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META1-V0L VD 

Atsistatydina Italijos MinisteriŲ 
Kabinetas 

Tll ŽINOMU FAŠISTU AKCIJOS PASEKMĖS 
C v 

PREMIERAS FACTA FAŠISTŲ VADA ŠAUKIA 
KONFERENCIJON 

KO .M A. spaliu — Itali- 

jos karalius ministeriij kabi- 
neto atsistatydinimo dar ne- 

patvirtino. Pataiu* premjerui 
Kaeta pasiteiriauti, ar kartais 
neimtu salima kaip-nors susi- 

taikinti su fašistais ir nuslo- 

pinti kilusį krizį. 
Dėlto premieras Karta va- 

kar pasiuntė i Milaną telegra- 
mą fašistu organizacijos vir- 

šininkui Mussoliui. l'akvie- 

jį atkeliauti Romon. 
Pranešta. jog Mussolini 

knoveikiaus atvykusias. Su 

ju<> Ims konferuojama. ar 

kartais neimtu ;»alinia kaip 
nors gražiuoju susitaikinti. 

Atrodo, kad premieras Ka- 

rta ar tik nepasiliks ir to- 

Įiails premjeru pripažinus fa- 

šistu reikalavimus. 
Kašistai nori ministeriij ka- 

binete užimti visas svarbes- 

niąsias v Leta s. 

KOMA. spal. -7. —. Itali- 

jos premieras Karta su visu 

ministeriij kabinetu atsistaty- 
dino, kuomet patirta, kad vi- 

>oj šaly fašistai organizuoja- 
>i ir irali pulti valdžią. To- 

kiame atsitikime negalima 

perdau'r pasitikėti kariuome- 

ne ir gaila kraujo ]>raliejimo. 
I* a et a kabinetas a t s i s t a t \ d i 

no, kuomet kilo painias, kad 

fašistai rengiasi pulti Romą. 
Fašistu organizacija turi 

daugiau miliono nariu. Pas- 

taraisiais laikais prie organi- 
nizaeijos prisidėjo dar apio 
Si k MM)() darbininku. j 

Fašistu viršininkas Musso- 

I i u i konferavo čia su buvusiu j 
; premieru (iiolitti/ Matyt, ka- 

; raliui Ims rekomenduota i 

premierus pakviesti (iiolitti. 
Fašistai nori paimti savo 

1 rankosna visą šalies valdžią 
ir išrūkyti visus socialistus, 

lypaė radikalus. 

Nesenai ju vadas Mussolini! 
i premierui Fa-eta idavė reika-' 
i 1 Į 
I lavimą, idant visos svarbos-: 

j nės kabinete vietos butu pa-į 
i vestos fašistams ir Imtu pa-! 
i 

i leistas parlamentas. kuriamo, 

j be jokio reikalo yra daug so-l 

cialistu atstovu. 
I'reinieras su tuo reikalavi-J 

imi nesutiko. 
Tuomet Mussolini reikalavo 

kabineto rezignuoti. Facta ir 

tam pasipriešino. ,' 
Dėlto fašistai atlaikė milži-J 

niška suvažiavimu Neapolv. 
N utarta spėkomis j>agi*obti} 
valdžia. *■ 

Rezignavus kabinetui, fasis-j 
tai atsiekia savo tikslą. 

OARY REIKALAUJA KONTROLIUOTI DARBO 
ORGANIZACIJAS i 

I 

XK\V YORK, Ąml 28. — 

**American Iron and Steel*' 
instituto susirinkimo kalbėjo 
žinon.as United States Steel 

(V>rporation galva, Elbert JT- 

dūry. f 

(iary pažymėjo, jos: prezi- 
dentas Hardingas industri- 

niais ir ekonominiais šalies 

klausimais darbuojasi visomis 

išgalėmis ir kuogeriausiai. 
Dėlto reikėtų už ji pasimelsti, 
bet ne jo pastangas karčiai 

kritikuoti, kaip kai-kurie el- 

giasi. 
Paskui Gary atkreipė domę 

i darbo organizacijų didį pa- 

laidumą. Patarė darbo orga- 

nizacijas paimti stiprion kon- 

trolėn. -Tas reikalinga dabar- 

tiniais laikais. 
Anot Gary, darbo organi- 

zacijų veikimas turi but pil- 
nai atviras ir visuomenei ži 

nomas. Kaip kontroliuoja- 
mos ir prižiūrimos šiandie vi- 

sos ddižiulės korporacijos, 
t n d toks pat kontroles laips- 
nis turi but pritaikintas ir 

prie darl)0 organizacijų. 
Pagal i aus Gary ragino, kad 

kuoveikiaus Washingtonan 
butu sušaukta tarptautinė e- 

konominės taikos konferenci- 

Ja- % 

Toje konferencijoje -neturė- 

tų Imt diskusuojama karo 

; skolų panaikinimas. T***t tu- 

rėtii Imt rasta priemonių, 
idant atmokėdamos skolas 

j valstybės savo ekonominės 

! padėties nepažeistu. 

GAVO 30 RYKŠČIŲ. 

SMIRNA, spal. 28. — Tur- 
i # ... 

kų laikraščiai pašvenčia daug 
vietos aprašymui, kaip čia 

rykštėmis nubaustas vienas 

anglas, pasiremiant- naujuoju 
, turkų nacionalistų Įstatymu. 

Pas augia rasta svaigina- 
hnuju įnervinu. Dėlto, turkui 
! I 
teismo nusprendimu jam įknė-j 

j s ta 30 rykščių. 
Tuo įstatymu užginta Tur- 

kijos gyventojams, kaip tur- 

kams, taip kitiems, gaminti, 
Į pardavinėti, vartoti arba pas! i 
; save turėti bent kokius svai- 

ginamuosius gerynms. 

DVI KIŠELNINKĖS 
NUBAUSTOS. 

Teisėjas Haas po 25 dole- 
rius pabaudos ir teismo lėšo- 

mis nubaudė dvi kišenines va-, 

įgilkas — Mary Land ir Mary! 
Collins. 

GOMPERSAS GAUNA SAVO 

Vainikuojamas demagogo 
vardu. 

AVASHINGjTON, sp. 28. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers paskel- 
bi atsiliepimą Į dai'bo organi- 
zacijas. Šaukia, idant šian- 

dieninis republikoninis kon- 

gresas butu, sugriautas. 
T tai atsako nacionalis re- 

publikonu partijos pirminin- 
kas Adams. Sako, visuomet 

prieš rinkimus iškila aikštėn 
" demagogai" ir visokį " poli- 
tiniai komediantai/' kurie 

nurodo darbininkams, už ką 
turi jie balsuoti atėjus rinki- 
mams. 

Ir taip visuomet. Tr visuo- 
met sakosi tai darą del didės-; 

Į 
niu darbininkams uždarbiu, i 

Į 
Teciaus niekas nogali už-! 

ginti, sako Adams, kad šian-j 
die darbininku uždarbiai ge-j 
resni, negu Imta pirm 18-osi 

nvnesiu, kuomet republikonai 
paėii/» šalies administraciją, j 

FRANKO KAINA DRIMBA, j 
— I 

PARYŽIUS, spal. 28. —| 
f* i a finansinėse sferose kilusi i 

beveik pasiauba, kuomet fran-i 

ko kaina pradėjo toliaus pul- 
ti. A'aka r vienam ameriko-! 
niškam doleriui buvo mokama' 
1.") Franku ir 10 centinnj. Vi- 

sur visu reikalaujami ameri- 
koniški doleriai. 

ILGAS STREIKAS PASI- \ 
BAIGĖ. 

HTAIiLESTOy, AV. Va., 
spal. 28. — AYilliamson mink-j 
Štuju augliu kasyklose atšauk- 

tas darbininku streikas, kurs j 
tęsėsi <lu metu. Streikas bu- 

vo paskelbtas liepos 1, 1920' 

metais. 

ŽUVO DU LAIVYNO 
LAKUNU. I 

| 

NORFOLK, Va., spal. 28.' 
I 

— Karo laivyno lakunu leite-j 
nantu Erickson ir Armstrong| 
su aeroplanu iš 800 flėdų auk-| 
štumos krito ir ant vietos žu-j 
vo. 

i 1,700 KANDIDATŲ PARLA- 
MENTAN. 

LONDONAS, spal. 28. — 

Rinkimai atstovu Anglijos 
parlamentan įvyks lapkričio 
15 dieną. Kandidatų į atsto- 

vus šiandie skaitoma suvirs 

1,700. į 
Iš tu 425 Wra konservatis- 

tai; apie 400^ darbo partijos; 
Asąuitho salininkų arba lais- 

vu liberalų <100; Lloyd Geor- 

go šalininkų arba nacionalistų 
liberalų apie 600. 

: 

KABELIS fPARP AMERI- 
KOS IR JAPONIJOS. 

TOKYO, ą'pal. 28. — Japo- 
nijos vyriau&be sumanė nau- 

ju kabeliu sujungti Japoniją, 
su Amerika. Parlamento rei- 

kalaujama skirti reikalingą 
tam tikslui sumą. 

f 

NORI SUGAUTI BELA 
KUN. 

(iKNKVA, spal. 27. — Un- 

ga rijos valdžios agentai Švei- 

carijoje ieško Bela Kun, bu- 
vusio Vngarijos sostinėje 
kraugerio. Sakoma, jis gry- 

žęs iš Rusijos Šveicarijon. 

METEORAS ĮKRITO 
EŽERAN. 

j _ 
—s 

LAKE OlfTY, Midi., spal. 
28. — č'ia naktį su dideliu o- 

šimu ežeran įkrito meteoras. 

KAIP ŽMONĖS NUODIJASI. 

" Sąlygos eina arsyn. Šia- 

ndie aršiau, kaip buta pirm 
proliibicijos, ''pasakė munici- 

palis teisėjas lEeap, kuomet 
teisman atvesta 25 žmonės, 
kaltinami už girtybę. 

Patirta, kad svaigalų pirk- 
liai į 'imoonshine,, Vnaišo as- 

pirinos, idant butų jaučiama 
daugiau stiprumo. 

"Moonshine" pati savaimi 

yra nuodai. Oi kuomet jon! 
įmaišoma dar kitų nuodų,, 
tuomet išgėrusį veikiai par- 
bloškia. 

Ir tokiais nuodais šiandie 

daugy 1J6 žmonių nuodijasi. 
Baisus daiktas. 

APIE MILIŪNAS ŽMONIŲ NEUŽMOKĖJO VALDŽIAI 
MOKESČIU *•> 

AVASHINGTON, sp. 28. — 

Tomis dienomis pinigyno (iž- 
do) departamente susekta 

milžiniškos mokesčių nuo į- 
plaukų mokėjime suktybės. 
Tas paliečia milionus doleriu. 

Susekta, jog apie milionas 

asmenų, turinčių mažiausia 5 

tūkstančių dolerių metinių į- 
plaukų kiekvienas, nemoka 

vyriausybei mokesčhj. 
Tai visa atradus, pinigyno 

departamento autoritetai ruo- 

šiasi pradėti plačitfs tardy- 
mus. Tu tardymų tikslas su- 

sekti visus tuos, kurie nemo- 

ka-valdžiai prigulinčių moke- 

sčių. 
Pinigyno ekspertai tvirtina, 

kad del nemokėjimo mokesčių 

vyriausybė neteko apie 500 
miliorm reikalingu pajamų. 

Kalbama, jog tik viename 
Ne\v Yorke apie 50,000 pirk- 
liu ir kitų turėjo paduoti ne- 

tikras sąskaitas kolektoriaus 
ofisan apie savo metinę apy- 

vartą ir įplaukas. Ir apgau- 

lingu budu išsisuko nuo mo- 

kėjimo. 
Didžiausios suktybės, tvir- 

tina ekspertai, atlikta didžiu- 

liuose miestuose. Ten ne 

vien privatiniai asmenys, bet 

ir žymesnieji verteiviai ir 

mažesnės firmos prįgulinčių 
valdžiai mokesčių nemokėjo. 

Vyriausybė turi vilties vi- 

j sus sukčius susekti ir atatin- 

kamai juos nubausti. 

ATMINTINOS LAIDOTUVES 

KUN. IZID. NOREIKA IR KUN. ANT. GARGASAS. 

Žemaičių sukilimo aukos, 1863 m. (Skaityk 2 pusi. "At- 
mintinos laidotuvės")* 

P NIOS POCIENĖS IŠLEIS^ 

TUVIŲ IPUOTA. 

fireat Xorthern viešbuty 
Motoru "Alma" kliubo suren- 

gtą išleistuvių puota p. O. Po- 
cienei. Dalyvavo 115 svečių. 
Publika mišra, Chicagos gre- 

tinėlė, dešinieji ir kairieji. 
P-nia A. Kirienė atidaro pro- 
gramą. ir kviečia į vedėjus p. 
J. Bagdžiuną. Skani vakarie- 
nė paįvairinta dainomis: p. 

Ramanausko, p-nios V. Bru- 

čienės, p. K. Sabonio ir p. O. 
Pocienės. Kalbėjo: p. P. Gri- 

gaitis, p. J. Elias, p-lė Ra- 

kauskaitė, p. Krukonis, kun. 
dr. Ign. Česaitis, p. Bradeiu- 

lis, p-nia O. Pocienė- 

Upas pakilus. Visur riša 
vienas galingas menas ir jo 
atstovė p. O. Pocienė, kuriai 

pagerbti susirinko taip skait- 

lingas inteligentų būrys. Sve- 
čiai išsiskyrstė 1 vai. nakties. 

Išvažiavo Lietuvon. 

Spalių 26 d., 12:40 iš Union 

Station, p. O. Pocienė lydima 
skaitlingo būrio draugių, 
prietelių, išvažiavo New Yor- 

k'an. Bent 30 asmenų labai 

įvairios sudėties atsisveikinę' 
sakė sudiev besijudinant trau- 

kiniui. Visi jaučia, kad nete- 

kome vienos įžymiausių dai- 

nininkių, kuri buvo visii ger- 

biama ir mylima. 

Spalių 28 d. laivu Majes- 
tic plaukia Europon. Pa- 

viešėjus Paryžiuje, apsigy- 
vens Italijos mieste Milane, 
kur dar palavinusi savo bal- 

są, apie kovo mėnesį išva- 

žiuos Lietuvon. Laimingos ke- 

lionės, laimingos kloties. Rep: 

CHICAGO. —"šiandie ap-' 
siniaukę, nepastovus oras. ^ 

CHIGAGOJE 
ĮTARIAMA VYRŲ NUODI- 

JEME. 

Chicągoje areštuota Mrs. 

Tilly Klimek, 1453 Toli place. 
j Jinai kaltinama vyrų nuodiji- 
j me. 

Sakoma, jo# jinai .šešis kar- 
tus vedusi. Penki jos vyrai 
jau mirę. Gi šeštas — Jo- 

jseph Kliniek, paimtas ligoni- 
! ilšn, kur sunkiai serga. Gy- 
dytojai tvirtina, kad Klimek! 

serga nuo laipsniui o jo nuo-1 
dijimo. Turima vilties jį iš-J 
gelbėti. 

Koroneris Hoffman dar- 

buojasi visų jos mirusių vy- 

rų lavonus išimti iš kapų ir j 
ištirti, ar juose nėra nuodų, j 

Pati Mrs. Klimek policijai' 
pasisakė, jog be šio turėjusi! 
du vyru. Vienas jų miręs 
plaučių liga, gi kitas — nuo 

kokio tai sopulio ant spran- 

Mrs. Klimek namuose pa- 
daryta krata. Rasta keturios 

hypoderminės adatos. Iš to 

ir kilo nuodijimo įtarimas, 
į Jos antrojo mirusio vyro 

sunus Joseph Mitkewicz te- 

čiaus aiškina, jag tos adatos 

priguli nursei, kuri pas juos 
seniau gyvenusi. 

Paskiau pranešta, kad Mrs. 
Klimek prisipažinusi, "bal- 

tais milteliais " vaišinusi vy- 

rą. Lygiai sakoma, kad tik' 

du vyru palaidojusi. 

"MEDIKALĖ LAISVĖ." 

Tomis dienomis Chicagoje 
turės suvažiavimą "Ameri- 
can Medical Liberty" sąjun- 
ga. 

-Šios organizacijos svarbiau 
sias tikslas — kovoti už "me- 

dikalę laisvę." Sako, .ta lai- 
svė turi bnt lygi religinei lai- 
svei. 

i 

| Sąjunga stovį už tai, kad 

jei viešose mokyklose kurie 
vaikai priešinasi jų čiepiji- 
įnmi, tad nereikia jų varu Čie- 

pyti. 
» 

NORĖJO ĮSILAUŽTI Į 
NAMUS. 

Policija saugoja M. P. Tro- 
ost namus Forest Parke, Chi- 

cagos priemesty. Troost yra 
"Troost Monument Co." pre- 
zidentas. 

Aną vakarą jis su moterimi 

išėjo pasivaikščiotų. |Ties 
Xorthwestern geležinkeliu su- 

tiko kaukuotą vyrą. Šis lie- 

pė pakelti rankas Troost pa- 
grūmojo šoviniu. Kaukuotis 

pabėgo. 
Tą pačią naktį kažkas mė- 

gino įsilaužti į namus. Troost 

šovė per langą. Du vyru pa- 
Itfgo. 

PASIDARĖ GALĄ. 

Namų rųsy, 406 So. Kil- 

bourne ave., rastas pasikoręs 
tuose namuose gyvenęs 69 m. 

amžiaus Alexander Nichols. 

Chicagoj 3 automobiliai pa- 

vogta ir 5 policijos atrastai 
paroje spalių 26—27 d. 

PINIGU KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos, sterl, .svar. 4.44% 
Francijo^ 100 frankų 6.84 

Italijos 100 lirų 3.84%' 
Vokietijos 100 markių .02% 
Lenkijos 100 mrk. .0080 


