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Socialdemokratai Vokietijoj 
Gavo 8,872,000 Balsų.

TAUTININKŲ PARTIJA 
SUMUŠTA.

Vokietijos rinkimuose bur
žuazinėms partijoms už
duota skaudus smūgis. • 
Pereitą nedėldienį Vokie

tijoj buvo naujo Reichstago 
(parlamento) rinkimai, ku
riuose socialdemokratai iš
ėjo galingiausia partija. Jie 
gavo daugiausia balsų ir 
pravedė daugiausia kandi
datų į Reichstagą.

Netikėtai šituose rinki
muose pakilo fašistų parti
ja, kuri užėmė antrą vietą 
po socialdemokratų.

Trečią vietą užėmė komu
nistai, o ketvirtą — klerika
lai, kurie Vokietijoj vadina 
save “centristais.”

Tautininkų arba naciona
listų partija buvo labai 
skaudžiai sumušta. Ji perei
tame Reichstage turėjo 78 
savo atstovus, o dabar turės 
vos tik 41. Kitos grynai bur
žuazinės partijos taipgi tu
rėjo daug nuostolių. Jų lė
šomis daugiausia laimėjo 
komunistai ir fašistai.

Turimomis dabar žinio
mis, įvairios partijos balsų 
gavo sekančiai:
Socialdemokratai .. 
Fašistai ..................
Komunistai ............
Centristai ...............
Nacionalistai ..........
Liaudininkai ..........
Ekonomininkai ___
Valstybininkai .... 
Bavariečiai............ .

Iš viso Vokietijos rinki
muose dalyvavo apie 20 įvai
rių partijų, bet tūlos jų to
kios mažos, kad nepravedė 
nei vieno kandidato ir su
rinkti jų balsai nuėjo nie
kais. Kad pravesti kandida
tą, viename apskrity partija 
turi gauti 60,000 balsų; ki
taip jos balsai nesiskaito.

Rcmianties aukščiau pa
duotais balsų skaičiais, nau
jo Reichstago sąstatas bus 
šitoks:
Socialdemokratų ... 
Fašistų ....................
Komunistų ............
Klerikalų ................
Nacionalistų............
Liaudininkų ..........
Ekonom. partijos .. 
Valstybės partijos 
Ūkininkų ................
Bavariečių ..............
Krikšč. socialistų .. 
Valstiečių ................
Hanoveriečių .........
žemės bundo..........
Konservatyvų ........

prisieis susitarti kelioms 
partijoms ir sudaryti koali
cinę valdžią. Kurios parti
jos dėsis koalicijon, tuo tar
pu da sunku numatyti.
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Pilsudskis Areštuo
ja Seimo Narius.
Paleidęs seimą, Lenkijos 

diktatorius Pilsudskis pra
dėjo areštuoti buvusius at
stovus, nes dabar jie jau ne- 
teko'xasmens neliečiamybės. 
Išviso - esą suimta 19 seimo 
atstovų ir buvusis ministe- 
ris pirmininkas Vitos. Kai
rieji sako, kad šitais areštais 
Pilsudskis nori susilpninti 
opozicijos partijų veiklumą 
ateinančiuose seimo rinki
muose, kurie žada Įvykti 16 
spalių. Reikia pasakyti, kad 
Pilsudskis uždraudė ir su
sirinkimus. Tas sukėlė dide
li nerimą, žmonės vaikščio
ja gatvėmis ir šaukia: “Ša
lin Pilsudskį!” Opozicijos 
partijų vadai nutarė laikyti 
protesto mitingus pereitą 
nedėldieni nežiūrint uždrau
dimo.

Ir pereitą nedėldienį par
lamento blokas, kuris eina 
prieš Pilsudskį, sušaukė mi
tingą, o po mitingo prasidė
jo demonstracija su revoliu
cinėmis dainomis ir šauks
mais: “Šalin Pilsudskis!” 
Policija tuojaus pastojo ši
tai eisenai kelią. Prasidėjo 
riaušės ir šaudymas. Vienas 
demonstrantų buvo užmuš
tas ir daug sužeistų. Apie 
100 žmonių buvo areštuota. 
Policijos pusėj buvo sužeis
ti 4 policininkai.

NANKINAS PAĖMĖ MAI
ŠTININKŲ DRUTVIETĘ.

Nankino valdžia Kinijoj 
paėmė Kuangsi provincijos 
vyriausi miestą Nanningfu, 
kurį per ilgą laiką turėjo už- 

!ėmę maištininkai. Valdžios 
orlaiviams bombarduojant 
miestą, viena bomba patai
kė į ligonbutĮ ir užmušė 
daug sužeistųjų. Ligonbutis 
visai sunaikintas. Amerikie
čių Standard Oil kompani
jos įmonės taipgi sunaikin
tos.

MIRĖ JAU 17-TA MOTE
RIS NUO RADIUMO 

DAŽŲ.
West Orange, N. J.—Pe

reitą sąvaitę čia mirė da vie
na moteris, užsinuodijusi 
radiumo dažais laikrodžių 
dirbtuvėj. Tai 17-ta tų dažų 
jauką, ir valdžia vis neuž- 
draudžia kompanijai tuos 
dažus vartoti.

Audėjai Reikalauja 
6 Valandų Darbo.
Audėjų unijos suvažiavi

mas New Yorke nutarė rei
kalauti Įvedimo audimo pra
monėj 6 valandų darbo die
nos ir 5 dienų sąvaitės. Be 
to, unija reikalauja atšaukti 
prohibicijos Įstatymą. Suva
žiavimo kalbėtojai tvirtino, 
kad prohibicijos panaikini
mas tuojaus sumažintų be
darbę, nes apie 2,000,000 
žmonių butų reikalinga prie 
alaus gaminimo.

ALIANTAI TURI EVA
KUOTI SARRĄ.

Tautų Lygos taryba nu
sprendė, kad belgų ir fran- 
cuzų kariumenė, kuri vis da 
tebestovi vokiečių Sarre, tu
ri apleisti tą kraštą Į 3 mėne
sius.

ARGENTINA BUVUSIO 
DIKTATORIAUS NE

IŠLEIDŽIA.
Naujas Argentinos užsie

nių reikalų ministeris prane
šė skaudai, kad buvusis Ar
gentinos diktatorius Yrigo- 
yenas dabar yra areštuotas 
ir laikomas ant karo laivo 
“Belgrano.” Jis užginčijo 
paskalus, buk Argentina 
planuojanti ištremti Yrigo- 
yeną užsienin. Užsienin jo 
niekas neišleisiąs, nes jis 
esąs prasižengęs ir turėsiąs 
stoti prieš teismą.

5 BANDITAI IŠPLĖŠĖ 
BANKĄ IOWOJ.

Ottumwa miestely, Iowos 
valstijoj, 5 banditai išplėšė 
banką ir pabėgo nusinešda
mi su savim daugiau kaip 
$30,000. Visiems banko tar
nautojams ir kostumeriams 
buvo Įsakyta sugulti ant že
mės.

143
107 
76
68
41
30
22
20
18
17
14 
6
3
3
5

Šitie daviniai nėra galuti
ni, bet jau gana apytikri, 
taip kad daug jie nepasi
keis.

Komunistų pereitame 
Reichstage buvo 54, taigi 
jie laimėjo 21 naują vietą. 
Fašistų gi pirma buvo tik 12, 
todėl jie laimėjo net 95 nau
jas vietas.

Nors socialdemokratai 
yra didžiausia ir stipriausia 
Vokietijoj partija, tečiaus 
vyriausybės sudaryt vieni 
patys jie negalės, nes nesu
daro absoliutės didžiumos. 
Ir negalės vyriausybės suda
ryti jokia kita partija. Taigi

MEKSIKA NEĮSILEIDŽIA 
MOKYKLON BURTŲ.
Meksikos kunigai mėgino 

lįsti pas prezidentą ir pra
šyti, kad jis leistų jiems at
naujinti mokyklose pasakas 
apie velnius ir kitokius ne
samus daiktus, kuriuos jie 
vadina “tikybos pamoko
mis.” Bet prezidentas jų 
prašymą atmetė. Mokyklose 
burtams ne vieta.

BAISUS GARVEŽIO 
SPROGIMAS.

Philadelphijoj įvyko bai
sus garvežio sprogimas 
Readingo gelžkelio stoty. 
Didelės lokomotivo dalys iš
lakstė po visą jardą, o ver
dantis vanduo su garais ap
liejo viską aplinkui, šeši 
darbininkai buvo užmušti 
ant vietos, o 11 visaip su
žeista. Šita katastrofa Įvyko 
pereitą sąvaitę.

BUŠO KATASTROFOJ 
SUŽEISTA 10 ŽMONIŲ.

Tarp Hartfordo ir Spring- 
fieldo ši panedėli susikūlė 
busas. su troku. Nelaimės 
pasekmėj buvo sužeista 10 
žmonių.

6 ŽMONĖS SUDEGĖ SU 
ORLAIVIU.

Meksikoj ties . Meridos 
miestu nukrito orlaivis su 6 
žmonėmis. Kilo ugnis ir visi 
žmonės sudegė.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
2 VAIKU.

Netoli Buffalos miesto 
pereitą sąvaitę ant farmos 
perkūnas užmušė du vaiku, 
13 metų mergaitę ir 12 metų 
berniuką.

Green Už Ateivy- 
bės Suvaržymą.
Kad neprivažiuotų Ame

rikon daugiau ateivių ir ne
padidintų bedarbių armijos, 
prezidentas Hooveris perei
tą sąvaitę liepė suvaržyti 
imigraciją daugiau da negu 
iki šiol buvo suvaržyta. Vi
siems konsulams užsieniuo
se išsiuntinėta Įsakymas, 
kad jie neduotų vizų to
kiems žmonėms, kurie atva
žiavę Amerikon gali pasi
daryt visuomenės našta ar
ba kurie gali padidinti be
darbių skaičių.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green mu
šė Hooveriui telegramą, dė
kodamas jam už nutarimą 
daugiau suvaržyti imigraci
ją bedarbės laiku. Jis sako, 
kad Amerikos mechani
kams ir taip jau daroma ne
maža skriaudos, nes fabri
kantai turi teisę parsitrauk
ti iš Europos pigesnių me
chanikų, sakydami, kad A- 
merikoje jie negali gauti 
tokių amatninkų. Šitą fabri
kantų privilegiją Green irgi 
norėtų suvaržyti, taip kad 
iš užsienio negalėtų čionai 
įvažiuoti joks darbininkas.

KINIEČIAI BOMBAR
DUOJA AMERIKOS 

LAIVUS.
Washingtone gauta žinių, 

kad plaukiant Amerikos lai
vams Yangtse upe, kinie
čiai smarkiai juos bombar
duoja iš kanuolių ir kulka- 
svaidžių.

KOMUNISTAI SUŠAUDĖ 
150 KAIMIEČIŲ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad komunistų žvalgyba su
šaudė 150 kamiečių, kurie 
bėgo iš Rusijos Į Lenkiją. 
Jie buvę sulaikyti Lenkijos 
pasieny.

EUROPOJE 12,000,000 
BEDARBIŲ.

Francuzų respublikos va
das Briand apskaito, kad 
Europoje dabartiniu laiku 
yra nemažiau kaip 12,000,- 
000 darbininkų, kurie nega
li gauti darbo.

Bostone 5 vyrai buvo nu
bausti užsimokėti $950 pa
baudos ir atsėdėti kelis mė
nesius kalėjime už vedimą 
loterijos biznio. Jie turėjo 
daug agentų ir pardavinėjo 
žmonėms tikėtus, sakydami, 
kad pirkėjai gali laimėti 
daug pinigų.

ARGENTINOJ PASKELB
TA KARO STOVIS.
Argentinoje apskelbta ka

ro stovis ir įvesta aštri cen
zūra. Tai esą reikalinga pa
kol susitvarkys nauja val
džia. Užsienio koresponden
tams pranešta, kad visas sa
vo žinias jie duotų peržiū
rėt valdžios cenzoriui. Ku
ris to nepadaiysiąs, tas bu
riąs išvytas iš Argentinos.

BRAZILIJOJ VISKAS 
ESĄ RAMU.

Brazilijos ambasadorius 
Washingtone sako, kad pa
sirodžiusios spaudoje žinios, 
buk Brazilijoj prasideda re
voliucija, neatatinka tikre
nybei. Brazilijoj gyvenimas 
einąs paprasta vaga ir nesą 
jokių revoliucijos ženklų.

PROHIBICIJA BUSIANTI 
ATŠAUKTA 1933 

METAIS.
Už trijų metų Amerikoje 

prohibicijos nebus. Ji neša 
kraštui daugiau nelaimių ir 
ištvirkimo, negu kas nors ki
ta. Ją palaiko savo pinigais 
tiktai piktadariai ir pralobę 
butlegeriai, kurie daro iš jos 
milionus. Taip sako Angli
jos parlamento naiys James 
Stewart, kuris dabar vieši 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
yra darbietis.

IŠPLĖŠĖ $20,000 IŠ PA- 
TERSONO BANKO.

Paterson, N. J. — Pereitą 
sąvaitę ginkluoti plėšikai 
čia užpuolė Merchant Trust 
Company banką ir pagrobė 
$20.000. Užpuolimas įvyko 
iš ryto, kaip tik atsidarė 
banko durys.

SAKO, DARBAI EINA 
GERYN.

Babsono statistikų biuras 
sako, kad bedarbė, kuri pra
sidėjo pereitų metų rugsėjo 
mėnesį, jau pasiekė savo 
“dugno” ir dabar eina vėl 
aukštyn. Tolyn darbai eisią 
vis geryn ir ateinančiais me
tais vėl busią “geri laikai.”

Lietuvių Vaikas 
Gavo Verkimo 

Priepuolį.
Worcester, Mass. — Ru- 

seckų vaikas, 12 metų am
žiaus Juozukas, pereitą są
vaitę čia gavo verkimo prie
puolį ir bemaž ko nemirė 
nuo to. Jis pradėjo verkti 
mokykloj, kuomet mokyto
jos egzaminuojamas negalė
jo išduoti savo lekcijos. Ir 
taip įsiverkė. kad paskui 
apalpo ir 3 paras išbuvo 
tarp gyvybės ir mirties. 
Nors dabar verksmas jau 
perėjo, bet daktarai vis dar 
jį prižiūri.

LATVIŲ ORLAIVIS BOM
BARDAVO ŠMUGELNIN- 

KŲ LAIVĄ.
Iš Rygos pranešama, kad 

ties Liepoja latviai pastebė
jo šmugelninkų laivą ir lie
pė jam sustoti, bet jis nepa
klausė ir leidosi bėgti. Tuo
met latvių karo orlaivis jį 
pasivijo ir pradėjo mėtyt 
bombas iš viršaus. Tada lai
vas sustojo. Jame rasta 3,- 
000 galionų šmugeliuojamos 
degtinės.

Papiovė Miegančią 
Mergaitę.

South Bend, Ind. — Pe
reito nedėldienio naktį sa
vo namuose miegant čia bu
vo papjauta Alice Waltham, 
17 metų amžiaus mergaitė, 
žmogžudys pabėgo. Kelios 
dienos prieš tai panašiu bu- 
du buvo papjauta kitų tėvų 
3 metų mergaitė. Manoma, 
kad tai kokio bepročio dar
bas.

EUROPOS PADANGE

MASKVA VAIŠINO LIE
TUVOS LAKŪNUS.
Rugpiučio 18 dieną Mas

kvon atskrido Lietuvos or
laivių eskadrilė. Lietuvių 
pasitikti buvo išskridę keli 
Sovietų lėktuvai. Lietuvių 
eskadrilė, apsukusi ratą vir
šum Maskvos, nusileido cen- 
traliniame Maskvos aero
drome. Aerodrome lakūnus 
pasitiko Lietuvos pasiunti
nybės personalas, o taipgi 
bolševikų užsienio reikalų 
komisariato ir aviacijos ka
ro jėgų atstovai. Per pasi
kalbėjimą su “Tas” atstovu 
lietuvių lakūnų vadas majo
ras Gustaitis pareiškė, kad 
eskadrilė buvo ore 4 vai. 45 
min. Skridimas pavykęs 
kuopuikiausiai.

Sovietų aviacijos akade
mijoj lietuvių garbei buvo 
surengti pusryčiai, o vakare 
buvo iškeltas jau tikras ban- 
kietas, kur bolševikai su fa
šistais gėrė stiklus sudauž
dami ir sakė vieni kitiems 
komplimentus.

Lietuviai viešėjo Maskvo
je iki 23 d. rugpiučio.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
INDO-KINIJOJ.

Saigono mieste, francuzų 
valdomoj Indo-Kinijoj, pe
reitą sąvaitę komunistai įtai
sė demonstraciją ir pradėjo 
daužyti francuzų adnjinist- 
racijos langus. Pašaukta ka
riumenė pradėjo į minią 
šaudyt ir 5 žmonės buvo už
mušti, o kiti 5 sužeisti.

§20,000,000 Kanados 
Bedarbiams.

Kanados vyriausybė pa
tiekė parlamentui savo pla
ną parūpinti bedarbiams 
darbo. Ji prašo, kad parla
mentas paskirtų $20,000,000 
viešiems darbams, kaip an
tai keliams, tiltams, prie
plaukoms ir trioboms staty
ti. Einant šituo planu, apie 
25,000 bedarbių galėtų gau
ti užsiėmimo. Be to dar val
džia tikisi pakelti muitus, 
taip kad svetimos valstybės 
negalėtų tenai versti savų 
produktų. Tai irgi prisidė- 
sią prie darbų pagerėjimo 
Kanadoj.

ESTIJOJ NUBAUSTA 11 
KOMUNISTŲ.

Estijoj teismas nuteisė 
nuo 4 iki 11 metų kalėjimo 
11 komunistų, kurie buvo 
prisidėję prie generolo Un- 
tu užmušimo. Tikrieji už
mušėjai pabėgo Rusijon.

MASKVOJ SUŠAUDYTI 
3 GAISRININKAI.

Rugsėjo 16 d. Maskvos 
žvalgyba paskelbė, kad ji 
sušaudė 3 ugnagesių virši
ninkus kaip kontrevoliucio- 
nierius. Jie negesindavę 
gaisrų kaip reikia. Kiti pen
ki nuteisti katorgon.

AMERIKIETIS TURI SE
NŲ PAŠTO ŽENKLŲ 

UŽ $37,000.
Šiomis dienomis Berlyne 

atsidarė filatelistų suvažia
vimas. Filatelistais vadina
si žmonės, kurie renka įvai
rių valstybių pašto ženkle
lius. Suvažiavime pasirodė, 
kad daugiausia ženklelių 
turi surinkęs amerikietis 
Hind iš Utica, N. Y. Jis turi 
nusipirkęs kolekciją už 
$37,000.

AUTOMOBILIAI ŠJMET 
UŽMUŠ 36,000 ŽMONIŲ.

Amerikos automobilistų 
draugija apskaito, kad šiais 
metais Amerikoje automo
bilių nelaimėse bus užmušta 
36,000 žmonių. Šitą apskai
čiavimą ji remia Įvykusio
mis per pirmuosius šešis mė
nesius nelaimėmis.

LAUKIAMA DIDELIŲ 
SUIRUČIŲ.

Anglų, francuzų ir italų ne
sutikimai ir Vokietijoj fašis

tų įsigalėjimas gręsia 
karo pavojumi.

Europa šiandien labai su
sinervavus. Visų pirma, an
glams nepasisekė prikalbin
ti francuzus ir italus suma
žinti savo karo laivynus. Ši
tuo tikslu Anglijos jūrių ži
nybos lordas Alexander tu
rėjo su italų ir francuzų vy
riausybėmis pasikalbėjimų, 
bet sugrįžo namo nieko ne
pešęs. Darbiečių valdžios 
atstovas Arthur Henderso- 
nas darė tokių pat pastangų 
ir Tautų Lygoj Ženevoj. Ji
sai nurodė, kad Lygos kons
titucijoj yra VIII paragra
fas, kuris reikalauja visuoti
no tautų nusiginklavimo; 
bet Lyga gyvuoja jau dau
giau kaip 10 metų, o dar 
nieko nėra šituo atveju pa
dalyta. Todėl Hendersonas 
ragino priklausančias prie 
Lygos valstybes tuojaus pra-, 
dėt mažint savo armijas. 
Bet francuzai tam priešina
si. Jie sako, kad pirma rei
kia Įkurti Europoje “Jungti
nes Valstijas,” o tik paskui 
kalbėti apie nusiginklavimą. 
Gi pakol tokios valstybių są
jungos nėra, atskiros šalis 
turi rūpintis savo sienų ap
saugojimu, kad jų koks vo- 
kietys ar rusas neužpultų. Ir 
taip prie nusiginklavimo Eu
ropa negali prieiti. Tiesą pa
sakius, ji da daugiau gink
luojasi. Tas reiškia karo pa
vojų.

Šitą pavojų dabar kaip 
tik padidino Vokietijos rin
kimai. Dideli fašistų laimė
jimai nereiškia nieko gera 
nei pačiai Vokietijai, nei jos 
kaimynams. Nes fašistai, tai 
akyplėšos, respublikų ir par
lamentų priešai; tai žmo
nės, kurie tiki tik kulipkai 
ir bombai. Vienu žodžiu, fa
šistų Įsigalėjimas, tai įsiga
lėjimas militarizmo. Todėl 
aliantai dabar labai susirū
pino. Ypač nusigando fran
cuzai. Jie sako, kad fašistų 
laimėjimas geriausiame at
sitikime reiškia betvarkę, o 
blogiausiam — naują karą 
Europoj.

Anglijos laikraščiai taip
gi sako, kad paskutinėmis 
keliomis dienomis Europos 
padangė labai apsiniaukė.

SUOMIJOS FAŠISTAI 
VĖL VYKDO SMURTO 

AKTUS.
Šiomis dienomis “lapujie- 

čiai” išvežė -į pasienį penkis 
komunistus, Kajano mieste
lio savivaldybės narius, ir 
permetė juos per SSSR sie
ną.

Kitoje vietoje fašistai pa
reikalavo, kad socialdemo
kratai atsisakytų nuo savi
valdybės narių pareigų. Ka- 
jane fašistai atėjo į ūkinin
kų partijos organo redakci
ją ir pareikalavo, kad jiems 
butų parodyta laikraščio 
medžiaga. Girdi, jie įvedę 
laikraščių cenzūrą. Tą patį 
jie pavartojo socialdemo
kratų organo redakcijoje.
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VIDURAMŽIŲ VERGAI.
Nors gyvename 20-tame 

amžiuje, vis dėl to yra žmo
nių, kurie negali užmiršti 
vergijos laikų. Jie vis dar 
nepajėgia suprasti šios ga
dynės dvasios, žmonių lygy
bės principo: jie vis garbi
na kunigaikščius ir kitokius 
“didvyrius.” Daugiausia tuo 
pasižymi dvasiški ja. kuri 
jau iš principo yra laisvės ir 
progreso priešininkė. Ve. 
tik pasiklausykit. ka pasa- 

' koja Chicagos kunigų 
“Draugas:”

“Lietuvoje ir čia. Amerikos 
lietuvių kolonijose yra ruošia
ma iškilmingi Vytauto sukak
tuvių paminėjimai, kurie daug 
prisideda prie tautinio entu
ziazmo. Labai gerai daroma, 
kad i tas iškilmes yra kviečia
mi žymus amerikiečiai. Tokiu 
budu ir jie yra priversti susi
pažinti su musų tautos didvy
rio gyvenimu ir darbais ir jie 
kartu su mumis pagerbia dide
lio lietuvio ir didelio penkiolik
tojo šimtmečio karžygio, poli
tiko ir krikščionies atminti.

“Tenka pagirti New Yorko. 
ir Philadelphijos lietuvius, kad 
jie sumanė Vytauto sukaktu
ves paminėti tų didmiesčių ka
tedrose. suruošiant atatinka-

musų “didis” Vytautas pa
garsės...

Visi bedarbiai, nueikite 
prie dirbtuvių ir pasakykit, 
kad jus priklausot lietuvių 
tautai, kuri turėjo “didi” 
kunigaikšti Vytautų. Pasa
kykit bosui, kad jus esat Vy
tauto ainiai, o matysit, kaip 
bosas tuojaus prieš jus ke
purę nusiims ir paprašys už
imti garbingiausią vietą sa
vo dirbtuvėj. O jeigu koks 
storžievis bosas jus kaip rei
kia nepagerbtų, tai parašy
kit "Draugui” skundą. Juo
kų čia nėra.

“MIRTIES KUOPA”
Tokiu vardu yra pasiva

dinusi nauja voldemarinių 
fašistų organizacija Lietu
voje. Jos tikslas esąs sugrą
žinti Voldemarą i valdžią, 
ir šito tikslo siekdama ji var
tosianti "peilio argumentą.” 
Šitokį "argumentą” ji nese
nai pavaitojo prieš žvalgy- 

ibos viršininką Rusteiką, ir 
’tokių pat priemonių žada 
j imtis prieš kitus Smetonos 
j šalininkus. Ji jau siuntinėja 
‘jiems grąsinimus.

Apie tai rašo Lietuvos 
; klerikalų "Rytas.” kuris sa
ko :

Jįlouraine
Valdovę Turtus Grąžina Tautai.

Jokia kava 

negali užganėdinti visus 
žmones visados. Jokia 

kava negali to pasiekti 
taip arti kaip
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VIENYBE 1STREMIME
Jungtinės Italijos socialistų 

partijos konferencija.
Nesenai Paryžiuj įvyko 

dviejų Italijos socialistų par

veikimą ištrėmimo šalyse, 
taip pat organizuoti darbi
ninkišką jaunimą; (5) jun
gtinė partija dės visų pa
stangų, kad išvengus karo, 

į nori sukelti I 
t Italijos fašizmas.

tijų jungtinė konferencija, j 
Jos tikslas — visus Italijos!“^ 
socialistus suburti i stiprų |~; 
antifašistinį sąjūdi. Be 941 konferencija 
atstovų, konferencijoj dar (jungtines partijos 
dalyvavo Socialistinio Dar- centro komitetą. _

karingas

išrinko
11 narių

odomų pranešimą darė 
drg. Spertia. Jis apibudino 
fašizmą kaip modeminę

mą programą, pamaldas, pa
kviečiant dalyvauti pamaldose 
kardinolus. Jų gražų pavyzdi 
žada pasekti Chicagos ir Bos
tono lietuviai, kur turima lai
mės turėti Bažnyčios kuni
gaikščius — kardinolus."

Šitaip gali kalbėti tiktai 
viduramžių dvasia persisun
kęs vergas. Tiktai vergas 
gali drebėti prieš kunigaikš
ti, kad negautų lazdų. Kleri
kalų organas net kardino
lus vadina “kunigaikščiais” 
—taip tas titulas jam išrodo 
didelis ir garbingas.

O mums kaip tik priešin
ga : nieko nėra bjauresnio 
kaip kunigaikštis! Mes visai 
negalim suprasti, kaip lais
vas ir save gerbiąs žmogus 
gali garbinti beteisės ir ne- 
lygybės simboli? Juk kuni
gaikštis reiškia žmonių nely
gybę. O tai yra priešinga 
žmogaus prigimčiai, nes nie
kas nenori būt už kitą “že
mesnis” arba “prastesnis.” 
Žmonijos istorija yra išmar
ginta kruviniausiomis revo
liucijomis ir valdonų žudy
mais. Argi tas da neparodo, 
kad liaudis parazitų negali 
pakęsti? Juk asilas, ir tas 
spiria, kada jam ant spran
do kas nori atsisėsti. Taigi, 
jeigu jau musų kunigaikš
čių garbintojams Dievas ne
davė proto, tai jie turėtų 
nors nuo asilo pasimokinti.

“...dabar, sąryšy su kėsini- 
musi nužudyti pulk. Rusteiką 
Kaune plačiai kalbama, kad vi
sa eilė žymių asmenų yra gavę 
iš kažkokios 'mirties kuopos’ 
grasinančius laiškus, kad toji 
'mirties kuopa’ yra Voldemaro 
šalininkų padarinys, kad ji ir 
toliau žadanti vartoti 'peilio 
argumentą.’ siekdama visuo- 

į menei numatomus tikslus.”

Būdamas valdžioje Vol- 
Į demaras buvo suorganiza- 
įvęs "Geležini Vilką” savo 
i priešams terorizuot, o dabar 
j jau girdim apie "Mirties 
! Kuopą."

Šitokios votys gali augti 
tik tenai, kur visuomenės 

I kūnas yra suparaližiuotas 
diktatūros.

“LINKSMA DIENA
MUMS ATĖJO...”

Taip džiaugiasi vienas 
atžagareivių organas, kad 
kai kuriuose amerikiečių lai
kraščiuose buvo paminėtas 
Vytauto vardas. Jis sako:

"Mes džiaugėmės, kada ‘Nu- 
mizmatist,’ numizmatistų žur
nalas pirmoje vietoje Įdėjo Dr. 
Račkaus straipsni apie Vytau
to laikų pinigus, kaip smagu 
buvo skaityti 'Tribūne’ Įdėtos 
žinios apie Vytauto iškilmes 
Kaune! Taigi, kuo daugiau A- 
merikos spauda rašys apie Vy
tautą, tuo geriau amerikiečiai 
pažins musu tauta, tuo labiau 
ją gerbs.”

Jes. džiaugkitės, lietu
viai darbininkai! Amerikie
čiai fabrikantai, išgirdę, 
kad mes turėjome Vytautą, 
tuojaus pakels jums algas ir 
pastatys jus prie geresnių 
darbų... Jie dabar “gerbs" 
musų tautą. Taip tvirtina 
“Draugas.” Gal ir imigraci
ją Vytauto ainiams paleng
vins; o gal ir pačioje Lietu
voje gyvenimas pagerės, kai

“VIENYBĖS” REDAKTO
RIUS NEMOKA RAŠYT.

Ar tikėsite, kad didžiau- 
sis musų patriotas ir “didvy
rių" garbintojas p. Valaitis 
nemoka taisyklingai rašyt! 
štai ištrauka iš jo “apžval
gos,” tilpusios 104-tame 
|“Vienybės” numery:

" 'Keleivio’ redaktorius p. 
Michelsonas parodęs perdaug 
neapykantos dėl Lietuvos jau
nuolių supatriotiškėjimo, ir už 
tai nuo ‘Vienybės’ gavo iš- 
pliekti jo plečkaitišką kailį, iš 
keršto, šoko grynai Į asmeniš
kumus ir koliotis ir dar. girdi, 
'dėl šitos musų pastabos ‘Vie
nybės’ redaktorius p. Valaitis 
bemažko negavęs apopleksi
jos...' Per daug metų ‘Keleivio’ 
vedėjai savo skaitytojus kelio
nių ir skandalų 'mokslu’ ‘švie
tė’ ir 'tebešviečia.' Dėl to jo 
mokiniai, bolševikai ir išmoko 
to paties ‘Keleivio’ kolegos. 
Grigaičio langus spjaudyti ir 
liežuvius rodyti... dar p. Mi- 
chelsono paklaustume. kiek 
darbininkų būvis ir algos pa
gerėjo nuo tų ‘Keleiviškų’ 
skandalų apie ‘kunigu gaspa- 
dines' skaitymo?"

Kaip matote, čia nėra nei 
vieno sakinio, kur nebūtų 
penkių-šešių klaidų. Gi pa
čios p. Valaičio minties ne
galima nei kritikuoti, nes ji 
žemiau kritikos. Tik tokie 
žmonės ir gali fašistus gar
binti.

AFRIKOS LAIKRAŠTIS.
Vienas "Keleivio" skaity

tojų iš Afrikos prisiuntė 
mums Transvaal leidžiamą 
anglišką dienraštį, "Daily 
Mail.” Savo formatu jis pa
našus į Amerikos dienraš
čius, tik platesnis, 8 skilčių, 
kuomet Amerikos laikraš
čiai būna paprastai 7 skil
čių. Bet turinio ir technikos 
žvilgsniais Transvaalio 
dienraštis išrodo daug pras
čiau. Pirmame puslapy skai
tymo visai nėra — vieni tik 
skelbimai, ir tie patys be jo
kio skonio, visi sustatyti 
vienodom raidėm.

Taip pat ii- antras pusla
pis.

Trečiame puslapy yra ke
lios skiltys žinių apie rinkas 
ir kai kurių produktų kai
nas.

Sekantis šeši puslapiai 
užimti visokiais praneši
mais apie statybą. Yra sta
tomų namų paveikslų.

Dešimtame puslapy tarp 
skelbimų yra įsprausta pora 
špaltų “editorialų” apie vė
žio ligos gydymą ir apie 
moterų balsavimą.

Laikraštis susideda iš 18 
puslapių, bet skaityt jame 
beveik nėra kas. Įdomiausia 
žinia, bent musiškiame kli
mate, yra ta. kad 29 liepos, 
kuomet tas laikraštis ėjo
spaudom Transvaalv. Jo-’ 
hannesburge ir v1Soj piety ran(faį,a 
Afrikoj kiaute dideles snie
go pūgos ir šalčiai. Dabarti
niu laiku tenai aštri žiema.

1929 metais Rusijoj laik
raščių tiražas siekė 12,635,- 

• 000 egz. 1930 m. kovo mė- 
i nesį jis pasiekė 21,000,000 
j egzempliorių. Birželio 1 die- 
i na kartinis laikraščių tira
das prašoko 22,000,000 eg
zempliorių.

bininkų Internacionalo pir
mininkas drg. E. Vander- 
velde. sekretorius Fr. Adler, 
Vykd.
Longe, Anglijos, Francuzi- 
jos, Belgijos, Vokietijos, 
Austrijos, Rusijos, Gruzijos, 
Kinijos, Argentinos socia
listų ir žydų sionistų socia
listų partijų atstovai. Visų 
kitų šalių socialistinės parti
jos telegrafu sveikino kon
ferenciją.

Konferencijos pirminin
kas, senas kovotojas dėl 
darbo liaudies teisių, drg. 
Filippo Turatti, paminėjo 
kritusius kovoj draugus, ka
linamus Italijos kalėjimuo
se ir kankinamus ištrėminąo 
salose kovotojus. Pažymėjo 
sunkų išeitą kovos kelią. 
Širdingą padėką tarė drau
gui Bassanessi, kuris drą
siai išmetė iš orlaivio anti
fašistinius atsišaukimus Mi
lano mieste.

Konferencija nutarė: (1) 
bendrai veikti su kitomis an
tifašistinėmis partijomis, 
kurios laikosi demokratijos 
pagrindų: tečiau remtis kla
sių kovos principu ir griež
tai pabrėžti socializmą, 
kaip galutinį kovos tikslą; 
(2) kovoj su išsikerėjusiu 
Italijos fašizmu taikinti vi
sas politines priemones, taip 
pat ir sukilimą; (3) jungti
nė partija yra Soc. Darb. 
Internacionalo narys, nors 
laikinai pasilieka vadina
moj “antifašistinėj koncent-,^^.^ 
racijoj"; (4) tęsti profesini (štai istorijos esmė.

I

Komiteto narys J. j valstybės santvarkos formą,
su kurios pagalba militariš- 
kai demokratinė valstybė, 
oficialiai monarcho vaini
kuojama, bando apsisaugo
ti nuo proletariato puolimo. 
Bet eidamas šiuo keliu, fa
šizmas nenorom suvaržo ka
pitalizmo gyvybės gyslas. 
Imdamas skaičius iš oficia- 
linių fašistų duomenų, drg. 
Spertia prirodo, kad fašisti
nis ūkis vis eina į griuvimą. 
Laike nuo 1923 iki 1929 me
tų mokesčių našta padidėjo 
pusantro karto. Pasaulinis 
karas Italijai kaštavo daug 
mažiau, nei fašizmo valdy
mas. Italijos vidaus skolos 
žymiai išaugo: 1923 m. bu
vo 60 milijardų, 1929 m. — 
88 milijardai. Nežiūrint vi
sų Mussolini pastangų, į Ita
liją įvežama javų 4 nuoš. 
daugiau, nei anksčiau. Vi
dutinis darbo atlyginimas 
dabar yra 1.98 lirų valandai 
(arti 10 centų). Fašizmas 
negali sumažinti mokesčių, 
nes didina biudžeto išlaidas 
valdininkams, policijai, ka- 
riumenei ir ginklavimuisi. 
Užuot saugojus ir rėmus ka
pitalizmą, fašizmas jį taip 
pat varžo. Drg. Spertia baig
damas sako, jog kovotojai 
nepabūgę kovos ir sunkumų, 
nes jie pasitikį gyvenimu. 
Gyvenimo vertė — laisvė. 
Laisvės išsirutuliojimas — 
................ . “S-tas.”

Didžiausiais pasaulio tur- kaulų sostas, kurio viršus 
tuoliais yra pagarsėję Indi- yra apstatytas 20,000 perlų, 
jos magaradžos ir buvę Tur-, Be to. ten yra daug viso
kius sultonai kurk* nona, kių ginklų, skydų su brilian

tais bei turkiškai apstatytų 
iečių iš gryno aukso, kurių 

Į rankenose randasi deiman- 
įtų arba rubinų didelio didu- 
į mo.
, Trumpai pasakius, nega- 
; Įima visai aprašyti, nes yra 
'perdaug brangumo bei gra
žumo. Be to, dar yra nema
žai kitokių daiktų bei bran
gių drabužių, kurie ne vien 

jturi labai didelę materialinę 
‘vertybę, bet ir istorinę, ši
tokiais turtais gali tik rytų 

visų turtų nėra ma-i žemių karaliai girtis ir tik 
tęs, bent iš europiečių. Ten į vieno maharadžo turtai bu- 
per šimtus metų sunešė sul- vo didesni už sultonų.
tonai visokius brangius dai- Stebėtina, kad šitie turtai 
ktus iš viso pasaulio kraštų. labai blogai pakavoti ir ap- 

Dabar vyriausybė pakvie- saugojami, lig tai butų pa
te žinovus iš Europos, kurie prasti daiktai. Galėtum ma 
turi nustatyti tų daiktų ver- nyti, kad tokie milionai su- 
tę. Berlyno auksakalių są- daro savininkams daug ru- 
jungos pirmininkas Open-j pesnių ir neleidžia miegoti, 

i heimer irgi tapo pakviestas, 
i Jis rašo, tarp kitko, sekan-
' čiai:

Aš buvau nustebęs, kaip 
i išgirdau pasakojant, bet pa
matęs dar labiau nustebau. 
Įėjęs į sandėlį žmogus išsi- 

' gąsti ir beveik apanki nuo 
aukso bei brangių akmenų 
blizgėjimo. Daugiausiai ten 
__ ____ i margų akmenų, 
bet nepaprastai gražių bei 
didelių. Ten yra rubinų, 
smaragdų, saphirų ir kele
tas jų dideli kaip kumštis.

Perlų grožis bei daugybė

kijos sultonai, kurie nepa
lyginamai yra turtingesni 
už dabartinių laikų Ameri
kos multimiliardierius. Pa v. 
kai kurie Indijos magara- 
džos tiek daug turi turtų, 
kad nežino jų nei kiekio, nei 
kainos.

Turkų sultonų turtų ka
mara yra viena iš žymiau
siųjų visame pasaulyje. Da
bar Turkija respublika, to
kiu budu sultonų turtai ati
teko valstybės naudai. Ko
kia turtų vertė, nežinia, nes 
niekas

Stebėtina, kad šitie turtai

IŠEISIANTI KNYGA 
APIE PLEČKAITĮ.

Lietuvos žvalgybos virši
ninkas Rusteika savo “pa
reiškime" spaudai apie 
“plečkaitininkus” sako, kad 
neužilgo Lietuvoje išeisian
ti apie Plečkaitį knyga, kur 
busią parodyta, kaip jis iš- 
duodavęs savo draugus. 
Reiškia, bus parodyta, kad 
Plečkaitis buvo tikras žval
gybininkas.

Kas tą knygą leidžia, ne
pasakyta.

ART. BABRAVIČIUS 
PAMETA AMERIKĄ?
“Naujienos" praneša, kad 

art. Babravičius ruošiasi 
mesti Ameriką ir grįžti su 
savo jauna žmona Lietuvon 
gyventi. Jo žmona yra gi
musi Amerikoje lietuvaitė, 
tečiaus mielu noru sutinkan
ti važiuot į Lietuvą.

Prieš išvažiuodamas p. 
Babravičius ruošia Chicago- 
je atsisveikinimo koncertą, 
kuris įvyks spalių 5 dieną. 
Aštuntos gatvės teatre. Šita
me koncerte jam žada padė
ti ir chicagiečiai artistai.

Gali būt, kad p. Babravi
čius ir gerai daro išvažiuo
damas Lietuvon, nes Ameri
koje lietuvių artistui ne
lengvas gyvenimas. Lietu
voje gi jo žmonos tėvas, 
kaip girdėjom, turi gražų 
ūki, todėl bus kur atsiremti.

bet ne visai taip. Durys yra 
geležinės, užrištos šilkiniu 
kaspinu ir užantspauduotos. 
Už tat 10 tarnų saugoja tuos 
turtus, o norint antspaudą 
atidaryti, reikia visų 16 iž
do valdininkų kartu. Tokiu 
budu sunku padalyti žygių, 
nes visi 16 nesutiks ir išduos 
vienas kitą.

Ligi šiol gulėjo tie turtai 
visai be naudos. Dabar jie 
bus panaudojami mokyklų 
statymui ir liaudies švieti
mui. Jų karaliai, berods, su
nešė turtų, bet nedavė žmo-

TARPTAUTINIAI ŽODŽIAI

milu, uci iirucive zuit/- 
taipgi nustebina ir prityrusi! nėms mokslo. Dabar tie tur- 
žmogų. Žymiausias daiktas!tai parūpins žmonėms mok- 
yra iš aukso ir dramblio j slo Įstaigų bei priemonių.

Dr. Butler Rekomenduoja Liberalizmą 
Kovoje Su Komunizmu.

Kolumbijos universiteto komunistų praktika gauna 
rektorius Nicholas Murray atspindį Europoje 
Butler pasakė: “Priėjo lai- į tai mes turim kreipti domę 
kas, kuomet pasaulis priva- prieš pastatydami laisvę ir 

liberalizmą prieš jų prie
vartą, nelaisvę.”

Baigdamas Dr. Butler pri
minė milionieriams. kad 
valdomi jų turtai nėra jų 
vienų ar jų šeimynų nuosa
vybė. Jis kvietė taip pat 
stiprinti kooperacijos judė
jimą ir eiti prie to, kad stam
bias kompanijas, bankus ir 
geležinkelius valdytų visuo
menė. Šitai jis skaito prisi
artinimu prie socializmo.

lo perkainuoti buvusias lig 
šiol vertybes. Dabar pasi
reiškė du kraštutinumai: 
kraštutinis individualizmas, 
kaip Suvienytose Valstijose, 
ir komunizmas. Abidvi šitos 
sistemos veda prie klasinės 
diktatūros. Teisingas kelias 
eina viduriu. Būtinai reikią 
praktikuoti liberaliniai val
dymo metodai, kuriuos rei
kia imti iš socialistų. Nėra 
reikalo priimti visą socializ
mo doktriną; iš socialistų 
paimti patį išmintingiausi- ••T?
JĮ-

Kalbėdamas apie Rusiją, 
Butleris pasakė: “Milžiniš
ki eksperimentai tokiu kraš
tu, kuris užima šeštą dali že
mės kamuolio ir turi 140,- 
000,000 gyventojų, negali 
neatkreipti musų dėmesio. 
Vakarų kraštuose sunku 
laukti bešališko Sovietų Ru
sijos klausimo išsprendimo.

“Reikia pripažinti, kad langus.

ir todėl

ŽMONĖS DAUŽO FA
ŠISTAMS LANGUS.

Šiomis dienomis fašistai 
Italijoj sušaudė 4 jugosla
vus revoliucionierius. Dėl 
šitos žmogžudystės visam 
pasauly darbininkai pradė
jo kelti protestus prieš kru
vinąjį fašizmą. Čekoslova
kijos sostinėj Pragoj susi
rinkę žmonės išdaužė be
veik visus Italijos konsulato

Likvidacija. — Panaiki
nimas. Galima likviduoti 
draugiją, darbus, turtą ir 
taip toliau. Jeigu du asme
nys veda tarp savęs kokį 
nors ginčą ir paskui geruo
ju susitaiko, tai sakysim, 
kad jie ginčą likvidavo ge
ruoju. Jų ginčą gali likvi
duoti ir teismas, valdžia. 
Tuomet bus priverstina lik
vidacija.

Analfabetas. — Beraštis. 
Žmogus nemokantis rašyti. 
Tokie žmonės galima va
dinti tamsuoliais, nes jie ne
turi progos pralavinti savo 
protą.

Fanatizmas.—Aklas kam 
nors Įtikėjimas. Žmogus fa
natizmu apsikrėtęs, vadina
mas fanatiku. Fanatikas 
nesvarsto, ar teisingai jis 
tiki, ar nėra klaidų jo tikėji
me. Jis tiki tik tiem žmo
nėm, kurie jį užkrėtė ta li
ga. Aklam fanatikui neįro
dys nei knygos, nei kalbos, 
kad jis neteisingai tiki. Fa
natizmas dažnai taip su- 
pančiuoja protą ir valią, 
kad tokis žmogus, nors ir už 
kvailiausius savo Įsitikini
mus, eina ir miršta.

Kritika. — Dalykų svars
tymas visapusiškai. Fanati
kai, kaip sakiau, neturi jo-. . ... . , . - -
kios kritikos. Rimti žmonės; nG^iPc.1-iama teisybė. Pa- 
kiekvieną dalyką apsvarsto,' Pfastai, mes gandams neti- 
išgvildena ir tik tuomet klIP.e- Stengiamės patirti, 
padaro rimtą išvadą. Žmo- ^z,noti, ar teisybė. tai, ką 
gus, kuris neturi savyje kri- £ar-dai skelbia. Sužinoję ti- 
tikos, yra nenuosakus. Mes ^^._tlGS,^rnG^.^a^on?: .^a<^ 
kritikuojam ne tik patys sa-, 
ve, bet ir kitus. Kitus kriti- • 
kuoti mėgsta visi, ir daž
niausiai ta kritika būna ker- į 
stinga, nepadori. Tokia kri
tika naudos neatneša; prie
šingai, žmogų gadina, už- zepelinas 
muša norą pasitaisyti.

Rezultatai. — P
j vaisiai, nauda. Iš gerų dar- tijon.

bu galim laukti ir geni re
zultatų. Sakysim: “Kokie 
tavo gydymosi rezultatai?” 
Jei žmogus išgijo, jis sakys: 
rezultatai geri, jei ne — re
zultatai blogi.

Informacija.—Žinia. Pa
pasakot žmogui apie kokį 
nors atsitikimą, reiškia, su
teikt jam apie tai žinių, pa
informuoti. Jeigu mes pain- 
formuojam kaip tas ar kitas 
daiktas darosi, tai mes žmo
gų pamokinam. suteikiam 
jam žinių toj srity. Infor
macijų daugiausiai teikia 
laikraštis.

Produktingas. — Naudin
gas. Produktingas tas dar
bas, kuris atneša mums ar 
žmonijai naudą. Neproduk
tingas darbas — tuščias lai
ko eikvojimas. Labai daug 
žmonių nemoka produktin- 
gai laiką sunaudoti ir daž
nai dėl to skursta.

Instrukcija. — Nurody
mas, kaip tas ar kitas reika
las ar darbas atlikti. In
strukcijas mums teikia, ar
ba instruktuoja, tie žmonės, 
kurie dalyką gerai žino. 
Juos vadina instruktoriais. 
Instrukcijų galima duoti 
raštu ir žodžiu.

Į Faktas. — Tikras Įvykis, ----- • pa_

išgvildena ir

turim faktus, tikras žinias.
Giraitės Žentas.

ZEPELINAS BUVO 
MASKVOJE.

Pereitą sąvaitę vokiečių 
_. i “Graf" buvo nu

lėkęs Maskvon ir tenai pa- 
Pasekmės, viešėjęs vėl sugrįžo Vokie-
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DETRO1T, MICH. 
Iš darbo lauko.

Detroite didžiausia 
darbe kokios per dešimt me- VgS ”________ ________
tų čia nebuvo. Visos dirbtu- katrie varydavo konkuren- 
vės dirba labai silpnai ir at-ei ją tarp savęs: J. Nausėda

1 " " ' girdydavo Fordo bosus, po
(kuriais jis dirbdavo, J. Sa- 
[mulionis darydavo tą patį 
su bosais tik su magaryčiom. 
Jis netik prigirdydavo bose
lius, bet dar ir prišerdavo 
ant visos nedėlios, visą boso 
šeimyną. Bosai matydami, 
kad pas komunistus nėra 
lygybės (vienas duoda tik 
išsigerti, o kitas duoda ir 
pavalgyti), supyko ant J. N. 
ir atleido nuo darbo. Sako: 
—aš gausiu tokį komunistą 
tavo vietoj, katras proleta- 
riškai dalysis su manim 
kaip kad J. S. daro.

Yra ir tokių Detroite žmo
nių, katrie dar nematė blo
gų laikų. Jiems visada geri 
laikai, kada nuvažiuoja ant 
farmų, prisigeria, blevyzgo
ja nesąmones ir trinasi ant 
farmerio šieno. Daugiausia 
ta proga naudojasi senber
niai, pavaduodami vyrus 
nuo moterų. Tarka.

! Chorą,” kaip baltą mulą, 
įrengia kožną mėnesį pikni
kus dėl tų dviejų nabagių 

ke_ naudos: “Vilnies” ir “Lais- 
Yra ir tokių darbiečių,

važiavusiems iš kitų miestų 
nėra vilties gauti darbą, į 
kad būt ir geriausias amat-i 
ninkas. Pas mus vietoje yra i 
gerų amatninkų ir jie sėdi 
be darbo jau keliatą mėne
sių. Visos dirbtuvės muša 
darbininkams algas; senes
nius ir silpnesnius darbinin
kus išmeta laukan už dirb
tuvės vartų.

Daugelis darbininkų jau 
neteko savo bakūžėlių ką 
buvo nusipirkę už kruvinai 
sučėdytus centus jaunystė
je. Daugelis darbininkų bė
ga ant farmų jieškodami 
ten prieglaudos, nes miestas 
jau nepajėgia išmaitinti vi
sų bedarbių. Detroite ran
dasi su virš 500,000 bedar
bių.

Miesto valdininkai išlei
do Įsakymą, kad nešelpti tų 
bedarbių, katrie neišbuvę 
vienų metų Detroite; ir tų, 
katrie nėra šios šalies pilni 
piliečiai. Tuom pačiu laiku, 
tie patys valdininkai pake
lia vienas kitam didesnes 
algas net po kelis tūkstan
čius į metus. Tiesiog sakant, 
Detroitas eina prie bankro
to taip kaip Chicago nuėjo.

Valdininkai pradėjo peš
tis tarp savęs iš gašlaus pa
vydumo. Dabartiniu laiku 
atšaukė miesto majorą ir 
rinks naują rugsėjo 9 d. O

NORWOOD, MASS. 
Graži lietuvių kolonija.
Keliatą kartų man teko 

skaityti korespondencijas iš 
Norwoodo apie lietuvių ju
dėjimą ir man atrodė, kad 
Norwoodas yra vį^ai mažas 
miestelis ir mažai jame lie
tuvių; bet pagyvenus čia 5 
savaites patyriau visai kąI lldUCJC* X V “ . -£. -------- x *

tie biedni darbininkai, tu-{kitą. Net nustebau pama-
čiusi tokį gražų, švarų mies- 

........... > sodais, pla
čiais ežerais ir upeliais. Gy
ventojų Norvvoode randasi 

----  apie 15,000, netoli nuo Bos-
Detroite yra L. P. Kliubas tono, tik 15 mylių. Miestas 

kaipo vienas iš turtingiausių -padalytas į 2 dalis: So. Nor- 
pašalpinių draugijų. Šiame \VOOfj jr North Norwood; 
kliube yra Įvairių pažiūrų yra visokių dirbtuvių: 2 gar- 
žmonių; netrūksta ir rau- į Varnės, kur dirba virš 1,500 
dongalvių komunistų, kurie .žmonių: 2 didelės knygų
skverbiasi į kliubo valdybą 'spaustuvės, viena atramen-l 
ir įvairias komisijas, kad tinė, viena baksinė, viena' 
išnaudoti jį. Vienas iš tų srnalernė, viena popieros' 
siaurapročių buvo įlindęs į dirbtuvė ir kelios skalbyk-! 
kliubo metinio baliaus gašlios. Gyventojai užsilaiko iš 
padorius. Čia jisai sutepė)^ dirbtuvių, tik dabar dar-

rės visas dykaduonių išlai
das atmokėti savo kruvinu tą su dideliais 
prakaitu.

Iš draugijų veikimo.

BROOKLYN, N. Y.
S. L. A. 83 kuopoj.

Musų “didžiumos,” arba 
83 kuopos galvočiams iškri
to dugnas. Tik pagalvoki
te: nemokėjo už birželį, lie
pos ir rugpiučio mėnesius, 
patys save suspendavo ir 
vietoje užsimokėti užvilktus 
mokesnius, kad būti gerame 
stovyje, musų “išmintingie
ji” pareikalavo nuo SLA. 
sugrąžinti sumokėtus pini
gus. Juk visose draugijose 
yra vienoda tvarka: neužsi
mokėjai per tris mėnesius, 
tai susirgęs ar numiręs gali 
pasišvilpti. Dabar jau ir mu
sų “raudonoji” 83 kuopa 
klausimą stato kas bus esant 
suspenduotiems? Kuopos 
vadai ramina, kad viskas 
bus gerai: galite sirgti ir 
mirti, busit palaidoti.

“Draugo” M. Bacevi
čiaus, “didžiumos preziden
to,” liiškas, tilpęs “Tėvy
nės” num. 36, musų “susi
pratusius” kaip verdančiu 
vandeniu apipylė. Mes save 
skaitėme “teisėta 
ma,” 
mums bent kokius 
f estus’ ’ (įsakymus)
vardu leisti arba nuo kuopų 
mokesčius priimti; sako, ne
turite nei čarterio, nei iždi
ninko, nors Meldažio salėje 
jie vienbalsiai “išrinkti” ta
po. Aš manau, kad mus ad
vokatai tiktai “fulina” mus: 
laimėsim, laimėsim, tiktai 
pinigų daugiaus mums duo
kite.

Musų 83 kuopa svarstė 
paimtą advokatą atėmimui 
kuopos pinigų iš Centro. Tas 
pažadėjo “laimėti,” tur būt 
kaip “indžionkšiną.”

Advokatai, paprastai, ima 
1 nuo visokių prasikaltėlių pi- 
' nigus ir žada “laimėti.”

Beje, abudu “bulėtiniai” 
yra verčiami į anglų kalbą, 
parodymui teisėjui.

83 Narys.

Potvinis, Kuris Užliejo Japonų Miestą

I

šiomis dienomis potvinis apsėmė japonų miestą Kijoto. Daugiau kaip 10,000 namų buvo ap
semta iš visų pusių ir prieiti prie jų galima buvo tiktai valtimis. Šis paveikslėli, parodo, kad 
gatvėmis plaukioja botai su žmonėmis.didžiu-

o advokatai užgynė 
“mani- 

savo

Kanados 
Lietuviai

Raudonos Kibirkštys

L. P. K. vardą svaigalais ir į 
pasisavino apie $40.00 kliu- 
bo pinigų. Didžiuma kliubo 
narių pasipiktino tokiu ko
munistų pasielgimu ir išme
tė Z. Ramanauską iš kliubo. 
Liepos 13 d. buvo rinkimas 
pirmininko. Tapo išrinktas, 
A. J. Levulis. Komunistai 
pralaimėjo rinkimus ir pra
dėjo staugti kaip vilkai.

Ačiū kliubo nariams ir 
narėms, kad pažysta vilkus 
avių kailyje ir nerenka į at- 
sakomingas vietas. Tiems 
gaivalams nerupi L. P. K. 
reikalai, jiems rupi kliubo 
turtas $8,000.

L. P. Kliubas turėjo šiais

bai sumažėjo.
So. Norwoode yra didelė 

lietuvių kolonija apie 1,500 
šeimynų ir kita tiek jauni
mo. Daugumas lietuvių turi 
savo namus ir nuomoja juos 
svetimtaučiams; yra taipgi 
daug lietuvių biznierių ir 
organizacijų, būtent: para
pija, Lietuvių Piliečių Ben
drovės svetainė, Amerikos 
Lietuvių Kliubas, Keistučio 
pašelpinė draugystė, mote
rų 2 pašelpinės draugijos, 
Šv. Jurgio pašelpinė dr-ja, 
SLA. kuopa, ALTS. kuopa, 
8 bučemės, 2 duonkepyklos, 
viena geležinių daiktų krau
tuvė, viena drabužių krautu- 

metais jau tris piknikus ir. vė, ekspresas su 5 trokais, 
visi pavyko gerai; kliubui'didelis biznio garažas, vie- 
liko gražaus pelno. Tik vie- ■ na valgykla, didelė toniko 
ną kliubas turi nesmagumą’išdirbystė, Myopia Club, 
su banku, kur turėjo pasi-'. liet, ice cream parlar, ap- 
dėjęs pinigų. Steito resive-j draudos agentūra, 2 lietu- 
ris uždarė tą banką dėl tru-įviai kriaučiai, 1 aptieka ir 2 
kūmo pinigų ir nežinia kas lietuviai advokatai. Visi da- 
bus su ta banka. ro gerą biznį. Vienas betu

J šus iš Hillmano mašinos vi
sus kriaučius, kuriuos ji 
kontroliuoja, kad tuo budu 
prirengti dirvą įtraukimui 

į kodaugiausiai kriaučių į 
• “Adatos Amatų Industrinę U r • * _ r?mją.

Ta komunistų A.A.I. uni
ja yra lygiai tokia, kaip ir 
Nacionatė Mainerių unija. 
Skaldydama darbininkų 
vienybę, ji tarnauja kapita
listams. Todėl visi kriaučiai 
darbininkai, kurie esate A- 
malgameitų unijos nariai, 
dabokite savo uniją nuo tų 
kapitalistų agentų, nes tie 
raudonieji fašistai rengiasi 
ir iš kriaučių unijos padary
ti tą patį, ką padarė iš ang
liakasių U. M. W. of A. uni
jos. Be unijos likę angliaka
siai dirba ir badauja; taip 
jus ir kriaučiams, jei duos 
savo uniją komunistams su
draskyti.

Teisingas pasakymas.
Kuomet buvo gyvas E. V. 

Jebsas, tai jis visuomet dar
bininkams sakydavo: “Jei 
šiandien atsirastų tokis Mai- 
žiešius, kuris galėtų darbi
ninkus išvesti iš kapitalisti
nės vergijos, tai ryt dieną 
atsirastų kitas tokis Maižie- 
šius, kuris darbininkus nu
vestų stačiai į amžiną pra
garą; išsiliuosavimas iš ka
pitalizmo vergijos yra pačių 
darbininkų darbais.” Šitie 
E. V. Dėbso žodžiai yra la
bai teisingi ir nei vienas dar
bininkas neprivalo jų už
miršti.

O šių dienų komunistai 
rašo ir sako darbininkams: 
“Mes, komunistai, kovojam 
už darbininkų reikalus; ei
kit paskui mus ir darykit ką 
mes jums įsakysim.” Taip 
nei vienas teisingas darbi
ninkų vadovas nedrįstų pa
sakyti.

Ir komunistų “apšvietos” 
draugija serga sauslige.
Brooklyno

“Laisvė” labai džiaugiasi, 
kad “Tėvynės 7 
Draugija” esanti jau 
sausligės sudžiovinta, 
teisybė. Tečiau nei vienas 
doras ir teisingas žmogus 
nesidžiaugė ir nesidžiaugs, 
kad tokia apšvietos organi
zacija sudžiūvo, kuri sklei
dė apšvįetą tarp lietuvių 
darbininkų.

Na, o kaip yra su Brook
lyno komunistų raudonąja 
“Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ja?” Juk toji “susaidė” jau 
nuo 1921 metų pradėjo sirg
ti sauslige ir dabar jau žy
miai sudžiuvus. O kai ta ko
munistų “raudonoji karvu
tė” sulauks T. M. D. am
žiaus, tai beabejonės ji ko
jas pakratys. Brooklyno ko
munistų “Laisvės” štabui A. 
L. D. L. D. yra ta “raudono
ji karvutė,” iš kurios jie mel
žia darbininkų dolerius, o 
jiems nieko daugiaus ne
duoda, kaip tik apšvietos iš
rūgas.

Komunistai ALDLD. 4-tą 
apskritį “išmufino.”

Komunistai Jonas Gata- 
veckas, Juozas D. Sliekas ir 
kompanija numarino Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 4-tą 
apskritį. "Lavoną” iš Pitts- 
burgho išsiuntė į Clevelan- 
dą, už 150 mylių, palaidoti. 
Tas apskritys 1921 metais 
turėjo 28 kuopas su 598 na
riais. O kiek dabar turi kuo
pų ir narių? Ogi tik vieną 
kuopą, kurioje yra apie du 
tuzinai narių ir tie į susirin
kimus nesilanko. Be to, yra 
da dvi kuopos, kurios “gy
vuoja” tik ant raudonos po- 
pieros. Pittsburgho apygar
doj liko tik J. Gataveckas, 
J. D. Sliekas ir da koki 5-6 
komisarukai, tai viskas.

H. X. Workeris.

Komunistai mušeikos.
Komunistų organas “Vil

nis” rašė, kad viename Ohio 
valstijos angliakasių mies
telyje, angliakasiai, buvę 
U. M. W. of A. unijos na
riai, surengė masinį susirin
kimą, tikslu atgaivinti tą 
uniją. Turėjo kalbėt senas 
angliakasių darbuotojas, 
Alex. Hovvatt. Bet komunis
tai neleido A. Howattui kal
bėt; jie iš savo tarpo pasta
tė kalbėtojus. Taip daro tik 
angliakasyklų savininkų pa
samdyti šerifai-depučiai ir 
kitoki mušeikos.

Komunistai išdavikai.
Komunistų organas “Vil

nis” 109 numery rašo iš Det
roito : “Prieš gegužinę šven
tę, komunistiniais atsišauki
mais buvo apdalinti visi ka
reiviai ir jūreiviai. Vieną 
vakarą aštuoni jaunuoliai 
dalino komunistinius lape
lius jūreiviams, išeinan
tiems ir grįžtantiems į kariš
kus laivus.” Pagal Kanados 
ir Suvienytų Valstijų sutar
tį, Detroite ir visuose di
džiuose ežeruose negali būt 
kariškų laivų. Y ra tik mažy
tės valtelės sienos sargy
bos reikalams. Bet komu
nistų organas pasakoja: 
“Kapitonas paliepė sugaut 
“raudonuosius.” Po 15 mi
nučių pasipylė jūreiviai ir 
puolė ant dalintojų. Pasiga
vo dvi mergaites, o šeši jau
nuoliai pabėgo. Jūreiviams 
buvę Įsakyta pagauti patį 
vadą. Thompsoną, bet tas 
nepasisekė. (Norėtųsi žino
ti, kas kapitonui pasakė, 
kad Thompsonas buvo la
pelių dalintojų vadas?) Ma
ne džiugina, kad tarpe tų 
drąsesnių komunistų jau
nuolių randasi ir draugės 
Ch. Kubiliutė, H. Stankiutė, 
J. Jonikiutė ir kiti. Visi iš 
Hamtramck.”

Čia jau aiškus tų jaunų 
mergaičių išdavimas. O kas 
gali užtikrinti, kad ir kitų 
jaunuolių vardai ir adresai 
nebus perduoti į politinių 
šnipų agentūros raštinę?!...
Komunistai pas ir ižo sudras

kyti kriaučių uniją.
“Vilnies” 205-tam nume

ry tilpo Jungtinių Valstijų 
komunistų partijos lietuvių 
centro biuro pareiškimas, 
kuriame nurodoma, kaip 
darbininkai turi žiūrėt į A- 
malgameitų uniją. Tarp ko 
kito rašoma: “Lietuviai dar
bininkai, kaip ir kitų tautų 
tos pramonės darbininkai, 
privalo vesti kovą prieš re
akcinius vadus, kad atplė-

Komunistai angliakasių Į Pirmiau nei vieno angliaka- 
unijos griovikai. šio bosas negalėjo išvyti iš

Kuomet angliakasiai bu- darbo, dabar gali kada tik 
vo tvirtai organizuoti i U. j užsimano. Pirmiau bosai ne- 
M. W. of A. uniją ir kovojo galėdavo angliakasiui pasa- 
prieš anglies kasyklų savi- kyti nei vieno biauraus žo- 
ninkus reikalaudami kasyk- džio, dabar gali iškeikti 
lose žmoniškų darbo sąlygų 1 biauriausiais žodžiais ir da 
ir algų, tai kasyklų savinin-1 gali sumušti angliakasį, nes 
kai stengėsi suardyti ang-1 
liakasių vienybę U. M. W. I 
of A. unijoj. Tam reakcio
nieriškam darbui padėjo ii 
Amerikos lietuvių komunis
tų partijos organas “Lais
vė,” kuri lapkričio 27 d.. 
1929 metais rašė: “Dabar 
laikas sunaikinti reakcinę 
United Miners Workers uni
ja.” 

[ Taip komunistai kalbėjo 
už anglies baronų reikalus, 
liepdami angliakasiams su
naikinti savo organizaciją, 
kurios pagalba angliakasiai 
daugiau kaip per 30 metų 
gynė savo reikalus nuo iš
naudotojų. Prie to “Laisvė” 
pridūrė: “Sunaikinkite U. 
M. W. of A. čerterius; visi 
bendrai prisidėkite prie Na- 
cionalės mainerių unijos. 
Tai pirmi žingsniai, kurie 
tuojaus reikia padaryti, kad 
pagerinus kasyklose sąly
gas.”
Komunistų suvilti angliaka

siai dirba ir badauja.
Kur tik angliakasiai pasi

davė komunistų pražūtingai 
vadovybei, ten tapo sugriau
ta angliakasių U. M. W. of 
A. unija, bet nesuorganizuo
tas nei vienas komunistų 
“Nacionalės mainerių uni
jos” lokalas. Ten dabar ang
lies baronai, su komunistų 
pagalba, angliakasių darbo 
sąlygas ir algas “pagerino” 
sekamai: Pirmiau visi ang
liakasiai dirbo 8 valandas į 
dieną ir gavo algos po $7.50 
dienai. Dabar angliakasiai 
turi dirbti 8-9-10 ir daugiau 
valandų į dieną ir gauna 
$2.75 iki $4.75. Pirmiau 
angliakasiai už toną anglies 
gaudavo nuo 71 cento iki 
$1.10, dabar gauna nuo 30 
iki 50 centų. Pirmiaus viso
se unijinėse kasyklose ang
liakasiai turėjo prie anglies 
svarstyklių savo svėrikus, 
prižiūrėjimui svarstyklių 
teisingumo, o dabar neturi. 
Pirmiaus angliakasiai gau
davo užmokėt už visus paša
linius darbus, dabar tuos 
darbus turi padirbti veltui, o 
jei ir gauna užmokėti, tai 
kiek pono boso malonė. Rir- 

kiekvienoj unijinėj

i

nėra kam bos$ patraukti at
sakomybėn. Dabar kur tik 
mgliakasiai bando atgaivin
si U. M. W. of A. uniją, ten 
inglies baronai į talką pasi
kviečia komunistų “Nacio- 
lalę mainerių uniją,” kad 
suardžius angliakasių vie
nybę. Tai yra tikri šių dienų 
įvykiai.
Komunistai kriaučių streiko 

demoralizatoriai.
Kai praeitą pavasari New 

Yorko dalis siuvėjų, organi
zuotų į Intemational Ladies 
Sarment Workers uniją, su
streikavo reikalaudami at
naujinti pasibaigusią darbo 
sutartį, tai Brooklyno komu
nistų organas “Laisvė” va
sario 5 d. išėjo viešai prieš 
tos unijos vadus ir prieš 
streiką su šitokiu šmeižtu: 
“Moteriškų drabužių reak
cinės unijos (Intemational 
Ladies Garment Workers) 
vadai susitarę su darbda
viais paskelbė neva “strei
ką” moteriškų drabužių siu
vimo pramonėj New Yorke. 
Jų tikslas yra dar labiau pa
sikinkyti toj pramonėj dir
bančius darbininkus, kad 
juos galėtų labiau išnaudoti 
darbdaviai ir Intemational 
Ladies Garment Workers 
unijos reakciniai vadai.”

Taip kalba į streikuojan
čius darbininkus tiktai kapi
talistų pasamdyti agentai, 
kurių tikslas yra sugriauti 
darbininkų vienybę, kad 
streiką pralaimėtų.
Komunistai liepia darbinin

kams skebauti.
Toliau “Laisvė” 

“Darbininkai, kurie dirba 
neunijinėse tos pramonės 
dirbtuvėse, neturi kreipti 
domės i tą prigavikišką 
streiką, bet kaip galint grei
čiausia turi susisiekti su 
“Needle Trades Industrial 
Workers Unija,” kuri pasi
stengs vest tikrą streiką po 
komunistine vėliava prieš 
darbdavius ir reakcinius In- 
ternacional Ladies Garment 
Workers Unijos vadus.”

Taip nedrįstų kalbėti nei 
vienas doras žmogus prieš 
unijos ir streiko vadus, kaip 
kalba komunistai per Mask
vos 3-čio Internacionalo se
kėjų organą “Laisvę.” Tai 
yra stačiai provokacija.

I

komunistų

Mylėtojų 
i visai 

Tai
■s

MONTREAL, CANADA.
Lietuviai išnaudoja 

lietuvius.
Pas mus yra daug lietu

vių šeimynų, kurios laiko 
pavienius, arba burdingie- 
rius. Kai kurie iš jų labai 
nedorai išnaudoja šituos 
žmones. Apart užmokesnio 
už burdą, jie vilioja iš šitų 
pavienių pinigus ir sykiu 
girtuokliauja. Kaipo pavyz
di, aš privesiu poną S. L. Jis 
Įprašydavo savo burdingie- 
rių, kad parsivestų kuodau- 
giausiai savo draugų. Tas 
parsivesdavo ir, žinoma, tuš
čiom neapsieidavo. Taip 
S. L. žmones “monkino” la
bai ilgai, žadėdamas jiems 
ir gerą darbą įtaisyti. Galų 
gale šitie vyrai susiprato ir 
nustojo lankę S. L. ir kišę 
ten savo centus. S. L. supy
ko ir ėmė visaip šmeižti 

. tuos žmones. Buvusis jo 
ro gerą biznį Vienas lietu-| burdingierius, nepatenkin-

Ž2Žz±±±z; šmei
žia jo draugus, nutarė iš jo 
išeiti. Su keliais draugais 
jis parėjo namo ir pasakė, 
kad šiandien iš jų išeina ki
tur gyventi. S. L. supyko ir 
kaip padilgintas šoko su 
bonka į burdingierių. Bon- 
ką draugas atėmė, tuomet 
S. L. stvėrė stiklą ir užsi
mojo mesti į bumą. Laiku 
buvo atimtas ir šis pabūk
las ir žmogelis ramiai išsi
nešė savo daiktus.

Kad tai darytų svetimtau
čiai tai nei ne pikta butų, 
bet dabar lietuvys lietuvį miaus kiekvienoj unijinėj 
taip išnaudoja. [kasykloj angliakasiai turėjo

• j • 1" J 1 * —. - • __ I > v<K?y hvUmIvUDetroite subankrutino vi- '1S tu1*! didelį mūrinį namąl^g j^af| šeimininkas š
sos privatinės bankos, nu- kertėj YVashington st. ir St. 
nešdamos daug biednu dar- i George avė. Tfs gražus 
bininkų sunkiai sučėdytų namas puošia visą lietuvių 
centu. Žmonės suėję prie koloniją. Vien tik trūksta 
bankos verkia kruvinom' lietuvio daktaro, kurio lie- 
ašarom, o valdžia vaiko ne-.tuviai senai jau pageidauja, 
laimingus nuo legališkų’ So. Norwoodo lietuviai 
vagių ciurų ir juokiasi, kad gražiai sugyvena ir remia 
nelaimingi žmonės neturi viens kitą, todėl ir biznie- 
nei kąsnio duonos ir liko ap-yriams sekasi. Yra dar pagei- 
gauti bankierių. iw,»r,*^L-n z™™,.

Pas mus yra dvi komunis
tų rūšys: apšvietiečiai ir 
darbiečiai. Apšvietiečių šią 
vasarą nematyti jokių pa
rengimų; jie, tur būt, jau 
baigia savo dienas ir negali 
konkuruoti su darbiečiais. 
Darbiečiai pasikinkę “Aido

■v •

daujama lietuviška čevery- 
kų krautuvė; jeigu 3 žyde
liai gali pragyventi tarpe 
lietuvių, tai kodėl negalėtų 
vienas lietuvis pragyventi? 
Man rodos, kad čia gera 
proga lietuvio čeverykų biz
niui.

i

I t 
i

Itdip i oi m uu v j<*. [Kd^yniuj angliakasiai luicju
Saugokimės tokių žmo- iš savo tarpo išrinkę kasyk- 

Ona Ramanauskienė, nių. Montrealietis. ’lų komitetus, dabar neturi.

rašo:
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Kaip Ėjo Revoliucija Argentinoj hones Kurie Numiršta
Perversmas buvo smūgis ninkus, 

diktatūrai.
Apie tai, kad Argentinoj 

įvyko revoliucija. “Kelei
vio” skaitytojai žino jau is 
pereito numerio. Dabar įdo
mu bus peržiūrėti tiktai jos 
smulkmenas.

; Revoliucija kilo prieš bu
vusį prezidentą Yrigoyeną, į
kuris per du pastaruoju me-U* 
tu buvo tikras diktatorius. S0"1*™?’lU DU v O ŪKI as ------------
Taigi Argentinos pervers
mas, kad ir karininkų veda
mas, buvo smūgis diktatū
rai.

Kariumenę sukėlė ir jai 
vadovavo generolas Jose 
Uriburu, buvusio kitąsyk 
prezidento Uriburu giminai
tis.

j Reikia pasakyti, kad pre
zidentas Yrigoyenas labai 
nenorėjo pasiduoti. Visų 
pirma jo paties partijos 
žmonės pradėjo {įrašyti, kad 
jisai atsistatydintų. Jis tų 
prašymų ir patarimų nepri
ėmė. Tik kai pamatė jau 
aiškų pavojų, tai nakties lai
ku pavedė savo vietą vice
prezidentui Martinezui. Bet 

. formalės rezignacijos da
—Tegul bus pagarbintas.| —Taip, tėve, žiūrint, ti- nepasirašė.

Maike... ikinčiojo akimis, galima pa- Generolas Uriburu, kuris
—O kaip tau einasi, tėve? sakyti, kad jos yra “bedie- tuo tarpu organizavo sukili- 
—Viskas butų gerai, Mai- j viškos.”

ke, ale vienas daiktas nege-| — Jeigu taip, Maike, tai 
rai.

—Tai kas gi?
—Per sapną, vaike, labai 

tankiai mane velnias muči- 
ja.

—Tai paprastas dalykas, 
tėve. Visi tikintieji žmonės 
serga ta liga.

—Aš norėjau paklausti 
tavęs, Maike, kaip tu skaitai 
visokias knygas, ar tu neži
nai liekarstvų...

—Nuo velnio?
—Jes, Maike.
—Taip, žinau.
—Tai pasakyk, 

kaip jos vadinasi, 
prezentą už tai nupirksiu.

—Jų yra labai daug, tėve, 
bet aš juos pavadinsiu vienu 
vardu — tai apšvieta.

—Tas nieko nemačija 
vaike.

—O iš kur tu žinai?
—Aš vakar trajinau. Ei

damas gulti apšviečiau visą 
auzą. Parsinešiau nuo zak
ristijono grabnyčių ir pa
stačiau po vieną į kožną 
kampą: sakau, gal piktoji 
dvasia bijos. Ale kaip tiki 
užmigau, tuojaus mane ir 
užgulė raguotas sutvėrimas. 
Rodos, pakėlė nuo žemės ir 
neša į peklą, o aš šaukiu, rė
kiu, ale negaliu išrėkti, ir 
gana. Paleido tik tada, kai 
pabudau. Taigi matai, vai
ke. kad apšvieta nieko ne
mačija.

—Tu negerą apšvieta var
toji, tėve. Reikia ne kamba
rius šviesti, bet protą: ir tai 
ne žvakėmis, bet knygomis.

—Ne. Maike, knygomis 
nuo zlvduko neapsiginsi. Aš 
tą žinau, ba kaip zakristijo
nas sykį perskaitė man kny
gą apie Ancikristą su gele
žiniu pečium, tai paskui pert 
kelias naktis neturėjau pa- 
kajaus. Rodos, griebia iš lo
vos, ir gana.

—Bet tokių knygų, tėve, 
nerpikia skaityt ir nereikia 
jų klausyti, nes jos kaip tik 
ir įkalba velnio baimę.

—Tai kokias knygas rei
kia skaityt?

—Jų yra labai daug, tėve,1 
bet pradžiai aš galėčiau tau 
patarti tris. Viena jų vadina
si “Kodėl aš netikiu į Die
vą?,” antra — “Apie Dievą, 
velnią, dangų ir pragarą,” o 
trečia — “Kokius dievus 
žmonės garbino senovėje?” 
Visas tris gali gauti “Kelei
vio” knygyne. Kada jas per
skaitysi, velnias tavęs neka
muos.

—O ar jos ne bedieviš
kos?

Maike. 
o aš tau

, kurių pritarimas gatvėn visus rakandus ir su- 
naujam rėžimui yra abejoti- degino. Tas pats atsitiko su 
nas. Keturiolikai Argenti- buvusio užsienių reikalų mi
nos provincijų gubernato- nisterio Oyahanartės ir kitų 
riai buvo paskirti nauji, yrigoyeninkų namais.

Yrigoyeno partijos būklė 
taip pat buvo išdraskyta ir 
sunaikinta.

Karšto kraujo jaunuoliai, 
daugiausia studentai, už
puolė ir išdaužė restoraną 
Cafe Molino, kur vakarykš
čią dieną buvo pasislėpę 
Yrigoyeno šalininkai ir šau
dė į revoliucinius kareivius. 

• Vėliaus buvo išdaužytos 
ir sudegintos laikraščių “La 
Epoca” ir “La Calle” spaus
tuvės. Tie laikraščiai palai
kydavo Yrigoyeno pusę. 
Gaisrininkai atsisakė degan
čias jų spaustuves gesinti. 
Kaip aukščiau minėta, prie 
“La Epoca” spaustuvės įvy
ko kraujo praliejimas, nes 
užsidarę tenai Yrigoyeno 
šalininkai pradėjo šaudyt į 
susirinkusią minią. Revoliu
ciniai kareiviai tuojaus pa
statė kulkasvaidžius ir iš vi
daus šaudančius nutildė. 
Tada minia puolė į vidų ir 
pradėjo viską daužyti, o ant 
galo uždegė ir visą namą.

Gydytojas Chehne iš Du
blino, kaitų su savo kolego
mis Baynard ir Skrine, pa
darė panašų bandymą su 
pulkininku Tovrnsend, ku
ris taip pat galėdavo savo 
noru laikinai sustabdyti gy
vybę savo kūne. Pulkinin
kas atsigulė aukštininkas ir 
tuojau širdis ėmė lėčiau 
plakti, pulsas susilpnėjo, 
kol galutinai dingo, o pri- 

r dėtas prie veido veidrodis

Hipnozo reiškinių atra
dėjas James Braid pasako
ja apie kelis žmones, kurie 
turėję nuostabų gabumą su
stabdyti gyvybės bėgį savo 
organizme ir po kiek laiko 
jį vėl paleisti.

Stebuklų krašte — Indi
joj — maharadžos Rund- 
jeet Singh rūmuose buvęs 
fakiras, kuris kartą save vi
sai numarino, prieš tai įsa
kydamas jį įdėti maišan ir _
įmūryti mažan kambarin ir nerodė jokio kvėpavimo, 
duris užantspauduoti, pa- • Po pusės valandos, kai jau 
stačius prie jų sargybą. Po gydytojai manė, kad jis iš 
šešių sąvaičių gydytojas iš-j tikrųjų numirė, jis vėl atgi- 
tyrė fakiro kūną ir nerado jo.
jokių gyvybės žymių. Te-j Mokslas, ilgą laiką žiūrė
čiau, kai buvo nuvalytas jęs į tokius dalykus kaip į 
vaškas, kuriuo buvo užlip- pasakas, dabar pripažįsta, 
dytos ausys ir nosies šner- kad tikrai yra žmonių ga
vės, atidaryta burna ir buvę linčių sulaikyti laikinai gy- 
padengti liežuviu kvėpuo- vybės pasireiškimą savo or- 
jamieji organai, kai ant gal- ganizme. Tai yra patvirti- 
vos buvo užpilta šilto van- narna dar žinomais tariamo- 
dens, padėta prie smilkinių sios mirties, arba letargo 
karštos tešlos ir patrinti miego, pavyzdžiais iš žmo- 
sviestu antakiai—tai kūnas nių ir gyvulių gyvenimo, 
pamažu ėmė judėti, susi-j 
raukšlėjusi oda išsilygino, ir 
fakiras visiškai atgijo.

Daugely vietų valdžios vai
ras perėjo iš senų rankų į 
naujas be lašo kraujo.

Buenos Aires mieste žmo
nės džiaugėsi ir šaukė: “Vi- 
va republica!” “Viva nuevo 

— “Lai gyvuoja 
respublika, lai gyvuoja nau
joji valdžia!”

20 žmonių užmušta, 
288 sužeista.

Kraujo praliejimas įvyko 
tiktai prie senosios valdžios 
laikraščio “La Epoca” spau
stuvės. kurią minia užpuolė. 
Čia 20 žmonių buvo užmuš
ta ir apie 100 sužeista. Spau
stuvę minia sudegino. Aikš
tėj, vadinamoj Plaza Cong- 
reso,. taipgi įvyko susirėmi
mas, kur senos valdžios šali
ninkai pradėjo šaudyt į ka
detus. čia sužeista 1*88 žmo
nės.

Kada visuomenės akys 
buvo nukreiptos nuo kas
dieninių reikalų i valdžios 
perversmą, tai drąsesni pa
sidarė visokie piktadariai. 
Prasidėjo plėšimai. Bet to
kiuose laikuose teismas su 
plėšikais būna trumpas. Pa
gauti Buenos Aires mieste 3 
plėšikai tuojaus buvo su-; 
šaudyti.

Yrigoyeno rezignacija.
Norėdama greitai įsistip

rinti ir savo priešus iš kelio 
prašalinti, naujoji valdžia 
suėmė beveik visus Yrigo
yeno šalininkus ir uždarė 
juos kalėjimuose. Bet apie 
patį prezidentą Yrigoyeną 
nekurį laiką nebuvo žinių. 
Išpradžių buvo manoma, 
kad jis pasiekė kurį nors ka
ro laivą ir pabėgo. Vėliaus 
betgi sužinota, kad jis išva-[ 
žiavo automobilium. Revo-' 
liucionieriai leidosi jį vytis 
ir pagavo netoli La Platos. 
Pasirodė, kad jis buvo la
bai susirgęs ir negalėjo ant 
kojų pastovėti. Revoliucio
nieriai patalpino jį artimiau
siose kareivinėse. Tenai jis 
buvo priverstas pasirašyti 
rezignaciją, kuri skamba 
taip:

"Kariumenės 
kams:

“La Platos mieste septin
tą rugsėjo dieną, 1930 me
tų. aš, Hipolito Yrigoyen, 
konstitucinis 
prezidentas, 
mas į tai kas šiandien atsiti
ko. atsisakau nuo preziden
to vietos.

Nemažiau Įdomi buvo re
zignacija ir vice-prezidento 
Martinezo, kurį Yrigoyenas 
buvo paskyręs savo vieton. ' 

Kada revoliucinė kariu
menė užėmė miestą, jos va
das gen. Uriburu atvyko į 
valdžios rumus ir rado tenai 
prezidento rasinėj sėdint

Visiems yra žinomas šal- 
takraujų gyvių žiemos mie
gas, kaip antai varlių, šliū
žių ir kitų. Net toki dideli 
gyvuliai, kaip lokiai, žiemą 
praleidžia miegodami ur
vuose. Yra tik pro mikros
kopą įžiūrimų mažyčių gy
vių, kurie tik tol gyvena, kol 
esti drėgnoj aplinkumoj. 
Jei aplinkuma išdžiūsta, tai 
tie gyviai virsta į paprastas 
dulkes. Bet kai jos vėl pa
tenka į drėgnumą, tai tuo
jau atgyja, kad ir keleri me
tai butų praėję nuo to laiko, 
kai jos dulkėmis virto.

Augalų sėklos taip pat il
gai išlaiko daigumą. Pir
miau buvo manyta, kad sėk
lų daigumas yra beveik am
žinas. Buvo nurodoma į se
novės Egipto piramidėse 
randamas kviečių ir rožių 
sėklas, kurios sudygdavę ir 
duodavę vaisius. Bet vėles
nieji tyrinėjimai įrodė, kad 
tai yra pasakos: nei kartą 
pasodintos senovės egiptė- 
nų kviečių ir rožių sėklos 
neišdygo. Todėl dabar ma
noma, kad didžiausias sėk
lų daigumo laikotarpis ne
gali būti ilgesnis kaip 200 
metų.

Tyrinėjant tokius keistus 
reiškinius, kada organizme 
dirbtinu budu užgesta gy
vybė ir vėl pasirodo, moks
lui teko rimčiau pasvarstyti 
klausimą, kas yra mirtis ir 
kas gyvybė, kitaip sakant, 
kaip atskirti gyvą daiktą 
nuo mirusio. Gyvu vadina
mas daiktas, kuriame yra 
įžiūrimas organiškas me
džiagų keitimasis, iššaukiąs 
augant formų atmainas ir 
tam tikrą energiją. Bet lai
kinoji mirtis vis dėlto išlai
ko daiktą gyvą, nors jokių 
gyvybės reiškinių nežymu. 
Tad mokslas dabar ima 
skirti veikiančią gyvybę 
nuo neveikiančios. Pasak 
vieno mokslininko, nevei
kiančioji gyvybė yra pana
ši į neužsuktą laikrodį, kurs 
yra visai sveikas ir gali pra
dėti eiti, tik reikia jį užsuk
ti. O miręs organizmas yra 
laikrodis su nepataisomai 
pagedusiu, sulužusiu me
chanizmu.

Šis-tas Iš Praeities. I 
i

I
Kolumbas. j egiptiečių paslaptis balza-;

Kolumbas Ameriką atra- muoti lavonus.
do antrą kartą. 400—5001 Meksikoj ir Nikaraguojį 
metų prieš jį, šiaurinę jos čiabuviai mokėjo sumažinti 
dalį buvo atradę normanai, Į lavono galvą taip, kad ji bu- 
tik apie tai Europoj irtai tikėdavo nedidesnė už graikiš- 
šiaurinėj daly, matyt, ma-' 
žai kas težinojo.

Kolumbas buvo du kartu 
priešų apkalbėtas, apšmeiž
tas ir įskųstas. Kartą nutei
sę ir grandinėmis surakinę 
išvežė jį iš Amerikos salų į 
Ispaniją.

mą tarp kareivių Campo de 
Mayo stovykloj, mušė Yri- 
goyenui telegramą, reika
laudamas tuojaus pasirašyti 
rezignaciją, kitaip grasin
damas bombarduoti prezi
dento rumus.

EI Palomaro garnizone 
tuo pačiu laiku buvo organi
zuojamas orlaivių korpusas. 
Leitenantas Francesco Tor- 
res atsisakė prie sukilimo 
prisidėti, todėl jo draugai 
karininkai tuojaus jį nušo
vė. Tai buvo pirmutinė re
voliucijos auka.
Kariumenė stoja revoliuci

jos pusėn.
Pirmas raitelių regimen- 

tas Campo de Mayo stovyk
loj irgi nenorėjo iš karto ei
ti prieš seną valdžią, bet ge
nerolas Uriburu davė jiems 
pusę valandos laiko apsvar
styti padėtį ir pasakė, kad 
jeigu į tą laiką jie nestos jo 
pusėn, tai jis atakuos juos 
kaipo revoliucijos priešus. 
Raiteliai stojo revoliucijos 
pusėn.

Buenos Aires mieste, kur 
yra 2.000,000 gyventojų, 
platinosi įvairiausi paskalai. 
Padėtis buvo labai nervin
ga. Žmonės kalbėjo, kad ka
riumenė sukilo visa, bet ka
ro laivyno nusistatymas ne
žinomas. O karo laivų Bue
nos Aires uoste buvo daug. 
Jie galėjo subombarduot vi- 

Bet greitu laiku 
žinios, kad ir lai

vynas perėjo revoliucionie
rių pusėn. Virš valdžios na- 

Jeigu bent metus jį mais pasirodė karo orlaivis 
velnias nuo

iaš jų bijau.
—Bet jeigu tu tokių raštų 

įbijosi, tėve, tai tu niekad 
' neatsikratysi to slogučio, 
kuris naktimis tave kankina. 

I Nes velnią tu sapnuoji tik 
dėl to. kad tu jam tiki. tėve. 
Tai yra įsikalbėta liga. Nu
stok tikėjęs kunigų pasa
koms apie velnią, o tu nie- 

į kad jo nesapnuosi.
—Tokios rodos, vaike, aš 

[ nenoriu. Ot, kad tu galėtum 
nurodyt man tokių liekars- 
tų, ką apsaugoja nuo bieso, 
tai butų kas kita. Lietuvoje 

, yra tokių žolių, ką “durna- 
' ropėm” vadinasi, tai jos pa- 

! mačija. Kai užvalgai jų sėk- 
i lų. tai išnyksta visokia bai- 
! mė. Tik reikia su razumu jas 

’ valgyt, ba jeigu perdaug pa-
■ imsi, tai sudumavosi. Musų 
i kaime sykį visos mergos su- 
į dumavojo. kaip perdaug
■ užėdė. Tai yra labai geros 
liekarstvos, vaike. Paskui 
yra da devildrekio, katrą 

’ sukramtęs žmogus taipgi ne- 
I bijo piktų dvasių. Bet Ame
rikoj tokių gyduolių negali
ma gauti. Mano kūmas Ski
landis turi krajavą gyvatę 
su degtine užpylęs ir sako, 
kad seniaus gerai pamačv- 
davo, ale dabar jau daug 
kartų nugerta, tai visa šyla 
išėjus.

—Na. gerai, tėve, jeigu są miestą, 
jau tu bijaisi gerų laisvama- pasklido 
niškų knygų, tai aš tau pa
tarčiau nors “Keleivį” užsi
rašyti.
paskaitysi, tai 

Į tavęs atstos. 
Į —Olrait, Maike,
kibą patrajyt, ar ką.

!

reikes

GALVOS APSAUGA.

Čia parodytas Franas Jab
lonskis. Pennsylvanijos univer
siteto beizholininku sargas, ku
ris dėvi nauja šalmą, kaip gal
vos apsaugą lošiant beizbolę.

ką riešuti.

Minkštas stiklas.
Senovėje žmonės mokė

davo pagaminti minkštą 
stiklą. Arabų mokslininko 
In-Ab-Alkomo pranešime 
chalifo Garun-Al-Rašido 
sunui, kalbama apie minkš
tą stiklą.

Tyrinėdamas senovės E- 
piramidę In-Ab-

Garvežys.
Aleksandrijos muziejuje, 

kuris buvo prie garsios gipto 
Aleksandrijos bibliotekos, Alkem rado trisdešimts ru- 
sako, buvęs garinės mašinos šių, pripildytų brangių ak- 
modelis. Ją išradęs vienas 
matematikas Ptolomiejaus 
II-jo laikais.

Tik 2,000 metų praslin
kus,anglas Stefensonas išra
do savo garinį katilą, kuris 

viršinin-' pakeitė visą civilizacijos
'.eigą-

I Iš pradžių, musų dienų 
garvežys nebuvo toks kaip 
dabar. Juo ilgai nepasitikė
ta, kad paprasti ratai galėtų 
lygiais bėgiais riedėti. To
dėl pirmieji garvežių ratai 
buvo krumpliuoti (dantuo
ji) ir bėgiai jiems buvo kito
kį. Tokius garvežius buvo 
išradę: Blenkingsop, 1812 
metais ir Branton, 1813 m. 
W. Hedley 1813 metais bu
vo išradęs jau panašų į šių 
dienų garvežį. George Ste
fensonas pirmą savo garve
žį pastatė 1814 metais. Rei
kėjo keliolikos metų, kol 
Stefensonas savo garvežį ir 
bėgius patobulino. Ėmė 
daug metų ir tam, kad įtiki
nus pramonininkus, jog iš
radimas tinka kroviniams ir 
žmonėms vežioti. Tuo budu, 
Stefensono garvežys tik

Respublikos 
atsižvelgda-

iš EI Palomaro. Tai buvo 
ženklas pradėt sukilimą. Už' 
kelių minučių nuo žemes pa- \Iartineza. Uriburį prane. 
kuodą 20 karo orlaivių ir Martinezuii kad reP¥oliu. 
visi jie susivieniję ei ja jau laimėta ir pareika-
kovos formacijoj visą mies- ]aJ J k , jfe (j ' rezj 
tą. Tai buvo ženklas, kad nuotu 
revoliucija jau prasidėjo. | M*tinez atsakė;

Prezidentas Yrigoyenas ir -Jus galit mane užmušti, 
visi jo ministeriai pabėgo, bet aš nerezignuosiu.” 

į “Aš nesu tiek kvailas, kad 
daryčiau iš tamstos kanki
nį.” paaiškino revoliucijos 
vadas, “bet tamstos rezig
nacija yra reikalinga, kad 
išvengus kraujo praliejimą. 
Rezignuok, nes kitaip busi 
areštuotas ir uždarytas ka
lėjimam”

Martinez pasidavė ir re
zignavo.

Minia naikina senos val
džios palaikus.

Senajai valdžiai sugriu-

Vieni jų išdūmė į Montevi-. 
deo, kiti į Urugvajų, o tie, 
kurie mėgino pasislėpti Ar
gentinoje. buvo tuojaus su
gauti ir uždaryti į kareivi
nę kaipo belaisviai. Tą pa
čią dieną vakare sukilusi ka
riumenė užėmė visą Buenos 
Aires miestą ir tuojaus buvo 
apskelbtas naujos vyriausy
bės sąstatas.

i Gubernatoriai iš įvairių 
provincijų tuojaus pradėjo 
telegrafuoti savo pritarimą 
naujai vyriausybei.

Naujoji vyriausybė gi n;s, minia džiaugėsi ir ūžė 
siuntinėjo po visą šalį savo ištisą naktį. Būrys žmonių 
ištikimiems įsakymą gau- įsiveržė į buvusio preziden- 
dyt ir areštuoti visus valdi- to Yrigoyeno namus, išnešė

menų, indų, ginklų ir stiklo, 
kurį galima buvo lenkti į vi
sas puses.

Petronijus pasakoja, kad 
Romos vienas meisterių pa
dovanojo imperatoriui stik
linį bokalą, Jis metė jį po 
imperatoriaus kojų, bet stik
las nesudužo, o tik buvo 
įlenktas. Meisteris pakėlė 
bokalą ir kelis kartus suda
vė per jį kuju ir bokalas vėl 
gavo senąją formą.

Imperatorius paklausė, 
kas dar žino šią išradimo 
paslaptį. Gavęs atsakymą, 
kad be meisterio niekas ne
žinąs. imperatorius įsakė nu
bausti meisterį mirtimi, nes 
jojo išradimas galįs palikti 
be duonos visus Romos stik- 
liorius.

1610 m. buvo išspausdin
ta pirmoji stiklo istorija. Jo
je sakoma, kad Tiberijaus 
laikais Romoje buvęs gami
namas nedūžtantis stiklas, 
kurio išradimo paslaptis 
esanti prarasta. 1630 m. 
kardinolui Riželje buvo pa
dovanotas indas iš nedužta- 
mo stiklo. Bet už tai išradė- 

1829 metais pradėjo kur-j jas buvo nuteistas kalėti iki 
suoti tarp Liverpoolio ir [gyvos galvos. Mat, jojo iš- 
Manchesterio. [radimas galėjo pakenkti

Geo. Stefensono išradi- Francuzijos stikliorių reika- 
mą gerindami priėjo prie lams.
to, kad šiandien garvežys'----------------------------
sveria 170 tonų. Bėga 100 
kilometrų per valandą (apie 
60 mylių). Kas sekundą jis 
gali garu paversti 15 litrų džių: 
vandens. Per valandą va- siekti nėra niekad vėlu, 
žiavimo jis suvartoja pus-! 
trečio tono anglies ir 18 to
nu vandens.

I

IŠMINTINGI IŠSIREIŠ
KIMAI.

Kaip ugnies saugokis žo- 
“jau pervėlu.” Tikslo

Laimė sukasi ratu. Kas 
vakar aukštumoje blizgėjo, 
šiandien purvyne atsidūrė.

Serwantes.
------  ' Socialinį ir etinį gyveni-

daug senovės išradimų. Jie ma mes turim kurti gamtos 
iki šiol dar negali būti atsta- mokslo pagrindais, 
tyti. Taip iki šiol nežinoma' J. Loeb.

Neišaiškintos paslapty*. .
Mums liko nežinoma

Pasaulvje visuomet buvo 
ir bus bėdų ir nesmagumų. 
Stengkimės, kad mes ju ne
turėtume. P. E.

Dvidešimtas amžius su
kūrė naują žmogų. Devynio
likto amžiaus vergas išaugo 
i galvojantį, stiprų, pilną 
kūrybinės pajėgos, pilnatei
sį visuomenės narį. Grigoula

Niekas žmogaus taip ne
pamokina, kaip gyvenimas.

Roabe.
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VISOKIOS ŽINIOS
Kiek Kur yra Be

darbių.
Mažiausia nuošimtis Nash- 
villėj, didžiausia—Duluthe.

Cenzo biuras dabar tik 
paskelbė bedarbių skaitli
nes, kurias jis surinko perei
tą balandžio mėnesį. Jo sta
tistikos betgi apima tik tuos 
miestus, kurie turi nema
žiau kaip 100,000 gyvento
jų.

Mažiausis bedarbių nuo
šimtis balandžio mėnesy 
buvo Nashvillėj, Tennessee 
valstijoj, nes iš 153,153 gy
ventojų buvo tik 1,605 be 
darbo, tai yra tik truputį 
daugiau kaip vienas nuo
šimtis, tuo tarpu kai Du- 
lutho mieste, Minnesotos 
valstijoj, ant kožno tūkstan
čio gyventojų buvo 54 be
darbiai.

Žemiaus yra paduota visa 
eilė didesnių Amerikos mie
stų, kiek juose gyventojų ir 
kiek bedarbių.
Miestas Gyventojų

skaičius

Bostonas .... 787,271 
Cambridge 
Lowell .i....
Lyno .........
Worcester 
Providence 
Bridgeport 
Hartford 
New Haven 
Waterburv 
Ne w York *6,981,927 234,854 
Buffalo .....
Rochestcr 
Yonkers .... 
Camden .... 
Elizabeth 
Jersey City 
Newark .... 
Paterson....
Trenton .... 122,610 4,063 
Phila.
Pittsburgh 
Scranton ... 
Akron, O. 
Cleveland 
Dayton .... 
Youngstovn 170,004 
Toledo, O. 290,803 
Garv, Ind. 100,749 
Indianapolis 364,073 15,942 
Chicago 3,375,329 145,852 
Detroit 1,573,985 78,153 
Gr. Rapids 168,650 
Mihvaukee 572,557 
Minneapolis 464,753 
St. Paul .... 271.418 
St. Louis .... 822,032 
Baltimore 805,753

113.650 
100,000 
102,327 
196,837 
252,386 
147,206 
163,818
162.650 
101,025

Bedarbių 
skaičius

27,056 
3,381 
4,615
2.943
6,217
9,335
5,147
5,505
4,885
3,472

573,070 20,066
325,019
135,123
117,172
114,557
315,642
442,842 21,705
138,267 3,286

10,708
4,483
5,554
3,339

13,313

.... 1,964,430 73,275
669,742 21,227
143,428 3,219
253,653 8,983
900,430 41,343
200.225 6,560

4,516
11,832
2,128

5,099
15,916
13,972
10,279
27,669
17,273

MUŠTYNIŲ DĖL KAR
VĖS ATBALSIAI.

“Keleivy” mes rašėm, 
kad Millburv, Mass., buvo 
muštynės už tai kad karvė 
Įėjo į svetimą pievą. Mušty
nėse pavartota: grėbliai, ša
kės, irklai, kuolai, akmenys 
ir šautuvas. Muštynėse Elz
bieta Markunienė ir jos sū
nūs Kazimieras buvo šū
viais sužeisti ir ilgai išgulė
jo ligoninėj. Pats Morkūnas 
išėjo iš proto ir dabar laiko
mas ligoninėj. Kitus muštu
kus Superior teismas šiomis 
dienomis nubaudė taip: ita
lą R. Gailio, kuris šaudė, du 
metu kalėti pataisos kalėji
me; Antaną Lydekauską — 
užsimokėti $300, o Lawren- 
ce’ą Barnetą — $100.

Tai vis tamsumo ir nesu
valdomo pykčio pasėkos.

LAIVAS ŽEMGALIO MUZIEJUS.

i autoriai žadama žudyti.

TRYS LIETUVIŲ NELAI
MĖS CHICAGOJE.
Sudegė Palioniutė.

Devynių metų amžiaus 
mergaitė, lietuvaitė Mamie 
Palionis, užtroško durnuose 
ir vyras, kurs nešė ją gelbė
damas iš kambario, pavo
jingai apdegė gaisre, kilu
siame Aleksandro Kučins
ko restorano namuose.

Gaisras įvyko rugsėjo 7 d. 
ir p. Kučinsko namai sude
gė. Mergaitė e buvo p. Ku
činskų podukra.

Kučinskai turėjo svečių.
Svečiai ir namiškiai išgirdo VI AURIMAI IR I 
mergaitės riksmą. Ji buvo UV i
savo miegamame kambaryj 
Nubėgę pamatė, kad visas 
namų viršus apimtas lieps
nos. |

Lavergne Lamb, 21 m. stybėj moterys da neturi tei- 
amžiaus, dirbęs artimoje ge- šių? 
solino stoty ir pamatęs gaiš-' 2. Kokie pasauly
rą, gavo kopėčias ir nusku- aukščiausi? 
Jėjo mergaitės gelbėti. Be- 3. Kam priklauso 
nešdamas ją per degančių landijos sala? 
namų langą, jis pats smar- 4. Kokie svarbiausi Ėdi
kiai apdegė ranką ir petį, šono išradimai?
Mergaitė pasirodė neapde- 5. Kiek pasaulyje žmo
gus, tik tuojau mirė užtroš- nių?
tusi durnais. Į 6. Kokioj dar kitoj valsty-

Namas visiškai sudegė, bėj yra prohibicijos Įstaty- 
Nuostoliai ugnies departa- mas?
mento apkainuoti Į $3,000. ( 7. Kiek visame pasauly

lietuviai žuvo automobi.(ka‘all^ip vėžjai pasidaro 
lių nelaimėse. ; balti?

Rugsėjo 8 d. mirė lietuvis 9. Kokioj valstybėj ma- 
Juozapas Dargis, mirtinai žiausia bemokslių? 
sužeistas automobilių susi-! 10. Kaip toli nuo žemės 
daužime ant Lake ir Wolf mėnulis?
gatvių Melrose parke. Dar-, n. Kaip Nevados valsti- 
giui bevažiuojant savo auto- joj žudo pasmerktuosius 
mobily, svetima mašina at- prasikaltėlius?
simušė Į jo automobili. j 12. Koks gyvulys ilgiau-

Antras lietuvis, Jurgis šiai gyvena? *" 
Stoška, užmuštas ant Main Į 
B. Lake. Ji užmušė nesusek
tas automobilis beeinanti.

“N?’

Byrdo ekspedicijos laivas parsivežė daug iškimštų gyvūnų nuo žemės 
ašigalio. Dabar jis plaukia Atlantiko pakraščiu ir rodo tuos gyvūnus už 
pinigus.

ATSAKYMAI.
Klausimai:

1. Kokioj kultūringoj val-

kalnai

Gren

PASTABOS
K. Beleckas išleido 

knygą apie prostituciją 
(Nuodėmių gatvė). Jam ra
šant tą knygą buvo pagrą- 
sinta jį užmušti. Taigi dar 
vienas faktas, kad Lietuvo
je viduramžių gadynė gri
žo. Ten knygos ne tik degi- 

į narnos, ne tik uždraudžia- 
|mos platinti, bet ir knygų

Jakonis Jonas, apie 40 m. amžiaus, 
Amerikon atvykęs 1914 m., vedęs, 
gyvenęs 1921 m. 2205 VVood st., Phi- 
ladėlphia, Pa. Motinos vardas Mari
jona Kilęs iš Vievio valsčiaus. Jieško 
brolis Aleksandras (10-1-3*9).

Spandavičius Bernardas, kurio ad
resas 1929 m. buvęs P. O. Box 15, 
Royaltown, Vermont Jieško Dr. Val
teris Cipseris, Liet. Universiteto 
asist.

Žylė ar žilius Ignas, kilęs iš Lai-

APSIVED1MA1
I

SUDEGINO ROOSEVEL- 
TO KNYGĄ.

VAIKAS PASIKORĖ.
Plainfielde, netoli Bosto

no, daržinėj pasikorė far- 
merio Hoyto 12 metų am- 

į žiaus vaikas. Priežastis ne
žinoma.

Walthame užsidarė laik
rodžių dirbtuvė. Sako, už 

I sąvaitės vėl atsidarysianti. 
Kompanija negaunanti už- 

' sakymų.

“LEVIATHAN” PASKAN
DINO KITĄ LAIVĄ.
Pereitą sąvaitę didis A- 

merikos .garlaivis “Le
viathan” išeidamas iš New 
Yorko uosto pasidarė nebe
suvaldomas, / paskandino 
vieną laivą ir atsimušė šonu 
į tris prieplaukas. Jo sirenos 
tuojaus pradėjo švilpti pa
vojų, kad kiti laivai saugo- 
tųsi. Jis vežė tuo laiku 538 
žmones.

Pajieškau gyvenimui draugo apie 
50 metų a nžiaus. Gali būt ir našlys. 
Aš esu 
vo forničius ir nieko negeriu, 
noriu, kad ir vyras negertų.

prisiųsti savo paveikslą. Tuomet ir

MARY RAULINAITIENĖ
248 YVinchester st., Brookline, Mass.

gera siuvėja, virėja, turiu sa- 
todėl 

Meldžiu 
atvažiuoti asmeniškai arba rašyti ir 
prisiųsti savo paveikslą. T____ _
aš suteiksiu daugiau žinių apie save. . .. .

- - . jžuvos vaisė., Mažeikių apskr. Amen-' 
koje apie 20 m., seniau gyvenęs 92 . 
Kirst st., New York ar Brooklyn; ; 
neva tarnavęs Amerikos kariumenė- ' 
je ar laivyne ir nuskendęs juroje; tu
rėjęs žmoną Oną; pajieško motina 
Morta. (10-1360). J

( Einagejevas Dmitrijus, Amerikon’ 
atvykęs 1913 m. į 1816 Third .st., Su
perior, Wis. Jį gerai pažinojęs į>ą- 
muelis K. Sulcius, 323 Chartiers avė.,! 
McKees Rocks, Pa. Pajieško pamotė 
Anastazija.

Misalis Povilas, kilęs iš Širvintų 
vaisė.. U" 
jau 22 m , Amerikos armijoje sužeis
tas, gyvenęs 1401 Parade st., Erie, 
Pa. Pajieško broliai Adomas ir Vla- 
das. _ _ j

Bliumas Antanas, Petro ir Julės 
Novorovskos sūnūs, I 
Karoliną Darotanytę, Amerikon atvy
kęs 1912 m. ir gyvenęs pas J. Berno
tą, 804 Bank st., Waterbury, Conn. 
Jieško duktė Elena.

t Janušas Leonas, vedęs su Kazimie- , 
ra. 1927 m dirbęs Bostone cukraus J 
fabrike ir gyvenęs 103 Third st. Bos
ton, Mass.. turįs vaikus Kleopą. 
Aloizą ir vieną dukterį. Pajieško sū
nūs Leonas.

Šilauskienė-Gečf uskaitė Antonina. 
Valterio ar Vlado žmona. Amerikon 
atvykusi 1910 m., gyvenusi Sturgeon, 
Pa. Mirus tėvui- Petrui, jai tenka pa
likimų dalis sulig testamento, l’ajieš-

Michelkevičius Jeronimas, kilęs iš 
Ukmergės apskr., Amerikon atvykęs

• gyvenęs 32 Ponewn st., 
__ Tėvo vardas Alfonr 

___Jeronimas neva tarnavęs kariu- 
Pyter. menėje. Jieško sesuo Marijona.
_________* Gurevičius Jonas, Amerikos karo
_ _ . _ veteranas, gyvenęs Vilkes Barre, Pa.

, ir dirbęs kasyklose.
Jieškomieji arba apie juos ką nors 

Į žinantieji maloniai kviečiami atsi
liepti į: Konsulate General of l.ithua- 
nia, 15 Park Row, New York City.

I

PITTSBURGH. PA. NORTH S1DE 
Kampinis namas Grosernė ir Mest 

.Markei. Gera vieta bučernei. Pigiai. 
Klauskite Cedar 9987, 

j 1101 Page street. (39)

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

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

revoliuciją minint. Bruožai. 
(3) Dr.. J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais. (4) K. Kautskį atpasakoja

I A. Smėliunas. Žmogus—egoistinė bu- 
! tybė. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi- 
, suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 

1460 m. vedos <jvasįnįs pasaulis ir jų palvginamasai 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 
tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Plaukiojus 
“širšių" lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybes 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
r.ait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse, (lt) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. «(15) 
Vincas Dovinė. Smuikas (16) J; Ra- 
dzvilas. “Bliudas" neĮiabludusiojĮ ša
ly. (17) K. Puida. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės "Likimo keliai'’ (Pr. Daug
nora), Literatūros pioftieriai. eina 
(Pr. Daugnora). Žvilgiai nuo kalno 
(I*. D.). Kultūrinis gyveninąas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros" žurnalas labai įvairus 
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: I.ithuania. Šiauliai, Auš
ros ai. 15, “Kultūra.”

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvoj netrukus bus pra
dėta leisti enciklopedija. Ją 
leis “bedieviškas” Spaudos 
fondas. Tokią enciklopedi
ją buvo sumanę leisti ir kle
rikalai. Kadangi dvi enci
klopedijos Lietuvoje leisti 
neužsimoka, tai “bedieviai” 
ėmė derėtis su kuniginiais, 
kad darbą sujungti Į krūvą. 
Susiderėta tik tada, kada 
“bedieviai” sutiko mokslo 
klausimais dėti po du straip
sniui vieną taip, kaip moks
las dalykus aiškina, o kitą 
taip, kaip kunigai skelbia iš 
biblijos.

Šis faktas parodo, kad ku- motina Teklė iš Jonavos 
nigai su mokslu nesutinka.
O betgi jie meluoja žmo- įąii ir 
nėms, kad tikyba mokslui 
nepriešinga. j • j

PAJ IEŠKOJIMAI

a.)
Ukmergės apskr.. Amerikoje

<
I
i

LOWELL, MASS.
Jvvks sekmadieny, 1930 Didžiojo 

Vytauto metais, RUGSĖJO 21 D., 
šokiai bus 20 RUGSĖJO, Lietuvių D. 
L. K. Vytauto parke, L»well. Mass.

; švente rengiama visiems, vietos ir 
, apylinkės Lietuviams. Todėl kiekvie- 
| no lietuvio priderystė atsilankyti ant 
šio parengimo.

į šeštadieny, šokiai prasidės nuo 
|7-tos po pietų.

Sekmadieny, piknikas prasidės 10 
Ival. rvte.

PROGRAMO EIGA SEKANTI:

(1)4 vai. po pietų, dainuos P. Ma- 
, rijos Choras Tautiškos Bažnyčios, iš 
i tawrence, Mass., po vadovyste J. C. 

Navadausko.
(2) Dainuos solo K. Volungevičius 

iš tawrenee.
(3) Bos prakalbos J. J. Urbšo, iš 

La^rence, Mass
(4) Solo n. J C. Navadausko, iš 

tavrence. Mass.
(5) Giedos choras vedamas p. J. C 

Navadausko.
(6) Prakalba gerb. Dr. C. J. Miko- 

laičio iš Leurrence.
(7) Choras ir užbaiga su Lietuvos 

Himnu.
- Kviečia RENGĖJAI.

i

Pajieškau savo vyro Prano Gaiga
lo, čia jo ir paveikslas.

PARSIDUODA VALGOMU DAIK
TU KRAUTUVĖ. Labai geroj vietoj 
ir biznis geras, bet savininkui toj 
vietoj nuobodu; noriu parduot arba 
išmainyt. Turiu taipgi 11 familijų 
gera namą, su visais įrengimais. Ga
liu mainyt viską sykiu ant gero storo 
su namu arba ant geros farmos. No
rint daugiau žinių, klauskite laišku 
arba per telefoną. Granite 8098.

J. ZAKŠAUSKIS (-)
252 Copeland st„ W. Quincy. Mass.

Atsakymai:
1. Francuzijoj moterys 

i neturi politinių teisių; jų 
i privatinės teisės susiaurin
tos vyrų naudai.

2. Aukščiausi pasauly Hi- 
i malajų kalnai yra Azijoje.

Amerikos paskirtas Fili-' 3. Grenlandija priklauso 
pinams viršininkas, Nicho-(Danijai. Dabar ją norėtų 
las Rooseveltas, parašė apie nupirkti Anglija ir Ameri- 
tą salą ir jos žmones knygą. k*a. __
Filipiniečiai šituo jo veikalu č.-----L2—1_J. _2‘-----—J d 1 * • • T“S T *i 4. Svarbiausiais Edisono 
taip Įsižeidė, kad’ Manilos išradimais skaitosi: telegra- 
mieste pereitą nedėldienį ■ fas, fonografas ir elektrine 
susirinko 20,000 žmonių ir " 
sudegino vieną tos knygos 
egzempliorių ant laužo, pa- 
reikšdami tuo savo protestą 
prieš jos autorių.

BUDAPEŠTE AREŠTUO
TA 400 ŽMONIŲ.

Rumunijoj pasidarė labai 
neramu. Sostinėn Budapeš- 
tan sutraukta 10,000 karei
vių, 6,000 policmanų ir 
1.000 žandarų. Buvo lau
kiama didelių demonstraci
jų ir 400 žmonių areštuota. 
Ar nekils ir tenai revoliuci
ja.

Čekoslovakijoj buvo areš
tuotas ir patrauktas teisman 
New Yorko saldainių fabri
kantas Schraft. Jis perdaug 
triubijo automobiliaus ra
gą, o kada vienas Čekoslo
vakijos piliečių patarė jam 
tokio triukšmo be reikalo 
nekelti, amerikonas iškolio- 
jo ji ir Įžeidė pačią Čekoslo
vakiją.

lempa.
5. Visame pasaulyje pri- 

skaitoma arti dviejų miliar- 
dų (2,000,000,000) žmonių.

6. Prohibicija yra Įvesta 
dar ir Suomijoj (Finlandi- 
joj).

7. Visame pasauly yra 
apie 305 milionai katalikų. 
Taigi nekatalikų yra 7 kar
tus daugiau.

8. Vėžiai kasmet “šeria- 
si,” t. y., seną savo lukštą 
numeta ir jam atauga nau
jas. Šituo laiku 
balti.

9. Mažiausia 
yra Vokietijoj.

10. Mėnulis 
yra už 384,400 kilometrų 
(apie 250,000 mylių).

11. Nevados 
smerktuosius 
gazu.

12. Ilgiausia 
lys (čerepokas). Gerose są
lygose jis išgyvena 300— 
400 metų.

Nevados valstijoj sugau- j 
dvta 400 laukinių arklių. Di- Į 
džiuma jų bus papiauta ir 
mėsa parduota Į užsienį.

Žinios sako, kad Afganis
tano pasieny tarp anglų ka- 
riumenės ir afganų eina 
smarkus mūšiai.

Illinojaus valstijoj, neto
li nuo Minonk, bulius užba-' 
dė 60 metų amžiaus moterį.

----------------------------------- I

Netoli Bostono plėšikai 
užtvėrė ilga blanka kelią ir 
sulaikę automobilių apiplė
šė 3 žmones.

I♦
i♦♦
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vėžiai būna

bemokslių

nuo žemės

valstijoj pa- 
mirti žudo

gyvena vėž-

LAIVŲ KOMPANIJA PAGE
RINA PATARNAVIMĄ.

United Statės Linijos laivai 
sustoja Hobokene. New Jersey, 
išskyrus vieną Leviathan.

Praeitais laikais tas sudary
davo nepatenkinimu, dėl mokes- 
ties “taxi” vežėjams, atvežant 
keleivius prie laivo arba nuo pie- 
ro vežant i New Yorką.

Kad prašalinti tą nepasiten- 
tinimą, United Statės Lines Įve- 
lė autobusą patarnavimą. Už 
oervežimą Į vieną galą, skaito
ma $1 ypatai. kuri gali turėt du 
rankiniu ryšuliu. Susitarus su 
purseriu ant laivo, keleiviai sa
ro rankomis bagažus gali su
ženklini ir paduot tiesiog Į auto
busą.

Tie smagus koėiai eina Į New 
Yorką per Holland Vehicular 
Tuneli ir nuveža keleivius Į 
Grand Centrai Stotį. Pennsylva- 
nijos Stotį ir tris žymius 
Yorko hotelius.

Tie patys koėiai paima 
vius iš pažymėtų vietų
žiuojančius Į laivą ir atveža ant 
piero kad butų pakankamai lai
ko peržiūrėti savo bagažą ir 
turėt progos pasimatyt su drau
gais ir parodyt jiems laivą, ant 
kurio iškeliauja.

Patarnavimai gali būt rezer
vuoti iš anksto, per bile United 
Statės Linijos agentą arba susi
tarus su didžiuoju ofisu New 
Yorke.

Jo slapta pravarde Ar.toni Dreiko. 
Jis mane apleido 16 sausio, 1929, pa
likdamas be pinigų su sergančiu vai
ku. Jis yra apie 6 pėdų augščio, mels
vų akių, šviesaus veido, kalba plonai 
ir iš pečių palinkęs. Prasišalino su ki
ta moteria, kuri yra šviesių plaukų, 
rudo veido, iš pečių palinkus, turi 10 
metų vaiką. Juodu prasišalino iš 
South Bostono Kas tokius patčmytų, 
prašau nuoširdžiai pranešti, aš atly
ginsiu PAULINA GAIGALAS.
948 Jamaica avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Karolio Abromai
čio, Ogmenų kaimo, Baisiogalos vai., 
Kauno gub. Kas apie ji 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- 
dv Litvinas, jis seniau gyveno R.R 4, 
Box 95, Mokomis, III. Kas duos apie 
jį tikrą žinią, kur jis randasi, tam 
apmokėsiu $5.00. Arba pats malonės 
atsisaukt. (38)

GEORGE RUŠKYS 
Otthon, Sask., Canada.

New

kelei- 
ir va-

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.

KARMA KAIME.
z 90 akerių geros naudojamos žemės, 
10 ruimų namas ir visi furnišiai, 8 
kiti budinkai; 10 karvių, 2 arkliu, 
1100 vištų, automobilius, visa maši
nerija, javai, netoli miesto. Už viską 
$5,000. {mokėt $1,500. Tikras barge- 
nas iš priežasties ligos. (42)

MRS. J. KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y

KARMA ANT PARDAVIMO.
Geroj vietoj 2 ir pusę mylios nuo 

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

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

GERA KARMA PARSIDUODA
100 akerių, su geru namu ir viduti

niais budintais, podraug visas der
lius ir gyvuliai, paukščiai, įrankiai ir 
rakandai. Viskas už $3,500. 
parduodu, klauskite

JOHN ADAMS
R. 1, Box 5800. Berlin. Md.

Pajieškau Petro Kiškio ir kūmos 
Semkunienės, pirm 13 metų gyveno. 
Yonkers, N. Y. ir aš pas juos gyve- j 
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.

Greitai
(38)

NAUJI KALENDORIAI
Riaukite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

Pajieškau pusbrolio Antano Jab
lonskio, 20 metų kaip Amerikoj,-pa
eina iš Lietuvos Trauleinių 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- j 
sišaukti. arba kurie žinote malonėki
te pranešti, už ka busime dėkingi !

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

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Jievos Makrickiutes, po 
vyru Junavičienės; girdėjau gyvena 
Edwardsville, Pa. Prašau pačios atsi
šaukti arba kurie žino kur ji randasi, 
meldžiu pranešti, už ką iš aukšto ta
riu ačiū. A P. MAKRICKAS (41) 
Light Star Rte., St. James, Mo.

PAJIEŠKOMA:
Vitavičius Rapolas,*Amerikon atvy

kęs 1903 m ir apsigyvenęs Boston, 
Mass. Pajieško žmona Julija

Genys Justinas, apie 40 m. am
žiaus, kilęs iš Trumponių kaimo, 
Aluntos vaisė., Utenos apskr., Ameri
koje apie 20 m. Brolis Povilas neturįs 
jokių žinių nuo 1914 m (10-1228).

Puidokas Pranas, iš Misiūnų kai
mo, Girkalnio vaisė., Raseinių apskr., 
Amerikon atvykęs 1908 m , gyvenęs 
Lawrence, Mass., Moundsville, W Va. 
ir neva Illinois valstijoje, nnuo 1923 
metų tėvas jokių žinių apie jieško- 
maįį neturįs. (10-1229)

Jurkšaitis Stasys, alias Stanley 
i Gorgen, Amerikon atvykęs 1912 m., 
įgyvenęs Uhrinsville, O ir Akron, O. 
, ar Firestone, Pa. Pajieko sesuo Mar- 
Įcelč Bubelienė.
■ Beieris Liudvikas, 1891 m. gyvenęs 
Boston, Mass.

, rike. Pajieško
Mažeikių.

ir dirbęs cukraus fab- 
Oskaras Gofmanas iš

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namas, Karmas. Lotus ir Vande
nio Pradus- per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtų Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus ir 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER. MASS.

9

rO!^O9CG00QQQQQQ0QQQ0QQp; 
•SVARBUS IŠRADIMAS; « i****♦•t
•savo praktikos sudarė formulą. •

Kario Pasaulis laukė per * 
šimtus metu, jau yra * 

gatavas! t
i

DR. J. BASFFORD per 19 metų ♦

♦ kad daug ligų gali gydyt. Tai yra J 
I vaistas po vardu T. A. D.
I Jis yra reikalingas kiekvienam į 
į žmogui, kuris nori būt sveiku. *
I T. A. D. yra geriamas po 3 kar- j 
{ tus į dieną. Didelė bonka kainuo- ♦
♦ ja $150. Taipgi reikalaujam agen-*
♦ tų, duodam gerą nuošimtį {
♦ 3133 SO. HALSTED ST^ Į
♦ CHICACO, ILL. I 
loeoeeooeaGGOoeoeoooeooooat



KELEIVIS
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Kaip Kaimietis Velnią Vežė
Naujas Traukiamos Jėgos Rekordas.

Dzūkijos pietuose, ypa
tingai apie Leipalingį. Se
meliškes, Kapčiamiestį žmo
nėse vaikščioja juokingi pa
sakojimai ir padavimai apie 
garsius juokdarius Jureli ir 
Miklušį. Pastarasis esąs mi
ręs seniau, o Jurelis dar ir 
dabar per svietą eidamas 
žmones juokina, štai kaip 
Jurelis vieną kartą pasiver
tęs velniu išgąsdino jį vežu
sį kaimieti: Jurelis prisipir
kęs Kapčiamiesty kaukių, 
armonikėlių ir, susisukęs 
viską į ryšulį, grįžo pėsčias 
vakare namo. Pakely jį pri
vijo pažįstamas ūkininkas, 
suvėlavęs iš turgaus.

Sėsk. Jureli, ką čia pės
čiam binzot. Jurelis ir įsisė
do. Ilgai juodu važiavo. Nu
sibodo šnekėt. Jau ir sute
mo. Per girią važiuojant
kaimietis gale ratų išgirdo} 
grojant. Atsisuka, žiuri — 
vietoj Jurelio kažkoks su
tvėrimas su ragais spokso 
armoniką tampydamas, a- 
kys blizga. Ūkininkui pasi
stojo ant galvos plaukai. Jis 
užplakė arklius, pats susi- 
gužo šiauduose ir paleido 
ratus arklių ir velnio valiai. 
Kai grįžo į savo kiemą, — • 
gale ratų jau nieko nebuvo 
ir nieks negriežė.

Kita ryta ūkininkas susi-Į 
tikęs Jureli pristojęs klausi-1 
nėja:

—-Juk, rodos, aš tave va
kar pavėžinau, ar ne?

—Kas, kaip. kur?... Ar tu

___ ________________ No. 38. Rugsėjo 17 d., 1930.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE
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Piršlys Suvadžioto jas, Vieno veiksmo ] Sielos Balsai. — Puiki knyga, daug^>

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-! bė labai gražią eilią ir dainą. Daug 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 ’ gražią, spalvuotą paveikslą. Popiera 
moters ir 5 vyrai. Į gera ir spauda graži. Parašė J. B.

j Smelstorius. 221 pusi. Popieros
Knnigo Meilė, Vieno valksmo Komedi- '■ apdarais ........  $1.00

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas j Audimo apdarais ....................... $1.50
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo- ___terš. Abu veikalėliai vienoje kny- Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
gutėje. Kaina ................................. 25c. ’ Kristaus laiką. Parašė Lew

I V> allace. 472 pusi........................... $2.00
“Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė' Fajanuu _ r^iko Duktė, arba Lia- 

kome ^įja-farsas. Paraše K Kar , . XIV metašimtyje. Istoriškai
povicms ir btm.ziedav.mas Pagal bu-;ralnaRsas M ^^^0. 
tarties. N. V. KonecKio dialogras, verte - > ciMŠpyžas. Labai užimanti, meiliška ko-j p ..................................... r' w
mediją ir perstatymui tinkamas 1 Moteris ir Socializmas. Parašė Augus* 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c. | Hebei, vertė V. K. R. Yra tai svar-
tr • z- ,-v 4. _ Vnnicm' biausia ir geriausia knyga lietuvių
Kunigą Celibatas. įsaiskmta .‘^i kalboje tame svarbiame klausime, 

bepatystes istorija, pasekmes ją;„ J
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtą i ■ .......................v

....................... ............... —............ ~ * * -l— — U—J

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .................................$1.00

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

nemokša. Bet deiko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėką, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašią da
lyką? Kodėl jam reikia riebalą? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................................... ĮSe.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Filio* 

čia? Aiškiai išguldyti pi'uetystėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglą kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
iaiaa.................   28e.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorią parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “14* 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL ............................................. 10e.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

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

džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosucta iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo_ apskelbta respublika.

Kartą Miklusis turgun at
sivežęs kiaušinių. Priėjo žy
das prie jo. Senas žydas, 
pančiu persijuosęs kelnes.

—Ui. po kam koišini?... 
j Suderėjo ir pardavė Mik- 
j lūšis žydui kiaušinius. Tik 
tas žydas neturi kur dėt.

—Laikyk, ot taip ran
kas... — jam sako Miklusis.

Žydas pernėrė savo ran- 
• kas, o Miklušis ant jų sudė
jo koki dvidesėtki kiauši
nių. Paskum, kai žydas jau 

’ rankų negalėjo krustelėti. ’ 
Į Miklušis priėjo, timtelėjo 
virvės galą, kuria žydas bu
vo susijuosęs kelnes... ir vi
so turgaus akyvaizdoje žy
do kelnės nukrito ant kul
nų. Bet žydas gailėdamasis 
paleist iš rankų kiaušinius, 
taip be kelnių ir išstovėjo 
pusvalandį, šaukdamas sa
vo Sorę, kad palaikytų jo 
kiaušinius.

Miklušis buvo vadinamas 
svieto perėjūnu. Jis neturė
jo jokio turto. Gyveno tik iš 
savo šposų.

Jei jam kartais tekdavo 
kur nors toliau pakeliauti. 
—griebdavosi įvairių gud
rybių. Pav.. kaną per rugia- 
piutę jis užsimanė važiuoti 
į Varėną, o nieks neturėjo 
.atliekamo arklio, ir nieks 
veltui nenorėjo jo vežti. Jis 
rado išeitį: nuėjo į turgų, 
nupirko vežimą malkų ir 
prašė, kad iam pristaty
tų i Varėną. Pats irgi atsisė
do ant vežimo. Kai vakare 
žmogelis nuvežė jį Varė- 
non, Miklušis surado kaž
kokį malkų pirkėją žydelį, 
sumokėjo atvežusiam jį pi
nigus ir nuėjo savo keliais. 
Tokiu budu jis ir keliauda
vo.

Daugiausia jis prigauda
vo žydus. Net čigonai ir tie 
kvailais prieš jį atrodydavo. 
Kai jis mirė. — paliko tes
tamentą. įkištą į bato aulą, 
kur liepė savo kūną duot iš
kimšti ir pastatyti to lauke, 
kurio labiausiai lesa žvirb
liai avižas.

Visokių žmonių gyvena 
šioje ašarų pakalnėje.

Publius.

sapnuoji... Aš vakar visą 
dieną namie drypsojau... 
Niekur nebuvau išėjęs.

Taip ūkininkas ir tiki vel
nią savo ratuose vežęs, o 
Jurelis juokiasi ir kitiems 
pasakoja savo pripotkus su 
kaimiečiu.

O kaitą Jurelis gražiai 
apgavęs žydą. Kažkokiam 
reikalui jam, neva, reikėję 
arklio. Nuėjo jis i Leipumis ■ 
pas Ickų ir paprašęs jo šy

vosios. Tas ir davęs. Tik, sa
ko. kai atliks tau, pats atve
dęs paleisk tvarte. Jurelis i 
taip ir padaręs. Kitą rytai 
nueina Ickus į savo tvaną, 
žiuri — juoda kumelė. O jo 
buvo šyva. Išsigando žydas. 
Tuojau surado Jureli kaž- 

įkur pas kaimynus. Taip ir 
. taip, girdi. Jurelis nė nesku
ba. — Kas man galvoj. — 
sako jis — kad iš balto pasi
darė juodas. Ką aš žinau, o 
gal velnias jį pakeitė. Duok 
tris rublius, grąžinsiu tavo 
šyvąją.

Žydas nesiderėjo. Sumo
kėjo tuos tris rublius. O Ju
relis išvedė iš tvarto arklį, 
nuvedė prie kūdros, apipylė 
jį keliais kibirais vandens, 
ir arklys pasidarė baltas, 
kaip ir buvęs.

Nemažesnis šposininkas 
buvo ir Miklušis, Jurėno 
pirmtakunas. Miklušis mėg
davo net žiauresnius šposus 
krėsti. Kartais jis savo “žy
giais” tik nuoširdaus juoko 
iškrėsdavo.

I

i

I

Į

Humoristika !
J:

‘ pratę klausia jo vyrai.
—Nu, ant šubina juda apsku

rta. aš jam važioji.
—Ar tu. nedaverka. iš musų 

'vieros juoksies? — Supyko vy- 
’rai ir iššokę Ickų gerokai apku- 
' lė.

Važiuoja žydelis ir 
i "Ui. kad anam devyni 
įnai.”

Po kiek laiko Ickų
kitas vežimas:

—Kur. Ickau. važiuoji? 
klausia.

i —Nu.
sako Ickus — paimk ir duok

j galvą, kaip anam vyrai darė.
Duducis.

keikia: 
perhku-

pasiveja

Kiek geras arklys gali patraukti? šiomis dienomis Indianos 
valstijoj buvo farmeriu fėrai ir tenai buvo daromi arklių jėgos 
bandymai. Farmerįo George Wifcoxo pora arklių iš Greenville, 
Ohio, įtraukė 3,550 svarų. Tai yra aukščiausis traukimo rekor
das. šitoks traukimas paveža ant lygaus grįsto kelio 46.102 
svarų krovinį ant vežimo, kas reiškia tą patį, ką traukti 8 plū
gus dirvoje, kiekvienas 14 colių pločio ir 6 colių gilumo.

LIETUVOS SIBYRE

ŽYDO “ATPUSKAI.”
Musų parapijoj daug šventų 

atpuskų. Svarbiausi betgi at- 
puskai. tai Simano Judo. Prieš 
šituos atpuskus žmonės kepa 
pyragus, piauna riebiausi aviną, 
neša jo šlaunį ant altoriaus, kad 
Dievas geriau aveles augintų.

Per šituos atpuskus suva
žiuoja galybė žmonių iš visos 
parapijos ir susirenka dešimtys 
ubagų. Suvažiuoja taip pat daug 
galenterninkų. karabelninkų. 
barankininkų. su saldainiais ir 
su obuoliais.

šitie atpuskai nepaprasti, čia 
jų gauni, sakydavo, su kvadra- 
genais (kokia tai miera — nei 
aš pats nebežinau). Mylėdavau 
aš juos; tikriau sakant ne at
puskus. tik karabelninkus ir 
ubagų koncertą.

štai žiūrėkit, musų slauni 
ubagėliai dviem eilėm nusėdę, 
koncertuoja. Vienas armoniką 
tampo ir Šaukia: “atsižvelg du
šą kų tau Dzievas sako." Kitas 
knygas atsivertęs, rankas iš
kėtęs meldžiasi: “Ak. Simonas 

Judas — juodas ir rudas.” 
tas vėl: “Mergelės su žaliais 
darokais! susimylėkit ant 
lieko.”

Kiti ubagėliai tyli, tik skam
bučiais skambina.

Į šituos atlaidus sykį Ickus 
prisikrovė vežimėlį barankų, pa
sikinkė kumelaiką ir važiuoja. 
Rus gešeft — mano sau Ickus.

Jam bevažiuojant pasiveja 
jį dievobaimingi žmonės.

—Kur tu. Ickau. važiuoji? — 
klausia žydelį.

—Nu. an apskusto.
—Ant ko, ant ko? — nesu-

kam darh klausi —
i

bepatystes istorija, pasekmės ir W....... ............doriškas nupuolimas. Šią knvgą turėtų *uM. 429, 191p m..........................$2.00
perskaityti kiekvienas vyras tėvas ir > Blbhja Sal ojfc _ įdomi
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote-! - • ■ r - ------- ______
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į' 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.

i Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
; Ferdinar.d de Samogitia. .............25c.
I
' Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin

geidi knygutė iš politiškai-ekor.o- 
miško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m., 
puslapių 28......................................  10c.

Budas Išmokti Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir

I

Varniai.—Antrojo ir tre- savo puskarininkų lydimas 
čiojo Seimo nariui soc.-dem. ■ ir komendantas Rudaitis. 
Markeliui Jonui, kurs nuo Bėga Rudaitis i vieną kame- 
pei versmo dienos yra uždą- rą, bėga į kitą. Prašau susto- ■ Lengva* 
rytas Varnių koncentracijos til... įsakau sustoti! — rėkia: taip
stovykloje tapo iškelta byla fašistas Rudaitis, bet niekas I Į^ai i/sypi-anumai, kad kiekvienas 
už kokio tai administracinio jo neklauso. Ir iš suvargin-Į gali greitai išmokt kalbėt. 
puskarininkio Įžeidimą ir tų, bet karštų socialistų kru-: ^kl^j^pasiklIbėVimai^arbo jješ- 
Apygardos teismo nutarimu tinių, girdisi: ’
ji nuteisė ir patalpino 2 mė- nale žmonija laisva bus 
nėšiam Į Telšių kalėjimą. Matydamas fašistas ~ 
Tatai antru kart drg. Joną tis, kad jo neklauso, 
Markeli išveža iš koncent- parėdymą dviem automobi- ...............
racijos stovyklos ir patalpi- liams birzginti kiek tik gali Tį-^mė1^Xką’ pmoncms eF; * 
na Telšių kalėjime. 1928 stipriau, kad nebūtų girdėti ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 

— - <rvvpntm‘am< kas l K. Stiklelis. So. Boston, Mass
jar?L.i!i7.!1909 m • pus1- 63..................... “

. j Žingsnis Prie šviesos. V ier.o aleto vaiz- 
delis ir monologas Našlaitė. Paraše 

ji nubaudė 2 ir pusei metų ir Įsako nusiimti raudonuo- i k. s. Lietuvaitė so. Boston, Mass 
L-o 1 Aiimn Tilz N7xr»- zin Ir 1 nl i i i.' VioL^oc itim 1914 m., pus . ~-

Telšių kalėjime, 
metais dėl nepakenčiamo Varnių 
varginimo mėgino pabėgti, vyksta internuotų stovyklo- 
ir už tai Apygardos teismas je, o pats vėl eina i kameras'

I

“Intemacio-! kant,' važiuojant kur nors, nuėjus 
įjUg ” 1 krautuvėn, pas daktarą, pas barzda- 

t> j ’- I skuti, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
KUCtai- ; ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

davp . te ir pagerinta laida. Sutaisė St.
’ c Michelsonas. PusL 95...................... 35c.

j:., žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą i

iI
i

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? - Arba i tuo pačiu laiku kunigai tą val-

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi....................20a
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip Pridėtas didelis spalvuotas žemlapū 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio: parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka-. ir kaip šaiis yra padalyta į apskri- 
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai ■ clus- Tai yra vienatinė knyga, kuri 
turėtų perskaityti šitą knygutę- P»-1 Parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- į ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 

Į rabošius. Pusi. 23..........................

kalėjimo. Tik Vyr. Tribūno- sius ženklelius. Niekas jam 
nas bausmę sumažino ir 6 nieko neatsako ir raudonu- 
mėnesius atsėdėjęs Telšių jų ženklelių nenusiima. Po 
kalėjime, drg. Markelis grį- kelių tokių Įsakinėjimų, pats 
žo vėl i Varnių kone, stovy
klą. Dabar antni kart atsė
dėjęs Telšių kalėjime vėl 
liepos 12 d. grižo Į Varnių 
kone, stovyklą. Jau ketvirti 
metai niekuo nekaltą social
demokratą Markelį laiko 
uždarę po stovyklas ir kalė
jimus, o tuo pačiu metu fa
šistams nėra gėdos skelbti 
apie kurso pakitėjimą Lie
tuvoje.

Sąryšy su “Geležinio vil
ko” uždarymu, koncentraci
jos stovyklos didžiausias 
budelis viršyla L’rnėžius ta
po pašalintas iš tarnybos.

Komendantas Rudaitis, 
kurs anksčiau turėjo bijoti 
viršylos L mėžiaus ir puška- jgas, patarkit skaityt jį ki 
rininko Tumasiuno, ^abari^enain lietiniui darbininkui, 
pasijuto pilnateisis komen-, 
dantas ir nustojusi 
nio vilko” stiprybės budelį 
Urnėžių išvarė šunims šėko 
piauti.

Mat. visiems kraugeriams; 
ir šnipams nulemtas toksi 
šuns likimas.

Pirmą Gegužės ryt$ visi sukietėjimą, blogą apetitą, išpūtimą.
---- —— “ - • c-Ir .iri., i, « nziro

fašistas Rudaitis priėjo ir 
kiekvienam nuplėšė, o pa
čius socialistus uždarė Į 
skiepus, kurių po stovyklos 
mūrais, kaipo senovės kata
likų vienuolynu, yra labai 
daug. Ir taip juos ten pralai
kė 3 paras.

Be jokio teismo ir be jo- 
; kių prasikaltimų Lietuvos 
(fašistai visus pažangiuosius 
Įgrūda Į Varnių kone, stovy-' 
į klą, kad jie ten izoliuoti ne- •

10c.! svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
I Seimo nutarimai, taikos sutartis su

V "pirma"" k ar tą katalikai už- i šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
... J—- ’.l Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-

.. $1.05 

.. $1.56
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipa- 
nių, juokų, ir tt. Puikiai iiius-

1....................................25c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta 

‘ šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti..............................................  25a
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingai

Byla Detroito Katalikų so Socialia-j bolševikai i -
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. reniais ir tt.

Auu4 2, jie coz-ialistus 31
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ’r nrirodv- 
mai, kokių priemonių katalikai dasi-

. leidžia kovoj su socialistais. Su
' paveikslais. 61 pusi........................... 25c.

pUOie v* — o___
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 i vas ku— rodžio. 1913 m įoj knygutėj išti-U

telpa teismą rekordu| imtais audeklo apdarai/ ’

Socializmo Teorija, tai veikalas kuris. mirta. 95 pusi^cianznio v*   ;— ttrumpais ir aiškiais faktais parodo,.įgalėtų žmonėms teisybės pa- , a‘SK^‘? r—vi-! ™ 4 4. > \ ■ kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,. .
. SSKytl. S1UO metu ten kunki- ir kodėl turės būt pakeistas kapi-x--------- -- 1------talizmas. Kaina ........................................... 25c. janaši 83 žmonės, iš kurių’so-! 
cialdemokratų yra 23.

Keliauninkas.

talizmas Kaina ____
į Lieuvių šeimynų Istorija Jo.škevičiaus 
j Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
■' vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

-- J—L-o d wrai
i

i vej lietuviai g,ji tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai!. ,„ terėjo dauc nacių, o žmonos po keiisįlr ?eras perstatymui. Kaina'.... 15c,
patarkit skaityt jį kiek- vyrus- Labai užimant: ir paniuki., j—knyga. Su paveikslais, Parašė Z.

“Keleivis” darbo žmonių drau- turėjo daug pačių, o žmonos po i-----
-------Labai užimanti ir pamokinanti

Alekna............................................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-

25a

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juoku, negu Ameri

koj munšarno. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai," eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................ 2fle
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingą “Da
vatką Gadzinką” telpa 30 įvairią juo
kingą dainą, eilią, parodiją, ir tt. 
Daugelis iš dainą tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusk.................................... 10a

Redakcijos Atsakymai.
Juozui V. — Jūsų “atsa

kymo” neįdėsim ir štai dėl 
ko: korespondencija, kurioj 
jus sakot esate užgauti, pa
duota iš Copper Cliff. o jū
sų adresas — Montreal. Be 
to, jūsų pavardė Juozas Ž.. 
o korespondentas rašo apie 
Juozą V. Toliau, jus piešiat 
juodą biografiją korespon
dento, kurio tikrai nežinot. 
Čia daug nenuosakumo.

W. Kandrotui. — Tams
tos korespondencijos netal- 
pinsim. Tamsta rašai apie 

, kurie pasigėrę 
Tokios žinios 

Be

NEŽINOJO.
—Sakyk. Jonai, ką lietuviš

kai reiškia kabinetas?
—Tai reiškia tokį kambarį 

kur ponai gali kabinėtis.
—0 ką reiškia karininkų Ro- 

movė ?
—Tas žodis, broli, sudėtas iš 

dviejų: iš vokiško “raus" — 
reiškia laukan, ir “movė.” Ra
movėj ponai aficieriai kaip pa
sigeria. tuoj viens kitam kelnes 
ir mauna. Nuo to jie ir savo 
karčemą pavadino tokiu vardu. I___ _____

Duducis. i du vvru, 
-------------- i skand a 1 i no.

visuomenei neįdomios.
“Jonai, duok savo tabako pri-'to, tamstos paminėti vyru- 

į pypkę- nes jau sveti- kai griebsis aiškintis, ir pasi- 
atsibodo.”

Geleži- JI ŽINO, KODĖL JI 
REKOMENDUOJA JĮ! Į 

“Blair, Nebr. July 31. — Trinerio!
Kartus Vynas man „ 
negu bile koks kitas vaistas, 
menduoju ji kitiems. 

Mrs. Augusta Hali.'
TRINERIO KARTUS VYNAS
yra laksatyvas, kurs visad pašalina

internuotieji, išskiriant Moc-

l

Ki-
an-
ko-

TARPE PYPKORIŲ.

sikimst 
mas

|

ŠEIMYNOJE.
Žmona:— Kiekvienas 

atsilankęs mato, kad aš 
virėja, daugiau niekas.

Vyras:— Jeigu jis pas mus 
papietaus, tai jis Įsitikins, kad 
ir čia jis klysta. D-cis.

Sustokit kasytis. Jei oda 
niežti, uždėkite Severą* 
Ksko. Vėdinanti*. rami
nantis. ji* paprastai su
teikia STeitą parelbą 
.no SeldinanMo niežėji- 
no. Gaukit jo iš savo 
aptieko*.

Niežėjimas Išnyko!

ESKO
Rašykite dėl nemokamo 

nempelio
W. F. hkvbra CO., Crdar RaphK Iowa

D-cis. darys tuščia polemika. Pa
galios, tamsta nesi “Kelei
vio” prenumeratorius ir re- 

svečias dakcijai sunku patilti žinios 
tau tik teisingumą.

B. K., Chicagoje. — Pri
siųstų juokų i laikrašti dėti 
negalime, nes yra “perrie- 
bių” (nemandagių) išsireiš
kimų.

i M. M. — Tamstos klausi
mus paduosime Maiklui ir 
tėvui išdiskusuot.

J. Novogrodskiui. — Per
žiūrėsime.

K. Beniušiui. — Gavome 
pluoštą raštų, bet perskaitę 
negalėjome suprasti, kokiu 
tikslu jie rašyti—labai daug 
prirašyta, bet nieko nepasa
kyta.

kų Praną iš Gudžiūnų ir ke
lių jo sėbrų, socialistų ir 
darbininkų šventę pasitiko 
pasipuošę raudonais ženk
liukais ir revoliucinėmis dai
nomis. Išgirdę tai, visi ketu
ri sargybiniai, kurie dieną- 
naktį vaikšto aplink tvorą 
kur yra uždaryti Lietuvos 
socialistai, pradėjo švilpti 
pranešdami pavojų. Išgir
dęs tatai sargybos viršinin
kas tuč tuojau išvedė visus 
sargybinius ir apsupo visą 
stovyklą, o taip pat atbėgo

> skaudėjimą, neramų miegą, 
nervingumą ir panašius simptomus 
vidurių suirimų. Jį ir daktarai pata
ria. Imk jo reguleriai tris syk dienoj. 
Pradėk šiandie! Visose aptiekose.

1 ? ■* - * I llld 1VF I - -
gelbsti daugiau,' 4a. Kaina ...

RpVn-!

‘ Materiališkas Istorijos Supratimas, j., i Lapeliai iš proletariškos filosofijos, j
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje ' 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk! 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- ’ 
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. k__ « ..Parašė Z. Aleksa. So Boston, _»®«ai Gyveno? Arba

Mass., 1913, pusL 80...................... 25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- •—---- - ra-TO.

Pabandyk Dykai

įsitikink, 
Jkad

REMOLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KAM KENTET kad mes

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
4 Co.. Cambridge. Mara.

Pajauta
A 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. Bernatavičiaus.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt ši

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina $1.55.

nroletariškos filosofijos.

IHVilVlVgui •• --------„ _ _
goję telpa daugybė nauju, labai gra-j 

žią ir juokingą monologą ir deklama- i 
ciją. Visokios temos: d—k:-™HsVA« 
revoliucionieriškos, t______ ,
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos j 
skambios, visos geros.

certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.................

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25a 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
-- - .. .. Tr, . Jgų ir oeKiauR*-| r j ----------------- ------------------

los: darbininkiškos, (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
;, tautiškos, humo- rėkta. Jose nurodoma kaip žmones 
--------Visos, paikai tiki į visokius prietarus, 

Sfkakitazavroy v -----_ Tinka viso- į burtus ir tt......................................15c.
kiems apvaikščiojimams. baliams, kon- . . _ . —r-- .. . -----------ui. į Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Praga*

25c. Į rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar- 
'! siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. • lijos prietarų naikintojas. 72
Veikalas perstato nužudymą caro puslapiu ........................................... 25c.

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun- ... ... .. . , __ ... ,kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.............
Socializmas ir Religija. Labai įdomi | Pusi. 32.

------------1—T— 1-1 Jų Į —w __________knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtą peskaitvti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančią dalių: (1) Giria ir moterą 
vogimas; (2) Lietuvos moterą 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 civilizavo- 
si. Daugelis paveikslą įvairią rasią 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63................. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimą komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterą, lo
šimas užima apie 2 valandas.........25c.

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

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, III. 
1908, pusi 74.................................... 50a

44 geriausią Jovaro dainų. Jos tin- 
i ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
! namie, taip ir susirinkimuose.

.................................15c.
Iš gyvenimo lietuvišką Vėlią bei Vel

nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. šioj knygoj.telpa keli šim
tai gražių pasaką, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dusias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašyto* 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 570. Popieros apd. $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visą veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėai 
tiek vandens, kad visą žemą apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kirą 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 griūva. Mokslas iv 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ...............................................

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Maga,

1 1
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

DĖL PASIKĖSINIMO 
ANT RUSTEIKOS TAR

DOMA 11 ŽMONIŲ.
Kauno laikraščiai prane

ša. kad dėl pasikėsinimo 
ant žvalgybos viršininko 
Rusteikos gyvybės, Kauno 

ikalėjiman esą uždaryti šie 
’ asmenįs:

STATO STULPUS.
Liškevos rajone lenkų ka

reiviai, savo pusėj pradėjo 
statyti palei Nemuną stul
pus. Stulpai statomi nuo 
Druskininkų link Liškevos, 
vienas nuo kito 500 metrų 
atstume. Stulpai juodai ir 
baltai dažyti.

i 

Į 
i

Vaitkevičius, Pupaleikis, 
buv. Varnių teismo tardyto
jas Petras Požėla, Kazys Ši
leika, stud. Švietkauskas, 

Ant. Povilauskas, inž.

UŽMUŠĖ DVIKOJĮ
“VILKĄ.”

Smetona mėgsta dažnai 
važiuot vilkų medžiot (na- 
ba minkąs Mikė taipgi mėg
davo šitą sportą). Kada 
“U utos vadas” šaudo vilkus, 
tai ir kaimiečiai neatsilieka. 
Tiesa, jie dabar neturi “du- 
be’taukų,” o prie to jiems 
nevalia vaikščiot ir į “cieso
riaus” Smetonos miškus, 
bet užtai vilkai ateina pas
juos į namus ir tuomet juos stud. 
galima užmušti kuolais. Staikunas, Gedminas, Ginei- 
Taip dabar atsitiko Ašmin- Lis, 
tos valsčiuje. Įlaužos mies- Juos visus tardo tardytojas 
telio gyventojai pastebėjo, i Morkeliunas. Tardo iš viso 
kad į Galinaičio kluoną įlin- ■ U asmenų.
do “vilkas.” Jie apie vidur-j --------------
naktį apsiginklavę rungais LIETUVOS “BRAZILIJA”

J — • • Ll Y — Y- - __ • a

Dar pradžioj balandžio 
mėn. pasklydus gandams,

Verbickas, Mačuika.

atėjo ir “vilkui” nabagėliui 
dūšią išleido.

Ant rytoiaus sujudo visa,kad bus statomas Telšių— i • • • ** i • U’’ X * T v • 1 1 * •policija, sukilo ant kojų 
žvalgybininkai ir šauliai, 
pradėjo miestelio gyvento
jus tardyti, bet kaltininkų 
kol kas nesurado. Pasirodo, 
kad tai butą ne paprasto 
miškinio, bet tikro volde- 
marinio “vilko.” Vadinosi 
jis Juozas Petrauskas. Be to, 
jis buvo dar šaulys, bet kai
po pernelyg uolus “patrio
tas” žmonėms buvo labai 
įkirėjęs.

Reikia tikėti, kad ir kitur 
žmonės tą pavyzdį paseks ir 
atsikratys labiau įsiutusių 
“vilkų.”

KIEK LIETUVA IŠGERIA 
DEGTINĖS.

Statistikos daviniai sako, 
kad Lietuvos gy ventojai per 
metus išgeria apie 6 milio
nus literių degtinės, imant 
drauge ir spiritą, o pridėjus 
kontrabandinę ir “samogon- 
ką,” tai kiekis sieks virš 7 
milionų litrų.

Šie 7 milionai literių Lie
tuvos gyventojams kainuoja 
apie 45 milionus litų.

Atsižiūrint Į gyventojų 
skaičių, kiekvienam Lietu
vos piliečiui — kūdikiui ir 
suaugusiam — tenka apie 3 
literiai per metus degtinės. 
Žinoma, ne visi geria, bet 
jei jie gertų, tai skaitant po 
pusę literio parą vienam as
meniui, tą degtinę gertų vi
są sąvaitę (jei kuriam suau
gusiam pasigerti reiktų arti 
literio, tai vaikams ir pusės 
nereikės, kas ir išlygina gir
tumo laipsni) — tokiu budu, 
visa Lietuva butų girta išti
są sąvaitę! Todėl, tur būt, 
yra ruošiamos būtent blai
vybės savaitės, ne mėnesiai.

Dabar, jei visą išgeriamą 
degtinę supiltume į baseiną, 
tai jis turėtų apie ketvirta
dalį kilometro ilgumo, 20 
metrų platumo ir pusantro 
metro gilumo. Tokiame ba
seine patogu butų ruošti 
tarptautinės plaukimo lenk
tynės.

Jei tuos 7 milionus literių 
paleistume upeliu, tai tas 
upelis turėtų metrą gilumo, 
metrą platumo ir septynis 
kilometrus ilgumo, t. y.—iš
ilgai visą Kauno miestą. Su
bėgęs prie jo visas Kaunas, 
kaip toj dainoj dainuojama 
—visi žmonės ir žvėreliai, 
visi paukščiai ir paukšteliai 
—galėtų gerti, “uliavoti,” 
apie du mėnesius!

Žinoma, tokia fantazija 
apsidžiaugti gali nebent di
džiausi girtuokliai, o tautos 
ateitimi besirūpinantiems 
šis musų žmonių gėrimo fak
tas yra pasibaisėtinas ir ver
čia rimtai susirūpinti.

Ar ne perdaug jau mes 
girti? Ar ne išmintingiau 
butų tas dešimtis milionų li
tų skirti kultūros reikalams? 
Kokį milžinišką darbą kas
met galėtume nudirbti!

Kretingos geležinkelis, iš 
visų Lietuvos kampų bedar
biai pradėjo būriais traukti 
į tą lietuvišką “Braziliją’’ ti
kėdami gauti darbą. Buvo 
sakyta, kad darbas eis iš Tel
šių ir Kretingos, 
pabaigoj 
pripludę pilni Telšiai ir 
Kretinga alkanų darbinin
kų. Tada valdžia paskelbė, 
kad darbininkai dar nesą 
reikalingi, nes eina tik kelio 
matavimas. Darbininkai at
sidūrė be duonos ir be pa
stogės, vieni iš jų grįžo na
mo, kiti išsklydo į kaimus ir 
pusdykiai persisamdė vietos 
ūkininkams. Tečiau darbi
ninkų antplūdis nesiliovė. 
Pagaliau prasidėjo nuo 
Kretingos ir kasimo darbas, 
bet esant darbininkų pertek
liui rangovas nežmoniškai 
sumažino darbo mokesnį. 
Dabartiniu laiku dirbdami 
pekliškai sunkų darbą, už
dirba per dieną, dirbdami 
12 valandų, po 3—4 litus. 
Kad darbininkai be kvapo 
dirbtų, ant kiekvienos 5—7 
darbininkų grupės pastaty
tas dešimtininkas, o kad 
darbininkai nesusitartų ir 
nesustfėikuotų, pusė visų 
dešimtininkų yra žvalgybi
ninkai, pačių “tautos vadų” 
danų firmai rekomenduoti. 
Jei sužino, kad darbininkas 
yra labiau susipratęs, tokį 
tuojau iš darbo pašalina.

Lietuvos fašistinė valdžia 
danų firmai atidavė aukšta 
kaina geležinkelį statyti ir 
priedo pridėjo Lietuvos 
darbininkus, kuriuos tie biz
nieriai naudoja kaip patin
kami.

Panašiai buvo ir su Kau
no tiltais. Už tiltus, sako 
Voldemaras vien paėmęs 
50,000 dolerių kyšį. Mano
ma, kad už Telšių—Kretin
gos geležinkelį “tautos va
dai” — Smetona, Tūbelis ir 
Vileišis busią paėmę kyšį 
dešimtį kartų didesnį.

todėl jau 
balandžio buvo

TRIUKŠMADARIAI. ‘
Kaune, Jonavos gatvėj 

Julius Žukas ir Juozas Zu- 
kincas girti vienoj selterio 
parduotuvėj pradėjo triukš
mauti : daužė stiklines ir 
selteriu laistė šeimininkui Į 
akis. Atvykus policininkui 
juodu šoko policininką muš
ti. Tada buvo pašaukta dau
giau policijos ir triukšma
dariai nugabenti i daboklę. 
Bet juodu nenurimo ir da
boklėj : išlaužė daboklės du
ris ir sugriovė pečių.
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TRAUKIN1Ų NELAIMĖS. LEIDŽIAMA LIETUVIŠKA DIDINAMA PAMIŠĖLIŲ 
~ .......  ENCIKLOPEDIJA. LIGONINĖ.

“Spaudos Fondo” knygy- j Kalvarijos psichiatrinėje 
nas jau galutinai susitarė su ligoninėje dabar yra vos 
katalikų akademija ir imasi 400 lovų. Sveikatos depar- 
leisti lietuvišką enciklope- tamentas greitu laiku mano 
diją, kurią redaguoti ir ra- atremontuoti ligoninės na- 
šyti pakviesti geriausi Lie
tuvos universiteto profeso
riai, mokslininkai ir mokslo 
žinovai. Enciklopedijoj bus 
platus ūkiškų mokslų sky
rius, kurį redaguos p. A. 
Rimka, koperacijos skyrių 
tvarkys prof. P. Šalčius, o 
bendradarbiaus visi žymes
nieji koperatininkai. Enci
klopedija bus leidžiama są
siuviniais. Vyriausias enci
klopedijos redaktorius prof. 
V. Biržiška, viceredakto
rius prof. Dovydaitis.

Radviliškio stoty įvyko 
traukinių katastrofa. Klai- 
pėdmis traukinys užvažiavo 
ant manievruojamų vagonų. 
Vagonų daug sutriuškinta. 
Brangus garvežys taipgi ap
daužytas, nuostoliai nema
ži.

mus ir pristatyti 200 naujų 
lovų.

SENMERGĖS APGAVINGI ŠPOSAI 
SALAKO MIESTELYJE.

Šiomis dienomis Salako nių žinių” lapus ir atranda, 
miestelyje pas vieną žmogų kad Marijona Paušaitė, 28 
(Urboną) įbėgo jauna mo- metų amžiaus, kilusi iš Vaš- 
teris ir kvapo neatgaudama į kų miestelio. Biržų apskr., 
parvirto ir nebepakilo. Pas- ....-----------
kiau atsigavusi ėmė pasako
ti.

Ji važiavusi iš Kauno su 
nemažu .pinigų išteklium: 
1,000 dolerių, 700 litų ir ki
tokiomis brangenybėmis. Ji 
esanti amerikonka, nesenai 
grįžusi iš Amerikos.

Kelyje iš Obelių į Zara
sus ją užklupę nedori vyrai, 
ją vežusieji vežikai, ir at
ėmę dolerius, litus, brange
nybes, ir galų gale visų bran
genybių brangenybę — ne
kaltybę.

Moters sveikata ne dieno
mis, bet valandomis blogė- 
jusi. Šeimininkams paklau
sus, kas reikia pakviesti: 
kunigas ar gydytojas, mote
ris atsakė, kad kunigas ir 
būtinai klebonas. Kol kle
bonas atvyko, šeimininkas 
j ieškojo jos pusseserės, kuri 
esanti Salako miestelyje. 
Greit apie nepaprastą vieš
nią sužino visas miestelis. 
Klebonas atvyko, išklausė 
išpažinties, atliko visas ap
eigas ir davė parėdymą, kad 
tuo pačiu arkliu, kuriuo jį 
atvežė, atvežtų ir daktarą. 
Atvežė daktarą ir felčerį.

Daktaras pripažinęs ir li
gą ir nekaltybės atėmimą, o 
felčeris likęs abejingas. Va
kare klebonas prisiunčia sa
vo seserį ir ligonę, paguldę 
ant paduškų, veža kelboni- 
jon, kur klebonas duoda jai 
vieną savo kambarį. Klebo
nas panele rūpinasi, todėl 
daktaras ir vaistai čia pat. 
Prie to viso, klebonas eina 
policijon ir klausia, ar daro
mi kokie nors žygiai pikta
darius surasti. Jam atsako
ma, kad jeigu apie tai pra
nešta yra Zarasų, policijai, 
tai bus viskas kaip reikiant 
atlikta.-

Dėl viso ko Salako polici
ja užklausė Zarasų policiją, 
ar jai yra žinoma apie tokį 
atsitikimą. Pasirodė — Za
rasų policija apie amerikie
tės apiplėšimą nieko neži
nanti. Tuomet Salako nuo
vados virš. F. Vaitkevičius 
su policininku Šapausku ei
na klebonijon pažiūrėti 
amerikietės, rf^anda ligonę 
konvulsijų purtomą, čia pat 
ir kunigėlis, ir klebonas, ir 
klebono sesuo, ir kiti—kas 
už galvos, kas už kojų, kas 
už rankų laiko ligonę, o gy
dytojas Briuklys su įvairiais 
mediciniškais prietaisais 
stropiai ligonei duoda dak
tarišką pagalbą.

Policijos atstovai, klebo
no prašomi, išėjo, bet ame
rikietė pasirodė įtartina. 
Felčeris Samochvalovas jų 
abejones patvirtino. Tuo
met viršininkas, atėjęs nuo
vadijon, verčia “Kriminali-

SIŲS KELIATĄ STUDEN
TŲ MOKYTIS GAMINTI 

CUKRŲ.
Žemės ūkio rūmų valdy

ba nutarė šį rudenį pasiųsti 
į užsienį keliatą studentų 
technikų pasipraktikuoti cu
kraus perdirbimo srity. Mat, 
rengiantis steigti Lietuvoj 
cukraus fabriką, norima tu
rėti pasiruošusių ir tam rei
kalui žmonių.

I

PASIKORĖ IŠ SKURDO.
Didėja. Rokiškio valsčiuj 

savo klėtyje pasikorė jau
nas vaikinas I. Galinis. Jis 
buvo mažametis, turėjo sko
los, o pajamų nenumatė kur 
gauti. Todėl saužudystę pa
pildė dėl sunkaus gyveni
mo.

MIŠKINIS PABĖGO 
MIŠKAN.

Pr. Miškinis, turįs Kaune, 
Ukmergės plente manufak
tūros krautuvę, kaip polici
ja nustačiusi, prekiavo vog
tomis prekėmis. Jis pavogė 
prekių už 22,121 litų. Poli
cija ji sulaikė su automobi
liu Alytaus apskrity ir vežė 
Kaunan, tečiau ties Alekso
tu Miškinis iššoko iš auto
mobilio ir dingo krūmuose.

Vėliaus policija susekė jį 
pasislėpusį pas brolį Kaune, 
bet suimt ji nespėjo, nes jis 
nusišovė.

pajieškoma Pasvalio nuova
dos taikos teisėjo už prisisa- 
vinimą svetimo turto. Tuo
met nuovados viršininkas 
Vitkevičius duoda parėdy
mą klebonijoj esančią pane
lę suareštuot ir atvaryt da
boklėm

Momentališkai “ameri
kietė” pristatoma nuova- 
dijen.

Visas miestelis sužino vėl 
kitą naujieną... Kiekvienas 
nori pamatyt “gabią” apga- 
vikę-apsimetėlę, todėl prie 
nuovadijos gatvėj susiren
ka nemažas skaičius žmo
nių.

Nuovadijon atvaryta M. 
Paušaitė dar bandė apgau
dinėti, buvo “apalpusi,” bet 
felčeris pripažino jos pakar
totiną apsimetimą. Dabok
lėj Paušaitė laikėsi triukš
mingai, net langus išdaužė, 
mat, pasveiko. Bet kokius 
parodymus tardant atsisakė 
duoti, pareikšdama, kad 
“Po Naujų Metų durnių jau 
nėra.”

Vienam iš policijos tar
nautojų Paušaitė yra sakiu
si, kad ji gulėdama kleboni
joj ir “rengdamosi mirti” 
klebonui parašiusi testa
mentą (ji diktavusi, o klebo
nas rašęs; testamentą ji pa
sirašiusi), kuriuo pavedė po 
jos mirties klebonui atsiimti 
iš Vaškų klebono 8,000 litų. 
Tuos pinigus klebonui, gir
di, dovanojo už jo malonų 
Driėmimą ir už gydymą. Te
čiaus Paušaitė pastebėjusi, 
kad klebonas iš “amerikie
tės” norėjęs susilaukti gerų 
dovanų, bet vietoj to pada
ręs virš dviejų šimtų litų 
nuostolių, nes daktaras kai
navęs 60 litų, vaistai 80 litų 
ir telegramai, kuriuos davęs 
jos broliams — 30 litų. Pa
žymėtina, kad kratant Pau- 
šaitę rasta pas ją vizitinės 
kortelės Skapiškio kun. 
Prealgausko ir Rokiškio no
taro Urbanavičiaus.

Salakiškiai dabar turi 
daug kalbų.

Juozas Biržinis.

UŽSIMUŠĖ MERGAITĖ.
Benediktavos kaime, An

talieptės valse., Zarasų aps. 
gyventojo Pr. Likasko užsi-

BEPROČIO DARBAS.
Taujėnų valsčiuje, Barau- 

ciznos kaimo gyventojo Ma
to Bagdono padegtas gyve
namas namas. Nuostolių pa
daryta 8.200 litų sumai. 
Nustatyta, kad namą pade- 

sergąsmušė iškritusi iš vyšnios vie- gė Bagdono sūnūs,
nuolikos metų mergaitė. 
Gaila, kad tėvai tokius ma
žus vaikus leidžia laipioti 
po medžius.

DIDELĖ AUDRA.
Rokiškio apskrity, Vižin- 

tų valse, perėjo smarki aud
ra su lietum. Audra sunaiki
no 9 kaimų vasarojus ir iš
guldė 300 ha linų. Be to, iš
daužyta daug langų ir nu- 
vartyta stogų. Nuostolių — 
45,000 litų.

proto liga.

Greitas Laivų Patarnavimas į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

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

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

a valgiui 
Greitai Pagydomi 
tepsime Seltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzerCa 

Norcester, Masso 
GAUSI SAMPEU DYKAI

I§ LIETUVOS ATVAŽIAVĘ 
ŽMONĖS.

Švedu-Amerikos Lin’ja. lai
vu “Gripsholm,” rugsėjo 1 die
ną iš Lietuvos atvažiavo šie as
menys :

Jonas Zabotka i Easton, Pa. 
Elzbieta Tupikevičienė Į Det
roit, Mich. Jadzia Samackaitė į 
\Vestfieki. Mass. Aldona Pure
nąs i New York, N. Y. Emilija 
Jegelevičienė į Bridgeport. Ct. 
Jieva Kosakevičienė Į Phila- 
delphia. Pa.

Į Halifav, Canada:
Genovaitė Stankiutė i Vonda, 

Sask., Genia Komisariutė i To- į 
ronto. Ont., Shaye Polivnik Į 
Montreal. Canada. Jankelis Ber-1 
gėris Į Montreal, Keila Shafts Į 
Montreal.

Tiesiog iš Klaipėdos
Švedų Amerikos gražiuoju į 

laivu “Kungsholm.” rugsėjo 7 
dieną atvyko i Ameriką šie lie
tuviai :

Alšauskienė Amilija į New 
Yorką, Atkočiūnas Jurgis i Ar- 
lington, N. J., Abakanavičius Mi
kas Į University of Detroit, 
Matulevičienė Rožė i Ansonia. 
Conn., Simanavičienė Amilija i 
Brooklyn, N*. Y., Valančius Jo-

■•Hamburg.American Line
209 Tremont Street------------------------------------------Boston

Keliaudami namų link-
1AIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas

-• sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 
dienos ant vandenų neprilygstami. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 
šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link bet 
kuriuo United Statės Linijos laivyno laivu.

Spalių Išplaukimai
S. S.
S.
s.
S.
s.
s.

PRES. HARDING ..................... ................. Spalių 1
REPUBLIC ................................. ................. Spalių 6
PRES. ROOSEVELT................. ................. Spalių 8
GEO. WASHINGTON............... ................. Spalių 15
LEVIATHAN ........................... ................. Spalių 18
AMERICA ................................... ............... Spalių »

s.
s.
s.
s.
s.

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
GEJEKU OFFKE9

45 Broadway
New Vark City

BOSTON OFFICK
Walter A. A<t.

73 Statė street

Pagelba dėl inkstų ar 
pūslės įdegimo 

Inkstų ar pūslės Įdegimas pagimdo 
tankų kėlimosi naktį šlapintis, stoką 
miego įr abelną sveikatos silpnumą. 
Tas įdegimas yra pasėka atsiradusių 
dėlei konstipacijos nuodų, ir jei tuos 
nuodus pašalinti iš kūno, visi nesma
gumai išnyks. Nuga-Tone užveria sa
vy vaistus, kurie nugali konstipaeiją 
ir tuo apvalo sistemą nuo tų nešvaru
mų. Jis suderina ir sustiprina gyvy
bės jėgas, priduoda jums geresnį ape
titą, pagerina virškinimą ir leidžia 
jums gerą nakties poilsį ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras dėl senesnių 
žmonių, kurie yra silpni ir nusika
mavę, kaip ir dėl jaunesnių metais, 
kurie yra pasenę prieš laiką. Nei vie
nas neturėtų nešti menkos sveikatos 
našta, kuomet jie gali gauti tokias 
geras pasekmes su Nuga-Tone. Visi 
medicinos pardavinėtojai pardavinė
ja Nuga-Tone. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturėtų jų stake, paprašykit jį užsa
kyti dėl jus iš savo džiaberio

laivu “Drott-
Ameriką 

| 
Chicago. 
Philadel- 
Dukaus-

Jonas Ja- f

< 
nas i Detroit, Mich., Valantienė H 
Ona i Detroit. Mich.

Rugsėjo 15 d..
ningholm” atvyksta i 
šie lietuviai:

Teklė šalkevičienė i 
Robertas Simukas i 
phia. Pa.. Antonette 
kaitė i Cleveland. O.,
nusevičia i Worcester. Mass.

Į Halifax. Canada:
Samuelis Marksonas i Winni-

*■ i
peg. Meisha Balkosackis į Am- 
prior, Ont., Chaja Maler Į Mont
real. * Rep.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

Švedų Amerikos Linija
(Swedish American Line) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenhnrg)

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

Per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Svarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w Yorko 

“UNITED STATĖS”....... Rugsėjo 27
“HELLIG OLAV”................... Spalio 4
“OSCAR II” ....................... Spalio 11

S. S.
s. s. 

' s. s.
Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo 

agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMENCAN LINE
27 VVHITEHALL ST. 246 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST. 

Į NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL .

g DIEIIOS AMT VAMDEBYMO
PER CHERBOURG—

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentų arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street,

Boston, Mass.

*

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJA 

NAUJAM MOTORLAIVJ

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

Išplaukia iš New Yorko Spalio 11d. V.D.M.
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

S. S. DROTTNINGHOLM ... šešt. Rugsėjo 20, 
M. S. GRIPSHOLM..................    šešt. Spalio 4,
M. S. KUNGSHOLM......................šešt. Spalio 11.

Spalio 11 išplaukia Lietuviu Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNINGHOLM .... šešt. Spalių 18
M. S. GRIPSHOLM................ šešt. lapkričio 1
M. S. KUNGSHOLM................ šešt. lapkričio 8

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tamstai 
agentą arba bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių 
kalboj specialiai atspaustą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami 
pas agentus ir musų raštinėse

Rašyk: SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATĖ STREET. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
LIETUVIAI DALYVAUJA! KRIAUČIŲ STREIKAS. 

MIESTO ŠVENTĖJ.
Rugsėjo 17 įvyksta 300 me

tų Bostono sukaktuvių 
iškilmės.

Šią seredą, 17 rugsėjo die
ną, Bostono miestas švenči? 
300 metų nuo savo įsikūri
mo sukaktuves. Ta proga 
mieste bus didelių iškilmių 
ir parodų, kuriose ir lietu
viai dalyvaus.

Lietuvių skyrius eisią.- 
septintoj divizijoj. Visų pir
ma eis dvi mergaitės liau
dies kostiumuose nešdamo:: 
užrašą: LITHUANIANS.

Po jų eis Amerikos kariu- 
menės veteranas nešdama.- 
Amerikos vėliavą, o Lietu 
vos kareivis nešdamas Lie
tuvos vėliavą. Tada eis ko
miteto ir komisijų nariai 
frakuose; po jų eis organi
zacijų ir draugijų vėliavos 
su keliata tų organizacijų 
narių, kaipo vėliavų garbės 
sarbyga. Tada eis jaunuo
liai ir jaunuolės lietuviai ir 
lietuvaitės. Po jų seks lietu
vaitės liaudies kostiumuose. 
Lietuvių skyrių užbaigs 
“flotas,” ant kurio bus pa
rodyta Lietuvos atsižadėji
mas senosios tikybos ir pri
ėmimas krikščionybės.

Nutarta vienbalsiai kvies
ti Draugijų Sąiyšį, kad pa
ragintų savo narius draugi
jas dalyvauti parodoje su 
vėliavomis ir po kelis na
rius iš kiekvienos organiza
cijos su draugijos uniforma.

Nutarta kviesti kiekvieną 
Bostono draugiją dalyvauti 
parodoje su vėliavomis ir 
nors po keliata narių.

Lietuvių komitetas yra 
pasižadėjęs turėti 600 mar- 
šuojančių. todėl visiems no
rintiems dalyvauti bus vie
tos.

Miesto komitetas pagei
dauja, kad lietuvių grupėje 
butų kuodaugiausiai vėlia
vų. Pageidaujamos Ameri
kos. Lietuvos ir draugijų vė
liavos. Butų labai gražu, 
kad kiekviena draugija pa
siųstų i parodą visas savo 
vėliavas su komitetu iš ke
lių narių su šarpomis ar ki
tais draugijų ženklais. Čia 
yra lietuviams proga paro
dyti svetimtaučiams, kad 
mes irgi turime daug orga
nizacijų.

Lietuviai rinksis maršuot' 
ant Boylston streeto, prie 
kampo Fairfield st. Visi tu
ri būt toj vietoj 2 vai. po pie
tų.

Kondazian. Anderson fir
mos Watertowne kriaučiai 
’šėjo ant streiko 2 d. rugsė
jo. Iš karto streikas atrodė 
oasekmingas, nes visi geres- 
įi amatninkai metė darbą 
ą pačią dieną. Vėliau pra- 
lėjo jų vietas užimti bedar- 
)iai, 
;eik visi lietuviai. Tai pil
nas 
v'iai 
kuoja.

Rugsėjo 12 d. Amalga- 
neitų unijos 149 lietuvių 
-kyrius sušaukė speciali su
trinkimą. kuriame išrinko 
komisiją, kuri kartu su Joint 
Boardu rūpinsis streiko rei
kalu.

Lietuviai turi gerą vardą 
Amerikos darbininkų tarpe 
r, kad nesutepus to gražaus 
.ardo, komisija su unijos 
3oardu prašo, kad niekas 
įeitų dirbt i vietas streikuo
jančiųjų. pakol streikas ne
jus pasekmingai užbaigtas. 
Kadangi i streikuojančių 
rietas nuėjo dirbt seniau 
ouvę geri unijistai ir geri 
imatininkai, todėl reikia 
nanyt, kad tas padaryta per 
klaidą ir jų vardų komisija 
kelbti nenori. Reporteris.

kurie išimtinai yra

atsitikimas, kad lietu- 
eitų dirbt kur strei-

Ragina boikotuoti Chelsea 
majorą.

Chelsea piliečiai pradėjo 
organizuotis prieš savo ma
jorą Whaleną. Miesto alder- 

' manai taipgi jam priešingi, 
šiomis dienomis jie turėjo 
slaptą susirinkimą ir nutarė 
raginti žmones nemokėti 
miestui taksų, pakol majo
ras VVhalen nebus prašalin
tas iš vietos, nes jis eikvojąs 
visucmenės pinigus. Prieš 
majorą susirašė jau 300 pi
liečių ir jie renka parašus 
po reikalavimu, kad W ha- 
lenas butų atšauktas.

Areštuoja šunadvokačius.
Federalė valdžia Bostone 

pradėjo areštuoti tuos šun
advokačius. kurie už pini
gus pasižada ateiviams 
imti pilietines popieras. 
savo “patarnavimą” jie ima 
po S50 ir kartais net 
§100. bet “patarnauja" taip, 
kad vieloj gauti pilietines 
popieras, ateivis labai tan
kiai patenka i bėdą, nes šun
advokatis paprastai moki
na savo “klientą” meluoti ir 
kreivai prisiekti. Dabarti
niu laiku esą areštuota jau 
30 šunadvokačių.

įs- 
Už

iki

VlCTOR
NAUJI LIETUVIŠKI

I

Lankėsi “Keleivio” Re- 
d akcijoj.

šiomis dienomis lankėsi 
“Keleivio” 
atvykęs iš 
Daniušis.

Lietuvoj 
vęs žymus 
kėjaS, oavivdlU) UlUHlKaS, 
Žemaitijoj. Dabartiniai Lie
tuvos viešpačiai’ P. Daniušį 
Įkišo Varnių koncentracijos 
stovyklon ir išlaikė ten 14 
mėnesių. Paleistas iš ten, jis 
priverstas buvo bėgti užsie
nin. Jis atvyko į Ameriką 
kaipo laikraštininkas.

redakcijoj tik ką 
Lietuvos Povilas

P. Daniušis bu- 
visuomenės vei- 

savivaldybininkas

‘‘Darbininkas” nuskriaustas 
švento Juozo organas 

“Darbininkas” labai nepa
tenkintas, kad būdamas 
anądien Bostone Lietuvos 
pasiuntinys p. Balutis neap
lankė špitolninkų ir davat
kų.

PRANEŠIMAS
Šiuomi aš pranešu visiems 

mano kosturneriams ir drau
gams. kad aš visiškai pasitrau
kiu iš Insuranee biznio. Dėl jūsų 
patogumo aš aprinkau jaunesnį 
žmogų, kuris teisingai aprūpins 
visokius reikalus tame biznyje. 
Aš aprinkau i 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, 

i Su augšta pagarba
Alichael Koran,
N. Stoughton. Mass.
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*
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Dr. J. C. Landžiusi ■
i

AVĖ,»

Į

(SEYMOl R)
718 CO.M.MONHEALTH 

BOSTON, MASS. 
Tel. Kenmore 7825.

Valandos: 2—4 ir 7—8.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
•

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

107 SUMMER STREET. 
LAMRENCE, MASS.

FARKWAY AUTO SER VICE3
and F1LUNG STAT1ON

Studebaker Karų Agentūra. tai»- 
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony

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

I 
! 
r

numeriu 441 BeaconPo
<t. iš ketvirto aukšto per lan
j. a ” '
22
vo atvažiavęs Bostonan pa- 
-isvečiuot. Krisdamas jis 
mirtinai susižeidė ir tuoj 
nirė.

iššoko Ralph Johnson, 
metų jaunuolis, kuris bu

Pereitos subatos vakarą 
Bostono ir priemiesčių poli- 
•ija areštavo 222 žmonių už 
rirtybę. Kas sakė, kad Ame- 
ikoj yra prohibicija?

|

i

j

»
«

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki * vak. 
N’EDĖLIOMIS: 
kl 1 v. po pietą

Seredomi^ iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

Iki Broadvvay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.Negirdėtas

Nupiginimas
11

Telefonas Columbia 6655
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO. .

FURMTURE and PIANO MOVERS 
I tolimesnius vietas arba arti.

Geras Darbas.
Storage
11 R1LL ST.

Reikale kreipkitės prie 
gerą patarnavimą.

ir iš

SEHCO
Gatavas vartojimui

PENTAS
Spalvų ir Baltas. Viduje 

Lauko vartojimui.
Tai yra Pentas. kurį mes neabe- 

jojančiai gvarantuojame, kad jis 
duos pilną užganėdinimą, arba 
grąžiname jums pinigus. Neper
matomas — uždengia gerai — iš
džiūsta žvilgančiai.

Parsiduoda žema kaina.

Gal. $

$3.00 vertės pentas.

724

Žemu Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

Zalecko duktė turi perdaug 
kavalierių.

D. A. Zaleckas, kuris gy
vena po numeriu 448 Cam- 
bridge st., East Cambridge.- 
uje, turi 14 metų amžiaus 
dukterį Eleonorą. Ji yra gra
ži mergaitė, bet senis Zalec
kas iš to nesidžiaugia. Ties? 
pasakius, jis kreipėsi net i 
policiją nusiskųsdamas, kad 
per mergaitės kavalierius jis 
neturįs ramybės. Dieną ii 
naktį, jie vis skambina tele
fonu ir vis nori kalbėt su 
Eleonora. Ir jie kalbasi pei 
telefoną ištisomis valando
mis.

Zaleckas kreipėsi į telefo
no kompaniją su skundu, 
bet ši nežino ką dalyti. Poli
cija irgi trauko pečiais ir ne
gali sugalvoti budo, kaip ap
saugot senio Zalecko ramy
bę.

vlajoras Curley susimušė su 
savo sėbrais demokratais.
Beagituodami per radio 

už Įvairius kandidatus, šio 
janedėlio vakarą demokra- 
ų politikieriai pradėjo muš
is. Majoras Curley kumš

čius sugniaužęs puolė de
mokratų partijos lyderi Do- 
aahue ir butų ji sumušęs, 
jeigu kiti nebūtų Įsimaišę. 
Bet majoro sūnūs ir kiti bu
vusieji radio stotyje demo
kratai ‘atsistojo i tarpą, o 
demokratų vadas Donahue 
tuo tarpu greitai spruko lau
kan ir negarbingai pasislė
pė. Bet majoras Curley už- 
.ai sumušė snuki kitam de
mokratų politikieriui, bu- 
:ent jaunajam Coakley, kil
iam buvo sudaužytas vei

das, galva ir prie to da buvo 
skaudžiai išpilta i klyną. Su
muštojo tėvas, adv. Coak- 
ley, pareiškė, kad jis kreip
eis i teismą ir reikalaus va- 
■anto areštuoti majorą Cur- 
ey už sužeidimą jo sunaus.

Majoras Curley užsidegė 
oiktumu dėl to, kad kiti de
mokratai viešai išvadino ji 
oigiu politikierium. Coakley 
pasakė, kad Curley mėgstąs 
Ietis dženteimanu, bet jis 
tokiu nesąs. “Kada avies 
kailis nuo jo pečių nusmun
ka, tai žmogus pamatai vil
ko veidą,” išsireiškė Coak- 
ey apie Curley. 0 demokra- 
ų vadas Donahue pridūrė, 
kad ir 1928 metų preziden
to rinkimuose demokratai 
nenorėję Kuries Įsileisti, nes 
jam rupi tik savo asmeniški 
reikalai. Savo asmeniškų 
•eikalų žiūrėdamas, jisai 
net ir Smitho vajui daug pa
kenkęs.

Dėl to Bosono miesto gal
va ir šoko muštis.

Lynne, ant Columbia 
avė., ekspliodavo gazolino 
tanka. Tris darbininkai bu
vo sužeisti. Vienas jų buvo 
numestas nuo tankos apie 
30 pėdų.

-------------- w
Primušė policmaną.

Ant Harrison avė. pereitą 
subatą policmanas liepė iš
siskirstyt govėdai vyrų, ku
rie susirinkę ant gatvės vi- 
lurnakty kėlė lermą. Vietoj 
skirstytis, bomai šoko polic
maną mušti. Jie perskėlė 
jam galvą ir padarė juodas 
abidvi akis. Kad ir primuš
tas, policmanas vis dėl to 
Įsikabino į vieną bomą ir 
areštavo ji. Kiti pabėgo. 
Areštuotas pastatytas po 
$5,000 kaucijos.

REKORDAI
Muzika Kurios
Nori Kada 
Nori Ant 
Rekordų

V-14026( Ant
(Sugrįžt

V-l-1016(Motule Mu- ■ 
. ( Pirmyn į kovą

šv. Marijos Lietuvių ( noras. 
V-14029( Vestuvės P ..

(Mylimasi- Polka 
D. Kozel Orkestrą.

V-14022(Jau Saulutė I.<;a~ 
(Vaikščiojau po ža ą
(girelę 

Jurgis Namieka
V-14'*28(Reginos P is.a

(Aukso Žuvytė Polka
Victor Lithuanian Orkestrą

Padaužų Grupė
M)759( Rožės— Mazurka 

(Seredžiaus Polka 
i(>-inch I.istv kainos 75c.

8O752< Rutu Poika
(Daina jaunystė^ r.Gaimės 

81303(Kvietkos - V:, a-
(Giedrutis—Vairas

814431 Mainerių Poika 
(Lakštingalos P«>’k;

8O638( Salio Sa!uneli<
(Ant kalnelio p> k 

8'>525(Vai Jonukai a
< Karklyno zvirbi !■

X«;47O( Linksminkis -Torai
1 Kas subatos var...

8O399i Petrogradas Maršas 
(Lietuvos ūkininku valcas

80471 ( Kuršėnų Polka 
(Antininkų Polka

V-l 4032( Pilietybės popieru 
(Vyru vargai

J. šaučiunas ii>J Varaitis 
V-l40331 Radio P"ijjG»

(Bevardė ..
Chicagos Veseliiu Orkestrą 

790801 Vai Ku-ku 
(Oi tu žirgo, žirge
Butėnas, Jonas

V-l 1014( Purdlngi"’ iv pruktikf 
(Klausyk my inr ji

J. Žiūronas ir Grupė
V-l 4O15< (’hieagos karėiamoj 

(Vienas artistas
79481 (Ska nbalinė Poika 

(Telšių Polka
V-14*K>3( Baigias dier.cl-

( Pasėjo brolelis 
Duikė. P. A.

MES UŽLAIKOME VISOKIl S 
REKORDUS VI( Į()R

IšDIRBYSTĖS
Rekordai lietuviški, pagaminti 

goriausių artistu dainininkų, mu
zikų ir mor.ologistų.

Pas mus ųralite gauti ■ -ti;. 
kordu, kurie yra gar-1 ?.mi. 
visokiu! kokie t;k yra betuviu 
boję išdirbti. Kreipkitės nas 
o gausite visko. Reikalaudami 
talogų, prisiųskit 2c štampą.

GEO. MASILIONIS 
377 West Broadvvay 

So. Boston. Mass.

£'1S

ir

ku

y

c re- 
bet 

kai
mus, 

i ka-

Quincy garaže sprogo 
trokas ir uždegė vežiką Fin- 
niganą, kuris sudegė mirti
nai.

Tarp Nahanto ir Lynno 
pereitą savaitę automobi
lius susikūlė su busu. Auto
mobilius buvo sudaužytas ir 
2 žmonės sužeisti. Bušo pa- 
sažieriai buvo tik sukrėsti.

3 RUIMAI ANT RANDOS, Visi su 
re r u. gražiu forničium $25 randus Į 
neneši. MRS. M. STARAMAITĖ 
282 Third st, So. Boston, Mass. į

I
i

1■ f

ANT BANDOS
Kambarys . ir garažus, sykiu visi 

>arankumai §4.00 į sąvaitę. Klauski- 
. : MRS. F. RUČINSKIENĖ (38) 
33 Newbum st., Roslindale, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO BUČERNĖ- 
IE. turiu patyrimo per 10 metų, ga- 
iu pristoti ir už pusininką jeigu ku- 
iarn yra reikalingas; turi būt vieta 
'era. bizni galima bus išdirbti, 
klaust "Keleivio” ofise.- I

PARSIDUODA DUONOS KEP
TI VĖ. Vieta išdirbta per porą metu, 
15 mylios nuo B stono. Dirba vežė- 
as ir du bekeriai. Klaust "Keleivio” 
ifise.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė ir 4 šeimynų namas šy

du. arba savininkas Patinka 
nt kito namo Kreipkitės pas

S PAČETA
301 W. 3-rd st.. So. Boston.

mainyt
(39)

Mass.

I

VISIEMS ŽINOTI!
Pasibaigus vasarai, byčiuose ir eže- 

uose maudynes užsidarė, todėl kvie- 
ij visus į Lietuvišką PIRTĮ- Č*a ?a" 
ėsite išsimaudyt su štvmu. po lašais 
r varnose. Pirtis atidaryta visados 
ums žinomoj vietoj. <->

763 CAMBRIDGE STREET.
CAMBRIDGE.

A. Stankūnas, savininkas.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAM ) KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju. 

jausite gera darba. Klauskite kainų.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

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

DABAR YRA GERA 
PROGA PIRKTI

FARMA 75 AKRU, pirmos rūšies 
udinkai. 8-rių kambarių namas su 

dektrikos šviesoms; 13 karvių, 2 ark
liai. 2<i-i vištų; labai graži vieta, tik
tai 18 mylių nuo Bostono. Parsiduo
ti už. $>.f.5oo su mažu įnešimu ir leng
voms išlygoms.

BI ( F.RNĖ IR t-rių ŠEIMYNŲ 
NAMAS, labai geroj vietoj, išdirbtas 
biznis. South Bostone; turi būti grei
tai parduotas Galima pirkti su mažu 
Į mokėjimu.

DVIEJU ŠEIMYNŲ NAMAS, vi
si naujos mados Įtaisai ir vigados, 
garadžius 5 automobilių, ant gražios 
ga vės, City I’oint. Savininkas išva- 

Į žiavo į kitą miestą ir todėl parduoda 
I už žema kainą $5,500 ir ant lengvų 
I išmokesčių.

MAINYS 
‘ i r 3-jų

3-jų ŠEIMYNŲ NAMĄ' 
karu garadžių Dorchestery, 

I kaina $9,000, ant mažos farmukes 
'arti Bostono. '

Dėl platesniu informacijų kreipki- 
pas: ’ (39)

J. BALUŠAITIS
337 W. THIRD ST-,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas, So. Boston 0418-R.

i

į t ės
i

i

GABIJOS IR AUŠRELĖS

PIKNIKAS
RUGSĖJO-SEPTEMBER 21 D., 1930. 

VOSE’S PAVILLION MAYNARD, MASS.
\B1 CHORAI. VADOVAUJANT J. DIRVELIUI. dainuos j -i- 

rias linksmias dainas Bus gardžių valgių ir gėrimu. Plaukimas eže
re ir Įvairus žaislai linksmins visus. Tai bus dainų, žaislų ir įvairiu 
linksmybių diena. vasaros sezono baigimui GABIJA ir AUŠRELĖ 
maloniai visus kviečia dalyvauti Taipgi bus ir visų mylima 
DIRVELIO ORKESTRĄ. Iš įo. Bostono Bušai išeis 11 vai. ryte 
nuo kampo E Street.

SLATE AND RED PAINT

' Gal $1‘00
Barnėms. Stogams, Tvoroms, etc.

FLAT MUITE I’AINT

Gal. $1‘29
SNOM MUITE ENA.MEL

Gal. $2’98
G varant uotas Tyras White 

ar Orange
SHELLAC -

Gal. $2’39
Pilna Eile iš National Garsinamų 
Penių. Plumbingų. Elektrikinių ir 

Bndavotojams Reikmenų, už 
Nupigintą Kainą.

Dykai pristatymas Bostone 
ir Apielinkėse.

Tel.: Hancock 6105—6106.

South End 
Hard ware Co.
1095 W«shington Street,
Prie Dover St. Elevated Stoties 

Boston, Mass.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musu Speciališkumas. 
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

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

t

I

R.J.VASIL I
į ;

409 BROADMAY, ROOM 4, *
Š SO. BOSTON, MASS. <
£ Parduodu: NAMUS. FARMAS, < 
§ KRAUTUVES.
v* Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
£ NAMUS, FORNlšlLS, KRAU- 
| TUVES ir tt
5* Apdraudžia gvvastį ir sveikatą.

PADARAU VISOKIUS HOKL- 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 

<►> tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
£ Norint gero patarnavimo, kreip- 
£ lutės. R- J- VAS1L
** 409 Broadway, So Boston, Mass

į DR. J. MARCUS
J Iš MASKVOS IR KAUNO
{ Specialistas slaptų ir kronišku ligų
| moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

{261 Hanover St., Boston, Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
j Nedėliomis iki 4 vai. po pietų.
■_____________  _ -- ----------------------- _į m. ■ . r -

Lietuvis Optometnstas

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

J. L. PAŠAKAKMS, O. D. 
447 Broadnay, So. Boston, MaiiS.

ž'

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IK PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PER.MO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

t

j

Tel. I’orter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS A V K., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 

- aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET.

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. Se. Boston 2629, 2173 ir 2799.

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

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

Dr. KILLORY
6u SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 19 iki 
1 dieną.

'5gę3S25t<5252SdS25HJ>clSe5e52!i25H5ZJj
Telefonas: So. Boston 1058. K

Bay View Motor |
Peter Trečiokas Ir £

Jos Kapočunaa g
GERIAUSI LIETUVIAI K 

MECHANIKAI. K
Taiso visokius automobiHua irįn 
gerai patarnauja. jg
Agentūra Studebaker ir Erakine E

Reikale kreipkitėa ir gausi* 
patenkintą patarnavimą. įjj

Pardavimo vieta: re
549 E. BROADVAT g

Taisymo vieta: į
, 1 HA.MLIN ST., re

kampas E. EifM at„ y
SOUTH BOSTON, MASS. į
5a5252S25H5?52S2S2SaS2525aS.

■

i

LAIDOJIMUS J Į 
kuriuos paveda} ► 
mano prižiurėji-< J 
mui, visuomet* , 
būna patenkinti, ► 
ir sutaupina go-*[ 
rokai pinigų. J > 

Mano kainas 
visiems ir visur, > 
vienoda. < [

J JONAS PETRUŠKEVIČIUS }! 
} Lietuvis Graborius G
► 162 Broadway. So. Boston, Mass.,*
* Residence: 313 W. 3-rd street.
* Telefonas: So. Boston 0304-W.

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

. BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

Į LIETUVIŠKA Į 
: BUČERNE :
• Užlaikome geriausią tavorą ir* 
} parduodame pigiausia kaina. Mė- {
* sos visuomet šviežios.
I Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop Suey—3 svarai ..
{ I’agardinimui Chop Suey,
* tokit China Boy Soy Sauce,
♦ už honką. f
* Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c*
• Švieži sūriai nuo farmų.
* Visokį tavorą pas mus galite gaut» 
{ pigiai ir gerą
• J. PATKAUSKAS
! STRAND CASH MARKET .
♦ 331 BROADM AY, SO. BOSTON.* 
Į Telefonas: So. Boston 0551. Į

« 
die-} 
25c. • 
var- J 
15c. i

«

♦ 
I 
I
4 
♦

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

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.


