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KAITRA IŠDEGINO JA- ri maisto ir nusilpnėję pra- 
VUS LAUKUOSE. j deda sirgti. Šiltinė ir palag- 

_ .. ---- --— . . į ra siaučia jau keliose pieti-Prezidentas Hoovens sau- :nėse valstijose.
kia gubernatorių konfe- j Raudonojo Kryžiaus dr- 

renciją. ja teikia, nukentėjusiems pa-
Prieš Ameriką atsistojo galbą. Draugijos pirminin- 

bado pavojus. Stoka lietaus kas Payne savo raporte pre- 
ir didelė kaitra sunaikino' zidentui Hooveriui sako, 
kai kuriose valstijose javus, kad vidurinėse 
laukuose, išdegino ganyklas i saulės karščiai i_______
ir farmeriai negalės išlaiky- pusę javų, o vietomis išdė
ti gyvulių. Vienu žodžiu, su-; gino viską. Louisianos vals- 
sidarė tokia padėtis, kaip tijoš kongresmanas Aswell 
anais metais buvo Rusijoj,; sako, kad jo valstijoj lie- 
kuomet didelė sausra sunai- į taus nebuvo per ištisus 3 
kino pasėlius. mėnesius. i

Šią sąvaitę prezidentas • Kentucky valstijos guber- 
Hooveris šaukia 12 valstijų natorius Sampson mušė 
gubernatorių konferenciją Hooveriui telegramą prašy- 
Washingtone ir tarsis kas damas greitos pagalbos, nes 
reikia daryt, kad išgelbėjus jo valstija esanti visai su- 
farmerius, kuriems gręsia naikinta. Šita sausra atsilie- 
katastrofa. Daugelis jų jau pė į ją, taip kaip koks baisus 
dabar neturi kuo šerti gyvu- potvinis ar žemės drebėji- 
lių ir parduoda juos už pus- mas, sako gubernatorius. 
dyM- Iš kitų vietų žmones taip

Sausra palietė daugiausia pat šaukiasi į Washingtoną, 
Virginijos ir Kentucky vals- prašydami maisto sau ir pa- 
tijas. Padėtis tenai tokia šaro savo galvijams, 
baisi, kad jau ligos pradėjo Jeigu lietus greitai neuž- 
siausti. Ūkio darbininkų la- eis, tai visam kraštui gali 
bai daug be darbo, jie netu- būt katastrofa.

NEPASAKĖ ‘ SUDIEU,” 
BUVO NUŠAUTAS ANT 

VIETOS.
Nemandagumas Meksi

koj kartais gali reikšti mir
tį. Taip buvo pereitą sąvai
tę su leitenantu Quintero. 
Jisai gėrė su savo draugu 
karčemoj ir paskui nepasa
kęs “sudieu” išėjo. Drau
gas pasivijo jį ant gatvės ir; 
ant vietos nušovė.

I
_________________________

NUPIGINO TRAKTO
RIUS.

International Haivester, mieinailonai naivesier
valstijose kompanija paskelbė, kad ji 
sunaikino___J v___J,nupigina $50 savo Farmall 

traktorius. Pirma jie para
duodavo po $875, ''o dabar, 
bus po $825. Tai reiškia, 
kad farmeriai mažiau per
ka mašinų.

_____________________________ •

Komunistai Išpiovė 
2,000 Žmonių.

Pereitą sąvaitę mes ra
šėm, kad Kinijos komunis
tai užėmė Čangšą miestą ir 
tuojaus pradėjo plėšti ir de
ginti apleistą svetimšalių 
turtą. Dabar japonai prane
ša, kad kiniečių komunistai 
išpiovė tame mieste 2,000 
žmonių ir prikrovę vežimus 
visokių gerybių pasitraukė. 
Išžudytų žmonių skaičius 

'galįs būt dar didesnis, nes

Moteris Ir Vyras ' 122,728,873 Gyvai-'j°kios ži.nie?-. Taigi spėja- 
y - • • a • ima’ ir Sltie S3“ nu’>. tojai Amerikoj. I žudyti...................

NewCa^lePa. - Perei- Jungtinį Valstijos turi riose° protai Jie rira 
tą subatą čia buvo pasmerk- 122,428,873 gyventojus Ši- Rujomis po 500 iki 10,000 

jos meilužis Glenn Dague. nis cenzas. Nors tai yra ofi- 
Abudu bus nužudyti elekt- cialis skaičius, tečiaus jis 

nėra dar galutinas ir pilnas.! 
Čia da nepriskaityti įvairių' 
teritorijų ir salų gyventojai, l 
Manoma, kad tuos priskai- i aiįcija 
čius, gyventojų pasidarys iš | Ritos valstybės siunčia į 
viso apie 137 000,000. -^P-,Yangtse upę karo laivus 
skaitoma, kad per 10 metų' svetimšaliams gelbėt Ame. 
•Jungtinėse Valstijose pnau- rfka turi tenai jau du laivu; 
go apie 14,000,000 žmonių, japonai siunčia 4. Iš viso te-

Pasmerkti Miriop

.• ____ • • -y _T • i 1 • f • . — -j . • VlILlb PO t/VV 11x1 lv,vW

ti minop Irena Schroedęr ir toki skaičių nustatė paskuti- žmonių ir plėšia gyvento- 
jus. Kas pasipriešina, tuos 
nušauna. Valdžia negali su 

■ jais kovoti, nes visa kariu- 
menė yra išsiųsta į šiaurę 

, prieš sukilusių generolų ko-

i Kitos valstybės siunčia į

ros kėdėj. Juos kaltino ban
ditizmu ir žmogžudyste. 
Glenn Dague yra pametęs 
savo žmoną su vaikais ir su
sidėjęs su šita moteriške lei
dosi plėšikauti. Pereitą 
gruodžio mėnesi Jiedu api
plėšė krautuvę Butlerio mie
stely. Vėliaus du policma
nai mėgino sulaikyti judvie
jų automobilių. Iš automo- 
biliaus pasipylė šūviai ir 
vienas policmanų buvo už
muštas, o kitas sužeistas. 
Automobilius pabėgo. Vė
liaus bet gi Glenn Dague su 
Irena Schoederiene buvo 
suimti Arizonos valstijoj ir 
pargabenti Pennsylvanijon. 
Dabar buvo jų byla. Teisme 
jie daug nekalbėjo ir išklau
sė mirties nuosprendi visai 
ramiai.

150,000 Angliaka
šių Pasirašė Sutartį terveneij-ą

Orlaivis Numetė 91 K,N^SN blS^5'
Bombas į Kasyklas

Kentucky valstijoj, Pro- 
vidence apielinkėj, kur tūli 
angliakasiai streikuoja, an
ksti šio panedėlio rytą atlė
kė orlaivis ir numetė 9 bom
bas apie anglių kasyklas. 
Tai atsitiko tuo laiku, kuo- 

|met “skebai” ėjo darban. 
Ne visos bombos sprogo, 
bet kurios sprogo, tos išrovė 
žemėj didžiausias duobes ir 
sukrėtė visą apielinkę. Or
laivis atlėkė nuo Chicagos 
pusės ir vėl į tą pusę nulėkė. 
Kompanija laiko prie ka
syklų ginkluotus sargus, bet 
tik vienas jų šovė į orlaivį.

Keno tas orlaivis buvo, 
niekas nežino. Kasyklose 
dabar dirba apie 3 ketvirt- 
daliai mainerių, o vienas 
ketvirtdalis da streikuoja. 
Streikas prasidėjo pereitą 
rudenį, kuomet Kentucky 
angliakasiai nutarė reika
lauti geresnių darbo sąlygų 
ir algų po $4.50 į dieną. Bet 
unijos vyriausybė su Le- 
wisu priešaky šito reikala
vimo neparėmė ir atsisakė 
streiką užgirti. Tuomet ang
liakasiai metė darbą be vir
šininkų pritarimo. Unija pa
šalpos jiems nedavė ir kai 
kurie jų tuoj pradėjo prašy
tis atgal darban, nes su šei
mynomis neturėjo iš ko gy
venti. Kompanijos atidarė 
kasyklas 1 d. liepos. Sako
ma, kad 75 nuošimčiai mai
nerių sugrįžo darban, o 25 
nuošimčiai pasiliko strei
kuoti. Pastarieji vadina pir
muosius “skebais” ir jau 
dviejose vietose buvo iš
sprogdinti “skebų” namai. 
Taigi kompanijos agentai 
mano, kad ir tas orlaivis su 
bombomis turi kokį nors ry
šį su streiku.

f

Žinios iš Kinijos sako, 
kad nacionalistų valdžiai 
Nankine kas sykis darosi 
vis blogiau. Iš šiaurės prieš 
juos eina susivieniję keli 
generolai, o namie komu
nistai kelia triukšmą. Nega
na to, Nankino garnizone 
sukilo kai kurie kareiviai. 
Nors jie tuojaus buvo nu
ginkluoti, bet apsigynimo 
spėkos jau susilpnėjo. Vė
liausios žinios sako, kad 
nacionalistai visas pajėgas 
siunčia į šiaurę, kad sulai
kius ruošiamą sukilusių ge
nerolų afonsivą.

EUROPA RUOŠIASI 
NAUJAM KARUI.

nai esą jau apie 11 karo lai
vų. Išrodo, kad svetimos 
valstybės ruošiasi daryt in-

BRIEDIS SUDAUŽĖ AU
TOMOBILIŲ.

Pereitą sąvaitę amerikie
tis Erwin Wright grįžo au- 
tomobilium iš Kanados per 
Maine’o valstiją. Važiuo
jant jam nakties, laiku per 
girią, prieš jo automobilių 
šoko briedis, sudaužyda
mas vieną sparną ir vieną 
liktamą.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
2 ŽMONES.

Audros laiku Virginijos 
valstijoj 6 žmonės pasislėpė 
į farmerio daržinę. Tuo tar
pu į daržinę trenkė perkū
nas. Du buvo užmušti, o ki
ti pritrenkti.
SNIEGAS NEW fORKO 

VALSTIJOJ.
Adirondacks kalnuose, 

New Yorko valstijoj, perei
tos sąvaites pabaigoje snigo 
sniegas.

Scrantone pereitą sąvaitę 
buvo pasirašyta tarp kietų
jų anglių mainerių ir kasyk
lų kompanijų darbo sutartis 
5 metams ir 7 mėnesiams. 
Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis pasakė: “Tai 
vra didžiausia sutartis, ko
kia tik buvo kada nors ben
drose derybose padaryta. Ji 
užtikrina 150,000 darbinin
kų $1,050,000,000 mokes- 
ties.”

Ištikrujų gi sutartis yra 
tokia pat, kaip ir senoji bu
vo, tik su tuo skirtumu, kad 
dabar kompanijos pripaži-! nn ciatomo Iros l^ieiUVOS Ūdrą UeVenĮ, KU

ns pabėgo tenai nunešda
mas jiems daug pinigų. Jam 
areštuoti Waterburyje yra' 
teismo išleisti jau du varan-' 
tai.

Gyvendamas Waterbury- 
je Petras Devenis buvo ži-

VIEŠBUTIS SU 2,000 
RADIO IMTUVŲ.

New Yorko viešbutis 
“Waldorf-Astoria,” kuris 
turi 2,000 atskirų kamba
rių svečiams, kiekviename 
kambary dabar įtaiso radio 
imtuvą. Šitas darbas paims 
190 mylių ilgio vielų ir kaš
tuos hoteliui apie $200,000.

MAINE’O VALSTIJOJ 
SUPARAUŽRJOTI 

24 ŽMONĖS.
Šiomis dienomis Maine’o 

valstijoj buvo suparaližiuo- 
ta 24 žmonės, jų tarpe viena 
moteris. Tai vis nuo “dže- 
kės,” kurią žmonės geria 
vietoj degtinės. Septynioli
ka suparaližiuota Caribou 
miestely, o. šeši Bucksporte.

19 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
BUŠO NELAIMĖJ.

East Orange, N. J. — Pe
reitą sąvaitę čia vienas bu- 
sas veždamas 35 žmones at
simušė j medi ir sužeidė 19 
pasažierių.

Vokietijoj 2,757,000 
Bedarbių.

Berlyno žiniomis, bedar
bių skaičius Vokietijoj 31 
liepos dieną pasiekė jau 
2,757,000 žmonių. Per dvi 
paskutines sąvaites bedar
bių pribuvo 51,000. Dabar
tiniu laiku 1,190,000 bedar
bių Vokietijoj gauna iš val
stybės iždo pašalpą.

Vokietijos ministeris pir
mininkas Bruening sako, 
kad visas pasaulis šiandien 
gyvena finansinį krizį, ir 
kad šitas krizis tęsis dar ke
liatą metų. Tai esanti karo 
pasekmė., Per karą viskas 
nesvietiškai pabrango. Da
bar gi kainos pradėjo kristi 
ir jos kris, pakol vėl pasieks 
tos aukštumos, kokia buvo 
prieš karą. O kada kainos 
krinta, krizis yra neišven
giamas.

✓ __________

Nelaimė Anglių 
Kasykloj.

Pennsylvanijoj, netoli 
Gilbertono miestelio, perei
tą subatą įvyko nelaimė an
glių kasykloj. Iš viršaus 
pradėjo griūti ramsčiai ir 
žemė su akmenimis. 7-ni 
maineriai buvo užmušti ant 
vietos, o 16 buvo sužeista. 
Tris sužeistųjų turbut turės 
mirti.

Šita kasykla guli už ko
kių 10 mylių nuo Pottsvil- 
lės. Ji buvo per kelis pasta
ruosius mėnesius uždaryta, 
bet šį panedėlį jau vėl butų 
darbas prasidėjęs, todėl 23 
darbininkai dėjo naujas re
les. Jie dirbo trečiame Ve
nyje, 1,900 pėdų gilumoje, 
kaip staiga pradėjo griūti 
kasyklos viršus.

_______ L____ 1----------------------------
SUOMIŲ KOMUNISTAI 

BĖGA ŠVEDIJON.
Švedijos valdžia labai su

sirūpinusi suomių komunis
tų antplūdžiu. Pasienio ra
jone Luea sulaikyti keturi 
žymus suomių komunistai, 
pabėgę iš Suomijos su pa
dirbtais pasais. Stokholmo 
laikraščiai pajuokia, kad 
suomių komunistams labiau 
patinkanti buržuazinė Šve
dija, negu komunistinė Ru
sija.

RIAUŠĖS NEW YORKO 
KALĖJIME.

New Yorko kalėjime ant 
Welfare salos pereitą sąvai
tę kilo kruvinos riaušės ka
linių tarpe. Susimušė juod
veidžiai kaliniai su baltvei- 
džiais kaliniais lošiant beiz- 
bolą. Muštynės tęsėsi apie 
15 minutų ir 27 kaliniai bu
vo sužeisti.

Ką Darys Bažnyčia 
Su Olšausku?

no “check-off” sistemą, kas 
reiškia, kad darbininkų 
duokles unijai kompanijos 
išskaitys iš algų ir perduos 
unijai.

*

Kiek Petras Devenis Nunešė Pinigų?
Waterburie lietuviai da- 000. Štai kai kurie jo ap

mauti asmenys:
Adv. Broniškis $7,000.
Kažemėkas apie $27,000. 
Tarnas Matas apie $2,000. 
Tareila apie $1,250. 
SLA. apie $25,000.
Iš vienos našlės jisai iš

gavo $4,500 paskolos ant

ro pastangų parsitraukti iš

GRŪMOJA DIDKTATU- 
ROS PRIEŠININKAMS.
Portugalijos vidaus rei

kalų ministeris pulkininkas 
Matheus išleido grąsinantį 
pareiškimą, kad kiekvienas 
pasipriešinimas dabartinei 
diktatūrai, ar jis butų iš kai
rės ar iš dešinės, bus slopi-

Birštono žmogžudys vis dar 
tebėra kunigų viršininkas.

Nors Lietuvos valstybės 
teismai senai jau su pralotu 
Olšausku apsidirbo ir jis 
jau antrus metus sėdi kalė
jime kaip paprastas žmog
žudys, tečiaus dvasiškijos 
vyriausybė iki šiol da nėra 
savo žodžio šituo reikalu 
pasakius. Sėdėdamas jau 
antrus metus kalėjime, Ust- 
janauskienės užmušėjas vis 
dar skaitosi aukštos katali
kų vyriausybės narys—jis 
kas diena dėvi sutoną, ne
šioja praloto žiedą ir yra 
formalus Lietuvos katalikų 
kunigų viršininkas.

Bet šiomis dienomis ka
talikų- bažnyčios vyriausybė 
pradėjo jau kažin ką apie 
savo konfratrą svarstyti, nes 
ji kreipėsi į Vyriausi Tribu
nolą su prašymu, kad tas 
patiektų jai motivuotą 
sprendimą pral. Olšausko 
byloj. Laikraščiai todėl spė
ja, kad bažnyčios bosai ren
giasi išskirti jį iš dvasiškijos 
tarpo. Davatkos bet gi kal
ba, kad kunigėlis Olšauskas 
busiąs apskelbtas šventuo
ju Lietuvos “mučelninku.”

INDIJOJ LIEJASI KRAU
JAS.

Žinios iš Indijos sako, 
kad Sukkuro mieste indai 
pradėjo muštis su muzulmo- 
nais dėl savo dievų. Mušty
nėms sustabdyti policija bu
vo priversta šaudyt. Riau
šėms pasibaigus paaiškėjo,

i

KONFLIKTAS JVYKS 
UŽ 5 METŲ.

Taip tvirtina Anglijos dar- 
biečių valdžios patarėjas 

prof. Burns.
Už kokių 5 metų Europo

je bus kitas didelis karas. 
Tokios nuomonės yra Ang
lijos darbiečiu valdžios pa
tarėjas prof. C. Delisle 
Burns, kuris šiomis dieno
mis skaitė šituo klausimu 
paskaitą Williamstowno Po
litikos Institute.

Europos valstybės šian
dien veda lygiai tokią poli
tiką, kaip 1909 metais. Jos 
varžosi tarp savęs, kam sko
lint pinigų, o kam nesko- 
lint; kam duoti ginklų, o 
kam neduoti. Kaip visi žino, 
1909 metais Francuzija fi
nansavo Serbiją, kurią ji ti
kėjosi panaudoti kaip talki
ninkę prieš Austriją ir Vo
kietiją. Šiandien gi Francu
zija finansuoja ir ginkluoja 
Lenkus, o Italija duoda pi
nigų ir ginklų Rumunijai. 
Be to da Mussolini meilina
si Vengrijai ir Vokietijai. 
Taigi aiškiai matom, kad 
šiandien Europoje formuo
jasi valstybių grupės, ku
rių tikslas yra karui kilus 
laikytis iš vieno. Tai yra to
kia pat politika, kaip buvo 
1909 metais. Tai yra aiškus 
pasiruošimas karui, sako 
Burns.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
dirba prieš karą. Yra net 
Tautų Lyga, kurios tikslas 
yra neva saugot pasaulį nuo 
karo. Ir niekas atvirai už 
karą neagituoja. Net Mus- 
solini sako, kad karui prie
šingas. Tečiaus jo ir kitų po
litika neišvengiamu budu 
veda prie karo. O kada ka
ras ateis, tai nuo jo nesulai
kys nei Tautų Lyga, nei pa
vieniai žmonės, kurie karui 
priešingi.

SAMARAKANDAS NE
BEBUS UZBEKANO

SOSTINE.
Uzbekano sostinė iki šiol

buvo Samarakando miestas, dėl dažnai skolindavosi pi- jį dirbo,~ paliko nemokėtos 
Per amžius jis buvo skaito
mas švenčiausiu muzulma- 
nų miestu vidurinėj Azijoj.
Dabar gi bolševikai paskel
bė Uzbekistano sostine Taš
kento miestą. (Uzbekista
nas priklauso prie sovietų Sakoma, 1
Rusijos). ,žmonėms iš viso apie $300,- pasodinti už grotų.Rusijos).

nomas kaip namų statybos tušči”,!& kuris vertas tik 
kontraktorius. Jis darė pu- aPie
sėtinai didelę apyvartą, to-i Darbininkams, kurie pas 

•« — a w a « a • I •• S • 2 ____ ^3*3 _     1 A. —.

nigų iš pasiturinčių lietuvių, algos. O Lietuvon parva- 
Žmonės jam pasitikėdavo, žiavęs ponas Devenis, kaip 
nes tai buvo stambus tauti- girdėt, nusipirko dvarą, 
ninku šulas ir niekas nema-.Taigi Waterburio lietuviai 
nė, kad jis bėgs. Bet p. De- daro žingsnių uždėti areštą 
venis prisiskolino ir pabėgo, ant to jo dvaro ir pargaben- 

, kad jis nunešė ti jį patį į Waterburi ir čia 
-■V • • /fertAZV i* X _______ A___

namas be jokio pasigailėji-i kad 12 žmonių buvo už-
i —'----Jmušta ir 150 sužeista. Poli

cija areštavo 200 riaušinin
kų.

mo. Dabartinį Portugalijos 
rėžimą jisai vadina “dikta
tūra be diktatoriaus,” ir sa
ko, kad visi jai pritaria. Bet 
jeigu visi jai pritaria, tai 
kam jis grąsina slopini
mais?

Studentų Riaušės 
Brazilijoj.

Brazilijos mieste Sao 
Paulo pereitą subatą buvo 
kruvinos studentų riaušės, 
kuriose vienas kareivis bu
vo užmuštas, o 8 policmanai 
ir 2 kareiviai sužeisti. Iš ci
vilių žmonių buvo sužeistas 
vienas studentas ir vienas 
apysenis pilietis.

Riaušės kilo dėl to, kad 
studentams neleista demon
stracijos daryti. Jie buvo 
susirinkę pagerbti Parahy- 
ba estados prezidentą Jaoa 
Pessos, kuris šiomis dieno
mis buvo nušautas. Mitingą 
sušaukti policija jiems lei
do, bet kada studentai nuta
rė padaryti eiseną per mies
tą. policija pastojo jiems 
kelią. Iš to ir kilo batalija.

SAKO, RADIO KALTAS 
DĖL SAULĖS KARŠČIŲ..

Tūlas O. D. Hill, kuris tu
ri West Virginijoj anglių 
kasyklą, parašė prezidentui 
Hooveriui laišką prašyda- 

Sao Paulo mieste, Brazi- mas uždaryti Amerikoje Vi
lijoj, užpereitą nedėldienį sas radio stotis dviem mėne- 
judomujų paveikslų teatre šiam, kad įsitikinus ar ne
kilo gaisras ir sudegė 11 bus tik radio kaltas dėl di- 
vaikų. Keliolika moteių ap- dėlių kaitrų, kurios išdegi- 
degė.

TEATRE ŽUVO 11 
VAIKŲ.

, no javų laukus.

SUDEGĖ 5 ŽMONĖS.
Tennessee valstijoj perei

tą nedėldienį sudegė vasar
namis netoli Johnson City ir 
ugny žuvo 5 žmonės.
ITALIJA GERINA SAVO 

KELIUS.
Kelių pagerinimui Itali

joje yra paskirta $10.000.- 
000. Prie to darbo reikėsią 
37,000 darbininkų.
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KUR PAKRYPS LIETU
VOS POLITIKA.

Dabartinių Lietuvos val
dovų partija skilo į volde- 
marininkus ir smetoninin- 
kus. Voldemarininkai, sa
koma, buvę radikališkesni 
ir buvę linkę eiti į koaliciją 
su liaudininkais. Smetoni- 
ninkai esą daugiau linkę į 
koaliciją su klerikalais. Sa
koma, kad dėl šito skirtumo 
Voldemaras ir iš valdžios 
buvęs išverstas.

Nelabai senai Lietuvos 
laikraščiai rašė, kad Kaune 
einą slaptos derybos tarp 
klerikalų ir tautininkų. Ku
nigų “Rytas” tas žinias už
ginčijo. Bet dabar dalykai 
aiškėja ir yra pamato ma
nyti, kad tokios derybos bu- 
bo ir jau matosi jų pasėkos. 
Štai, “Lietuvos Žinios" pra
neša. kad—

“Kunigai, krikščionių demo
kratų lyderiai — Krupavičius 
iš Francuzijos ir Šmulkštys iš 
Amerikos — grįžta Lietuvon. 
Kur jie apsigyvens, dar ‘Ry
tas’ nerašo, tečiau yra aišku, 
kad šie veikėjai yra centro 
žmonės. Prieš išvykstant už-l 
sienin. kada einant konkorda
tu kunigai neva turėjo pasi
traukti iš politikos, kun. Kru
pavičius buvo krik. dem. parti
jos generalinis sekretorius. 
Reikia manyti, kad tos parei
gos jo ir toliau laukia. Kun. 
Šmulkštys taip pat imsiąs dar
bo. bet kokio
rašo. Sugrįžus šiems 
garr.s krikščionių dem. partija 
žymiai sustiprės, ypač kad ly
deriai ir užsieniuose nesimeldė 
sudėję rankų, o mokinosi.”

Reikia neužmiršti. kad 
šitie kademų tūzai išvyko 
užsienin ne savo noru. Kuo
met Voldemaras išvijo iš 
ministeriu kabineto kade- 
mus ir nutraukė su jais ry
šius. tai Šmulkštys ir Kru
pavičius buvo priversti bėg
ti iš Lietuvos

Leidimas tokiems politi
niams emigrantams grįžti, 
rodo, kad tarpe kademų ir 
tautininkų santykiai artėja.

Mums teko girdėti, kad 
barzdotas kunigas Krupavi
čius jau Lietuvoje, Gi kun. 
A. Šmulkštys, kuris buvo 
pasirengęs važiuoti į Lietu
vą, nekuriam laikui susilai
kė Amerikoj.

Išrodo, kad smetoninė po
litika susilies su klerikališ- 
ka.

-

Rytas” ne- 
kuni-

%

BOLŠEVIZMAS PRAKTIKOJE.BRAZiLIJOS LIETU- 
. VIAMS UŽDUOTAS

SKAUDUS SMŪGIS.
Mes buvome jau rašę, 

kad Brazilijos lietuviams 
i komunistai pridarė daug 
* žalos. Dabar laikraščiai 
apie tai daugiau smulkme
nų paduoda. Jos tokios:

"Brazilijos valdžia konfis-.slapta, todėl gerai juos pa
kavo visą turtą, spaustuvę ir ginti tenai nelengva. Bet 
uždarė Garso’ laikraštį ir pati ag gaunu gerai-i juos įsižiu
rusi vienijimą’ už komunistinį Kanadoje Ir Jungtinėse 
veikimą. Pradžioje ši organi-, Valstijose, kur jie gali veik- 
zaci.ia lyg neturėjo aiškaus po- t j viešai 
litinio veido, bet laikui bėgant ’ §ioje ’WiUow Creek ie_ 
keletas karštakošių bolševike-( Hnk^ a< dabar nu 
hų įsigalėjo ir pradėjo skelbti. lietuvių nedaug bet
rojų’ lietuvių išeiviams. Įsiki-'^ Unka retkarčiais’ asi. 
šo valdžia ir lietuvių turtas ir, kalbėti gu
darbas nuėjo į policijos archy-, boĮševik^ Hgos apimtais. Iš- 
vus. Susipratę lietuviai . tikrųjų, žiūrint Į tokius žmo- 
pasipiktinę išsišokėlių neap- darogi Jiemg fo_
galvotu darnu ir lietuvių var-; dosi? Rusia
do žeminimu. O tai buvo ne-. taį pasakiškas darbininkų 
maža lietuvių organizacija, bet; j Kada naklansi in L-aI

I

"Kuomet ši privilegijuota 
grupė svaidosi revoliucinėmis 
frazėmis apie laisvę, bet tikru
moje naikina kiekvieną laisvės 
pasireiškimą, tai darbininkų 
klasė neša negirdėtas materia- 
les ir morales aukas krimina- 
liškai-fanatiško penkių metų 
plano įvykinimui ir nyksta fi
ziškai: tuo gi tarpu ūkininkai, 
prievarta varomi i kolektyvius > 
ukius. yra visiškai bankrutija- j 
mi. individualis valstiečio ūkis ' 
yra ardomas. Stalino vyriau-; 
sy'bė to vietoje nesutveria ab- ■ 
soliučiai nieko. Pasekmė yra Į 
ta. kad žemės ūkio šalis, kaip 
Rusija, kenčia nuolatinį ba
dą.”
šitas Rusijos žvalgybi

ninko pranešimas yra skau
dus antausis netik Stalino 
diktatūrai, bet ir mūsiš
kiems Maskvos garbinto
jams iš “Laisvės” ir “Vil
nies” abazų. Jie nuolatos 
tauzija savo skaitytojams, 
kad Rusijoj valdžia tarnau- 

ir nie-

f

I

Apie bolševizmą turiu uždarbiu darbininkas gali 
pasakyti, kad tai nesveikos nusipirkti batus; o bolševi- 
dvasios žmonių padaras, _
kuris Laikosi vien tik smur- čeverykams (leisus). 
tu ir teroru. Lietuvoje bol- taip kalbu dėlto,

Mokslo žinios
ševika»u> burna užčiaupta ir 

Ijeigu jie tenai veikia, tai tik

davė 
orga-

kad 
■u A- i

rimtesniųjų apsileidimas 
j komunistams Įsigalėti ir 
' nizacija žlugo.” 
i Kas gali pasakyti, 
neatsitiktų taip pat ii-;

; merikos lietuvių organiza
cija SLA., jeigu komunistai 

ja tik darbininkams, ir nie- >ut« joje Įsivyrauti? 
kam daugiau. Tuo tarpu če- ■ 
Ristas Agabekovas parodo. Į 
kad bolševikų valdžia senai 
jau užmiršo revoliuciją iri

KIAUŠINIS VIŠTĄ 
MOKINA.

"Naujienos” išsireiškė, 
kad dabar ji rūpinasi vien kad bedarbė šiandien siau- 
tik ministeriu portfeliais. ’ čia netik kapitalistinėse val- 
Darbininkai Rusijoj badau-stybėse, bet ir Sovietuose, 
ja. ’kur kapitalistinė tvarka pa-

Agabekovas sako, kad naikinta.
negalėdamas tokios padė-| Brooklyno komunistų 
ties pakęsti jisai ir pabėgęs • “Laisvei” tas labai nepatiko 
iš Rusijos. Taip pat esą pa- ir ji, koliodama “Naujienų” 
sirvže bėeti ir kiti komunis- redaktorių "socialfašistu,” 
tai. |s ’

Paryžiaus žiniomis, pas
taruoju laiku iš Rusijos pa-1 
bėgo jau keli šimtai komu
nistų. Šiaip ar taip kalbėsi
me. vis gi šitoks apsireiški
mas nėra normalus dalykas.' 
To nesimato jokioj kitoj val
stybėj. Šito bėgimo kitaip 
negalima išaiškinti, kaip tik 
dideliu žmonių nusivylimu. 
Žmonės, kurie dirbo savo ;000<000 žmonių be darbo, 
valstybei su atsidavimu, pa-j..Laisvė- gi sakį kad Rusi. 
mate, kad toji valstybe ne- į joj stinga darbininku. Taigi 
turi ateities. Nors opozici-pišeina> skad Brooklyno bol 
jos spauda uždrausta ir 01-1^^).^]^j žinn ardo
gamzacijos uždarytos, nors 
viešai valdžios kritikuoti 
nevalia ir paviršium išrodo; 
viskas “gerai,” tečiaus po: 
diktatūros lukštu eina smar-! 
kus puvimas ir renkasi pa
vojingos dujos. Šitą pavojų 
nujausdami, apsukresni val
dininkai ir pradėjo iš Rusi
jos bėgti.

“Reikia tam socialfašistui 
pasakyti, kad šiuo tarpu Sovie
tų Sąjungoj ne tik nėra to pus
antro miliono bedarbių, bet, 
smarkiai augant pramonei, 
daugely vietų stokuoja darbi
ninkų..."
Nelabai senai Maskvos 

laikraščiai rašė, kad Rusi
jos miestuose yra apie 2,-

iševikėliai geriau žino apie 
Rusiją, negu patys Maskvos 
komisarai.

Ii

REIKŠMINGAS RUSIJOS 
VALDININKU BĖGIMAS.

Kas kaitas vis daugiau ir 
daugiau pradeda bėgti at- 
sakomingi sovietų Rusijos 
valdininkai. Iki šiol dau
giausia vis bėgdavo užsie
nio atstovybių tarnautojai. 
Dabar gi jau pasirodė pabė
gėlių ir iš pat Rusijos. Pa
vyzdžiui, šiomis dienomis 
orlaiviu pabėgo iš Vorone- 
žo į Lenkiją raudonos armi
jos karininkas Korsakovas. 
Bet daugiausia sensacijos 
sukėlė išdūmęs dabar užsie
nin bolševikų žvalgybos šu
las Agabekovas. Jisai buvo 
jau senas komunistų parti
jos narys ir nemaža žmonių 
bolševizmo vardan išžudęs, 
tečiaus pritruko ir jam kan
trybės. Ir štai ką jis dabar 
rašo:

"Iki paskutinės valandos aš 
sąžiningai ir atsidavęs dirbau 
Sovietu Rusijai. Per pastaruo
sius dvejus metus aš pastebė
jau. kad revoliucinis žemes
niųjų komunistų tarnautojų 
entuziazmas pasikeitė patai
kavimu vyresniemsiems ir biu
rokratizmu. grynu susirūpini
mu nepražudyti šiltų vietelių 
ir nepalikti be duonos kąsnio. 
O komunistų viršūnėse revo
liucijos klausimo vietą užėmė 
kova dėl ministeriu portfelių. : kio.

šito darbo 
.' '‘Laisvės” 
prisidėti ir 
riceriai su

BE REIKALO BLAŠKOSI.
“Keleivis” anądien pasa

kė girdėjęs, kad Lietuvos 
vyriausybė daro Washing- 
tone žingsnių patraukti čia 
teismo atsakomybėn Broo
klyno komunistų “Laisvę” 
už kriminaiį šmeižimą Lie
tuvos valdininkų.

Perskaičius šitą žinią, 
“Laisvė” pradėjo blaškytis 
kaip nervinga senmergė ir 
plūsti mus “socialfašistais.” 
Ant galo ji da priduria šito
kį dalvką:

“Iš patikėtinų šaltinių mums 
praneša, kad prie 
f suprask: prie
skundimo) mano 
‘Keleivio’ moliniai
Bagočium priešakyje...”

Mes gi galim tikrai pasa
kyti, kad tokių “patikėtinų 
šaltinių” komunistų lapas 
visai neturi. Jis čia skelbia 
gryną melą, nes ir pats pri
sipažįsta, kad apie tariamą 
bylą jis tik iš "Keleivio” su
žinojęs. Tai viena. Antra. 
"Keleivis” į talką Lietuvos 
valdžiai niekad nemanė eiti 
ir neis. “Laisvė” čia va
rinėjat visai pigų humbugą.

Vietoj blaškytis ir kolio- 
tis, "Laisvė" turėtų būt dė
kinga “Keleiviui,” kad jis 
apie tą bylą pranešė. Žino
dama pavojų, ji gali jau iš- 

; kalno pradėti aukas rinkti 
i apsigynimui nuo gen. Mer-

I

ku Rusijoj vos tik apvvaras ■
- - '. Aš

, kad man
1 pačiam teko visa tai per
gyventi. Aš mačiau, kaip 
Rusijoj gyvena darbinin
kai. ir dabar matau, kaip 
Kanados farmeriai užlaiko 
kiaules; ir todėl aš galiu 
pasakyt, kad-čia daug ge- 
giau aprūpintos kiaulės, ne
gu Rusijoj darbininkai.

Šiomis dienomis man te
ko pripuolamai įsikalbėti su 
vienu farmerių, kuris jau 
penki metai Kanadoje gy
vena. Jisai yra vokiety s, bet 
gimęs ir augęs Rusijoj. Jis 
priklauso prie tų vokiečių 
kolonistų, kurie Ekaterinai 
Didžiajai viešpataujant bu
vo kolonizuojami Ekateri- 
noslavo ir kitose Rusijos 
gubernijose. Jis ištruko iš 
bolševikų “roiaus” 1924 m. 
ir dabar turi įsitaisęs farmą 
netoli Willow Creek mies
telio, Albertos provincijoj. 
Taigi jis papasakojo man 
pasibaisėtinų dalykų apie 
savo gyvenimą po bolševi
kais. Ekaterinoslavo guber
nijoj jis irgi turėjęs ūkį. Jis 
buvo tarnavęs raudonoj ar
mijoj ir visgi tame ‘‘rojuje” 
negalėjo gjnrenti. Jis dabar 
džiaugiasi iš tenai ištrukęs. 
Sako, pavasarį javus pasėji, 
bet kada rudenį reikia pjau
ti ii' kulti, tai jau turi gauti 
iš bolševikų leidimą, o pas
kui turi javais su komisarais 
pasidalyti. Gerai da, jeigu 
gausi pusę; būna atsitiki
mų, kad ir pusės negauni. 
Paskui da iš tų savo gautų 
javų turi visokius mokes
čius mokėti, taip kad pa
čiam lieka tik badas.

Su didžiausiu pasibaisėji
mu šitas vokietys pasakoja 
apie bolševikų terorą. Su
šaudyt žmogų jiems esąs

rojus. Kada paklausi jų, ko
dėl jie tenai nevažiuoja, tai 
jie bijosi

Aiškus dalykas, kad Jie 
žmonės yra suklaidinti. Jie 
gyvena Čia Kanadoje arba 
Jungtinėse Valstijose jau 
po 20 metų ar daugiau, bol
ševizmo praktikoje niekad 
nematę, tik prisiskaitę jų a- 
gitacinės literatūros, kuri 
taip gudriai parašyta, kad 
neprotaujančiam žmogui 
labai lengvai susuka galvą. 
Savo lapeliuose ir laikraš
čiuose bolševikai rašo, kad 
Rusijoj nuveikti jau di
džiausi darbai, ir vis tai 
darbininko labui. Išikrųjų 
gi skaitant šitą literatūrą 
arba klausant bolševikų a- 
gitatorių, viską reikia su
prasti atvirkščiai.

Bet norint bolševizmą ti
krai pažinti, tai geriausia jį 
pamatyti praktikoje. Reikia 
nuvažiuoti Rusijon ir pagy
venti ne kokių komisarų 
sferose, bet nuvykti į Ar
changelską arba Sibiran į 
Omską ir pabūti tenai dar
bininkų kvartaluose. Tenai, 
tai pat$ tikrasis bolševizmo paprasčiausias dalykas. Sa- 
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Arba nuvažiuokit į Vo- miečių kur į kaimą, 
‘ ■ prisižiurėkit kaip kokią 20 vyrų kaip

grojus”. ko> ateis būrys įaudonar- 
suims 

už

Kryžius Ne Kultūrą 
Bet Tamsumą Reiškia

Lietuvos klerikališka 
spauda riebiomis raidėmis 
rašo, kad Lietuvos kaimie
čiai stato kryžius vienas po 
kitam. Vienoj vietoj sako: 
“Yra tokių kaimų, kur prie 
kiekvienos stubos rasi dar
želį ir jame kryžių.” Tas, 
girdi, smagu girdėti ir sy
kiu' džiugina, kad Lietuvos 
kaimiečiai kulturėja ’ Tą 
patį pakartojo kaciaisia ir 
So. Bostono “Darbininkas.”

Visų pirma klerikalai tu
rėtų atsiminti, kad kryžius 
nėra jokia kultūra ir jį ne
galima priskaityti prie kul
tūros daiktų. Kryžius yra 
senovės tamsių gadynių lie
kana. Tai įrankis, kuriuo tų 
laikų despotai kankindavo 
ir žudydavo taip vadinamus 
prasikaltėlius. Ant kryžiaus 
yra kentėję ir mirę tūkstan
čiai žmonių. Tokiu pabūklu 
puošti stubas ir visą kaimą, 
tai nėra kultūra, bet tamsu
mas. Jeigu Lietuvos kaimie
tis puošiasi kryžiais, tai ru
sas turėtų puoštis kartuvė
mis, o amerikiečiai — elek
tros kėdėmis. .Juk vienas ir 
tas pats pabūklas: vienas ir 
kitas atima žmogaus gyvy
bę.

Laikas bėga greit. Greit 
išnyks kiyžiai, o jų vietoj 
atsistos stulpai, ant kurių 
degs elektros lempos, ap- 
šviesdamos ne tik kaimiečio 
bakūžę, bet ir plačią apie- 
linkę. Tokias žinias užgirdę 
mes sakysime, kad Lietuvos 
kaimiečiai ištikro kulturėja.

Torquemada II.

logdą ir į ------- * , - - - -
anksti rytą ginkluoti rau- statą, ir reikalauja, kad kai- 
donarmieciai varo į užmies- mas suneštų nesamus gink- 
tį 5 vyrus su špatais ant pe- lūs. Kaimui per nustatytą 
čių. Man visa tai teko ma- laiką neišdavus gal visai ne
tyri. Dešimts kareivių išvaro; samų ginklų, bolševikai 
5-kis apiplyšusius darbinin-į tuos 20 vyra sušaudo be jo- 
kus, kurie išbadėję vos gali:kio teismo.

• * • • 1 • • •• _ 1 _ _ A_ • I - ■« • ■» • v « •paeiti, ir liepia jiems kasti į 
duobę šalę senų kapų. Iška
sus duobę ko<dų trijų pėdų 
gilumo, bolševikai liepia 
jienjs prie jos sustoti ir visus 
vargšus sušaudo.

Gal dabar kas paklaus, 
už ką juos sušaudė? Ogi 
vienas jų pardavė kopūsto 
galvą brangiau, negu bolše
vikų komisaro buvo nusta
tyta. Antras pardavė pusę 
svaro duonos nesulyg bolše
vikų nustatytos tvarkos. Ki
ti vėl ką nors panašaus pa
darė. Pagal bolševikų, visi 
jie spekuliantai ir tokius 
reikia šaudyt, nors tikreny
bėj jie yra daug biednesni 
už tuos, kurie juos šaudo. 
Taj vis žmonės iš darbinin
kų klasės, kurie neturėdami 
darbo stengias visokiais bu
dais skatiką užsidirbti pra
gyvenimui.

Jeigu musų komunistė
liams tektų pagyventi tarp 
Rusijos darbininkų 8 die
nas ant 1 svaro duonos, nie
ko kito negaunant, kaip tai 
teko man pačiam, tai apie 
bolševizmo “rojų” jie kitaip 
kalbėtų.

Man teko to “rojaus” ra
gauti nuo 1917 iki 1919 me
tų, nes visą tą laikotarpį gy
venau Rusijoj, todėl aš drą
siai apie tą “rojų” ir kalbu. 
Komunistai.rašo savo laik

raščiuose ir pasakoja savo 
prakalbose apie darbininkų 
laimę Rusijoj; bet gyveni
me yra visai kitaip. Rusijoj 
darbininkas yra daug dau
giau išnaudojamas, negu' su ledais pridarė daug blė- 
Jungtinėse Valstijose arba'dies tabako laukams. Taba-

Rusų liaudis, ypač kaime, 
daugumoje yra nusistačiusi 
prieš bolševikus. Bet liaudis 
kantri. Ji nešė caro jungą 
per šimtus metų, ir gal ilgai 
dar neš bolševizmo jungą. 
Bet kantrybės pritruks ir 
jai. Tuomet subiręs bolševi
kų diktatūra, taip kaip su
birėjo caro valdžia.

Bolševizmas yra žmonių 
nelaimė. Darbininkus jisai 
tiesiog smaugia. Aš darbi
ninkų klasės išsiliuosavimą 
matau tiktai socializme, 
parlamentarinėj .tvarkoj, o 
ne bolševizme, kuris remia
si vien durtuvais. Ateis lai
kas, kada visos diktatūros 
pasauly išnyks, o jų vietą 
užims socialistinė 
Tai galės įvykti tada, kai 
darbininkų klasė bus pa
kankamai organizuota ir 
susipratusi. Nors kai kur ir 
šiandien yra parlamentari
nė tvarka, bet darbininkų 
klasei nedaug iš jos naudos, 
nes darbininkai da nemoka 
iš to naudotis. Jie tankiau
sia renka Į parlamentą ka
pitalistinių partijų žmones. 
Bet visuomet taip būti nega
lės. Darbininkų klasė turės 
susiprasti ir per rinkimus ji 
lengvai galės paimti valdžią - 
Į savo rankas, nes ji yra 
skaitlingiausia klasė.

Bijūnas.

mius bandymus su musė
mis. būtent, kaip į jas atsi
liepia spalvuoti langų stik
lai. Reikalingos medžiagos 
jam nemokamai pristatė 
viena stiklo firma iš Liver- 
poolio. Buvo pastatytas il
gas kambarys be langų, o 
išilgai to kambario prista
tyta . visa eilė mažesnių 
kambarėlių su spalvuotais 

£ langais. Vieno kambarėlio 
’ • langai buvo žali, kito mėly

ni, trečio raudoni, ketvirto 
i, penkto balti ir tt.'

Prof. R. H. Goddardo 
“suvis į mėnuli.”

Jau 15 metų kaip Clark 
universiteto fizikos profe
sorius Robert H. Goddard 
mėgina nušauti rakietą “į 
mėnulį.” Taip bent publika 
mano. Bet pats profesorius 
sako, kad jis nekuomet ne
turėjo tikslo ‘ 
šauti.” Pirmučiausis jo už
davinys via ištirti aukštuti
nius oro sluogsnius. Kas yra - 
20 ar 50 mylių aukščiau že-p“’ 
mes, iki šiol niekas tikrai • -

tūtai spėjimą, per_jo .
‘ Prof. Goddardo rakieta“: 
žada būt 'aprūpinta viso-! , - ■ -
kiais instrumentais, kurie ao. 1 kambarėlius sir ely- 
parodys įvairiose aukštu- i ““ T zaha,s 
mose oro spaudimą, tempe- 
raturą ir sudėtį. Tas labai 
svarbu žinoti orlaivijai, ra
dio ir meteorologijai.

Milionierius Gugenheim 
nesenai paaukojo prof. 
Goddardo eksperimentams 
stambią sumą pinigų, kuri 
yra pavesta Clarko univer
siteto (Worcestery) globai. 
Šitą darbą taipgi remia Car- 
negie Institucija ir Smithso- 
no Institucija Vv ashingtone. 
Gi Karo Departamentas yra 
pavedęs tam tikslui sklypą 
žemės prie Camp Devens. 
Tenai prof. Goddard turi 
įsitaisęs savo laboratoriją ir 
nuolatos daro bandymus. 
Jis tikisi, kad truputį dau
giau patobulinta jo rakieta 
galėsianti pakilti oran nuo 
50 iki 100 mylių.

Išpradžių varomajai pa
jėgai jis vartojo sausą para
ką, taip kaip ir visos rakie- 
tos yra daromos. Bet dabar 
jis pradėjo naudoti smar
kiai sprogstantį skystį. Pati 
rakieta nėra sunki, tiktai 
sukrautas joje kuras pusėti
nai ją apsunkina. Bet kelio
nėj kuras susivartoja, todėl 
juo aukščiau rakieta kįla, 
tuo ji darosi lengvesnė.

Kurui pasibaigus, rakieta 
pradeda grįžti žemėn atgal. 
Kad nuo smarkaus kritimo 
ji nesusinaikintų, prie jos 
yra pritaisytas skietis arba 
parašutas, kuris tuojaus iš- 
siskiečia ir rakieta nusilei
džia žemėn palengva.
Musės nemėgsta geltonos 

spalvos.
Liverpooiio (Anglijoj) 

universiteto profesorius R. 
Newstead nesenai darė įdo- raiškoje more).

t
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' i "mėnulį nu-;
’ ” Pirmučiausis jo už-

! langais. Tik kelios jų užkly-

Bet »
i viena musė neįnėjo Į 

’ tuos kambarėlius, kur lan
gai buvo geltoni arba rau
doni. Taigi, norint nuo mu
sių apsisaugot, patartina 
įsidėt geltono arba raudono 
stiklo langus. Raudonas 
stiklas bet gi nėra praktiš
kas, nes jis sunkiai pralei
džia saulės šviesą, todėl ge
riau vartoti geltoną stiklą. 
Bėda tik tame, kad geltona 
spalva slegia žmogaus dva
sią. Todėl gyvenamam na
me ig geltona spalva ne
praktiška. Bet sandėliuose, 
skerdyklose, pieninėse ir ki
tokiose maisto dirbtuvėse 
ja galima naudotis. Galima 
taipgi geltono stiklo langus 
įdėti ir tvartuose, kur musės 
taip mėgsta savo mitingus 
laikyti.

Sovietai tyrinėja šiaurę.
Šiomis dienomis iš Ar- 

į changeisko išplaukė rusų 
mokslininkų ekspedicija 

‘ šiaurės tyrinėti. Ekspedici- 
! jai vadovauja vokietis prof. 

Otto Schmidt. “Sovietų val
džiai priklauso didžiausi 
šiaurės plotai,” sako jisai, 
“todėl ant mus guli tarptau
tinė pareiga ištirti tą sritį, 
kuri šių dienų mokslui labai 
mažai težinoma.”

Ekspedicija yra aprūpin
ta maistu ant 15 mėnesių. 
Visųpirma ji sustos Fridtjo- 
fo Nanseno Žemėj, kuri pir
ma vadinosi Frano Juozo 
Žeme, čia rusai ištirs geog
rafines savybes ir mėgins 
patirti, ar nėra tenai kokių 
brangių turtų žemėj. Pas
kui jie tyrinės mažai žino
mas salas Karos juroj (Ka-

VISKO PO BISKJ
Keli faktai iš geografijos.

Pusiaujis, arba ekvato
rius, tai įsivaizduojama li
nija, kuri juosia aplink mu
sų žemę ir dalija ją į du pus- 
kamuoliu: šiaurinį ir pieti
nį. Abipus šios linijos, per 
2,300 angliškų mylių, eina 
karštoji juosta, arba ato- 

tvarka. įgrąžų šalis. Čia visuomet 
karšta, nes saulės spinduliai 
pasiekia žemę stačiai ir la7 
bai ją įkaitina. Čia vidur
dieny saulė neduoda jokio 
šešėlio, nes stovi tiesiog virš 
galvos.

žiūrint nuo žemės; Venera, 
žiūrint nuo Marso; Jupite
ris, žiūrint nuo Marso.

LEDAI SUNAIKINO 
DAUG TABAKO.

Connecticut valstijoj pe
reitą sąvaitę smarkus lietus

Šis tas iš astronomijos.
Įdomus yra dangus, 

rint nuo planetų palydovų. 
Taip antai, žiūrint nuo mė
nulio, musų žemė atrodo 
milžinišku kamuoliu, lėtai 
besisukančiu aplink savo a- 
šį. Dar įdomiau turi atrody
ti Saturaas su savo žiedu, 
žiūrint nuo vieno iš jo paly
dovų. Šiaip jau kitos plane
tos, žiūrint nuo kitų, švie

sumo atžvilgiu eina tokia 
'tvarka. Šviesiausia yra: Ve
nera, žiūrint nuo Merkuri- 

ijaus; Žemė, žiūrint nuo Ve
neros; Žemė, žiūrint nuo 

Kanadoj. Šitose kapitalistiško augintojų nuostoliai ap- Merkurijaus; Venera, žiu- 
nėse šalyse vienos dienos * skaitomi į $750,000. rint nuo žemės; Venera,

•w •
Z1U-

Bus kongreso rinkimai.
Šių metų rudenį Ameri

koje rinksime dalį kongre
so. Kongresas susideda iš 
dviejų rūmų: Atstovų buto 
ir Senato. Atstovų buto na
riai renkami dviem metaYn. 
Senatoriai renkami šešiems 
metams. Atstovų butas su
sideda iš 435 narių, Senatas 
iš 96 narių. Atstovų buto 
nariai renkami sulyg gyven
tojų skaičiaus (1 atstovas 
nuo 220,000 žmonių). Tuo 
budu New Yorko valstija 
turi 43 atstovus, Pennsylva- 
nijos—36, Illinois—25, Flo- 
rida—6, Idaho —2, Arizo
na—1. Senate kiekviena 
valstija, ’delė ar maža, tu
ri po 2 senatorių. Kadangi 
yra 48 valstybės, tai Senate 
randasi 96 senatoriai.

Dabartiniam atstovų bu
te yra 260 republikonų, 174 
demokratai ir 1 farmerys- 
darbietis.

Senate yra 54 republiko
nai, 39 demokratai ir 1 far- 
merys. Kongreso nariai į 
metus gauna $10,000 algos, 
be to, jiems atlygina kelio
nės išlaidas, moka algą jų 
sekretoriams ir kitas išlai
das padengia.

*I
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I Kas skaito ir rato !

Tas duonos nepraio i © | AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS j ©
ji Kas nieko novoftka j j 
|| To nielrau nupeikia ĮĮ

n. o. ri! įb’sUKCjH, r A. Kalbant maldelę aei rsago- 
Eolševiku vyskupo L. Pni- čĮau* vyskupas atliko

seikos misijos. T . . - - .,„ ,v .. . damas akis i dangų atsidus-Bolseyikiskos vieros vys- damas iš gilumos sirdieSi 
kūpąs I ruseika aplankė ir[grūmodamas su ranka ir pa
muš senąjį x įttsouighą su keltu balsu prakeikė Bago-

visas ceremonijas: pakel
damas akis i dangų atsidus- 

. iš gilumos širdies,

misijomis, kad sustiprinus 
mus bolševikiškoj vieroj, ir, 
kad gavus kiek dolerių už
kariavimui SLA. ir atėmi
mui milijono iš gegužinių 
“fašistų” ir “socialfašistų.” 
Pastaruoju, laiku Pitts- 
burghe visai baigė nykti 
bolševikiška viera ir vvsku- v
po tikrai reikalingas buvo 
sustiprinimas.

Vienos iš svarbiųjų misi
jų buvo North Sidėj, liepos 
23 d. Nuėjau ir aš, kad su
stiprintų “bolševikiškoj dva
sioj” ir palengvintų kišenių 
nuo tų kapitalistiškų dole
rių. Pirmiausiai vyskupas 
papasakojo apie SLA. Sei
mą, apie mandatų komisiją, 
ir kad mus vieros parapijo- 
nai tiek mažai tereikalavo 
tame Seime: tik vieno Ba
cevičiaus į mandatų komisi
ją, ir, kad tie gegužininkai 
“fašistai” ir “socialfašistai” 
neturėdami argumentų ir 
negalėdami per pusantros 
dienos atsilaikyti prieš mus 
parapijonų gerklių ir kumš
čių argumentus, turėjo šau
kti policiją. Mus parapijo- 
na.. sako, bandę ir prieš po
liciją argumentuoti kumš-

• čiu ir gerkle, o parapijon- 
kos pavartojo ir dantų ar
gumentus, bet prieš polici
jos buožę visi mus argu
mentai negalėjo atsilaikyti, 
ir mus pavapi jonai turėjo 
nukentėti, apleisti Lietuvių 
Auditoriją, susirinkti Į Mel- 
dažio svetainę ir pasiskelb
ti “didžiumos ir teisėtu S. L. 
A. Seimu.” Ar tikrai Mel- 
dažio svetainės seimas yra 
didžiumos, tai nei vyskupas 
Pruseika nežinąs, dėlto, kad 
Bacevičius nebuvo Įleistas Į 
mandatų komisiją.

Pruseika mums pasakojo, 
kad tik Maskvos parapijo-

• nai turi valdyti ŠLA., ir, 
kad Gegužis tikrai butų bu
vęs nuverstas nuo sosto, jei 
ne policija.

Toliau pasakojo, kad mu
sų parapijonų partija (kiti 
vadina bolševikų), yra ga
lingiausia partija ne tik S. 
L. A. bet visame Amerikos 
lietuvių judėjime. Išgyrė 
mus dar ir už tai, kad mes 
sudedam daugiau afierų 
mus vyskupams ir kuni
gams negu katalikiškos vie
ros parapijonai.

Vyskupas Pruseika sakė, 
kad jis netikįs per teismą 
atimti’ tą milijoną dolerių, 
bet jei neatimsim tai tegul 
tie gegužininkai užsprings
ta tuo milijonu ir mes lai
mėsim kitame fronte; tik 
nepasakė kokiame. Prusei
ka sakė, kad mes esame 
SLA. gyvasis sidabras (rei
škia visur Įlendam).

Paskui Pruseika mums 
aiškino apie kriaučių uniją, 
apie mainierių uniją, apie 
Lewisą, apie velniavas ang
lių kasyklose, automobilių 
dirbtuvėse, apie “Tėvynę,” 
VitaitĮ, Kiniją, Angliją, In
diją, tik apie Rusiją nieko 
nesakė. Tarp kitko, Prusei
ka pasigyrė, kad jis nieka
dos nėra dirbęs sunkaus 
darbo tik kaip kada nuei
davęs Į kriaučių šapą ir žiū
rėdavęs kaip kiti dirba. Iš 
to ir jis žinąs, kad yra sun
ku dirbti. Ponas Pruseika 
aimanavo, kad jo vienos 
misijos vakar vakare turėjo 
būti ant Soho, bet policija 
sutrukdžius, ba misijų ren
gėjai neturėjo leidimo. Pru
seika sakė, kad čionai irgi 
gegužininkų kaltė esanti.

Tolesnei, musų vyskupas 
sukalbėjo po maldelę dėl

čių kaipo baisiausĮ žmogų 
pasaulyje.

Baigdamas pamokslą vy
skupėlis atsišaukė Į bolševi
kiškos vieros parapijonus, 
kad duotumem dolerių nesi
gailėdami, ba reikia SLA. 
gelbėti.

Miku prezidentas pasky
rė dvi parapijonkas paimti 
kepures ir eiti rinkti tų vož- 
nujų dolerių., čia atsistojo 
toks nevierninkas Mažiuk- 
na ir prašo balso: girdi, aš 
turiu ką tokio pasakyti iki 
jus pradėsit rinkti dolerius. 
Toliau jis sako, kad SLA. 
vadavimui doleriai nereika
lingi. Prezidentas neduoda 
jam balso ir liepia sėstis, 
bet jis neklauso, stovi ir 
prašo balso. Ponas Prusei
ka atsistojo ir pradėjo bar
tis ant to “nevierninko” 
Mažiuknos ir jo draugų, ko
dėl jie nepalaukė kol dole
riai bus surinkti. Mes supy
kom :r pradėjonf rėkti ant 
nevieronių, kad jie nutiltų 
ir duotų mums surinkti do
lerius, o jei nenuštils, tai 
mes norėjom pavartoti priėji 
tuos, nedavierkas, geriau
sius savo kumščių, gerklių 
ir dantų argumentus, kaip 
musų draugai Chicagoj ar
gumentavo. Bet kaip reikė
jo, ogi musų smarkiausi pa
ra pi joną i pabūgo, mat tų, 
nedavierkų, daugiau buvo 
susirinkę negu mūsiškių, ir 
mums liežuviais be argu
mentuojant, tie žmonės, iš 
kurių Pruseika tikėjos gau
ti dolerių, vieni po kito ėmė 
eiti per duris lauk ir paliko 
svetainėje Pruseika su ke
liais savo ištikimais parapi- 
jonais. Likę mes keli ištiki- 
muliai, ant keršto tiems ne- 
vierninkams, nešėme ir da
vėm savo dolerius vyskupė
liui; bet, o šventas Leninai, 
tiek mažai sudėjom, kad 
mus Pruseikai ne užteks nei 
ant tikėto Į kitą parapiją 
nuvažiuoti.

Musų Pruseika matyda
mas, kad jau daugiau dole
rių nėra, liepė visiems sėstis 
ir kuomet susėdom, tai Pru
seika pasakė graudų pa
mokslą apie ALDLD. ir ki
tus vožnus dalykus; prakei
kė visus nevierninkus ir bol
ševikiškos vieros parapijo- 
nams suteikė palaiminimą 
ir griekų išrišimą. Paskui 
dar pasakė, kad 10 bolševi
kų daugiau reiškia ir dau
giau gal padaryti, negu 100 
kitokių.

Po visų ceremonijų ei
nant namo aš ėmiau aiškin
ti savo kūmai, kad tas Ma- 
žiukna nieko nežino, ką jis 
reiškia prieš vyskupėlį, kaip 
jis drįsta sakyti, kad Pru
seika jam da už burdą sko
lingas liko 1916 metais.

Ščyra Pruseikos parapi- 
jonka, Magdė.

T

Čia matote tikrą “mc-nkey show,” nes aktorių vietą užima be ždžionės. Tarp medžių ištempta 
virvė ir beždžionės ja vaikšėio-ja, kuomet apačioje j adomųjų paveikslų mašina jas fotogra
fuoja. šita scena buvo nufotogr afuota Washingtono žvėryne, Mibvaukee mieste. Judomieji 
paveikslai paskui bus rodomi teatruose publikai už pinigus. Kapitalas net ir beždžiones išnau
doja biznio tikslams.

MANO PASTABOS

WEST LYNN, MASS. 
Piknikas.

L. P. Kliubo piknikas 
įvyko rugpiučio 3 d. Paul 
Lėbell parke. Iš kitų miestų 
kliubai buvo atvažiavę bu- 
sais. Todėl žmonių daug 
matėsi parke. Nemažai pel
no liko rengėjams.

Visi laukė šio pikniko, 
nes Įvyksta didžiausias ir 
daugiausia galima prisižiū
rėti įvairių juokų. Ištikrujų 
ir ant šio pikniko jų netru
ko. Kur tik pažiūri, visi 
linksmi, dainuoja, rodosi, 
visai ant kito pasaulio gyve
na. Bet į antrą pasaulį juos 
nuvedė “stiklinis Dievas,” 
kuris būdamas mažas, nu
veikia didelius.
,Iš linksmumo pasidarė ir 

liūdna, kada pasidarė šal
čiau, o žiuri, kad ant pečių 
nėra koutų. Nabagai, pra
dėjo jieškoti visur, net po 
atvažiavusių mašinas, nie
ko neatsiklausę. Žmonės to
kiems ponams netylėjo ir 
paklaūsė ką jie veikia. Bet 
šie šoko muštis, kam juos iš
drįso paklausti. Bet mušty
nės neįvyko.

Šioje kompanijoje atsi
žymėjo A. Č. su savo sėb
rais.

Draugai ir draugės, neliū
dėkite, kad jūsų draugas A. 
Č. taip pasielgė. Kitą kartą 
taip nepadarys. Draugės nu
siminusios...

Šio įvykio galėjo būti dvi 
priežastys: viena, ar per 
daug buvo matę auksinių 
stikliukų, arba vieta pikni
ko pakenkė, nes piknikas 
įvyko pagarsėjusioj vietoj, 
Danvens, Mass.

Gegutė.

LAWRENCE, MASS. 
Piknikas.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 61 kuopa rengia drau
gišką pikniką rugpiučio 24 
■d., 1930 m.

Kaip kas metai rengiami 
draugiški piknikai patiko 
visiems atsilankiusiems, 
taip manom, kad ir šis pik
nikas patiks. Butų malonu, 
kad ir iš kitų miestų draugai 
socialistai atsilankytų. Vie
ta puiki, netoli ežeru, kurie 
norės galės pasimaudyti.

Svečiai norintieji važiuo-
i ti į pikniką, turi pribūti ant 
111 vai. ryte prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainės: 4L 

sandariėčių, dėl socialistų,; Berkeley st., Lawrence, 
dėl senio Sirvydo, dėl Gri- Mass. Iš ten bus vieta nuro- 
gaicio, ir dėl Bagočiaus. ‘dyta. Jonas Urbonas.

t
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CLEVELAND, OHIO. 
Mūrų piknikai.

Rugpiučio 3 d. Dr. V. Ku
dirkos draugija turėjo pik
niką ant Policmano farmos. 
Galima sakyti, kad tai buvo 
didžiausias šio sezono pik
nikas. Diena buvo labai 
graži tai ir publikos priva
žiavo labai daug. Vieta la
bai tinkama dėl piknikų ir 
parankus privažiavimas. 
Jaunimas prisišoko prie ge
ros muzikos, o senesnieji 
šnekučiavosi sueidami Į bū
rius. Visi turėjo gerus lai
kus.

Kiek teko girdėti ' nuo 
pikniko gaspadoriaus, tai ir 
pelno draugystei liks apie 
$300. Pagirtina ir tai, kad 
piknike gera tvarka buvo 
vedama. Tai mažai pasitai
ko tokių piknikų. Rengėjais 
buvo šie draugai: C. Petrai
tis, J. Brazauskas ir drau
gas Daugėla.

John Jarus.

DAYTON, OHIO.

jo gerokai pasarmatyti. 
“Vytis” sako, kad jis jau ir 
pirmiau minėjęs, kad “Dar
bininko” redaktoriaus cini
zmas priėjo pre to, jog ant 
šakos sėdi ir tą šaką kerta.

_______ ___ Gaila pono Kneižio. Sten- 
kais*Padaręs jiTtai dėl toj gėri, nebagas, kad geriau 
kad tikintieji neišsižadėjo į butų, tai išėjo atvirkščiai. 
Kristaus ir negarbino Jupi-• ~”—~
terio. Tai Įvykę 302 metais į Sako, bolševikai skundą 
po Kristaus. Bažnyčioj buvę j prieš SLA. jau “pataisė”. 
20 tūkstančių žmonių ir jiei Svarbiausias “pataisymo 
visi liepsnose žuvę už Kris- posmas, tai paskola Ažuna- 
tų. ‘ ' ' ’ ’

Mumi aišku, kad tai buvo 
sufanatizuota minia žmonių, \ 
ir nestebėtina todėl, kad jie 
mielu noru sau galą darė.j 
Vienok negalima tikėti taip' 
dideliam t ų “kentėtojų” • 
skaičiui. Musų laikais ne
daug yra tokių bažnyčių Tarvhos be aa-(greičiau visai nėra), kad L A. rild. lažybos be g 
tilptų 20,000 žmonių, o ką JįonrJnan išmėtyta >u vi . 
kalbėti anais laikais’... ' "

Meluoja nepagalvoję.
Kauno “Vienybė” sako, 

kad imperatorius Dioklecijo- 
nas liepė uždaryti bažny
čios duris, sukrauti aplinkui 
laužą ir padegti bažnyčią suĮ 
visais ten buvusiais katali-I

Iriui sumoje $24,000 (1,000 
Ažunaris jau grąžinęs). 
Reiškia, teismui bolševikai 
daugiau nieko negali paro
dyti. Tuo tarpu ‘‘Laisvė”, 

• “Vilnis”, naujai iškeptas 
Mizaros organas ir skrajo
jantieji agitatoriai žmones 
mulkina sakydami, kad S.

r

McADOO, PA.
Kokių motinų ir moterų : Savo purvais drabsto kitus, 

mes turim.
Dažnai mes skundžiamės, karaila bando surast iš ko- 

kad vaikai išauga į “bo- ■ kių gaivalų išsivysto bolše- 
mus.” Dažnai mes matome vikai. Kas nepažysta Maka- 

i suardytas, persiskyrusias railo, gali pamislyt, kad 
šeimynas. Priežasčių tam taip rašo žmogus protaujan- 

! mes jieškom kažin kur. • tis ir teisingas, bet tikreny- 
Bet... labai dažnai, šitų ne-, bėję yra visai kitaip. Ką 
gerumų kaltininkais yra Makaraila per “Dirvą” nori 

■ musų moterys, kurios būda- primest kitiems, tai tikreny- 
{mos, anot patarlės, ilgo, bėję jis parašo pats apie sa- 
I plauko bet trumpo proto, • ve. Vtsupirma jis sukėlė 
nori ant vyro viešpatauti ir SLA. kuopoje suirutę ir no- 
su jo gerais patarimais ne
siskaityti. Štai pavyzdys iš 
musų miestelio. Tegul skai
tytojai patys sprendžia ke-

i no čia kaltė. *
i Geras mano pažįstamas 
apsivedė su panele. Po dvie
jų mėnesių panelė prie “pa- 
sogo” dovanojo jam sūnų. 
Sūnų išaugino ligi 16 metų. 
Laikas butų eiti darbo jieš
koti, bet sūnūs bomauja ir į 
darbą neina. Tėvas net du 
kartu padėjo sūnų į kalėji
mą, bet tas dirbti neina ir 
gana. Ir kame dalykas? Na
gi motina visom keturiom 
stoja už sūnų: duoda dra
panas, valgį ir pinigu. Nuo 
vyro slepiasi, per langą sū
nui viską įteikia. Taip tęsėsi 
pora metų: tėvas dirba, sū
nūs bomauja. Matydamas, 
žmogelis, kad nieko nepa
darysiąs, atsižadėjo dviejų 
šeimynų namo ir sunaus su 
moteria ir išėjo.

Kita vėl. Dėl niekų susi
ginčijo su vyru. Vyras parė
jo iš darbo, o moteris tuo
jau atsiveda policmaną ir 
Įkišo į kalėjimą. Dabar ir 
kita giriasi, kad jos gali iš
dirbti kaili bile vyrui.

Mano aprašyti vyrai da
bar gyvena abudu kartu ir 
bijo moterų kaip pavietrės.

Dračiaus Sūnūs.

Į “Dirvos” 14 numery, Ma-

' rėjo ją sugriauti ir per kvai
lumą padarė kuopai $50 
nuostolių. Tečiaus, neišde
gė taip, kaip Makaraila no
rėjo. Pasiskelbė,kad pametė 
kuopos $25.00, bet tikreny
bėje pametė teisybę. JĮ pati 
kunigas nuvijo nuo bažny
čios, o tečiaus vėl lindo lyg 
degloji Į bulves. Neturėda
mas švarių draugų, susi
draugavai su pačiais smali
niais bolševikais ir bandei 
būt jų dvasišku vadovu, bet 
gal jau ir tie išsivijo. Pats 
Makaraila išsivoliojęs po 
visas išmatas, dabar bando 
pasiskelbti švariu vyru ir 
da dideliu tautiečiu. Bet ku
rie tave pažysta arčiau ir 
turėjo kokius nors reikalus, 
tie gerai žino, kad Makarai
la yra be teisybės.

Pilietis.

CLEVELAND, OHIO. 
Lietuvių Radio Valanda!.

%

Rugpiučio-Aug. 17 d., ne
dėlioję, nuo 10:40 ryte, sto
tis WHK, 1390 kL, 215 met. 
Meldžiame savo Radio nu
statyt ryte kaip 10:40. Bus 
labai svarbu pasiklausyt, 
nes nevisada galima girdėt 
per Rėdio lietuviškai. Ren
gia T. B. S. S.

- $300,000.
Gėda butų taip nešvariai 

meluoti.
i --------------Rusai sako: “staralsia 

perestaralsia” (nors lietu- “Vienybės” ponai Vol- 
viškai taip nesako, bet ver- demarą visuomet dievino^ 
timas bus tokis: “stengėsi ir todėl dabar jiems koktu 
persistengė”). ŠĮ kartą to
kia nelaimė užgriuvo “Dar
bininko” redaktoriuką p. 
Kneižį. Jis, vargšas, norėjo 
įtikti kun. F. Norbutui, tai 
“išgyrė” ji, kad tas padė

jęs vyčiams suvaidinti “mo
terims neišsimeluosi”. Ku
nigas tuo pagyrimu Įsižeidė 
ir vyčiams išdrožė pamoks
lą. “Vytis” sako, kad nerei
kėjo vyčių barti, bet “Dar
bininko” redaktorių reikė-

kalbėti apie jo ištrėmimą. 
Visai apie tai nesakyti savo 
skaitytojams negalima, to
dėl pranešdami apie Volde
maro ištrėmimą, “Vieny
bės” redaktoriai žinią kiek 
galėjo “sušvelnino”. Girdi, 
Voldemarą ištrėmė tik tol, 
kol sugris iš atostogų pre
zidentas.

Gana, jau gana! Gėdytu- 
metės savo skaitytojus mul
kinti

MARGUMYNAI.
Paskutiniu laiku Ameri

kos lietuviai biznieriai su
kruto tverti prekybos butus, 
užmegsti ryšius ir varyti su 
Lietuva prekybą. Labai gra
žus dalykas, tik, mano sup-j 
rątimu, tuo tarpu šis darbas! 
neduos teigiamų vaisių.

Nepersenai Įvykusioje e- 
konominėje konferencijoje 
New Yorke, vienas iš refe
rentų apie mėsos importą iš 
Lietuvos, štai ką pasakė:

“Mėsos produktai turi 
rinką tiktai lietuvių tarpe, 
nes nors kokybe yra geri, 
bet kainos negali konkuruo
ti su vietos produktais. Di
džiausia kliūtis yra ekspor- 
terių nerangumas ir nesu
gebėjimas taikintis prie A- 
merikos rinkos reikalavimų, 
pav. kad ir dėl Įpakavimo ir 
suženklinimo. Rezultate, 
dažnai prekės ateina pelė
siais aptrauktos, be fabriko 
etiketės, be adreso, be pa
vadinimo ir talono “Made 
in Lithuania”. Buvo atsiti
kimų, kad nors sumokėta 
aukštos kainos, prekės buvo 
siunčiamos prastesnės negu 
užsakyta, f paklausimus ne
atsakyta. Tai sunki kliūtis.”

Taigi šitos ir kitos prieža
stys kaip tik mano minti ir 
patvirtina.

Vienas Amerikos lietuvis 
biznierius aimanuoja, kad 
lietuviai mažai perka sal
dainių. Girdi, kad visi A- 
merikos lietuviai pirkt bent 
po 1 svarą lietuviškų saldai
nių, tai Lietuvai mes sumo
kėtum po du milionu dole
rių kas met. Tai graži butų 
Lietuvos fašistams suma. 
Bet, man rodos, kad saldai
niais mes pilvo neprisotin
sime: jam reikia duonos ir 
mėsos, taigi apie tai ir tu
rim rūpintis.

Saldainiai — tai vaikų ir 
dykaduonių smaguriavi
mas.

f

WINNIPEG, CANADA. - 
Nors ir bedarbė, bet 

išdykauja.
Mano kaimynas Petras 

“įsimylėjo” į vieną ukrai
niečio moterį. Pastaroji 
tuoj nuo vyro paspruko ir 
su Petru pradėjo ant “good 
time” išeiti.

Ruskės vyras pavydėjo 
“jaunai porelei, ir vieną va
karą patykojo patvory ir 
Petrą gerokai lazda “pa
šventino.” Savo bobą vėl į 
namus parsivedė. Bet Pet
ras nesnaudė ir vėl prisige
rino prie ruskio bobulės. 
Vėliau atvažiavo koks tai 
Julijonas iš mainų ir, “ant 
pilno bordo,” apsigyveno

pas tą ruskę.
Apart Petro ir Julijono, 

dar koks tai “šlaunys” prie 
bobos “prišliaužė, 
susidarė čielas 
tai kavalieriai 
pradėjo peštis. Galų gale 
net “duelių revoliucija” 
tarp jų prasidėjo. Policija 
kavalierius buvo areštavu
si.

Julijonas turėjęs kelius 
šimtus dolerių ir tai ruskei 
Įdavęs, kad ši paimtų di- 
vorsą su vyru. Bet užtai iš 
ruskės tėvo tik lupti tegavo 
ir vos, vos $15 susigraibė 
ant tikėto ir išbėgo iš Win- 
nipego, nežinia kur.

Vargo Pantis.

” Kaip 
“bunčius,” 
tarpusavy

Pasirodo, ir Lietuvoj fab
rikantai ėmė gudrią taktiką 
vartoti savo gaminių rekla
mai. Taip, antai, Šiaulių 
saldainių fabrikas išleido 
saldainius “Jack Sharkey” 
vardu. Tai ne kas kita, kaip 
noras pagauti pirkėją. Reiš
kia: valgyk tuos saldainius 
ir busi toks “drūtas” kaip 
Sharkey. Žinoma, nevie
nas žioplesnis sutvėrimas 
taip ir pamanys. Keista man 
tas, kad musų “patriotai” ir 
'šitą paprastą biznĮ aiškina 
“patriotiniu” pasižymėjimu. 
Girdi, Jack Sharkeyo pa
gerbimui tokios “cukerkos” 
padarytos.

“Vienybės” redaktoriai 
nespėja prirašyti savo tri
lapio, todėl laikraštį prira
šo žirklės. (Nepadyvykit, 
žmonės! “Vienybės” redak
toriam dabar rugiapiutė, 
reikia daryti jomarkai, kad 
žiemai butų kuo maitintis). 
Keisčiausia man tas, kad tie 
ponai muilina žmonėm akis. 
Taip, sakysim, iš “Lietuvos 
Aido”, iš “Panevėžio Bal
so”, iškerpa ir perspausdina 
straipsnį. Kultūringi žmo
nės, po tokiu raštu pažymi 
iš kur tas raštas imtas. “Vie
nybės” gudruoliai ’ sako: 
“Rašo—L. Aidas”; arba: 
“Rašo—Panevėžio Balsas.” 
Taip darydami jie mano, 
kad skaitytojai manys jog 
tie straipsniai “Vienybės” 
bendradarbių parašyti.

Aš gėdvčiaus taip daryti!
F.

/

I

DETROIT, MICH. 
Visko po biskį.

Rugpiučio 4 dieną atsida
rys automobilių dirbtuvės. 
Daug darbininkų žada at
leisti, nes pastatyta naujų 
mašinų, kurios reikalauja 
mažesnio skaičiaus darbi
ninkų.

Musų bolševikai labai 
dar užimti su SLA. Milijo
nas dolerių neduoda jiems 
ramybės.

F. Lavinskas.
V
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Paskutini laika taip vadinamasis indų laisvės judėji- mėje indusas laiko tik niekingu akimirksniu, sulydinant su 

nepriklausomybę, atkreipė pasaulio dėmesį. Visų kraštų tymų ir religingumo atmosferoje plaukia ir socialinis ir po- 
laikraščiai rašė ir teberašo apie šią savotišką šalį, Indiją, litinis ir ekonominis ir, apskritai, visas indų gyvenimas, 
o ir skaitytojai gana godžiai gaudo apie ją parašytą žodį. Todėl ir visiškai nenuostabu, kad 320 milijonų tauta, gy- 

Pirmiausia paduosim keletą skaičių apie Indiją.
Ši karšto klimato, pietinėje Azijoje prie Indijos van-

1 denyno krantų gulinti Anglijos valdoma šalis, užima maž- 
! daug 1,300,000 keturkampių mylių plotą; tuo budu 
ji yra 20 kartų didesnė už Lietuvą. Ji visa yra paskirsty
ta į 562 atskiras lyg ir valstybėles, arba provincijas. Kai 
kurios šių provincijų yra didesnės už Angliją.

Gyventojų Indijoj yra apie 320 milijonų, t. y. 7 kar- 
! tus daugiau negu pačioj Anglijoj ir kokius 120 kartų dau-

= INDIJA IR JOS ŽMONES -7

Visos gyvosios kalbos, 
nors ir lėtai, vis dėlto auga. 
Gyvenimas gimdo naujus _______________v_____________ _______.___ . __ _______________ 7_____ .e.
daiktus, tie daiktai gauna mas arba bandymai nusikratyti anglų valdžios ir iškovoti atgimimu ir amžinu gyvenimu po mirties. Šitokiųnusista- 
savo pąyadinimus ir tuo bu- ’................ ................
du atsiranda nauji žodžiai, 
naujos sąvokos. Skaitantie
ji žmonės tuos žodžius daž
nai užtinka ir jei jiems ne
buvo progos, kad kas juos ■ 
išaiškintų, tai dažnai tie žo- j 
džiai lieka skaitytojui ilgą' 
laiką nesuprantami. Kar
tais vienas kitas nesupras
tas žodis, daro visą raštą 
nesuprantamu.

Tam reikalui yra daug; gjau negu Lietuvoje. Gyventojų tankumas viename kva-

—Gud morning, Maike! žiu, tai rusai turėtų garbinti 
Gerai, kad aš tave sugavau, kartuves, o amerikonai —

—Gerą rytą, tėve! Na, o j elektros kėdę, 
koks reikalas?

—Štai, vaike, gavau iš! i 
Lietuvos gromatą. Buk ge-!i 
ras. perskaityk man ir išvi-:: 
rozvk, ka tenai rašo. •:

—O kas gi tau, tėve, ra- Į 
šo? 1

—Mano kūmo krikšto su-;: 
naus anūkas, vaike. Lietu- ; 
voj jis. sako, labai mokytas.L 
Jau dešimties metų būda
mas prie mišių služijo ir 
mokėjo ministraturus kaip I 
poterius.

—Tai dar nereiškia, tėve, ; 
kad jis mokytas.

—Kaip tai ne? Ministran- 
turai juk lotiniškai kalbasi. 
Aš beeinu, kad tu. Maike, 
lotiniškai nemoki.

—Truputį moku. Bet ta 
kalba yra mirus ir todėl gy
venime jos vartoti neprisi
eina. Ją vartoja medicinoj 
ir dar katalikų kunigai.

—Olrait, Maike. Skaityk 
gromatą. Aš noriu žinoti, ką 
rašo apie Lietuvą.

—Gerai, tėve, aš paskai
tysiu; bet pirma norėčiau 
tau pastebėti, kad tu nemo
ki lietuviškai kalbėti. Tu tu
rėtum sakyti: paskaityk lai
šką. o ne “gromatą.”

—To tai aš. vaike, neži
nojau. Pas mus laiškais va
dindavo žalius cibulius. Bet 
olrait. aš vadinsiu ir šitą 
peiperį laišku. Taigi pasa
kyk, ką ten rašo?

—Vienus niekus, f " 
Tu sakei, kad rašytojas yra 
mokytas vyras, bet iš laiško 
matyt. I 
žmogus.

—Na, na!

T?

žodynų, enciklopedijų, bet 
musų skaitytojams tos kny
gos neprieinamos: todėl 
man norisi retkarčiais pa
teikti skaitytojams tokių 
žodžių trumpus paaiškini
mus.

Ekspertas. — Įvairių pre
kių- pardavimas, išvežimas į 
kitas valstybes. Turtinges- 

ta šalis, kuri daugiau 
sportuoja savo prekių.
Importas. — Įvežimas 

prekių pirktu kituose kraš
tuose. Reiškia, tas pačias 
prekes viena valstybė eks
portuoja, kita importuoja.

Energija. — Jėga, stipry
bė. Elektros energija ir ga
ro energija suka mašinas. 
Žmogaus energija nuveikia 
didelius darbus, “ 
gas žmogus tas. 
greit pavargsta 
pradėtą darbą 
Energingas žmogus veikia 

Ar nege- ir veikia, ir savo tikslo pa-

—Ėmei ir sumaišei man 
galvą. Maike. Atrodo, kad 
tu kalbi gerai. Na. bet ką 
žmonės statys, jei ne kry
žius?

—O, o, o, tėve! Lietuvoj 
daug ko trūksta, 
riau butų, jei tuos pinigus siekia. Energija duoda žmo- 
sudėtų visi ir pastatytų prie- gui stiprios valios ir kantry- 
glaudą ubagams? Ar ne ge- bės. Be energijos žmogus, 
riau butų, kad Lietuvoje pa- tai lepšė, ištižėlis, 
statytų daugiau mokyklų, 
ligoninių, gerų kelių ir til
tų?

—Yes, Maike, tu gerai 
šneki. Parvažiuočiau, da- 
leiskim, ir aš iš Amerikos. 
Na. kur pasidėti? Eik ir 
ubagauk. 6 kad butų žmo
niška prieglauda, tai butų 
nebloga. Juk aš galėčiau 
ant tokio pleiso ir načalniku 
pabūt.

—Aš tavęs, tėve, omeny 
neturiu. Tu visą amžį išgy
venai Amerikoj, nieko ne
susitaupei, o ant senatvės 
norėtum, kad Lietuvos liau
dis tave penėtų? Tenai yra 
gana vietinių, kurie neturi 
iš ko gyventi ir elgetauja. 
Ot, tokiems ir aš padėčiau 
iš paskutiniųjų.

; —Gerai, Maike. Jei tik
nori afieravoti ant ubagų, 
tai eime pas kleboną: jis 
priima visokias afieras ir 
perduoda kur reikia.

i —O ne, tėve! Klebo
nams aš nepasitikiu. Jie pa

baudos tuos pinigus kleri- 
teve. kaiiškiem tikslam. Atsime

ni, kaip anais metais čia va
žinėjo kun. Laukaitis ir kiti.

Energin- 
kuris ne- 

ir nemeta 
nebaigęs.

f
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venanti tokiose laimingose prigimties sąlygose, skursta, ir, 
matyti, ilgai dar skurs po svetimųjų jungu.

Krikščionybę indusai vadina sekmadienio religija, 
nes jiems nesuprantama, kaip galima ne visą gyvenimą 
pašvęsti dievams ir jų įsakymams.

Indusų religija, arba induizmas, nesudaro kokio nors 
vieno, apibrėžto religinio mokymo, kaip pav., islamas. Tai 
yra mišinys daugybės įvairių atskirų kultų (lyg ir tikybų), 
tarp kurių bendra yra tik pomirtinio gyvenimo dogma 
(tiesą), dievų miestas Benares ir šventieji Gango vande
nys.

Štai kodėl aukščiau sakėme, kad susirinkę prie Gan
go maldininkai braižo ant savo kaktų.savo dievų ženklus.

Tur būt rimčiausia Indijos tikyba yra budizmas, to
dėl paduosime čia

Budos “10 Dievo įsakymų”.
I. Neužmušk, saugok kiekvieną gyvybę.
II. Nevok, neplėšk, neatiminėk iš žmonių jų darbo 

vaisių.
III. Buk skaistus kaip mintyse taip ir gyvenime.
IV. Nemeluok, reikalui esant maloniai, bet drąsiai sa

kyk tiesą.
V-. Nekalbėk blogo, ir nekartok negerų kalbų apie 

žmones.
VI. Neprisiek. ,
VII. Negaišink laiko tuščioms kalboms, o kalbėk kas 

reikia arba tylėk.
VIII. Nebūk godus ir nepavydėk, bet džiaukis savo 

artimo laime.
IX. Valyk širdį nuo pykčio, neturėk prieš nieką ne

apykantos, bet visus mylėk ir
X. Stenkis pažinti tiesą.
Buda arba Gautamas, buvo didelis Indijos žmogus ir 

jo moksle yra daug gyvenimo tiešos ir išminties.
Ant Gangos kranto yra Manikemika, t. y. vieta, kur 

viešai
deginami lavonai.

Ją sudaro vidutinio didumo terasa, prasidedanti kiek to
liau nuo Gangos ir prieinanti iki pat vandens, visa apsta
tyta šventyklomis ir altoriais, taip, kad kai kurie iš jų net 
jau upės vandeny pastatyti. Visa ši aikštė nuklota pele
nais ir kaulų liekanomis. Iš didžiulių suodinų, išsitepusių 
vyrų kurstomų sienojų laužų nuolat rūksta durnai. Gimi
nės užneša ant laužo baltą ryšulį, nuliūdę ir apsigaubę nu
eina tolyn ir liepsna praryja mirusiojo kūną, šios šlykš
čios ceremonijos ir lavono čirškinimo smarvė dievotam in- 
dusui yra švenčiausias dalykas, įžanga į amžinąjį gyveni
mą. Sudeginto lavono kaulai sumetami į Gangą. Mirti 
Benares’e ir būti sudegintam Manikamikoj,— kiekvieno 
tikro induso didžiausias troškimas ir aukščiausia laimė, 
nes tai jau esą pusė kelio į “amžinąjį gyvenimą.” 

Ir štai dabar
šventasis vanduo.

Tas vanduo, kuriame kasdien muilinasi ir maudosi dešim
tys tūkstančių žmonių, į kurį mėtoma lavonų kaulai ir ki
tos liekanos, į kurį teka visos šio knibždančio maldininku 
miesto atmatos, yra “šventas gėrimas”, kurs kunui sutei
kiąs sveikatą ir tvirtumą, o sielai—išganymą. Tūkstančius 
mylių pėsčiomis atkeliavęs maldininkas rūpestingai semia 
į savo varinį indelį šio skystimo ir kaip didžiausią brange
nybę nešasi jį namo. Ten sugrįžęs, skurdo suvargintas, 
šypsosi begalinės laimės šypsena, galėdamas šiuo išganin
gu vandeniu pavilgyti savo ir savo šeimos lupas.

Indija yra ryškus pavyzdys, prie ko kartais priveda 
žmones religinis fanatizmas. Nekalbant apie religinį gy
venimą, beveik nėra ko apie Indiją pasakyti.

Dabartiniai indų žygiai dėl nepriklausomybės sukėlė 
pasaulyje jiems daug simpatijų, šie žygiai rodo, kad In
dija jau pradeda atbusti iš religinio fanatizmo svaigulio,

Šis negirdėtas religingumas yra svarbiausiojrpriežas- suakmenėjusi, kaip iškelta fakiro'ranka “ pav
tis viso šio krašto žmonių skurdo ir kančių. Gyvenimą že- Juozas Jasinevičius.

dratiniame kilometre apie 60 žmonių; vadinasi, ten žmo
nių dukart tirščiau, negu Lietuvoje, nes Lietuvoje gyven
tojų yra tik 30 žm. 1 kilometre.

Anglų apskaičiavimu, daugiau kaip 99 nuošimčiai vi
sų gyventojų yra analfabetai (beraščiai), nes mokančių 
angliškai kalbėt ir rašyt tėra vos 212milijono žmonių, kas 
nesudaro ir vieno viso gyventojų nuošimčio.

Indijoj yra bent septynetas, taip vadinamų, “didžiųjų 
religijų”. 200 milijonų gyventojų yra tikri indusai, su ne
girdėtu atkaklumu prisirišę prie savo tikybos ir senoviškų 
papročių. Likusieji 120 milijonų, mahometonai ir kitoki. 
Visoje Indijoje yra 223 įvairios kalbos arba dalektai.

Susisiekimas Indijoje labai menkas; gelžkelių labai 
maža.

Indijos gamta.
Yra labai graži. Neužmirštamą Įspūdį daranti švento

ji indų upė Ganga. Vienas vokiečių keliautojas, išvažinė
jęs visą pasaulį, pasakoja, kad daug jam tekę matyti gra
žių upių: jis matęs Rusijos “upe motina” Volgą, matęs ža
vingąjį Vokiečių Reiną, pasakiškąjį Nilą, tačiau nei viena 
jo matytųjų upių nepalikus jam tiek neišdildomo įspūdžio, 
kaip Indijos Ganga.

Indų gyvenime yra dvi šventenybės:
Tai šventoji upė Ganga ir jos vakariniame krante sto

vintis dievų miestas Benares. Indai tiki, kad nusimau- 
dymas Gangos vilnyse suteikiąs aukščiausią laimę ir išga
nymą. Tūkstančiais metų iš tolimiausių Indijos kampų fa
natiško išganymo troškimo vedami plaukė ir plaukia įvai
riai kalbą, visokio luomo, amžiaus ir apdaro žmonės prie 
šventosios upės į “dievų numylėtąjį” miestą Eenares, kad 
galėtų nors valandėlę pabūti arčiau dievų, ir įvairiausio
mis spalvomis išbraižę savo kaktose savųjų dievų ženklus, 
jie leidžiasi į šventąsias bangas, nuplaunančias visus kūno 
ir sielos purvus.

Vieno anglų mokslininko (Murray) daviniais, Bena
res mieste esą daugiau kaip 1000 šventyklų, apie 30,000 
dvasininkų (kunigų), kasmet apsilanką 1 milijonas mal
dininkų.

Štai ką pasakoja važinėjęs po Indiją vienas vokiečių 
žurnalistas (Dr. Max Fischer) apie šventąjį miestą: “Man 
trūksta žodžių atvaizduoti margą šio miesto reginį su vi
sais jo laiptų laiptais, rūmais, šventyklomis, su visomis 
margaspalvėmis jo miniomis, susidedančiomis iš įvairiau
sių asmenų, senų ir jaunų, vyrų ir moterų, didžiūnų ir pa
prastų žmonelių, šventųjų ir nusidėjėlių. Visi jie njaldin- 
gai susikaupę, nusigręžę į tekančią saulę, su maldomis lu
pose brenda upėn, gerai išmuilina savo kūną, pasineria į 
vandenį ir ten atlieka savo rytmetines pamaldas, kartu su 
kūno nešvarumais nusiplaudami visas nuodėmes. Ant 
kranto, aikštelėse, gelsvomis širmomis apsistatę, sėdi vie
nuoliai. maldininkai, susikaupę, užmiršę pasaulį. Kiek to
liau, maldininkų grupei braminai sako pamokslus, sukinė
jasi elgetos, fakirai rodo savo gudrybes.”

Apskritai, Indų religingumas nepaprastas.
Dažnai indas išsitaria: “Ne mes turime tikėjimą, bet 

tikėjimas mus.” Daugiau kaip 90 nuošimtis viso indo gy
venimo sudaro tikyba ir jos įstatymų pildymas. Tarnavi
mas dievams ir liguistas išganymo troškimas praryja visą

Temperamentas. — Tai 
energijos dalis. Kartais sa
koma: “tas žmogus karšto 
temperamento.” Kalba eina 
apie tokį, kuris greitai karš
čiuojasi, pyksta ir tokio 
aukšto temperamento pa
gautas, kartais, pasielgia ne
apgalvotai.

Temperatūra.—Oro laip
snis. Aukšta temperatūra 
būna tada, kuomet mumi 
karšta. Žema temperatūra 
—tai šaltas oras. Vidutinė 
temperatūra, kuomet mes 
nejaučiam nei didelio šal
čio, nei šilimos. Temperatū
rą matuoja termometru ar
ba. kaip kaimiečiai sako, 
“gradusninku.”

Zigzagas. — Ne tiesi, bet 
laužyta linija. Pavyzdžiui: 
žaibas nedaro tiesios lini
jos, bet laužytą arba zigza- 
guotą. Apie žmones sako
ma: “Jis eina zigzagais.” 
Reiškia, tas žmogus neina 
tesiu, teisingu keliu, bet lau- 
žvtu, suktu.•r '

Aplodismentai. — Reiš
kia pritarimą, išreiškimą 
pasitenkinimo. Žmonės ap- 
loduoja delnų pliauškėji
mu, jei jiems dainininkas 
gražiai padainavo, ar pra- 
kalbininkas pasakė tokią 
prakalba, kuri visiems ar 
daugumui patiko. Aplodis
mentais mes parodome, kad 
ir mes taip manome ir prita
riam kalbėtojui.

Patriotas. — Tas, kuris 
myli savo šalį. Retą rasim 
žmogų, kad savo šalies ne
mylėtų. Tik ta meilė nelygi. 
Vieni myli savo kraštą ir 
myli visus lygiai 
Kiti patriotai myli tik save! 
ir savo tautos žmones. Toki 
atžagareiviai patriotai daž- ..... ......
nai skriaudžia kitų tautų —laimingos dienos. Iš- 
žmones ir uz tai mes nega- į0j0 atro(jo nesuskaitoma 
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NIERIAI.

indo gyvenimą. Dėlto indai ir yra tokia nelaiminga tauta, nuo kurio ji per tūkstančius metų buvo jau beveik taip nat

Kad jis visai tamsus j]e (jaVg pinigų pririnko,
i bet už juos nei vienos sene- 
' liams prieglaudos nepasta--T--, ---- , , . . _ į nains priegiauavs—Tik tu paklausyk, teve,'^ 
į —Tai kur jie dėjo tuos 

. .... .. . . pinigus, Maike? Juk tada ir 
jubiliejiniai ag fie^j7-nkę afieravojau Die
tai žmones vu; ant garfoės.
paminklus, j —tuos pįnigUs, tėve, 

m -v įu pristeigė Lietuvoj tam- 
Maike. Ma- svbes lizdų arba kaip jie va- 

katalikisko _ ^avatkynų. Be to,

ką jis rašo. Jis giriasi, kad! 
Lietuvoj žmonės kulturėja.1 
Girdi, šįmet 
Vytauto metai, 
stato visokius 
kryžius.

—Dac fain, 
tai, kaip prie
prezidento žmonės gražiai ]pKO j}. kišenių j ne vienas
gyvena:...

—Nieko čia gražaus, nie
ko čia kultūringo, tėve, nė
ra. Kryžius yra ne kultūros, 
bet tamsybės ženklas. Tik 
pagalvok! Senovėje ant 
kryžiaus žudydavo prasi
kaltėlius, 
mą dori 
taigi reikia 
pabūklus, kuriais žmones 
žudo. Tokių pabūklų mes 
žinome daug. Taip antai 
Rusijoj buvo praktikuoja
mos kartuvės, Amerikoj 
žmones žudo elektros kė
dėj. Taigi jei Lietuvos 
nes statosi ir garbina

doleriukas.
—Tai matai, vaike, ko

kių zbitkų yra ant šio mar- 
go»svieto! Na, dėkui, Mai
ke, už viską; eisiu ir kumui 
papasakosiu.

palydi ir gyvybę savo. He
rojais daugumas vadina ir 
tokius žmones, kurių doras, 
herojum nepavadins. Pav. 
herojais laiko karo vadus, 
kurie pasižymėjo daug 
žmonių išpiovę. Amerikoj 
dabar herojum vadina 
Lindberghą. kuris perskri
do Atlanto vandenyną. Bet 
šitas heroizmas, man matos, 

i buvo ir tuščios garbės jieš- 
kojimas už ką aš žmogaus 
negerbiu.

kraštą ir _______ _
žmones.' IŠMINTINGI IŠSIREIŠ

KIMAI.
Gyvenimas, tai lyg eilė į 

siena sukaltu vinių. Vinys 
. Iš-

l

Giraitės Žentas.

Kaip Senis Jaunuoliu Norėjo Tapti.

Kiekvieną žudy- 
žmonės smerkia: 

smerkti ir tuos 
kuriais

žmo- 
kry-

. . daugybė. Prieik arčiau, ir
Remis- i jomis nepripildytum vienos

Herojus. — Atsižymėjęs saujos, jei jas išlupinėtum.
Šiaurės Nikaraguoj perei- asmuo, karžygis. Heroiz- Alfred Assolant.

tą sąvaitę’valdžios kariume- mas reiškia didelį pasiryži---------------
nė apsupo buri sandinistų ir mą, pasiaukavimą. Žmoni- Moterys vikriai griauna 
įvyko susišaudymas. Vai- jos istorijoj mes randam musų gyvenimo energiją su- 
džia giriasi, kad 6 revoliu- daug herojų mokslininkų, ir keldamos pavydą — tą sie- 
cionieriai buvo užmušti, o 2 išradėjų. Herojai, žmonijai los vėžio bacilą.
paimti nelaisvėn. gero siekdami, dažniausia P. Altenbergas.

įsidėjo ožio inkstus, bet jau
nos pačios vistiek nepaten

kino.
Laikraščiai paduoda juo

kingą atsitikimą, kaip Mr. 
Charles Zieganhart, 60 metų 
imžiaus senis, norėjo pasi
daryti jaunas vyras, kad įti
kus jaunai savo pačiai.

Tai buvo Kansas valstijoj, 
Topekos mieste. Ziegenhart 
senai jau girdėjo, kad seni 
žmonės įsideda beždžionės 
liaukas (monkey glands) ir 
tuojaus pasidaro “straines- 
ni.” Bet Ziegenhart iš bež
džionės nenorėjo energijos 
skolintis, nes jis buvo die
votas žmogus ir nuo kunigų 
girdėjo, kad jungti kokiu 
nors budu žmogų su beždžio
ne, taį didelė bedievybė ir 
mirtina nuodėmė. Todėl jis 
nutarė pasiskolinti sau jau
nystės karščio iš ožio. Gal 
jam tokia mintis ir nebūtų 
galvon atėjus, bet jį pagun- 

įdė prie to paskalai, kad ta-

me pat Topekos mieste yra 
d-ras John R. Brinkow, ku
ris jau ne vienam seniui o- 
žio “kleckūs” įsiuvo, ir kad

sodintos misteriui Ziegen- 
hartui.

Operacija pavyko, bet pa
sekmės pasirodė visgi neko- 

kad ji išlaukusi ištisą mėne
sį, bet pas jos vyrą niekas 
nepasitaisę. Todėl ji atsis
kyrė nuo jo ir pradėjo jieš- 
koti kito vyro.

Dabar Ziegenhart skun
džia savo daktarą ir reika
lauja grąžinti jam pinigus, 
nes iš tų ožio Maukų jis ne
turįs jokios naudos. Netik 
niekas nuo jų nepagerėjo, 
bet jis netekęs ir tos energi
jos, ką pirma turėjęs.

Šitas atsitikimas turėtų 
I būt pamoka visiems seniams. 
I Kiekvienas turėtų žinoti šitą 
į taisyklę: jeigu sykį pasenai, 
tai jau iš ožio jaunystės ne
gausi !.

r. . seKmes pasirodė visgi neko-
kiekvienas jų atgavo jau- kios. Ziegenharto pati sako,
nystę.

Taigi nuėjo anądien pas 
šitą daktarą ir musų Ziegen- 
hart. Nuėjo ir sako:

— Ar gali man įsiut ožio 
liaukas?

Ir papasakojo aplinkybes. 
Aš, girdi, žmogus tikintis, 
todėl, “monkey glands” ne
noriu, o jaunystės man rei
kia, nes pati jauna ir neduo
da ramybės.'

— Šiur!—sako daktaras. 
—įsiuvau nevienam tokiam 
kaip tu, tai įsiusiu ir tau.

That’s fine, sako senis 
Ziegenhart. O kiek tas trik- 
sas kaštuos?

Susiderėjo už $2.500.
Tuojaus buvo sujieškotas 

pas farmerį geras ožys ir jo 
ožiškos meilės liaukos per-

Meilę pergalėsi tik pabė
gęs nuo jos. Bonaparte.
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VISOKIOS ŽINIOS.
IGNAS BARKUS AREŠ- i DANIJOJ KOMUNISTAI 

TUOTAS. I BAIGIA SAVO DIENAS.
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Worcesterio lietuvių *dvo- 
vokatas kaltinamas svetimų 

pinigų pasisavinimu.
Worcester, Mass.

reitą sąvaitę čia buvo areš
tuotas adv. Ignas Barkus, 
29 metų amžiaus, kuris yra 
kaltinamas pasisavinimu 
(larceny) 1233 dolerių nuo 
savo kliento. Teisme jis kal
tu neprisipažino ir jo byla 
tapo atidėta iki 14 rugpiu
čio.

Varantą jo suėmimui išė
mė Viktoras Butko (gal 
Butkus?), kuris sakosi pa
davęs tuos pinigus Barkui 
ryšy su pirkimu kokios ten 
žemės ar namo, tečiaus pir
kimas neįvyko ir Barkus at
sisakė grąžinti Butkui pini
gus. Barkus gi aiškinasi, 
kad jis grąžinęs Butkui 
$400 pinigais, o likusius če
kiu.

“Boston American”.

Danijos socialdemokratų 
organas paskelbė kęturioli- 
cos komunistų vadų p^reis- 
<imą, kur jie praneša įšsto- 
ją iš komunistų partijos ir 
įereiną į socialdemokratų 
eiles.

Savo pareiškime jie sako, 
cad būdami komunistų ei- 
ėse jie negalėję dirbti viso 
)asaulio darbininkų nau
dai, todėl nutarę tą partiją 
pamesti ir prisidėti prie 
Socialdemokratų partijos, 
nes tik ji nuosakiai gina 
darbo žmonių reikalus.

Paskelbęs šitą pareiški
mą, socialdemokratų laikra
štis “Socialdemokraten” 
priduria nuo savęs, kad pe
rėjimas šitų 14-kos komuni
stų lyderių į socialdemokra
tų eiles reiškia galutiną ko
munistų partijos likvidaciją 
Danijoj.
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Laimėję karą, a’iantai atėmė iš vokiečių visą jų karo laivyną. Beveik visus savo laivus 
kiečiai turėjo pristatyti i Anglijos uostą Seapa Flow. Aliantai džiaugėsi paėmę toki šaunų 
vyną. Bet jiems neteko juo pasinaudoti. Vokiečiai išpiovėz savo laivų dugnuose skyles ir tuo
jaus visas jų laivynas nuėjo jurfų dugnan. Tai atsitiko 1919 metais. Tuo budu žuvo netiktai 
daug turto, bet ir anglų uostas tapo užtrertas paskandintais laivais. Anglams prisiėjo paskui 
kelti tuos laivus viršun, šiomis dienomis jie iškėlė buvusį šarvuotą vokiečių skraiduolį “Hin- 
denburgą.” Čia yra parodytas ir jo paveikslas. Marga paveikslėlio dalis, tai dumblu apneštas 
laivo denis. “Hindenburgas” buvo jau paskutinis iškeltas laivas.

TURKŲ ŠVARUMAS j LAIVAS UŽGAVO MIE- SOCIALISTIŠKŲ PROF- AMERIKA PROTESTUO-

PAJIEŠK0J1MAI APSIVEDIMAI.
Pajieškau švogerio Pranciškaus

Yo^šcio. Telšių aps r.. Triškių mies
telio; girdėjau kad jis gvvena New 
Yorke. Prašau jį patį atsisaukt, arba 
kurie apie jį žinmalonės pranešti. 
Turiu svarbų reikalą. (33)

PRANCIŠKUS LEME2IS
150 Eldridge st.,

So. Manchester, Conn.

Pajieškau brolio Kazio Stasuno, 
girdėjau kad gyvena Massąchusetts 
valstijoje. Prašau atsisaukt arba ku
rie apie jį žino, bukit geri pranešt.jo 
adresą. . (33)r;J

STASIS STASŲNAS
64 No. 2-nd st., Stroudsburg, Pa.

Pajieškau apsivedimui rimto vai
kino, kuris bu»ų bent kiek pasiturin
tis. Aš esu lietuvaitė nesenai atva
žiavusi iš Lietuvos. Norintieji susi
pažinti. meldžiu su pirmu laišku pri
siųsti paveikslą, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. Platesnių žinių apie sa
ve suteiksiu laiškais. E. Pugžlys

243 Hickorv Road,
East Windsor, Ont., Canada.

■ ■— - —

Geras vyras teisingai draugei ant 
visados. Aprašant apie save siųskit 
ir paveikslų.

MR KAIMIETIS
General Delivery, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar-
“ >. 't? ba našlio be vaikų, nuo 28 iki 40 me-

I ajieškau Aneles Ganunaites, KuQ Turi turėt savo namus arba pini-

LENKIJOJ PRASIDEDA 
RIMTA KOVA PRIEŠ 

DIKTATŪRĄ.
Birželio mėn. 29 d. Kro

kuvoje įvyko visų Lenkijos 
opozicinių partijų masinis 
kongresas, kuriame buvo 
priimtos griežtos rezoliuci
jos, reikalaujančios pasi
traukimo Pilsudskio ir atsi
statydinimo dabartinės vy- 
riausybės. Milžiniško kong
reso protestai prieš diktatū
ros režimą smarkiai pavei
kė Lenkijos diktatorių ra
mybę ir sukėlė juose norą 
atkeršyti kongreso rengė
jams. Jųjų kalbose vyriau
sybė, dideliu stropumu, jieš
ko nusikalstamų pažymių 
prieš valstybę ir kurstymą 
sukilti prieš esamąją dikta
torių kliką. Žinoma, dikta
toriams tokie dalykai ne
sunku surasti. “Surado”. 
Dabar opozicinių partijų 
vadams keliamos bylos: vi
so 33 asmenims. Jų tarpe 
socialistams, laisvųjų pro
fesinių s-gų vadui Braliz- 
kiui, seimo vice-maršalui 
Žulavskiui ir seimo socialis
tų frakcijos pirmininkui ir 
vyriausiam “Robotnik” re
daktoriui Niedzialkovskiui. 
Juos kaltina “ardymu vie
šosios tvarkos, skleidimu 
neapykantos ir kėršto prieš 
valstybės vyriausybę ir kur
stymą sukilti.” Visi jie yra 
seimo nariai. Todėl į teis
mą juos patraukti tegalima 
paleidus seimą, nes esant 
seimui juos saugo imunite
to (neliečiamybės) teisė.

Po Krakuvos kongreso 
Pilsudskis bando rodyti aš
tresnius nagus. Beveik visi 
opozicinių partijų laikraš
čiai, liečią Krakuvos kong
resą. buvo konfiskuoti. 
Naktį iš liepos 2 į 3 Kroku
vos socialistų laikraščio 
“Naprzod” (“Pirmyn”) re
dakcijoj padaryta krata, 
per kurią paimta visa laik
raščio korespondencija.

Tvarkydama kraštą va- GANTJ BANGINI 
karų Europos pavyzdžiu, ,
Turkų vyriausybė pasiuntė ^ies 9_aPe P'29 _Pereit^

SĄJUNGŲ KONGRESAS.
Pereitą mėnesį Stockhol-

kartą vieną sanitarijos vai- sąvaitę United Fruit kom-ime įvyko tarptautinis sočia-
dininką į vieną miestelį pa- Ponijos garlaivis užbėgo 
tyrinėti higienos sąlygų. ; banginio, kuris, matyt, 
Valdininkas darbą pradėjo įskilęs viršun miegojo. Lai- 
nuo priemiesčio. Bet čia iš vąs labai susitrenkė, o ban- 
pat pradžių jam tenka skau- pnis užgautas taip nere, 
džiai nusivilti. Pirmuose na-, kad vlsa Jura sujudo, 
muose jis rado siuvėją Mu- 
ley Asendi ramiai sau be
miegantį tarp kiaulių.

— Ar tu, prakeiktasai,; 
nežinai, kad tai yra baisiai 
nesveika? —šaukia valdi- 
ninkas, kratydamas bemie- ięįenės lavoną. Šita moteris 
gantj uz peties. , buvo kelias dienas prieš tai

Atsipeikėjęs Muley pasi- prapUolusi
i K skrodimo paaiškėjo,! 

tų nesveika aukštlsai ponFibUV° - 
Jau 40 metų aš miegu su -®1 - - 1
kiaulėmis ir dar nei * kartą 
neatsitiko, kad bent viena 
kiaulė butų ar susirgusi ar 
padvėsusi.

RADO MOTERIŠKĖS 
LAVONĄ.

Paišlynio kaime, Rasei
nių apskrity, ūkininkas Ra
jeckas rado krūmuose Stan-

listiškų profesinių sąjungų 
kongresas. Kongrese daly
vavo 500 delegatų iš 26 val
stybių. Buvo delegatų ir iš 

Į Kinijos,- Japonijos ir Indi
jos. Kongresą atdarė fran- 

*cuzų profesinių sąjungų su- 
I sivienijimo pirmininkas 
jšua.
i--------------------------------------------------------------------------------------------------

JA PRIEŠ ISPANIJOS 
MUITUS.

Washingtono vyriausybė 
nusiuntė Ispanijai savo pro- 

| testą dėl naujų . muitų, ku- 
jriuos Ispanija įvedė Ameri
kos automobiliams. . Muitai 
tapo pakelti dvygubai ant 
visų automobilių, kurie įve
žami iš Amerikos, ir ant tų, 
kuriuos amerikiečių kompa
nijos Europoj gamina.

IŠ DARBO LAUKO

vedusi su Petru Kalpoku, -seniau gy
veno po numeriu 231 Broad st,, Hart- 
ford, Conn. Prašau atsišaukti arba 
žinantieii malonės pranešti.

MRS N. TRUČINSKIENĖ 
299 E. Voris st., Akron, Ohio. 
------------ --------- 7------------- -  ~Pajieškau brolio Prano Virbyios. iš 

Lietuvos paeina Vilkaviškio apskr., 
Alvito valse , keli metai atgal gyve
no Philadehihia, Pa. Prašau atsi
šaukti arba kas apie jį žino, malonė
kite pranešti. (34)

JOE VERBYLA 
1861 Iberville st., Montreal, Canada.

Paiieškau dėdės ir dėdienės Anta
no Wiedmano, 1916 m. jie gyveno 
D<įvsitown, Pa. Kurie žinot kur gy
vena, prašau pranešti, tariu ačiū.

ANTON F. WHITMAN, (34)
Linnton, Oregon.

YRA pajieškoma pb tėvais Magdė 
Lipniękiutė, po vyru Dagilienė. Gy
vena' ant farmos, rodos, Connectieut 
ar Massachusetts valstijose. Pajieško 
brolis Julius Lipnickas, širdingai 
prašo atsiliepti ją pačią ar kas1 žmot 
apie ją; tai prašom pranerti sejcan- 
čiu antrašu: J. Markūs, 9TT N. Sar 
eranjento Blvd., Chicago, III. (84) 

Pranusė Domanskartė po vyru pra
vardė Sarafinas, pajieškau mano vy
ro Antano Sarafino. Iš Lietuvos jis 
paeina Kauno apskričio, Vilkijos val
sčiaus, Čekiškės parap., Kilavos dva
ro. Apie 20 metų jis išvažiavo į Ame
rika ir nuo to laiko jis mane apleido, 
palikdamas su maža dukrele Lietu
voje. Nuo to laiko neturiu nuo jo jo
kių žinių ar jis gyvas ar miręs. Iš 
pašalinių sužinojau, kad 1918 metais 
jis gyveno Hoboken, N. J. Jeigu jis 
gyvas prašau tuojaus atsišaukti. Ku
rie apie jį ką nors žino, malonėkite 
pranešti man į Lietuvą arba čionai į 
Ameriką, už ką tariu mano ačiū.

PRANUSĖ SARAFINIENĖ (35) Vincas Dovine. Smuikas. (16) J Ra- 
Prezidento gt. 11, Kaunas. Lithuania dzvilas. “Bliudas” nepabludusioj ša- 

1 arba V Domanskis, 367 Newark st., b'- d?) K. Fulda. Imperializmas XX 
Hoboken, N. J. aąiž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof.
----------- --------------------------------------- - V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra.

PAJIEŠKAU DARBO PAS GERA Į V Krėvės “Likimo keliai” (Pr Daug- 
i PONĄ prie namų darbo; galiu sudėt "?,ra)n Literat“ro? ..Pfomenai eina 
elektriką, plumberis. karpenteris ir . <Pr. ..Daugnora), žvilgiai nuo kalno

gu. gerą darbą arba būti tinkamu 
prie biznio Aš sustoviu neblogai. 
Esu našlė, 37 metų amžiaus, nesenai 
pribuvus, trūksta nažinties. Kurie 
interesuotus, meldžiu atsilankyt 
ypatiškai arba rašykit prisiųsdami 
savo paveikslą. Pareikalavus, sugrą
žinsiu. Atsakymą duosiu kiekvienam. 
Nereikalingi, nerašinėkit. (34)

L. S.
11351 Nagel st., Hamtramck, Mich.

PAJIEŠKAU PARTNERIO AR 
PARTNERKOS. Turiu ūkę 60 ake
rių, turiu $1,000 skolos. Kas tų skolų 
aomokės. tam aprašysiu pusę ūkės. 
Ūkės kaina $5,000. Aš esu našlys, 50 
metų, gyvenu vienas, vienam per 
daug sunku viskų sutvarkyt. (33) 
JOE SIKORSKI, R 1, HART, MICH.

JAU IŠĖJO “KULTŪROS” 
6-7 NŪM.
TFRINYS:

(1.) J. G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830. metų 
liepos revoliuciją minint. Bruožai. 
(3) Dr.;J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais.,, įt) K. Kautskį atpasakoja 
A. SmėUunas. žmogus—egoistinė bū
tybė. (5j Or.'N. Išlondskij. Meilė, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 
dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 
tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats kapit. Plaukiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Ikonas Škabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant Venclova. Pa- 
rait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė- 

: raštis anie šienapiuvių liaudį. (15)

BRAZILIJA.

5 METŲ MERGAITĖ NU
ŠOVĖ SAVO DRAUGĘ.
Denver, Colo. Dvi mergy

tės, kaimynų dukterys, Glo- 
ria Utter, 5, ir Rose Ethe- 
ridge, 6 metų amžiaus, be- valsčiuje, šiomis dienomis 
žaizdamos susipyko už lėlę. ’ pasiuto ir mirė Malakaus- 
Gloria nubėgo į garažą, su- kienės bernas, 
rado ten tėvo šautuvą ir šo-į Prieš tris mėnesius mini- 
vė savo draugę, kuri buvo mas vyras pagavo šuniuką, ”esJm1an}s» 
bebėganti namo. F " J * ** _ ........... .
pataikė į nugarą, ir Rosė dieną šeimininkų namuose 
netrukus mirė. į * , ’ ’ , . ..

-------------- ! buvo kam. Tik sekančią ????
IDĖJOS DRAUGAI. dieną, šeimininkui sugrįžus, 

Centro Komiteto paveda- bernas pranešė apie atsiti- 
mas, .pranešu jums, draugai, kimą. bet į tai mažai tebuvo 
sekančią šio Komiteto rezo- kreipiama dėmesio, o kad 
liuciją: “P. A. L. Socialistų nuramintų buvo patepta 
Sąjungos Centro Komitetas jodu ir žaizda užgijo, 
savo posėdyje šių metų lie-! 
pos mėn. 10 dieną, apsvars
tęs kai kuriuos Petro čiuče
lio pasielgimus ir paduotus 
ant jo skundus, rado Petro 
Čiučelio elgesį netaktišku ir 
žalingu Sąjungos gerovei, 
todėl nutarė P. čiūčelį su
spenduoti iki visuotino Są
jungos narių susirinkimo, 
kuris tars savo galutiną žo
dį dėl P. čiučelio elgesio.

“Nuo šios dienos Už Pet
ro čiučelio veikimą Sąjun
ga neima jokios atsakomy- 

miesty Įvyko šiurpi savižu- bes.” 
dybė. Kažkokia 30 metų! _C—__ 
Freimann i 
rais vilnoniais rūbais, apsi- Štepaitis, 
pylė benzinu ir žibalu, įėjo Bauras. 
į tualeto kambarį ir ten sa- Į 7 

jo pagelbą suteikti, moteris- bus paskelbti musų organe susilaukė dovanų iš garnio.

FRANCUZIJA.
____ _____ ___ , _ Darbininkų apdrauda. — 

o_____ nužudyta. Liepos ponai važiuoja Brazilijon Nuo 1 dienos liepos Francu-
16 d. Betygalos valse., Age- tūkstančiais. Ir šiomis die- zijoj inėjo galion privalo- 
laičių km., krūmuose rastas nomis 15,000 imigrantų at- mos apdraudos įstatymas, 
pasikoręs 16 metų bemiu- vyko Brazilijon iš Japoni-• Einant tuo įstatymu, Fran
kas Ragaliauskas ‘ Jonas, jos. Dabar Japonijos val-įcuzijoj turi būt apdraustas1 
Žudymcsi priežastis tuo tar- džia siunčia^ 6 girininkus, v~i™*—- ~------ „ i—
pu nežinoma.

tiVKbriKą, piuriiuerin, ii . . ■ .
pentinu. Aš dabar dirbu fabrike, riau- <P- D:> Kultunms gj-vemmas. Eko- 

! dau nenoriu dirbt nė pas kontrakto- .ir , t gyvenimas,
I rių, nė fabrike, noriu dirbt pas gerų technika ir kt.
I poną ant visados (34) “Kultūros” žurnalas labai įvairus

PASIUTO IR MIRĖ 
BERNAS.

Butaičių kaime, Eržvilko

'kad ištirtų Brazilijos miš
kus Amazonės klonyje, ir 

! kad tais tyrimais galėtų pa
sinaudoti apsigyvenę 
1 japonai.

tenai

kiekvienas žmogus, kuris 
tik dirba už algą ir kurio 
pajamos neviršija 15,000 
frankų metams. Nuo priva
lomos apdraudos liuosi tik
tai valstybės tarnautojai

i poną ant visados (34)
B. MACK

P. O. Box 1017, Danbury, Conn.

REIKALINGAS VYRAS UŽ Džia- 
nitorių. kuris yra dirbės prie kūreni
mo pečių ir galėtų biskį pagelbėt 
pentyt. Namas 16 šeimynų. Duodu 
kambarį, valgi ir $30 į mėnesį. (33) 

A. PETERS
1001 Eastern Parkway, 

Brooklyn, N. Y.

TIKRAS ŠEIMYNINIS 
VAISTAS.

! “Peoria, III. — Kiekvienas

ir įdomus, iliustruotas.
Išsirašykite patys sau ar kam ki

tam Lietuvoje tų progresyvios min
ties žurnalų. Kaina pusei metų Ame
rikoj 1 dol. 50c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštų arba čekiais.

Adresas: Lithuania. Šiauliai, Auš
ros ai. 15, “Kultūra.”

’i KANADA.
Darbai pagerėjo. — Jei 

tikėti Kanados valdžios pra- 
, tai antrame šių 

Kulipka kuris jam biskį įdrėskė. Tą nietų ketvirtdaly darbai Ka- 
ir Rosė dieną šeimininkų namuose nad°Je žymiai pagerėjo. Si- 

i nebuvo, tad ir pasisakyt ne- ^as pągerejimas daugiausia

vincijose, kaip Quebec, On- 
tario, Britų Kolumbia.

įkandimo dienos 
tapo kažkokis 

pradėjo atsikalbi- 
ir štai suė-

Nuo 
žmogelis 
keistas: 
nėti, nerimauti, 
jusHrims mėnesiams 10 vai. 
ryto padėjo bludyti, o antrą 
dieną pradėjo daužytis ir 
rėkauti: “šuo, šuo!” Buvo 
pakviestas vietinis gydyto
jas, kuris pripažino pasiuti
mą ir pasakė, kad nėra vil
ties pagydyti.

Gydytojui išvažiavus, jis 
pradėjo putoti ir po kelių 
valandų mirė.

GARNYS APLANKĖ KE- 
LIAS MUSU INTELIGEN- 

1Fj TŲ ŠEIMYNAS.
su- Šiomis dienomis kelios 

vo rubus padegė. Kol suspė- ’ spendavimo Petro čiučelio musų inteligentų šeimynos 

kė taip sudegė, jog suanglė- po visuotino narių susirin- Daktarui ir poniai Paulio- 
jęs kūnas, bandant jį per- kimo. “ ' «
nešti, subyrėjo. 1

ŠIURPI SAVIŽUDYBĖ 
RYGOJE.

Ryga. Vienam Rygos prie-

j • Centro Komitetas:
persirengė sto- (Pasirašė) J. Pilipaitis, 

' , P. Paliukas
--------- -- - ą

Pastaba: Motyvai dėl

Tikėdamas, kad draugai 
priimsite šį musų nutarimą 

PRIGĖRĖ 3 ŠEIMYNOS, domėn, pasilieku su drau- 
Louisville, Ky. — Perei- giškais linkėjimais, 

tą nedėldienį trys giminin
gos šeimynos čia susėdo į 
laiveli ir išplaukė a^t Ohio 
upės žuvauti. Jų laivelis ap
virto ir visi jie prigėrė.

Centro Komiteto sekreto
rius, P. Paliukas.

Buenos Aires,
Argentina, 
12 liepos, 1930 m.

niams Brooklyne jis paliko 
dukterį, kurią jie pavadi
no Onute.

Chicagoje pp. A‘. J. Ba
čiūnams taipgi paliko mer
gaitę, kuri vadinsis Elaine.

Dentistas ir ponia Ven
ciai Brooklyne taip*pat susi
laukė dukrelės. Jos vardas 
bus Audra.

KUBA.
Bedarbė didėja. — Pas

kutinėmis dienomis bedar
bė Kuboje pasidarė da di
desnė negu pirma buvo, nes 
daug darbininkų buvo pa
leista iš cukraus plantacijų 
ir nuo geležinkelių. Mezgi
nių dirbtuvės, žvejybos pra
monė ir ūkio darbai stovi 
visai apmirę. Darbininkai 
nerimauja, valdžia susirū
pinusi.

ANGLIJA
Sugaištos darbo dienos. 

—Kapitajistų spauda Ang
lijoj kritikuoja darbinin
kus, kad ir dabartiniais sun
kiais laikais jie stato darb
daviams visokių reikalavi
mų ir kelia ginčus, gaišin
dami darbo laiką. Per to
kius ginčus pereitais metais 
Anglijoj ir Airijoj buvę su
gaišta išviso 10,600,000 
darbo dienų.

ČEKOSLOVAKIJA.
Įstatymas, prieš bedarbę. 

—Čekoslovakijoj išleista įs
tatymas kovai su bedarbe. 
Einant tuo įstatymu, val
džia privalo duoti pašalpos 
visiems viešiems darbams, 
kad sumažinus bedarbę.

„ T . t . . /j musų šeimynos vartoja TrinerioangliaKasiai ir jurininkai. ’ Kartu Vyną su lygiai geromis pasek - 
Bet gali ir jie apsidrausti,' nuo hsv Kaipo toni-°.. ’ j kui-laksatvvui jam nėra lygaus. Jijeigu Jie non. j palaiko vidurius reguliarėj veikmėj.__________ I Ištikrujų jis stebėtinai mums gelbė- 

: jo. V. Vicic.**
MEKSIKA. j TRINER'S BITTER WINE

Bedarbe aštrėja. --- V ė- į valo sistemą pašalindamas visus nuo-
liausios Žinios iš Meksikos1 <?.us- AtPaivina kraują ir sustiprina 

v. _ u j , - • i i>- Pasalina vidurių negales, kaip va:
83X0, KaCl Deaaroe ir venai Sukietėjimą, galvos skaudėjimą, ner- 
skaudžiai palietė miestų ! v>n2rnmą, neramų miegą. Visose ap- 
darbininkus. Dabartiniu lai-; tiekose 
ku kaip tik aštriausia, nes 
sustojo darbai kasyklose ir 
biznis pergyvena sunkų slė
gimą.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Korio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
8. BOSTON, MASS., U.S.A.

IHIIIIIIilIlIillIilIllIlIililIlIlIlIlIfHIIIIH

Geriausias daik
tas vartojimui 

namuose

Barley-Malt Syrup
Budweiser
ŠVIESUS AR TAMSUS 

TURTINGAS SUDĖTY
NĖRA GERESNIO

f "OP F1.AVOP*1

>1/ ^Zč/z/'T/^ Lilt

Wmalt5Y^

t IR VĖL GAVOME
Naujų Radio Rekordų Gramafonaaui 
ir kitų muzikos instrumentą. Didelis 
pasirinkimas. Reikalingas partneris 

narys I Vyras ar Moteris su kiek kapitalo.
1 Jau senatvė artinas, vienam per sun

ku. O gal prisieis ir parduoti. (37) 
JONAS A.MBROZAITIS

560 Grand St, Brooklyn, N. Y.

AUTOMOBILIU PIRMA 
LEKCIJA UŽDYKĄ.

Jeigu interesuojatės sužinot apie 
automobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas 
lekcijas sutaupinsite $100.00. Prisiųs- 
kite štampą, gausite lekciją. (35) 

JOSEPH J. STANKUS
841 — 63rd Rd„ Elmhurst, N. Y.
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Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

I

Badavimas išliuosavo 
karcerio.

Dienos slinko. Mano 
cerio šeimyna mainėsi 
vanduo. Vienus išveža 
reikia, naujus 
kaip sėdžiu.

kar- 
kaip; 
kur, 

atvaro, o aš’ 
__ x taip sėdžiu.! 
Nusibodo tam gyvųjų kars
te. Tiesa, kasdien po 15 mi-j 
nučių gaunu išeiti i kiemą ir > 
kartu su apkaitais krimina
listais, aplinkui, viens pas-j 
kui kitą,’sukam ratą. Politi-j 
niai vaikščioja kitoj kiemo j 
daly. Matau Kaminską,] 
Kaunecką ir kitus “amži
nuosius.” bet aš neturiu po
litinio privilegijų ir su jais 
matytis negaliu. Jie ir ty
ram ore ilgiau gauna pabū
ti.

Nesulaukdamas išsiunti
mo i paskirtą vietą, aš pra-j 
dėjau protestuoti ir veika-] 
lauti, kad ilgiau nekankin
tų manęs karcery. Kalėji
mo administracija, sako, ji 
nieko i mane neturinti, nes 
aš esu policijos žinioje. Aš 
ėmiau prašyti, kad praneš
tų policijai mano reikalavi
mą. Ar išpildė mano prašy
mą—abejoju.

Vienintelė kalėjime prie
monė ką nors iškovoti, tai 
badavimo streikas. Grie
biausi ir aš tos priemonės. 
Viena rvtą, kuomet atnešė 
mumi “maistą.” aš pareiš
kiau. kad neimsiu jo ir ba
dausiu tol, kol mane išsiųs | 
pasmerktą vietą. Kalėjimo 
sargas labai ramiai mano 
“porciją” Įdėjo i spintelę ir 
užrakino (koridoriuje yra 
specialiai pakabintos sieno
je spintelės, kur sukrauna
mas badaujančių maistas). 
Apie mano paskelbimą 
streiko, žadėjo pranešti 
aukštesnei “načalstvai.”

Per pietus man vėl buvo 
pasiūlyta maistas. Aš atsi
sakiau. Tą pati padariau ir 
vakare. Valgyt nesinori, bet 
už tai norisi daugiau rūkyti, 
o čia tabakas baigiasi. Kali
niai reiškia man užuojautos 
ir nors patys visą gaunamą 
maistą skaniai suvalgo, vie
nok siūlo savo porcijos dali 
ir prašo valgyti slaptai. Aš 
atsisakiau nuo to. Seilės bė
ga matant 
bet aš matau, 
valgysi, paslapties 
kyši ir praloši streiką, 
niai. žinau, nesakys: 
kuomet kurioj kamero. 
dasi badaujantis, tei 
gas seka 
priselenęs 
pusdolerio 
tave seka.
kartą iškrėtė mano kišenius 
ar neras, kartais, duonos.

Per dvi dienas mano mai
stas buvo kraunamas i spin
telę ir gana daug ten jo pri
sikrovė, 
va svaigo 
nejaučiau 
dvokiančia 
nelabai

šalimai 
Įgrūsti 
niai. 
jaunas mokinys 
paskelbę 
m o streiką 
dvi dienas, 
pasirodytų 
ninkas: bet nei ji 
tybas gynėjas nesirodo. Tuo 
tarpu jaunas gimnazijos 
mokinys ilgiau badauti ne
pajėgia. Jis jau guli ant 
“katafelio.” karščiuoja ir 
sunkiai serga. Apie tai “te- 
lefonuoja” mumi jo drau
gas ir prašo pranešti politi
niams kaliniams. Prižadė- 
jom tai padaryti, jei tai bus 
“galimybės’’ (ką kaliniai 
padaro ir kokių galimybių 
jie randa, tai nebuvusiam 
kalėjime atrodytų stebuk
lu).

Apie pietus trečios mano 
badavimo dienos, atėjęs

I

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Žmogus, Kuris Mo-

Humoristika I *»*«*• •* >1

sargas pranešė, kad šian
dien mane išgabena i Tel
šius. Išgirdęs šitą “naujie
ną” ir “laimėjęs” streiką, 
per pietus priėmiau ir skir
tą porciją. Apart to, sargas 
atidavė visą sandėli maisto, 
kur susikrovė man badau
jant. “Zupės” ir kavos negi 
laikys — užsiliko tik duona. 
Čia jos apie 8 kavalkai. Ant 
lytinės duonos buvęs cuk
rus sutirpęs. Duoną išdali
nu kaliniam, o aš gavęs pa
smirdusių barščių ii- visi 
triumfuojant. Antrojo kar
cerio baduoliai irgi ėmė val
gyti, nes pagailėjo jauno 
kalinio numarinti.

Apetitas kažin iš kur atsi
rado ir toks stiprus, kad, ro
dos, suvalgytum 13 žmonių 
maistą. Man šimtą kartų 
viskas skaniau valgosi negu 
Lietuvoj Velykų kumpiai, 
skilandžiai ir kita. Bet aš 
pats žinau, kad išbadėju
siam iš karto daug valgyti 
negalima. Viduriai atprato 
maistą malti ir jei per daug 
dabar jo duosi, tai susirgsi.

Keliauju toliau.
Apie 12 valandą nakčia, 

atėjo policininkas ir išgabe
no Į stoti. Kalėjimo raštinėj 
gavau visą savo “turtą” (su 
juo visur eina kalinys, kaip 
“amžinas žydas”). Širdy 
atsisveikinau šituos gyvųjų 
kapus ir prakeikiau. Šitie 
murai, ir matyti tenai žmo
nės, neišnyks' iš mano at
minties.

Pasijutęs tyrame ore, pra
dėjau atsigauti. Iš policijos 
daboklės prisidėjo dar keli 
kaliniai ir mes traukiam: 
Šiaulių gatvėmis. Šiauliai 
man nuo' pirmos jų pažin-Įkąant iŠTOokesčio. Tai 
ties, anode biaurų>, žiau-jpra}-t.-^ka ma(ja moterim 
l"J-, negailestingi. 1919 neturint gana pinigu, i 

skurdau Frenkelio nusipirkti dalimis, 
išgriautose odų diibtuvėse, i.;aį tx>t kurią jos dali i

t eiti.
i
I I

i
PRUSE1K0S LAIMĖJIMAS.
Pruseika skundžiasi “Tju*- 

i. kad komunistai buvo jam 
surengę Pittsburghe prakalbas, 
bet “detektyvų būrys Įsiveržė” 
ir prakalbas uždarė. Ir šitą nu
siskundimą tavoriščius Prusei- 
k:i baigia šitokiu pareiškimu: 
“Prakalbu išardymas yra dide
li.'- musų morahs laimėjimas.”

Na. o jeigu Pruseika gautų 
per prakalbas lupti, tai jo 
m ėjimas butų da didesnis.

lai-

kitus valgant, 
kad čia, jei 

neišlai- 
Kali- 

; bet 
’j ran- 
n sar
ty kiaiir dažna 

prie d t 
divdžio

Aš silpnėjau, gal- 
bet didelio alkio 
Tokiam tirštam, 

m ore, apetitas 
laikosi.

mano karcerio, 
du politiniai kali- 

Vienas iš jų labai dar 
Juodu irgi 

ę protesto badavi- 
Juociu išbadavo 
Reikalauja, kad 
kalėjimo virši- 

nei vais

t 
į PRABAŠTĖLIS NESUPRATO.

Su reikaliuku moterėlė 
pas kleboną. Pirmiau ji 
tekėjus už Bruko, bet 1 
ni mirus, ištekėjo t. 
Prabaščius tuojaus ir

—Kaip tavo pavardė?
—Tai, kunigėli, nei nežinau 

kaip čia pasakius. Dvylika me
tu kaip už Bruko, o jau trys 
metai kaip už Ruko.

—Nekalbėk niekų! — suriko 
prabaštėlis. — Man tas nerupi! 
Sakyk savo pavardę.

—Taigi, kunigėli, katrą norit, 
jau tegul ir bus pavardė.

> Duducis.

PIGIAI VALGO.

:z Ruko.!
klausi

ta

PRAKTIŠKA MADA.

Dabar atėjo mada pirkt 
jka antziau- L_. •

čia koviaus su bermontinin
kais ir dabar savųjų “bro
lių” ranka smagiai paglos
tė.

Vilkti savo turtą, čemo
daną. ilgai negalėjau. Poli
cininkas privertė, kaip ciri- 
neušą kryžiaus nešti, kitą 
kalini man padėti.

Kelionė ligi Telšių sma
gi: sėdi vagone ir dundi dvi 
mylias i valandą. Paryčiu 
jau mes Telšiuose. Čia susi
metę po kelis litus, pyškam 
Į “garsiuosius palocius.” 
Mane nekantrumas kanki
na: viena, noriu greičiau su
žinoti pareiškimo davinių! 
(manau, gal jau leista-bus! 
apleisti Lietuvą ir dangintis' 
Į svetimus kraštus), antra,j 
po visų šitų tąsymų “kon- 
centralka” atrodo rojum.

(Bus daugiau)

IRGI ARTISTAS.

I

Šitas japonas yra gaDiausis 
biliardo artistas visoj Japoni
joj. šiomis dienomis jisai atvy
ko Amerikon rodyt savo meną. 
Jis vadinasi Fudživara.

ateitum 
i ši vakarą pas mus ant vakarie- 
1 n ės ?
i Jis.— Su midų noru. Bet aš 
: U kalno turiu pasakyti, kad aš 
ėdu kaip arklys.

i Ji.— 0. tai labai gerai. Pas 
mus šieno yra labai daug.

—
JO PUSĖ GALI VERKTI.

Guli Mauša su Sore lovoje,|

vygėje mažas Jankelis
ei 

verkia, 
i Sorei jis supti jau atsibodo to
dėl ji sako Maušui: “Ui, Mauša, 
pasupk ir tu Jankeli, juk ir tavo 
pusė yra.” Alaušas pasiraivė ir 
sako: “Nu, Sore! Tu savo pusę 

' supk, o mano pusė tegul anam 
■verkia.”

PER PAMOKĄ
Mokytojas:— Jeigu

taio padėsiu 4 kiaušinius, o tu 
i padėsi 3 kiaušinius, tai kiek 
į tuomet bus iš viso kiaušinių. 
I Petruk ?I

Petruką:
jau.
dėti

o 
•J

Ponas mokyto
kad aš nemoku kiaušiniu

JAI TOKS JOS PAPROTYS.I 
Į

KULTŪRINGAS KRAŠTAS.
t

—Ot, brolyti, Amerika, 
kultūringas kraštas!

—Kodėl tu taip manai ?
—Tik tu pamislyk! Lietuvoje 

tik mokyti vyrai, profesoriai 
moka angelskąi kalbėti, o Ame
rikoj ir dženitoriai angelskai 
šneka.

ją. m

Sielas Baisai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių Ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
^meisterius. 221 pusL Popieroe 
apdarais__
Audimo apdarai* ........................ $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pruL..............  $2.06
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje? Istoriška* 
romansas M. Bemato wicz’o.
463 pusi. $uid
Moteris ir Socializmas. Parašė Augiist 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai sv*r- 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m............................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi n 

juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
ve kslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 3S2 pus
lapiai. Kaina................................... $1.00.
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kode- jam reikia riebalų ? ši- 

. tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
1 knygutės. Parašė D-ras C-mus.
Kaina ......................................J 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimai* ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laioa ................. 25c.
Kaip Senovės žmonės Persistatydavs

Sau Žemę. — Labai įdomus senovė* 
i filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
į dą. Pagal daugelį autorių parašė 
1 Iksas. Antra knygutės dalis yra: **li- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL................................................10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

iapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

į kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

< Liucija paėmė viršų, kaip Lietuva E- 
i kos paliuosucta iš po caro valdžios ir 
: kaip ji buvo apskelbta respublika. 

_  ' Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
"ZS^ia’tė^ vartojima? alkobTl»; dabartinės Lietuvos rubeau.
anHi vaikų. Kas vra arba tikisi ka- ‘T kaip sa.is yra padalyta i apskn- 
ant .ų . *. , _ būtinai clcs- fa* yra vienatine knyga, kun’ n.m iRj-i—iTj-l 1—A T t—r —.*

Piršly* Saradžiotoj**, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno vaiksno Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokinga* 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina............................... 25c.

•‘Jarr.rBtae Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Paraše K. S. Kar- 

povičius. ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Bcston, 1916 m. .... 10c. 
Kuaigę Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtu 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris,-dukteris ir mylimosios nepapultų į 
toki* kunigų globą- Parašė kun. Geo. 
Towr senti Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferainand de Samogitia.................. 25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš poliilškai-ekono- 

miško klausimo, kuria turėtų kiekvre-

Prieš mėnesi Berlyne mi
rė Vokietijos atstovybės Pe
kine patarėjas, Emil Krebs, 
kuris puikiai kalbėjo 60 kal
bomis ir galėjo susikalbėti 
daugiau kaip 100 kalbomis.

Turėdamas dar septyne
rius metus Krebsas pripuo
lamai mokyklos biblioteko
je rado francuzų kalbos žo
dyną ir per tris mėnesius iš
moko ji atmintinai. Tokie 
berniuko gabumai atkreipė 
i jį mokytojų dėmėsi. Gim
nazijoje Krebs dviejų metų 
laikotarpy tiek pramoko lo
tynų ir graikų kalbos, kad 
žinojo jas geriau negu jo 
mokytojai. Tuo pačiu laiku 
jis pramoko naujos graikų, 
kalbos, italų, rusų, lenkų, .. .... .
Žydų, turkų ir arabų kalbų. MS protaujantis darbininkas. perskai- 
Kai Krebs baigė gimnaziją, 
jis gerai žinojo jau 12 kai-■ poslapių 28.
bų. J

Berlyne Krebs stojo i Ry
tų seminariją ir pradėjo mo
kytis kiniečių kalbos. Per 
dvejus metus jis taip gerai 
žinojo kiniečių kalbą, kad 
buvo pakviestas i vokiečių 
atstovybę Pekine. 1893 m. 
Krebs nuvyko i Kiniją ir 
ten gyveno 21 metus. Jis Į 
taip gerai žinojo kiniečių* 
kalbą, kad patys kiniečių! 
kalbininkai dažnai prašė jo I 
pagalbos išversti kai ku-! 
riuos sunkius tekstus.

1912 m. revoliucijos lai-į 
ku viena mongolų giminė 
atsiskyrė nuo Kinijos ir pra- - 
nešė apie tai specialiu raštu.1 
Raštas buvo parašytas senai 
nevartojama Kinijoje tar-i 
me. Nieks kiniečių valdiniu-1 
ku negalėjo jo perskaityti.: būti kūdikių Uvais, butina> *»* y™ ?«««» anyga, kut>TŽomž kinieėiaiP kreipi i «
Krebsą ir jis perskaitėJiems, a.................... roe ■ ggt-į
mongolų ląstą. rjuoamas a Detroito Katalikų su Socialia-1 bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
Pekine Krebs puikiai išmo-’ tais. — Pirmą kartą katalikai už--švinas visų mūšių su lenkais ir tt 
ko monp-olu mandžuru ti-' ptiolė socialistas 31 d gruodžio 1911.; Yra tat ne knyga, bet tiesiog fibintu- 
KO mongolų, muliažui ų, ii Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31J vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
betiečiu, korėjiečių, siamie-’ gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- iš lauko ir iš vidaas. Kaina .... F1.00 
čių. malaju ir birmanu kai-.teismų ĮDn,ia“ aodeWo apdanu>............’1W
bų. Be to jis specializavosi SiTkoTOjT“socialistais. Su ir Straipsniai. Šioj knygoj telpajaponų kalbose’ \S— «P-t .......^įn^

Karas privertė Krebsą ap- Socializmo Teorija. truota. 9o pūL...................................25c.
, •• (ro!?Pats.1Laiį-^V jriios Poruos’ “Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta.,n rlr, «O1 kertėsi draugijos formos, vifcnam-

25c. akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaityti. 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos S pyčiau — Ir kito* 

fones. Daugiau juokų, negu Ameri
koj ir.unšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk ...........................  25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dairą), eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingom* 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusk ..............  10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Art* 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 

į mokinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 
i Paparčio Žiedas . ir keturios kito* 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
' (2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
I rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
I paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................................15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų paikintojas. 72 

j puslapiu ............................................... 25c.
i Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
I 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
; ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
i namie, taip ir susirinkimuose. 
I Pusk 32...........................-..................... 15e.
! Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel- 
j niu. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašyto* 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos.. pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemį apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynoe galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis —— tai fak
tas; kas sakinys -— tai naujaa kunigų 
argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas nuo pradžios fti galo. 
ICdinA ..j..••-••••••••••••••<••

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m.,

10c

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvė n, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas. PusL 95. ................... 35c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apoiovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63................................ 25c.
Žingsnis Prie šviesos. Vieno, akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23................................ 10c.
Kodėl Aš Netikiu i Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi....................20c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip

leisti Kinus. Berlyne jis to-j ^^01 kXs“draugijos formos: 
liau tęsė kalbų Studijavimą, ir kolei turės būt pakeistas kapi- 
Kai 1919 m. jis buvo pa-j^^

1 • “ —

širdele, rytoj mu
dviejų šliubas. Aš busiu prie al
toriaus lygiai kaip io iš ryto.

Jinai.— Bet jeigu manęs pa
skirtu laiku tenai nebus, tai pa
lauk kokią valandą. Žinai, pa
skutiniais laikais aš labai tan- , 
kiai prie šiiubo pavėluoju.

MOTERIMS VAISTAI. KAD 
VYRAI NEMUŠTŲ.

Kuomet jūsų vyras supyksta 
rengiasi kumpius išvanoti, 

pulkit tuojau prie sinkos ir pa
imkit i bumą pusę pantės šalto 
vandens. Vandeni burnoje lai- 

i kykit 3-4 valandas. Taip pada- 
į rius. jūsų vyrui pereis noras 
* peštis.

MAUDYKLĖSE.

kviestas 1 Vokietijos UZSie- Ueuvių Šeimynų Isterija Jusrfęviciaua
i • 4. • u • Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno-,mų reikalų ministeriją tai be vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

anksčiau minėtų kalbų jis tą knygą, iš jos vĄ7a2
žinojo dar sirijiečių, etiopų,! 
koptų, gruzinų, persų, pech- 
levi, armėnų, portugalų, ru
munų, albanų, čekų, slovė
nų, serbo-chcrvatų, bulgarų,! 
danų, norvegų, švedų, olan-- 
dų, vengrų, suomių, estų, lie- ■ 
tuvių, latvių, kalbas — viso
50 kalbų! *

> Toliau Krebs išmoko is- 
landiečių, airių, gelių, javos 
gyventojų, suacheli ir baskų 
kalbų.

i

Dėl Prasto Apetito
ir Nevirškinimo 

apetitas yra prastas? Ar 
keblumų su suvirškinimu 
suvalgėte? Ar jus turite

Ar jūsų 
jus turire 

1 to, ką jus
gasus ar išpustus pilvą ar vidurius?
Ar jus vargina konsti pavija ar silpni 
inkstai1? Ar jus esate nerviškas ir 

, negalite gauti gero nakties poilsio?
I Jeigu jus turite vieną šių pakrikimų, 
jus nusistebėsite kaip greit Nuga- 
Tone suteiks pageidaujamą pagelbą. 

( Nuga-Tone suteikia jums geresnę 
sveikata ir didesne spėką, kadangi 
jis išvalo kūną nuo ligas ir nesmagu
mus gimdančių nuodų. Jis stimuliuo
ja nervus, muskulus ir organus, su
teikia jums gerą apetitą ir leidžia 
jums lengvai suvirškinti viską suval
gytą. Tik nors trumpą laiką ėmus 
Nuga-Tone jus- jau nebevarginš dau
giau konstipacija, silpni inkstai ar 
pūslė, nevirškinimas, ar panašios li
gos ir jus pabusite rytais labai su
stiprėję ir atsigaivinę po gero nak
ties miego.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake, paprašy
kit ji užsakyti jų dėl jus iš savo džia- 
berio.

Pati.— Tik ta pažiūrėk, kaip 
ta merga tenai išrodo. Tikra

BE CEREMONIJŲ ARBATA 
NEGARDI.

Kartą dvi kaimo moterėlės 
nunešė klebonui paršiuką ir po
rą viščiukų. Už tokią afierą kle
bonas liepė gaspadinei duoti 
joms po stiklą arbatos. Gaspa- 
dinė pripylė arbatos, padėjo ant 
stalo ir prašo gerti. Cukraus ne
padavė (nežinau, ar pamiršo, ar
skupi buvo). Moterėlės paraga-' 
vo, kad arbata nesaldi, pasirau-J baidyklė! 
kė ir negeria. Tuo tarpu ateina į Vyras.— Bet jei tu pamaty- 
klebonas ir sako: ’ tum ją be kostiumo, tai taip ne-

—Gerkit, moterėlės, nesisar-, sakytum. Ji turi labai gražią fi- 
matykit; gerkit be ceremonijų.! gurą.

Moterėlės nesuprato paskuti- ’ 
nio žodžio, taigi drąsesnė ir sa-■ 
ko:

—Kad arbata be ceremonijų svbė. Jeigu pinigai nebūtų kve- 
negardi. Gal mes neįpratę.

Duducis.

KALĖJIME
Sako, pinigai nekvepia. Netei-

pėję. tai policijos šuo nebūtų ma
nęs suradęs.

Generalis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmas, Ix>tus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai Jel turtų Lietuvoje, 
of dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.

turėjo daug pačių, o žmonos po. kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ........................................... ^!?c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... 7oc. 
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 

go"n. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ....................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas. į

Lapeliai iš proletariškos filosoiijos. I 
Jei r.ori žinot, kas gimdo pasaulyje! 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą ;nyge!ę. Kalba labai lengva. Kny- j 
ga protaujantiems darbininkams neap- ’ 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė* Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1913, pusi. 80...................... 25c.

Monologai ir Deklamacijom, šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,.................25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusL 61................ 2ac.
Socializmam ir Religija. Labai Įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Paraše E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
191u m., pusi. 24. .............. 10c«

Stabmeldiška Lietuva iš Artimom Pra
eities. Knygutes įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuviu dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32................................ 10c. •
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo-1 

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo-;

- ... --------•»__l._  2^2—-----------2— j

I

j si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
; žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rek- 
' liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63....................25c.

V

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas.........25c.

Lithuanian Self-Inatmction, by J. Lau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who vrish to kam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, m. 
1903, pusL 73..................................... BOc.
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2 1CAS GIRDEI! LIETUVOJE
(I luo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) |j

K; 5 DAROSI PALAN
GOS MAUDYKLĖSE.
Ši imis dienomis Palan

goje dvi panelės besimau
dydamos staiga užėjo duo
bę ji viena iš jų ar dėl ne
mokėjimo plaukti, ar iš bai
mės, ėmė skęsti. Dalykas šis 
dėjosi moterų maudyklėse. 
Pakilo triukšmas, šauksmas. 
Reik bėgti gelbėti. Bet pa
keliui štai stulpas su lenta, 
kad toliau'vyrams draudžia
ma t iti. 0 ten pakrašty susi
rinko,' kaip ruonių, visas 
pulkas moterų, tik klega, 
rėkia, bet nieko neveikia. 
Jei čia butų bent vienas vy
ras buvęs, tai jis butų nume
tęs į jurą, blogiausiu atveju, 
plauiynes, kurios čia pa* 
kabe ir skęstančiai padėjęs 
į kra ntą išplaukti. Motervs. 
to nesuprato, kol polieinin-įtinąs, ypač dailininkų tar
kas neatvyko. Bet ir tokia- i Pe- 
me atžvilgyj viena kita po-! 
nia, rankas ant krutinės su-.

i KOKIŲ ŠLYKŠTYBIŲ i 
; LIETUVOJE PASITAIKO.
; Iš Detroito drg. J. Griu- 
•j nąs mums rašo, kad prisiųs- 
į| tam jam iš Lietuvos laiške,' 
* (tarp kit-ko praneša tokį! 

NEGRAŽUS DAILININ- i šlykštų nusikaltimą:
KŲ DARBAS. ! Užupių kaime, Pajavonio

___ - - . __ . • ' — 1 J.— ..-- f I I. OYV a 

skričio, tūlas Navikauskas

KŲ DARBAS. • Užupių kaime, Pajavonio 
Po įvykusios Lietuvoje i valsčiuj, Vilkaviškio ap- 

žemes ūkio parodos, tarp,  ------ > ------ ------------——
savęs susipešė du dailinin- į gyveno 3 metus su savo 1- y ■ -w* ą • T” • 1 ' — * * I r t- ZMM a-k U H ZVH I 1Kai: J. J. Burba ir Liudas; 
Trunkys. Burba turėjęs pa
daryti Vytauto paviljono 
projektą. Jam tas darbas 
nevykęs ir jis paprašęs 
Trunkį, kad jis bandytų tą 
projektą padaryti. Trunkys, 
sako, padaręs projektą, ku
rį paėmęs . Burba, rodęs 
“prezidentienei” ir kitiems, 
ir, žinoma, už projektą ga
vęs nemažai pinigų. Trun
kys dabar per spaudą šitą 

i negražų darbą išvelka vie
šumon. Kurio iš jų teisybė, 
Imumi spręsti sunku, vienok, 
i jei yra bent kiek teisybės, 
j tai darbas negražus ir smer-

metų dukteria. Pagalios 
žmonės užtiko ir įdavė poli
cijai, kuri Navikauską su
ėmė ir surakintą geležiniuo- 

! se pančiuose, išsigabeno. 
Dabar laukia teismo. Ten 
pat ir vienas vokietys pasi
korė, bet jo pavardės nepa
duoda. J. Griunas.

KLAIPĖDA STATO VY
TAUTO MUZIEJŲ.

Vytauto Didžiojo komi
teto skyrius rengiasi statyti 
Vytauto muziejų. Klaipė
dos uosto direktorija per
leido komitetui tinkamą že
mės sklypą, labai patogioj 
vietoj, būtent, Tvirtovės 
aikštėj. Šiame sklype ir ma
noma pastatyti Vytauto mu
ziejų. Vakar speciali komi
sija apžiurėjo padovanotą 
sklypą ir rado jį visai tinka
mu.

• _______________________

MIRĖ PO ABORTO.
Kauno ligoninėj mirė nuo 

Ver-; nevykusiai padalyto aborto

i

l
i

PALEIDO SAU KULKĄ 
Į KAKTĄ.

Buvęs Lietuvos kariume- 
nės aukštųjų karininkų kur
sų lektorius pulk, černivec- 
kis, kuris dėl piktadarysčių 
elektros stoty pabėgo iš 
Kauno Paryžiun ir ten buvo 
laiškanešiu, šiomis dieno
mis nusišovė, paleisdamas 
kulką sau i kaktą.

BE POLITIKOS.
sikrj žiojusios, ėmė rėkti, j .Tedaušavo apylinkėje 
kaip jis galįs lįsti į nuogų (Eržvilko v.) yra daug jau- 
moteru tarpą. Tada polici-; nimo, bet deja, labai ištvir- 
ninkas atsakęs.

—Aš šiame atžvilgyj ne 
vyras, bet policininkas.

Iš to atsitikimo matyti, 
kad moterų valstybei Palan
goj sunku bus ateity išsilai
kyti be vyrų pagalbos, nes; 
jura nežiūri vyrai ar mote- i 
rys. Po šio įvykio pasireiš
kia jau masinis bėgimas į 
bene rąsias maudykles.

Aną vakarą einant į res
toraną ' Kurhauz valgyti, 
perkant bilietą kiekvienam 
vyru: buvo pridedama po 
gėlir pluoštelį, kad jis do
vanotų jas tai damai, kuri 
jam patinka. Dvi ponios, nės .Onos per namų stogą 
daugiausia gėlių gavusios, nuo aukšto pavogė: 24 klg. 
tapo apdovanotos kurhauzo lašinių, 40-klg. miltų. Viso 
priza is" Pirmą prizą laimėjo nuostolių padaryta 119 litų 
poni i Janulienė, Palangos sumai. Liepos 11 d. Remei- 
kurorio gražuolė ir ponia kos Adolfo i” . .............. _
Tamoševičienė.

Paskutinėmis dienomis į
Palangą ėmė apsčiau svečių tės 500 litų ir iš namų 609 lt. 
važiuoti. Įregistruota yra pinigais.
jau 1,600 svečių. Iš visuo
menei pažįstamų žmonių, ’ 
čia galima matyti profeso-

• r»* Tirf.l___ ■
nūs: j

Janulaitį, 
rauskienę

NORĖJO NUSINUODYTI.
Liepos 18 d. Liesickaitė 

Bronė, 24 metų amž., Kre
tingos miest., būdama su
mušta Matuliausko Kosto ir 
norėdama nusinuodyti, iš
gėrė karbolio rūgšties. Lie
sickaitė nuvežta Kretingos 

' ligoninėn.
1 nrni;a

tų vainikėlio nebrangini-. Kauno vežikas Jerasla- 
mu. Po tokių vakaruškų vie- • vas Kranto g-vėj su sunkve- 

: t?s ūkininkai keikiasi, radę žirniu pervažiavo pil. Džiu- 
, išgulėtus rugius ir dobilus. > gą Joną, 70 metų amžiaus. 

AMiniTc m Sužeistasis padėtas ligoni-

' kusio. Poilsio dienomis susi- 
' renka'į bulius po 40-50 vy
rų ir merginų ir kelia vaka
ruškas, kurių metu geria pa
čių pasigamintą cukrinę ir 
atlieka visokias nedorybes. 
Daug jaunų merginų pagar
sėjusios laisvu elgesiu ir ra-- PERVAŽIAVO ŽMOGŲ.

' Kauno vežikas Jerasla-

PAVOGĖ LAŠINIUS IR 
MILTUS.

Makniunų kaime, Ne
dzingės valse. Kopkovičie-

> iš Užukalnių 
kaimo. Daugų valse, nuo ga
nyklos pavogtas arklys, ver-

IŠĖJO IŠ PROTO.
... , Tryškių miestely išėjo iš. 

Biržišką, Mickevičių, proto Tryškių valse., Su
artintus — Pet- kančių kaimo gyventojas

- Žalenkevičaitę, Masas, kuris ir anksčiau ne- 
Sodeiką, Nagrodskį, Puško- vjSai sveikas buvo. Pamišęs 
rių, “vasaroja ’ ir vasaros Masas dvi dienas išbuvo 
rasų teatras — Lilia šten- Tryškių arešto namuose su-
gel, Studencovas. Daug stu-'rištomis rankomis, kojomis 

parištas gjenos. Pa- 
galiau giminių ir artimųjų 

į pastangomis išvežtas į Kal- 
i variją psichiatrijos ligoni- 
' nėn. Tai jau antras toks li- 
' gonis šį mėn. iš čia 
mas į Kalvariją.

dentų, daug karininkų, o 
dar daugiau ponių.

nėn. Atsitikimas tiriamas.

NORĖJO APVOGTI KUN. 
PURICKĮ.

Kun. Purickio namuosna 
įsibriovė anądien vagis. 
Tarnaitė pastebėjo jį virtu
vėj ir pranešė apie tai kuni
gui.

Kun. Purickis tuoj pa
siuntė tarnaitę pašaukti po
licininką. Vagis tuo tarpu 
norėjo bėgti, bet kunigas 
pastojo jam kelią ir pradėjo 
stumti ji atgal virtuvėn.

Neprašytas svečias grie
bėsi už peilio, o kun. Puric
kis už pagalio.

Paskui svečias griebė im-, 
briką su verdančia arbata ir; 
paleido į šeimininką. '’r. , . _
danti arbata truputį nuplikė; Merkinės m. gyventoja Be- 
p. Purickiui kaklą ir veidą.: sasparienė Ona. Abortas 
Foto, "nepažĮstamasis šoko ’ buvo -padarytas Merkinėje, 
nuo antro aukšto pro langą.; ---------------
Bet tuo momentu parbėgo ‘ NEPAVYKO NUSIŠAUTI, 
p. Purickio tarnaitė, polici-Jonas Sankalas Kaune 

. ninku vedina, susirinko ap- susipykęs su žmona, norėjo 
linkiniai žmonės ir tipas bu- j nusišauti iš revolverio, tė
vo sulaikytas. i čiau tik susižeidė ir buvo

Pasirodė, kad tas tipas! padėtas ligoninėn.
-kažkoks Jankauskas. I ’--------- ;------—;--- —----------

Kratos metu pas Jan-! Tiesioginį*- Uiyu Paternn- 
kauską bate rasta auksinis vimas j Švediją Lietuvą, 
dr Purickio laikrodis kuri Žiūrint, kad keleivių skaičius iš ar. ruriCKIO įaiKroaiS, KUO . Amerikos j Lietuvą per Švedų Ame- 
VaglS jau Spėjęs buvo nu- < rikos Liniją vis didėja, kompanija 
džiauti, ir dar keli smulkes-!. .. ’ . > tiesioginį laivų patarnavimą tarp
ni daiktai. ! Kalmar, Švedijoj ir Klaipėdos. Mo-

______________ j derniškas laivas “Borgholm” b:’.s iš- 
DrmziTMAC mnrriMn timtinai naudojamas transportuoti PERK.UNAb SUDEGINO keleivius į šiuos du uostu, kas užtik

rins persiuntimą lietuvių keleivių iš
tisus metus

Populiariška Švedų Amerikos Li- 
. v. . - . nija, su jos greitais ir patogiais lai-nevežio valsčiuje, perkūnas vais, siūlo trumpą ir patogią kelionę 

trenkė į Domo Lukoševi-: į,Lietuvą Keleiviai, įsėdę į laivą 
c . -i • 1 New Yorke, ^ali perplaukt Atlanti-

CIBUS gyvenamąją trobą IT ■ jr North Sea tuo pačiu didžiuliu 
sudegino. Perkūnui tren- ’laivu tiesiog į Gothenburgą, Švedijoj. 
, . F t i - i___ _ Iš to miesto jie pasiųsti traukiniu,kiam LukOSCVlClUS buvo priedinių išlaidii per gražią Šve- 
kambary ir tapo užmuštas, atjos šalies dalį į Kalmarą! kur 
Lavoną iš degančio namo 
kaimynai išnešė.

i I

PASIBAIDĖ ARKLYS IR 
SUŽEIDĖ SAVININKĄ

Viliampolės telefonu kaž
kas pranešė vietos policijai, 
kad Linkuvos-Panerio gat
vėj gulįs negyvas žmogus. 
Policija atvykusi' rado gu-, 
lintį kruvina galva Paulavi-Į 
čių Jeronimą iš Pėdžių kai-, 
mo, Vendžiogalos valse, j 
kuris pasisakė, kad jo pa
ties arklys išmetęs iš veži
mo ir krisdamas žemėn su-į 
sižeidęs galvą. Paulavičius, į 
suteikus medicinos pagalbą,
iš ligoninės buvo išleistas.

RADO 4 GRANATAS.
Liepos 10 d. pil. čerbaus- 

kas atnešė į Kauno policijos: 
nuovadą 2 kiaušinio didu-' 
mo granatas, kurias esąs ra- i 
dęs bekasinėjant darže Auk- i 
štojoj Panemunėj jo 4 metų į 
sūnūs. Kaip ten granatos i 
pateko, aiškinama.

I
>

UŽPUOLIMAS.
Eržvilkas. Liepos 8 d. ant! 

vieškelio Vadsjgirys-Eržvil-' 
kas trys nežinomi banditai! 
išžagino vieną moterį ir at- į 
ėmė 23 litus pinigų. Plėši-i 
kai jieškomi ir tikimės, kad 
greitu laiku bus surasti

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė švedu Amerikos 

Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją

Su artimais susisiekimais su 
Klaipėda.

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsbolm
7 >r

S. S. Drottningholm
1930 Metais Išplaukia 

Laivas Iš New Yorko
GRlėSHOLM ... Rugpiučio 9 
KUNGSHOLM . Rugpiučio 16 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM .......... Spalių 4

Legate Sessekam
Amerika-Lietuva

— per — ’

KLAIPĖDĄ
Skandinavų

Amerikos Linija
T ai natūralūs ryšys tarp abie

jų Respubiikų Lietuvos ir Ame
rikos su jos dailiais h* populia
riais laivais. Nes yra paraaldaB- 
sia ir patogiausia Linija Lietu
viams Keleiviams—

Skandinavą Amerikos 
Linija

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines į Ameriką.

Laivų Išplaukimai Iš Neir 
Yerke:

Rugp. 23 “United Statės” 
Rugp. 30 “Hellig dar” 
Rugsėjo 6 “Oscar II”

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian 
American Line

27 Whttehall St. New York,N.Y. 
IŽO N. LaSalie St., Chicago, III 

248 Washington St., 
Boston, Mass.

•

KAUNO KATORGOS 
KALĖJIME.

Kalimai turėdavo svei
kintis tik su aukštesniais 
kalėjimo tarnautojais, o da
bar sveikinimosi būdas pa
keistas taip: ,

Kai ateina į korpusą ve
dėja- arba budis valdinin
kas, tai koridoriaus prižiu-,&_^ ........  „...... .
rėtojas sušunka “Ramiai!” vienkfemy Čekiškės vals., 
ir visose kamerose kaliniai sudegė grįčid, 
turi šokti nuo narų ir kame- kluonas ,1700 litų vertės, 
rose išsirikiuoti ir stovėti, Taip pat sudegė trobose bu- • 
kol išeinant valdininkui pri-, vęs inventorius 2000 litųį 
žiūrėtojas nesušunka “lais-! vertės. Gaisro priežastis 
vai.” : aiškinama. Liepos 13 d. Žei-

Anksčiau taip turėjo ri-.mėlio valsčiuj, Jonaišų km., 
kiuoėis tik kriminaliniai ka- sudegė Žalkausko trobesiai, 
liniai, o dabar ir politinių Turtas apdraustas 900 lt., o 

nuostoliai siekia 28,000 li
tų. Kyota vedama. .

KIEK' LIETUVA IŠVEŽA 
SVIESTO.

Per pirmą šių metų pus
metį išvežta sviestoj milijo
nas, 876 tūkstančiai 240 klg. 
Šitas išvežimas yra dvigubai 

• didesnis už pereitų metų pir
mo pusmečio išvežimą.

išveža-

/

( GAISRAI.
Liepos 12 d. dėl 

mos priežasties 
Raudondvario urėdijos ei
gulio J“pasoda”. Likikiškio

tvartas ir, f

nežino- 
sudegė

I

Musų laivai yra greiti, dide
li ir modemiški. Išplaukia be
veik kas sąvaitę iš New Yorko 
ir atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvynę Lietuvą 
dėl platesnių informacijų kreip
kis prie arčiausio agento arba 
pas:

SWEMSB AMERICAN 
UK

10 Statė St., Boston
21 Statė St.. New York

milai, VZ
skyrius prie tos rikiuotės 
pratinamas. Anąsyk prižiū
rėtojui užkamandavojus 
“ramiai,” kelios politinių 
kameros pasirodė nepaslan
kios ir už tai neišsirikiavu
sios kameros nubaustos: 
dvi sąvaitės negaus su atsi
lankiusiais pasimatyti ir per 
tiek pat laiko maisto pro
duktų negalės iš laisvės pri
imti.

NUO TILTO ŠOKO I 
NĖRĮ.

Kaune Žilinskas J. įsigė- 
. sunkiai sužeidė Povilą Tu- ręs šoko nuo Petro Vileišio 
bei? Podžiunų kaimo, Pa- tilto i Nėrį, bet greit buvo 
riedulio valsčiaus gyvento-; ištrauktas. Už šokinėjimą 
ją. Policija tuo reikalu veda nuo tilto Žilinskas traukia- 
kvotą ir piktadarių jieško. mas tieson.

UŽPUOLĖ PIKTADARYS
Nežinomi piktadariai

K

KAINOS Iš NEW YORKO (AR BOSTONO) I KLAIPĖDĄ:
Trečia Klase—$107.00—į abi pusi—$181.00
Turistę trečiu kabin —$124.50—į abi pusi—$205.00
Kabin ar Antra Klase —$152.50—Į abi pusi—$268.50

NAMĄ
Vabolių vienkiemy, Pa-

I

I

I

i

■»< k

SUNKIAI SUŽALOJO.
Liepos 12 d. ties 2 fortu 

sumušė Juozą Tamošiūną. 
Tamošiūnas rytojaus dieną 
ėjo į Kauną pas gydytoją ’ 
patikrinti sveikatą ir jį grįž-' 
tant atgal ties Julijanavo' 
dvaru, Garliavos vals. vėli 
sumušė ir dėl to reikėjo nu-: 
vežti ligoninėn. Ten konsta-. 
tavo, kad Tamošiūnas sun-j 
kiai sužalotas.

i ' Iš to miesto jie pasiųsti traukiniu, 
DUVO be priedinių išlaidi; per gražią Šve- ----- į-ar

“Bcrghclm’’ jų lankia ir perveža per 
Baltijos juras, tiesiog j Klaipėdos pa
krauti. Naujas patarnavimas į Klai
pėda, turi pagyrimą aukštų Lietuvos 
oficialų šioj šaly ir taip pat įžymių 
lietuvių.

Jei manot apie kelionę į tėvynę, 
klauskite informacijų kaip nurodyta 

. skelbimuose.

Greitas Laivii htamavi
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
209 Tremont

R DIENOS AMT VAtDEItYttO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į 

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN

EUROPA •
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

l
Renkitės dabar Į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudenį LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ..............................Rugsėjo 3-čia
S. S. LEVIATHAN .............................. ...Rugsėjo 6-tair27-ta
S. S. PRES. ROOSEVELT ........................Rugsėjo 10-ta
S. S. GEO. WASHINGTON ......................Rugsėjo 13-ta
S. S. AMERICA ............................................Rugsėjo 24-ta

Plaukia į Ptymouth — Cherbourg— Southmnpton — Hamburg

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 
palyginomus patogumus kuriais visi United Statės Lines iaivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į abu gilų!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

iaivakorčių agentus arba rašykite tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFTCE GElfEI.AL OFFICES

W»tfer A. Macfaaaca. Geo. Ac*. AS Broadway
73 Statė Street Jfew Tark City

I I C1 ’T’ I T \ T I A II KELIAUDAMI J LIETUVĄ IR AMERIKĄ 
U 1 IS i U V 1 x \ 1 • VAŽIUOKIT

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
SWEDISH AMERICAN LINE

trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais 
MOTORINIAIS LAIVAIS

s. s. "lEKSHur, s. s. "cnrsnur ir s. s. “Hummatur

i žemlapį, tuoj matysit kelionės naudą važiuodami į Lietuvą per 
Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo — taip 

trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionė prasideda ir baigiasi pa-

žvilgterėjęs 
Švediją, švedų 
lengva, be kliūčių, 
čios linijos laivais.

Keliaują švedų Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per At- 
lantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog Į Gothenburg. Švedijos didžiausią uostą, 
iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgiui ar pervežimui, 
į Kalmar. kur švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos nuvežt tiesiog į 
Klaipėdą, kur išlipa Į krantą. Modemiškas laivas “Borgholm” naudojamas išimtinai 
komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greitą keleivių kelionę ištisus 
metus.

Nereik švedu vizos, nėra muito peržiūrėjimą, nėra ekstra išlaidą, nėra 
trukdymą, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

Išplaukimai iš New Yorko: Išplaukimai iš Gothenburgo:
Rugpiučio 23 d................................ DROTTNINGHOLM .................   Rugsėjo 6 d.
Rugsėjo 6 d.......................................... • GRIPSHOLM .................................  Rugsėjo 29 d.
Rugsėjo 13 d.......................................... KUNGSHOLM ............................ Rugsėjo 27 d.
Rugsėjo 30 d...................... •........... DROTTNINGHOLM .............................   SpaHą 4 d.
Spaliu 4 d..................................  GRIPSHOLM    Spalip 18 d.
Spaiią 11 d.............................................. KUNGSHOLM —................................ Spalią 25 d.
Jei rengiatės keliaut j Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut

visų informacijų iš centro raštinės, arba arčiausio vietinio
švedu Amerikos Linijos agento

AMTDIf AM IIMT 10 STATE street. boston. mass. 
ArlLnlvAn UAL 21 statė street. new york ctty.
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Siūlo įvesti apdraudos nuo 
bedarbės Įstatymą.

Massachusetts legislatu- 
ros narys, Thomas Smitn. 

Į siūlo Įvesti šioj valstijoj ’•>- 
M draudimui darbi

ninkų nuo bedarbės. Bet jo 
siūlomas planas yra labai 
painus. Visų pirma jis siūlo 
sudaryti daibo apdraudos 
komisiją ir darbdaviu >avĮ* 
tarpinę kompaniją. Komi
sija reikalus tvarkys n- ge
ras algas ims (po $5.000 
metams), o darbdavių savi
tarpinė kompanija Įkurs 
fondą ir mokės i tą fondą 

Massachusetts pakrašty tam tikrą mokesti nuo krek
ant jūrių pereitą sąvaitę vįeno savo darbininko. Jei- 
Įvyko kruvina drama. Vie
nas prohibicijos 
plaukė nakties laiku i jūres, į y 
o kitas jį pastebėjęs tuojaus ma pašalpa, 
pradėjo liuobti iš kulkasvai- 
džių. Pirmame laive buvo 
du vyrai. Vienas jų tuoj bu
vo nušautas, o kitas spėjo 
atsigulti ir išliko gyvas. Bet 
jų laivas buvo suvarstytas 
kulipkomis kaip sietas. Da- 
bar spaudoje keliamas di-y;“u(i‘2av t£“a“ 
zta'i-. l ’’L'Tvmr’ rtAl . , _ , .i i čiigi uodsrbisrns 

! tymas daug naudos neduo- 
i tų. Daugiausia iš jo pasi- 
i naudotų politikieriai, kurie

V

Įvairios Žinios.
Automobilius Už

mušė Antaną Rau- 
linaitį.

Pereitą pėtnyčią. 8 rug
piučio, Baltimorėj buvo už
muštas Antanas Raulinaitis, 
60 metų amžiaus lietuvis. Ji
sai grižo iš darbo ir ant tilto 
automobilius ji parmušė, su
triuškindamas jam galvą ir 
kitaip sužeisdamas. Auto
mobilium važiavo tūlas Ef
raimas Mast. Jis nuvežė su
žeistąjį RaulinaitĮ ligoni
nėn, kur šis ir mirė. Valdžia 
paleido kaltininką be jokios 
kaucijos. Raulinaitis paliko 
žmoną.

VOKIEČIAI TURI UŽMO- taivma ap< 
KĖT PORTUGALIJAI 

$11,424,000.
Arbitracijos teismas Lau- 

[zanoj nusprendė, kad Vo- 
i kietija privalo užmokėti 
Portugalijai §11.424.000 už 

i nuostolius padarytus jos ko
lonijose Afrikoje.

PROHIBICININKAI SU
ŠAUDĖ SAVO LAIVĄ.

gu darbdaviui prisieina at- 
laivas iš- leisti iš darbo darbininkus, 

tai iš to fondo jiems moka-

l

LIETUVOS VALDŽIA 
ATIDUODANTI LEN
KAMS VILNIŲ UŽ 

SFINUS9
New Yorko “Tribūne” 

pasirodė žinia, kad Lietu
vos valdžia sutikusi atiduoti 
lenkams Vilnių mainais už 
Seinus. Bet Lietuvos pasiun
tinys Washingtone, p. Ba
lutis, tam netiki. Jis sako, 
kad šita žinia "be abejonės 
yra nonsensas ir eilinė len
kų intriga.”

PAN-EUROPOS KLAUSI
MU ATSILIEPĖ VISOS 

VALSTYBĖS.
Franeuzų užsienio reika

lų ministeris Briand sako, 
kad jis gavęs atsakymus jau 
nuo visų valstybių, kurioms 
jis buvo pasiuntęs savo pla
ną kurti Europoje Jungtines 
Valstijas. Planas buvo iš
siuntinėtas 26-šioms valsty
bėms, ir beveik visos jos at
siliepė prielankiai. Paskuti
nė atsakė Šveicarija. Dabar 
Briandas sakosi kviesiąs vi
sas tas valstybes konferen
cijom

delis triukšmas dėl to.

Bet kad gavus pašalpą, 
reikia pereiti per eilę viso
kių inspektorių ir komisio- 
nierių. išpildyt visą eilę 
blankų ir aplikacijų. Ap- 
drauda bet gi nėra privalo
ma: savo darbininkus ap-

ta
nori.
IStS-

KUBA TURI 3,661,582 
GYVENTOJŲ.

Padarytas šiomis dieno- užimtu riebiai apmokamas 
mis Kubos gyventojų sura-. vietas visokiose komisijose 
sas parode, kad šita salos ir .an bose. 
respublika turi iš viso tik 
3,661,582 gyventoju. Di
džiausia yra Havanos pro
vincija, turinti 960,000 žmo-' 
nių.

t

Policmanas pašovė du 
vaikėzu.

Policmanas Lehan stovė
jo ant kampo Austin ir Pros- 
pect gatvių. Cambridge’je. 
ir pastebėjo du vaikėzu va
žiuojant automobilium, ku- 

! ris. nesenai buvo pavogtas 
• Technologijos Instituto stu- 

______ is tuojaus 
ant motorcikliaus 
vytis. Vagiliai pa

kari policmanas 
iššoko iš auto- 

sileido bėgti.

ŠAUDYMAS POLICIJOS 
NUOVADOJ.

New Yorko policija su
gavo 27 metų juodveidį Fer- 
nandezą. nužiūrimą kaipo Į *ecnn.01<^J?s ln:?t 
plėšiką, ir atvedus ji nuova-' P°1!cmana
don padarė jo pirštų ant- ?LSls.eJl°. 
spaudas. Juodveidis tuo tar-į1; laidosi 
pu sučiupo vieno policmano Įgebėję, 
revolveri ir pradėjo šaudyt juos vejasi, 
Į policmanus. Du policma- moDdiaus n pa; 
nai buvo sunkiai sužeisti, te-!Policmanas pradėjo saud>t 
čiaus vienas jų atėmė revol- ir abudu suzeioė. Dabar jie
veri iš juodveidžio ir užmu
šė ji ant vietos.

areštuoti.

Vietines Žinios;
Į

BAISI TRAGEDIJA LEN
KŲ FARMOJ.

Bernas užkapojo kirviu šei
mininkus, išpardavė jų gy

vulius ir pabėgo.
Netoli Bostono gyveno 

pasiturintis lenkas farme- 
rys, Vilimas Stefanovičius.; 
Pas ji tarnavo bernas Joe 
Stafanavskis. Tūlas laikas 
atgal Stefanovičius su savo 
žmona staiga prapuolė. 
Bernas pradėjo aiškint kai
mynams, kad jiedu išvažia
vę “Chicagon numirti.” Sa
vo farmą jie pardavę jam ii 
dabar jis esąs šeimininkas.

Ir ištikro jis elgėsi kaip 
tikras savininkas. Jis pasi
samdė porą darbininkų i? 
prižadėjo jiems mokėti pc 
S24 i sąvaitę. Tas sukėlė 
kaimynuose nuožiūrą, nes 
ant farmų tokių algų niekas 
nemoka. Bet jie nieko nesa
kė. Tuo tarpu Stefanovskis 
pradėjo pardavinėti gyvu
lius ir farmos Įrankius. Jis 
išpardavė 24 karves, už ku
rias gavo apie $2.400. Pini
gus paėmęs jis prapuolė ir 
kelias dienas nesirodė.

Giminės tuo tarpu pradė
jo jieškoti prapuolusių Ste- 
fanovičių. Tapo sujudinta 
policija. Ši susižinojo su 
Chicagos policija ir patyrė, 
kad paskutinėmis dienomis 
niekas tenai iš Massachu- 
setts valstijos nėra atvažia
vęs. Pagalios netoli faimos 
vaikai rado miške Stefano- 
vičių ir jo žmona nužudv- i bėgo. 
tus. j: , ■' ‘
kirviu ir užkasti i žemę, bet 
negiliai užpilti, taip kad jų ni ir kas seka, 
kojos, ir rankos kyšojo iš po 
žemės. Dabar jau pasidarė 
aišku, kad jiedu buvo nužu-

dabar jieško buvusio jų ber
no Stefanovskio.

Mergina iškrito per langą, 
į Roxburyje nakties laiku 
I iškrito ar iššoko nėr langa x “c
i, mergina. Žmonės pranešė 
į‘policijai. kad viename 

apartmente ant kelinto auk
što buvo girdėt didelis su
mas, paskui per langą nu
krito Į kiemą nežinoma mo
teris. Policija susekė, kad 
tai. buvo Ruth- Ryan. 26 me
tų amžiaus mergina. Tame 
apartmente, iš kurio ji iš-

Perkūnas užmušė Zofiją
Butkiutę.

Pereita nedėldieni Butku ... .... , , ■ , .
šeimvna nuvažiavo iš Mon-! .J*0’ P0“?1-)3 I.'af'<» fia (Įvi 
tellos ant Duxbury byčiųJf111^ merginas ir vieną gn- 
Tenai jiems būnant užėjo Sakoma, kac buvo
perkūnija, su lietum. Visi į* daugiau \>rų. bet pabėgo, 
susirinko i nedidelę telefo- ^er. J1-6 Lenai V1S1 g11*- 
no stoti. Kiek toliau nuo tos 
stoties trenkė, perkūnas ir 
pataikė i telefono vielas. |

tuokliavo. Eina tardymas.

t_____  e ______  _____ Quincy policija areštavo
Vielomis jis atėjo Į stoti ir Aliciją Damom kuri peršo- 
ant vietos užmušė Zofiją Y® savo vyrą. Ji yra jau tre- 
Butkiutę, 16 metų amžiaus Y13,)0 P.at^ ir nJe^a(i negaiė- 
mergaitę. Jos tėvas Jonas JUS1 su juo sutikti. 
Butkus ir motina Emilija 
Butkuvienė buvo pritrenkti.' 
Taip pat buvo pritrenkti ke
li kiti žmonės, kurie buvo 
tuo laiku viduje.

D. L K. VYTAUTO DIDŽIOJO
500 Metu Mirties Sukaktuvių Paminėjimas 

įvyks Sekmadienį RUGPIUČIO 17 DIENĄ 
1S36 VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

Rengia Lawrcnce'o Lietuvių Jau-inė Parapija 
TAUTIŠKAM LIETUVIŲ PARKE 

Methuen, Mass.
ir apylinkės lietuviu draug?. Šventė 

ikan *. us,al P*vykti: Kiekvienas lietuvis teatideda savo visus 
.ir.buJUB’‘i gyvauja šu»j šventėj.

i,-,' ** Vfri ir?«6ti. kad moka pag-rbt savo tautos didvyrį.
l5>'e“,eje visi turime dalyvauti. Iškilmėse jau žadėjo daly

vauti Kuoska'.thngiausi Lietuvių būriai iš Haverhiil, Peabodv, Lynn, 
į.oveii, ir kitų kolonijų. '

) j tautui Didžiajam Paminėti Programa: _
1). 11 vai. ryto kapinėse iškilm'ngos pamaldos. Pamaldų metu 

suJun®;* ,trys chorai, susidedą iš apie 200 giesmininkų. Pa- 
ir.au4 metu kviesti dalyvauti ir riedori įžymus svetimtaučiai. Gie- 
uos ir sesers Orą ir Rožė Černiauskaitės, K. Volungevičius ir cho- 
”U 'adas u J. Navadauskas. Pamaldas laikys kun. šleinis, asistu- 
;?i.t kunigams svečiams, kurių tikimasi turėti. Po pamaldų įvvks 
p>!tai valandų pertrauka

’j va^- iyyks Tautiškam Parke programa. Dainuos Panos Ma- 
’!Jy> cue’as. Kalbės Adv. F. J. Bagoc.us ir daugelis kitų kalbėtojų. 
Dalyvaus ir Methuen 'miesto viršininkai.

J iškilmes įžanga 25 centai. Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Į

I. S Jei tą dieną lytą, iskii mes įvyks Rugpiučio 31 d.

\Valthame tris airiai bu
vo sugauti vištas vagiant 
nakties laiku. Jie nuteisti 
po 15 dienų kalėjimo.

East Bostone apiplėšta 
valgomųjų daiktų krautuvė. 
Banditas nusinešė su savim 
$60.

LAWRENCE, MASS.
Vytauto Didžiojo 500 metų 

mirties sukaktuvių pami
nėjimas.

Sekmadieny, rugpiučio 17 
dieną, Tautiškame parke 
tautinė parapija 

į .-_3 iškilmes 
rašosi Kleppiss). D. L. K. Vytautą 

ant Broadvvav yra bendrai

t

I 
į 
f

PIKNIKAS
Rengia So. Bostono Lietuvių Moterų 

Apšvietos Draugija

Rugpiočio-Augost 17 d.
ant ALIUKO FARMOS 

Norwood, Mass.
Pradžia 11 vai. ryto.

Bušai išeis iš So. Bostono nuo Lie
tuvių Salės lygiai kaip 11 vai. ryto.

Dabar ant tos farmos yra įtaisy
tos supyklės, kur galima smagiai i 
iaisti; be to yra gražus ežeras, kur! 
,-alima pasimaudyt, todėl pasiimkit i 
-u savim maudymosi kostiumus.

Kviečiame netik So. Bostono lietu
vius, bet taipgi ir Stoughtono, Nor- 
woodo, Brocktono ir kitų apielinkių. j 
Užtikriname, kad svečiams nieko ne
truks ir kad visi bus pilnai paten
kinti. . RENGĖJŲ KOMITETAS.

Pigiai parsiduoda rakandai.
Turi būt parduoti šią sąvaitę. Ge

ras parliorio setas su karpetu už 
?40. Valgomojo kambario setas su 6 
kedėm, stalu, bufe’u ir staliuku, prie 
to dar daug visokių indų, viskas $45. 
Ix>va su springsais,‘ graži kamodė, 
rašomas staliukas, gramofonas, ra
dio ir daug kitų dalykų taip pat už 
pusdykį. nes šeimyna išvažiuoja 
Viskas randasi po Nr. 253 Broadway, 
ant 4 aukšto, durų numeris 6.

mai. au namą ant farmos
3 šeknynų namas, su visais įrengfi- 

mais, naujas. Kas nori platesnių ži
nių klauskite laišku ar per telefoną.

STAN’LEY SHAPMAN (34)
849 Oak st, Brockton, Mass.

Tel. Brockton 2258-W.

Mano farma, puikioj vietoj.
Užlaikome Lietuvišką Sūnų, Svie

sto, Kiaušinių, turime taipgi Paršiu
kų. Viščiukų ir Dacžovių. Važiuokit 
;er Quincy, \Veymouth, No. 3 keliu 
:\i Queen Ann Čorner. Ten paklaus
kite Pond stiv^t. (35)

DOMINIKAS ŠAPOKAS
211.Pond st, Rockland, Mass.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.MMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS 
J tolimesnius vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage
11 RILL ST.

Reikale kreipkitės 
gerą patarnavimą.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir I’opieriuoju.

Gausime gerą darba. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

J1 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

Bomai užpuolė lietuvi.
Pereitą nedėldieni iš kur tautinė parapija rengia di- 

tai grižo namo Klepis (ang-' džiausiąs iškilmes minėti 
liškai jis rašosi Kleppiss). D. L. K. Vytautą, ši šventė 
Jis gyvena ant Broadvvay yra bendrai rengiama visų 
po num. 162. Ji, matyt, sekė vietos ir apylinkės lietuvių, 
bomeliai, nes kuomet Kle--Garbė 
pis siekė atidalyti duris, viams 
vienas bomų kirto jam per gerbti didžiausią Lietuviu 
galvą ir užpultasis sugriuvo Tautos vadą.
prie durių. Užpuolikai iš-' Ši šventė turi geriausiai 
traukė jo laikrodėlį ir ėmėsi pavykti. Kiekvienas lietu- 
prie pinigų kišeniuje. Kle- vis turėtų atidėti visus kitus 
pis dar prieš tai spėjo Įkišti reikalus i šalį, ir būtinai da- 
ranką Į tą kišenių, kur pini- lyvauti šioj šventėj. Lietu

viai turi pasirodyti, kad mo
ka Įvertinti ir pagerbti gar
siausią savo tautos vadą.

Dėl to Vytauto šventėje 
dalyvaukime visi! Iškilmė
se pasižadėjo dalyvauti vi-! 
sos didžiosios Lawrence’o

Lawrence’o lietu- 
už sugebėjimą pa-

gai buvo, taigi užpuolikai 
pinigų taip greitai negalėjo 
ištraukti. Tuo tarpu pakilo 
triukšmas ir piktadariai pa- 

____~ ------- „ Tai dėjosi 5:30 vai. 
Jiedu buvo užkapoti • vakare.

Reikia apsidairyti, kur ei-
Rep. lietuvių organizacijos. Kitų 

kolonijų lietuviai, kaip tai, 
Pereitą sąvaitę automobi- Haverhillio, Peabody, Lyn- 

j______________________________ liai Massachusetts valstijoj no ir Lowellio žada skait-
dyti plėšimo tikslu. Policija užmušė 12 žmonių. lingai prisidėti. Tautietis.

724 
prie

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

a. ~~ *

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADV/AY,

SO. BOSTON, MASS.

■»

■ •

R. J. VASIL I
409 BROADWAY, ROOM 4, J 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, FARMAS, « 

KRAUTUVES. J
Inštarinu: AUTOMOBILIUS, į
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU- 1 

TUVES ir tt. <
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. J 
PADARAU VISOKIUS DOKU- « 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie- į 
tavoje, greitai ir atsakančiai. J 
Norint gero patarnavimo, kreip- j 
kitėa, R. J. VASIL j
409 Broadwav, So. Boston, Mm į

antras tomas įdomios knygos

PASAULIO 
ISTORIJA

Siame tome kalbam* apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą CingU Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” •

Knygoje yr. den« peretoh. Jemleplų. pleUnig. Bleido 
Tėvynės Mylėtojų Orsufij*. Aplyta, puslapių 301-

KELEIVIS
253 BROADWAY, south boston, mass.

O0OOOOOOCOOOM

Du Metai Išmokėjimui

PLUMBING & HEATING 
POWERS & MEHEGANS 

500 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 4599--------------- Milton 6211

•oaeaeoaeoeeGeceeeeaeeaceeeflfloaeeeeeeeaeamaoaaaaMM

—

: LIETUVIŠKA
i -

{parduodame pigiausia kaina. Mė-J

I

________ •

BUČERNfi
Užlaikome geriausią tavorą iri

I sos visuomet šviežios. ,
t Taipgi užlaikome šviežius die-* .__ __ .•........ .. ____: ■>- _ •♦ gos. Chop Suey—3 svarai .. 25c.«
J Pagan<linir»ui Chop Suey, var-»
I tokit CUaa Boy Soy Sauce, 15c. J
* - - - - |

I

« ♦Į __ _
• už banką.
I Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c J 
| švieži sūriai-nuo farmų.
• Visokį tavorą pas mus galite gaut t 
| pigiai ir gerą.
• 
t 
I 
I 
i

J. PATKAUSKAS i
STRAND CASH MARK ET • 

331 BROADMAY. SO. BOSTON.i 
Telefonas: So. Boston 0551. *

PARKWAY AUTO SERVICE į 
and F1LLING 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 VAITAIT1S
415 Old Colony At«,

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

Dorchester Clothing Shop 
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO. 
ŠTYMU VALOME IR PKOSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DEL1LOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240. Lietuvis Optometnstas

I

a)

I Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broadmay, So. Boston, Mass.

Telefonas: So. Boston 10&8.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automol 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight et, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖLIOMIS: 
kl 1 ▼. po pietą 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 
Broadoay, tarpe C ir D Bt, 
80. BOSTON, MASS.

Kam Permokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti, visi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEN TRL’CKING
583 Dudley St.. Roxbury
Tel. Garrison 8843.

7 BOSTON St., SO. BOSTON
Tel. So. Boston 4414-M.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų Taip-pat visokių žolių, La
peliu ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiek oje geriausias patarnavi
mas ir teisingas, patarimas. *a2s* 
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

m ■ ■ ■ ■ • —■ ■ » ■ —
Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranea 
Justice of the Peaca 

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston. Mass.

į DR. J. MARCUS
I IŠ MASKVOS IR KAUNO
! Specialistas slaptų ir kronišką ligą 
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

1 261 Hanover St., Boston. Office 7 
•Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
| Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 
(

i

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda} > 
mano prižiurėji-<, 
mui, visuomet J > 
būna patenkinti < J 
ir sutaupius g*-} > 
rokai pinigų. <Į 

Mano kaina} > 
visiems ir visur < [ 
vienoda. J >

JONAS PETRUŠKEVIČIUS } į 
Lietuvis Graborius }1

162 Broadoay. So. Boston, Mass < Į 
Residence: 313 W. 3-rd street. }» 

Telefonas: So. Boston 0304-W. <[

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
- 881 MASSACHUSETTS AVB, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Vėliausi, geriausiai veikianti «o- 
dikališki ir elektra gydymai, du®- ■ 

da greičiausius rezultatas.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG., 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS ni» 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 fld 
1 dieną.

k

t

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT 
reg. aptiekorius

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279.
222 IIUTINGTON AVF., netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.
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