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RUSIJOJE SUSEKTA SĄ
MOKSLAS PRIEŠ SOVIETUS.
NORĖTA |KURT “KAPI
TALISTINIS REŽIMAS.”
Archangelske sukilo juri
ninkai. Daug žmonių esą 

užmušta ir sužeista.
Pereitą sąvaitę Rygon at

ėjo iš Maskvos žinių, kad te
nai susekta sąmokslas nu
versti Sovietų valdžią ir 20 
sąmokslo vadų areštuota. 
Bolševikų žvalgyba sakosi 
sužinojusi, kad kontrevoliu- 
cionierių tikslas buvęs Įkur
ti Rusijoj “kapitalistini re- v • 9 fzimą.

Kita žinia iš Rygos pra
neša apie triukšmingą juri
ninkų sukilimą Archangels
ko mieste. Sakoma, kad So
vietų matrosai pakėlę maiš
tą prieš savo vyriausybę, ku
ri neišmoka jiems algų. 
Maištininkams malšinti bu
vo pašaukta policija, bet ju
rininkai ją sumušė ir ji turė
jo pasitraukti.

Tuomet riaušėms malšin
ti pribuvo GPU (žvalgybos) 
šarvuotas automobilius ir 
pradėjo Į sukilusius jurinin
kus šaudyt. Dvylika jurinin
kų buvę užmušta ir daug su
žeista.

Matyt, Rusijoj pradeda 
stiprėti opozicija. Spaudoje 
buvo jau pasirodę žinių, 
kad Maskvos komisarai nu
jaučia sau pavojų ir jau pra
deda krauti užsienio ban
kuose auksą “juodai die
nai,” kada jiems reikės iš 
Rusijos bėgti.

PROHIBICININKAI I 
NUŠOVĖ NEKALTĄ 

MOTERĮ.
Alabamos valstijoj perei

tą sąvaitę du prohibicijos 
agentai nušovė Thelmą 
Wooten, 24 metų amžiaus 
moterį. Ji važiavo automo
bilium su savo broliu ir pro- 
hibicininkai pradėjo juos 
šaudyt, manydami, kad tai 
butlegeriai. Viena kulipka 
pataikė moteriškei iš užpa
kalio į galvą ir išėjo per 33V- XX ICtUl XXXCXX XX L Cl L4X X d. L4Zj— iii Al 1 * 1 * • •

sakymų. Nors oficialiai be- Kaktą. Abudu žmogžudžiai 
darbiu skaičius Anglijoi areštuoti ir laikomi kaleji- 
siekia tik apie 1,300,000, i kaucijos. Jie žada
oarlamento narys darbietis tėtutis, Ka( tai h.11/1?3.1 ne" 
Bromely apskaito, kad jų;laime., jie šaudę ūktai Į au- 
yra netoli 4,000,000. Todėl tomobinaus ratus ir gazoli- 
unijų kongresas Nottingha- no tanką, visai nenoiėdami 
me pareikalavo, kad darbo *ai moteriškei pataikyt. Bet 
laikas butų sutrumpintas iki •]<* gilmes ima gerą advo-

V

ANGLIJOS UNIJOS REI
KALAUJA 44 VALANDŲ 

SĄVAITĖS.
Bedarbių skaičius Angli

joj kas diena eina vis didyn. 
Viso pasaulio krizis sunkiai 
atsiliepia į Anglijos pramo
nę ir fabrikai negauna ūž

Bromely apskaito, kad jų;^m®’...^e a}?"

unijų kongresas Nottingha- no tanką, visai nenorėdami

44 valandų sąvaitei.

NIKARAGOJ AMERIKOS 
KAPITALAS ŠAUDO 

ŽMONES.
Iš Nikaragos pranešama, 

kad per du pastaruoju mė
nesiu tenai nušauta 46 in
surgentai, tai yra tie nikara- 
giečiai, kurie priešinasi 
Wall Streeto kapitalo des
potizmui. Ir valdžios kariu- 
menei, kuri šaudo savo 
žmones, vadovauja Ameri
kos generolas MacDougal.

katą, kad prohibicijos agen
tus pasiuntus ant kartuvių 
kaip paprastus galvažu
džius.
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POPIEŽIUS KEIČIA SA
VO ŽANDARŲ UNI

FORMĄ.
Noroms nenoroms, popie

žius taikosi prie šių dienų 
gyvenimo ir seka jo madas. 
Iki šiol jo žandarai dėvėjo 
vis senovišką, Napoleono 
laikų uniformą. Bet šiomis 
dienomis popiežius nutarė 
ją pakeisti. Nuo šiol jo žan
darai dėvės jau žmoniškes
nes, šių dienų mados milita- 
rines drapanas. Laikas bu
tų jau ir pačiam “šventam 
tėvui” 
sijoną, o užsidėti paprastą 
švarką ir kelines.

ARGENTINOJE KARIUMENE 
NUVERTĖ VALDŽIA.

Popiežius Nusigan
do Revoliucijos.
Popiežius labai susirūpi

no revoliucija, kurios banga 
dabar pakilo pietų Ameri
koj. Reikia žinoti, kad pietų 
Amerika yra apgyventa ka
talikų, gi katalikams revo
liucijų kelti nevalia. Bet jie 
jas kelia. Tai reiškia, kad 
jie jau nebeklauso bažny
čios Įsakymų ir griauja Die
vo pastatytas valdžias. Žiū
rint popiežiaus akimis, tai 
yra maištas netik prieš vy
riausybę, bet ir prieš baž
nyčios majestotą. Todėl ir 
susirūpino katalikų “kara
lius” moteriškam sijone.

Mussolinis Sušaudė 
4 Jugoslavus.

Triesto mieste, Italijoj, 
pereitą sąvaitę buvo sušau
dyti 4 jugoslavai, kurie ko
vojo prieš kruvinąjį fašiz
mą. Juos pasmerkė miriop 
specialus fašistų tribunolas, 
kuris buvo nesenai Įkurtas 
fašizmo priešams žudyti. 
Juos kaltino sąmokslu už
mušti patį MussolinĮ ir nu
versti fašizmo tvarką.

Visus apkaltintus išvedė 
anksti rytą, pririšo prie stul
pų, o juodmarškinių fašistų 
milicija iš užpakalio šovė 
jiems Į strėnas.

Kada nors kiti taip pat 
šaudys fašistus.

GRAŽIAUSIA PASAULY 
MERGINA.

1

KINIEČIAI IŠSPROGDI
NO AMERIKIEČIŲ 

LIGONINĘ.
Pekine yra Rokfelerio pi

nigais Įkurta ir palaikoma 
amerikiečių medicinos mo
kykla ir ligoninė. Kadangi 
Kinijoj dabar eina kova 
prieš viską, kas svetimšalių, 
tai ton ligoninėn kiniečiai 
anądien padėjo kelias bom
bas. Viena jų sprogo ir pri
darė daug nuostolių. Dėl ši-

Gražiausia pasauly mer-į to Įvykio Washingtono val- 
gina šįmet buvo pripažinta džia per savo atstovybę Pe- 
Brazilijos pilietė, p-lė Hol- kine pareikalavo iš kiniečių 
landa Pereira. Antrą vietą valdžios, kad ji ištirtų, kas 
laimėjo portugalė Fernan- tas bombas padėjo ir ko
dą Goncales, o trečią—ame- kiais tikslais.
rikietė Beatriče Lee. Gra-1 -------------
žuolės buvo renkamos Rio POLICIJA NULAUŽĖ KA- 
de Janeiro mieste iš šuva- NEVIČIUI KOJĄ REIKIA 
žiavusių visų šalių kontes-' VINIŲ IR PLAKTUKO.

Haverhill, Mass.— Perei
tą nedėldieni čia buvo areš
tuotas Jonas Kanevičius. 
Uždarytas policijos nuova
doj jis pradėjo šaukti: “Ma
no koja nulaužta, koja nu
laužta I” Priėjo prie jo vie
nas policmanas ir klausia: 
“Ištikrujų tavo koja nu
laužta? Gal pašaukti dakta
rą?” “Ne daktarą, bet duo
kit man plaktuką ir vinių.” 
atsakė Kanevičius, “nes me
dinė mano koja nulaužta.”

tančių. Kontestantės turėjo 
būt visai nuogos.

50,000 LENKŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ VO

KIEČIUS.
Poznanės mieste pereitą 

nedėldieni lenkai buvo su
ruošę protesto demonstraci
ją prieš vokiečius, kurie no
rį tą kraštą vėl prikergti 
prie Vokietijos. Demonstra
cijoj dalyvavo 50,000 “pro- 
šepanų.”

PREZIDENTAS YRIGO- 
YENAS AREŠTUOTAS.

Washingtono valdžia žada 
tuojaus pripažinti naują 

vyriausybę.
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Argentinoje ir kitose 
pietų Amerikos respubliko
se laukiama revoliucijų. 
Šiandien galime pranešti, 
kad Argentinoje revoliucija 
jau Įvyko. Ji buvo staigi ir 
gerai organizuota, nes ją ve
dė kariumenė. Prezidentas 
Yrigoyenas areštuotas ir lai
komas kareivinėse kaip be
laisvis. Ministerių kabinetas 
pasitraukė. Laikinuoju Ar
gentinos prezidentu ap
skelbtas generolas Uriburu.

Žinios sako, kad revoliu
cija apėmė visą šalį ir žmo
nės visur pareiškė savo pri
tarimą naujai valdžiai. Ka
da pirmą dieną Buenos Ai
res mieste žmonės susirinko 
sveikinti naują valdžią, se
noji policija bandė juos iš
vaikyt, bet paskui ir pati 
perėjo revoliucionierių pu
sėn.

Per visą perversmą buvę 
užmušta tik apie 15 žmo
nių.

Revoliucijos priežasčių 
Argentinoje buvo daug. Vi
sų pirma, tai bedarbė ir kai
nų kritimas. Darbininkai ne
rimavo, kad nebuvo darbo, 
o ūkininkai buvo nepaten
kinti, kad savo darbo pro
duktus turėjo atiduoti už 
pusdykį, žinoma, čia kaltas 
kapitalistinio surėdymo kri
zis, nuo kurio dabar kenčia 
visas pasaulis, bet žmonės 
paprastai kaltina savo vy
riausybę. Negana to, Argen
tinos prezidentas paskuti
niais laikais pradėjo nesi
skaityti su parlamento auto
ritetu ir ėmė elgtis diktato
riškai. Kariumenėj gi jis 
pradėjo favorizuoti savo iš
tikimus karininkus ir kelti 
juos į aukštesnius laipsnius. 
Tuo labai pasipiktino kiti 
karininkai ir karo ministe- 
ris tuojaus rezignavo. Yri
goyenas, nujausdamas pa
vojų, apstatė savo ramus iš
tikimais sau kareiviais. Bet 
tas jo vistiek neapsaugojo. 
Senų karininkų vadovauja
ma kariumenė sukilo ir po
ną Yrigoyeną suėmė.

Wasbingtono valdžia pa
reiškė, kad į Argentinos vi
dujinius reikalus ii nemano 
kištis. Kaip tik pasirodys, 
kad nauja vyriausybė gali 
išsilaikyti, Washingtonas 
tuojaus ją pripažinsiąs.

Dabar laukiama pana
šaus perversmo Bolivijoj ir 
Brazilijoj.

Štabo viršininkui patarta 
nusišauti, jo padėjėjas pa- 

sipiovė, kitas norėjo 
pasikarti.

Iš Bulgarijos atėjo Įdo
mių žinių. Pasirodo, kad toj 
diktatūros šaly prie val
džios vairo sėdėjo didžiausi 
valstybės išdavikai. Gene- 
ralio štabo viršininkas pulk. 
Marinopolski pardavinėjo 
savo armijos paslaptis Ru
munijos valdžiai, šitą judo- 
šišką jo darbą atskleidė bu
vusieji bulgarų armijos ka- ___ ~
rminkai, kurie po karo su kos derybos tarp valdžios 
Dobrudžos kraštu buvo pri- atstovų ir revoliucionierių 

vadų kalėjime. Vadai suti
ko taikytis ir atšaukti savo 
boikotą valdžiai tik ta są
lyga, kad visi suimti politi
niai kaliniai butų paliuosuo
ti. Valdžia su tuo nesutiko ir 
derybos pairo. Dabar val
džia pradeda aštriau mal
šinti revoliucinį judėjimą.

nusiimti moterišką

TAIKOS DERYBOS 
INDIJOJ IŠIRO.

Indijoj buvo pradėtos tai-

SAKO, DARBININKAI 
IŠSPROGDINO TILTĄ.
Arkansas valstijoj buvo 

statomas naujas tiltas per 
Raudonąją upę (Red Ri- 
ver). Pereitą sąvaitę nakties 
laiku po tuo tiltu Įvyko tris 
vienas paskui kitą sprogi
mai, tiltas tapo išardytas ir 
geležiniai jo sijai sumarmė- 
jo upėn. Statybos kompani
ja sako, kad tai yra unijinių 
darbininkų sabotažas, kam 
ji samdžiusi prie darbo ne 
unijinius.

jungti prie Rumunijos.
Kada šitas skandalas išė

jo aikštėn, tai Bulgarijos ge
ne? alio štabo viršininkas 
Marinopolskis buvo areš
tuotas, tečiaus jam buvo pa
aiškinta, kad revolveris jam 
paliekamas, ir kad iš to jis 
privaląs pasidaryti sau tin
kamų išvadų. Tuo jam duo
ta suprasti, kad jis privalo_____ ____________
nusišauti, ką jis tuojaus ir SINUODIJO KRABAIS? 
padarė.

Išgirdęs apie tai Marino- 
polskio vienas padėjėjas 
tuoiaus išsitraukė kardą ir 

i persipiovė sau gerklę, o ki
tas mėgino pasikarti, bet ne- 

apkasų mortarų. Amerikie- ĮPėjo 3r^u kilpa ant kaklo 
čių laivas atsakė kulkasvai- 
džių ir kanuolių ugnimi. Ko
munistų mortaros buvo su
naikintos 
savo pozicijų. Amerikiečių 
laivas nuostolių neturėjęs. 
Ar buvo kokių nuostolių ko
munistų pusėj, žinios nesa
ko.

Amerikos Karo 
Laivas Šaudo Ki

nijos Komunistus.
Žinios iš Hankau sako, 

kad Amerikos karo laivas 
“Tutuila” turėjo karštą susi
rėmimą su kiniečių komu
nistais. Plaukiant laivui 
Yangtse upe, komunistai 
pradėjo ji šaudyt nuo pa
kraščių iš kulkosvaidžių ir

KARO VETERANAI UŽ-

buvo areštuotas.
Be to d a suimtas polici

jos viršininkas ir kitas aukš- 
ir turėin beo-ti iš tas valdininkas Sofijoj. Vi- 
• Amerikiečiu'si lie kaltinami savo valsty- 

bės išdavimu.

PALESTINOJ KATALI
KAI PIAUNASI SU 

MUZULMANAIS.
Žydų telegrafo agentūra 

praneša iš Palestinos, kad 
Haifos mieste pereitą nedėl- 
dienį tarp katalikų ir mu-

Pereitą sąvaitę Annapo- 
lyje susirinko buvusiojo ka
ro veteranų konvencija, kur 
pietaujant daug delegatų 
užsinuodijo krabais. Vete
ranų konvencija priėmė ke- 
liatą reikšmingų rezoliuci
jų. Viena jų reikalauja tuo
jaus atšaukti prohibiciją, 
kita pataria deportuoti vi
sus komunistus ir nutraukti 
prekybos santikius su Rusi
ja, trečia ragina valdžią 
kuo greičiausia paliuosuoti 
Tarną Mooney iš kalėjimo.

Audėją Unijos Su
važiavimas.

ŠĮ panedėlį New Yorke 
atsidarė United Textile 
Workers unijos suvažiavi
mas, Į kurį pribuvo 75 dele
gatai. Įžanginėj savo kalboj 
unijos prezidentas Mc- 
Mahon daugiausia kalbėjo 
apie audėjų padėtį pietinė
se valstijose. Nors dabar te
nai išrodo viskas ramu, bet 
šita ramybė rymo ant vulka
no, jis sako. Niekur nesą to
kių biaurių darbo sąlygų, 
kaip pietinėse valstijose. 
Bet sąlygos turėsią pagerė
ti, kaip tik pagerės darbai. 
O darbų pagerėjimas esąs 
jau nebetoli. Tuomet ir au
dėjų unija pakilsianti.

NORĖTŲ VAIKUS MO
KINTI ŠNIPĄ VIMO.

Washingtone tapo įkurtai 
prohibicijos agentams mo-i . , .. .
kykla, kur jie bus mokina- i zulmanų buvo žiaurios pio- 
mi šnipinėjimo ir kitokių'Arabų katalikų laik- 
dalvku. Vienas prohibicijos ;r?SC10 J’^akto-
tuzas jau parašė tai mokyk- Jam.al Bachn buvo mi
lai ir vadovėlį, kur jis tarp mainai. Ginčas kilo
kitko pataria agentams nau- kapinių, kuriomis kata- 
doti vaikus šnipinėjimo tik-! lkai muzulmanais nega
lams. Sako, jeigu suaugęs' pasidalyti Iki šiol ara- 
šnipas uostinės apie degtin-,ba3 musėsi tik su žydais, o 
dario namus, tai jį tuojaus dabar jau ir sa\o tarpe pia- 
nužiurės; bet jeigu du vai-

INDIJOS POTVINIUOSE 
100,000 ŽMONIŲ LIKO 

BE PASTOGĖS.
Indijoj labai patvino 

Bramaputros upė. Dideli 
laukai tapo apsemti vande
niu ir prigėrė daug gyvulių. 
Valdžia apskaito, kad apie 
100,000 žmonių liko be pa
stogės.

■i?

dėjo piautis. Ir tai vis dėl ti-
kai bėginės ir žais aplinkui, kfjbn°- Ir kas gi sakė, kad 
tėmydami kas tenai darosi ^mco-ana žmones
viduje, tai niekas dėmesio Į 
juos nekreips.

Mokyklos direktorius 
AVoodcock šitą patarimą 
betgi išbraukė iš knygos.

artimo meilės?
POLICMANAS ŽUVO 

KOVOJ SU BANDITAIS.
Detroito policija gavo ži

nių, kad priemiesty High- 
land Park yra banditų susi- 

, rinkimas, ir pasiuntė tenai 
įkeliatą detektivų. Vienas 

dabar eina 1Qlin!lc. detektivas norėjo 
| pasižymėti narsumu ir vie- 
i nas pats Įsilaužė per užpa- 
| a a • a • • 1 ~ V *1 a •

MUŠTYNĖS IR AREŠTAI 
VOKIETIJOJ.

Vokietijoj uauai jaunas
smarki rinkimų kova. Perei- j basižvi 
tą nedėldieni Hamburge ko- 
mumstai susimuse su fasis- • ka]jnes duris Į plėšikų lin- 
ais‘ J ienas fasistas buvojdynę. Viduje pasigirdo ke- 
uzmustas ir 11 žmonių su- hiatas šūvių ir viskas nutilo. . -. . •
žeista, jų tarpe du pohema- Kada kiti policmanai iėjo J° Pjėsti maisto sandėlius, 
nai. 30 riaušininkų areštuo- | vidų? tenai gu]ėj0 nušautas --j

Viesulas Sunaikino 
Santo Domingo

Miestą.
Pakilusi Karibėjos juroj 

audra pereitą sąvaitę už
griebė Haiti salą ir sunaiki
no Santo Domingo miestą. 
Ši panedėlį gauta Washing- 
tone Raudonojo Kryžiaus 
telegrama sako: “Ruošia
mės steigti ligoninę. Iš ka
nalo graibom skenduolius. 
Upė patvinus. Ozamos til
tas išneštas. Laivai negali 
prieit. Nuo Azua iki sosti
nės išplauti visi keliai ir iš
griauti tiltai. Miestas visai 
izoliuotas, tik orlaiviai gali' 
ji pasiekti. Padėtis greitai 
nepagerės. Trūksta geriamo ?en{* meną turėjo paKaruj* 
vandens. Žuvusiu priskaito- žmones, staiga išėjo is proto 
ma nuo 1,000 ikf 2,500. Su- SaVO P°ną
žeistų yra tarp 5,000 ir 10,- ’ 
000. Gręsia didelis epide 
m i jos pavojus.”

Tūkstančiai žmonių išbu
vo nevalgę nuo 3 ligi 8 d. 
rugsėjo. Todėl šį panedėlį 
išbadėjusios minios pradė-

PROHIBICIJA LAIKE 
RINKIMŲ VOKIETIJOJ.
Vokietijos vidaus reikalų 

ministeris išsiuntinėjo vi
soms valstijoms patarimą, 

(kad rinkimų dienoje visoj 
[šalyje butų uždarytos smuk- 
| lės, nes bijomasi riaušių. 
Rinkimai bus 14 rugsėjo.

NORĖJO PAKARTI 
PATĮ KORIKĄ.

Telegramos sako, kad 
Varšuvos koriko padėjėjas, 
Jan Kolodziejczyk, kuris 
vieną dieną turėjo pakarti 4

vyriausi koriką.
7

ta. Berlyne taip pat buvo 
riaušių ir 75 žmonės areš
tuoti.

ŠEIMININKĖ NUŽUDY
TA, BURDINGIERIS 

PRAPUOLĖ.
New Yorke rasta užmuš

ta 75 metų amžiaus našlė, 
‘Delphine Ryan, kuri laiky
davo 3 burdingierius. Vie
nas jų prapuolė ir paliko 
laišką sakydamas, kad ta 
moteris buvusi tikra “raga
na” ir turėtų būt sudeginta 
ant laužo. Policija jo jieško.

POLICIJOS ARKLYS SU
ŽEIDĖ 28 ŽMONES.
Ant Coney Island, netoli 

Ne\v Yorko, pereitą nedėl
dieni buvo suvažiavę labai 
daug pasilinksminimo jieš- 
kotojų. Raiti policmanai da
rė tvarką. Staiga vienas po
licijos arklys pasibaidė gar
laivio. šoko piestu, numetė 
policmaną ir paskui metėsi į 
minią, parmušdamas po ko
jomis daug moterų ir vaikų. 
Iš viso jis sužeidė 28 asme- 

’nis.

____ ___ ___ j Ši antradienį Washing- 
jaunas detektivas ir vienas gauta da šitokių papil- 
banditas buvo užmuštas.

RUSIJOJ SUŠAUDYTA
6 ŽMONĖS.

domų žinių:
Viesulo pridaryti nuosto

liai kas valanda darosi vis 
didesni. Jau 2,000 lavonų 

Bolševikų žvalgyba Mask- palaidota bei sudeginta. Su- 
voje paskelbė, kad pereitą žeistų yra 5,000 žmonių.1 ORLAIVIAI UŽMUŠĖ 
sąvaitę Rusijoj 6 žmonės bu- Pagalba ateina iš . ungtinių 200 KINIEČIŲ, 
vo sušaudyti, o kiti pasmer- Valstijų, Porto Rico, Kubos, 
kti ilgiems metams kalėji- Meksikos, Venezuelos ir ki- nijoj bombardavo Naningfu 
mo užtai, kad maistu norėjo tur. Daugiau kaip 30,000 miestą, kuri turi paėmę 
spekuliuoti: pigiau jo prisi- žmonių be pastogės. Padėtis Kuangsi maištininkai. Sa- 
pirko, o brangiau pardavi- baisi. Gręsia didelis epide- koma, kad 200 maištininkų 
nėjo. mijos pavojus. buvo užmušta.

KANADOJ BOMBA SU
GRIOVĖ TEATRĄ.

Hamiltono mieste, Kana
doj. pereitą sąvaitę nežinia 
kas padėjo bombą teatre. 
Sprogimas buvo toks smar
kus, kad žmonės manė, jog 
žemė dreba. Teatras suar
dytas, bet žmonių tuo tarpu 
jame nebuvo.

200 KINIEČIŲ.
Kantoniečių orlaiviai Ki-
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|.užmušti ir daugiau
šulų, viso 12. būtent: teisingu
mo ministeri. vidaus ministeri
jos generalinį sekretorių, ar
mijos generalinio >tabo virsi-1 
ninką. tautininkų partijos pir
mininką. ir kitus."

Tai tokia "vienybė tarp i 
■tautininkų, kurie vis skel-

1 
J RUSIJOS VARGAI Šelpkime Lietuvos 

Politinius Kalinius.
Nepaisant visų diktato

riaus Stalino gyrimusi, daly, 
kai eina blogyn. Darosi maž 
daug tokia būklė, kokia bu
vo karui baigiantis. Mies
tuose maisto ir kitų reika
lingų prekių gauti labai sun
ku n- reikia brangiai mokė
ti. Pavadžiui, cukraus sva
ras kaštuoja 3 rublius, srie- 
sto svaras apie 10 rublių. 
Muilo gabalėlis 3 rubliai. 
Popieriniai pinigai turi pri
verstiną nominali kursą, bet 
niekas jais netiki ir dėl to 

i smulkus sidabriniai ir vari
niai pinigai pradėjo žūti iš 
apyvartos.

I -

ja sidabrinių pinigų, popie-! 
rinių nenori imti. G. P. U. 
(čekistai) pradėjo tokius si
dabro rinkėjus gaudyti ir 
kisti kalėjiman kaip speku
liantus. Javų ir maisto pro
duktų supirkimas ir prista
tymas į miestus eina ris sun
kiau. Dideliuose miestuose, 
kaip Maskva, Leningradas, 
labai sunku ir už pinigus 
gauti maisto.

Nepalankus nusistatymas 
bolševikams užsienyje vis 
didėja. Prie to daug prisi
deda bėgliai iš sovietų dip
lomatinių atstovybių. Tokių 
bėglių, tarnavusių Įvairiose 
atstovybėse, atsisakiusių 

i grįžti Rusijon ir išėjusių iš 
! sovietų tarnybos, dabar yra 
i apie 250 žmonių. Visi jie 
pasakoja apie bolševikų ‘ 
tamsius darbus ir atidengia ' 
labai biaurias paslaptis. ‘ 
Daug tokių paslapčių pripa- ■ 

į šakojo buvęs aukštoj vietoj ; 
Besedovskis. Dabar daug' 
jų pasakoja turėjęs aukštą ! 
čekisto vietą Agabekovas. 

’ Gal jų pasakojimai ir nėra 
j teisingi, bet vis tiek jiems ti- 
i kirna ir nusistatymas prieš 
! bolševikus auga.

Daug gadina bolševikams 
užsieniuose Įvairios nešva
rios piniginės aferos. Pary
žiuje dabartinio užsienių 
reikalų komisaro brolis Lit- 
vinovas buvo paleidęs apy
varton daug falsifikuotų 
vekselių, dėl ko nukentėjo 
Įvairus nekalti žmonės. Da
bar vėl Suomijoj. Helsinky, 
sovietų prekybos Įstaigos 
vedėjas išdavė vekselių be
veik 150.000 dolerių sumai. 
Už tą vekselį jis gavo gry
nus pinigus, o dabar sovietų 
valdžia atsisako vekselį iš
pirkti. Amerikoj, su kuria 
sovietai veda plačią preky
bą. Kongresas paskyrė ko-1 
misiją ištirti bolševikų pro-Į 
pagandą. ir komisija, pra
veri us tardymą, siūlo vy
riausybei visus bolševikus, 
vis tiek kokią jie užima vie
tą. iš Amerikos išvaryti ir 
daugiau neįsileisti. Ameri
ka. kaip žinia, iki šiolei ne
pripažįsta bolševikų val
džios ir todėl jų atstovo čia

visai nėra. Yra tik Įvairus į 
prekybos agentai.

Tuo tarpu dėl blogėjan
čios ūkio būklės bolševikai 
labai norėtų gauti paskolą’ Nepersenai “Keleivyje 

žsieny. Bet didelės valsty- ^uvo rašvta tuom klausimu.
nenori kalbėti apie pas- rodos drg Giraitės Žento, 

olą, kol bolševikai nenori Aš pilnai įtikdamas su iš- 
“/inti nei pripažinti seno-’keltais kausimais, noriu 
inių Rusijos skolų. Tų sko-'pratarti nor3 keliatą žodžių, 

lų yra labai daug, ypač Kanados ir viso pasaulio lie-1 
Francuzijai, Anglijai. Ąme-,tuviams, 
rikai. Dabar bolševikai pa-į Draugai, 
sisakė pripažinti bent dali vjajt 
tų skolų, bet tik ta sąlyga.! Yia sakoma:— Per skau- 
jei jiems bus duota kreditų.'smus_j garbę; arba — Per 
Su Anglija jau prasidėjo kaiėjimus—į laisvę. Tų o-

-............. -

ramentą turės atimti.
ėios tribunolo iš praloto Ol
šausko atimti kunigystės sak
ramentą yra ne tik pareiga. 5ja> kad partijos nereikalin- 
bet ir prievolė. Kitaip jis ne- gOS< nes jos rįk ginčus kelia 
gali pasielgti. Valstybinis teis- jr žmones be reikalo erzina, 
mas iš praloto Olšausko atėmė 
visas teises ergo ir kunigu bū
ti teisę. Bet ceremonialiai ta-' 
tai padaryti turi vyskupas." 1

Bet kodėl pral. Olšauskas mery 
kalėjime nėra laikomas ly
giai su kitais žmogžudžiais? 
paklausė reporteris. ______ < ,
jis turi atskirą kambarį,' parodo slaptus 
minkštą lovą ii- daug kito- planus SLA. ardyti 
kių lengvatų? įsi’

Prokuroras paaiškino, ’ 
kad tai jau tokia kunigo pri
vilegija Lietuvoje. To išrei-' 
kalavęs savo kunigams Ro-' 
mos popiežius konkordatą 
su Voidemaru dalydamas, i 
Sako:

i

Bažny-PRALOTAS OLŠAUSKAS, 
VOLDEMARAS IR PET

RULIS.
Pralotas Olšauskas, prof. 

Voldemaras ir Petrulis—tai 
trįs stambus Lietuvos atža
gareivių tūzai. Du pirmieji 
jau sėdi nelaisvėj, o trečias, 
Petrulis, kol kas dar vaikš
čioja laisvas, bet ir jam jau 
ruošiama vieta už grotų. 
Taigi šiomis dienomis “Lie
tuvos Žinių” reporteris nu
vyko pas valstybėj gynėją 
(prokurorą) Kalvaiti pasi
teirauti. kada šitas klerika
lų šulas. Petrulis, bus paso
dintas kriminalistų suolam 
ir ar jis tik vienas bus tei
siamas. ar ir kiti klerikalų 
šulai bus kartu su juo kalti-j 
narni.

Prokuroras atsakė, kad į 
Petrulis bus sodinamas kri-į 
minalistų suolan vienas, ir. 
kad jo byla prasidėsianti 
jau šį rudeni.

Petrulis buvo finansų mi
nisteris prie kunigų val
džios ir, sakoma, pridaręs 
daug suktybių. Dėl jo bylos I 
užsitęsimo prokuroras pa-1 
aiškino taip: >

. ,. . !Jei tamsta matytumei, kiek • 
Petrulio byloj yra prirašyta ir 
pririnkta darinių, tai visai ne
sistebėtume!. kad byla eina 
pirmyn taip lėta:. Tardymas 
tenka atvejų atvejais dirbti Į 
kartu su ekspertais, o eksper-Į 
tyzų darbas poo-oi-; '
atliekamas. Ekspertai t ’ ' 
knygas, dokumentus, atskai- ‘ ka jj kalėjimo visai paleisti 
tomyhę etc. Be to. tardomas ir.'j'yj 
pats kaltinamasis Vytautas! j-įg 
Petrulis. Bet tas kruopštus -a;
tardymo darbas jau baigia-' 
mas." i 

Toliaus reporteris teiravo-Į
Ar tei-’

!
i

ų? Proku-! 
itą reika-, 

Šiaulių ’ 
tardvdo- Į 

ako. kad i 
<--3 vra’ 

tai Voldema-' 
su savo sėbrais 

d. | į j t 
i

SUGAUTAS ĮDOMUS 
KOMUNISTU LAIŠKAS.
“Tėvvnės" 30-tame nu- 
/ paskelbė komunistų 

prezidento" M. Bacevi
čiaus laišką SLA. reikalais. 

Kodėl Laiškas yra Įdomus tuo. kad 
; komunistų 

Jis orą-

“Einant Lietuvos valstybės 
su Vatikanu sudarytu konkor
datu. kunigai kalėjimuose gali 

lokiu tokiu lengvatų, 
dvasiškiui reikia

turėt
Pav.. kaliniai
duoti atskirą kamerą, daugiau 
laisvės ir kitų palengvinimų, 
kuo pralotas Olšauskas ir nau
dojasi. Bet kai ir bažnytinis 
teismas praloto Olšausko bylą 
išspręs ir atims iš jo kunigys
tę. tai tada jau pralotas Ol
šauskas bus paprastas kalinys 
ir privilegijomis naudotis ne
turės pagrindo."

Žmonės kalba, kad norė- 
kunigams prisigerint.

i
!
I
I 
i

I

negali būti ūmai Į darEas kunigams prisigerint. 
riria'Voldemaras norėjęs Olšaus- 
sl-o. rt J—palį-iSU.

igi "Liet. Žinių" reporte- 
paklausė prokuroro, ar 
tiesa. ,
“Taip.—sako prokuroras.— t 

• bė. Tuoj po praloto 
arešto ir jo uždary- 

kalėjimą. p. Voldemaras 
u kreipęs: i Kauno apygar- 
teismą reikalaudama.- pra- 
Olsauską paleist: :- Kalėj:- 
Voldemaras savo reikala- 

ią motyvavo tuo. kad. gžr- 
einant konkordatu dva.- 
negalis būti laikomas

O konkor-

Bet tas 
darbas jau

si apie Voldemarą.
sybė. sako, kad Voldemarui 
bus iškelta byla dėl mėgini
mo bėgti iš Piate!" 
roras atsakė, kad si 
lą dabar tyrinėja 
apygardos teismo 
jas. Jei pasirodys, s 
kaltinamos medžiagos 
pakankamai. t„. . __
ras kanu su savo sėbrą 
bus atiduotas teismu

Be to da prokuroras pa
aiškino. kad Voldemarą 
areštavus, policija padarė 
jo bute krata ir pasiėmė 
daug raštų, kuriuos dabar \ 
perkratinėja ir taip pat jieš
ko apkaltinamos medžia
gos. Jei ras reikalingų do
kumentų. tai pasiliks juo: 
bylai, o kitus grąžins atgal.

Bet jeigu čia apkaltina

ciKra

OHau 
mo i 
rašt 
dos 
lotą 
m o.
• 7 rv

- •-

<ii. einant kMdcordat 
kis negalįs bu*i 
drame kalėjime, 
tą aiškinti 
sienio re: 
konkordatą 
pasirašiusi, 
reikalavimo 
teismas ne 
Oišausk- 
do."

:ur
K Si U

data * ta *
Bet ši
Ka. -

Da

i Repo?
i tirti iš proKUV - 
•dalyka-. buter: vi 
jšistų vald 
•skirtumo

mos medžiagos prieš Volde-i A’imir‘a'"' ■ - --.įsiems esą
.Dmo rūbai .

?bas. Jeigu 
f darbo d a

i.- X mcvai- ‘^ai 
kada jis buvo nusiųstas Ko-’^ Pa^e*-- 
penhagon apmokėti da-! 
nams kai kurias Lietuvos' 
skolas. Apmokėjus tas sko-J 
las. pas ji likę 50.000 daniš-Į 
kų kronų, kurias jis pasisa- ■ 
vinęs ir ligi šiai dienai nėra'šmuli 
Lietuvos iždui grąžinęs. Da-'prieš 
bariniu kursu 50.000 kronų J Rt: 
Tai 1 .■» /irUziviii oi-Ka i

marą ir neatsirastų, tai jis 
vistiek bus traukiamas teis
man dėl pasisavinimo 50.- 
000 kronų valstybės pinigų. 
Tai buvo d a 1921 metais.

tai 15.200 dolerių arba 152.- 
000 litų.

Pagalios reporteris neiš
kentė nepaklausęs prokuro
ro i?- apie Olšausko padėti. 
Mat. Lietuvos žmonėms la
bai rupi žinoti, kodėl šitam 
galvariezui dvasiški jos vy
riausybė vis nenuveika pra
loto rūbų ir neatima 
gystės sakramento, 
klausimą prokuroras 
toki paaiškinimą:

“Vyriausio Tribunolo ......
vuotas praloto Olšausko byloji 
sprendimas vyskupijos kurijai! 
pasiųstas Jiepo< mėnesio pa- Į 
baigoj.

“Taigi dabar bažnytinis tri
bunolas susipažinęs su bylos 
motyvuotu sprendimu, iš pra
loto Olšausko kunigystės sak-

kuni- 
I šitą 
davė

moty-

*
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laisvieji lietu-

deda taip:
■ ‘Gerb. Drau gr:—
“Ne jus vienas barate mus 

už nedavimą informacijų, bet 
gaunam to iš visur. Vienok da
lykai štai kokie yra: j

"Advokatai uždraudė mums] 
daryti bent kokius pareiški
mus savo vardu ir imti pinigus 
nuo kuopu. Tas daroma tam. 
kad nepakenkus bilai. Gi bilos 
nenumirė, bet varomos. Jau 
yra užvedama ir New Yorke 
bila su geru advokatu. Tenai 
bila bus platesnė ir daugiausia 
varoma už pruporcionalį turto 
pasidalinimą. <!: jeigu kur mes 
Įsišoktume, tai tuomet gali iš
eiti taip, kad mes nieko negau
tume. Svarbu mums įrodyti, 
kad mes nesam organizacijos 
skaldytojai, o jie. Gi jeigu jie 
galėtu įrodyti, kad mes skaldy
tojai ir sužiniai skeiiam orga
nizaciją. tai negautume nieko. 
Tas mus ir sulaiko nuo visokių 
pareiškimų."

Toliaus Bacevičius pasa
ko. kodėi komunistai nenori 
siųsti Į Centrą mėnesinių na
rių duoklių. Girdi:

“Musu nusistatymas yra 
tok>. kad aršiųjų gegužinių, 
kurie reikaiauja. mokestis sių
sti. o savu ne. Tas parodys, 
kad nariai nepasitiki valdyba 
ir todėl organizacija eina vel
niop. Tas duos įsikišti inšiuri- 
no iepartamer.tui ir jeigu ne- 
susitaiky*. ta: patvarkys taip, 
kad pale:**: ■• isą organizaciją 
ir Įmokėtus pinigus grąžinti 
kiek*.ženarr. arba grupėms pa
gal -r-itarimą. Tas ir svar- 

a_-_a ė! ne*:untimo mokės
imą. G: jeigu siusi mokesčius ir

- *u~ė- Įrodyt, kad organiza- 
i r.enu.-ter.čia. kad jie yra 

>.ri br . tai tuomet nebūt to 
* ■< jm*. ■ t rganizacijoj suiru

tė- .r mu-ų prašymai teisme 
i", ' .t atmesti, štai kodėi ne- 

'.t*; -iusti."

PLANAVO UŽMUŠTI 
NET 12 TAUTININKU 
••Naujienos” : z/lą 

vokiečių lak . <
'lemenu a...e 

žvalgybn-
’teikos gv'v. 'e
•Iš Vokieti, os - 

bar me* patiriame 
irsiu detalių apse *•■ 
tyrinėjimą. Po a*e' ta*. 
Rusteiką policija tuo?ag? ėr-.ė 
daryti kratas pa- žyme-mrjo-Į 
sius Voldemaro šąli r.: skus. į 
tarp kitu — ir pas Lietu-os { 
teatro artistę Kurmvte.

“Savo laiku, netrukus poj 
\ okiemaro padalinimo iš val
džios, buvo gandų, kad artis
tės Kurmytės bute policija už
tikusi nelegali susirinkimą ir 
padariusi keletą areštų. Volde
maro šalininkų eilėse, matyt, 
irgi nemenką rolę vaidina gra
žioji lytis.

“Apie atentato tardymą dar 
pranešama, kad Rusteikos už
puolikai prisipažinę, jogei są
mokslininkai esą suplanavę

X.

Jj

f 
I

Taigi, broliai, Kanados ir 
viso pasaulio lietuviai! Ar
gi mes turėsim šalto akmens 
širdis ir nepagelbėsim savo 
vienminčiam? Juk jie ken
čia ne už vagystę, ne už 

‘ žmogžudystę. Jie siekė liau
džiai laisvės ir demokratiš
kos santvarkos. Ar leisim 
badu mirti jų šeimynoms? 
Parodykim mes jiems už 
storų kalėjimo sienų, kad jų 
kilnius siekius remia viso 
pasaulio lietuviai. Lietuvos 
diktatoriam parodykim, kad 
mes visuomet pasiryžę stoti 
i eiles ir kovoti už demokra- 

įtiją ir tautos laisvę.
■ Dr. J. Pajaujis išėjęs iš 
I kalėjimo pareiškė, kad poli
tinių kalinių šelpimas yra 
labai ir labai reikalingas.

Taigi, artinantis rudens ir 
žiemos sezonams, patarčiau 
lietuvių išeivijos organiza
cijoms padalyti bent po 
vieną viešą vakarą ir pelną 
paskirti politinių kalinių 
šelpimui. Mes daug aukuo
jant ne taip jau svarbiam 
reikalui taigi nepagailėkim 
dolerinės ir šitam, būtinam 
reikalui.

Apart šitų parengimų, 
reikėtų sutverti politinių ka
linių šelpimo komitetus, ku
rie padalytų rinkliavą lietu
vių tarpe. Tai butų vienas iš 
labai kilnių visuomeniškų 
darbų.

Visi tikri demokratai ko
voja prieš diktatūrą: ar tai 
kapitalo, ar tai fašistų, ar tai 
bolševikų. Bet atsiminkim

■

Atveždami pro-1derybos dėl skolų pripažint- balsių vedami musų bočiai, 
duktus valstiečiai reikalau- į’

PASTABOS
••Laisvės” nuni. 204 rašo, 

kad SLA. puolimo fondas 
surinko aukų $2.550. Išmo
kėjo lojeriams jau $2,240. 
Dabar lojeriams reikia mo
kėti $500, o turi tiktai $310. 
“Draugai,” reikia aukų dau- 
giaus, nes be aukų SLA. ne- 
nuprovosi. O čia dar reikia 
skųsti Elizabeth’o, N. 
miestą.

J.

'•'< Lr.as:. komunistai no- 
zav Įsikištų "inšiuiino” 

- t-į.’Vamer.ta' ir uždarytų 
..-a Susivienijimą.

Baig : arr.a.- “tavoriščius” 
Bacevičių pinduria: “Laiš
kais r-e- -kupųs todėl, kad 
■.er. kad kas musų ’iaiš- 
kua pagautų ir panaudotų

Ir kaip tik šitas p. Bacevi- 
itaus laiškas buvo pagautas. 
..*r.lkro. teisme jis bus svar- 

u.- doKumentas prieš ko-

PAPRASTA PROVO
KACIJA.

„.etjvos laikraščiuose pa- 
vr'riė žvalgybininko Davi- 
davičia®4 “reveliacijos." ku
ri'me jisai •virtiną, kad Pleč-j- 
zaitis ir \okietijos kalėjime į 
dabar sėdėdamas veda nuo-į 
lavini susirašinėjimą su žy
miais socialdemokratų va
dais Kaune.

“Lietuvos Žinių" reporte
ris kreipėsi i Lietuvos so
cialdemokratų partijos va
dus su paklausimu, ką jie 
turi pasakyti Į tas “revelia- 
cijas. Jis gavo atsakymą, 
kad socialdemokratai senai 
jau nutraukė su Plečkaičiu 
visus santikius ii- nuo to lai
ko susirašinėjimo su juo ne
turi. Davidaviėiaus “reve- 
liacija" esanti paprasta 

. žvalgybos provokacija.
i

mušą pirmtakunai. siau
čiant žiauriai carizmo prie
spaudai, ėjo drąsiai siekda
mi kilnaus tikslo: laisvės ir 
demokratijos. Nors daugu
mai jų teko pamatyti amži
nieji kalėjimai ir šaltieji Si- 
byro tyrlaukiai, bet jų kan
čios, jų trūnijanti kaulai, 
neliko be atbalsio. Jie ugni
mi uždegė jaunosios kartos 
širdis ir tironas caras, atsi
mušęs Į jas, susilaukė to. ko 
užsitarnavo.

Kilnesnieji Lietuvos sū
nus sekė savo pirmtakunų 
pėdomis ir nežiūrėdami di
džiausių vargų, padarė Lie
tuvą laisva, demokratiška 
šalim. Liko, rodos, tik ra
miai kuiti kulturini ir eko
nomini šalies gerbūvi, ir 
duoti atilsį tiems kaulams, 
kurie siekdami tikslo krito

Kaip tiktai bolševikas- su
serga, tai tuojaus siunčia sa
vo užvilktus mokesčius Į 
SLA. Centrą. Tegul tik pa- 
sirgs tūlą laiką, arba numirs 
suspenduotas bolševikas ii' 
negaus pašalpos ar posmer- 
tinės, tai bolševikai lyderiai nelygioj kovoj.

Į Bet štai, atsirado naujų 
kad carizmo garbintojų, kurie 

troško nekaltų žmonių krau
jo ir kančių. Ir vieną gražią 
naktį, naudodamiesi demo
kratizmo sukurta laisve, už

I 
i
I ,

į turės slėptis nuo sirgusio ar- 
;ba mirusio artimųjų. 1 1
•mušti negautų.
i —■—
• Brooklyno “raudonoji 
kuopa" No. 1. kuri pirmiaus 
turėjo No. 83, pareikalavo 
nuo SLA. grąžinimo pinigų, 
nes nėra iš ko “sekretorei” 
algos sumokėti. “Raudonoji 
kuopa” visai negalvoja apie 
suspendavimą: ji jau nemo
kėjusi SLA. mokesčių už 
birželio mėnesį.

Visos šalys globoja inži
nierius, o sovietų diktatoriai : „
iššaudė juos. Dabar stalin- va’ ispiėsamas t< 
cai pamatė savo darbų vai
sius: samdo Amerikoje ir 
Vokietijoje inžinierius, di
deles algos moka ir gerai 
maitina, kad tik nepabėgtų.

deda purviną leteną ant Lie- kad tos kovos mes nelai- 
tuvos liaudies ir sutrypia! jei gaV0 draUgus ne
laisvo žmogaus teises. Ir vėl |]ajmėje apleisim. Bolševi- 
musų tautai prasideda var- kaj Puošniai šelpia savo 
gai, kančios, kalėjimai, asa-Į draugus kalinius, todėl jie 
ros ir žudymai nekaltų žmo- drasiau ir eina i kovą su sa- 
nių. Kur vyriausybė laikosi VOprjegaįs 
ginklu, ten į 
nėra tiems kurie nepritaria 
diktatorių užmačioms.

Šiandien Lietuvoje leng-1 
tėvams myli

mas sūnūs, vaikams tėvas, 
mergelei jaunas bernelis. Jų 
visų likimas apgailėtinas. 
Vieni jau ilsis šaltuose ka
puose, kiti pasmerkti il
giems metams kalėti ir ken- 

’čia didžiausi vargą, o gai ir 
badą. Jų.maži vaikeliai ir 
seni tėveliai, netekę savo 

i ašaras.

?p npnritaria I i ^arba kanadiečiai,
i amerikiečiai ir viso pa
saulio lietuviai! Lai sudre
ba demokratijos priešai, ku
rie drįsta trypti liaudies tei
ses.

Surinktas 
siųsti per “Keleivio,” 
jienų.” “Tėvynės 
daros” redakcijas,

Nesenai “Laisvė" gyrėsi, 
kad sovietijoje po penkių 
metų bus geriau ar geriau^ maįinĮoįįi'jųJ nįj“ 
šiai ant ^tieio. pjbat jau n Į)aUg jaunų, ga! busimų tlar- 
.Laisve rašo, kad įm.ustri- ^a masės vadu, atitraukti 
jos vadai yra apsileidę. Ąs^u0 moksIo 
manau kad. vadai neapsi- 
leidę, bet durakai, be prak
tikos ir prityrimo industri
joj vadovauti. Tai ne šautu
vu darbininkus šaudyti!

“Laisvė” rašo, kad industri

Sako, kad iki Naujų Metų 
neliks nei vieno bolševiko 
SLA. P. M.

FEDERAL
NATIONAL

BANK
NES vienas drangas pasakė kitam, kad ši įstaiga dabar 

tarnauja daugiau kaip dešimčiai tūkstančių žmonių 
šešiuose dideliuose ofisuose su turtu virš dvidešimties mi
lionų dolerių ir resursais virš trisdešimties milionų dolerių.

VYRIAUSIS OFISAS
Water, Devonshire ir Washington Streets

SKYRIŲ OFISAI
Back Bay .... Mass. Avc. and Newbnry Street 
East Boston .......................... 2 Maverick Sųuare
Fish Pier ............. Northcrn .Ve. and I> Street
Mattapan ..............................  Mattapan Sqaare
South Boston ............................... 474 Broad" a y

.Varys Federal Reserve System

aukas galima
“Nau-

• ir “San- 
nuro- 

dant kokiam tikslui siunčia
ma. arba tiesiog į Kauną 
vardu F. Bortkevičienės, 
Gedimino gatvė 38 ir L. Pu- 
rėnienės, Ožeškienės gatvė 
11a. Povilas.
Montreal, Can.

n •• •*• •• r • •• 99Rusijos i rečio ji Emigracija
A Į v* • 99Arba Nevozvrascencai.

Komunistai, begelbedami sustoti ėję kai kurie laikraš- 
savo keistai vykdomą savo- čiai.
tiška socializmą, patys ka- Sąryšy su skurdu komu- 
muojasi ir kamuoja milijo- nistų tėvynėj padidėjo vadi- 
nines gyventojų mases. Pa- namoji “trečioji emigraci

ja.” Pirmoji emigracija — 
baltagvardiečiai. Antroji — 
iš Sov. Rusijos gera valia iš
leisti į užsienius. Trečioji— 
įvairus “nevozvraščencai 
atsakingi Sov. Rusijos dip
lomatai, valdininkai, GPU. 
agentai, kurie palieka užsie
ny ir, Maskvos viršūnių 
kviečiami, nebegrįžta į “tė
viškę.” “Nevozvraščencų” 
tarpe yra apsivogusių, kri- 
minališkos praeities tipų. 
Bet yra ir sąžiningų asmenų, 
nusivylusių komunizmo re
žimu. Dabar jie užsieniuose 
kuria atskirą partiją. Gar
sus “nevozvrašcencas” (ne- 
grįžuolis), buvęs atsakingas 
daugely valstybių Sovietų 
diplomatas Besiedovskis
spaudoj paskelbė daugybę 
komunistam nepalankių 
faktų, iki tol buvusių visai 
slaptai. Dabar jis, berods, 
Įstoja Į Rusijos konstituci
nių demokratų, kadetų ei- 

Miliukovo vadovauja- 
“Socialdemokratas.”

I
sigiria vienu kitu laimėji
mu. Įrengę kokią nors pra
monės Įmonę ar Įstaigą. Bet 
esmėj mases skurdina. Ves- 

1 darni vadinamą krašto su- 
jpramonėjimo karą, brenda 
Į tokias pavojingas skurdo 

i gelmes, kuriose paskęs ne 
(tik socializmas, bet nuken
tės paprastieji darbo masių 
reikalai.

Dabar ypatingai suvaržy
tas maisto gavimas. Sovnar- 
komas išleido Įsakymą, pa
gal kuri tik fabrikų darbi
ninkai turi teisės pirkti ba
tus. Pora batų kainuoja apie 
trečdali mėnesio uždarbio. 
“Pravdos” žiniomis. Uralo 
stovykloj žuvo 4,000 vaikų 
nuo šiltinės. Laikraštis skun
džiasi. kad Leningrade vieš
patauja purvas ir reiškiasi 
šiltinės epidemija. “Tass” 
agentūros, žiniomis, pasta
ruoju metu sumažėjo anglių 
gamyba. Jaučiamas popie- j - 
liaus trukumas, dėl ko gali?

t

mas.

-
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SLA. Seimo atbalsiai “pro
gresyvių” fronte ir kitos

naujienos.

Pittsburgho apylinkėje 
“progresyvių” raudonarmie
čių frontas prieš SLA. suiro 
ir eiliniai kareiviai apleido 
savo raudonuosius vadus. 
Pasilikę be armijos, vadai 
patys betvarkėj traukiasi at- j 
gal. Vieni jų seka paskui ei
linius ir siunčia mokesčius į 
SLA. Centrą, o kiti nei pa
tys nežino, ką daryti: ar 
mokėt, ar ne? Jie tik leidžia 
visokius prasimanymus apie

Į mui Pittsburgho apylinkėj 
bolševikai pradėjo vajų dar 

! prieš SLA. Seimą. Tuo tiks- 
: lu jie buvo čia parsitraukę 
savo komisarą Žaldoką ir 
vietiniai komisarukai turėjo 
pasidalinę darbą maž daug 
sekančiai: “drg.” J. Gata-
veckui buvo pavesta užka
riauti Bridgevillės 90 kuopą 
ir Glendale 323 kp.; “drg.” 
Sliekui, Sliekienei ir Pipirui

SLA. ir keikia jo viršinin
kus, ir visus SLA. darbuoto
jus.

Pittsburgho ii' apylinkės 
“progresyvių” seimo dele
gatai sugrįžo iš Chicagos 
parsiveždami orderius iš 
“vyriausio progresyvių šta
bo” pervaryti kuopose nuta
rimus, kad nesiųsti mokes
čių Į SLA. Centrą, bet laiky
ti pinigus kuopose iki “pro
gresyvių” Pildomoji Tary
ba, su Bacevičium priešaky
je, per teismą paims visą 
SLA. turtą ir knygas iš tų 
nelabųjų “gegužninkų.” Va
saros karščiuose mažai na
rių tesilanko į susirinkimus, 
o “progresyviai” veikė ant 
greitųjų, ir SLA. nariai da 
nebuvo spėję sužinoti, kas 
ten Chicagoje pasidarė. To
kiu budu “progresyviams” ir 
pavyko pervaryti nutarimus 
nesiųsti mokesčių Į Centrą, 
o laikyti kuopose.

Bet kaip tik SLA. nariai 
sužinojo apie “progresyvių” 
smurtą SLA. Seime, tuojaus 
ir truko “progresyvių” blo- 
fo burbulas. Nariai pradėjo 
nerimauti, nes pamatė, jog 
nutarimas nesiųsti mokes
čių į Centrą yra tas pats, 
kaip kad butų nutarta išsto
ti iš SLA. atsižadant visų 
savo teisių prie apdraudos 
ir pašalpos. O išsižadėti pa
šalpų ir apdraudų dėl “pro- 
gresyviškų” užmačių, tai 
jau tikrai kvailas dalykas. 
Net karščiausi “progresy
viu” šalininkai nenorėjo 
tiek rizikuoti, ir “progresy
viu” frontas pradėjo griūti. 
Tose vietose, kur randasi 
po 2 SLA. kuopas, t. y. vie
na bolševiku, o kita SLA. 
ištikima, nariai pradėjo rei
kalauti persikėlimo lakštų 
iš “progresyvių” kuopų. 
Valdybos nenorėjo lakštų 
duoti. Pavyzdžiui, McKees 
Rocks 286 kp. nariai, ne
gaudami persikėlimo lakštų 
iš savo kuopos, kreipės į 
Centrą su prašymu, kad 
juos perkeltų Į 353 kuopą. 
Bet ir Centras ne visų norus 
galėjo patenkinti, nes 353 
kuopa ne visus norinčius 
persikelti priėmė; mat, no
rinčių persikelti tarpe buvo 
ir karštų bolševizmo garbin
tojų, tai tokių 353 kp. nepri
ėmė. Jie dabar siunčia savo 
mokesčius Į Centrą pavie
niais.

Bridgevillės 265 kuopos 
nariai ir pradėjo reikalauti 
persikėlimo lakštų Į 90 kp. 
Bet 265 kuopos “progresy
viai” pamatę, kad gali ne
tekti visų savo narių, tuo
jaus atšaukė nutarimą ir 
mokesčius siunčia regulia
riai i Centrą.

Kitos “progresyvių” val
domos kuopos Pittsburgho 
apylinkėje irgi jau siunčia 
mokesčius Į Centrą. Bet kai 
kurios d a sabotažuoja: siun
čia mokesčius tik tų narių, 
katrie eina prie suspendavi
mo, o kuopos ižde pasilaiko 
tik už du mėnesiu. Bet bol
ševikai tai daro be narių ži
nios, nes nariai moka mo
kesčius, kad butų į Centrą 
pasiųsti, o ne kuopoj laiko
mi. Anksčiau ar vėliau tokie 
“progresyvių” darbeliai iš
eis į aikštę.

SLA. kuopų užkariavi-

buvo pavesta užkariauti So- 
.ho 40 kp.; “drg.” Miliaus- 
į kui Washingtono, Pa., 258 
kuopą, žodžiu sakant, kone 
visos SLA. kuopos Pitts
burgho apylinkėje buvo ap
rūpintos “prajgresyviškais” 
generolais. Bet jų vajaus pa
sekmės buvo visai prastos. 
Netik kad ne užkariavo nau
jų pozicijų, bet ir savas po
zicijas prarado. Pavyzdžiui, 
“drg.” J. Gataveckas netik 
kad negavo važiuoti į SLA. 
Seimą nuo 128 kp., bet buvo 
suspenduotas už skandalus 
ir šmeižimą Pildomosios 
Tarybos. O kad tokie daly
kai galėję atsitikti su Gata- 
vecku 128 kp., tai pirma nie
kas nebutij tikėjęs, nes tai 
buvo Gatavecko tvirtovė.

O kiek tas vargšas darė 
tripų į Bridgevillę, kad už
kariauti 90 kuopą! Kiek jis 
yra nuplėšęs puspadžių, 
kiek yra landęs po lietuvių 
stubas ir kiek visokių lape
lių yra išdalinęs! Ir viskas 
veltui!

Viso to sunkaus darbo pa
sekmės buvo tokios, kad iš 
40 SLA. kuopų Pittsburgho 
apylinkėje komunistai tega
lėjo surinkti tik 6 delegatus 
teisėtai išrinktus i SLA. Sei
mą, tuo tarpu kai jų priešai 
turėjo išrinkę 20 teisėtų de
legatų vien tik 3-čio Apskri
čio ribose. O jei bolševikų 
priešai nors pusę tiek butų 
dirbę užkariavimui bolševi- 

j kiškų SLA. kuopų, tai bol
ševikai nebūtų galėję pa
siųsti nei vieno delegato Į 
SLA. Seimą.

Bolševikų nepasisekimo 
priežasčių yra daug, bet 
svarbiausia jų, tai Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje. Šitą organizaci
ją bolševikai turi užkariavę 
ir “darbininkiškai” valdo 
jau per eilę metų. Žymesnės 
jos kuopos randasi Pitts- 
burghe ir apylinkėje, o Cen
tras randasi McKees Rocks, 
Pa. Dauguma APLA. narių 
kartu priklauso ir prie SLA., 
todėl gali palygint “darbi
ninkišką” APLA. tvarką 
prie “gegužinės” SLA. tvar
kos. Šiems nariams jokiu 
budu neįkalbėsi mesti “ge
gužinę” tvarką, o imti “dar
bininkišką” bolševikų dik
tatūrą. Abelnai, Pittsburgho 
lietuviai turėjo progų prisi
žiūrėti, kaip bolševikai val
do APLA., kaip jie visai ne
siskaito su paprasčiausiomis 
narių teisėmis, kaip jie tąso
si po teismus su nariais bei 
kuopomis ir visur vartoja 
smurtą. Dėlto jiems ir nepa
vyko SLA. kuopų patraukti 
savo pusėn. S. Bakanas.

NORWOOD, MASS. 
Maža pataisa.

“Keleivio” Nr. 35. kores
pondencijoj iš Norwood, 
Mass., yra suminėta Bago- 
čiaus išėjimas iš SLA. orga
nizacijos. Bet aš turėjau po
lemiką su Mizara ne apie iš
metimą B. iš SLA., bet iš 
L. S. Sąjungos. Nors tai maž
možis, bet teisybės dėlei ver
ta pataisyti. Be to, reikia pa
stebėti, kad bolševikėliams, 
arba kaip kas juos vadina, 
Maskvos davatkoms, skaity
ti “Keleivi” uždrausta, kaip 
žydams kiauliena, bet pa
matę viršminėtą korespon
denciją, nabagėliai, skaito, 
džiaugiasi ir šviečiasi.

J. Pakarklis.

WATERBURY. CONN. 
Darbai blogėja. Komunis

tus atleidžia ii darbo.
Waterbury ir apielinkėj 

darbai nesigerina, bet dar 
vis blogėja. Praeitą žiemą 
dirbo kui' kas geriau negu 
dabar. Sausio ir vasario mė
nesiais dar vidutiniškai 
dirbdavo po 4-5 dienas į są
vaitę po 8-9 valandas į die
ną. Bet dabar, kaip tiktai 
užstojo birželio mėnuo, tai 
visiškai velniop nuėjo. Da
bartiniu laiku nors dirbtu
vės ir dirba po 7-8 valandas 
Į dieną po 3-4 dienas i są
vaitę, tečiau, mažai kas iš
dirba tiek laiko. Nors iš ryto 
ir sueina visi darbininkai, 
bet vieną, ar dvi valandas 
išdirbus, žiūrėk, bosas jau 
ir dalina pasus. Ir taip iki 
ateina > ’7irta valanda po 
pietų, nelieka nei vieno dar
bininko dirbtuvėje. Taigi, 
dabartiniu laiku jei žmogus 
gauni išdirbti per sąvaitę 
kokią dvidešimt valandų, 
tai labai gerai. Mat, dirbtu
vių savininkai įvedė tokią 
sistemą, kad nepadidinus 
bedarbių skaičiaus, tai ne
atleidžia iš darbo ant visa
dos, bet duoda visiems užsi
dirbti nors po dolerį, kitą. 
Kad iš tokio uždarbio žmo
gus negali pragyventi, tai, 
žinoma, darbdaviui neapei
na.

Taipgi bedarbė dikčiai 
atsiliepė ir ant įvairių biz
nio įstaigų. Dabartiniu lai
ku Water’oury yra uždary
ta vienas trečdalis įvairių 
biznio įstaigų ir krautuvių. 
Pačiam miesto centre, kur 
nugriovė daugelį senų bu- 
dinkų, ant tos vietos stato 
naują mūrą, apie pusės mi
lijono dolerių vertės. Birže
lio pradžioje kaip pradėjo 
senus bud inkus griauti, tai 
tie biznieriai, kurie turėjo iš 
ten išsikraustyti, pareiškė, 
kad, girdi, jie kitose vietose 
biznių nesidės, bet užsida
rys ir važiuoja ant vakacijų. 
Ten buvo apie 30 įvairių 
biznio įstaigų. Bet ir taip vi
sam mieste kur tiktai žiuri, 
tai tuščios ir tuščios krautu
vės. Atrodo, miestas apmi
ręs. Tai vis bedarbės pasek
mės. Nors žmonės ir žiūri
nėja apie krautuvių langus, 
bet nieko neperka.

Kaip tiktai komunistai 
pradėjo savo “revoliuciją” 
kelti, tuojau dirbtuvių savi
ninkai pradėjo atleidinėti iš 
darbo komunistus. Kadangi 
Waterbury tarpe ameriko
nų ir kitų tautų nesiranda 
jokis komunistas, tai iš jų 
niekas ir nenukenčia. Visas 
tas blofas, ta komunistiška 
“revoliucija” diriguojama 
kelių silpno proto lietuviš
kų Maskvos agentėlių. 
Tiems gaivalams, kartais, 
pasitaiko vieną, kitą lietuvį 
darbininką suklaidinti. At
ėję tie agentai iškaulina ke
lis dolerius ir siuntinėja 
“Laisvę.” O tas labai daug 
palengvina amerikonams 
darbdaviams patirti ir suži
noti kuris iš jo samdininkų 
priklauso ir remia komunis
tus. Tą tuojau ir atleidžia iš 
darbo. Pirmiau to dar neda
rydavo, bet dabar jau pra
dėjo tą darbą. Jau kelis to
kius yra atleidę. Dabar dirb
tuvėse bosai teiraujasi kuris 
iš darbininkų skaito komu
nistiškus laikraščius ir re
mia juos morališku ar mate
riališku budu, tuos ir atlei
dinėja. Kad tuos agentėlius 
atleidžia, tai tiek to: jiems 
tas darbas neapsimoka, jie 
iš jo duoną nevalgo, o Mas
kvos senvičiais minta. Bet 
iškada tokių žmonių, kurie 
nesuprasdami busimo blogo 
sau, viešai pasirodo, kad jie 
yra komunistų rėmėjais, 

j skaito jų laikraščius ir tokiu 
budu patys save išduoda ir

netenka darbo. Taigi, ge- mažai ką uždirbi, bet visgi 
riaus yra apsižiūrėti kol ne- 
pervėlu. Žinoma, nors da
bartiniu laiku ir dirbdamas

šimtą kartų geriau negu dar
bo netekus visiškai.

Amerikos Pilietis.
Polemika Ir Kritika

KANADOS LIETUVIAI
MONTREAL, CANADA.

Išnaudojimo biurai.
Bedarbei galo nesimato. 

Tuomi naudojasi visoki 
svieto perėjūnai ir suvargu
sius bedarbius išnaudoja.

Čia yra keliatas darbo ga
vimui ofisų. Nors ir per juos 
sunku darbo gauti, bet dar
bininkų pulkai kasdien čia 
atsilanko. Mat biurų vedė
jai, nors ir neturėdami pa
reikalavimų, languose iš
stato skelbimus, kad tiek ir 
tiek dešimčių darbininkų 
reikalaujama. Darbininkai 
eina ir po 10—15 dolerių 
moka, kad gauti darbo. Re
tas kuris gauna darbą, ir re
tas atgauna pinigus atgal. 
Pasitaiko ir gudresnių žmo- 
nią kurie išnaudotojus įki
ša keliom parom ir į kalėji
mą.
Piknikas ir “prakalbos.”
Rugpiučio 23 dieną, Mon- 

trealo lietuvių literatūros 
draugija surengė pikniką. 
Piknikas buvo smagus. Nors 
“black horse’ui” leidimas 
negauta, bet musų moterė
lės norėdamos kad vyrai 
linksmesni butų, šito skysti
mėlio turėjo atsivežę. Girtų 
nedaug matėsi.

Besitęsiant piknikui, vie
nas komunistėlis pasistatė 
stalą ir užlipęs ant jo pra
dėjo “spyčių.” Nieko įdo
maus nepasakė: priminė 
kad esam darbininkai (lyg 
mes patys nežinom kuo 
esam?), ragino nepasiduoti 
bosam, nedirbti už pigų mo
kesnį (kai badas gręsia— 
žmogus dirba už pusdykę), 
kvietė laikytis vienybės ir 
po šitų gražių žodžių ėmė 
raginti išsirašyti “Laisvę,” 
nes, girdi, tik ją skaityda
mi viską atsieksim (o kokiu 
tai stebuklu įvyks — kalbė
tojas nepasakė). Dabar, 
girdi, “Laisvė” atpigus, tik 
$5 (ko tai reikėtų, jei laisvę 
tik už $5 galėtum nusipirk
ti!).

Toliau, kalbėtojas už
klausė ar visi suprato jo 
“pamokslą,” bet publika ty
lėjo : tik iš vieno, kito kam
po atsiliepė, kad vietoj “Lai
svės,” geriau nusipirkti 
“black horse” (čia taip va
dina gėrimėlį).

Kasdieninis laikraštis — 
atsiliepė publikoj — mums' 
nereikalingas, nes dirbda
mas po 16 valandų į dieną, 
neturi kada skaityti nei są- 
vaitinio. Mums nereikia to
kio laikraščio, kuris tik Mas
kvą garbina. Mes matėm sa
vo akimis, ir ką Rusija per- 
kentėjo, nenorėkim to su
laukti ir tokioj laisvėj gy
venti. Komunistai drumsčia 
darbininkus, jie norėtų dar 
didesnės bedarbės, nes tuo
met, mano, greičiau sukeltų 
“revoliuciją.” A. Bellgas.

tautiečiai bastosi iš vietos į 
vietą darbo ir duonos jieš- 
kodami. Teko matyti kelios 
tokios “ekskursijos,” kur 
pasiėmę maišelį su pora bal
tinių, slaptai sėda ant freito 
ir važiuoja kur veža, kol tar
nautojai pastebėję išveja 
kur pakliūva: miške ar kal
nuose. Kur ir nuvažiuoja, 
randa tą patį, nes šiais me
tais Kanadoje darbų labai 
mažai. Darbdaviai naudo
jasi proga ir numušinėja al
gas ligi minimumo. Tai da
ro dėl to, kad prie mažiau
sio darbelio darbininkų sto
vi 100-tą kartų daugiau ne
gu reikia. Farmeriai irgi iš
naudoja darbininkus. Taip 
vietoj mokėtų kitais metais, 
kūlimo laiku, 6-7 dolerių 
dienai, šiais metais moka
ma 3-3.50. Dėl šitų prie
žasčių ir organizacinis gyve
nimas labai sunkiai važiuo
ja. Gyvenantieji vietoje 
stengiasi padaryti šiokius 
tokius suėjimus, piknikus ir 
kitką. Tokiuose suėjimuose 
labai smagu laikas praleisti. 
Po sunkaus darbo ir blašky
mosi svetimųjų tarpe, čia 
smagu nors valandėlę pabū
ti gražiam lietuvių būrely.

Rugpiučio 25 d. turėjom 
pikniką “šventųjų” ir “pra
keiktųjų” vienoj vietoj. 
“Prakeiktieji” (komunistai) 
biskį paagitavo už savo 
spaudą. Prašė išsirašyti 
“Laisvę” ir “Vilnį,” nes da
bar, girdi, prenumerata nu
piginta. Nesimatė išsirašan
čių, nes, girdi, šiandien pa
sibaigė pigumo terminas ir 
reikia mokėti pilną prenu
meratą. Iš lietuvių yra kelia
tas “tavoriščių,” bet žymės 
jie čia nesudaro.

P. Liaukiavičius.

“Progresyvių” nachališku- Įdirbęs darbininkų reikalu 
mo pavyzdys ir kas yra tas i (kiek dabar dirba, tai jau 

“Anx.” S Roiliuiil™. (ne mano dalykas). “Drg.” 
j S. Reikauskas kitąsyk va
dindavosi Reikovas, o kaip 
kada S. V. Reikus, kaip ka
da Reikauskas ir “drg.” S. 
Reikauskas jokio sunkaus 
darbo nėra dirbęs nei dirb
tuvėje, nei kasyklose (gal 

j dabar ir buvo nuėjęs į ka
syklas?).

Apie 10 metų, ar daugiau, 
“drg.” S. Reikauskas dau
žėsi po Clevelando ir Pitts
burgho aD.ylinkes ir parda
vinėjo kokios ten kvepalų 
ar “parfumų” fabrikos Še
rus; bet pasirodo, kad tie Še
rai buvo be vertės ir pirkę 
tuos Šerus žmonės buvo ap
gauti ir “drg.” S. Reikaus
kas buvo kažin kur dingęs iš 
Pittsburgho apylinkės ir ne
pasirodė per kokią porą ar 
daugiau metų. Už poros me
tų “drg.” S. Reikauskas ir 
vėl sukinėjosi apie 'Pitts- 
burghą, pardavinėdamas 
renkaučius, tik, žinoma, 
vengdavo užeiti į tas vietas, 
kur pirmiau buvo pardavęs 
tų “parfumų” šėrų.

Šiuo kartu, “drg.” S. Rei
kauskas netik kad pardavi
nėjo renkaučius, ale jau bu
vo geras “tėvynainis,” dar
buodavosi su sandariečiais, 
bendradarbiavo “Dirvai,” 
rašinėdamas žinutes, ir sa
kydavo, kad jo tikslas esąs, 
renkaučius pardavinėjant 
užsidirbti pinigų ir važiuoti 
į Kaliforniją kad patekus į 
“mūvės” ir atsižymėjus.

Pittsburgho lietuvius Rei
kauskas aprūpino renkan
čiais ir leidosi vakarų link, 
tik pamiršo su nekuriais 
pittsburghiečiais atsiskaity
ti. Da ir šiandien keli lietu
viai nesulaukia tų orderiuo- 
tų renkaučių.

Aš nežinau ar “drg.” Rei
kauskas pasiekė Kaliforni
ją ir ar turėjo laimės daly
vauti “muvėse” ir atsižymė
ti. Mes, pittsburghiečiai, ne
kartą “šiove” žiūrėdavom į 
judamus paveikslus, ar kar
tais nepamatysim savo Rei- 
kaus kokioje žymioje rolė
je, bet nematėm. Tik už me
tų, ar daugiau, jau musų 
Reikus ir vėl Pittsburghe; 
bet jau ne pėkščias ale va
žiuotas. Jau turėjo armobilą 
ir jau ne renkaučius parda
vinėja, ale kitus dalykus ir 
daugiausia daro biznį su 
moterimis. Šiuo kartu “drg.” 
S. Reikauskas ilgai neuž
truko Pittsburghe, bet lei
dosi rytų link, iki pasiekė 
kietųjų anglių apylinkę ir 
čionai, matomai, gavo komi- 
saro“činą” ir daro biznį 
ne tik savo tavoru, ale ir Le
nino dvasia, tarp nesusipra
tusių angliakasių.

Šis Reikausko pavyzdys 
pilniausiai atitinka ir ki
tiems bolševikiškiem komi- 
sarukam, kurie jokio nau
dingo darbo nemoka, o sun
kų darbą dirbti tingi ir ne
nori. Tokie tinginiai geriau
sią prieglaudą randa raudo
najam biznyje; apsimaska- 
vę darbininkų gynėjais, vi
lioja iš nesusipratusių dar
bininkų centus.

Bet ir raudonajam bizny
je tam bunčiui dykaduonių 
ir tinginių jau pradeda da
rytis ankšta, ir jei tik nepa
siseks komunistų partijai 
užkariauti SLA. (o pasisek
ti jokiu budu negali), tai ir 
komisarai susilauks blogų 
metų ir jei nenorės badauti, 
tai bus priversti eiti į mai
nas anglių lioduoti.

Gaila, kad tokie tinginiai, 
kaip Reikauskai, Žaldokai, 
randa pakankamai nesusi
pratusių angliakasių, kurie 
da duodasi tiems parazi
tams mulkinti. S. Bakanas.

“drg.” S. Reikauskas.
“Tėvynės” num. 34, ap-! 

žvalgėje užtikau ištrauką iš 
Brooklyno komunistų orga
no kur rašoma, kad: “Drg. 
S. Reikauskas davė platų 
raportą iš Chicagos seimo 
nurodydamas visur juodus 
darbus “gegužinės klikos.”! 
Iš to Brooklyno komunistų 
šlamšto aprašymo gauni įs
pūdį, kad “drg.” S. Reikau
skas buvęs delegatu SLA. 
Seime. Tikrenybėje, “drg.” 
S. Reikauskas netik kad ne
buvo SLA. 36-to Seimo de
legatu. ale nebuvo nei Chi- 
cagoj, laike SLA. Seimo, nei 
nematė to “Chicagos sei
mo,” apie kurį taip “pla
čiai raportuoja” Shenan- 
doah, Pa., “progresyvių” 
sušauktam susirinkime. Aš 
esu tikras, kad “drg.” S. 
Reikauskas vargiai ar prie 
SLA. priklauso ir apie SLA. 
tiek težino, kiek prisiskaito 
iš Brooklyno komunistų 
šlamšto ir kitų komunistinių 
šlamštelių.

Nežiūrint į tai, jis turi pa
kankamai komunistinės drą
sos duoti “plačius raportus” 
apie tai, ko pats nematė ir 
nežino. Tai ir da vienas 
“progresyvių” nachališku- 
mo pavyzdys.

Dabar, kas yra tas “drg.” 
S. Reikauskas, kuris pasta
ruoju laiku baladojasi apie 
kietųjų anglių kasyklų lietu
vių kolonijas? Sprendžiant 
iš komunistų šlamštų apra
šymų, “drg.” S. Reikauskas 
yra pakeltas net į komisaro 
“ciną” ir tose apylinkėse 
vadovauja “progresyviams” 
netik raudonajam bizny, ale 
ir dėl užkariavimo SLA. 
Gal bus neprošalį kietųjų 
anglių apylinkės lietuviams 
arčiau susipažinti su “drg.” 
S. Reikausko netolimos pra
eities rekordais, kaip “sun
kaus darbo” darbininko, ir 
kiek “drg.” S. Reikauskas
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MONTREAL, CANADA.
Iš lietuvių gyvenimo.

Šiais metais Kanados lie
tuvių dauguma atsidūrė sun
kioj padėty. Daugumas mus 
brolių nedirbo visą žiemą ir 
vasarą, todėl suprantama 
koks gali būt gyvenimas jei
gu reikia pas draugus pra
šyti pagalbos.

Yra sakoma, vargas tai 
tautos gyventojų daliai, ku
riems tenka dėl įvairių gy
venimo aplinkybių emigruo
ti į svetimus kraštus. Ištik- 
rujų, lietuvių didelė dalis 
kamuojasi emigracijoj. 
Skaudu žiūrėti kaip musų

Dėl ko kartais sustabdoma ' aiškina, kad jis norėjęs tik 
traukiniai. . įsitikinti ar traukinio stab-

Visi žino, kad einančio ’ džiai gerai veikia. “O štai 
traukinio be svarbios prie-: 25 frankai, kuinuos aš turiu 
žasties sustabdyti neleidžia- į sumokėti pabaudos” — ta
ms, TT^ savavali ko roibsiin rė jis traukinio palydovui, 

duodamas pinigus.
ma. Už savavalį, be reikalo,' 
traukinio sustabdymą tenka 
mokėti gana didelės pabau
dos. Bet kai kada pasitaiko 
tikrai juokingų priežasčių, 
dėl kurių vienam ar kitam 
keleiviui ateina galvon min
tis sustabdyti traukinį. 
Prieš karą, Rusijoj, vienas 
praščiokėlis sustabdė trau
kinį dėl to, kad jam iškišus 
pro langą galvą, vėjas nu
nešė kepurę. Dabar du įdo
mius traukinio sustabdymo 
pavyzdžius paduoda šveica
rų spauda. Šveicarija yra 
gražus, kalnuotas kraštas, 
kurį mėgsta lankyti svetim
šaliai, o ypač anglai. O ang
lai yra keisti žmonės. Štai, 
vienas anglas važiuodamas 
Šveicarijos traukiniu, su
stabdo netikėtai traukini. 
Atbėga susijaudinę trauki
nio palydovai. Kas atsiti
ko? — klausia jie anglą. O 
šis ramiausiai atsako: “Man 
labai patinka šis reginys, 
todėl sustabdžiau traukinį, 
norėdamas ilgiau pasigro
žėti.” Kitas anglas, važiuo
damas S. Gotardo tuneliu, 
paklausė konduktorių, kiek 
baudos yra mokama už 
traukinio sustabdymą. “25 
frankai” — atsakė konduk
torius. Po kelių minučių 
staiga tunely sustoja trau
kinys, labai įbaugindamas 
keleivius. Viri klausinėja 
kas įvyko. Tada anglas pa-

>

Majoras ir plėšikai.
Vienoj Turkijos provin- 

cijoj plėšikai puldavo kelei
vius, sukeldami nerimo. 
Valdžia buvo priversta, ga
lų gale, pasiųsti majorą Sidi 
Suppuff Aga su kuopa ka
reivių į tą provinciją plėši
kų sudrausti. Po keturių mė
nesių darbo majorui pavy
ko plėšikų gaują pavyti. 
Prasidėjo kova, kurios re
zultate plėšikai kuo ramiau
siai paspruko su visu gro
biu, palikę kovos lauke savo 
vieną užmuštą draugą. Ma
joras įsakė kuopos raštinin
kui rašyti pranešimą:

—Rašyk pranešime, — 
tarė majoras raštininkui, 
kad nukovėm 50 plėšikų...

—Bet, pone vade, iš viso 
yra nukautas tik vienas, — 
nedrąsiai pastebėjo rašti
ninkas.

—Rašyk, ką liepiu, tu, 
apdegusios ožkos vaike, — 
sudraudė raštininką majo
ras, — rašyk, kad žuvo 50 
plėšikų, nes jų yra tiek 
daug, kad niekad niekas jų 
nesuskaitys.

Mokslas yra didžiausis 
darbininko ginklas kovoje 
su kapitalu. Įsigyk tą ginklą 
skaitydams gerą literatūrą.



kėlęiv i s No. 37. Rugsėjo 10 d., 1930.--------------------------------

Sveikatos Kampelis.
I

MOTERIS KONSULAS.

Z

—Sav, Maike ’ Koman. visuomet 
Jau šiandien tu nuo kritikų 
neišsisuksi.

—Labai gerai, tėve. Aš 
labai myliu rimtus debatus, 
nes juose žmogus lavina sa
vo protą.

—Olrait. tu lavink savo 
protą, bet pažiūrėsi, kaip aš 
tave šiandien sukritikuosiu.

—Taigi kalbėk, tėve, ką! 
norėjai pasakyti.

—Kadaisia tu man. Mai
ke, sakei, kad tokia dukau- 
na asaba, kaip pralotas Ol
šauskas, kaltas nužudyme 
kokios ten bobos Birštone.

—Aš ir dabar tą pati sa
kau, tėve.

—Ju rong, Maike. Man 
zakristijonas dabar išviro- 
zijo, kad jis nekaltas, ba du- 
kavenstva ir po šiai dienai 
neatimta iš jo kunigystės 
stono. Ir. sako, neatims, o 
svietavo sūdo pasmerkimą, 
sako, prezidentas Smetona 
pakasavos ir pralotėlis bus 
laisvas kaip buvęs. Man za
kristijonas skaitė gazietoj. 
kad Olšauskas jau antrą 
prašeniją parašęs preziden
tui. bet tas vis bedievių pri
sibijo ir pralotėlio nepalei
džia.

—Tą viską, tėve, aš pui-j 
kiaušiai žinau. Dvasiškija 
nors ir Įsitikinus, kad Ol
šauskas kaltas, bet savoj 
sprendimą

plačiai gyveno. 
Dar prieš karą, kuomet Lie
tuvos kunigai vaikščiojo su 
ilgais andarokais, Olšaus- 

ikas jau atbulinio kalnie- 
’riaus nenešiojo.

—Jei šitaip. Maike. tai te- 
Įgu jį bala. Geriau papasa 
kok kaip musų senoj kont- 
rėj einasi. Sako, vėl vieną 
činaunyką norėjo nušauti. 
Ar teisybė?

—Taip, buvo pasikėsini
mas ant žvalgybos viršinin
ko Rusteikos.

—Džy! net man plikė 
šiaušiasi. Plaunasi, kaip Čai- 
nijoj... Bet Čainijoj nors 
žmonių daug yra, o lietuvių 
tik saujelė, ir tie neišsiten
ka.

—Ir smaugsis, tėve, tol, 
kol liaudis nenušluos dikta
tūros mėgėjų.

—Taip. Maike: 
sakiau, kad be 
nebus parėtko.

—Carai, tėve, 
veno savo amži 

i jie nebegrįš.
—Tai kas turi kašta val

dyti?
—Krašta

aš senai 
ciesoriaus

jau atgy- 
ir daugiau

turi valdyti 
liaudis. Visa visuomenė turi 
.turėt lygias teises, ji renka- 

žinau. Dvasiškija gį parlamentą arba seimą, 
įsitikinus, kad OI- |renka prezidentą ir kitus 
kaitas, bet savo i tarnautojus. Valdžia priva- 

vis atidėlioja ir|j0 R3 valdvti liaudi, kaip 
nenon jo nubausti. Nes jei-lkokius avinus. bet turi bau
gu dvasiškas teismas ji nu-if)£jaj tarnauti. Tokia tvarka, 
baustų, tai tuomi jau patystėve, vadinasi demokratija 
kunigai prisipažintų, kad jų ir vra tobuliausia, tik šian- 
tarpe yra didžiausias doros!f|jen jį turi dar daug priešu, 
susmukimas. Jeigu Smetonai _ . . ' ‘
dabar Olšauską paleistų ir L ,H • man atro^°’
bausmę jam dovanotu, tai pao ^.ei.ai;_ .. .
dvasiškija nieko ir nesaky- .—Užtaigi, teye, reikia Vi
tu. Vienok vargu tikėtis, -^įprasti ir nepalai
kai Smetona drįstu ši gal-!k-vtl įokuJ tams-v,b;^ aPasta‘ 
važudi išteisinti, ir vieną. irlN' ° ™esus ir dėtis prie tų 
antra’ Olšausko prašymą I?™’™?- kurie siekia demo- 
Smetonai aš, tėve, skaičiauilkratmes—socialistines tvar- 
Paskutiniam prašvme jis sa-iKos* ... . , .. ., T,
ko, kad jeigu ji'paleis, tai!, —\eidiminut. Malke. Bet 
jis gyvens dorai. Šitais žo- tu0™8tJ^ išgriautume! baz- 
tižiais jis prisipažįsta, ka<lln^la5’ lsvalkytumet kum- 
pirma jis gyveno nedorai. Į?1"-

—Kaip žiuriau, tai tave,L..' panašaus, teve.
Maike, sunku sukritikuoti. | ixera,re,ka!o.tas <1ar5't.'; AP' 
Tu visuomet daugiau žinai,|8v,eskime zmones- ,?n-vks 
kaip zakristijonas. Bet kaip 
sau nenori, Maike, tokio 
žmogaus reikėtų pasigailėti. 
Sako, jis daug žmonių ap- 
švietęs ir už tai nei jokios 
algos negaudavęs.

—Tai jau meluoja, tėve. 
Juk teisme Olšauskas pasi
sakė. kad jis turįs dvariuką. 
O kiek dar pinigų jis turi? 
Iš kur jis tą visą ėmė, sakyk 
tu man, tėve? Jeigu jis ir ne
gavo formulės algos, tai lu
po iš kitų ir susikrovė sau 
didelius turtus. Reikia atsi
minti ir tas, kad Olšauskas

KAIP ELGTIS SVEIKS- į y ra gaunamas panašiu budu, 
TANT. } kaip ęiepai nuo raupų. Bra-

yra įsteigta daug ūkių, ku
riuose^ laikomos nuodingos 
gyvatės. Tam tikrais laiko
tarpiais^ gyvatės yra “mel
žiamos,” t. y. iš jų atimami 
nuodai, kurie yra siunčiami
i antivenino laboratorijas. 
Čia gauti nuodai yra atsklei
džiami ir įčiepijami ark
liams. Po aštuonių mėnesių, 
nuolat didinant Įčiepijamų 
nuodų dožą, arklių kraujuje 
atsiranda tam tikri nuodai, 
kurie neitralizuoja, nugali 
gyvačių nuodus. Tada iš 
arklių yra išleidžiami iš 
kiekvieno keli litrai kraujo, 
iš kurio jau gaminami čie- 
pai. vadinami antiveninu, 
prieš gyvačių įgėlimą. Prak
tika parodė, kad antiveni- 
nai gerai veikia ir žymiai, 
beveik visiškai, sumažina 
mirtingumą nuo Įkirtimų, 
jei tik jis nėra per vėlai pra
dedamas vartoti.

Kaip reikia elgtis gyva
tei Įgėlus? Iš senų laikų pas 
lietuvius yra išsiplėtęs prie
taras bėgti pas “burtininką” 
arba šiaip “specialistą,” kad 
“užžadėtų.” Tuo tarpu gy
vatei Įgėlus reikia taip elg
tis: Pirmiausia reikia Įgeltą 
kūno dalį smarkiai perrišti 
aukščiau žaizdos, kad nuo
dai negalėtų išsisklaidyti po 
visą kūną. Po to, švariu pei
liu arba skustuvu, kryžmai 
giliai Įpiauti žaizdą ir krau
ją iščiulpti ir išspausti. Gy
vačių nuodai yra kraujo 
nuodai, todėl sveikai burnai 
nėra pavojaus. Tuom pat 
laiku reikia arba pačiam 
skubėti pas gydytoją, arba
ii pasikviesti. Jei turima an- 
tivenino, tai tuojau ji reikia 
pavaitoti. Seniau būdavo 
patariama žaizdą pridengti, 
arba išgerti daug alkoholio, 
bet tai nieko nepadeda.

r-.r-* r>ia-
Sveikata ir ligos nėra du An?eri,k°j

visai svetimi vienas antram 
reiškiniai, bet jie yra tarp 
savęs sujungti Įvairiausiais 
pereinamais laipsniais, is 
kurių vienas yra ypač svar
bus, būtent sveikėjimas, tai- 
symasis po ligos.

Yra sunku, arba net visai 
negalima, griežtai nustatyti 
momentą, kada pasibaigė 
liga ir prasidėjo taisymasis. 
Jei ligonį tyrinėti su Rent
geno spinduliais, tai dar po 
kelių savaičių po. rodosi, 
visiško pasveikimo galima 
pastebėti ligos žymių. Taip 
pat klystama manant, kad 
užkrečiamų ligų bacilos or
ganizme žūna tuoj pasvei
kus. Kad ir nelieka jokių 
matomų ligos pažymių, sa
kysim, karščio, bet tai visai 
da nereiškia, kad bacilos 
yra dingę. Jos gali būti susi
metusios kurioj vienoj orga
nizmo daly ir pasirodyti 
staiga po kelerių metų.

Atsižvelgiant i tai. tenka 
būti labai atsargiam taisan
tis po ligos. Ypač po dides
nio nusišaldymo ir po visų 
sunkesnių ligų, kaip antai, 
šiltinės, plaučių uždegimo 
ir tt. Ligonis neprivalo, jau
čiamojo stiprėjimo suvilio
tas. tuojau šokti iš lovos ir 
rodytis visiškai sveiku. Dėl 
neatsargaus, per greito per
ėjimo i “sveikuosius.” liga 
gali atkristi, kas yra labai 
pavojinga. Sveikstant rei
kia viską daryti atsargiai ir 
pamažu. Keliantis iš lovos 
po kelių sąvaičių gulėjimo, 
reikia dvi, tris dienas pratin
tis sėdėti, paskiau vaikščioti 
po kambarį, ir tik gerai ap
sipratus mėginti eiti laukan, 
bet ten pirmomis dienomis 
ilgai nebūti. Sveikstant rei
kia kreipti ypatingo dėme
sio i valgi, kuris turi būti 
lengvas, maistingas, turtin
gas vitaminais. Valyti dan
tis ir plauti burną, kas page
rina virškinimą. Laikyti 
švariai kūno odą. vakarais 
apsitrinant šlapiu, pusiau 
šiltu, rankšluosčiu, paskiau 
sausai nusišluostant. Sveiks
tant labai yra naudinga ko
kia pramoga, sakysim, ra- 
dio. Bendrai, sveikatai ir 
taisymuisi turi didelės reikš
mės geras ūpas, pasitikėji
mas. valia. Vengti reikia 
pykčio, susierzinimo, nepa
sitenkinimo. Reikia pratinti 
dvasią nugalėti kūno kapri
zus. Tada ir pati liga atro
dys lengvesnė ir sveikėji
mas eis greičiau.

Iš kitos pusės, yra žalin
gas taisymosi metu per di
delis, nieku nepamatuotas 
atsargumas, Įsivaizdavimas. 
Daug kenkia Įsikalbėjimas, 
baimė vėl apsirgti. Su to
kiais reiškiniais reikia lygiai 
taip pat kovoti, kaip ir su li
ga. Nereikia pasiduoti nusi
minimui ir liūdnumui.

jsvieskime žmones,
i tamsa, išnyks ir tamsybės 
[lizdai, o jų vietoje sukles
tės mokslo ir kultūros židi
niai.

ITALIJOJ VĖL ŽEMĖ 
DREBĖJO.

Pereitą nedėldieni Itali
joj vėl buvo jaučiamas že
mės drebėjimas, kuris buvo 
trumpas, bet smarkus. Melfi 
mieste sugriuvo keliatas na
mų. Žmonės nakvojo lauke, 
bijodamiesi, kad jiems su
migus vėl nepasikartotų ka
tastrofa.

KAIP GYDYTI GYVA
TĖS ĮGĖLIMĄ.

Mes galim džiaugtis, kad 
negyvenant tuose kraštuose.' 
kur yra begalės nuodingų 
gyvačių. Statistika rodo, 
kad Indijoj kasmet žūna 
apie 20,000 žmonių nuo gy
vačių, tuo tarpu kai plėšrie
ji žvėiys sudrasko kasmet 
ne daugiau kaip 2,000. Bra
zilijoj gyvatės kasmet nu
marina taip pat kelis tūks
tančius žmonių.

Iš to matyt, kad kasmet 
visam pasauly daug žmonių 
kenčia nuo gyvačių Įkirti
mo ir todėl i tai yra 
kreipiama didelio dėme
sio. Gydytojai ilgai jieš- 
kojo vaistų, kurie išgelbėtų 
ligoni, kuri Įgėlė gyvatė. 
Paskutiniaisiais metais toki 
vaistai yra rasti: tai yra 
antiveninas. Antiveninas

■ ■_

I
šiomis dienomis j Los Ange

les miestą atvyko iš Nikaraguos 
moteris konsulo pareigas eiti. 
Ji vadinasi senora Berta de Sil- 
va ir čia yra parodytas jos at
vaizdas. Tai yra pirmutinė mo
teris diplomatė Jungtinėse Val
stijose.

|
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KAIP ŽVALGYBA SEKA 
EMIGRANTUS

Po Ekonominės 
Konferencijos 

—Kas Toliau?
Amerikos lietuvių spau

da teikėsi plačiai ir simpa
tingai painformuoti visuo
menę apie buvusią birželio 
mėnesy New Yorke pirmąją 
Amerikos Lietuvių Ekono
minę Konferenciją. Yra na
tūralu, kad visuomenė norė
tų žinoti kas ir kaip mano- 
na dalyti toliau.

Ekonominės Konferenci- 
ios sudarytasai Ekonominis 
Centras, kuris pasiėmė Į sa
vo rankas Konferencijoje 
iškeltų minčių realizavimą 
ir tolimesni vadovavimą A- 
merikos lietuvių ekonomi
nei organizuotei, reikia tikė
tis, savo laiku patieks pla- 
tesnį pranešimą spaudai vi
suomenės susidomėjimui pa

tenkinti.
Prekybos srityje pastebi

mas bent kiek didesnis jud
rumas ir Lietuvos produk
tais susidomėjimas. Ekono
minis Centras darysiąs pa
stangų ir turizmo srityje. 
Tai yra loginga, nes turiz
mas yra svarbus veiksnys 
ekonomikoje. Ekonominis 
Centras gali sulošti nemen
ką rolę, kad keliauninkų 
-rovė plauktų juros keliu 
.iesiog Į Klaipėdą.

Statymo ir skolinimo ben
drovės (Building and Loan 
Associations) daugely lietu
vių kolonijų turi gero pasi
sekimo. Bet yra daug lietu
viškų kolonijų, kame tų ben
drovių nėra, o galėtų būti. 
Čia Ekonominis Centras ga
lėtų rasti budo tokiame rei
kale patarnauti, — patari
mais arba net imtis inicia
tyvos per atatinkamo štato 
Vaizbos Butą.

Vaizbos Butai, veikdami 
savo štabo ribose, kai suneš-

tų krūvon Įvairius reikalus, 
liečiančius ekonominį gyve
nimą lietuvių kolonijų tam 
tikrose vietose, — tai pasi
darytų ilgas sąrašas klausi
mų, kurių išsprendime tek
tų Ekon. Centrui sykiu su 
Vaizbos Butų valdybomis 
gerokai pasidarbuoti visuo
menės labui. Dėl to tatai,— 
esamų Vaizbos Butų stipri
nimas ir naujų Vaizbos Bu- • 
tų steigimas didesniuose 
miestuose yra tuo tarpu pir
mutinis ir žymiausias eko
nominio organizavimosi už
davinys. Dėl to tai, — visi 
be išimties biznio ir profesi
jų žmonės turėtų patys savo 
iniciatyva susijungti i vietos 
Vaizbos Butus. Dėl to tai,— 
tam tikro štato vietos Vaiz
bos Butai turėtų susijungti 
per savo suvažiavimus ir Įs
teigti skaitlingas ir galingas 
Amerikos lietuvių ekonomi
nio pobūdžio organizacijas 
pavydale: New Yorko štato 
Vaizbos Buto, Illįnois įstato 
V. Buto, Massachusetts št. 
V. B., Pennsylvanijos štato 
V. Buto, Connecticut štato 
V. B.. New Jersey št. V. B., 
Marylando štato* V. Buto, 
Ohio štato V. Buto, Michi- 
gano štato V. B.. Wisconsi- 
no štato Vaizbos Buto ir taip 
toliau.

Tokie Vaizbos Butai bus 
akyvas parodymas lietuvių 
elemento pajėgumo ir kultu- 
ringumo. Kolei musų profe
sionalai ir biznesmenai bus 
neorganizuoti, tol komerci
nėse sferose nei savo mieste 
ir ypač savo štate neturės 
jokios reikšmės. Gi susispie- 
tus į Vaizbos Butus (Cham- 
ber of Commerce), lietuviai 
sujungs savo neskaitlingas 
profesines ir biznio jėgas Į 
vieną kūną, galės atsistoti 
ant lygios papėdės su kitų 
tautų panašiomis organiza
cijomis, ir galės naudotis vi
somis biznio ir socialėmis 
progomis, kurios juk ir lie
tuviams priguli lygiai kaip 
ir kitiems.

So let us d o it.
Liet. Gen. Konsulatas, 

15 Park Row, New York.

Lietuvos laikraščiai pa
skelbė žvalgybos viršininko 
1 Rusteikos spausdintą ir 
spaudai išdalintą pareiški
mą, kuriuo jis mėgina ap
šmeižti politinius emigran
tus, tvirtindamas, buk jie vi
si dirbą už Lenkijos pini
gus.

Pirma Lietuvos žvalgyba 
toki kaltinimą vertė ant 
Plečkaičio ir leidžiamo Vil
niuje “Pirmyn.” Dabar pa
našų laikraštį pradėjo leisti 
ir Rygoje susispietę politi- 

! niai Lietuvos emigrantai. 
Jis vadinasi “Darbininkų 
Balsas” ir, žinoma, fašistų 
negarbina. Taigi ponas Rus
teika savo pareiškime spau
dai sako, kad ir Rygos “Dar
bininkų Balsas” yra leidžia
mas “lenkų pinigais.”

Mes, žinoma, šiai žvalgy
bininko pasakai netikim ir 
nepriduodam jai jokios 
reikšmės. Bet visgi vienas 
dalykas Rusteikos praneši
me yra labai Įdomus. Tai 
yra tas Įžūlumas, su kokiu 
žvalgybininkai seka politi
nių emigrantų gyvenimą. 
Štai, pavyzdžiui, žvalgybi
ninkas vardu Antanas Da
vidavičius prisiplakė prie 
Rygos emigrantų, išdirbo 
juose sau pasitikėjimą ir ta
po net jų laikraščio, “Dar
bininkų Balso,” administra
torium, ir dabar jis skelbia 
“reveliacijas,” buk tas laik
raštis gaunąs pinigų per 
“plečkaitininkus” iš Lenki
jos valdžios.

Kad revoliucionieriai ne
pastebėtų, jog Davidavičius 
vra šnipas, jis senai jau pra
dėjo dėtis “kairiuoju” žmo
gumi. agitavo prieš Lietuvos 
valdžią ir 1927 metais buvo 
net “areštuotas” dėl svieto 
akių. Bet iš kalėjimo jis tuo- 
jaus buvo paleistas, nes kra
tos metu nieko jo namuose 
policija neradusi.

Po to ponas Davidavičius 
jau “oficialiai” buvo pripa
žintas “plečkaitininku” ir 
ėmė susirašinėti su emigran
tais. Paskui išvažiavo 
sieni ir stojo 
grantų tarpe.

Bet štai, 
grantų tarpe 
šių, šitas judošius nusimeta 
kaukę ir skelbia, buk Ry
gos emigrantai 
lenkų pinigais.

O žvalgybos 
Rusteika šitas 
jas” užtvirtina 
“Štai, žiūrėkit, pats ‘Darbi
ninkų Balso’ administrato
rius prisipažįsta, jog tas lai
kraštis yra leidžiamas lenkų 
pinigais.”

Tai ve. kaip yra fabrikuo
jamos provokacijos.

Tame pat pareiškime p. 
Rusteika paduoda apie emi-

Į

“dirbti”
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grantų gyvenimą ir daugiau 
smulkmenų. Jų suteikęs 
žvalgybai kitas “plečkaiti- 
ninkas.” Štai jos r

“Visas organizacinis emi
grantų darbas suskirstytas į 
punktus, kurie Įsteigti pasie
niuose, visiems punktams 
vadovauja revoliucinis ko
mitetas. Ji sudaro Paplaus
kas, Januškis ir Mintas. Tas 
komitetas veda visą nelega
lų revoliucini darbą. Jis nė
ra renkamas; jis yra visai 
konspiratyvus, susidaręs sa
vaime, faktinai. Paaiškinu, 
kad Mintas yra slapyvardė, 
jo tikroji pavardė Pumpu
tis.

“Revoliucinis komitetas 
turi Įsteigęs savo punktus. 
Taip vadinamas Vievio 
punktas, kuriam vadovavo 
Važnevičius Jonas su Virš- 
nicku Kaziu; Varėnos punk
tas, jam pirmiau vadovavo 
Pangonis, kuris dabar per
keltas į Švenčionių punktą, 
o Varėnos punktui dabar 
vadovauja Kamarauskas, 
slapyvardžiu “Dzūkelis.” 

į Trečias iš eilės yra Švenčio- 
,nių punktas; jam vadovau
ja Slavinskas Juozas: prie 
jo yra Gobis; šiuo momentu 
Pangonis iš Švenčionių at
šauktas Į Vilnių. Gardino 
punktui vadovauja Kisnie- 
rius—tauragiškis. Gardino 

: punktas svarbesnių operaci
jų nedaro, tik yra kaipo per
siunčiamoji stotis literatū
ros. Suvalkų punktui vado
vauja koks tai vietinis žmo
gus, kurio pavardės neži
nau. Latvijoj yra punktas 
Jelgavoj, kuriam vadovavo 
Pronckus, kuris dabar paša
lintas. Daugpilio punktui 
kas vadovauja nežinau. Ry
gos punktui vadovauja Bu- 
račas, vykdomojo komiteto 
narys, prie Buračo yra dar 
septyni—aštuoni asmens.
Vokietijoj yra du punktai: 
Eidkunuose, kur dabar va
dovauja vietinis gyventojas 
Friz Žahler ir Tilžėje, kur 
vadovauja Steponaitis Juo
zas. Latvijoj ir Vokietijoj 
punktai veikia slaptai... Gin
klus. sprogstamąją medžia
gą ir šovinius. Revoliucinis 
komitetas gauna iš 6-tos bri
gados, lenkų pasienio kor
puso, kurio štabas yra Vil
niuj Ostrobramskoj gatvėj. 
Medžiaga tiesiog gaunama 
iš štabų buveinės. Ją nuvyk
sta paimti Paplauskas su 
Mintu-Pumpučiu. Šitą me
džiagą anksčiau išduodavo 
kapitonas Šniukšta, pasta
ruoju laiku jis kur tai iškel
tas, o dabar medžiagą iš
duoda vienas kapitonas, ku
rio pavardės nežinau. Jis 
gyvena Antokolės gatvėj 
nedaeinant emigrantų bend
rabučio kairėj pusėj... Ben
drai iš 6 brigados sprogsta
mos medžiagos bei ginklų 
gauna tiek, kiek reikia, ko
kia nors norma nėra nusta
tyta...”

Šitos smulkmenos parodo, 
kaip uoliai žvalgyba seka 
politinių emigrantų gyveni
mą ir darbuotę, šitokiam 
darbui reikia juk nemaža ir 
pinigų. Nedyvai todėl, kad 
fašistai baigia išparduot 
Lietuvos girias ir net visą 
degtukų pramonę atidavė 
švedų sindikatui, kad tik 
gavus pinigų. Negana to, jei 
kaimietis negali užsimokėti 
mokesčių, valdžios agentai 
parduoda jo karves ir ark
lius, nes pinigų reikia žval
gybininkų algoms.

Tai yra diktatūros pasek
mė. Kada valdžia nori išsi
laikyti savo vietoj prieš liau
dies norą, tai ji tos liaudies 
kas diena bijosi ir dairosi, 
ar neprasideda kur sukili
mas. Dėl to ir žvalgyba jai 
reikalinga.

»
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i už- 
emi-

emi-išbuvęs 
keliatą mene-

palaikomi

viršininkas 
“reveliaci- 
ir sako:

Daina Apie Traukinį
Traukinys, kain vėjas, švilpia: 
Ošia girios, šniokščia upės. 
Traukiny nerasi kilpų,— 
Lėk, kaip paukštis, ir netupki.

Žydinčiu jų pievų toliai 
Raitos, kaip ugny gyvatės. 
Švilpiam, lekiam, nesustojam, 
Saulę matom ir nematom.

Pagiryje dvaras margas. 
Lieknos eglės šoka džimi. 
Lėkit paskui, erdvių karvės, 
Jūsų piemens dar negimę!
Staukit, mano mieli akmens, 
Niekas jums kliudyt nebando; 
Dukit ne juokais ir sakmėms, 
O tikrai dantis sukandę!
Traukinys apjuosė žemę.

• Ore skraido juodos varnos. 
Lekiam, kur skliautai aptemę, 
Kai nulėksim—degs liktamos.

Tysliava.
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VISOKIOS ŽINIOS
Francuzai Atlėkė 

Iš Paryžiaus 
New Yorkan.

Pereitą sąvaitę du francu- 
zų lakūnai atlėkė New Yor
kan tiesiog iš Paryžiaus. 
Vienas jų vadinasi Dieu- 
donne Coste, antras — Mau- 
rice Bellonte. Jų lėktuvas 
pakrikštytas klausimo ženk
lu—?.

Kelionė iš Paryžiaus į 
New Yorką be sustojimo tę
sėsi lygiai 37 valandas. J tą 
laiką lakūnai padarė 6,500 
kilometru, kas reiškia aoie 
4,100 mylių, ir turėjo da 100 
galionų gazolino, kurio bu
tų užtekę da trim valandom 
kelionės.

Tai yra pirmutinis tiesio
ginis nusisekęs lėkimas iš 
Europos į Amerikos žemy
ną. Daug lakūnų bandė pa
siekti Amerikos kontinentą 
iš Europos be sustojimo, bet 
jiems vis nesisekė. Francu
zai Coste ir Bellonte tai pa
darė. Tiesa, vokiečių zepeli- 
nas čia buvo pirma jų atlė
kęs be sustojimo, bet zepeli- 
nas yra visai kitokia maši
na. Ji yra lengvesnė už orą 
ir todėl daug toliau gali lėk
ti. Aeroplanas yra sunkes
nis už orą, todėl jo pasise
kimas visiškai priklauso nuo 
jo mechanizmo tobulumo, 
nuo oro sąlygų, nuo kuro ir 
nuo lakūnų įgudimo.

Kada francuzai pasirodė 
ore ties New Yorku, prie 
orlaivių lauko buvo jau su
sirinkusi didžiausia žmonių 
minia ir tūkstančiai gerklių 
pradėjo rėkti visokiais bal
sais sveikindamos laimin
gus lakūnus ir jų orlaivį. 
Sveikintojų tarpe buvo ir 
Lindberghas. kuris pirmuti
nis yra perlėkęs Atlantiką iš 
Amerikos į Paryžių.

TURKIJA REIKALAUJA 
IŠ PERSIJOS ARARATO 

KALNO.
i Ankara. Turkų kabinetas, 
; kuriame dalyvavo ir vyriau- 
i sias kariuomenės vadas, nu
tarė pasiųsti naują notą Te-' 
heranui. Notoj bus pakarto-! 
tas reikalavimas išlyginti 
turkų persų sieną, kad tur- 

. kariumenė galėtų sėk
mingiau kovoti su kurdais, 

urių veikimas nuolat didė-
! ja. Čia tvirtinama, kad tur- 
ikų karo veiksmams kliudo 
i tai, kad Ararato kalnas, ku-

Laivas, Kuris Padarė 100 Kelionių.

Štutgarte atsidarė vadi
namųjų tikybinių socialistų 
kongresas. Kongrese daly
vauja 200 delegatų ir Viur
tembergo bažnytinių orga
nizacijų atstovai. Magde
burgo profesorius Vonš 
padarė pranešimą, kuriame 
nurodinėjo, kad dabartinė- ris yra kurdų stipruma ir iš 
mis sunkiomis sąlygomis ti- kur jie nuolat puola turkų 
kybiniai socialistai turi eiti kaimus, yra persų teritori- 
darbininkų klasei pagalbon, joj. Yra žinių, kad dabarti- 
Bažnyčia surišta su valdan- niu metu persų pasieny kon- 
čių klasių reikalais neatatin- į 
kanti savo paskyrimui ir ne
atliekanti savo pareigų ir 
uždavinių. Ji negalinti pa
dėti žmonėms, ne tiktai jų 
ekonominiuose, bet ir dva
siškuose reikaluose. Kolno 
delegatas 
kad greit 
bažnyčioje įvyksiąs pasi
skirstymas 
buržuaziją. Manheino pro
fesorius Ditriehas, Badeno 
bažnytinės tarybos narys 
pareiškė, kad dabartinė 
bažnyčia yra kapitalizmo ir 
monarchijos šalininkų baž
nyčia. Tikybiniai socialistai 
turi įsteigti naują bažnyčią, 
kurioje sutapsią žmogaus ir 
brolio supratimas.

t

Martens pasakė, 
pačioje katalikų

i proletarus ir

centruojama daug turkų ka- 
rįumenės, kuri esanti prisi
rengusi užimti ginčijamą 
zoną. Manoma, kad Persija 
ginkluota jėga nesipriešin-( 
sianti, bet, greičiausiai, pa-- 
siųsianti protestą Tautų Są-j 
jungai, prie kurios Turkija 
nepriklauso.

Retas laivas padaro 100 apskritų kelionių tarp dviejų uostų 
be jokios pertraukos. Bet rekordo pasiekė garlaivis “Calawaii,” 
kuris plaukioja tarp Los Angele, ir Hawaii salų. Ant jo denio 
matyt vėliava su 100 skaitline.

■— — -—

PITTSBl RGH. PA. NORTH SIDE
Kampinis namas Grose r nė ir Meat 

Market. Gera vieta bučernei. Pigiai. 
Klauskite t edar 9987,

1401 Page street. (39)

LIETUVOS NOTA TAU
TŲ S-GOS TARYBAI.
Teko sužinoti, kad Lietu

vos vyriausybė pasiuntė
PARSIDUODt VALGOMŲ DA1K- lautų Sąjungai notą, kulio- KRAUTUVĖ. Labai geroj vietoj 

je prašo Tautų Sąjungos ta- ir. “?*is Įf^as’ savininkui toj J r ° j vietoj nuobodu; noriu parduot arbarybos posėdžio dienotvar- išmainyt. Turiu taipgi 11 familijų 
' gerą namą, su visais įrengimais. Ga-i-**_x*ll • • 11411:4, su visais {rengimais, ua-ken įrašyti klausimą apie t iįu mainyt viską sykiu ant gero storo 

tai, kad Lenkija, nepildo 
Karaliaučiaus sutarties — 
vietos susisiekimo per ad
ministracinę liniją.

su namu arba ant geros farmos No
rint daugiau žinių, klauskite laišku 
arba per telefoną, Granite 8098.

J. ZAKŠAUSKIS (-)
252 Copeland W. Quincy, Mara.

u . T. . . • IR VĖL GAVOME
i Be tO, LietUVOS VynaųSy-‘ Naujų Radio Rekordų G ra ma fonams 
bė prašo Tautų Sąjungą pa- muzikos instrumentų. Didelis

r ™ . pasirinkimas. Reikalingas partnerisskirti komisiją, kuri ištirtų y yrąs ar Moteris 
konfliktus, kurie nuolat’ 
įvyksta ties administracine 
linija.

> su kiek kapitalo.
Jau senatvė artinas, vienam per sun
ku. O gal prisieis ir parduoti. (37) 

JONAS AMBROZAITIS
560 Grand St. Brooklyn. N. Y.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS. Geram vyrui, gera 
mokestis. Atsišaukit tuojaus Tele
fonas — East Bridgewater 436.

J. USEVICIUS
413 Highland st.,

E. Bridgewater, Mass.

t
i
i

FAR.MA ANT PARDAVIMO.
Geroj vietoj 2 ir pusę mylios nuo 

miesto su gera trioba 6 Tuimų ir kiti 
reikalingi budinkai; 80 ąkerių, visa 
dirbama; du šuliniai, vaisingų me
džių. Gera proga norinčiam Floridoj 
apsigyventi. (38)

MRS. L. A. RUDOWICK
Rt. 2. Box 3, Madison, Florida.

VALGYKIT KAS PATIN
KA, SAKO ANGLIJOS 

DAKTARAS.
Winnipege, Kanadoj, pe

reitą sąvaitę buvo anglų 
daktarų suvažiavimas, kur 
d-ras Hutchison iš Londono 
skaitė paskaitą apie žmo
gaus maistą ir sveikatą. Jis 
labai kritikavo ir smerkė 
inėjusią dabar madon dije- 
tiką. Sako, žmonės įsikalbė
jo sau, kad jie gali valgyt 
tiktai tūlą maistą, o kitas 
jiems visai netinka, nes jie 
perdaug nuo jo nutuks arba 
kas nors kita su jais pasida
rys. Kiti vėl yra įsikalbėję, 
kad jie būtinai turį valgyt 
žalias daržoves, nes jose 
daugiausia vitaminų. Visi 
šitie įsikalbėjimai neturi 
jokio mokslinio pamato, sa
ko d-ras Hutchison. Valgy
kit kas tik jums patinka, o 
tada tikrai busit sveiki. Ža
lias daržoves palikit kiau
lėms, nes jų viduriai geriau 
tam pripratę. Žmogaus sis
temai reikia virinto maisto. 
Tiktai salotas galima žalias 
valgyt, bet bulves, burokus 
ir kopūstus reikia virint.

KIEK AMERIKOS DID
MIESČIAI TURI GY

VENTOJŲ.
Paskutinis Amerikos gy

ventojų surašymas parodo, 
kiek kuriame didmiesty yra 
žmonių, būtent:
Chicago ..........
Philadelphia .... 
Detroit ............
Los Angeles....
Cleveland .......
St. Louis.........
Baltimore .......
Bostonas ........
Pittsburghas .... 
San Francisco .. 
Buffalo ..........
Milwaukee .....
Washington, D. C. 486,000 
Minneapolis .... 
New Orleans .... 
Cincinnati .......
Newark ..........
Kansas City, Mo. 
Seattle, Wash. 
Indianapolis .... 
Atlanta ..........
Rochester, N. Y. 
Denver, Colo. .. 
Portland, Ore... 
Houston, Tex. .. 
Toledo, Ohio .... 
Columbus. Ohio 
St. Paul, Minn.

3,550,000
1,962,000
1,565,000
1,232,000

901,500
817,000
772,000
770,000
664,000
662,000
573,000
569,000

462,000 
452,000 
449,000 
440,000 
400,000 
382,000 
364,000 
360,000 
325,000 
320,000 
299,000 
290,800 
290,700 
286,000 
271,000

AUSTRIJOS FAŠISTAI 
ARDO ŠEIMAS.

Austrijoje po revoliucijos 
bažnyčia buvo atskirta nuo 
valstybės. Austrijos katali
kams buvo duota galimumo 
pasinaudoti 
jungtuvėmis, 
tuoktis.

Bet nesenai 
“Konstitucinis 
'varstydamas vieną persi
skyrimo bylą, iškėlė ir ben- 
Irą nutarimą, turintį princi- 
□ališko pobūdžio.

Kaip yra žinoma, katali
kų bažnyčia nepripažįsta 
persiskyrimų. Kadangi Kon
stitucinio Teismo daugumą 
sudaro katalikai klerikalai, 
:ai jie ir nutarė anuliuoti vi
sas civiliška tvarka atliktas 
jungtuves. Kadangi Konsti
tucinis Teismas yra aukš
čiausias teismas, tai dabar 
Austrijos teismai privalo 
’aikvti teisėtais tik bažnyti
nes jungtuves. Tokiu budu 
staiga daugybė porų tapo 
perskirtos. Dabar Austrijo
je bus 100,000 žmonių, tu
rinčių po dvi žmonas, arba 
po du vyru ir virš 2,000 “ne
teisėtų” vaikų. Ir visa tai pa
darė kunigai.

civiliškomis 
skirtis ir vėl

vadinamasai
Teismas”

PERKŪNAS NUTRAUKĖ 
TELEFONO SUSISIE

KIMĄ.
Maine'o valstijoj pereitą 

nedėldienį perkūnas kirto 
didelę pušį, kuri griūdama 
nutraukė telefono vielas 
tarp Bangoro ir Portlando. 
Iš tos priežasties tarp tų 
dviejų miestų negalima bu
vo telefonu susisiekti.

Italų narams pavyko su
rasti Atlanto vandenyne lai
vą “Egiptą,” kuris 8 metai 
atgal nuskendo su 100 žmo
nių ir $5,000,000 vertės auk
so. Laivas nusėdęs 400 pėdų 
gilumoj.

CHLORINAS UŽNUODI
JO 26 ŽMONES.

Denver, Colo. — Molinių 
daiktų dirbtuvėj čia pereitą 
sąvaitę užsinuodijo chlori
nu 26 darbininkai. Chlori
nas yra tam tikras skysti
mas, vartojamas prie kai 
kurių darbų, bet labai pavo
jingas žmogaus sveikatai. 
Kada jis iš tankos pasiliejo, 
visas oras apie dirbtuvę pa
sidarė tamsiai geltonas ir 
žmonės tuojaus pradėjo 
kristi be žado. Kai kurie jų 
pasveiks, bet ant kitų nuo
dai atsilieps taip kaip karo 
gazai.

GERA FAR.MA PARSIDUODA
1OO akerių, su geru namu ir viduti

niais budinkais, podraug visas der
lius ir gyvuliai, paukščiai, įrankiai ir 
rakandai. \ iskas už $3,500. Greitai 
parduodu, klauskite ■' (38)

JOflN ADAMS
R. 1. Bax 5800, Berlin. Md.

JAU IŠĖJO “KULTŪROS” 
6-7 NUM.
TURINYS:

(1.) J. G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų

■ liepos revoliuciją minint. Bruožai.
(3) Dr. J Bagdonas, Kova dviem 
frontais. (4) K. Kautskį atpasakoja 
A Smėliunas. Žmogus—egoistinė bū
tybė. (5) Dr. N. Išlondskij Meilė, vi
suomenė ir kultūra (.Vyro ir moters 
dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai 
įvertinimas).. (6) Jonas Ilgūnas. Apie 

' tikėjimą, dievus,- apeigas ir Jėaų 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) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant Venclova Pa- 
nait Istrati. (13) Panai: Istrati. Nak- 

i tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Ei’ė------ (15)

ŠAULĖS vagia.
Vičiunų kaimo (A. Pane

munės vai.) Juozas Stanke
vičius kelis kartus rado nu
kastas bulves. Rugpiučio 12 
parbėgę piemenys pranešė, 
jog bulves kasa A. K.

Stankevičius atvykęs su 
liudininkais ją ten rado. Ji sudskio Valdžia.”

.. ij* 1 •• iii-i 1 s vis pernešt. Lenas v>vixfl<2pati prisipažino, kad ir se- skaitytojai, atskleidę kny - raštis apie šienapiuviu liaudį, 
niau bulves kasusi. A. K. gulę ir pasižiūrėję, rado 10 vhg. r,.

priklausanti A. Panemunes 
šaulių buriul.

iit

Meksikos prezidentas at- 
steigė spaudos laisvę, kuri 
buvo suvaržyta laike buvu
sių neramumų. Kai kurie 
laikraščiai iš užsienio buvo 
neįleidžiami. Dabar jau ke
lias visiems liuosas.

Revoliucinė Peruvijos vy
riausybė nutarė konfiskuoti 
visą turtą buvusio diktato
riaus Legujos ir jo sėbrų. 
Visi jie bus teisiami už iš
vogimą valstybės pinigų.

LENKIJOJ PASIRODĖ 
SENSACINGA APIE PIL

SUDSKĮ BROŠIŪRA.
“Dziennįk Wilenski” pra

neša, kad socialistų laikraš
tis “Kaprzod” apdovanojo 
savo skaitytojus nepaprastu 
priedu — knygute su antraš
te: “Ką Lenkijai davė Pil- 

Smalsųs
I 
t

lakštų švaraus popieriaus ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
’** * *--- amž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof.

V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra, 
i V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug- 

Literaturos pionieriai eina 
, (Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
j (P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko

nominis ir socialinis gyvenimas, 
Škotijos kunigas Marr j Teįnui^r;;..ktžurnalas labai įvairus

be jokio spausdinto žodžio 
ar užrašo. “Dziennik Wi- 
lenski” nuo savęs priduria'^ra) 
vieną žodį: “Reikšminga.”

nušovė žmogų, prigulėjusį 
“išganymo armijai.” Kuni
gas areštuotas, jokių paaiš
kinimų neduoda.

j PAJIEŠKOJIMAI

, ir įdomus, iliustruotas
Išsirašykite patys sau ar kam ki

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

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštą arba čekiais.

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

Genęralis Agentas 
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmas, Lotus ir Vande
nio Prudus- Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
at dirbu visokius dokumentus ir 
užtv irtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Kaahington Street, 
WORCESTER. MASS.

AUKOS SOCIALDE
MOKRATAMS.

“Keleivio” redaktorius 
?avo iš Kauno šitokį laišką:

Gerb. Drauge,
Rugpiučio mėn. 23 d. drg. 

St. Kairys gavo pašto perlai
dą sumoje 100 litų. Tuos pi
nigus prisiuntė J. Vinciunas 
s Cambridge, Mass. Kadan
gi pinigai siųsti paštu ir mes 
iki šiol iš drg. Vinciuno ne- 
^ame gavę laiško, tai prašo
me minėtos sumos gavimą 
kvituoti “Keleivyje,” už ką 
busime labai dėkingi. Minė
tos sumos siuntėjui reiškia
me širdingos padėkos.

Su draugiškais linkėji
mais L. S. D. P. C. K-to iž
dininkas, K. Bielinis.
Kaunas,
VIII. 22, 1930.

SUDEGĖ 3 REISINIAI 
ARKLIAI.

Waterloo, Ontario. — Pe
reitą sąvaitę sudegė arkli
dės, kuriose žuvo 3 reisiniai 
arkliai, verti $50,000.

Sveikata
*^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

I 
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Kaip Kas Kur 
Vagia.

Poznanės lenkų dienraš
tis, “Kurjer Poznanski,” įdė
jo inžinieriaus Perkitny įdo
mų straipsnį apie tai, kaip 
žmonės vagia. Jis rašo:

“Jei paliksi Indijos džiun
glėse, laukinės giminės Bi- 
Bi tarpe, butą, kaip papras
tai atdarą, tai, grįžęs po mė
nesio, rasi viską neliestą, 
taip, kaip palikai vietoje. į 
Jei tą patį padarysi labiau 
europiečių pavyzdžiu civili
zuotų Suchilio negrų tarpe, 
tai po mėnesio galėsi neras
ti veidrodžio ant sienos, pei
liuko arba tuščio butelio nuo 
alaus... Jeigu užmirši užra
kinti duris kur nors Švedi
joj arba Norvegijoj, tai mė
nesio būvy galės dingti pa
laidai palikti pinigai... Jei
gu žmogui taip atsitiks pa-

Pajieškau savo dėdės Jono Rufrio 
(Jurgio brolio), paeinančio iš Lietu
vos, Šakių apskričio, Lukšių vals
čiaus, švediškių kaimo. Jau 23 metai 
kaip išvažiavęs j Ameriką Prašau 
atsišaukti pačiam, arba jo šeimai; o 
jei kas žinote apie mano dėdę, pra
šau pranešti man JUOZAS RUGYS, 
Sunkiuju darbų kalėjimas, Kaunas, 
Lithuania.

Pajieškau tetos Elzbietos Kuzmic- 
kienės, po tėvais žilioniutės, prieš 15 
metų ji gyveno Bayonne, N. J., potam 
išvažiavo buk į Rudines mainas, ir 
nuo to laiko apie ją nežinau. Aš esu 
Petronė Kaminchaitis po vyru, o po tė
vais Petronė žiloniutė. Meldžiu atsi
saukt, arba kas žino praneškite, už 
ką aš busiu dideliai dėkinga. (37)MRS. PETRONĖ KAMICHAITIS 

242 Hoyt st., Kearny, N. J.

Marijona Bajorinaitė iš Lietuvos, 
jieškau brolio Jono Bajorino iš Tau
ragės miesto. Jau treti ftietai negau
nu jokios žinios. Prašau atsiliept ar
ba kurie ką nors apie jį žino, malo
nės pranešti. C37)

MARIJONA BAJORINAITĖ
Dargelaites namas. Plento gatvė, 
Tauragė, Lithuania.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

^ecceoooeoeooecoeoooeooooi 
{SVARBUS IŠRADIMAS*

» » * t «
• savo
t k^ad daug ligų gali gydyt. Tai yra« 
| vaistas po vardu T. Ą. D. *
I Jis yra reikalingas kiekvienam {
• žmogui, kuris nori būt sveiku.
• T. A. D. yra geriamas po 3 kar- { 
{tus į dieną. Didelė bonka kainuo- •
• ja $1 50. Taipgi reikalaujam agen- •
t tų, duodam gerą nuošimtį. J
• 3133 SO. HALSTED ST-, ♦ 
; CHICACO, 1LL. » 
loeeosoeccceeotsooooooeeooct

i
♦
t
♦
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Kurio Pasaulis laukė per 
šimtus metų, jau yra 

gatavasI
DR. J. BASFFORD per 19 metų j 

praktikos sudarė formulą, ♦
Į 
«

i
♦

Pajieškau brolio Karolio Abromai
čio, Ogmenų kaimo, Baisiogalos vai., 
Kauno gub. Kas apie jį žino kur jis 
randasi prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. Turiu svarbų reikalą

IGNASIS ABROMAITIS (38) 
P. O. Box 111, Mollenauer. Pa.

Aš, George Ruškys, pajieškau An- 
<iy Litvinas, jis seniau gyveno R.R 4, 
Box 95, Nokomis, III. Kas duos apie 
jj tikrą žinią, kur jis randasi, _ tam

daryti Francuzijoj, tai poiaPm.ok^iQ Arba rats m.a’™ėsJ_ , _ . ” .. . . (atsisaukt. (3»)sąvaitės galėsi rasti tuščią ir 
nedegamą spintą... Jei taip 
pasitaikytų padaryti Ispani
joj, tai, daugiausia, po 3 
dienų pasigestum ne tik vie
no laikroduko, bet ir ne vie
no brangesnio baldo, o Če- 

! koslovakijoj, tai jau ryto- 
I jaus dieną pamatytum 4 pli- 
■ kas sienas, ir gal, kur nors 
j kampe išklibusį virtuvės 
stalą. Tečiau jei pamėginsi 
neuždaryti buto musų myli
moj Lenkijoj, tai, sugrįžęs 
uždusęs po valandos, jau 

, neberasi nei išklibusio sta
lo, nei apmušalų ant sienos, 
nei vinių mūruose, nei vstn- 

;dentekio vamzdžių, nei par
ketinių grindų, nei vieno! 
daiktelio su verte ar be ver-l ____ _
tės, kurį galima išlupti pei- ku aš esu vaikinas, 
kena ar dalba.

• Vadinasi, juo 
bažnyčių ir kunigų, tuo dau
giau tenai yra vagių.

GEORGE RUŠKYS 
Otthon, Sask., Canada.

v’ 
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MARGUČIO DAINOS
34 DAINOS UŽ $1.00.

Puikus rinkinys linksmų, juokingų ir kitokių dainelių su piano 
pritarimu.

Jame telpa: 7 solo dainos, 15 duetų, 2 trio, 8 chorui dainos ir 2 
piano kuriniai. Kiekvienam dainų mylėtojui verta įsigyti Margučio, 
arba A. Vanagaičio dainos.

Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu: 
“MARGUTIS”

2437 W. 69-th St., Chicago, III.

1
i
♦

Pajieškau Petro Kiškio ir karnos 
Semkunienės, pirm 13 metų gyveno 
Yonkers, N. Y. ir aš pas juos gyve
nau, labai norėčiau susižinot. Kurie 
apie juos ką nors žino prašau prane-; 
šti arba pats lai atsišaukia. (38) | 

Mrs. Petronė Adgalinienė
1315 Mt. Vernon st., Philadelphia.Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano Jab
lonskio, 20 metų kaip Amerikoj, pa

reina iš Lietuvos Trauieinių kaimo, 
Kurtuvėnų parapijos, Šiaulių apskri
čio. Pirmiau gyveno Brooklyn. N. Y., 
bus jau apie 10 metų kaip mes nieko 
negirdim nuo jo. Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos nuo namiškių. Malonės at
sišaukti, arba kurie žinote malonėki
te pranešti, už ką busime dėkingi.

ANTANAS JABLONSKIS (38) 
1337 W. North avė., N. S.,

Pittsburgh, Pa.

APS1VEDIMAL
Pa'ieškau merginos arba našlės ap- 

sivedimui; našlė kad ir su vienu vai- 
,39 metų, turiu 

i biznį, sveriu 185 svarus. Moku lietu- 
. 'viškai, ruskai, lenkiškai ir spaniškai. 

daugiau Su laišku meldžiu atsiust ir savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 

P. P—KEGY
190 No. Main St., Ansonia, Conn.
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Humoristika
TEISINGUMAS APSIMOKA.

—Žinai, aš persitikrinau, kad 
teisingu keliu eidamas žmogus 
greičiausia gali pralobti.

—Na. na?
—Tu žinai tą šunį, kurį aš 

buvau pavogęs. Aš ji bandžiau 
parduoti už S2. bet negalėjau; o 
nuvedžiau ji atgai savininkui, ir 
ils man davė S5 dovanu.

skylė — smalsuoliui

ILG Ar ATSIRŪGSTA.
—Tamsta labai blogai išro- 
i.
—Tam yra

Per pereitas Kalėda
! riau daug vyno.

—Bet jis negali taip
į veikti.
i —Oi. kaip veikia! Dabar
i reikia už ji užmokėti.
Į

I
I

rimta priežastis, 
išgė-s as

Elektros Keoė Komunistę Demonstracijoj. I

ITS -

^9

ilgai

man

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Bien. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

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

“Jaunystės Karštis.** Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, verte DU£į 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko- v

Sielos Balsai. — Pufld knyga, daugy* 
be labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais $1.0$
Audimo apdarais ...................... $1.50
Ben-Hur. — Istoriška apysaka H 

25c ! Kristaus laikų. Parašė Lew
'jWaliace. 472 pusi................  $2.09

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba _Lie-
I tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowicz’o.

.........................................  $LM
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus* 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių

$2.00

MAŽIAU SUPRANTAMU 
ŽODŽIU REIKŠMĖ.

Paskola — jei neatiduodi. tai 
pelnas: jei atiduodi, tai nuosto
lis.

Piršlys — nusikalstamo dar
bo bendrininkas.

Rankovė — daug kam pava
duoja nosinę skepetaitę.

Rakto 
žiūronas.

Vekselis — falšyvas pinigas.! 
už kurio padirbimą retai kada 
baudžiama.

Utėlė — kai kam labai artima 
kraujo giminystės ryšio giminė.

Purvas — jei kieme, tai ir pa
lieka purvas; jei panagėse ar 
ant kaklo, tai zdaba.

Procentai — plėšimas 
laiku.

BOLŠEVIKU DIRBTUVĖJ.
Naujas darbininkas 

da pas jus švilpukas švilpia?
Senas darbininkas:— Lygiai 

20 minučių po to. kaip visi dar
bininkai išvaikščioja namo.

O ka-

j šiomis dien gris AmeriK'»< k<>;i.unistai minėjo Sacco ir Vanzetti nužudymo trijų metų sukak- 
:uves ir k;.i kuriuose ruiesv.;<»se turėjo suruošę tuo tikslu demonstracijų, šitas paveikslėlis pa
rodo toki komunistų mitingą New \orke ant Univn aikštės. Paveikslėly galima matyt ir “elek
tros kėdę." kurią komunistai buvo tai demonstracijai pasidarę. Jie norėjo jos pagalba sukelti 
žmonėse didesnį pas’biaiir<m:ą mirties bausme. Tik gaila, kad jie visai pamiršo, jog Rusijoj 
jų vienminčiai daugiau ž.m rių nužudo, negu Amerikoje kapitalistai.

I

i

I

niėdija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m..........10c.
Kraigų Celibatas. Išaiškinta kunigų ka ;5oje svarbiame kiausmie.

bepatystės istorija, pasekmes ir jų. pus) m................................. —
doriškas nupuolimas Šią knygą tareta) 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir. Satyroje. — Labai įdomi ii

i jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-į 2“ O-A 7*-
' ns, dukterįs ir mylimosios nepapultų l' veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
j tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. J 
i Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
; Ferdinand de Samogitia. ............. 25c.
1
1 Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin

geidi knygutė iš politiškai-ekono- j 
■ miško klausimo, kurią turėtų kiekyie- į 
į nas protaujantis darbininkas perskai- 
i kyli. Pagal K Kautski, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass, 1914 m., 
puslapių 28....................................... 10c.

: Leegvas Badas Išmokti Angliškai.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

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

talija satyroje. — k
juokinga knyga su 379 puikiais pa-

tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................. $LM
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpstaIr delko 
vienas maistas duoda jaugiau spękn, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- 

' tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
’ knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina .............................................. 15c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėe 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

■ laida ................................................ 25c.
į ikaip Senovės Žmonės Persistatydavo

Sau žemę. — Labai Įdomus senovėt 
I filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
: dą. Pagal daugelį autorių parašė 
; Iksas. Antra knygutes dalis yra: “iš- 
t virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.

, 40 pusė .......................................... 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

iapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
1 nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
. spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
1 kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gj'nė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius

Lietuvos Fašistų Vergijoj
= J. KRUKONIS. =
kurie mums parašydavo lai
šką arba nuo mus gaudavo, 
buvo žvalgybos sekami ir 

inlnkat žad£ Prie mažiausių progų galėjo 
būt areštuojami.

Netoli savo tėviškės pasi
tikau sykiu su manim grįžu
si drg. Samulevičių. Pama
tęs .jis mane ėmė graudžiai 
verkti. "Kas atsitiko, Pet- 

— paklausiau jo. “Tė- 
mirė” — verkdamas

PRASITARĖ.
—Draugai! Aš užtikrinu jus. 

kad L. P. Ruseika nepataisomas 
girtuoklis!...

—Negali būti?!... Tai pletkai.
—Juk aš žinau ką kalbu. Mes 

su juo kasdien susitinkam pas 
(draugę X.

|

I

i

dienos

JIS JAU RUOŠĖSI ANAN 
PASAULIN.

Šeimininkė tarnaitei: “Brigy- 
ta, pasakysiu tau liūdną naujie
ną: vakar 
kabarzdis. 
tarnavai.”

Drigy ta:
nau. kad jis ilgai negyvens. Jis 
jau tada mokinosi mirusių kal
bu.

mirė profesorius Ož- 
pas kuri tu pernai j

i

“Aš taip ir misli-

JI UŽMIRŠO.
—Kodėl tamsta ant 

iuleli užsirišęs?
—Žmona užrišo, kad

imirščiau jos laiško Į 
Įmest.

—Ar imetei?
—Ne. Ji pamiršo man 

laiška.

NEDAUG TOKIU VRA.
—Ei. ponas, nupirk kvietkų 

savo mylimai — saukia praei
viui žmogus su pintine gėlių.

—Aš mylimos neturiu — at
sako praeivis.

—Jei neturi mylimos, tai nu- , 
pirk savo pačiai.

—Kad aš nevedęs.
—Na. tai nupirk iš to džiaugs

mo. kad toks laimingas esi.

piršto

nepa- 
dėžute

iduoti
D-cis.

ANKSTYVAS paukštis.
—Kuriuo laiku tamsta keliesi 

vasarą ?
—Kaip tik pirmas saulės 

spindulys pasirodo mano lange.
—Ar tai ne peranksti ?
—O. ne! Mano kambario lan

gas vakaru pusėj.

Kelionė laisvėje.
Pasirodo, kad Lietuvoje 

kelionėje nesi garantuotas. 
Autobuso savim----- -----
jo tą patį vakarą pristatyti 
mus 
juos 
dienos rytą.

Jau važiuojant mums iš 
Kauno šaltis smarkiai šaldė. 
Išvažiavus į laukus ir ypač ___ ________
į naktį, jis pasidarė stačiai paaiškjno Petras. “Įžengiau 
nepakenčiamas. ... - - - -

Šiaurys vėjas smarkiai 
į švilpė ir sniegą pustė. Auto
busas kelis sykius įklinpo 
sniege ir visi keleiviai išsė- 

•dę turėdavom jį išstumti. 
Galų gale, musų mašinos 
vanduo užšalo, aliejus užsi
degė ir mes, didžiausioj pa
nikoj, išsivertėm iš autobu
so. Sniegais ir gūniom maši
ną užgesinom. bet vežti mus 
toliau ji atsisakė. Stumėm 
ją dar apie porą kilometrų, 
šoferis vis bandė važiuoti, 
bet nieks neišėjo. Mes atsi
dūrėm viduiy laukų nesvie
tiškai šaltą pūgų naktį. 
Kaip būt praleista ši naktis 
—aš nežinau, bet musų lai
mei nuo Kauno pasirodė 
Fordas, kurį susistabdėm ir 
mes keturiese insiprašėm 
nuvežti į Mariampolę. čia 
pasilsėjom ir apie vidurnak
ti kitos nakties, pasiekėm ti mane 
Lazdijus. Mano draugai 
pėsti iškeliavo namo (nuo 
Lazdijų apie 6 kilometrai), 
o aš likau čia nakvoti ir dar 
padariau "vizitą" policijai 
ir kitiems.

Tokius “vizitus" dar Var
niuose mums įsakė padary
ti: komendantui, apskrities 
viršininkui, policijai ir ki
tiems.

Ryte dar aplankiau vieną, 
kitą draugą ir leidausi na
mo. Buvusieji draugai tiek 
Įbauginti, kad bijosi su ne

kalbėti, 
ir laikys 

Būnant 
ie net laiš-

Į namus, o tikrumoj 
pasiekėm tik trečios

■» •

rai?” 
velis

šu kalbėti) sugrįžau namo. 
Gyvenimas bėgo paprasta 
vaga. Skaitau, ši tą para
šiau, du kartu Į sąvaitę nu- 
emu 1 Šventežeri, pasirodau ; ir daugelį iš gyvenimo patyrimu para- 
policijai. Be policijos Žinios ■ šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
Į miestą išvažiuoti neturiu 11909 pM1-....... . ...........

šventom dienom i O- ' Žingsnis Prie Šviesos. V leno akto vaiz- ceises. šventom a ienom, jo-. ir skaitė. Paraše
markų r~ “ -------- ■ ■ - - ■
man, ir draugams rodytis 1914 m- PasL 23 • 
nevalia. Policija turi du la- Kodėl aš Netikiu 
pu: vienas pas mane, kitas 
policijoj. Atėjus policijoj i ją perskaityti. 64 pusi.................... 20c.
pasirodyti, aš privalau pasi-' k Kūdikiai - Arba kaip'
rašyti 111 lanp o nolieiia na-i Atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio parooo oaoerunes laetuvos rupenus 
lasyti jų lape, O policija pa a^ p. vraJarba tikisi ka. ir kaip salia yra padalyta j apskn-
siraso mano lape. Taip nei > z“Jį; kudikių tėvais, būtinai Tai yra vienatine knyga, kunnejutau, kaip" tas mėnuoį iSTE «
prabėgo. Skubintis Bvą-: SU». Ru.»..................

bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 

į iš lauko ir iš vidau3. Kaina .... $1.0$ 
; Drūtais audeklo apdarais...........$1.50
. Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips- 
; nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
Srtaityti. 25c.
“O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingaa 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džiaa Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fončs. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................2Se.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų’’ telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida' 48 pusi.......................................10c.

į Kur Musų Eoėiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

i žmorių lopšinė. Knyga labai pa- 
' mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.
j Paoarčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
į(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.....................................Ifc-
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G Ir.gersoll, gar- 
i siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
Į lijos prietarų naikintojas. 72 

■ pi^siapiu ..•••..«•■.••••••••••• 25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................15c.
Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerų; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt Pasakos užrašytou 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gymnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos 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 naujas kunigų 
argumentas griova Mokslaa ii 
mokslą? nuo pradžios iki galo. 
Kaina ..............................................

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

I

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

ir turgų dienomis ir Į k. s. Lietuvaitė. So. Boston, Mass, 
’ "" ............................. 10c.

_______________ i j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Klinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
. 64 pusk................. 20c.

ir Kūdikiai — Arba kaip’ triobą ir radau vos kelios 
ninutės mirusį tėvą.” Ir čia 
vėl, kaip mergelė, ėmė ma
no draugas verkti. Man irgi 
oasidarė liūdna. Aš prisi-i prabėgo. 
rniniau kaip tas žmogus at- į žinoti aš negaliu, viskas pri- " 
ankydavo mus Lazdijų ka-įklauso nuo Amerikos konsu- _ pirmą kartą katalikai uz-j 
ėjime. Jis buvo begalo su- i lo, taigi ir sėdžiu. į

• trupinęs, susigraužęs ir po- 
: icijos išgązdintas neišlaikė, 

i atsigulė į lovą ir dabar mi- 
irė. "Buk prakeikta diktatū
ra!" — pamaniau aš. Drau
gui išreiškiau užuojautą, nu
raminau ir išsiskyrėm.

Susitikimas su šeimyna 
padarė didžiausi man įspū
dį. Redos grįžau iš ano pa
saulio. Keturių metų vaiku
os apsikabinęs mane vis 
klausinėja: kaip ten kalėji
me einasi, už ką mane užda- 
•ė į kalėjimą, jis vadino po- 

■ iciją blogais žmonėmis ir 
vis rengtasis eiti ir išvaduo- 

iš kalėjimo. Taip, 
-•eakciia jau kūdikiuose pa
sėja keršto ir neapykantos 
jausmą ir aš tikras, kad kuo
met tie kūdikiai bus vyrais, 
jie padarys daugiau už mus 
ir reakcijai kapus paruoš.

Pas komendantą.
Vieną dieną pasilsėjęs iš

vykau į Alytų pasirodyti ko
mendantui. Lenkiškai-vo- 
kiško kraujo dvarponis Vi- 
meris (Alytaus ir Seinų ko
mendantas 
šiurkščiai, 
du kartu 
ir rengtis

tas. — Pirmą kartą katalikai^už-

Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
Kad išsiderėti dar “atos- ' grsočžio, 1913 m. Šioj knygutė) išti

sai telpa teismų rekoraai ir pnrocy 
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveiKSlais. 61 pusi............................25c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo,; 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- ; 

!talizmas. Kaina ........................... Zoe-į
i ... ILieuvių Šeimynų Istorija Juškevičiaus, 

Dainose. Jei r.ori žinoti, kaip seno-, 
vej lietuviai gyveno, tai perssaityt si- į 
tą kr.ygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinant: 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ........................................... žm-
Drūtuose audeklo apdaruose .... «oc.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti Paraše D-ras F. ilatulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- _ 
da. Kaina ....................................... Ztx-
Materiališkas Istorijos Supratimas. 

Lapeliai iš proletariškos filosofijos.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojaraa. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Bostor., 
Mas3., 1913, pusi. 80...................... 25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybe naujų, labai gra

žių ir juokingų monologu ir deklama
cijų, Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hunio- 
ristiskos 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 persta to nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ lvc.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63.................. 25c.
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-Instruction, by J Lau
kis. For practicai ūse by travelers, 

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pual 73 ..................................... $0c.

:ogas,” aš važiuoju vėl pas 
visagalintį komendantą. Šį 
kartą jis priėmė mane man
dagiau ir suteikė dar dvi są- 
vaiti 
Daugiau, 
teisės 
imsis 
vėl kalėjimo).

Gyvenu dar dvi sąvaiti. 
Tuo tarpu prisiartino 16 
vasario šventė. Čia sukanka 
10 metų Lietuvos nepriklau
somybės. Ta proga, fašistai' 
prikalė visokių medalijomU 
ir žada visus ištikimuosius' 
jais apkarstyti. Aš jaučiuosi 
labai daug dirbęs Lietuvos 
nepriklausomybę 
bet tų “cetliku 
Važiuosiu, manau sau ,į 
Kauną ir už visus savo dar
bus gal išsiderėsiu iš “jų ek- 
selencijų” nors vieną mėne
sį dar pagyventi Lietuvoje.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
Šamui Žironui. — Jeigu 

jau Suvienytose Valstijose 
negalima gaut darbo, tai 
Pietų Amerikoj tikrai rei- 

’ ketu badauti. Juo labiau nu-

I 

j 
i

I i

Lietuvoje gyventi, 
girdi, jis neturįs 

mane čia laikyti ir 
“priemonių” (reiškia

KOžNAS TILVIKAS SAVO 
BALĄ GIRIA.

Mbtina: "Koks laukinis triuk
šmas!... Ar tu girdi, kaip tie 
kaimynų vaikai staugia?..."

Tarnaitė: "Tai ne kaimynų, 
tai musų vaikai ant viršaus gal
vomis eina."

Motina (pasiklausius): "Iš- 
tikro. tai musų aniuolėliai! Kaip 
gražiai jie žaidžia!..."

TARP ŠIKŠTUOLIU.
Kaiminystėj gyveno du 

bemiai ir abudu buvo labai di
deli šikštuoliai. Sykį vienas at
eina pas antra i Į ir prašo pasko
lint degtuką. Paprašytasai atne
šė su nudegusia galvele ir teisi
nasi. kad tik toki teturėjęs. Tai 
niekis, sako prašytojas, man jo 
galvelė vistiek nereikalinga, nes 
aš noriu tik dantis išsikrapštyt.

šen-

KAD MELUOT. TAI MELUOT.
Petras: "Musų biznis toks di

delis. toks didelis, kad mes pa- 
samdėm dešimti merginų, ku
rios vien tik laiškus rašinėja.”

Anupras: "E. tas tai niekis. 
Ot. musų biznis, tai tikrai dide
lis. .Jis taip didelis, kad mes da
bar pasamdėm dešimti 
vandeni pumpuot laiškų 
poras šlapini.”

vyru 
stam-

LIETUVOS MOKYKLOJE.
Mokytojas aiškina moki

niams:
—Mokesčiai yra tiesioginiai 

ir netiesioginiai. Kas man pasa
kys netiesioginių mokesčių pa
vyzdi ?

—šunų mokestis, pone mo
kytojau.

—Būtent, kodėl jis netiesio
ginis ?

—Užtat, kad ji moka ne patys 
Suneš. bet jų šeimininkai.

važiavus naujokui, nepažįs
tančiam vietos sąlygų. Va
žiuoti nepatartina.

Broniui. — -Jūsų išrašyto 
iš kito laikraščio straipsnio 
neidėsime. Tinkamas ištrau- 

jkas redakcijos ima pačios, 
į Bendradarbiai siunčia tik 
savo, o ne svetimas mintis.

Z. M. L. D. Chicagoje.— 
•Jūsų straipsnelio nesunau- 
dosim, persilpnas. Be to. 
apart slapyvai dės reikia pa
sirašyti ir tikrą pavardę.

“Keleivio” skaitytojui, 
S. W. — Pinigai niekad ne
dega. Tai senovės žmonių 
pramanytos pasakos ir jom 
tikėti neverta. Tamsta ma
tei ką kitą degant.

Amerikos Piliečiui. — 
Draugo korespondencija 
“Baltas negras ir komunis
tai." rodos, pas mus buvo, 
bet jau senai. Jeigu jos ne- 
talpinom, tai be abejonės 
turėjo būt ir paaiškinta ko
dėl. Gal draugas to nepatė- 
mijai? Už žinias ačiū.

“Keleivis” darbo žmonių drau
gas, patarkit skaityt ji kiek
vienam lietuviui darbininkui.

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Duju Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jant 

PepsimcSeltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzcrCo.

VVbrcester, Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

v
kuriant, 
nenoriu, 

i sau ,i

nim susidurti ir 
Žvalgyba pamatys 
jau “na učiote.' 
mums Varniuose j 
kų vengdavo rašyti. Visi tie

) priėmė mane 
Įsakė “jovytis” 

Į sąvaitę policijoj 
apleisti Lietuvą.

JIEŠKO SPECIALISTU-
Kauno miesto savivaldy

bėje jau antras mėnuo kai 
tęsiasi revizija. Revizija be- 
revizuodama Įvairius sky
rius norėtų patikrinti ir ka-

. . • • 1 • T'k •nes kitaip jis vėl Įsakys iš- ! nalizacijosįkyrių. Bet pasi
varyti Į Varnius. ' t Lietuvoj tėra

Nieko jam nesakęs (ne- nas kanalizacijos ir vanden- 
mačiau reikalo su tuo niek- tiekio specialistas — inž. St.

rodo, kad Lietuvoj tėra vie-

Kaiiys. Todėl revizija ir ne
gauna ekspertų.

r

I 
I

I

k

Pajauta
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pus

lapių. didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaui.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt ši

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. $1.5$.

Dėl išblyškusių, liesiu 
silpnų žmonių

Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmonės 
džiaukis sužinoję apie Nuga-Tone— 
vaistus. kurie pagamina užtektinai 
riebaus, sveikata teikiančio kraujo. 
Šis puikus preparatas pašalina iš kū
no nuodingas atmatas, pasidariusias 
dėlei konstipacijos ir kurios yra kal
tos už daugelį ligų ir nesmagumų. 
Nuya-Tone atgaivina ir sustiprina 
organus, priduoda jums geresnį ape
titą, nugali nevirškinimą, gasus, iš
pustus vidurius, palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą, ar panašias ligas, pa
einančias nuo netinkamo vidurių va- 
liraosi.

Po to kaip jus priimsite Nuga-Tone 
tik kelias dienas, jus pasijusite ge
riau, jūsų miegas pasidarys poilsin- 
gesnis ir atgaivinantis, atsikėlęs ry
te jausitės stipresnis ir energiškesnis. 
Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jū
sų pardavėjas neturi jų stake papra
šykite jį užsakyti jums iš savo džia- 
berio. I
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! (f uo musų korespondentų ir iš Lietuvoe Laikraščių.) •

BA SI AUTOBUSO KA- 
TA5 TROFA TARP KLAI
PĖDOS IR PALANGOS.
Vie įas keleivis užmuštas, 

LO sunkiai sužeistų.
Pv -iaukely tarp Klaipė

dos ir Palangos, važiuojant 
į Palangą autobusą ištiko 
baisi katastrofa.

Ni smuko užpakalinis ra
tas, kuris buvo nusviestas 
apie 20 metrų į šalį. Šoferis 
nebe alėjo autobuso sustab
dyti. ir jis, visa jėga atsi
trenkęs į žemę, apsivertė. 
Pasigirdo sprogimas ir auto
busas užsidegė.

Autobusu važiavo apie 20 
keleivių. Vienas jų užmuš
tas beveik visi sužeisti. 
6—B keleiviai sunkiai su
žeisti ir nugabenti į Klaipė
dos ligoninę. Šoferis taip 
pat sunkiai sužeistas. Auto
busą - visiškai sudegė. Visi 
sunkiai sužeistieji keleiviai 
klaipėdiškiai.

KĖDAINIUOSE SUIMTA i 
DU LAPELIŲ MĖ 

TYTOJAI.
Prieš porą sąvaičių buvo 

pastebėta iš Panevėžio į 
Kauną ateiną lapeliai prira- 

vyriausybę ir at
skirus asmenis. Padarius 
keliatą kratų, tas siuntimas 
sustojo. Paskiau buvo pa
stebėta tokius vokus siun
čiant iš Kėdainių. Pasiųsti iš 

Spėjama, Kauno kriminalines poliei-

I

KECEIVIS
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AUTOBUSAS UŽVAŽIA
VO ANT ARKLIO.

Aną dieną autobusas va
žiuodamas iš Alytaus į Kau
ną netoli Birštono užvažia
vo ant Daunorevičiaus ark
lių ir abiem arkliam sulaužė 
cojas.

ŠYŠOS UPĖJ PRIGĖRĖ 
ŽINOMAS PLĖŠIKAS 

RAŠIUS.
Jisai nesenai buvo pabė

gęs iš Šilutės kalėjimo. Ra
šius už visą eilę įsilaužimų 
ir apiplėšimų buvo pasmerk
tas kalėti kelerius metus 
sunkiųjų darbų kalėjime.

PADAVĖ VAIKĄ IR NORĖJO PASPRUKT SU 
PABĖGO. t 20,000 LITŲ.

. Kauno prieplaukoj nepa-į Liepos 28 d. iš Lietuvos 
žįstama žydė paprašė p-lę Banko Kaune buvo išgauta 
Klevinskaitę, kad palaikytų virš 20,000 litų neva Techni- 
jos kūdikį, o ji pati norinti Ros Mokyklos mokytojų al- 
eiti kažko nusipirkti. Kle- goms. Vėliau pasirodė, kad 
vinskaitė kūdikį paėmė pa- čekis, kuriuo gauti pinigai, 
laikyti, o nepažįstamoji zy- buvo suklasiuotas: direkto

riaus parašas padirbtas.
Tą “žygį” atliko mokyk- 

!los raštvedys Garnys. Su
čiupęs mokytojų algas, pasi-

SKOLAS NORĖJO LIKVI- šyli prieš 
DUOTI UGNIMI?

Kvietkaį, Rokiškio apsk.
Šiomis dienomis kilo gais

ras Kvietkų miestely. Gais
ro užgesinti nepavyko ir 

] namas sudegė. !\ 
į kad namus kas padegė 4š 
i keršto. Mat, tuose namuose 
‘ gyvenusi našlė, kurios vyras 
! skolindavęs pinigus žmo- 
! nėms dideliais procentais.; - -. . . £
Vekselius dažnai protestuo- šapirografuotų ^pė
davęs. Ne vieną skolininką hŲ n osinėlė rašytas ongi- 

! labai nuskriauoęs. Žodžiu— 
' žiaurus buvęs. Dėl tos prie- 
: žasties iš savo klijentų ne 
i laiku gyvenimo galo susilau
kęs. Žmonės kalba, kad šis 
gaisras kilęs dėl skolininkų 
keršto, kurių dar vekseliai 
tebėra neišpirkti. Esą, jie 

į manę, kad gaisre gal ir vek- 
i sėliai žusią. Bet vekseliai vis 
■dėlto nesudegę.
I 
i 
i
i _________
; Banko i-amuose Kaune jau KRUVINA ruGIAPIUTĖ. 
i įsniot-inrjjs Kanka vnnnw-l
bė jį išnuomavo valdžiai.] Sudargas. Liepos mėn. 24 
Spėjama, kad i ji persikels icPasj ukmmką S. Burk- 
Vatikano nuncijus Barto-Bočiuose buvo rugia- 
Įoni Įpiute. Vakare talkininkams

jos valdin. padarė keliū
tą kratų. Pas buvusį Kėdai
nių miesto burmistrą Bag
donavičių rasta pora šautu
vų, granata, keliatas egzem-

nalas. Pas įtariamą Gasiuną 
rastas tik medžioklinis šau

tuvas. Abu minėti asmenys 
sulaikyti.

dė nuėjo ii nuėjo.
DVEJOPI PAMFLETAI.
Paskutiniu laiku Kaune 

paskleisti dviejų rusių pam
fletai (šmeižtų lapeliai) — 
vieni prieš Voldemarą, kad 
jis yra pusprotis ir jam rei
kia pakliūti į Kalvariją, kiti 
už ji, šmeižiantys vyriausy-
bę.

SUVAŽINĖJO MOTERJ.
Slabadoj, Dvaro gatvėj 

jurys vaikų radę kažkeno 
pakinkytą arklį susėdo į ra
us pasivažinėti. Važiuoda

mi paleido arklį zovada ir 
užvažiavo ant Sofijos Sa- 
colskienės. Sakolskienei nu
laužtas blauzdikaulis.

POLITINIUS KALINIUS 
VARO PRIE DARBO.
Kauniškis “Volksblat" ra- ryžo keliauti pas Pilsudskį, 

šo, kad Kauno sunk, darbui Kriminalinė policija per- 
kalėjime politiniai kaliniai spėjo policiją ties administ- 
jau esą varomi prie darbo. ■ racine linija apie laukiamą 

ną durpių kasti. Išvežtųjų 
durpių kasti tarpe esąs ir J. 
Marcinkevičius, kuris ‘Ry
te” rašo savo išpažintį.

Antai, esą išvežti į Palemo-svečią. Netoli Butrimonių 
' i 'Garnys buvo suimtas. Kartu 

"1 su juo suimtas keliavęs 
drauge pas lenkus Rutkaus
kas, seniau buvęs Tauragės 
teismo tardytoju.

i t 
i Pagalba Nuo 

Dusulio.NAUJAS KALĖJIMAS.
Kaunas. Teisingumo min. 

! generalinis sekretorius p. 
Brazaitis pareiškė spaudos 

(atstovams, kad bus stato
mas naujas sunkiųjų darbų 
kalėjimas, nes senasis nebe
apsimokąs remontuoti.

i

• PRIVISO ŠERNŲ.
Kaišiadorių miškų urėdi

jos miškuose privisę daug 
šernų, kurie su šerniukais 
išeiną net į laukus ir knisą 
užsėtas dirvas.

i TRAUKINY APVOGĖ IR 
UŽPUOLĖ INŽ. SRUOGĄ

Inž. Sruogai važiuojant 
į geležinkeliu, ties Šiauliais 
i ištraukė miegančiam iš kiše- 
i nės piniginę. ‘ Sruoga paste- 
; bėjo ir sučiupo vagį, kuris 
piniginę jau spėjo išmesti 
pro langą, o p. Sruogą puolė 
su peiliu. Tečiau nepasisekė, 
nes p. Sruoga jį suvaldė ir 
perdavė policijai- Pas pik-

RADO PRITRENKTĄ 
ŽMOGŲ-

Kaune, Nemuno gatvėj 
rastas be sąmonės Aronavi- 
čius, kuris tuojau buvo nu
gabentas ligoninėn. Ligoni
nėj buvo nustatyta, kad jam 

> busianti sutrenkta galva. Są- 
; monės neatgavęs Aronavi- 
čius ligoninėj mirė.

i

VOLDEMARO VIETOJ 
BARTOLONI?

Voldemaro buvusis butas

ištuštintas. Banko vadovy-, 
išnuomavo valdžiai.]

Spėjama, kad į

IR
besilinksminant, iš Sudargo 
miestelio atėjo šauliai: Lin- 
.džiuvaitis, Elvys, Liokys ir

Naujas Olšausko Malonės Prašymas

i

i

SUDEGĖ MALŪNAS
LENTPIUVĖ.

Baisiogalos stotv sudegė dar keletą x alkatų ir užpuc- 
pil. VI. Komaro lentpiuvė ir . .
malūnas su visomis mašine
rijomis ir visu inventorium.

Nuostolių apie 35.200 li
tų. Malūnas buvo apdraus
tas 6,000 litų.

SŪNŪS PADEGĖ TRIO- 
BĄ SU TĖVAIS.

Merkine. Liepos 24 d. 
r.akt Dilijono Kazio sudegė 
gyvenamas namas. Jį pade
gė šio gyventojo sūnūs Ju
lius. Mat, Julius įsimylėjo 
koki Utai panelę, kurią norė
jo būtinai vesti. Bet tėvas to 
dary .i nedavė, nes Julius tu
rėjo lik 19 metų, ir ta pane-j 
lė ki protą. Nežiūrint tėvo 
noro, sūnūs gavo kur tai dra
bužius (sako, kad pavogęs) 
ir nu važiavo pas savo pane
lę.

Pė įvažiavo iš “svotijos” 
dar abiau užsidegęs ta vai
kiška meile. Bet žinojo, kad . 
tėvo jokiu budu neperkal
bės. Todėl nutarė savo tė- j 
vais atsikratyti. Naktį, sako, I 
užrišo tėvų gyvenamosios. 
triobos duris ir padegė. Pats 
gi pasislėpė rugiuose. Kai
mynai bėgdami į gaisro vie
tą, ji rado. Jam liepė kartu 
bėgti gaisrą gesini. Bet jis 
atsakė: “Nieko, lai svyla." 
Dabar jis policijos suimtas 
ir vedama kvota.

LIETUVAI PRANAŠAU
JA JERUZALĖS LIKIMĄ 

Jurbarkas, Raseinių apsk. 
Jurbarko klebonas, sakyda
mas pamokslą tarp kitko 
pranašauja Lietuvai liūdną 
Jeruzalės likimą: “Nepaliks 
akmens ant akmens,” nes, 
girdi, Lietuva dabar atsi
trauk ’anti nuo katalikų baž
nyčios, ypač jaunuomenė. 
Ir, kaip visada, visus ragino 
rašytis į “duchaunas” orga
nizacijas, kad tuo budu iš
vengtume prakeikimo.

PALĖVENĮ.

Garsi Europos Gyduolė “ASTHMA- 
DOL,” išrasta mokslinčiaus-specialis- 
:o gydytojaus, sugrąžins milionams 
sveikatą dusulį kertantiems. Kiek- 
zienas dabar klausia ir vartoja vien 
ik "ASTHMADOL,” nes tai vienin- 

’.ėliai nepavojinga gyduole, kuri su
teikia greitą pagalbą net smarkiai 
tuo dusulio kertantiems ir negalin- 
iems kvėpuot. Nedaro skirtumo koks 
lusulis vra, arba kaip senai nuo jo 
kenčiat, “ASTHMADOL” pagelbės 
jums tuojaus ir prašalins kančias 
Koks džiaugsmas butų kad jus pasi- 
jaustumčt liuosu nuo tų troškinančių 
dusulio užpuolimų. Importuota iš Eu
ropos ir išdalinama tik vien per mus. 
Yra išbandyta kaipo tyra ir nekenks
minga ir nėra jokių narkotikų. Kaina 
už vieną tx..iką $3.00.

NESIŲSKIT PINIGŲ Iš ANKS
TO, tik. iškirpkit šį apgarsinimą ir 
prisiųskite kartu su jūsų užsakymu. 
Jus pamokėsite $3.00 gromatnešiui 
kada atneš jums į namus.

CHICAGO MEDICAL LABORA-
TORY, Dept. 415,

1723 N. Kedzie Avė., Chicago. III.

5. Be to visos mano teisės, 
net ir turto, atimtos, netu
rėsiu iš ko nei kaip pridera 
ligoniui maitintis, nei kaip

Šiomis dienomis pral. Ol
šauskas padavė naują pra- 

" šymą Smetonai, kad paleis
tų jį iš džėlos. Jame be ko 
kita sakoma:

1. Aš esu senas, 64 metus 
einantis liguistas žmogus.

2. Liepojaus gimnazijos ir 
kitų mokyklų kapeliono dar
bą virš jėgų bedirbdamas su 
moksleivių rusiškumu bei 
pravoslaviškumu besigrum- 
damas buvau susirgęs plau
čių—gerklės sunkia liga nuo 
kurios vos nevos per 10 me
tų šiaip taip pasigydžiau, 
bet sveikata man liko iki šiol 
silpna, kalėjimo režimas, 
giyno oro stoka, per kali
nimo 16 mėnesių visiškai su-' 
naikino mano silpną sveika-

; tą.
" 3. Šią dieną mane kanki- 

• na sena plaučių—gerklės li- 
> ga. širdies liga, baisi podag

ros — reumaliniai, širdies 
bei visų sąnarių skausmai— 
gėlimai, nervų suirimas ir 
baiminga mažakraujystė,— 
hemoroydai ir tt. (Tai vis 
panelės kaltos.—Zec.)

4. Nežiūrint į gydytojų 
iau 2 sykiu kalėjime dary
tus konsilijumus ir nuolati-

atsakančiai gydytis, vienu tadari rasta prietaisas retė- 
žodžiu, aš moraliai ir fizi- ] žėliams karpyti.
niai baisiai prislėgtas, atsi-!----------------------------------
duriau nelaimingiausioje j RUDENINĖS LIGOS 
padėtyje. (Kentėk, nes ir, “Chicazo, iii. — Kiekvieną rugsėjo 
Kristus kentėjo.—Zec.) "«>

Be to, drįstu Šiandieną > galvos skaudėjimą, sukietėjimą, 
prašyti Jūsų Ekscelenciją 
atkreipti savo malonę aty-1 
dą: (a) į mano ligą, sunkų 
su didžiausiu pasišventimu ■ 
be algos dirbtą Lietuvos 
švietimo, kultūrinimo dar-1' I JI pelines t j r\, ivaiį/ icxijs>v <*
bą, (b) į mano uolų pasidar- ] sveikatą ir stiprumą. Jis išmankšti- 
barimą išgarsinant Lietuvos' - 
vardą viso pasaulio katali- į virškinimui. Visose ąptiekose.

i mėnesį aš kentėdavau
! ligų. Rudens sugrįžimas reiškė man

. „ . nę-
į. Šiandien tos negalės yra už

mirštos, nes
i TRENERIO KARTUS VYNAS
gelbsti atsilaikyti prieš juos.

Fr. Muzik.”
Nebūk vergas savo vidurių trube- 

■ lių, bandyk Trinerio Kartaus Vyno 
I ir pamatyk, kaip lengva užlaikyti '_ . „ • *“ “

■ r lė talkininkus. Mat, iš anks- 
! to turėta kerštas. Atvykusie
ji smarkiai apmušė šeimi
ninką ir kelis darbininkus. 
Kieme įvyko tikras mušis— 
šauliai griebėsi ginklo, bet 
sujudus visai talkai, užpuo
likai, palikę kepures ir 
klumpes paspruko. Abi pu
sės turi sužeistų. Šauliams 
iškelta teisme byla ir praneš
ta jų vyriausybei. “Kovoju
sieji” buvo gerokai įkaušę 
brento.”

i

SLIESORAITIS IŠTREM
TAS J VARNIUS.

Buvęs “Tautos Kelio” re
daktorius Algirdas Slieso- 
raitis dar pernai rudenį, tik 
ką Voldemarą ištrėmus iš 
valdžios, buvo ištremtas į
Biržus. Paskum laisvai apsi- ,

i gyveno Panevėžy. Dabar ! Ą*? PER
vėl pasidaręs neramus ir to
dėl ištremtas į Varnius.

__________

a'

SUŽEIDĖ NEKALTĄ 
ŽMOGŲ.

Joniškis, Šiaulių apskr. 
Stasys Norkus su savo drau
gu A. Rudžiu neblaiviam 
stovy atėjo į vieną gyvena
mą vietą ir ėmė pagal lan
gus sukauti. Išėjus iš vidaus 
paklausti, ko jie nori, tuo
jau puolė ant išėjusio su pei
liu ir perkirto pastarajam 

i gaivą. Paskum paspruko į 
j pakluones.
I
?
»

.Susisiekimo ministerija 
patvirtino sutartį su vokie
čių firma Flander pastatyti 
per Dubysą tiltą ties Sere
džium. Tiltas turės būti 
baigtas statyti 1931 m. va
sara: kainuos pusę miliono nius visokių kalėjime gžli- 
litų? i ’ ’ ’ ”

BERNIUKAS IŠGĖDINO 
MERGAITĘ.

Kalvarijoj, Mariampolės 
apskr. 12 metų amžiaus ber
niukas išgėdino 5 metų mer
gaitę.

SAUSINA
Kupiškis. Šįmet ties Ku-

piškiu eina Lėvenos upės 
nusausinimo darbai. Kasi
mą tvarko ir prižiūri žemės 

ministerijos paskirti 
Iš viso dir- 
darbininkų. 
nemaža, te
tenka daž-

darbai. Kasi-

ukio 
hidrotechnikai, 
ba apie 250 
Upėje vandens 
dėl kasantiems 
niauriai dirbti įbridus van
deny Be to.upės dugnas vie
tomis labai akmenuotas ir 
žvyruotas, todėl darbas la
bai sunkus. Dirba daugu
mas darbininkų sutinusio
mis kojomis nuo ankstyvaus 
i-yto igi vėlaus vakaro akor- 
diniai ir vos į dieną po 6-7 
litus teuždirba. Nežiūrint 
tokie sunkaus darbo ir tokio 
menko uždarbio, upės kasti 
atėjo, dėl ekonominio krizio, 
net ir pasiturinčių ūkininkų 
sūnus, 
dirbti 
ninkai. 
pratusių darbininkų 
ku pasakyti. Laikraščių ir 
knygų veik nepamatysi 
skaitant, bet už tat daugu
mas “samaglioriją’ gerai 
sriai bia ir visus uždirbtus 

•pinigus sau į gerklę supila.

PASIKORĖ ŪKININKO 
ŽMONA.

Terpiaikiai (Subačiaus 
valse.). Šio sodžiaus ūkinin
ko Aleknos pasikorė žmona. 
Ją Palėvenės bažnytkaimio 
klebonas leido palaidoti 
švęstose kapinėse, tarpe 
garbingoms mirtims mirusių 
katalikų. Pasakė dar ir grau-. 
dingą pamokslą. Visur pini
gas veikia.

GRAŽINO GIMNAZIJAI 
TEISES.

Lenkijos švietimo ir tiky
bų ministerija, apsvarsčiusi, 
patenkino lietuviu atimta- 
sias Vytauto Didžiojo gim-' 
nazijos teises. Tuo budu šį-i 
met gegužės 23 d. lenkų 
švietimo ministerio įsaky
mas panaikintas. Charakte
ringa, kad teisių grąžinimas 
kaip tik padarytas prieš 
Tautų Sąjungos rudens se
sija.

mat šį darbą tegali 
tik apylinkės darbi- 

Kiek jų tarpe susi- 
sun-

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
J. Griunui Detroite rašo 

iš Pajavonio, kad ten vienas 
vokietvs užmušė savo tris 
vaikus plaktuku. Mažiau
sias dar lopšy gulėjo, kitas 
jau vaikščiojo, o vyriausias 
penkių metų. Atlikęs kruvi
ną darbą, tėvas nuėjo ir pats 
pasidavė policijai; jo pa
vardė nepažymėta.

kų bažnyčiose kolektos die
noje, (c) į mano nenuilsta
mas pastangas laike karo 
varant žodžiu ir raštu pro
pagandą Nepriklausomai 
Lietuvai atstatyti, (d) į ma-j 
no labai sunkias, bet pasek- ' 
mingas pastangas išgauti iš] 
Vokiečių sutikimą sutverti ] 
pirmą Lietuvos Tarybą, bei 
Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės pripažinimą. Taip 

: dalykams esant aš turiu gar
bės nužemintai prašyti ir 
maldauti Maloningo ir Ga- 

Į lingo Pono Prezidento pasi
gailėti manęs, liguisto, seno ] 
64 metus einančio nelaimin- ] 
giausio žmogaus, jau 16 mė- j 
nešiu nuo 1929 metų kovo] 
24 dienos pravargusio, nusi- j 
kankinusio Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime ir dovanoti 
malonėti man Vyr. Tribuno
lo paskirtą visą bausmę, bei 
sugrąžinti man visas teises, 
už ką aš busiu visados Jūsų 
Ekscelencijai dėkingas ir 

įdirbsiu kiek galėsiu Geriau- 
1 šio Dievo garbei ir brangios 
Tėvynės Lietuvos naudai 
padoriai gyvendamas. (Be 
reikalo jegamastis Olšaus
kas skundžiasi dirbęs Lietu
vai be atlyginimo. Juk nuo 
caro jis gaudavo gerą algą; 
be to da pardavė vagoną 
našlaičiams skirtų makaro- 

i nų. Taigi pinigų turėjo, tik 
į nereikėjo New Yorke mer- 
; goms mokėti po $2,000. Z.) i----------------------------------

i

i

Keliaudami namu link —
LAIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas 

- sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 
dienos ant vandenų neprilygstoir.i. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 

šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų 
kuriuo United Statės Linijos laivyno laivu.

link bet

1
6
8

15
18
29

Spaliu 
Spali* 
Spalip 
Spaliu 
Spaliu 
Spaliu

Spalių Išplaukimai
PRES. HARDING ...........................
REPUBLIC ......................................
PRES. ROOSEVELT......................
GEO. VASH1NGTON....................
LEV1ATHAN .................................
AMERICA ........................................

mų gydymo būdų vartoji
mą, aš jaučiuosi šiandien vi
siškai paliegęs, širdis prade
da kartais taip smulkiai 
plakti, kad, rodos, greit pri
sieis mirti. (Tai da geriau. 
Greičiau dangaus karalystę 
pamatysi.—Zec.)

s. s.s. 
s.
s. 
s.

i

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ I

LIETIiVA
Švedų Amerikos Linija

(Svedish American Line) 
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Via Gothenburg)

Lretuviu Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 

NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS
Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas

Išplaukta iš New Yorko Spalio 11d. V.D.M.

S.s.s.s.
s.
s.
Išplaukimai i Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankumai—neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuil
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumą—padaro šiems lai
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus tarp 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt., kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog Į

UNITED STATĖS LINES
BOSTONE OFFICE GEMERAL OFFICES

M’alter A. Marfasam. A<t. 4." Broa4way
75 Mate Street ^New York City

HAMBURGĄ MUSŲ

SCANDINAVIAN-AMERICAN ŪME
n VVMITEHALL ST. 248 WASHIHGTON ST. ISO N. LA SAULE ST.

Į NEW YOHK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICA&O, ILL.

Greitas Laivu Patarnavimas i Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ 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. LOU1S, MILVAUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
209 T re m ont Street-------------------------------------- — Boston

s PIEKOS ANT VHBEIIYIIO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit paa 

vietinį agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

Boston, Mase.

n

< *LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
KUNGSHOLM.................šešt. Rugsėjo 13,

DROTTNINGHOLM ... šešt. Rugsėjo 20, 
GRIPSHOLM.................    šešt. Spalio 4.

KUNGSHOLM.................. šešt. Spalio 11.

S.
M
M.

t

M. S.
S.
S.
s.

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNINGHOLM .... šešt. Spalių 1S 

», .... ----- .... ... 
I>čl platesnių informacijų kreipkite.’ pas aniausį Tamstai 

agentą arba bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių 
kalboj specialiai atspaustą cirkuliorj apie Liniją. Gaunami 
pas agentus ir musų raštinėse.

RAŠYK:
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATĖ STREET. BOSTON, MASS.

I

VAŽIUOKIME j LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Kelia 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivu Išplaukimai Iš Ne* Yorko 

“UNITED STATĖS”........Rugsėjo 27
“HELLJG OLA V”..................Spalio 4
“OSCAK II” ........................ Spalio U

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo 
agentą arba:

4
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Įvairios Žinios
I

Šposaudamas Už- j wo?iESNs^ŽEls-
mUŠČ Mergina. N aitę susikūlė priešakiais 

Nortvick, Conn. — Čia du gatvėkariai, vienas tuš- 
buvo toks atsitikimas. Iš lai- čias, o kitas su žmonėmis, 
vyno parvažiavo namo pasi-. 28 žmonės buvo sužeisti, 
svečiuot jurininkas Stepo-į ——------ —
r»oo TTiipNvrkTTclric ii’ II7SIMIIŠF KARIIIMF-
šautuvą pradėjo krėsti špo-| 
sus. Nustato šautuvą į mer
giną ir šaukia: “Marė, sau- ’ 
gokis, aš tave šausiu!” Ir i menės lakūnas Donaldson. 
tuo tarpu leidžia šautuvo ■ pasižymėjęs oro tūzas karo 
gaidį ir greitai pasuka ka-: laiku.
rabiną į šoną, taip kad šūvis j --------------
nueina pro šalį. Mergina nu- BOMBA SUNAIKINO PO- 
sigandus klykia, c jam iš to | LITIKIERIAUS NAMĄ, 
daug juoko. Jis iškrėtė toki į Netoli Clevelando, prie 

’i ir antrą.'ežero, nežinia kas padėjo 
į republikonų politikieriaus 

j Kai ro vasarnamį bombą, 
‘kuri sprogdama sugriovė vi
są triobą.

Worcesteryje pereitą są-

nas Kubrovskis ir pasiėmęs UŽSIMUŠĖ KARIUME- 
NĖS LAKŪNAS.

Pereitą nedėldienį Phila- 
delphijoj užsimušė kariu-

LEIDO “CARO DUKTE
RIAI” PASILIKTI AME

RIKOJ.
Washingtono valdžia da

vė leidimą kunigaikščiutei 
Anastazijai Čaikovskai, ku
ri sakosi esanti caro duktė, 
pasilikti Amerikoje da vie
nus metus. Ji atvyko čionai 
jieškoti caro turtų ir turi pa
sisamdžiusi tam tikslui ad
vokatą Nev; Yorke. Likusie
ji caro giminės bet gi nenori 
pripažinti, kad ji butų tikro
ji caro duktė, nes. kiek yra 
žinoma, visa caro šeimyna 
buvo nužudyta.

I 

į 
i 

į

i

I
Lietuvos pasiuntinys lan

kėsi Bostone.
Pereitą sąvaitę Bostone 

lankėsi Lietuvos pasiuntinys 
p. Balutis. Jis buvo atvažia
vęs Naujon Anglijon tarny
bos reikalais. Turėdamas

t

Bostono busas užsidegė.
Važiuodamas is Bostono 

į New Yorką pereitą sąvaitę 
užsidegė vienas busas. Ugnį 
pagimdė atbulas šūvis per 
karburatori. Nors pribuvę 
ugnagesiai ugnį užgesino,

Vanagaitis atvažiuoja 
Bostonan.

Muitis teko girdėti iš pati
kimų šaltinių, kad šį rudenį 
Bostonan žada atvažiuoti 
art. Vanagaitis su Alšausku. 
Gruodžio 7 dieną South Bo
stone jie duosią koncertą. 
Lietuvių Salė jau iš kalno 
esanti tam tikslui pasamdy
ta.

I

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis

valandą liuoso laiko, jis ap- busas vis dėlto pusėtinai ap
lankė ir kai kurias lietuvių degė. Iš pasažierių niekas 
ištaigas bei visuomenės vei- nenukentėjo, nes jie turėjo 
kėjus. Buvo pas d-rą Kapo-daiko visi pabėgti. Tai atei
čių. pas adv. Bagočių ir “Ke- diko Worccstery. 
leivio” redakcijoj. Tą patį į -------------- '
vakarą išplaukė laivu New! Per Labor Day šventę au- jĮJjfa J, LandZlllS

(SEYMOUR)
718 COM.MONMEALTH 

BOSTON. MASS.
Tel. Kenmore 7825.

Valandos: 2—4 ir 7—8.

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUM.MER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Yorkan.

šposą vieną syki 
bet trečią sykį per greitai 
paspaudė ir karabinas iššo
vė pirma, negu jis spėjo nu
sukt jį į šalį. Kulipka patai
kė merginai Į akį ir išėjo per 
pakaušį. Mergina krito ant 
vietos negyva, o persigan
dęs jurininkas pabėgo, 
bar policija jį gaudo, 
mušta mergina buvo 16 
tų amžiaus ir vadinosi 
rie Woods.

KUNIGAS NORĖJO UŽ
MUŠTI MOTERĮ.

Sheboygan, Wis. — Pe
reitą sąvaitę liuteronų baz- 

■ nyčios kunigas Lorenz čia 
•norėjo užmušti kirviu sav>> 
žmoną. Ji pabėgo ir pranešė 
apie tai policijai. Kada po
rcija pribuvo, kunigas nusi
žudė.

Policija pradėjo gaudyt 
ii- areštuot tuos žmones, ku
rie pardavinėja loterijos ti
kėtus.

tomobilių nelaimėse Bosto
no apielinkėj 4 žmonės bu
vo užmušti ir 63 sužeisti.

R. J. VASIL
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Da- 
Už- 
me- 
Ma-

Reporteris Sugru
do Gubernatoriui

Nosį.
Šį panedėlį “New Orleans 

Jtem” laikraščio reporteris 
Wiegand sumušė Louisia- 
nos valstijos gubernatoriui 
Longui nosį užtai, kad gu
bernatorius pavadino jį įžei
džiančiu vardu. Paskui gu
bernatorius atsiprašė už ne
apgalvotą žodį, o reporteris 
atsiprašė už pergreitą ran
kos paieidimą, ir visas inci
dentas pasibaigė “gražiuo
ju.”

i

Vietines Žinios
i h

RADO DA VIENO TYRI
NĖTOJO KAULUS, ŽU

VUSIO 33 METAI 
ATGAL.

Medžiodamas banginius 
švedų laivas “Isbjoern” ra
do da vieno žmogaus kau
lus ant Baltosios salos, kur 
33 metai atgal žuvo moksli
ninko Andree ekspedicija 
šiaurei tyrinėti. Kelios sa
vaitės atgal tenai buvo rasti 
kaulai paties Andree ir jo 
draugo Strindbergo. Visi 
jie 33 metai atgal išplaukė 
į šiaurę laivu, o nuo tos vie
tos, kur laivas per ledus jau 
nebegalėjo toliaus eiti. lėkė 
baliunu. Laivas sugrįžo, o 
išlėkę į šiaurę norvegų 
mokslininkai prapuolė ir iki 
šiai dienai niekas apie juos 
negirdėjo. Dabar ant Balto
sios salos, apie 300 mylių 
nuo civilizacijos, rasta jų 
pasistatyta būda, kai kurie 
užrašai, ginklai ir kitokie 
įrankiai. Ten pat gulėjo ir 
jų kaulai. Rasta taipgi ir 
šiaurinės meškos kaulų jų 
būdoj. Iš to spėjama, kad 
jiems pritruko maisto ir kai- 
kurį laiką jie maitinosi šau
dydami meškas.

SPROGIMAS ANT LAIVO 
UŽMUŠĖ 8 ŽMONES.
Pirenėjaus uoste, Graiki

joj, pereitą sąvaitę sprogo 
Amerikos Standard Oil 
kompanijos laivas su gazo
linu. Degančios jo dalys iš
lakstė į visas puses ir užde
gė 18 kitų laivų, kurie taip 
pat sudegė. Šitoj katastro
foj žuvo 8 žmonės.

VAIKAS IŠTUPĖJO ME
DY 1137 VALANDAS.
Keene, N. H. — Arthur 

Carter, 17 metų amžiaus vai
kas, norėdamas tapti vėliau
sios mados “didvyriu,” čia 
ištupėjo medy 1137 valan
das ir gal butų da ilgiau tu
pėjęs, bet tėvai liepė nul;p 
ti, nes šį panedėlį jau reikė
jo mokyklon eiti.

Miesto 3C0 metų jubilėjus 
ir lietuviai.

Rugsėjo 17 dieną bus ofi- 
ciaiė Bostono miesto šventė 
pažymėjimui 300 metų su
kaktuvių nuo miesto įsikūri
mo. Tą dieną bus visokios 
iškilmės, prie kurių miesto 
vyriausybė nori pritraukti 
visų tautų žmones. Sako
ma. kad lietuviai irgi gavę 
pakvietimą iškilmėse daly
vauti. Bet keno vardu ir 
kam tas pakvietimas buvo 
Įteiktas, mes nežinome. Ga
na to. kad yra jau susidaręs 
iš atskirų žmonių komitetas, 
kuris mėgina ši-tą suruošti. 
Bet žmonės, kurie sudaro tą 
komitetą, atstovauja tik pa
tys save. Su musų draugijo
mis jie neturi jokių ryšių, o 
.oki visuomenišką darbą 
juk kaip tik ir turėtų dirbti 
organizuota visuomenės da
lis, draugijos, kliubai ir kuo
pos.

Mums yra prisiųsta be jo
kio parašo pora pranešimų 
apie to komiteto sąstatą ir 
jo-darbuotę. Jame figūruo
ja keli mums gerai žinomi 
profesionalai ir biznieriai. 
Bet jų tarpe yra ir nelabai 
garbingos reputacijos žmo
nių. Da kiti visai mums ne
girdėti ir nežinomi. Ir ši
toks niekeno nerinktas ir 
neįgaliotas komitetas dabai 
uošiasi dalyvauti visų Bos- 
,ono lietuvių vardu oficialėi 
Bostono miesto šventėj. No
rima padaryti “flotą” (ve
žimą) su Vytauto figūra ir 
įpie 600 jaunuolių, kurie 
ipsivilkę tautiškais kostiu- 
nais maršuotų paskui flotą.

Jeigu šitam komitetui ii 
jasisektų tas padalyti, tai 
risgi vienas vežimas ir 600 
jaunuolių butų labai men
kas pasirodymas, nes ištik- 
u jų lietuviai turėtų išrikiuo- 
i apie 10.000 maršuotojų. 
Bet mes bijomės, kad kal- 
jamas komitetas gali nesu- 
laryti nei 600 maršuotojų, 
jeigu jis dirbs be organiza- 
-ijų-

Žinoma, negalima kaltm- 
i tų žmonių, kurie gaišina 
=avo laiką ir be jokio atlygi- 
įimo stengiasi kaip Įmany- 
lami lietuvių vardą pažy
mėti. Už tuos gerus jįj norus 
juos galima tik pagirti. Da- 
ykas tik tame, kad pas juos 
įėra gana spėkų tokį didelį 
larbą tinkamai atlikti. Čia 
eikia ir pinigų, ir žmonių. 
Tą galėtų parūpinti tiktai 
organizacijos. Todėl jas pri
sieina kaltinti, kad nepasi
ėmė to darbo ant savęs.

Lankėsi p. Laskienė iš 
Waterburio.

Pereitą nedėldienį South 
Bostonan atvyko iš Water- 
>urio p. Laskienė su savo 

.'Unum. Jiedu atvažiavo čio-

nai automobilium pažiūrėti 
rakandų parodos Bostone, 
nes p. Lasky turi rakandų 
biznį VVaterburyje.

12,000 protestų prieš auto
mobilių apdraudos pa

branginimą.
Sukčiai politikieriai susi- 

arę su inšiurans kompani
jomis nutarė ateinantiems 
netarus da daugiau pakelti 
automobilių apdraudos kai
ną. Visųpirma politikieriai 
išleido įstatymą. kuriuo 
kiekvienas automobiliaus 
navininkas būtinai privalo 
navo automobilius apdraus- 
i nuo galimos nelaimės, o 
aaskui pradėjo kelti apdrau- 
los kainą. Tai yra stačiai 
legalizuotas banditizmas ir 
dėlto žmonės pradeda prieš 
iį protestuot. Ši panedėlį Į 
Statė House Įnešta jau 12,- 
)00 protestų.

Rado žmogų su perplauta 
gerkle.

Pereitą nedėldieni Char- 
!estowno parke buvo rastas 
girtas airys su perplauta 
gerkle. Jis gulėjo po kra
nais netoli suolo. Nuvežus 
•į ligoninėn pasirodė, kad 
žaizda nepavojinga ir su
keistasis gali kalbėt. Jis aiš- 

jam antdno, kad sėdint 
uolo, iš užpakalio prie jo 
jriėjęs nežinomas 
jatraukęs jam peiliu per 
rerklę. Policija tai pasakai 
Tetiki. Ji mano, kad šitas 
girtuoklis pats norėjo 
jalą pasidaiyti.

vyras ir
’T _

sau

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI!

Vasara jau pasibaigė ir žmo
nės turės praleisti savo laiką 
namuose. Kodėl ne praleist savo 
laiką Lietuvių M. Žinyčioj? ži- 
nyčios durys jau yra atidarytos 
nariams ir nenariams. Gražus 
programas įvyksta nedėlios ry
tais 11:00 vai. Vaikų Mokykla 
laiko savo pamokas nedėlios ry
tais nuo 10:00 iki 11:00 vai. 
Kviečia L. M. žinyčios komite
tas visus lankyti ir siųsti savo! 
vaikus.

< BROADUAY. K<h)M 4.
S SO. BOSTON. MASS.
\ Parduodu: NAMUS. KARMAS.
> KRAUTUVES.S
> lnšiurinu: AUTI/MOBILU S.
v NAMUS. FOKN1ŠIUS. KRAU-
5 TUVES ir tt.
„v Apdraudžiu gvvasti ir sveikatą. 
* PADARAU VISOKIUS DOKU- 
\ MENTUS kaip čia. taip ir I.ie-
> tuvoje. greitai ir atsakančiai.

Norint gero patarnavimo, kreip-
> kitėe. R. J. V ASIL
> 409 Broaawav, So Boston. Mara 
J

i ~—

:PARKWAY ADTO SERVICE
I
!i
B

• bilius ilgai laikytų, duokit patai- 
Į syt mutns. Darbas geras, kaina
| prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 1 ‘ • ’ • ■ ‘
I

i
I
i

and F1LLING STAT1ON 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymu vieta.
_ Jeigu norite, kad Jūsų automo- 

syt mums. Darbas geras, kaina 

karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITI3
415 Oid Colony Avau,

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

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iri 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio’* name.

Ii! Broadoay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

*

l

1------------------- ----------- —

[dr. j. marcus
I IŠ MASKVOS IR KAUNO
J Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
! moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Į

PRANEŠIMAS 
aš pranešu 

kostumeriams 
kad aš visiškai pasitrau-

visiems 
ir drau-

šiuomi
mano
gams,
kiu iš Insurance biznio. Dėl jūsų
patogumo aš aprinkau jaunesnį 
žmogų, kuris teisingai aprūpins 
visokius reikalus tame biznyje. 
Aš aprinkau į savo vietininkus: 

VINCENT B. AMBROSE
361 W. Broadway (-) 

TeL So. Boston 0897.
Visokiais apdraudos reika

lais. dėl seno ir naujo biznio, 
meldžiu visus kreiptis pas minė
tą agentą. Ačiuodamas visiems 
už praeities biznį aš pasilieku, 

Su augšta pagarba
Michael Koran.

N. Stoughton, Mass.

ANT RANDOS
Kambarys ir garažus, sykiu visi 

parankumai 84.00 i sąvaitę. Klauski
te: MRS F. RUČINSKIENĖ (38) 
33 Newburn st., Roslindale, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosemė ir 4 šeimynų namas sy

kiu. arba savininkas sutinka mainyt 
ant kito namo Kreipkitės pas (39) 

S. PAČETA
30! »V. 3-rd st.. So. Bsston. Mass.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAMA KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

Mirė P. Naveckas.
Pereitą šeštadieni miesto 

igoninėj mirė Povilas Na- 
.’eckas, 50 metų amžiaus 
ietuvis. Velionis buvo neve- 
lęs ir visą savo amžių išbu
vo Amerikoje, o apie 7 me- 
us So. Bostone.

Nežiūrint i tai. kad Ame- 
ikoj išgyveno daug metų, 
lesusitaupė nei biskį pini
gų, nebuvo net niekur apsi- 
Iraudęs. Miesto pinigais li
goninėje išgulėjo 7 savaites 
r, jei nebūtų atsiradę geros 
širdies lietuvių, miestas bu
tų turėjęs jį palaidoti arba 
atiduoti medicinos studen
tams piaustinėt.

Toks galas laukia visų, 
kurie gyvendami nesirūpi
na šį tą susitaupyti arba 
bent apsidrausti save.

Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius Jonas Petruške
vičius. Rep.

Į

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS
J tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage
11 RILL ST.
Reikale kreipkitės 
gerą patarnavimą.

Pigiai parsiduoda pavartoti 
rakandai.

Parliorio setas su radio ir, 
karpetu už $45: dainingrui- 
mio setas su indais už $40. 
Viskas po Nr. 253 Broad-į 
way, ant 4 aukšto, durų nu-! 
meris 6. ■

k. Žema Kaina 
Pakavimas 

721 DUDLEY ST. 
prie musų, gausite

Didelės
Vertybės

Ateikite ir Sutaupykite

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Spec'ališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
JOS ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rąšies smulkius pasi- 
garsir.imus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą pati apgarsinime, 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 1c. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Te). So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insuranee 
Justice of the Peaca

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

SEHCO GATAVAS RENTAS 
Visokių spaivų ir baltas.

Viduje ir iš lauko
$1.95 už gal.

S3.00 vertės.

✓"y i , -ąscfes i
4 |

Flat White Paint ........ gal. 81.29
English White Enamel . gal. 81.95 
Haterproof Floor Varnish . 81.48 
Pilna eilė Plumbingui Reikmenų 

už pigiausią kainą.
Dykai pristatymas po visą 

Bostoną ir apielinkes.
Te!. Hancock 6105—6106.

SOUTH END 
HARDWARE CO. 

1095 Washington St., 
Prie Dover St. EI. Station

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
STYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FLTRAS IR I’EKMO- 
DELllJOJAME SENAS, NES 

TIKIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester ave_, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Kam Permokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
i kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti. Visi 
kroviniai apdrausti.

MJDDLESEN TRL'CKING
583 Dudley St., Roxbury
Tel. Garrison 8843.

7 BOSTON St.. SO. BOSTON
Tel. So. Boston 4414-W.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiun.čiam ir per paštą, At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Lietuvis OptGinetnstii

1

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

I
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Tel. Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS A VĖL, 

(arti Centrai skvero) 
CA.MBRIDGE, MASS.

Vėliausi, geriausiai veikianti me- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KILLORY
60 SCOLL AY SQUARB 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

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

v

k

>i.
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Telefonas: So. Boston 1058. R 

į Bay ViewMotori

Peter Trečiokas ir 5
Jos Kapočonas $

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI. H

Taiso visokius automobiliai hC| 
gerai patarnauja. Cj
Agentūra Studebaker ir Erakine y 

Reikale kreipkitės ir gausit įj 
patenkintą patarnavimą. g

Pardavimo vieta: ™
549 E. BROADWAY g 

Taisymo vieta: H
1 HAMLIN ST, g

kampas E. Eight et, 
SOUTH BOSTON. MASS. g

SįS25Z5?SHS2S2S25£5?5?.sa52S252SaSM'

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkint’ 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

l
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• LIETUVIŠKA
i BUČERNE
• Užlaikome geriausią tavorą 
{parduodame pigiausia kaina. Mė-{J sos visuomet šviežios. i
| Taipgi užlaikome šviežius die-{ ;
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. t :
• Pagardinimui Chop Suey, var- J
I tokit ’t hina Boy Soy Sauce, 15c. t
• už bonką. '
I Lietuviški skilandžiai . ...sv. .35c I
• švieži sūriai nuo farmų. J
• Visokį tavorą pas mus galite gauti ;
{ pigiai ir gerą j j
• J. PATKAUSKAS
! STRAND CASH MARKET !i o l I* .A . ’ I ’ ’ .A. 11 AI . \ K !\ f > J i
• 331 BROADWAY. SO. BOSTON. f j 
| Telefonas: So. Boston 0551. Į i

; JONAS PETRUŠKEVIČIUS
, Lietuvis Graborius
► 162 Broadvay. So. Boston, Mass 
J Residenee: 313 W. 3-rd street.
► Telefonas: So. Boston 0304-W.

. +*********+****+********•
■

ENTRA
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 Dielea 
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.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

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

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, pietinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.


