikuojam atne
šimą į namus šalčių, gripų ir flu 
Idant išvengti apsikrėtimą šių ligų, 
kurios šią žiein-ą daugiaus prasipla
tinę negu kada nors pirmiau-, mes 
turėtumėm prašalinti gemalus 
rankų keletą k»rt.ų j diena.

Šitokį perserkėjimą paskelbė vir- 
viršiausi sveikatos autoritetai ban
dydami sulaikyti epidemiją šalčių, 
gripų ir flu, kuri grūmoja šalie- 
sveikatai.

Gemalai vufion^et pavojus
Kaip Suv. V.’alįu , Z .Z-. f---------  -------- -

tos Tarnyba salto, '‘Gemalai netftri kos paliečia daikuis. 
kojų, jie neturi sparhų—Uiems žrei- " '
kia. todėl, remtis ant kitokių būdų, 
kad juos išnešiotų nuo žmogaus pas 
žmogų."

Kadangi gemalai patekę ant ran
kų gali lengvai pasiekti burna ir 
nosį ir tuomi dasigauti į musų sis
temą. todėl svarbumas prašalinimo 
nuo rankų gemalų dažnai, perma
tomas reikalingiausiu.

Naudokit

LIFEBUOY 
HEALTHSOAP 

Jo Antiseptiikos Puto* Praialina Gemalu*.

PAIN-EKPELLER

Apsauga prieš 
lnfluenzą

Apsisaugokite nuo atakų baisiosios 
Intlniiizv \tkrcipkite daugiau domės 
į -avo kūną Išsitrinkite PAIN-EX- 
PELLEK1U kuomet tik jaučiatės pa
ilsusiais arba kuomet sąnarius gelia. Ūž- 
laikvkit savo kraują gerai cirkuliuojan
čiu. Vengkitc sušlapinto koių.

PAIN EXPELLER1S vra netik geru 
vaistu apsisaugojimui influenzos. liet 
taipgi vra Ivgia’ geru vaistv ii gvdvrnui 
influenzos Ti" snstabdo visus Muskulu 
Gėlimus tr Skausmus Ii® nagelbst- su

naikinti Susikimšimą — 1‘crsahmti- Krutmčie 1’cčit Gėlimą Faparastą
Gerklės Skaudėjimą. Rcumatiškus Skausmus Strėndjcgb Neuralgiją.
Sustingusį Spraudą ir t- t.

KUN. BATEMAN NUBAU
STAS UŽ ŠMEIŽTUS.

•

Nevvark, N. J. — Pereita

man. Jam uždėta $200 pa
baudos.

PA1N EXm.l EKIU ištrynimas 
Atnaunna .Sustiprina Gyvumu Priduoda.

Fride) icrii«-'failu <3'2. 
liana h< Lo* kt** L r-.. • 
finga rarėt* ’o 'h. ••auk-* 
šiandien!

Muskulv
PAIN EAFKUUKKIS 

ntefu. Ii»o fėva« 
VatmlcmanriR*- 
LERIU \-ka 
kok' nuteikia 1

IMum*- - <S » 'V -en»t 
Pcnitikrinlot. tr»<l »nt Pakelk ’utt 

nes
Gaunama

<;<<• ’?mr n*- ni»i>ufčs ne-
PA iN EMPFT I F.Rin v- ^l,a« ilmin- 

i-.iv/met NiiMViikit* *nu honktjte

•Jchmam^ r Skausmams.
vra iJMi'Hjama*- **“« <w irs 6G 

.1 ivHir.s. b a • žiu->io
t»a*' k»nc- rv nim« <’ ►’ATN KXPF,f,- 
- <ita' hricv mimo.

ir itšiianfih v’<u? trynimu* ttitaiMvmas.
<n--eion< IMunr - IS i '** >onVnt*w> 

... " ‘ 1 INKARAS.
ras ižfiRrtna. k«<4 ę»itn»W tikrąjį, 

isost Vaistinėje arba nrisiuniiamz stačia- ia 

7Ae Laboroforio* of 
F.Ad. RICHTER V CO.

BERRY AND SOUTH FICTH STS. 
BROOKLYN, M.V

PMN-FVPFII FR fr

seną motynėl^,'- keturias seseris 
ir tris I
menkoje. Tapo’.^htai^oUs ai?. 
Lietuvių Tautiškų Kaptaių. - -

Pasilieka didžiausiame nulfti- 
dime velionio moteris ir sūneliai.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau broliu Antano Kunv-iinio, 

Kauno gub.. Mažeikiu -apskr.. Viekš
nių paštas. Plungės !iudo<. Jeigu ku
rie apie ji žino, mft)£hėkite pranešti, 
už.ka busiu didelei dėkinga, arba pats 
lai atsišaukia.

URŠULĖ KUN’VAINAITĖ
19 Margiu st., Hyde Park. Mass.

Pajieškau švoįferio 5hkolo
čia-is, 1920 m gyveųŽf-' po num. 129 
Dikinson st.. Thornton, R. I. Prašau 
.--įsišaukti atba kurie apie .lį žino, ma
lonėkite pranešti, už ka busiu dide
liai dėkin-ras - J. M- BITINUS

460 — !5th avė., Longvietv. WąsU--

___ _ Poška Domininkas, iki 1926 m gy- 
■įf______ venęs Hastings <;n Hudson, N.

’ '.»ox 621. Spėjama esąs miręs. 
Paltanavičius Antanas, iki 1926 

' gyvenęs 555 Metropolitan avė.
63-65 Stagjr -t.. Brooklyn, N Y. 

llaniusevičius Juozas, jo žmona Ona, 
>uv. Rąąvydaitė ir Razvydas Kazimie

ras. — visi kilę iš Žagarės, Šiaulių ap. 
-Paiieško Ant. Noreika.
- Skipitis J. B., gyvenęs Chicagoje ir 
ValparaLso, Ind.

Razvudauskas Pętras, kilęs iš Ke- 
daiiątT.

KŠneviėius Šimas, ir Kriščiūnaitės 
Aneią, Marija ir Mikalina, visi atvy
kę Aibeiikon 190-4 m. Seniau gyvenę 
Brooklyne.

Balčius ar Baiėiitnn s Stasys, kilęs iš 
Telšių apskr., Amerikon išvykęs apie 
25 metai atgal.

Busilas Juozas, kilęs iš. Rudaminos 
valsčiaus, Seinų ąpskr., bene iš Mai
šymu kaimo. Seniau gyvenęs Dubois, 
Pa

Miltinis-Vliltenig-Millis Šimas, Ame
rikon atvy kfs 1^4 ’m.. seniau gyve
nęs 145 ThameS’Tt.. Brooklyn, N. Y., 
vėliaus išvykęs Chicągon.

Polkauskas Kazys, kilęs iš Žiežma
rių, Trakų apskr., iki 192*2 m. gyvenę: 
Brockton, Mass., sirgęs. Jo b-nlis Stc- 

1 šys gyvenęs 29 AViLson st, Rocheter, 
’ N. Y
i ( onsulate Ceneral of Lithuania 

................... Mev»*T£brk, N. Y. 
aig 

- ----------------‘-----r 15 1‘ąrif Rovr.
Pajieškau dėdės Kazio Jan^Į9ci*«s- įp—«-«,•

paeina iš Šiaurių kaimo, hūpiš’ io 
vaisė.. Panevėžio apskr Seniau gyve
no Cleveland. Ohiof 3 metai k;ri]> iš
važiavo Chicagon ir joki*.- žinios ne- 
'-annu Prašau atsišaubt arba žinan
tieji malonėkit pranešti. Pajieško se
sers sūnūs.

KAZYS VANAG AS
6103 Luther avė.. Cleveland, Ohio.

Mikalina šakaliutė-Tamkienė. pa- 
i:eš)-<u russeserės Emilijos Migiiniu- 
tės, Lvtiškiu kaimo. Alvtn's parapi
jos. Atvažiavo Amerikon ir ne’inau 
kur gyvena. Kas apie jų žino malonė
kit pranešti.

MIKALINA TAM K1ENĖ
1 I“ Oiiver street. Nevvark, N. .1.

Pajieškau Motiejaus Danibrausko. 
paein-' iš Vilkaviškio vaisi-., Suvalkų 
—ub. Seniau gvveno Waterbury, Conn 
Prašau atsišaukti arba kurie apie ji 
žino malonės pranešti.

J. DAMBRAUSKAS
2336 Gelonde st., Montreal. Canada.

Ta'ieškau mano krikšto tėvo Anta,"> 
Mn-alio. iis gvvcno Wauk<-gan. III 
Malonės atsišaukti azln kurie »u»ie o 
žino prašau pranešti, už ką busiu di
dei dėkinga.

JULYTĖ MICKAJTĖ
2336 I.alonde str.. Montreal, Canada

Y.,
m.
ir

>
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APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos ar našlės aps;- 

vedimui. Amerikoje gimusios ir bai
gusios siuvėjos mokyklą, kuri mokėtų 
pritaikyt moterims rubus. Aš esu 
mechanikas ir taisau visokius daiktus-. 
Malonės arčiau susipažint per laišką 
ir prisiųst paveiksią.

ANTANAS TURSA
1>8I;— 2nd avė.. New Kensingtun, Pa.

IMjieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 39 metų, aš esu 
vaikinas 32 metų Malonėkit parašyt 
laišką ir prisiųst paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. (7)

S. ŠILATSKLS
3232 Feynev st.. Fordson, .Mich.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nesenesnės 30 metų, aš esu Amerikos 
pihofis. Merginos malonės arčiau sc- 
$ipaztntj su manim per laišką. Su pir
mu laišku prašau prisiųst savo paveil - 
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir p- - 
reikalavus paveikslą grąžinsiu. 4 7) 

F. PILA IČIUS
V. o. Bor 371? No.-*tieh. Conn.

: Mikn-'I 
aus ir I

Pajieškau draugu Karolio ir A 
lo Kutrv. Antano Bernatavičiaus 
FMi’-so Naudžiaus. Malonėkit natvs 
atsišaukti arba žinantieii oraneštj jų 
adreso® už ka »š bu-io dėkingas.

PETFR RUDALSKAS
262 — l-th st.. So. Boston, Mass.

JĮ'AR.MOS! parmos:
Geriausios Parmos Ohio valstijoje, 

prie gerų marketu. Aš turiu visokių 
tarną), mažų ir didelių; parduodu pi
giai ir mainau ant praperčių Akron-.i 
ir C’leVelando Norint platesnių žinių 
apie .farmas, klauskite pas mane.

BEN. STII.L.MAN (8) 
R. I*. 5. IVcst Salėm, Ohio.

Pajiešknu pusseserių Juzės. Anto- 
s-'s ir Zofijos Runmaičių ir pusbrolio 
Vlado Rumnaičio. Kauno <nib.. Telšių 
apskr.. Žarėnų parari.. Kiagalaukio 
kaimo. Prašau atsišaukti arba kas 
api» juos žino, malonės pranešti, už 
ką busiu didei dėkinga.

ZOFIJA URNEZAITĖ
JO Porter sf.. Wa*erbury. Conn.
Pajieškau Jurgio Rakausko ir Tek

ios .M’kalauc'r aitčs, Semeliškių mieste
lio. Vilniaus gub. Malonės atsišaukti 
arba žinantieji apie juos, teiksis pra
nešti.

VINCAS AI AAUSKAS
7 Village st Ext.. E. Hartford, Coliu.

Pajieškau Juozo Miliaus ir jo švoge- 
ri'.i Kazlauskų; jie paeina iš linkių 
valsčiaus. Malonėkite atsisaukt arba 
kurie žinot anie juos malonėkit pra
nešti. VINCAS MICKUS
2336 Lalonde str.. Montreal, Canada

Pajieškau pusseserės Klementinos 
Savickaitės, ji paeina iš Ryros miesto, 

j Amerika 1914 metais, 
Yra 

žino, 
atsi- 
< 7>

I

ji atvažiavo 
girdėjau buk ji gyvena Floridoj, 
gerai pamokinta. Kas apie ją 
malonėkite pranešti arba pati lai 
saukia, aš prisiusiu dovanų.

JONAS MILASAS
P O. Box 295. Lincoln. N. II

Aš. Auna Atstupeniutč. j»ajiešl',au 
šių draugų: Arinės Meškinienės. pir
miau gyveno Brooklyn. N. Y.; Anta- 

. no Zazukio ir Piterio Yečiaus. gvveno 
seniau Bostone. Mylėčiau susirašinėti.

ANNA ATSTUPENIUTĖ (7) 
83 Spruce st., Lawrcnce. Mass.

INTHUIAT101ML WEt 
AMD POWEI CO.

New York,
Gruodžio 26, 1928.

Board Direktoriai paskelbė 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimts (60c.) centų ant Še
ro. ant Common Stock šios Kom
panijos, išmokamus Vasario 15. 
1929, Common Stockholderiams, 
kurie bus ant rekordo, baigiant 
bizni Vasario- l d., 1929.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

R. G. LADD, 
Assistant Treasurer.

Juozas Rudaitis, pajieškau seserų 
Onos Rudaičiutčs-Kavaliauskienės ir 
: Marcelės Rudaičiutčs-Basalil- :er Y. 
( paeina iš Suvalkų gub.. Kampiškiu vi . 
; Vii baliaus parapijos. Remeikių kaimo.' 
i Mylimų seselių prašau atsisaukt, * nes 
' turiu svarbų reikalą, arba kurie apie 
jas žino, malonės pranešti, už ką hu- 

r siu dideliai dėkingas. (7) .
JUOZAS RUDAITIS

10 Porter st.. Waterbury. Conn.

Petronė Šaulienė, pajieškau brolio 
Jono Mačiulio, paeina iš Gilvaičių 
dvaro, Kurtavėnų parap..' Šiaulių ap- 
Apie 15 metų išvažiavo Amerikon. 
Kas apie ji žino, malonėkite pranešti, 
už ką širdingai dėkuoju. arba pats lai 
atsišaukia, nes yra svarbus reikalas.

PETRf >NĖ SAULIENft i 71 
M ii vidų dvaras, Kuršėnų paštas, 
Šiaulių apsk.. Lithuania.

Pajieškau Navardauską tvardo ne
žinau). Jo brolis Juozapas Navardau- 
sl as mirė pereitais 192X metais ir pa
liko pinigu. Dabar tie pinigai teismo 
rankose. Seiliaus velionis Juozas yra 
gj-V'-nęs Scranton, Pa Jis kalbėdavo.- 
kad turi brolį. Kas apie jį žino maitinė
kite pranešti. (7)

KASTON STOCKUS
21 41 N. ICth -t., Springfield |ll.

I

f I I

ADVOKATAS

Ignas J. Barinis
725 Slater Building

W(HM ESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiso Tel.: I’ark 3491 
Namų Tel.: Maple 4964. ..

TARPININKAS
/THE MEDIATOR)

Leidėjas A. J. Kupstis.

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

mams apie Real Estate. Apdrau- 
dą, M ortgiėius ir kitus nejudina
mojo turto reikalus. Paįvairintas 
eilėmis su gai'lont. sveikatos sky
rium, legališkai- patarimais, juo
kų skyrium ir anglų kalbos skv- 
riimr. Didelio formato, ne mažiau 
32 puslapių. Prenunn-nita metams 
Amerikoje $1.00, pavienis nume
ris 10c. Užsieny metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsinišykit 
sau ir kitiems. Sausio numery tel
pa labai puiki daina “Pumpis," 
chorui. keturiems baisams ir pia
nui Dar niekas niekur tokios ne
girdėjo. Rutinai įsigykit šį nume
rį. .

“TARPININKAS”
332 W. BROADVAY.
SO. BOSTON, .MASS.
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I1AS GIRDĖTI LIETUVOJE
(b uo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

NUŠOVĖ VAKARUŠKOSE
Kunigiškiai. Svėdasų vai.

Stakliškių valse., Jermališ- Per Kalėdas bevakaruojant tis ‘Vienybė, 
kių kaime pas Liubomirskie- T“ ~ ' 7..... . '
nę pernai buvo vestuvės, nas susiginčijo su vienu šau- 
-Jaunuomenė, kaip paprastai, M" ' " "“***
gausiai susirinko. Žinoma, 
Įsigėrę, šoko, dainavo. Pas-

I ŽVĖRIŠKOS BERNŲ 
MUŠTYNĖS.

ŠOVS NEMYLIMĄ, O PER
ŠOVĖ IR MYLIMĄ

Vy riausiam Tribunole bu
vo si arstoma kasacinė vie
nos šiimos byla. Jos tragin- 
gas galas įvyko Varnių vals., 
Panaktės kaime K. Skirmon
to bute. Naktį iš brauningo 
buvo peršautas K. Skirmon
tui kaklas ir Skirmontienei 
rank t. Apie tai jis pranešė 
polic jai.

Asmens jį šovusio nepaži
nęs, bet po kelių dienu atė
jęs policijai • pranešė,papil
dom; i, kad piktadarį paži
nęs, lai buvęs Bronius Zelba 
—jo žmonos meilužis. Pir
miau nesakęs, nes nenorėjęs 
šmeižti savo žmonos, bet su
galvojęs, kad kitaip niekše 
nenuoaus — pranešąs liesą.

B. Zelba jaunas, 25 m. vy
rukas, tarnavo pas Skirmon- 
tus bernu. Skirmontiene j:_____ _.... _ -. . ; menes teismo sprendimą pa-,nors 33 metų amžiaus mote-1 • . . 1 ,
riškė. bet gana jauna atro-; 
dant:, graži, meili. Beber-i 
naudamas Zelba ir susibičiu-i 
liave su Skirmontiene. O vy
ro budri akis sekė. Pastebė
jo Skirmontas, kad jau “r ______
viskas tvarkoje,” berną atlei-kaimo ūkininką išmirus jo 
d o. Tečiau tas mažai gelbėjo. ' 
Liud ninkai pasakoja, kad 
Zelb i, tarnaudamas pas ki
tus ūkininkus, išsiderėdavo, 
kad šeštadienių ir sekmadie
nių vakarai butų jo, vadina
si, ji:, turi teisę būti laisvas. 
Ir eidavo, sako, tik įytą ar 
prieš rytą pareidavo. Kai 
kada labai nuvargęs ir ne
miegojęs. Kai kada girstelė- 
jęs. Skirmontiene sako mėg- bos,

mininkai; jie tą kepurę jam 
dovanojo.

Bet pats Zelba neprisipa
žįsta.

—Su Skirmontiene, kaip 
nelygaus luomo moteriške, 
jokių santykių neturėjau, — 
aiškinasi jis. — Pas Skir- 
montus tuo laiku nebuvau ir 
Skirmonto nešoviau.

Skiimontienė pasisako, 
tik, kad su vyru nesugyvenu
si, bet su Zelba jokių negra
žių santykių neturėjusi. Vyro 
neleidusi Į tą kambarį, nes 
ten girdėjusi kaž ką braš
kant, bijojusi, kad vyro ne
užmuštų, gailėjusi jo. Ma
niusi, kad ten tikriausiai plė
šikai esą.

Kariuomenės teismas spa
lių 25 d. Zelba nubaudė 6 
metais sunkiųjų darbų kalė- 

■ jimu. Skiiinontienę išteisino. 
Vyriausias Tribunolas kariu- aštriais kraštais pagalius ii 

jais mušė, ką pakliuvo, < 
Pranas Švabauskas badė ko 

! jas durtuvu. Pro kui-pių pa 
Jdus durtuvas nelenda, ta 
i kurpes numetė i šalį ir bade 
Į nuogas kojas. J. Janušaus
kas daužė galvą ir nugan 
“bezmėnu.” Kai mušti nusi- 

I bodo, paliko jį vietoje gulin 
Itį be sąmonės, paplūdus; 
kraujuose.

J. Bisigirskis ilgai buvo li
goninėj, liko be kalbos, ga
vo veido paralyžių, liko pa
liegęs, jokio darbo negal. 

• dirtiti.
Mušeikos patraukti tieson 

Bogdzevičius buvęs girtas, 
nieko neatsimenąs. Kiti taip 

•• •_  pat ginasi, kad nemušę, bet.................................. o Jis vienas vaiksciojęs hi irodė 
davusi anksti gulti, bet šešta-po trobą, smilkęs ir kažką v \
dien o vakarais pasidaryda- kalbėjęs. Po visu ceremoni-; • 
vo darbšti, visai šeimynai su-ju piakjs, kad -velnias" 
gulus, ji vakaruodavo, gulti esąs išvalytas, ir kad dau- T ųn„ R^įį.v„ pr„„Q vj’ 
su Visais neidavo. jgiau niekas jų negąsdins.

Nžktį, kurioj Įvyko nelai-j Ryto metą tas ūkininkas t 
mė, Skirmontiene taip pat rado padvėsusią karvę. Jis 
ilgai vakarojo. Vyras jau se- nusprendė, kad “velnio” bu- 
nai miegojo. J_______ .
landa nakties, o lempa virtu
vėj dar šviečia. Skirmontui 
pagailo žmonos, kuri taip il
gai “dirba,” be to jau švinta, 
po dvyliktos. Atsikėlė jis ir 
eina Į virtuvę. Čia žmonos 
nėra. Ji staigiai išpuola iš 
gretimo kambario ir paskui 
užtrenkia duris. Vyras susi
griebė :

—Kas ten yra? — klausia.|
Ji labai susijaudinusi ir 

lyg pailsusi atsako:
—-Nieko.
Skirmontas atidarė duris, 

ir pamatė stovintį Br. Zelbą,1 
kuris rankoje laikė revolve-į 
ri.

—Tik išgirdau—“sprakt,” 
—sako Skirmontas. — Bet 
šūvio negirdėjau, vadinas 
neišsišovė. Paėmė mane pik
tumas, kad tas vaikykštis vėl 
lenda ir griauna mano šei
mos laimę. Pasiėmiau, sako, 
pliauską ir puoliau Į kamba
rį, kur buvo Zelba, bet žmo
na išskėtė rankas, užstojo 
duris iraeleido.

Jiems besistumdant pasi
girdo šūvis, žmona cyptelė
jusi, o jis susmukęs vietoje.! 
Mat žmonai kulka pervėrė 
rank j, kuri buvo aukštyn iš
kelta, ir ta pati kulka pataikė 
Skimontui į kaklą. Subėgusi 
visa šeimyna. Kai jis atsiga
vęs. kambary jau nieko nera
dęs. ’-asta atidarytas langas.

Revolveris buvęs paties 
Skirrionto ir kur jis paslėp
tas b ivo, tik jo žmona žino
jusi. Iš to ir kitų sumetimų, 
meta bėdą Skirmontas savo 
žmoi ai, kad ji gerai viską ži
nant’ ir prašiusi savo meilu
žį, ki d jį nužudytų.

O tad čia buvo ir šovė Zel
ba, niekas neabejoja, nes iš
matuotos kurpių pėdos snie
ge puikiausiai atatinka Zel- 
bos kurpėms. Po svirno pa
matu rasta žieminė kepurė, 
kurią, matyti, šokdamas pro 
langi pametė. Ji tikrai jo 
buvo, tai paliudijo ir jo šei-

PEREINA 1 POZICIJĄ.
Katalikų sąjungos laikraš- 

kuri kunigai 
vienas to pačio kaimo vaiki- visą laiką per pamokslus ir _ • _•  * • •    •  * I. 1 ~ __• j ; t _ • _ .1 * .
liu, kuris ir šovė iš šautuvo. 
Šaulys areštuotas. Vaikinas 

_ ___ _____t_______ buvo nuvežtas į Rokiškio li- 
kuT ėmė stumdysis. ’ Petras goninęirten pasimirė. Gnio- 

i Bogdzevičius puolė mušti. džio 31 d. velionį iš Rokiškio 
j Balsevičių, bet kiti išgelbėjo. " 
'kristupių kaimo jaunuome^ 
j nė, nenorėdama dalyvauti 
girtoj veselėj, ėjo namo.

Girti vyrai tuo užsigavo. 
Susitarė “pamokyti.” Jie vi

liosi einančius namo, tečiaus 
krištupiškiai pabėgo, tik vie
nas jaunuolis Jonas Bisigirs- 

■kis pasiliko. Jį peštukai nu
tvėrę ėmė mušti. Kumštimis 
ir lazdomis, esąs per daug 

1 paprastas mušimas, ir jie bu
vo prisirengę pavartoti kitas 
priemones. •

P. Bogdzevičius daužė Bi- 
sigirskiui į galvą geležiniu 
svaru pritaisytu ant vielos 
Jonas Biliokas ir Edvardai 
švabauskas turėjo atsinešę

motina ir sesuo parsivežė pa
laidoti.

Štai kam valdiški ginklai 
vartojami.

kalėdodami piršo sodie
čiams, dabar pasiskelbė, kad 
ji prieš tautininkus opozici
joj nebus. Matyti nori ir 
“Vienybė” gauti iš vyriausy
bės pašalpą. Krikšč. demokr. 
“Rytas” “Vienybę” eksko- 
munikavo.” “Kel.” lcor.

i

1
NUBAUDĖ KOMUNISTUS į

Sausio mėn. 17 d. šiaulii 1

PULKININKAS OŽELIS 
GAVO DAKTARO 

LAIPSNI.
Sausio mėn. 17 d. didžioje

“VELNIĄ” Į KARVĘ 
ĮVARĖ.

Mažaičiai. Porą mėnesių 
ne-’atgal pas vieną Mažaičių

keliems namiškiams buvo 
Įsimetęs “velnias,” kuris var
tydavęs duris, šokinėdavęs. 
Kažkas žmogui pasakė, kad 
Mažeikiuose esąs “burtinin
kas,” kuris “velnius” išvarąs. 
Žmogus nieko nelaukdamas 
nuvažiavo “burtininką” par
vežti.

Burtininkas paliepęsjšei- 
ti visiems namiškiams iš tro-

i 
Jau antra va-ta karvėje.

i Kokis dar musų žmonių 
tamsumas. i

X • \l» 1 d v4111 e a® |
apygardos teismas negrinėj" Į universiteto salėje pulkinin- 
komunistų Girsaviciaus, ra 
šytojo K. Korsako-Gelvainic 
Volfo, Eriko, Joneikio. B 
Baranausko ir Z. Šaoyro 
Šiauliuose bylą, kur kalbam 
asmens buvo kaltinami pri
gulėjime prie slaptos komu 
nistų partijos ir platinime 
:omunistinės literatūros. Iš
nagrinėjęs bylą teismas visu, 
nubaudė po 6 metus sunkiu 
:ų darbų kalėjimo. K. Karšo 
ui ir Joneikiui bausmės vie 

tu trečdaliu, kaipo nepilna 
nečiams sumažino, todėl pa- 
tarieji turi kalėti tik po 4 
nėtus. “Kel.” koresp

! kas Oželis apgynė savo di- 
į sertaciją: “Vyrų uretros ir 
sėklos tekamųjų latakų su
siaurėjimai” ir gavo medici
nos daktaro laipsni.

t

PLĖŠIKAI SU KAUKĖMIS
Joniškiu valsčiuje. Pirą 

kių kaime iš sausio mėn. Ii 
į 13 d. naktį atėjo du plėši 
kai su kaukėmis, apsiginkla 
zę revolveriais pas pil. Tad: 
Marozą, visą šeimą suvarė ii 
iždarė Į kaminą. Patys pra 
Įėjo reviziją. Išvogė 150 litų 
r daug brangių daiktų Žmo 
nės sako, kad tai dar “sąži 
ningi” plėšikai, nes žmonii 
netik neišpiovė, bet net dauj 
r nekankino. Kaltinamiej 
nesusekti. “Kel.” koresp

SUDEGĖ LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVĖ.

LIETUVOJ RESTORA
NAMS SUNKU.

Restoranai labai apsunki
nami. Apdėti dideliais mo
kesčiais. Daugumai neduo
dami patentai laikyti svaigi
namus gėrimus. Kaune 1923

šiomis dienomis Tauragėj metais buvo 114 restoranų, 
j buvo užsidegusi Bremeno 1928 m. jau buvo tik 17 res- 
' laikrodžių krautuvė iš vi- toranų, o 1929 m. Kaune vei- 

,i— n.: -..-.i------------- kja g restoranai. Kiekvie- i
nas restoranas moka per me- i 
tus vyriausybei nuo 12,500 
litų iki 50,000 litų Įvairių 
mokesčių. Todėl uždarinė- 
jant restoranus vyriausybė 
turi daug nuostolių.

“Kel.” koresp.

i flaus. Iki atvyko ugnagesiai 
j ir gaisrą likvidavo, apdegė 
sienos, sudegė daug laikro-j 
džių ir baldai. Nuostolių apie 
12,000 litų.

NUPIRKO DU LAIVU.
Garlaivių draugija “Liet- 

gar” nupirko du nauju gar
laiviu Hamburge. Vienas 
bus pavadintas “Palanga” 
antras — “Klaipėda.” Gar
laiviai visada plaukios su lie
tuviškomis vėliavomis.

“KeL” koresp.

KOMUNISTAI MĖTO 
PROKLAMACIJAS.

Sausio mėn. 10 d. Virbalio 
miestelyje rasta iš nakties 
primėtyta daug komunisti
niu proklamacija.

“Kel.” koresp.

AS meldžiu HeSriesą iio laikraKio 
** lmriA ksA/š* nnn

ŠALTIS DAR SIAUČIA.
šaltis Lietuvoje didelis. 

Laukai savo sniego gausumu 
panašus Sibirt) tyrumoms.

“Kel.” koresp.

Litvinišky, Rokiškio apsk. Kaip Nuga-Tone priduoda 
spėkos nervam*

Nervų silpnumas pagimdo nera
mias,'bemieges naktis, nervinį msier- 
•zfpirną, silpną veikimą svarbiųjų orga
nų.' rtuo ko pasidaro silpnumas ir ne- 
geisticas sveikutes sumenkėjimas. 
Nuga-Tone turi savy puikiausius vais
tus stimuliavimui ir sustiprinimui kū
no nervų, muskulų ir organų. Jis taip 
jau užveria vaistus, kurie padidina 
apetitą ir pagelbsti virškinimui, paša
lina inkstų ir pūslės -uerzinimfc gal
vos skaudėjimą ar kvaitulius, nugali 
konsti&aciją ir pagerina abelną svei
katą. '

Kasdieninius patyrimus so Nuga- 
Tone parodo patyrimas p-lėi Artna 
Hogr, Korea, Ky. Ji -ako: "Aš buvau 
suvargusi, silpna ir rervuota — nieko 
negalėjau dirbti Nuga-Tone padarė 

' dėl manęs daugiau, negu visi kiti vaifi- 
I tai. kokius as tik vartojau. Ju sstetkė 

man spėką ir sveikatą.” Tokios pasek
mės turi paskatinti kitus paiendyti 
Nilga-Tone, kad ir jie galėtų uiiaugtis 
getą sveikata. Jus galite kirkti Nuga- 
Tone visur, kur tik vaistai pardavinė
jami. arba jeigu jūsų vertelga neturė
tu stakę, jis gaus jų dėl jus iš urmo 
vaistinės.

vilkas papiovė dvi avis ir 
šunį.

KEIČIAMA MOKYKLŲ 
ĮSTATYMAS.

Sausio mėn. 17 d. ministe- 
ių kabinetas svarstą vidu- 
inių ir aukštesniųjų mokyk- 
u Įstatymo pakeitimo pro
jektą. “Kel.” koreap.

PARDAVĖ MIŠKO UŽ 
4,000,000 LITŲ.

Sausio mėn. 15 ir 16 dd. 
Kaune, šaulių sąjungos salė- 
ie parduota iš varžytinių 
miško už 3,825,146.73 litų.

“Kel.” koreap.

LIETUVIŠKA OPERA. |
Dirigentas Tallat-Kelpša 

aso lietuvišką operą. Atei
nančiais metais opera pasiro- 
lys spaudoje. į

“Kel.” koresp. '

LIETUVA
PF.R HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laiv^ 
Nepalyginamas švarumai! ir 
patarnavimas visose Liesose.

—$203.00— ■
Iš NFAV YORK į KAUNĄ

IR ATGAL
(Pridėjus SS. S. V. jeigu 

Taksus.) Trečia klesa.

Pinigas persiunčiant greitai ir 
žemomis ratoam.

I>d sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Lhe
209 Tremont St.. Boston. Mass.

U IK J

LIETUVA 
PER BREMENĄ 

•at didelio Vokiečių l*jv. 
COLUMBUS 

•ra* aiuuą mm Linija, 
luivsis 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS 

Puikios kajutes Trečiai 
Klės ai—Tiktai 

Steitrumiai 
pu vietos agentus arba 

Statė SL, Boston, Mm
NORTH GKRMAN 

LLOYD, 
M I

k

315 So. Dearborn St, 
CHICAGO. ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

I LIETUVĄ

L1TUANIA Kovo 2 
ESTONIA Kovo 1(

t

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSĖDIMO

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

AGENTAI.
Baltic America Linijos Laivu 

S. S. “LITUANIA” 
Gegužė* 18 Dieną, 1929 m.
Garbės dalyvis bus vice-lconsulas gerb.....

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

yra vietas laive užsisakyti tuoj, iš anksto!
Dd informacijų ir kitko, kreipkitės Į Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas. taipgi pagelbės ptaruošt kelionės dokumentu* 

BALTIC AMERICA LINE
8*10 Bridge Street,

NEVY YORK
Union Trust Building 

PITTSBURGH, PA.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
ESTONIA Vasario 9 jį
POLONIA Kovo 26 ||

i
Velykas 

Praleiskite 
LIETUVOJE

EKSKURSIJOSTrijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS
A>mcn:>ka? prityni'šn ni-ti kalba kalbančiu kelionč< žinovą 

vcdninos.
S. S. AMERICA ................. Išplaukia kovo 2
S. S. PRES. HARDING Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN ....... Išplaukia kovo 20

S. S. Lcviathart—diHžiausia-s pasauly laivas, plaukia per Cher- 
bourR. pristatys jumis ant -av-žemio taip ka<j lengvai gimtinę 
pasiek-ite pirm švenčiu.

Kiti l'nitcd Statės Line® T.aivvnn laivai, plaukdami tiekiai j 
Bremcr. taipgi leis jum- biri sav.i gimtinėse vietose pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
Dr! smulkių informacijų ir kainų klauskite jūsų vietos agentą, 

arba rašykite:

United Statės Lines
45 Broadvay. New York City. 73 Statė Street. Boston, Maa.

KIPRAS PETRAUSKAS J 
FRANCUZIJĄ.

Garsus musų operos daini- 
ninkas Kipras Petrauskas iš
vyko gastrolėms i Francuzi* 
ją. Į Kauną jis grįš tik po 3 
mėnesių. “Kel.” koresp.

akai tyt oja. kuri* kee<4a nuo Sub- 
te arba Muskulų Reumatizmo. Stre- 
Skac dėjimo (Lumbago ‘, P3da<ro*

• G**nt»p*rwyt man 
laišk?. p^d*dairt sa
vo vardą ir ai^ku 
ndr^sn. o at prisių- 
>in dykai Ūmo Do- 
brk* Vertės Reaką . 
i-bamtymui -manoi 
Rhc-uniatizmo Gyduo
lių. A* noriu kiek-1 
vi-nn kenčiantį įti
kinti savo lėnomis! 
apr tai. ką jrali pa
daryt Kuhn’s Rben- 
r Ytr* Rern-dy. _ A* :

• sn tikras, kad
g-eros pas*kwms ir iųs paty-* » tai įįj4' 
tikinsite pirma, rm-'ii duosite man b£nT. 
vi»-ną Nebandykit atsikratyt Re
umatizmą per kom> ar odą su paceiba 
plasteriu ar kitokiu daiktų. Nehan<lykit 
išvilioti jj fu Lminientih-. • b ktra ar 
magnetizmu. N*-banuyWt iivytt >i fu uz- 
kall^jin t. priraUt H i»r»i:ilim. Jis
yra kraurtve ir jų- t—’*' vyti Ji

Ir a* tiktu. T i darbą atlik* Kunn s, 
Rh. um.rtic R< medy. Rrnmati/maą tun 
i iri t. j'i r:4 "Orite pa-ailiuosnoti DUn ? 
>kan«mo ir k’n t*’tinto. Mano syduoi**- 
panaikina skmtdži';* dideliu*. mn«kr.nj, 
pvlitną. ar rkl.** sutinimą ir sąnarių eu*j 
stincima.

Aš noriu parodyt
Jums, jei tik ju* man pavelykite. A*» 
era h u dau? pr-r<»dyt | rimą •arsite. J*'1 paprač.vMte tnr.no kompanijos pa«ixjsti i 
ium« dykoi vn no dolerio vert*-« buteliu-Į 
ką r.hiobn Ai n.pn-au kokis* kita* į 
g><Juob * jų* • irto: :! J--:fn jus nevarto-' 
•At m.mo ’rydU’dm. u- nežinot ka jo* • 
rali padaryti PrrwhaWykH p«alw-
fyma /ėmiau ir reikalaukite
Vieno Pole-

$1.00 Bonka už 25c.

Acute •rš.i 
nų

i

jAlnadyk'tr in« Kuhns «nb-Acnle ar
ba tVn>K?y. kad *>•
notunu't ir jn*. mž'nojo tukstan-
ėiai kitu. !<>» Rrumatizma. rali bot 
nr»*nlint.-»*. Ir m»-« nenorim nIAeM ant 
lUmnitymo. Kbamtykit—t»i rinka* lto 
mr, norime. Jrimi in* .įtr.irito. kad t»-, 
rr-tb-n jum*. nionvt nž*iwK.v!sltr nan-1 
Kiau. kad rlabairor gydymo, o ta. .nteik« 
mum. r -Ina. Arlcti liaadyma, H'pIbA 
tai ant to ir uialbaika. M- .- n. «un.'iam< 
mažo buteliuko, kori, -b- tori vert'-*. t» t 

mibt— mlrro. bateli kokio 
nar.Khiodn ao’ioko!*- nf vwm <Jo1-n. 
bwtch« atitikus ir m— turini. nzmok#ti 
Df-l-'i San i ui perauintlni.i T«*M Ja. 
jeiiaUt priMų.ti Mr prralaatlam «r «i>- 
pakai lino i. laidoma, o timlau, ąpIaĮkytl- 
te Vieno P-Je-io Verti', »U"’I 
priimant r-rrlk-’. moMU nieku

ii Kuhn Remedy Co., 
tkpt. B. W

L
 1855 Milwa«k*ę Ave^ Chieago, UI.

i
I
I
I
I

»

TRAUKINIO KATAS
TROFA.

Panevėžio stotyje, įva
žiuojant Į stoti traukinys nr. 
111 nušoko nuo bėgių. Nušo
ko du keleiviniai ir 8 preki
niai vagonai. Užmuštų ir su
žeistu nebuvo.

“Kel.” koresp.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos." 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creoir.uhion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

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

Creomukion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio. salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvir
visos sistemos po blogo šalčio ar 
”flti.” Pinigus sug-ąžiname j ią-.i 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip njiro.iyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

r.: o

CREOMULSION

I
I

GERIAUSI MARKETE

ITALIŠKI ARMONIKAI
TIESIOG 15 DIRBTUVES

Mes turim didelį pasirinkimą armonikų įvairių stelių ir 
tipų. Taipgi darom visokius stylius pagal užsakymą. 
Visi musų instrumentai 

mekanikų iš geriau
sios medžiagos ir 
gvarantuojam pa
tenkinimą. Mes tai- 
som arba išmainom 
vartotus instrumen
tus gera kaina.

Dykai kataliogą ir visokias informacijas suteikiam tuo
jaus ant pareikalavimo.

Italian Accordeon Mfg. Co.
323 Polk st, DeptAZS, CHICAGO, ILL.

I

stylius
yra rankomis daromi ekspertų

Amerikos Lietuviai! Jąs patarnausite daug Lietuves pa* 
langai ir savo artimiems Lietuvoje naudingų nalonusų so* 
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽUR1UU
POPULIARUS MOKSLO, LITERATŪROS, MENO. ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikoje išsirašant metams 4 dol., pusei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug žinią apie mokslo ir techniku ste
buklus, apie kitą kraštu pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo Hoaitvarkymą ir kuryba.
Uivakymua siųsti galima atsiunčiant pinigus paitu, bankų čekiais la
ba įvertintuose laiškuose. Adresuokite sekančiai:

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

Sav o maJa pastanga paremsi kult aro. ir pažangos darbą.
—Z

I t I



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios Automobilių vagys prisi
pažino.

Suimti 4 jauni vyrai prisi
pažino policijai, kad jie pri
guli prie tos šaikos. kuri užsi-

Bostono kriaučiams.
Šiuo tarpu Bostone randa->im.e geresnes sau sąlygas, 

si keturios moderniškai itai- į - Lek*s-
gytos lietuviškos kriaučių ša- 
pos. Šiose šapose dirba loe- 
veik vien lietuviai.

Per pastaruosius

y I ’

' vo reikalu, o lengvai iškovo- ima automobilių vogimu Bu
das automobiliams vogti bu- 

, vo toks gudrus, kad labai 
i sunku buvo policijai pavog
tą automobilių susekti. Vie
nas iš tos šaikos, tūlas Cu- 
sick. turėjo Somervillėj ga
ražą, ir pavogtas automobi
li us tenai būdavo nuveža
mas. blėtos tuojaus permai
nomos, dažniausia būdavo 
prikabinamos New Hamp- 
shire valstijos blėtos, ir tuo
met automobilius išvežamas 
i New Hampshire valstiją, 
kur buvo kitas tos šaikos už- 
aikomas garažas, ir tenai vi
si vogti automobiliai parduo
dami.

Į South Bostonų susirinko 
visi drutuoliai ir dainininkai

Šiandien South Bostono 
lietuviai gali pasididžiuoti, 
kad pas juos susirinko ge
riausios musų tautos raume
nų ir dainos spėkos. Čia gy
vena dabar sportininkas 
Sarpalius ir drutuoliai-risti- 
kai Frannas Juška. Komaras 
ir Gansonas.

Be to. pereitą sąvaitę atva-

kelis 
metus lietuviai priklausantis 
prie Amalgamated Clothing 
Workers of America Unijos, 
turėjo visokių nesusipratimų 
kaip savo tarpe, taip ir su 
svetimtaučiais. Buvo užme
timų, kad lietuviai nebuvo iš 
unijos pusės lygiai apsaugo-;
ti, kad lietuviams nebuvo žiavo dainininkas J. Babra- 
duodami darbai jiems pn-' vičius ir komp Mikas Pet- 
klausomi ir tt. Tokiam upui rauskas. Pirmasis turės čia 
susidanus, lietuviai atšalo koncertą ir už poros są- 
nuo unijos. Nekurie moka Į vaįeiii ketina vėl išvažiuot, 
uniją retkarčiais, kiti gi tie-( Kompozitorius Petrauskas 
siog apsiskelbė opensape-(žatja apagyventi,
riais. Toks moralis nupuoli-| 
mas ištikro nedaro garbės 
lietuviams. Apart moralio, 
lietuviai nuo to turi ir mate- 
rialę skriaudą. Kontrakto- 
riai, kurių dirbtuvių darbi
ninkai nepriklauso prie uni
jos, turi dirbti tik prasčiau- 
sios rūšies su menkiausiu at
lyginimu darbus. Į platų 
marketą jie eiti negali, nes 
yra persekiojami ir žiuri Į 
juos su panieka, kaipo Į 
žmones atsilikusius nuo pro
greso.

Babravičius dainuo* į radio.
Šios seredos vakare, 6 va

sario, p. Juozas Babravičius 
dainuos iš WBET radio sto
ties. Jo programas prasidės 
lygiai kaip 8. Taigi, kas turi 
namie radio imtuvą, galės 
pasiklausyti musų daininin- j 

j ko dainų iš oro. Radio stotis 
|WBET operuoja 360 kilo- 
įcvklių ilgio bangomis. 
1 -------- -------

„ . . . , ii- 1 Bostono valdžia kaštuoja pi-
greso. Darbininkas kad ir | iiečiam* po $62 metams, 
geriausias amatninkas, nu- cenzo biuras Washingto- 
ėjęs kitur darbo prasyti, Jel'ne apskaitė, kad brangiausia 
pasisakai kad dirbi pa> l^tu mjes^o valdžia vra Bostone, 
vius, gauni atsakymą, kad - ’ — -

Ant Sagamore gatvės ši 
janedėlĮ buvo apiplėštas što
kas. Banditai atėmė iš krau- 
luvninko $48 ir pabėgo.

Legislaturon yra įneštas 
bilius prieš uodus Mass. val
stijoj.

.. . - , - ..v.- ji atsieina po $62.81
-,,s.1taXV* nesamdys. ne=‘.J?rn, kiekvienam gyventojui per 
reikalingas geras darbinm- metfls TieR b(_nt jį <uė,lė 

1927 metais, kuomet ji susi
rinko visokiais mokesčiais 
nei mažiau, nei daugiau, 
kaip $76,153,502. Ir nežiū
rint kad valdžia tiek daug 
surenka mokesčių. Bostono 
miestas turi 8143,365.000 
skolų.

geras darbinin
kas. Todėl aišku, kad ne uni
jos kontraktoriai negali išeit 
i platų marketą. O gyventi 
reikia. Kasgi tuomet pasida
ro. Neunijistų šapos tuomet 
konkuruoja ir ima darbą taip 
pigiai, kad nei pats negali 
pragyventi, nei darbininkui 
žmoniškai apmokėt. Ir priei-( 
na prie to, kad dirba beveik( 
už dyką ir darbo vis vien 
gauti negali.

Kas kita yra unijos kont- [r. 
raliuojamose šapose. Čia ve- 
rauzininkai priversti mokėti au-įk. apsižiūrėk. Turėsi k-ra Pra?> 
nustatytą kainą: kontrakto- 
riams nevalia eiti ir paveržti 
nuo kito kontraktorio darbo, kfau^kit? 
Todėl kontraktoriai turi pro-Į 
gą gauti gerus darbininkus.' 
nes visi geri darbininkai pri-‘ ---- ----- ----------------
_.i: T te Road. Stationas su dviem 'zazolinoguli pne unijos. Labiausia■ pUnipr,ms. storas. 5 ruimų stuba. su 

kriaučių darbai pablogėjo, visais įtaisymais; 3 vištininkai. 2 karų 
, TOzU-tic, L'Tizvmot iraražius. 1 akras žemės. Kaina $8,500. per pereitu^ metus, kuomet s) -,M, Prieiast;s Dar<biVim<> _ 

lietuviai neturėjo savo biz
nio agento unijoje. Bet pasi
darbavus kai kuriems lietu
vių skyriaus unijos nariams, 
su pagalba gen. org. A. Jen- 
kino, šįmet vėl yra išrinktas’ 
lietuvių biznio agentas uni
jos ofise. Dabar visus lietu
vių reikalus jis turės atsto
vauti, ir viskas bus išspręsta' r 
teisingai ir lietuviams •vaziJOt 
skriaudos nebus. j

Lietuviai, dirbantieji open 
sapose, ateina Į uniją ir pra-' 
šo. kad unija pagerintų jų 
darbo sąlygas. Vienas beiste- 
ris pareiškia, kad jis butų 
“lucky,” jei galėtų uždirbt 
nors $15 i sąvaitę. Žinoma, 
unijos užduotis yra kad pa
gerint darbininkų būvi. Bet 
unija gali rūpintis tik tais, 
kurie priguli prie unijos. •

Bostone neužilgo prasidės 
organizatyvis vajus. Kuomet 
viena ar kita šapa bus kvie-' 
čiama prisidėt prie unijos, 
tada visi šapos kl iaučiai pa
sirūpinkite prisidėt prie uni
jos, o tada bus lengva sutvar
kyt ir darbo sąlygas.

Visi lietuviai turime pri- 
gulėt i uniją ir būti gerais 
unijistais. Lankyt unijos su
sirinkimus ir kovoti už savo 
teises. Nepraleisti nei vieno 
klausimo, kuris liečia lietu
vius kriaučius, o tada turėsi
me ir geresnius darbus ir ap
mokėjimą. Kas nekovoja už 
savo teises, tas nieko nelai
mi. Todėl visi rubsiuviai 
bruskime, susirūpinkime

No. 6. Va*ario 6 d., 1929 m.

I ARBATOS BALIUS IR 
ŠOKIAI.

Rengia Lietuvių 1
Ratelis Subatoje, Va»ario- 
February 9 d., 1929 m. Lietu
vių Žinyčioje. Balius prasi
dės kaip 8:00 vai. vakare. 
Įžanga 20 centų suaugusiem. 
Vaikam su tėvais veltui, be 
tėvų 10 centų. Arbata bus 
duota veltui. Ratelietės kvie
čia visus dalyvauti, nes Įžan
ga labai maža, o vakarą visi 
praleisite maloniai prie ska- 
niąs arbatos ir linksmos mu
zikos.

Kviečia L. M. R. Komit

Mokinių koncertą*.
Ateinantį šventadienį, 10 

d. vasario, smuikininkas ir 
muzikos mokytojas Antanas 
Židanavičius, rengia moki
nių koncertą Brightone. 
Koncertas prasidės 3 vai. po . T • • TT tT t - • .

Židanavičius 
o----- ir pagarsėjęs

smuikininkas, jo koncertuo- 
se būna daug klasiškos muzi- 

. kos. Ypatingai tėvai, kurie 
i vaikučius leidžia mokintis 
| muzikos, turėtų tą koncertą 
išgirsti. Reporteri*.

Kneižys norįs būt didvyriu.
1 Tūlas žmogus rašo iš So. I 
Bostųno į Brooklyno fašistų 
laikraštį, kad “Darbininko” 
administratorius Jvneižys 
nusipirkęs 11-tu saizo čeve- 
rykus. Mat, Kneižys yra ma
žo ūgio vyrukas, davatkos 
pašiepdamos vadina ji “trijų pietų Lietuvių Koop. Salėje 
pėdų milžinu.” Taigi dabar 2(j Eincoln st. Ži-ktr-rr.’ičtLr 
jisai Įsitaisęs didelius čeve- yra gabus 
rykus, kad nors ant sniego ‘ 
palikus dideles pėdas ir žmo-' 
nės pasižiūrėję manytų, jog 
čia
ta.

stambaus vyro raikščio-

z
Iššoko per langą.

Po numeriu 402 Mass. avė. 
policija suėmė anądien tūlą 
Williamą McKenzie. Norė
damas ištrukti, jisai-šoko per 
langą ir su visais stiklais iš
nėrė nuo antių lubų i kiemą, 
nutraukdamas kartu su sa
vim ir policmaną. Policma- 
nas nusilaužė ranka ir kelis 
šonkaulius, bet McKenzie iš
liko sveikas ir pabėgo.

Stoughtono lietuviai rengia 
ristyne*.

Stoughtono lietuvių sve
tainės draugija nutarė su
rengti ristynes 9 vasario va
karą. Ristynėse dalyvauja 
lietuvių drutuolis Franas 
Yuška, Gansonas ir keliatas 
svetimtaučių ristikų. Risty- 
nės rengiamos svetainės 
naudai.

i

Kankino vaiką, kad butų 
“prezidentas.”

Motėm i Šiomis dienomis Bostono 
• • 'policija areštavo tūlą Anto-

nio Faroci. kuris žiauriai 
kankindavo savo vaiką, kad 
šis išaugtų i protingą žmogų 
ir taptų Amerikos preziden
tu. Teisme paaiškėjo, kad 
Feroci turėjo reples ir tomis 
replėmis gnaibydavo vaikui 
kūną. Vaiko nugara buvo vi
sa sugnaibyta, kruvina. Be to 
da vaikas buvo mušamas bi
zūnu ir kitokiais Įrankiais 
kankinamas. Tėvas tapo už- 
daiytas kalėjiman ir val
džios daktarai tyrinėja jr 
protą.

I

Telefonas 4112.

Dr. I. fina-Ginauk
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliotais pagal susitarimų.
705 N. Main St. kam p. Broad St. 

MONTELLO, MASS.

Lietuvis Optumetnstas

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.

J. L. PASAK AR M S. O. D.
447 Broadway, So. Boston, Maaa

Nepamirškite Užgavėnių 
Vakaro.

Vasario 12 d., 1929, Dor-į 
chesterio Lietuvių S. L. A. į 

j 359 kuopa rengia smagų 
! bankietą praleisti Užgavėnių 
; vakarą. Vieta ta pati kur bu-i 
įvote: Eattem Star Temple' 
8 Virginia st.. netoli nuo Up-į 

tham’s Comer. Neklauskite! 
apie programą. Rengimo ko-j 
misija žino ką visi geriausiai! 

j mėgsta. Bus visko. Muzika,; 
• šokiai ir užkandžiai. Bilietai 
i dvejopi. Vien šokiams 50c. 
- Su užkandžiais $1.00. Tunte 
įgauti iškalno. Klauskite“Ke-j 
: leivyje” arba pas kuopos na- 
' rius. Rengimo Komisija.

KONCER TAS
J. Babravičiaus

Su Pageiba Amelė* Tataroniutės

10 Vasario, 3:30 po pietų

!PARKWAY AUTO SERVICEil
i 
t 
I
I

t

RESTA U RANTAS
Parsiduoda labai pigiai. Užtek- pi

nigų kiek turi. Valgykla yra geriausis 
! biznis, visi tur valgyt ar dirba ar ne. 

’ ■ visi turi užmokėt. Jei manai eit į ko
kį bizni arba jieškai darbo. negaišink 
bereikalo laiko ir neeikvok pinigus.

, venima ir gerą pelną. Vyrui su pačia 
ariia dviem vyram juo geriau. Jeigu 
neturi patyrimo—pamokinsime. Turiu 
greitai parduot, daugiau negarsirsiu 

__________ : KRANK SACOVK H 
I 696 Cambridge st.. Cambridge. Mass.

I

GAZOLINO STATIONAS.
12 mylių nuo B<»tor,<>. ant pero Sta-

Tel. So. Boston 2483-W.

Bronis Kontrim
CONST \BI.E

Real Ėst ate and lnsurance
Jifštice of the Peace

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

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriškaa Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12

Man Hali
N. Angį. Konserv. Name 
Huntington avė., kamp.

Gainsboro sL, Boston.

I
!

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

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

S.L.A. 360 kuopa.

pumpoms. Storas, 
visais įtaisymais;

and F1LL1NG STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1T1S
415 Old Colony Avė,

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

V

Duchester Clot hing Shop
Siutus. Overkotus šia* ame ant 
užsakymo, šlymu valome ir pro
tiname. Taipgi siuvame naujas 
futras ir permodeliuojame se
nas. nes turim tam tikras ma
šinas.

Atyda medžiotojams. Mes su
perkant visų brangių žvėriukų 
skuras, Jaiku nušautus: 1-apių, 
Muskrat. Raccoon, Opossum, 
Eeaver, Mink ir tt.

MARTIN MALULIS 
18.54 Dorchester avė, 

DORCIIESTER, .MASS.
Tel. Columbia 3240.

i
i
i

'■

I

T«l. So. Boston 504-W.
DAKTARAS

A.L.KAP0C1US
LIFTUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 9 vak.
XEDĖLIOMIS:

1 ▼. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broad way. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojai ir Chirurgą*

Valandos: 10—>, 4—•
Sakmadieniais 10—9

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ELL.

Tel. Boulevard 8481
PS?SHSESHSE5E525ESZSHSHSHSč!52S252 >rj 
B Telefonas: So. Boston 1058.

| Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

519 E. BROADMAY 
Taisvmo vieta:

1 HAMLIN ST..
kampas E. Eight st.. 

SOUTH BOSTON. MASS.

§
§ I

Telefonas 21324
medicinos daktaras

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

nuo 7 iki 8 vakare 
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

g
KARTISTO SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 

ANTANO ŽIDANAVIČ1AUS
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MOKINU KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ,

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

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

Minėtame Koncerte dalyvaus daug jaunų spėkų: 
smuikininkų ir pianistų.

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

Įžanga: 50 ir 35c. Vaikams 15c.

I
I

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
’T sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graborias

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

Telefonas: So. Boston 0304-W.

i

įnešti $1,500. Priežastis pardavimo — 
vvro mirtis. Matykit: (7

BRONIS KONTRIM
120 Marine Road. So. Boston. .Mas? 
Tel. So. Boston 2483-\V.

BEKERYS JIEšhO DARBO.
Pajieškau bekamėje darbo; esu pa

tyręs bekeris. kepu lietuvišką duona ir 
moku viską kept. (7)

STAN. BARTULIS
253 Broad* ay. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA PEČIUS naujas, vi
sai pigiai. Savininkas turi tuojaus i§- 

lietuviamsj™*5** L samčius <7) 
651 I Street. So. Boston. Mass.

LINKSMUS ŠOKIAI!
Rengia South Bostono Jaunuomenės Honey Boys

9 VASAR1O-FEBRUARY. 1929.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE. (DAHLGREN HALE), 

Kampas E ir Silver Streets. South Boston. Mass.
Pradžia kaip S vai. vakare.

šokius kaip lietuviškus taip ir angliškus.

i

MARGUTIS
Kiekvienam lietuviui naudinga 

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

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St, Chicago, I1L

Įdėk j laišką vieną dolerį ir 
gausi kas mėnesį po “Margutį.”

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas veneriškų, kraujo ir < 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

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

! Tel. South Boston M20 
Residence University 1468-J.

S. M. Puišiutė-Shallai ‘
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
M4 Broad way, So. Bootoo, Maaa

Room 2.

su-
sa-

I
I i į 

(iries visokius šokius kaip lietuviškus taip ir angliškus.
Kadangi šie šokiai yra paskutiniai prieš užgavėnes, tad rengė

jai deda visas pastangas, kad sukviesti iš visų apielinkių šokėjus 
ir šokėjas, ir yra manoma, kad svečių turėsime daug. Jeigu kurie 
ir negausite ypatiškų pakvietimų nuo rengėjų, arba draugų, 
tad siuomi esate kviečiami atsilankyti i šiuos šokius linksmai 
pasišokti. Grieš garsioji G i liet tęs orkestrą. įžanga: Vyrams 50c.. 
moterims ir merginoms 35c. Visus kviečia RENGĖJAI.

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

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

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Didelės Ristynes Stoughtone
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME 

SUBATOS VAKARE, 9 VASARIO 
Pradžia kaip 7:30. RISIS 2 POROS: 

Franas Yuška su Ivanu Ludlowu 
PROF. ARTHUR DAVIS SU D-RU SlILLIVANU 
Lietuvių čempijonas Jack Gansonas bus ristynių 
teisėjas.

VUu* kviečia atsilankyti RENGĖJAI.

DU GERIAUSI PIRKINIAI, KOKIŲ LIG ŠIOL 
NIEKUR NĖRA BUVĘ.

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

Rendų atneša $2700 i metus. Kaina $22,'mm>. (mokėti nemažiau kaip 
$2000. likusius išmokė-ite ramiomis. Dabar būna viskas naujai per
taisoma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną 
pavyzdingai, jei norite, kad sena? vėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite 
būti nepriklausomas savo gyvenimu, (ai tuojau pasinaudoki! šia pro
ga. Kiekvienam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sy
ki. jeigu ją praleidžia, tai kitos tokios progos jau nepagaus. Jei toli 
kur gyvenate, imkite tuojaus traukinį, laivą arba orlaivį ir atva
žiuokite apžiūrėti persitikrinimui. Kitos tokios progos nerasit niekur.

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

Kaina $d.">iMi. įnešti nemažiau kaip $1000 Likusius išmokės to namo 
rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas; gera vieta gyveni nui daryt, nereikia eiti pas kitą jieš- 
koti darbo. Naujai ištaisytas is iaiko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau s 
pas; A. J. KUPSTIS, 332 W. Broa<i.vay. So. Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 1662—1873.

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

Mes visuomet turini gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.
Parduodam anglis ir malka-, pnstatom i namus ne kiliau kaip 12 

mylių nuo Bostono.
PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS VISUR, 

h

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

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRB BLDG- 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS rao 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS; na lt IM 
1 dienų. 

Lietuviška Aptieks
Mes atlaikome visokių Vaistų 

ir šalmų
Noa Reumatizmo, nasilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, ete. 
Taipgi nžla>kom Dieleų iš Lietuvos. 
Patarnavimas knogeriausiaa. Įvai
rios Šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštų. Masu Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

10« SALĖM STREET, 
BOSTON, MASS.

K

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

■

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių
MEŠKOS MOSTIS (Groblew.kio)

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

GROBLEMSKI & CO, Plymouth, Pa. 
“GYDO Ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”




