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PRASIDEDA REAKCIJA.
Prieš fašistų-komunistu są
jungą vienijasi Francuzija, 
Švedija ir kitos valstybės.
Šiomis dienomis pasaulis 

išgirdo didelę sensaciją. Pą^ 
sircdo, kad Rusijos bolševi- 
kai padarė brolišką sojuzą 
su Italijos fašistais prieš ki
tas valstybes. Suglaudus, ra- 
sų-italų sutartis yra tokia:

Rusija pirks Italijoj visas 
reikalingas sau mašinas, au
tomobilius ir orlaivius, o Ita
lija ims iš Rusijos už tokią 
pat pinigų sumą žibalo, ang
lies ir kitokių mineralų.

Paviršium žiūrint, šita su
tartis išrodo visai nekalta. 
Ji išrodo grynai ekonominio 
pobūdžio sutartis ir apie po
litiką visai nekalba. Bet tik
renybėj ji siekianti kaip tik 
politinių rezultatų.

Kaip žinia, Rusijos bolše
vikai nori sukelti viso pasau
lio revoliuciją ir nuversti 
kapitalistines valdžias. Tuo 
tikslu jie nori užversti visas 
pasaulio rinkas pigiomis 
prekėmis ir nukonkuruoti 
kapitalistinę pramonę. Ka
da buržuazinių šalių fabri
kantai negalės savo produk
tų per Sovietų prekes par
duoti, tada kapitalistinėse 
valstybėse prasidės didelis 
nedarbas ir kils revoliuci- 
jos^

Kad šitą krizį pagreitinus. 
Sovietų valdžia nutarė kapi
talistinėse valstybėse nieko 
nepirkti, arba pirkti tik to
kius dalykus, be kurių ji ne
gali apsieiti. Tuo tikslu Sta
linas ir susitarė su Mussoli- 
niu. Visas reikalingas Rusi
jai mašinas jisai pirks pas 
Mussolinį, tuo budu remda
mas fašistinę valstybę. Gi 
Mussolinis užtai pasižada 
pirkti Italijai anglis ir žiba
lą iš Rusijos, paremdamas 
tuo budu bolševikų valsty
bės ūkį. Vadinasi, ranka 
ranką mazgos.

Washingtono žiniomis, ki
tos Europos valstybės jau 
pradėjo prieš šitą fašistiškai 
bolševikišką sąjungą rea
guoti. Švedija nutarė jau ne
įsileisti Rusijos kviečių. Vie
nas laivas su kviečiais perei
tą sąvaitę buvo jau sugrą
žintas atgal. Škotija neįsilei
do laivo su Rusijos avižo
mis. Francuzija nutarė pirk
ti iš Rusijos javų nedides
nei sumai, kaip Rusija bus 
nupirkus prekių iš Francuzi
jos. Vokietija gi pakėlė mui
tą ant Rusijos javų iki $4.30 
bušeliui, kas praktinai už
daro jiems kelią Vokieti
jon.

Baisi Angly Orlai
vio Katastrofa.

Šiomis dienomis Anglijoj 
buvo padarytas didžiausis 
visana pasauly orlaivis. Jis 
pavadinta “R-101.” Pereitą 
nedėldienį po pietų į tą oro 
milžiną susėdo 55 žmonės, 
daugiausia karininkai ir 
šiaip valdininkai, kurių tar
pe buvo oro ministeris lor
das Thompson ir daug kitų 
lordų. Jie lėkė Indijon. Bet 
pasiekus Francuziją kilo 
baisi audra su lietumi. Milži
niški orlaivio apdarai per
šlapo, pasidarė labai sun
kus ir orlaivis pradėjo kris
ti žemyn. Lakūnai stengėsi 
pavartoti visas motorų spė
kas, bet orlaivis nenorėjo 
kilti. Staiga jis užkliuvo už 
kalno viršūnės, pasigirdo 
baisus sprogimas ir sudras
kė visą mašiną. Iš 55 žmo
nių išliko tik 8 gyvi, bet iri RADO BANDITŲ SANDĖ- 
tie sužeisti. Žuvo oro minis-Į SU GINKLAIS,
teris Thompson ir keli aukš-! Chicagos policija surado 
ti kanumenės valdininkai.. vjenam viešbuty sandėlį su 
Iki pietų nelaimės vieton su- t>an<iitų ginklais. Suimta 4 
sinnko apie o,000 francuzų j žmonės. Tarp rastų ginklų 
ūkininkų. j buvo du kulkasvaidžiai, au-

Tnt/n/M niMvm a i i tomatiškas šautuvas, keli re-
TURKIJOJ RINKIMAI. lVolveriai ir daugybė amuni- 
Pereitą nedėldienį Turki-Į ei jos.

joj buvo rinkimai. Jų davi-Į ----- ---------
niai da nežinomi, bet žmo- APIPLĖŠĖ TROKĄ SU 
nės juose dalyvavo labai 
skaitlingai, sakydami, kad

KOMUNISTŲ LYDERIS 
KALĖJIME “RUNIJA”

I GUBERNATORIUS.
Amerikoje komunistų ly

deris William Z. Foster, ku
ris dabar sėdi New Yorko 
valstijos kalėjime, pastatė 
savo kandidatūrą į tos vals
tijos gubernatorius. Jo kan
didatūrai paremti, komunis
tai surinko po savo peticija 
apie 28,000 balsų. Jie tur
but rašėsi po keliasdešimts 
kartų, nes visos Amerikos 
komunistų partija neturi 
tiek žmonių.

ISPANIJOS DARBININ
KAI GRJŽTA DARBAN.

Žinios iš Bilbao miesto 
(Ispanijoj) sako, kad di
džiuma darbininkų, kurie 
sąvaitė atgal buvo paskelbę 
streiką, šį panedėlį jau su
grįžę darban. Streikas buvo 
suparaližiavęs visą miesto 
gyvenimą, net duonos nebu
vo, nes ir kepyklų darbinin
kai buvo metę darbą. Strei
kas buvo politinio pobūdžio, 
nors kai kurie darbininkai 
statė ir ekonominių reikala
vimų.

ANGLIJOS JURININKAI 
ATSISAKO GRĮŽTI I 

KARO LAIVĄ.
Londono žiniomis, ant 

Anglijos karo laivo “Reven- 
ge,” kuris dabar randasi 
Francuzijos pakrašty, įvyko 
jurininkų maištas. Penkias
dešimts jurininkų, kurie bu
vo išleisti ant kranto, atsisa
kė grįžti ant laivo atgal, sa
kydami, kad disciplina esan
ti perdaug aštri ir labai pra
stas maistas. Keturiasde- 
šimts jurininkų buvę areš
tuota.

SIDABRU.
________ z __ Pereitą subatą iš Bridge- 
dabar yra už ką balsuoti, porto į Waterbury troku bu- 
nes susidarė priešinga vai- i vo siunčiama $50,000 vertės 
džiai partija. Pirmu kartu i sidabro. Banditai apie tai 
Turkijos istorijoj rinkimuo-1 sužinojo, troką ant kelio su
se dalyvavo ir turkų mote- i laikė, .vežikus surišo ir pa
ryš._____________________ Įgrobę visą sidabrą pabėgo.

Nevalia PardavinetSako,
Vynuogių Vynui Daryt.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad valdžia leido vynuogių 
augintojams pardavinet vy
nuoges vynui daryt ir kad 
žmonėms yra leidžiama da
rytis namie netik vynas, bet i 
ir alus. Apie tai buvo pla-' 
čiai rašyta visoj Amerikos 
spaudoj. Dabar gi prohibi
cijos direktorius Woodcock 
tą viską atšaukia. Jis pra
neša, kad nevalia pardavi- 
nėt nei vynuogių, nei kito
kių daiktų, svaiginamiems 
gėrimams daryti. Jeigu Ca- ■ 
lifomijos vynuogių auginto-: 
jai pardavinėsią savo pro- j 
duktus vynui daryti, tai vai-' 
džia trauksianti juos atsa- ’ 
komybėn.

Bet jis priduria, kad val
džiai nelengva įrodyti, jog 
vynuogės yra parduodamos 
tuo tikslu, kad iš jų butų vy
nas daromas. Jeigu parda
vėjas tokio tikslo neturi, o 
parduoda vuogas tik dėl to, 
kad gavus pinigų, tai val
džia prie jo kabintis nega
linti.

Kas link šeimininko tei
sių, tai prohibicijos direk
torius pakartoja tą patį, kas- 
jau buvo pereitą sąvaitę pra
nešta, būtent: prohibicija 
neturi tikslo kištis į žmo
gaus namus, jeigu vynas te
nai yra daromas ne parda
vimui, o vien tik savo reika
lams.

IRIGOYENAS SKUNDŽIA 
NAUJĄ ARGENTINOS 

VALDŽIĄ.
Buvusis Argentinos dik- 

! tat orius Irigoyenas, kuris 
jdabar laikomas ant karo lai
vo kaipo kalinys, padavė 
federaliniam teismui skun- 

Jdą, kad laikinoji Argenti- 
2 nos valdžia neteisėtai jį are

štavusi ir neteisėtai laikanti 
jį kaliniu. Jis esąs nesveikas 
ir norįs užsienin pasigydyt. 
Taigi jis prašo, kad teismas 

; lieptų valdžiai jį paliuosuo- 
iti.

Keista, kad visi diktato- 
iriai tampa ligoniais, kaip 
i tik juos nuverčia nuo sosto.

_______________________________
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RUMUNIJOS PREMJE
RAS REZIGNAVO.

Šį panedėlį atsistatydino 
Rumunijos ministeris pirmi
ninkas Julius Maniu, ūki
ninkų partijos vadas. Kara
lius Karolis prašė ji pasilik
ti vietoje, pakol susidarysV iv v v/ J j JJd IX. UI >o Lloi v J/ O į" w K-' p

jnaujas ministerių kabinetas. į riop už nužudymą banko
Manoma, kad šitos rezigna
cijos tikslas buvęs išbandy
ti, kiek naujas karalius turi

I

ŽYDŲ ESĄ 15,000,000.
New Yorke išėjo žydų ka

lendorius, kuris sako, kad 
New Yorko mieste žydų esą 
1,765,000, visoj Amerikoj 
4,228,000, o visam pasauly 
15,000,000.

Lietuvos Radio
Diena Amerikoj.

Nuo šių metų sausio mė
nesio didelė Radio kompa
nija, Columbia Broadcast
ing System, Įvedė į savo 
duodamus radio programus biznierių, kurie pradėjo par- 

naujenybę vardu davinėt kažin kokį skystimą 
puskvortinėse bonkose. Ant 
bonkų parašyta aiškiai: 
“Gin.” Visi žino, ką reiškia 
“džine.” Tai yra tam tikra 
degtinė su kadugio skoniu. 
Visokie “doros sargai” tuo
jaus pašoko ant kojų. Žiū
rėkit, sako, butlegeriai atvi
rai pardavinėja degtinę! Ir 
jie pradėjo skambint telefo
nu policijos viršininkui, kad 
jis areštuotų tuos šmugel- 
ninkus. Bet policijos virši
ninkas atsakė, kad tose bon
kose parduodamas grynas 
vanduo. Niekas daugiau, 
kaip tik vanduo.

Negalimas daiktas, sako 
“doros sargai.” Legijonie- 
riai pasigeria nuo to štofo. 
Jeigu netikit, mes galim nu
pirkti kelias pantes ir tada 
persitikrinsit, . sako “doros 
sargai.” “OIrait, nupirkit,” 
sako policijos viršininkas.

Nupirko jie kelias pain- 
tes, mokėjo po $3.00, bet ka
da paragavo — vanduo. Nu
pirko d a sykį — ir vėl van
duo. Bet kada ne “doros 
sargas” užmoka $3, tai išgė
ręs tą “vandenį” tuojaus pa
sigeria. Taigi dabar bosto
niečiai suka sau galvas ir 
negali suprasti, kas ištikru
jų tose bonkose būna—van
duo ar “džine?”

tos

įdomią 
“Nation Forum.”

“Nations Foram” yra pu
sės valandos programas pa
švęstas susipažinimui su ku
ria nors valstybe.

Programas paprastai su
sidaro šiaip:

1. Dešimts minučių 
valstybės tautinė muzika ar 
dainos, atliekamos iš Co
lumbia studijos New York’o 
mieste.

2. Dešimts minučių tos 
valstybės atstovas Wash- 
ingtone pasako trumpą pra- 
kalbėlę iš Washingtono stu
dijos.

3. Dešimts minučių — vėl 
muzikalis programas iš 
New Yorko.

Nations Foram progra
mai būna kas sekmadienis, 
1:30 po piet, Eastem Stan- 
dard titne (taigi Chicagoje 
viena valanda ankščiau; 
Denver, Colo. — dviem va
landom anksčiau, Californi- 
joj — trimis valandomis). 
Lietuvai skirta diena išpuo
la spalio 12 d. ir programas 
įvyks tokioj tvarkoj:

Pirmas ir paskutines de
šimts minučių programą iš
pildys Lietuvos operos žino
mi artistai — p-lė Ona Kat
kus (Katkauskaitė) ir p. 
Juozas Babravičius. Numa
tyta jų solo dainos ir duetas.

Antras dešimts minučių 
kalbės Lietuvos atstovas, p. 
B. K. Balutis, iš Washing- 
tono.

Šis programas, kaip ir ki
tų valstybių Nation Foram 
programai, yra perduodami 
per visas Columbia Broad- 
casting Systemos stotis visoj 
Amerikoj. Specialiu sujun
gimu numatyta programų 
perdavimas ir Europon.

Kas nori Lietuvos Radio 
Dienos 12 d. spalio progra- 
mo pasiklausyti, gali įsijung
ti į savo artimiausią Colum
bia Broadcasting Systemos 

■ stotį.
Liet" Pas. Washingtone.

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA TURI 
3,461,000 NARIŲ.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj Bostone 
buvo patiektas raportas 
apie tos organizacijos augi
mą. Raportas sako, kad šių 
metų pradžioje prie Fede
racijos priklausė 3,461,096 
darbininkai. Turto Federa
cija turinti $361,721.

NUŽUDĖ DU JUOD- 
VEIDŽIU.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
elektros kėdėj buvo nužu
dyti du juodveidžiai, Lafon 
Fisher ir Leonard Shadow. 
Jiedu buvo pasmerkti mi-

sargo plėšimo tikslais.

NUŠOVĖ SAVO MEILU
ŽĘ IR PATS NUSIŽUDĖ.

Auburne. netoli Bostono, 
šį panedėlį barzdaskutys 
Smith nušovė savo meilužę, Į je, 
Mrs. Clarą Doyle, kam ji pa
sakė jo pačiai apie savo ro
mansą su juo. Užmušęs ją, 
Smith ir pats nusišovė.

Vanduo, Ar “Dži
ne”?

Susirinkus Bostone Ame
rikos Legijono konvencijai, 
atsirado daug ištroškusių 
svečių. Bematant atsirado ir

PELENUOSE RADO UŽ 
$3,000 RADIUMO.

Newark, N. J. — Pelenų 
bačkoj čia surasta $3,000 
vertės radiumo, kuris buvo 
pamestas žydų ligoninėj.

LIŪDNOS DEŠIMTIES METŲ 
VILNIAUS SUKAKTUVES.

Šią sąvaitę sukanka 10 metų 
kaip lenkai pagrobė Lie

tuvos sostinę.
Ketvirtadienį, spalių 9 

dieną, sukanka lygiai 10 
metų, kaip lenkai apgavin- 
gu budu užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių.

Kiek laiko prieš tai len
kai buvo pasikvietę lietu
vius į Suvalkus ir pasirašę 
taikos sutartį, bet tuo pačiu 
laiku jie judošiškai manė 
ką kitą. Jų Želigovskis, ne
va atskilęs nuo Lenkijos ar
mijos, puolė Liptuvą ir už
grobė Vilnių.

Paskui jis mėgino užimt 
ir visą Lietuvą, bet jam ne
sisekė. Vienoj vietoj lietu
viai užvertė kelią nukirstais 
medžiais ir Želigovskis tu
rėjo pamesti savo automo
bilį ir pabėgti, nes tuojau 
butų pakliuvęs lietuviams į 
nelaisvę.

Didelė Želigovskio kariu- 
menės dalis buvo lietuvių 
apsupta ir lenkai ėmė mesti 
ginklus. Bet gen. Žukauskas 
įsakė lietuviams sustabdyti 
kovas. Lenkai pasinaudojo 
tuomi ir jau 10 metų, kaip 
Vilnius jų rankose.

Šitą dieną lietuviai mini 
su liūdna širdimi ir Lietuvo- 

spalių 9, lygiai 12 va
landą dieną, kelioms minu
tėms sustoja visas judėji
mas, kad susikaupti ir prisi
minti šią skriaudą.

REVOLIUCIJA APĖMĖ 
BEVEIK VISA BRAZILU

Amerika Prageria 
$3,000,000,000.

Vykindama blaivybės įs
tatymą, Amerika per metus 
prageria $3,000,000,000. 
Taip sako Association A- 
gainst Prohibition Amend- 
ment.

Šita draugija apskaito, 
kad per metus laiko Ameri- 
rikos žmonės išgeria 790,- 
000,000 galionų alaus, 110,- 
000,000 galionų vyno ir 
200,000,000 galionų degti
nės.

Alui esą išleidžiama 
$395,000,000 į metus, vynui 
apie $253,000,000, o degti
nei apie $2,000,000,000 (du 
bilionu dolerių).

DEPORTUOJA 18 KO
MUNISTŲ.

San Franciscos mieste da
bar yra areštuota 18 ateivių 
komunistų, kuriuos valdžia 
yra nusistačius deportuoti. 
Kiti komunistai renka au
kas, samdo advokatus ir no
ri savo tavoriščius išgelbėt.

PRAGARO MAŠINA SU
NAIKINO KARALIAUS 

PAŠTĄ.
Vežant Anglijos karaliui 

paštą, troke sprogo pragaro 
mašina, sunaikindama laiš
kus ir kitus siuntinius. Veži
kai išliko gyvi.

PRIGĖRĖ 4 ŽMONĖS.
Ties Ipswich’u pereitą są

vaitę prigėrė jūrėse 4 vyrai, 
kūne buvo išplaukę laiveliu 
iš Bostono žuvauti.

MARĖ FRANCKIUTĖ PA
SIŽYMĖJO KAIP OPE

ROS DAINININKĖ.
Marė Franckiutė, jauna 

Amerikos lietuvaitė, pora 
metų atgal nuvažiavo Itali
jon palavint savo balsą, ir 
dabar Italijos laikraščiai 
praneša, kad ji tenai pasižy
mėjo “11 Trovatore” operoj, 
kaip puiki dainininkė ir ak
torė. Štai ką apie ją rašo “11 
Picolo Teatrale,” Milane 
leidžiamas dramos Reika
lams pašvęstas laikraštis: 
“P-lė Marė Franckus gali di
džiuotis savo pasisekimu 
gražioj ir svarbioj rolėj ‘II 
Trovatore’ operoj, kur ji 
dainavo kaipo ‘Elenora.’ Pa
sisekimas jai čia turi būt pri
pažintas be jokio ginčo... Ji 
pasirodė kaip puiki daini
ninkė, su gražiu tempera
mentu, iš geros mokyklos. 
Ji yra didelė garbė savo mo
kyklai ir mokytojams.”

Franckiutės tėvai gyvena 
Lewistone, Maine’o valsti
joj. Jos tėvas yra atvažia
vęs Amerikon jau apie 35 
metai atgal ir dabartiniu 
laiku dirba mašinšapėj. Le- 
wistono “Daily Sun” dabar 
įdėjo jo dukters paveikslą ir 
perspausdino visą straipsnį 
apie ją iš Italijos laikraščio. 
Marė dabartiniu laiku tebė
ra d a Italijoj, bet neužilgo 
mano grįžti Amerikon.

M
Ą.

NORIMA NUVERSTI 
DIKTATŪRĄ.

Revoliucionieriai žada grą
žinti konstitucinę tvarką ir 
paskelbti naujus rinkimu*.

Revoliucijos šluota šluoja 
vieną pietų Amerikos res
publiką paskui kitos. Dabar 
sukilimas prieš valdžią pra
sidėjo Brazilijoj. Sakoma, 
kad sukilo jau 7 estados 
(valstijos). Valdžia norėjo 
su sukilėliais taikytis, bet 
šie atsisakė. Rio Grande de 
Sul valstija esanti jau visa 
revoliucionierių rankose. Jų 
vadas gen. Jose Flores da 
Cunha tenai mobilizavęs vi
sus vyras tarp 21 ir 35 metų 
amžiaus; jis manąs eiti į 
šiaurę ir užimti Sao Paulo, 
kur randasi kavos biznio 
centras.

Brazilija yra gana didelė 
valstybė. Jos plotas užima 
3,276,358 keturkampes my
lias, taigi didesnis negu 
Jungtinių Valstijų, kurios 
užima tik apie 3,026,000 ke
turkampių mylių. Bet gy
ventojų ji turi palyginamai 
nedaug, nes tik apie 42,000,- 
000. Bet ji yra didžiausia 
valstybė pietų Amerikoje, 
todėl jos revoliucija turi 
daug daugiau reikšmės, ne
gu panašus įvykiai mažes
nėse lotynų respublikose. 
Brazilijos revoliucija susi
rūpino jau ir Jungtinės Val
stijos, nes šios šalies kapita
listai turi labai daug turto 
tenai sudėję. Vien tik pasko
lomis Wall Streeto bankie- 
riai yra davę Brazilijos bu
vusioms valdžioms $500,- 
000,000, o į kavos plantaci
jas ir kitokius biznius turi 
įdėję apie $800,000,000. 
Taigi dabar jie bijosi, kad 
tie jų turtai nežlugtų. Jeigu 
dabartinė valdžia bus su
griauta, tai kažin ar naujoji 
sutiks atmokėti skolas.

O revoliucijos tikslas kaip 
tik ir yra nuversti dabartinę 
Brazilijos diktatorių prezi
dentą Washingtoną Luisą ir 
neleisti įsišventint Pres- 
tes’ui, kuris nesenai buvo iš
rinktas. Nuvertus dabartinę 
vyriausybę, revoliucionie
riai žada paleisti dabartinį 
Brazilijos seimą ir paskelbti 
naujus rinkimus, kuriuose 
piliečiai galėtų be jokios 
prievartos ar bauginimų iš
sirinkti į valdžią tokius žmo
nes, kokie jiems geriau pa
tinka. Dabarinė valdžia su
trempusi respublikos konsti
tuciją ir nežiūrinti visuome
nės reikalų. Ji tik vogusi vi
suomenės pinigus ir krovusi 
sau lobius, o šalis ėjusi prie 
bankroto.

Taip sako dabartinis re
voliucijos vadas Francisco 
Flores da Cunha. Jis sako, 
kad revoliucija bus tikrai 
laimėta, nes revoliucionie
rių armija turinti jau 40,000 
kareivių.

UPĖ NUNEŠĖ 40 NAMŲ.
Patvinusi Brady upė Te- 

xas valstijoj nunešė apie 40 
triobėsių ir pridarė daug 
blėdies laukams. Nuostoliai 
apskaitomi Į $1.000.000. Be 
to, apie 300 žmonių pasiliko 
be pastogės.
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UŽDARĖ VISAS MOKS
LEIVIŲ ORGANIZA

CIJAS.
‘‘Lietuvos Ūkininkas” 

praneša, kad švietimo mini
sterija išsiuntinėja mokyk
loms aplinkrašti, kur tarp 
kitko sakoma:

“švietimo ministerija, giliai 
Įsitikinusi, kad moksleivių 
kuopelės yra žalingos moky
mui ir auklėj irrfui. ryžosi pada
ryti galą ju atgyventai tradi
cijai.”

Ir kartu aplinkraštis duo
da mokyklų direktoriams 
Įsakymą visas moksleivių or
ganizacijas, politines ir kul
tūrines, nuo šių metų moks
lo pradžios uždaryti. “Lie
tuvos Ūkininkas" nuo savęs 
priduria, kad—

“šitas švietimo ministerijos 
aplinkraštis daugiausia palie
čia ateitininkų organizaciją. 
Mat, visos kitos (kairiosios) 
moksleivių organizacijos jau 
senai neturi vietos mokyklose. 
Dėl ateitininkų organizacijos 
uždarymo krikščionių pusėje 
jaučiamas didelis subruzdimas. 
Jie tvirtina, kad minimas ap
linkraštis nukreiptas tyčia 
prieš juos.”

Ateitininkai buvo kleri- 
kališko plauko organizaci
ja.

kratų, prie liaudininkų ir 
prie dabartinių tautininkų. 
Bet su tautininkais atsisky
ręs ir net i Varnius buvęs iš
siųstas. Dabartiniu laiku jis 
esąs laikraštininkas, dirbąs 
“Musų Rytojui.” Be to, jis 
esąs ir šaulių sąjungos at
stovas. Rodė ir dokumentus.

Ar visa tai tiesa, ką p. A- 
domaitis pats apie save kal
bėjo, mes, žinoma, galvos 
nedėsim.

Bet ar tai tiesa, ar ne, o 
komunistų “Laisvei” šū
kauti, kad jis “kruvinų faši
stų šnipas,” visai nepritin
ka, nes Rusijos komunistai 
čekistai nei kiek negeresni 
už Lietuvos žvalgybininkus. 
Priešingai. Rusijos čekistai 
yra daugiau nekaltų žmonių 
išžudę, negu Lietuvos žval
gybininkai, o tečiaus “Lais
vė” niekad jų nepavadino 
“kruvinais."

LAUKĖ STEBUKLO, BET 
JIS NEPASIRODĖ.

“Lietuvos Aidas" paduo
da iš Vilniaus laikraščių ši
tokią žinią:

“Visi Vilniaus laikraščiai 
praneša, kad šio mėn. 9 d. 3 ki
lometrai nuo Jašunu stoties 
(Vilniaus-Traku apskrity), ne
toli nuo Rudniku tyru susirin
ko keli tūkstančiai žmonių. 
Mat, rugpiučio 19 d. dvi mer
gaitės iš šležunų kaimo, nuėju
sios grybauti i miškus, susisie
kiančius su Rudniku tyrais, po 
kelių valandų parlėkė susijau
dinusios i kaimą, pranešdamos, 
kad savo akimis mačiusios, 
kaip iš šlapio kelmo išsimušusi 
liepsna, aplink sukilę ugnies 
liežuviai ir staiga miške pasi
rodžiusi Dievo Motina. Ji pasa
kiusi, kad už 20 dienų įvyks 
stebuklas, žinia apie tai žaibo 
greitumu aplėkė visą apielin- 
kę. o iš ten persimetė ir i greti
mas apskritis. Jau kelias die
nas prieš nurodytą datą į ta
riamojo stebuklo vietą ėmė

i

I

I
I

traukti šimtai vežimų. Visą I 
mišką ir aplinkinius raistus 
gulte nugulė žmonės, kurie ten' 
ir nakvojo. Stebuklui nurody
tą dieną dar daugiau ėmė 
plaukti žmonės. Visi trauki
niai, kurie ėjo i Jašunus, buvo 
perpildyti. Iš Vilniaus išvyko 
keli autobusai ir didesnis šiaip 
automobilių skaičius. Keli at
vykę kunigai mėgino nura
minti susirinkusią minią. Te- 
čiau jokio stebuklo neįvyko ir 
žmonės, nieko ypatingo nepa
matę, gavo išsikraustyti.”

šitas Įvykis turėtų but ge
ra pamoka tamsuoliams. Jie 
turėtų suprasti, kad stebuk
lų nėra ir negali but. Tas ta
riamas “Dievo motinos” iš 
kelmo išlindimas negalėjo 
but niekas daugiau, kaip tik 
prasimanytas tų mergiščių 
melas. I

i

Geraširdžiai nesigaili au
kų kur reikia.

■ —•

Su kuo sutapsi, tokiu ir į 
pats tapsi. Patarlė. 1

Lenkijoj Revoliucinis Ūpas
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Pilsudskis paleido 
seimą ir areštavo kai ku
riuos atstovus.

Dabar atėję iš Europos 
laikraščiai paduoda smul
kesnių žinių apie tuos Įvy
kius. Pasirodo, kad Lenki
joj pradėjo kilti tikrai revo
liucinis ūpas.

Paleidus seimą, Varšuvoj 
Įvyko didelių demonstraci
jų prieš valdžią. Demonstra
vo opozicijos partijos. Per 
demonstracijas prieita prie 
kruvinų susirėmimų. Du už
mušti, 50 žmonių sužeista.

Prieš demonstracijas už
daram buste Įvyko didelis 
mitingas, kuriame dalyvavo 
apie 3,000 žmonių. Mitinge 
buvo sakomos priešvalsty
binės kalbos. Susirinkimui

pasibaigus, jo dalyviai išėjo i ti du demonstrantai. Nuo
i gatvę ir bandė pasiekti 
miesto centrą. Tečiau stip- 

įriai ginkluota policija pa
ėstojo demonstrantams kelią, 
i Tada iš demonstrantų eilės 
buvo mesta bomba, kuri, te
čiau. policijos nepalietė. 
Bomba sprogo žiūrovų mi
nioj. Kartu su bombos spro
gimu kai kurie demonstran
tai pradėjo šaudyti iš revol
verių. Kilo nepaprasta pani
ka, kurios metu minia jieš- 
kojo prieglaudos kiemuose. 
Daug sunkiai sužeistų pasi
liko gatvėse. Policija be gin-

I

demonstrantų ir policijos 
taip pat nukentėjo ir pašali
niai asmenys. Policija su
ėmė apie 100 žmonių.

Sąryšy su šitais įvykiais 
Varšuvoj vyrauja dideli ne
ramumai. Žymesniuose pro
vincijos miestuose taip pat 
Įvyko demonstracijų, per 
kurias neapsieita be susi
rėmimų. Lvove sužeistas vie
nas socialistų vadų. Tome 
per demonstracijas sužeisti 
keli žmonės, jų tarpe du po
licijos valdininkai. Liubline 
suimta dar viena seimo at-

APIE PONO ADOMAIČIO
“ŠNIPYSTĘ.”

Tūlas laikas atgal Ameri
kon atvyko iš Lietuvos 3 as
menys: Martinas Jankus, 
Adomaitis ir Puodžiūnas. 
Jų kelionės tikslas buvęs, 
kaip jie patys sakė, susiži
noti čia su laivakorčių agen
tais. kad keliaujančius Lie
tuvon amerikiečius nukrei
pus nuo lenkų laivų linijos Į 
švedų liniją.

Atlikę šitą misiją, p. Jan
kus su Puodžiunu tuojaus 
išvyko Lietuvon atgal, o p. 
Adomaitis pasiliko Ameri
koje. Jis buvo SLA. seime 
Chicagoje ir aplankė beveik 
visas žymesnes lietuvių ko
lonijas.

Taigi vienas ‘‘Naujienų" 
bendradarbių ir pakėlė vie
šai klausimą, ko čia p. Ado
maitis važinėjasi? “Naujie
nų" bendradarbis tvirtina, 
kad p. Adomaitis esąs “šni
pas.” “žvalgybininkas” ir jo 
tikslas esąs sutverti tarp A- 
merikos lietuvių “beparty- 
vę” tautininkų sąjungą.

Komunistų “Laisvė,” ku
ri “Naujienoms" niekad ne
tiki, ši pranešimą apie p. 
Adomaiti paėmė kaip negin
čijamą tiesą ir rėžia:

“Reiškia, ir pats soc-ialfa- 
šistas Grigaitis pripažįsta, kad 
ponas Adomaitis yra žvalgybi
ninkas. Jis atvyko šnipinėti 
tarp Amerikos lietuvių ir or
ganizuoti ‘bepartyvių’ tauti
ninkų (fašistų) sąjungą. Jam 
padeda tą darbą varyti fašis
tai iš ‘Vienybės' pastogės.

“Čia reikia priminti, jog tas 
kruvinųjų Lietuvos fasištų 
žvalgybininkas buvo garbingai 
priimtas ir karštai sveikina
mas SLA. seime.”

Ir toliaus “Laisvė” jau 
karia visus šunis ant p. Ado
maičio ir visu “socialfašis- 
tų."

Kada šitas dalykas iškilo 
viešumon, tai ii' mums paru
po pasiteirauti, kiek jame 
yra tiesos. Mums teko kal
bėtis apie tai su p. Adomai
čiu asmeniškai. Jisai nesigi- 
na esąs tautininkas. Jis taip 
pat prisipažįsta ir žvalgyboj 
tarnavęs. Bet nuo 1928* me
tų jau nieko bendra su ja ne
turįs, taigi dabartiniu laiku 
jis nesąs joks “žvalgybinin-

KODĖL RUSIJOJ DAUG 
AREŠTŲ?

Nėra kitos tokios šalies, 
kur butų taip daug žmonių 
areštuojama ir šaudoma, 
kaip Rusijoj. Ir tie areštai 
bei šaudymai vykdomi vis 
dėl politikos.

Šiomis dienomis Sovietų 
valdžia vėl paskelbė suseku
si plačią “kontrevoliucio- 
nierių” sąmokslą, kurio tiks
las buvęs nuversti “darbi
ninkų ir valstiečių valdžią” 
ir grąžinti dvarininkų tvar
ką.

Sąmokslininkai esą žy
mus valdžios žmonės, taip 
vadinami specialistai. Jie 
dirbo naudingą Rusijai dar
bą. tik staiga GPU agentai 
susekė juos esant “kontre- 
voliucionieriais” ir pradėjo 
areštuot.

Kodėl gi Rusijoj taip 
daug tų “kontrevoliucionie- 
rių?" “Lietuvos Ūkininkas” 
į šitą klausimą atsako taip:

“Jie nebūdami komunistai 
visą laiką buvo ištikimiausi 
darbininkai. Daug kas netiki, 
kad šitie žmonės rimtai ruošė 
sąmokslą. Esą komunistams 
reikia kaltininkų dėl jų ban
dymų nepasisekimų, tai juos 
ir suranda. Paskui juos teisia 
ir Įrodinėja, kad jei ne šitie 
nevidonai, tai Sovietuose vis
kas kaip patepta eitų.”

Vadinasi, nekaltų žmonių 
krauju komunistai stengiasi 
uždengti savo klaidas.

NORĖJO NUVERSTI 
SMETONOS VALDŽIĄ.
Tardant tuos žmones, ku

rie norėjo užmušti Lietuvos 
žvalgybos viršininką Rus
teiką, išėjo Į aikštę, kad są
mokslas buvo daug plates
nis negu iš pradžių rodėsi, ir 
kad jo tikslas buvo nuversti 
Smetonos valdžią.

“Lietuvos Ūkininkas” pa
duoda apie tai šitokių žinių:

“Atentato dalyvių byloj tar
dymas esąs vedamas dviem 
kryptim: išaiškinti ar tai bu
vo slapta organizacija ir norė
jo nuversti valdžią, ir antra— 
pats atentatas.

“Tardant paaiškėjo, kad tai 
buvus slapta organizacija ir 
norėjusi ginklo pagalba nu
versti valdžią.

“Liudytojai ir kaltinamieji 
jau išklausti. Liudytojų tarpe 
figūruoja ir vid. reik. min. ge
neralinis sekretorius pulkinin
kas štencelis.

“Iš viso buvo suimta 23 
žmonės, bet dabar liko tik 11 
žmonių: kiti paleisti.”

Visi sąmokslo dalyviai 
esą artimi Voldemaro sėb
rai. Kai kas spėja, kad pats 
vyriausis to sąmokslo inži
nierius buvęs Voldemaras. 
Dabartiniu laiku jis esąs jau 

Žvalgyboj p. Adomaitis'perkeltas i Gaudučių dvarą, 
tarnavęs prie trijų vyriausy- Kretingos apskrity, kur ji 
bių: prie krikščionių demo- stropiai daboja policija.

kas, joks “šnipas.

klų taip pat pavaitojo ašari- į stove, socialistu partijos na- 
diliai ir tik sii 111nes dujas ir tik su jų pagel- 

ba demonstrantus išsklaidė. 
Per susirėmimą sužeistas 
vienas policijos karininkas 
ir daug policininkų. Užmuš-
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VYNUOGIŲ SUNKA
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PAGAL VALDŽIOS
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PLANĄ
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C
ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto

jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą,

kad F ed erai ė Valdžia nedarys kliudymo

vartotojams, kurie nori nusipirk Vynuogių

(Greipsų) pasigaminimui sunkos, išimti-

nai suvartojimui savo namuose.

Vynuogės šįmet prinoksta dviem są- 
vaitėm anksčiau negu paprastai— 
vėliau oras gali pakenkti jų geru
mui. Galima pirkti
Boston and Main Gelžkelio Stoties 

Vynuogių Y arde, Boston, Mass.

85' r visos Californijos Vynuo
gių Produkcijos yra parduo
damas šiais metais per agen- 
cias kooperuojant su California 
Grape Control Board. LimitedL

Tomis Agentūromis yra:

California Fruit Eschange

California Vineyardists Association

San Joaquin Grower-Shipper Association

Valdžia Nedarys Kliūčių

CALIFORNIA GRAPE CONTROL
BOARD, LIMITED

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

re.
Advokatų grupė, kuri pa

siėmė ginti suimtuosius sei
mo atstovus ir senatorius, 
pateikė prokuratūrai šiuos 
reikalavimus:

1. Pritaikyti suimtiesiems 
atstovams civilinio teismo 
tardymo tvarką (šiuo metu 
suimtieji yra karo teismo 
Įstaigų žinioj).

2. Išplėsti suimtiems at
stovams taisykles, kurios 
taikomos tardomiems asme
nims, bet ne nuteistiems.

3. Suteikti suimtiesiems 
galimumo susižinoti su gy
nėjais, kad šie galėtų gauti 
Įgaliojimus jų byloms vesti 
ir leisti gynėjams dalyvauti 
suimtųjų tardyme.

Buv. seimo pirmininkas 
Dašynskis vis dėlto, išvyko Į 
Čekoslovakiją. Vietoj atim
to užsienių reikalų ministe
rijos paso, jis gavo paprastą 
užsienių pasą.

Tuo tarpu penkios kairio
sios ir centro partijos pa
skelbė bendrą deklaraciją, 
kad jos sudarė bendrą rinki
mų bloką ir ateinančiuose 
seimo rinkimuose dalyvaus 
bendru sąrašu su viena pro
grama. Į bloką ineina šios 
partijos:

1. Socialistų.
2. Ūkininkų.
3. Wyzwolenie.
4. Piast.
5. Nacionalinė darbinin

kų partija.
Vyriausis jų obalsis yra 

laisvė. Manoma, kad jų pro- 
gramon bus Įrašyta,* kad 
naujo seimo pirmininku turi 
but Lenkijos socialistų va
das Daszynskis.

Socialistų organas “Ra- 
botnik” išleido specialų lei
dinį, kuriam praneš# apie 
šiandien anksti rytą Įvyku
sius Varšuvoj suėmimus len
kų seimo atstovų tarpe. Su
imta daug žymių centro ir 
kairiojo bloko veikėjų. Tarp 
jų yra lenkų socialistų parti
jos centralinio vykdomo ko
miteto pirmininkas Barlic- 
kis, buvusio finansų minis- 
terio čechovičiaus bendra
darbis Liebermannas, “Ro- 
botniko” redaktorius Du- 
bois, visi socialistų partijos 
atstovai. Iš “Wyzwolenie” 
partijos atstovų suimtas Ba- 
ginskis, iš “Piasto” partijos 
suimtas d r. Kiernik ir vie
nas nacionalinės darbinin
kų partijos atstovas. Suėmi
mai buvo Įvykdyti specialiu 
vidaus reikalų rtiinisterio 
Skladkovskio įsakymu. 
Kiernik buvo Įsodintas Į au
tomobilį ir nuvežtas nežino
ma kryptim. Visi šie suėmi
mai sukėlė politinėse sfero
se didžiausio susijaudinimo. 
Iki paskutinio momento vy
riausybė nedavė jokių pa
aiškinimų dėl šių suėmimų. 
Manoma, kad tuo budu vy
riausybė norėjo atsakyti į 
vakar sudarytą centro ir kai
riųjų partijų bloką. Gauta 
žinių, kad panašus suėmi
mai padalyti taip pat ir ki

štuose Lenkijos miestuose. 
: Suimtas taip pat buv. minis- 
teris pirmininkas Witos.

t
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P1TTSBURGH, PA. 
“Drg.” Geo. Urbonas ir 
APLA. naujoji konsti

tucija.
“Laisvės” No. 210, “drg.”

įsakoma, kad: “Kiekvienas 
I sirgęs narys privalo įteikti 
kuopos finansų sekretoriui 
galutiną pašalpos reikalavi
mą bėgyje sąvaitės laiko, 
nuo pasveikimo dienos. Ne-

Geo. Urbonas polemizuoda- i išpildžnisiam šios taisyklės
W» *■» r* L’ !✓ C’ninW\ nil-ix ___ - ** _mas su E. K. šiurmaitiene 
tikrai bolševikiškai iškolio- 
jo netik E. K. Šiurmaitienę, 
ale ir kitus SLA. veikėjus. 
Jis siūlo E. K. šiurmaitienei 
$10.00, kad ji Įrodytų, jog 
APLA. narių pašalpa bus 
mokama tik Centro Komite
to nuožiūra. Jei Šiurmaitie- 
nė ne Įrodysianti, tai ji “pa
siliks gatvinė papliauška, o 
“Tėvynė,” musų narių pini
gais leidžiama, išmatų vie
ta.” Matote koks “drg.” 

- Geo. Urbono bolševikiškas 
“pareiškimas” šiurmaitie
nei ir “Tėvynei” I

Kaip APLA. nariams pa
šalpa mokama, ir pagal kie
no nuožiūrą, apie tai APLA. 
naujoji konstitucija geriau
siai paaiškys; ir tada gal 
“drg.” Geo. Urbonui nerei
kės pykti nei ant šiurmaitie- 
nės, nei ant “Tėvynės,” ir 
$10.00 atiduos kam yra pa
žadėjęs.

.APLA. naujoji konstituci
ja apie pašalpų išmokėjimą 
štai kaip patvarko: “Sky
rius VIII, paragrafas 4. Vi
si liečiantieji pašalpos rei
kalavimo dokumentai, turi 
but siunčiami kuopos finan
sų sekretoriui, kuris veikiai 
pasiunčia juos Centro sekre
toriui. Centro pildomasis ko
mitetas privalo išnagrinėti 
visus dokumentus ir išspręs
ti reikalavimą pašalpos. Ko
mitetas gali, jo paties nu
skirtu laikotarpiu, reikalau
ti daugiau Įrodymų ir plates
nio tyrinėjimo, kuomet jo 
nuomone tas reikalinga, 
idant teisingai išsprendus 
draugijos atsakomybę. Kuo
met būna Įteikti tikri Įrody
mai ir pašalpos reikalavi
mai, ir kuomet Centro pil
domasis komitetas juos už
gina, tai pašalpa turi but iš
mokama bėgyje trisdešimts 
dienų tam asmeniui, kuriam 
teisėtai priklauso. Tuolai
kinis pašalpos reikalavimas 
turi but pasiųstas Centro 
sekretoriui, bėgyje vienos 
sąvaitės po aplaikymui. Ga
lutiną, arba pusiau galutiną 
pašalpos reikalavimą pir
miau turi apsvarstyti ir už
giri ar atmest, kuopos arti
miausias susirinkimas. Kuo
pa savo nutarimą privalo 
pasiųsti Centro sekretoriui, 
bėgyje sąvaitės laiko po 
kuopos sprendimui.”

Na, tai pagal kieno nuo
žiūrą pašalpa yra mokama? 
Nors pašalpos reikalavimo 
dokumentai narių išpildyti, 
gerai atsakant Į visus klau
simus net po prisiega, nors 
jie paliudyti “tiesoto medi
cinos” daktaro (taip nauja 
konstitucija daktarą vadi
na), nors nėra jokių skun
dų, Centro komitetas, vieto
je išmokėti priklausančią 
nariui pašalpą, da turi išty
rinėti, išnagrinėti ir nutarti 
išmokėti. Kitais žodžiais sa
kant, pajieškoti kabliukų, 
kad sulaikius pašalpos iš
mokėjimą. Logiškai ir išei
na, kad pašalpa mokama tik 
pagal Centro komiteto nuo
žiūrą.

SLA. ir kitose lietuvių 
draugystėse tik tuos doku
mentus Centro komitetas 
tyrinėja, kur yra neaišku
mų, arba yra paduotas skun
das. APLA. naujosios kons
titucijos patvarkymai, pa
šalpos išmokėjime, neturi 
jokio panašumo nei į SLA, 
nei Į kitų draugysčių konsti
tucijas, tai yra kopija, ko
kios nors suktos inšiurino 
kompanijos, net ir su viso
mis prisiegomis.

Tai da ne viskas. Apie pa
šalpų išmokėjimą tam pa
čiam skyriuj, paragrafe 6 soliučiu valdytoju ir savinin-

bus sulaikoma pašalpa už 
sąvaitės laiko. Neįteikusiam 
reikalavimo bėgyje dviejų 
sąvaičių, bus sulaikoma pa
šalpa už visą ligą.” Reiškia, 
kad jeigu per sąvaitę nesu
spėsi atsisakymo nuo ligos 
blankų Įteikti kuopos rašti
ninkui, tai jau ir prarandi už 
sąvaitę pašalpą, o jei suvė
lavai dvi sąvaitės, tai jau 
prarandi ir visą pašalpą. 
Bet, nors tu busi sirgęs ir vi
gas blankas išpildęs, atsaky
damas Į klausimus po pri- 
siega, taip kaip konstitucija 
reikalauja, Centro komite
tas išnagrinėjęs dokumen
tus ir neturėdamas ant ta
vęs geros “loskos” politiškai 
ar kitaip, nutars tau pašal
pos nemokėti. Tuomet ge
riau neik nei i teismą, nes 
nepeši nieko, nors tu ir tei
singiausiai reikalautumei. 
Centro komitetas be jokių 
sunkumų galės Įrodyti, kad 
tu peržengei konstituciją ir 
dėl to negauni pašalpos, nes 
konstitucijoj yra pakanka
mai skylių.
APLA. tvarka pagal naują 

konstituciją.
APLA. draugija nuo su- 

sitvėrimo buvo laisva drau
gija ir kuopos turėjo pilną 
savivaldybę: steigdavo kliu- 
bus, taupydavo pinigus, su
sitaupiusios pinigų stengda
vosi Įsigyti nuosavus namus, 
su svetainėm ir draugijai se
kės gana gerai; augo nariais 
ir turtu. Bet kaip tik Alek- 
sis, buvęs Centro sekreto
rius, apvogė draugiją ir pa
bėgo su pinigais, draugijoj 
kilo suii-utė ir pasinaudoję

I ku visų kuopų judamojo ir ( 
nejudamojo turto. Nevalia ’ 

'niekam aukauti iš kuopos, 
liždo, kam nepritars Centro* 
komitetas.

žodžiu sakant, dabarti
niu laiku, pagal naują kons
tituciją joks kultūrinis dar
bas APLA. draugijoj nega
limas. S. Bakanas.

CHICAGO, ILL. 
“Margučio” “Esela” seimas.

Vanagaitis su “Margu
čiu” susidėjęs vaidino 
“Esela” seimą, kuris Įvyko 
28 rugpiučio Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Viso vai
dinimo aš neminėsiu, nes 
užimtų daug vietos. Užteks 
pasakyti, kad vaidinimas 
pavyko puikiai. “Delegatų” 
buvo pilnutė Auditorija, 
taip kad daug žmonių gavo 
stovėti. £>eimą sulošė gana 
juokingoj formoj. Seimo 
koncertas 'traukėsi valandą 
laiko, nes daug sudainavo 
juokingų, dainų vaidylų 
choras, duetų, solistų ir ki
tokių pamarginimų : buvo 
daug. Koncerte buvo kele
tas iš komunistų atsilankę ir 
jie turėjo perleist viso ko. 
Mat, kuomet vaidino komu
nistų seimą, tai jie savo sė
dynes trynė ir buvo riepa- 
tenkinti kam juos išjuokia. 
Bet kuomet, kaip komunis
tai sako, gegužinių seimą 
pradėjo vaidinti, tai bolše- 
vikėliai juokėsi ir katutes 
plojo. Kad skaitytojai su
prastų, tai turiu priminti, 
kad buvo vaidinama ant vie
nos scenos du seimai. Scena 
buvo padalyta Į dvi dalis, 
per vidurį buvo siena ir pub
lika matė abudu seimus. 
Vienam seime delegatai ren
kasi, o kitam posėdžiauja. 
Vienam komunistai aukas 
renka, kitam jeigu delega
tas priešingai kalba, tai po- 

bolševikai paėmė ją savo (Leistas pažiūrėjęs Į pirmi- 
kontrolėn. Bolševikams už-’ninką tik mokt su buože i 
valdžius Centro valdybą,' galvą ir čia du raudono 
draugijoj kilo da didesnė, kryžiaus sanitarai neša ant 
suirutė: mat, bolševikai ne-!neštuvų delegatą lauk. Pir- 

'■__i.. — —•—'mininkas klausia kas dau
giau balso norit, bet visi ty
li. Ir kur tu netylėsi, kad per 
pakaušį duoda. Publika bu
vo patenkinta, nes turėjo 

vienos atsi- daug juoko ir pasiklausė 
daug dainų, nes vaidinimas 
maž daug buvo panašus Į 

kitos advokatams Į operetę. Tai buvo Vanagai
čio ir Olšausko atsisveikini
mas, nes jiedu išvažiuoja Į 
rytines valstijas su “kester- 
oilium,” ar kaip jie vadina, 
gastrolium. Man regis, jie 

____ 7 ___ apleis Chicagą apie 9 šio 
tais' laikaisY nors’ ir bolševi- mėnesio ir grįš atgal apie 
kams valdant, kuopos vis da kovo mėnesi. Pirmiausia va- 
turėjo šiokią tokią savival- šiuos į Clevelandą, paskui Į 
dvbę: galėjo paaukoti iš sa- Daytoną ir lėks toliau. Va- 
vo iždo kelis dolerius kam nagas jieškos r“ -.zictz ir 
norėjo ir jautėsi, kad kuopų'kutens nagais žmonėms pa- 
judomasis ir nejudomasis'.šones, kad jie juoktųsi.

Pustapėdis.

sitenkino šeimininkavimu 
Centro valdyboj, bet pradė
jo kabinėtis prie kuopų tur
to. Kuopos, matydamos kad 
jų sutaupytą turtą svetimi 
nori užgriebti, 1 ' 
metė nuo Centro ir Įstojo i 
SLA, kitų nariai pasidalino 
pinigus, I 
atidavė, besiprovodamos su 
Centru. Buvo ir tokių kuo
pų, kurios pasidavė bolševi
kiškai tvarkai ir manė, kad 
galima bus sugyventi.

Reikia pripažinti, kad j

BRIDGEVILLE, PA. 
SLA. 90 kp. susirinkimas.

Rugsėjo 14 d. Owls salė
je SLA. 90 kp. laikė mėnesi
nį susirinkimą. Narių daly
vavo gana skaitlingas būrys 
ir susirinkime visi gražiai 
užsilaikė ir gyvai svarstė or
ganizacijos reikalus. Orga
nizatorius S. Bakanas per
statė susirinkimui keturis 
naujus narius Į suaugusių 
skyrių: visi Amerikoj gimę 
jaunuoliai, būtent, p-lė Bro- 
nislava Sabaliauskytė, J. De
reškevičius, P. Dereškevi
čius i 
jauni, gražus jaunuoliai ir 
susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė. Organizatorius S. Ba
kanas pridavė tris aplikaci
jas ir į Vaikų skyrių; bū
tent, Onos Meškauskiutės, 
Mykolo Sabaliauskučio ir! 
Malinauskiutės.

Buvo apkalbėta kuopos 
reikalai, nutarta leisti ant 
išlaimėjimo naują radio,

1

matizmu.
Buvo pasiskundimų

265 kuopos, Treveskyn, Pa., * mokėsiąs mokesčių tiems 
kad buk tos kuopos “progre- fašistams. Be to, jis agitavo, 
syviška” valdyba nesiun- kad ir kiti nariai sektų jo 
čianti mokesčių Į Centrą, pėdomis ir nemokėtų mo- 
nors kaip ima nuo narių mo- ’ kesčių.
kestis tai sako, kad siųs, baĮ Bet vargšas Gataveckas 
nariai mokėdami mokestis pamatė, kad niekas jo pė- 
to reikalauja; bet nariai ne-į domis neseka ir ne rizikuo- 
žino ar jų sumokėti mokės-!ja savo narystės teisių dėl 
čiai pasiekia Centrą, ar ne. i komunistų užmačių, tai ii 
Nariai tuomi drūčiai susini- ’ pats dasiprotėjo, kad SLA. 
pinę, kad kartais dėl bolše-. tai ne fašistai ir garbingai 

užsimokėdamas 
Bet butų d a ge- 

” Gatavec- 
” parašytų, 

kad “SLA. tai ne fašistai” ii 
nieko bendro neturi su fa
šistais,

Iišvadino kruvinais fašistais! 
ir sakė, kad jis daugiau ne-1 - - - - - i

vikiškos valdybos kokių už- pasielgė 
mačių, nepraradus savo pa- mokesčius. 
šalDU ir nosmertiniu. Susi- riau, kad “drg.šalpų ir posmertinių. Susi-

ir B. Antanaitis. Visv rinkimas patarė 265 kp. ir kas ir i “Laisvę”
A'vO rzi>O idmirtliOi rt* v • i • t i '. r^-r a •

loiaiiiicjiiiiu iiduj^į įauiu, •> v. *
kad padidinus kuopos iždą. Teko sužinoti, kad SLA. 1-8 
m s « v • « • : lrv\ l/OYI A t omom zi

kitų kuopų nariams, kurie 
tik negali sugyventi su taip 
vadinamais “proigresistais,” 
persikelti j 90 kp., ir tuomi gvoltas __ ______ „
dalyku J. Kazlauskas buvo daugiau niekas kaip tik 
Įgaliotas parašyti Į “Tėvy- raudonųjų biznierių išmis- 
nę” tam tikrą pranešimą. ; lytas baubas.

Bolševikai grįžta Į SLA.
J. Gataveckas užsimokė

jo savo mokesčius i SLA

o visas komunistų 
dėl fašizmo, yra

S. Bakanas.

Tam dalykui išrinkta komi- , - 
sija iš J. Kazlausko, J. Nau- į * a-?
• _ - T-* • 1jalio ir B. Sabaliauskvtės. 
Taip pat išrinkta komisija 
knygoms peržiūrėti: iš J. 
Kazlausko, J. Križenausko 
ir B. Sabaliauskytės. Sekre
torius S. Bakanas pranešė, 
kad šiuomi laiku ligonių tik 
vienas tesiranda, Antanas 
Mikšta anglių kasyklose bu
vo sužeistas ir serga savo 
namuose, daktaro priežiū
roje, turi šonkaulius sulau
žytus. Antras ligonis, Povi
las Poškevičiu^ jau atsisa
kė nuo pašalpos*, nors da nė
ra pasveikęs ba serga reu-

kp. susirinkime, Camegie, 
“ “drg.” J. Gataveckas 
padarė tiktą supraisą na
riams: jis atėjo i susirinki
mą ir garbingai užsimokėjo 
visus savo mokesčius už 3 
mėnesius, ką buvo nemokė
jęs, ir garbingai pareiškė, 
kad jis mokąs “SLA., o ne 
fašistams...” Iš to nariai tu
rėjo gardaus juoko, kad ir 
Gataveckas dasiprotėjo, kad 
SLA. tai ne fašistai.

Liepos mėnesio susirinki
me “drg.” Gataveckas da 
nežinojo, kad SLA. tai ne 
fašistai ir tada jis SLA. val
dybą ir visus darbuotojus

t

vo iždo kelis dolerius kam nagas jieškos sau maisto ir

judomasis ir 
turtas yra jų nuosavybė. Už-j 
ėjus blogiems laikams, ar į 
streikams, kuopos galėjo iš' 
savo iždo užmokėt Centrui 
mokesčius už narius. j

Bolševikai valdydami o
APLA. nesitenkino ta gale, ką išvažiavimą, Lietuvių
kurią jiems teikė senoji kon- Ukėsų Kliubo vasarnamyje, 
stitucija. Jie nepasitikėjo Kiek ši kuopa yra rengus 
APLA. nariais, ypač tose panašių išvažiavirr 
kuopose, kurios turėjo susi- būdavo patenkinti.

WORCESTER, MASS. 
Išvažiavimas.

12 ' dieną spalių, SLA. 
358 kuopa rengia šeimyniš- 

Lietuviu

išvažiavimų, visi 
Kurie 

norėtų dalyvauti dabar, tu-taupiusios daugiau turto. norėtų dalyvauti dabar, tu- 
1929 metais buvo paga- retų nepamiršti dienos ir pa

minta nauja konstitucija ir skutiniame šių metu išvažia- 
22-ram seime, New Kensing- vime dalyvauti.
♦---- — 358 SLA. kp. narys.tone, pavartojus “steam 
roller,” priimta. Nauja kon
stitucija nebuvo duota na
rių visuotinam balsavimui,1 
nebuvo paskelbtas, per or
ganą “Laisvę,” jos projek
tas; buvo iškepta kaip bly
nas ir paduota nariams, ne
žiūrint ar jiems tiks, ar ne.

Pagal naują konstituciją, 
kuri Įėjo galion liepos 1 d., 
1929 m., pakelia nariams 
mokestis. Galutinai panai
kina kuopų savivaldybes. 
Centro komitetą padaro ab-

MAR-LIN, PA. 
Darbininkų padėtis.

Musų apylinkėj angliaka
sių darbininkų padėtis labai 
bloga. Jau mėnuo laiko, 
kaip Readingo kompanija 
uždarė keturias kasyklas. 
Kitur yra dar daugiau be
darbių. Kurie dirba, tiems 
mokestis nukapota.

Oras musų apylinkėj la
bai malonus ir kas netingi, 
eina grybauti, šįmet grybų 
čia pusėtinai yra. A.J.B.

Į

Jūsų Bankierius yra
Brangus Draugas

KIEKVIENAS žmogus biznierius žino 
vertę bankieriaus patarimų. BetUalei- 
stina. kad ne visi realizuoja to, kad turės 

jis mirt; jo bankieriaus draugiškumas bu
tu neapkair.uojama pagelba jojo našlei ar 
vaikams.
Mes siūlome jums nuoširdų pakvietimą 
susipažinti su valdininkais bile viename iš 
musų dvidešimts-dviejų skyrių. Tie žmo
nės yra prisirengę duot jums tą pagelba iš 
savo tvirto sprendimo. Ir jeigu jus mirsit, 
jie tik vieni noriai atstovaus jūsų pavel- 
'dėtojus kiekviename galimame reikale.

™ FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON

SKYRIAI
West End Branch—132 Cambridge Street

North Station Branch Wanhington St. Branch
North Station .»88 WaM>inrton St.

19 kitų Skyrių Bostone

BALTIMORE, MD. 
Socialistai pradėjo rinkimi

nę kampaniją.
1 Rugsėjo 21 d. Įvyko skait
lingas susirinkimas atidary
mui agitacijos už socialistų 
kandidatus. Į gubernato
riaus vietą socialistai stato 
panelę Elizabeth Gilman, Į 
general attorney — W. A. 
Toole, Į derk court of ap- 
peals — J. L. Smiley, Į con- 
gresmanus—Dr. S. M. Nei- 
stadt. Visi suminėti kandi
datai pasakė geras prakal
bas.

Panelė E. Gilman nesenai 
Įstojo i socialistų partiją, 
bet jos darbštumas ir pasi
šventimas pilnai liudija, kad 
ji geriausia tiktų būti guber
natorium. Anais metais Vir
ginijoj angliakasiai kentėjo 
didelį vargą. Panelė Eliza
beth Gilman suorganizavo 
komitetą ir rinko rubus, 
miesto angliakasiams šelpti.

Panelės E. Gilman tėvas 
buvo pirmas prezidentas 
John Hopkins universiteto. 
Panelė Gilman kultūringai 
auklėta, už taigi ir stoja už 
teisingumą, kad darbininkų 
klasė galėtų geriaus gyventi.

Pereitą vasarą p. Gilman 
buvo išvykus Europon. Ap
lankė Vokietiją, Austriją ir 
Rusiją. Apie dabartini Rusi
jos žmonių gyvenimą mažai 
p-lė Gilman tepatyrė, nes 
neilgai ten buvo, o priegtam 
nemoka rusų kalbos. Bet ir 
tai sako, kad Rusijoj nėra 
laisvės. Laikraščių kitokii 
nėra kaip tik komunistų. 
Vieši susirinkimai drau
džiama laikyti. Kad nusi
pirkti maisto Maskvoj, rei
kia stovėti ilgas valandas ei
lėj pakol gauna. Taipgi skai
tė iš rašto apie darbininkv 
uždarbi. 70 nuošimtis darbi
ninkų Rusijoj uždirba 2( 
dolerių per mėnesį, o kiti 
daugiau. Žinoma, komisa
rai daugiausia gauna. Ge
riausia jai patiko Vienos 
miesto valdymas. Vienos 
administracija socialistiska, 
užtai ir rūpinasi daugiausia 
darbininkų klasės būkle. 
P-lė Gilman sakė, kad ji kal
bėjosi su daugeliu Įžymiu 
socialistų ir .daug patyrė 
apie darbininkų judėjimą 
Europoj.

Lapkričio 4 d. bus rinki
mai gubernatoriaus ir kitų 
viršininkų. Visi lietuviai, 
vyrai ir moterys, balsuokite 
už socialistų kandidatus, 
nes tik socialistai rūpinasi, 
kad butų Įvesta apd rauda 
bedarbiams ir seneliams, 

į Socialistų kandidatai sto
ja ir jeigu gautų gubernato
riaus vietą Gilman, tai leis
tų žmonėms balsuoti ir nu
spręsti apie “dry” ir “wet.” 

Baltimorietis._________

PHILADELPHIA, PA. 
“Sukilimas” lenkų pa

rapijoj.
Ant Allegheny avė. ir 

Edgimont gatvių randasi di
lelė ir brangi šv. Vaitie
kaus bažnyčia, kurią užlai
ko lenkai. Tos parapijos vy
rausiu klebonu yra lietuvys 
kunigas Monkevičia.

Kadangi didelė parapija, 
ai apart kunigo Monkevi
čiaus, yra dar keturi jauni 
kunigai ir apie 30, ar dau
giau “seserų" zokoninkių. 
<iek jie turi gaspadinių — 
legalima žinoti, tik žinome, 
kad viena yra vyriausia ir 
lėl jos tas sukilimas pasida
vė. Mat, vyriausia gaspadi- 
lė nesutiko su vienu jaunu 
kunigėliu, ir pradėjo skųs
is klebonui, kad tas prašytų 
vyskupo, kad jį iškeltų kur 
kitur, žinoma, klebonas gas- 
□adinės reikalavimą pildė. 
3et kadangi jaunas kunigė- 
is buvo labai, mandagus ir 
□atiko parapijonams, taigi 
sužinoję parapijonys, kad 
iž gaspadinę gerasis kuni
gėlis bus iškeltas, rugsėjo 
21 d., vyrai ir moterys bū
riais ėmė eiti Į kleboniją ir 
reikalauti, kad klebonas 
prašalintų gaspadinę, o ku
nigas turi pasilikti.

Klebonas jiems atsakė: 
“Ne jūsų reikalas apie mano 
gaspadinę kalbėti. Jei ji 
man bus negera, tai aš ją ga
liu prašalinti, o ne jus. Kas 
link kunigo iškėlimo, tai vys
kupo reikalas ir jus nieko 
prie to neturit.” Gavę toki 
atsakymą, žmonės Įnirto. 
Didžiausios lenkų minios 
apstojo kleboniją ir laužte 
laužėsi, kad išvyt gaspadi
nę. Taip jie išstovėjo iki 12 
vai. nakties. Pirmadienio 
rytą, anksti, vėl buvo apsto
ta klebonija davatkomis ir 
jos išstovėjo visą dieną, o 
vakare susidarė apie 10,000 
publikos ir apstojo visą blo
ką, net gatvėkariams ir ma
šinoms negalima buvo pra
važiuoti.

Po tam buvo pašaukta 
daug policijos dėl tvarkos 
palaikymo. Kiek galėdama 
policija praleidinėjo gatvė- 
karius ir mašinas, bet su 
triukšmadariais ji elgėsi 
mandagiai. Tur but buvo 
vyskupo prašyta, kad nesu
kėlus skerdynių.

Jau visa sąvaitė, kaip len
kai triukšmauja ir nežinia 
kaip pasibaigs. Jie sako, 
kad nepaliausią triukšmavę, 
tol, kol nebus jiems sugrą
žintas jaunasis kunigas.

Atrodo, kad čia turės būti 
perversmas ir parapijonys 
skaudžiai nukentės.

Ašerukas.

Griaujant seną namą 
Springfielde netikėtai su
griuvo viena siena ir sužei
dė 6 darbininkus.

r 
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DETROIT, MICH. 
Klaidos pataisymas.

“Keleivio” 38-tame nu
mery tilpo korespondencija, 
kurioj Įsiskverbė nemaloni 
klaida. Tenai pasakyta, kad 
Detroito L. P. Kliubas turė
jo 3 piknikus ir visi gerai 
pavyko. Toliaus pridurta, 
kad tas kliubas turi nesma
gumų su banku, kur turėjo 
pasidėję* nemažai pinigų, 
nes resyveriai dabar tą ban
ką uždarė ir nežinia kaip 
bus su pinigais.

Ištikrujų gi turėjo but pa
sakyta, kad taip buvo ne su 
L. P. Kliubu, bet su Ham- 
tramcko L. A. P. Kliubu. šis 
kliubas turėjo 3 gražius pik
nikus ir turėjo pasidėjęs Į tą 
banką nemaža pinigų.

Tas pats Tarka.

NUSIŽUDĖ VEIDRODŽIŲ 
FABRIKANTAS.

Springfield, Mass. — Pe
reitą nedėldienį čia nusinuo
dijo veidrodžių fabrikantas 
Joseph A. Cofski. Kaip ro
dos, jis buvo žydas.

r i i f
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SVEIKATOS 
KAMPELIS.
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Tegul ous pagarbintas, j 
Maike! Šiandien aš ateinu 
pas tave ant rodos.

—O kuo aš galėčiau tau 
pagelbėti, tėve?

—Viena asaba prisiuntė 
man gromatą. kur prašo iš- 
klumočyt jai du klausimu. 
Vienas klausimas yra toks: 
“Ka reikia daryt, kada ma- 
tai neprietelių ateinant su 
kiniu ant tavo gaivos? Ar 
pulti ant kelių ir prašyt Die
vo pagelbos. ar bėgti ir jieš
koti pas žmones ratunko?” 
O kitas klausimas toks: 
“Kas reikia daryt, kada turi 
ilgus plaukus ir tavo frentas 
supykęs dažnai sukiša į juos 
savo nagus? Ar geriau nu
sikirpti savo plaukus, ar nu
kirsti jam nagus?” Aš. vai
ke. jokiu spasabu negalėjau 
išfigeriuot, kaip šitokius 
klausimus išvirozyt. Buvau 
nuėjęs pas zakristijoną, ale 
jis sako, kad žydų biblijos 
neskaitęs šitokių klausimų 
negali atsakyti, ba jie turi 
būt paimti iš Maižiešiaus iš
minties knygos. Taigi pasa
kyk. Maike. ką tu apie juos 
misi i n i.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad man tie klausimai neiš
rado taip jau svarbus, kaip 
tu manai. Susitikęs su prie
šu žmogus pats turi spręsti, 
kaip geriau nuo jo apsiginti. 
Jeigu priešas nėra daug stip
resnis, tai duot jam per la- 
benę. kad jis kojas užverstų 
aukštyn. O jeigu jis stipres
nis, tai šaukis kitų žmonių 
pagalbos.

—O man rodosi, vaike, 
kad geriausia tokiam atsiti
kime į Dievą šauktis.

—Ne, tėve, aš niekad to
kiam atsitikime į Dievą ne
si melsčiau, i 
nieko padėti.

—O kodėl, Maike, kara
liai eidami ant vainos visa
da prašo Dievo, kad padėtų 
priešą sumušti? Atsimenu, 
kaip aš služijau pas ruski 
vaiske ir reikėjo eit ant vai
nos su japonais, tai popai 
netik vaiską bagaslovijo, ale 
ir arklius iį entino. Pats ar- 
kirėjas kryžių iškėlęs vedė 
musų pulką prie Port-Artu- 
ro. Jeigu maldos nieko ne- 
macytų, tai kam tu mislini 
tą visą monki-biznį načalst- 
va darytų?

—Gerai, tėve, o ar tos 
maldos padėjo rusams? Ar 
japonai neatėmė iš jų Port 
Artūro?

—Tas teisybė, Maike, ja
ponai ruski sumušė, ale tai 
čia ne maldas reikia kaltint. 
Čia kalti buvo patįs ruskių 
generolai, kad vietoj mėsos, 
kareiviams prisiuntė pilnus 
vagonus plytų.

—Taigi ir parodo,
tėve, kad aš sakau teisybę. 
Norint priešą nugalėti, rei
kia turėti už jį daugiau spė
kų. Jeigu busi nevalgęs ir 
silpnas, tai melskis kiek 
nori, o į kailį vistiek gausi. 

[Vadinasi, maldos nuo prie
šo neapsaugoja.

—Tai pasakyk, vaike, 
į kam mes nėšio jam rąžan
čius ir kas diena kalbam 
poterius, jeigu tas nieko 
nemači ja ?

—Tai yra 
, ve. kurį tu 
'paaiškinti, o

9

klausimas, te
turėtum man 
ne aš tau. Nes 

jeigu tu pats nežinai, kam 
!tu nešioji rąžančių, tai kaip 
[gi aš galiu tokį dalyką ži- 
noti?

' —Bet aš ir tave buvau
įrašęs į brostvas. Maike. 
Ar jau nebeatsimeni?

—Atsimint atsimenu, tė
ve. bet ar aš žinau, kam tu 
mane įrašei? Aš jau senai 
tų dalykų nenešioju ir pui
kiai be jų apsieinu.

—Na, gerai, Maike, o ar 
blogos mislys tau neužei
na, kaip tu neturi ką veikti 
ir ražančiaus nekalbi?

—Aš nežinau, tėve, ką 
tu vadini “blogomis misli- 
mis.”

—Na. daleiskim, padaryt 
kam nors kokį zbitką: 
prispiauti kam nors į kepu
rę ar plytą per langą įmest?

—Ne. tėve, tokie dalykai 
man niekad į galvą neatei
na. Ir aš nesuprantu, ko
kiais išrokavimais žmogus 
galėtų taip daryti.

—O apie mergas tu nepa- 
mislini, vaike?

—Ar tai butų bloga?
1 —Jes, vaike, tokios mis-

nes jis negali ^.vs veda žmogų iš kelio. Ma-

AR GALIMA ATGAIVIN
TI IŠDŽIOVINTĄ ŠIRDĮ?

Pastaraisiais metais so
vietų mokslininkų padalyta 
visa eilė bandymų kiek ga
lint ilgiau palaikyti gaivu
mą audinių ir atskirų orga
nų. išpjautų ir atskiriu nuo 
organizmo. Pav., prof. Ku- 
liabko parodė, kad jeigu iš
pjausi mirusiam žmogui ar 
gyvuliui širdį ir per ją per- 
ieisi tirpinį, artimą kraujo 
sąstatui, tai širdis plaks dar 
ilgą laiką. Tokiu pat budu 
galima palaikyti gaivumas 
kitų atskirų organų, kaip 
kad parodė prof. Kravko- 
vas, pirituose, ausyse ir kt. 
Tokių pat rezultatų gavo ir 
tada, kai širdis buvo išplau
ta kelioms dienoms praėjus 
po mirties. Buvo daryta ban
dymų užšaldyti organus ir 
paskui po kelių dienų juos 
atgaivinti. Tas pavyko.

Pagaliau pastaruoju me
tu Maskvoje eksperimentali- 
nės biologijos institute pla
čiai daromi gyvulių organų 
išdžiovinimo ir paskui at
gaivinimo bandymai.

Ypač įdomus paskutiniai 
bandymai, atlikti daktaro 
Morozovo. Jis išpjovė var
lei širdį ir išdžiovino ją spe
cialiame aparate. Širdis su
siraukšlėjo ir dukart suma
žėjo. Ji pasidarė kieta ir vi
siškai pakeitė savo išorinę 
išvaizdą ir formą. Šitą iš
džiovintąją širdį d-ras Mo
rozovas įdėjo į fiziologinį 
skiedinį, kur ji suminkštėjo 
ir šiek tiek papurto. Paskui 
jis ėmė per ją leisti fiziolo
ginį skiedinį, pašildytą iki 
kūno temperatūros. Jau po 
kelių minučių prasidėjo 
traukimasis, ir širdis pulsa
vo kelias valandas.

Tas pats d-ras Morozovas 
padarė įdomius bandymus 
su širdimi žmogaus gemalo, 
išimto per operaciją. Jis ją 
išdžiovino tam tikrame apa
rate. supjaustė į daugybę 
mažų, plonų gabaliukų, 
kiekvieną gabaliuką įdėjo į 
fiziologinio skiedinio lašą. 
Jau po 15 minučių praslin
kus galima buvo pastebėti 
ląstelių augimas ir audinio 
susidarymas. Kada naujojo 
audinio gabalas buvo per
keltas į naują fiziologinio 
audinio lašą, tai ląstelės ir 
čia greit pradėjo daugintis.

Kas Yra Demokra
tija?

Demokratija yra 
tvarka, kur šąli valdo 
koks “Dievo pateptas” 
donas, bet patys 
Demokratinėj f 
piliečiai yra lygus žmonės. 
Vaidininkai demokratijoj 
vra ne ponai, bet tarnai, 
žmonės juos renka ir atsta
to. Įstatymus leidžia taipgi 
ne kokie nors leitenantai ar 
policijos viršininkai, bet 

į tai, prie ko jos privedė pra- tam tyčia žmonių išrinkti 
lotą Olšauską! Dvasiško sto
no žmogus, o uždarytas džė- 
lon su arkliavagiais. Tas ir 
parodo, Maike, kad žmogus 
turi visada melstis, ba vel
nias nesnaudžia. Kaip tik 
nesimelsi, tuojaus ir atsiras 

Įpakusa. Valuk to. vaike, 
ikožnarn reikalingas ražan- 
’čius. Rąžančius su kryžium 
'apsaugoja nuo blogų mislių.

—Bet-kodėl kryžius neap
saugojo praloto Olšausko?

—Maike, tu šiandien per
daug cekavas esi, todėl dau
giau aš tau nieko nesakysiu. 
Tu eik sau namo, o aš eisiu 
tabako pajieškot.

tokia 
ne 

val- 
žmonės. 

tvarkoj visi

I
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atstovai.
Prie demokratinės tvar

kos spauda turi pilną laisvę 
rašyti ką tik ji nori, ir už pa
rašytą teisybę niekas negali 
laikraščio persekiot.

Darbininkai jprie demo
kratinės tvarkos turi pilną 
teisę organizuotis, daryti 
susirinkimus, streikuoti ir 
skelbti boikotą. Todėl susi
pratę darbininkai visur sto
ja už demokratinę tvarką.

Tečiaus demokratinė 
tvarka nėra darbininkų ko
vės tikslas. Ji yra tiktai 
priemenė tikslui siekti.

Darbininkai stoja už de
mokratiją tiktai dėl to, kad 
tokioj santvarkoj jiems yra 
lengviaus organizuotis ir ei
ti prie savo tikslo. 0 tas tik
slas — tai panaikiriimas ka-

netoli Bosto- sakotoją... ...

nės gauna reikalingų sau 
daiktų?” klausiam mes pa-

-----------------------------------------------------------------------

rą duonos pas juos reikia 
mokėti nuo rublio iki pus
antro. Galima gauti ir mė
sos, bet viskas trigubai bran
giau.

Svaras kumpio—8 rubliai 
arba 4 doleriai.

“Aš pats pirkau slapta 
pas spekuliantus vieną kum- _ ___ _______
Pi” sako Naujokaitis. “Už-'voluniuką’jis pridūręs 
mokėjau po 8 rublius svarui.! “Matai šitą kudlių: mes 
Tai reiškia 4 doleriai Ame-;; dabar šeriam, kad reika- 
rikos pinigais.” -

Spekuliantai viską par-'guį^įj/’

išdykę! Reikėjo jums pa
būti pas mus bado metais, 
kada mes su valgėm visas 
kates ir šunis, tai jus nesi- 
šaipytumet prieš tokį keps
nį. Mes valgėm šunieną ir 
da sykį valgysim, nes greitu 
laiku Rusijoj vėl bus didelis 
badas.”

Ir parodęs į kambarinį sa-

Bolševikai nenori duot 
vizos.

Noruoode, i 
no, gy vena Chas. Naujokai
tis. Jis turi tenai po numeriu 
1014 Washington st. garažą 
ir yra žinomas vietos lietu
viams kaip rimtas ir teisin
gas vyras. Prie buržujų jį 
negalima skaityt, nes nieko 
neišnaudoja, o pats dirba 
aliejuotas po 14 ir 15 va
landų ą parą. Kaipo darbo 
žmogus, musų Naujokaitis 
visuomet stojo už darbinin
kų klasės reikalus ir jam vi
suomet rūpėjo savo akimis 
pamatyt, kaip gyvena darbi
ninkai Rusijoj.

Šita proga jam pasitaikė. 
Šį pavasarį jis buvo Lietu
voje, taigi visai arti Rusijos, 
reikėjo gauti tiktai vizą iš 
Sovietų konsulo Kaune. Bet 
pasirodė, kad ją gauti ne- 
taip lengva. Bolševikų kon
sulas vilkino reikalą kelias 
sąvaites ir ant galo pasakė, 
kad vizos negalįs duoti.

Naujokaitis nusiminė. Juo 
labiau, kad jis turi Maskvo
je ištekėjusią seserį, kurios 
nematė jau per 20 metų, ir 
jiedu dabar tikėjosi tikrai 
pasimatyti. Taigi sesuo pra
dėjo prašyli jam vizos Mas
kvoje. Ji priklauso komuni
stų partijai ir dirba Sovietų 
valdžios įstaigoje. Jos rū
pesčiu pasisekė viza išgauti 
ir Naujokaitis išvažiavo 
Maskvon.
Komisarai atima iš jo šil

kines pančekas.
Perėjus traukiniui Sovie

tų pusėn, tuojaus prasidėjo 
bagažų revizija. Naujokai
tis vežė savo seserei 6 poras 
šilkinių pančekų dovanų. 
Komisarai tuojaus ir nusi
tvėrė už jų. Ehe! sako, tai 
šitaip, pats esi vyras, o mo
teriškas pančekas vežiesi! 
Taip negalima, sako.

Ir pančekas atėmė.
“Siūliau užmokėti muitą, 

kiek tenai reikia,” sako 
Naujokaitis, “kad tik ati
duotų man pančekas. Bet 
neatidavė. Žadėjo atiduoti, 
kaip grįšiu atgal.”

Bet grįžtant atgal Naujo
kaitis tų komisarų jau ne
matė, ir taip šilkinės pance- 
kos pasiliko pas juos.

Pinigus taipgi peržiurėjo, 
suskaitė, viską susirašė, bet 
imt neėmė. Tik patarė bū
nant Rusijoj neprisipirkti 
laug červoncų, nes negalė
siąs jų išsivežti.

Kišenių nečiupinėjo, tik 
oaklausė, ar nėra juose ko
kios kontrabandos.

Prekės Maskvoje baisiai 
brangios, nes jų trūksta.
“Na, o kaip Maskvos mie

stas dabar išrodo?” paklau
sėm mes draugą Naujokaitį.

“Miestas išrodo apgriau
tas, gatvės išardytos, vieto
mis dedamos naujos, eina 
šiokie tokie statybos darbai. 
Kai kur matyt pastatytų 
naujų namų ir kur darbai 
užbaigti, išrodo neblogiau
sia.”

“0 kaip su prekėmis? Ar 
krautuvėse galima nusipirk
ti visko, kaip Amerikoje?”

“Krautuvių beveik nėra,” 
atsako drg. Naujokaitis. 
“Kai kur matyt lange išsta
tyti batai ar švarkas paka- 

i bintas, bet ineik vidun, tai 
parduot jie nieko neturi. Vi
duje paprastai jie turi išsta
tę užrašą: ‘Šį mėnesį drapa
nų nebus.’ Al ba: ‘Šį mėnesį 
užsakymų nepriimam.’ Par
ėjęs namo paklausiau se
sers, ką tai reiškia. Tai reiš
kia, ji sako, kad nėra tavo- 
ro. Kitą mėnesį, sako, vėl tą 
pačią iškabą tenai matysi. 
Kitos krautuvės stovi visai 
uždarytos, jų langai išdau
žyti, purvini!”

“Jeigu taip, tai kur žmo-

!

Policija pagavo plėšiką, 
kuris nakties laiku buvo įsi
laužęs i teatrą ant Humbolt 
avė. Pas jį rado plėšikiškus 
Įrankius ir $278 pinigų. Jis 
dabar uždarytas kalėjime pitalizmo ir pastatymas so
po $20,000 kaucija. cializmo!

"Gauti reikalingų daiktų 
labai sunku,” jis aiškina. 
“Todėl viskas nesvietiškai 
brangu. Pavyzdžiui, vyriš
kų kaliošų pora kaštuoja 6 
rub. 50 kapeikų. Tai yra 
$3.25 amerikoniškais pini
gais. Moteriški kaliošai su 
gelumbės viršeliais — 14 
rublių 40 kapeikų porai. Tai 
yra $7.20 amerikoniškais pi
nigais.”

Žmonės basi ir apiplyšę.
Darbininkas uždirba, ap

skritai imant, 40 rublių į 
mėnesį. O vyriškas siutas 
paprasto bovelnos audeklo 
kaštuoja 155 rublius, ir da 
sunku . jį gauti. Vadinasi, 
žmogus turi dirbti 4 mėne
sius, kad galėtų tiusipirkti 
prastą siutą. Bet praktikoje 
jis ir to negali nusipirkti, 
nes iš gaunamos algos rei
kia jam ir pavalgyt, ir* už 
butą užsimokėt, ir visokias 
duokles apmokėti.

Todėl žmonės vaikščioja 
apiplyšę, basi ir purvini. 
“Vienas eina rudine apsi
vilkęs,” sako Naujokaitis, 
“kitas vasaros laiku turi 
skrandą (kailinius) užsi
traukęs, trečias eina vien
marškinis. Vienas eina su 
vasarine kepure, kitas su 
žiemine, trečias su skrybėlė, 
o ketvirtas vienplaukis. Vie
nas bus batuotas, kitas su 
kamašais, trečias visai ba
som kojom. Arba eina žmo
gus kamašuotas, o jo kama- 
šai kiauri, pirštai išlindę, 
purvini.”
Spekuliantai daro didelius 

pinigus.
Papasakojo Naujokaitis ir 

apie tuos spekuliantus, ku
riuos taip tankiai valdžia 
areštuoja ir šaudo.

Spekuliantų pilna Mask
va ir kiti Rusijos miestai. Jie 
yra neišvengiamas dabarti
nės ekonominės betvarkės 
padaras. Negalėdami val
džios krautuvėse gauti rei
kalingų sau daiktų, žmonės 
eina jieškoti jų kitur. Čia ir 
susidaro dirva spekulian
tams.

Štai pavyzdis:
Valdžios yra nustatyta 

darbininkui žmogui mėsos 
2’/b kilogramų į sąvaitę, o 
raštinių tarnautojams — 
1200 gramų, tai yra apie 
vieną svarą. Už kilogra
mą mėsos valdžios krautu
vėj reikia mokėti apie 2 
rubliu. Mėsa gali būt bile 
kokia: jautiena, aviena, ver
šiena. tik ne kiauliena. Kiau
liena labai brangi ir val
džios krautuvėse jos nėra; 
ją suvalgo komisarai ir 
GPU. agentai. Bet ir jautie
nos sunku gauti valdžios 
krautuvėse. Ant korčiukės 
parašyta, kad šiandien gali 
gauti mėsos, bet nueik krau- 
tuvėn — nėra, skerdykla ne
gavo gyvulių. Kada krautu
vė praneša, jog ant rytojaus 
gaus mėsos, tai jau iš vaka
ro žmonės pradeda rinktis 
su korčiukėmis ir stoti į eilę. 
Prisirenka 2-3 eilės per 2-3 
blokus ir stovi per ištisą nak
tį, laukdami pakol iš ryto 
atsidarys krautuvė ir pra
dės mėsą parduoti. Bet daž
nai pasitaiko, kad išstovėjęs 
ner visą naktį ir ligi pietų 
žmogus nieko negauna, nes 
mėsa išsibaigia.

Tas pats ir su duona. Duo
nos darbo žmogui paskirta 
1 kilogramas (apie 2 sva
rai) Į dieną. Juoda duona 
maišyta su bulvėmis kaštuo
ja 40 kapeikų kilogramui. 
Bet ir tos dažnai nėra.

Kas tada žmonėms dary
ti?

Jie eina ant rinkos, kur 
spekuliantai parduoda viso
kius daiktus slapta. Už sva-

duoda svarais, ne kilogra
mais, nes svaras mažesnis.

Kitų produktų kainos to
kios:

lui atėjus turėtume ką pa

Gyventojus uoliai seka 
šnipai.

Su butais Maskvoje taip-
Kilogramas sviesto, 8 rub. gi neapsakomas vargas. Na- 
Svaras arklienos, 1 Įz2 rub. mai visi paimti į valdžios 
20 papierosų, 18 kap. i rankas ir buto pasisamdyti 
20 papierosų slapta, 1 rub. žmogus negali. Jis turi gy- 
Puspadžiai, 12 rublių. jventi tokiam kambary, kokį 
Kamašai be padu, 125 r. 'gauna, žmonės gyvena la- 
Kačių kailiniai, 275 rub. ,bai susikimšę. Pavyzdžiui, 
Lapės apykaklė, 800 rub. ant vieno aukšto yra 6 kam- 
T i - • * . , . bareliai ir viena virtuvė. Te-Juokingiausia su tais ka- „ - ■? s-™,—™,mašaid hp nadn ” Krautuvė- nai gyvena ° seimynOS. Jos asais be padų. Krautuve- . * 2 kambariu, ir

se, sako, kaip kada galima vis.oA.1H naudoti<. viena Mirganti kamašus arba ir batus '1SOS tun nauctotlb viena vir 
“f"ITiSVbtt Jie- bl!na bel Antkožno aukšto, papras- 
padu. Tokie kamasai be pa- ±Sų kaštuoja apiel25rub.;:^n^e"?ni‘ra^P^GpU- 
nusipirkęs juos turi nešti pas ta l Ventoiai daro ir 
kurpių, kad padus prikaltų, ika’. , , lkJ .
Betkurpius paprastai neturi 
odos padams, tai turi pas jį — 
savo kamašus palikti ir lauk- ^en.^ . . 
ti, kada jis odos gaus. Lauk- Naujokaitis.
ti kartais prisieina porą mė- ^aJno af*e \a\X^5S
nėšių.
Rusija parduoda cukrų Lie

tuvai po 3 centus, o savo 
žmonėms po 4 dolerius.
Nemažiau keista prekyba' sočiai pavalgyti 

eina ir su cukrum. " 
cukrų perkanti iš Rusijos ir 
mokanti už jį po 3 ameriko
niškus centus svarui. Bet 
Rusijos žmonės cukraus ne
gali gauti valdžios krautu
vėse. Jo nėra. Bet spekulian
tai turi, tik pas juos reikia 
mokėti 8 rublius arba 4 do
lerius svarui.

Kaip spekuliantai gauna 
prekių, sunku pasakyti, bet 
jie jų gauna. Veikiausia jie 
susižino su kai kuriais valdi-'‘iowof valstrioj" 
mnkais ir is jų gauna, o pas- mirė advokatas T. M. Zink, 
kui P^lnu dalijasi. Todėl kurjs buvo didžiausis mote- 
daznai galima girdėti, kad priešininkai 
tiek ir tiek spekuliantų buvo ų ‘
areštuota ir sušaudyta. Daž
nai areštuojami su jais ir 
valdininkai. Bet tie areštai 
ir šaudymai negali spekulia
cijos išnaikinti, nes ją gim
do pats gyvenimo nenor-1 
malumas.
Bolševikų rublis Lietuvoje 

tik pusantro lito.
Oficialė rublio vertė yra 

nustatyta apie 50 Amerikos 
centų. Kada žmogus nori iš
sikeisti dolerių į rublius, tai 

, Sovietų įstaigos už 1 dolerį 
duoda 1 rublį ir 94 kapeikas. 
Bet spekuliantai Maskvoje,, _ .___ „
superka dolerius slapta ir laikraščiai turi būt stropiai 
moka po 8 ir ligi 10 rublių,! cenzūruojami, kad juose ne- 
už vieną dolerį. Vadinasi, butų moteriškų paveikslų 
jie vertina bolševikų rublį arba moterų parašytų straip- 
tiktai apie 10 amerikoniškų snių. r

. centų. 1 _ ____ __________
’ Maždaug tiek pat rublis mažiausios moterų intakos. 

yra vertinamas ir už Rusijos Knygyno valdyboje ir ap
ribų. Pavyzdžiui, Lietuvoj tarnavime turi būt vieni tik 
už Sovietų rublį mokama 
tik pusantro lito. z

Žmonės kalba apie naują 
badą. x

Rusijos žmonės, matyt, 
i neturi daug vilčių ateityje. 
į Jie mano, kad neužilgo vėl 
i bus badas ir iš naujo reikės 

valgyt šunieną.
Naujokaitis sako, kad sy- 

. kį jam pasisekę ant rinkos 
nupirkti pas spekuliantus 
šviežios kiaulienos. Užmo
kėjęs po 8 rublius ir parsine
šęs namo. Sesuo padariusi 
kepsnį, bet jis negalėjęs jos 
valgyt, nes mėsa buvusi jau 
pašvinkus. Ci jo sesers vy- 

■ ras valgęs piritus laižyda
mas ir kalbėjęs: “Eee, jus, 
amerikonai, perdaug esat

rankas ir buto pasisamdyti

“Teko-»ir man su tokiu 
susidurti,” sako 

“Bet aš buvau

ir man buvo pasakyta girti 
Sovietų tvarką. Todėl aš ir 
gyriau. Bet kada nusiskun- 
džiau. kad man nepatinka 
maistas, kad žmogus negali 

įja v vi, tai snipas 
Lietuva1 man pasakė: ‘Tokius ponus, 

,ką turi didelius pilvus, mes 
: paprastai siunčiam į Sibi- • ’ v.rą-
Į Atgal iš Maskvos Naujo
kaitis sakosi grįžęs į Lietu
ką orlaiviu, nes traukiniu 
J jau bijojęs važiuoti.

Statys Knygyną
Kur Neleis Moterų

Šiomis dienomis Le Marš 
. Iowos valstijoj,

Ir mirda
mas jisai paliko testamentą, 
kur pasakyta, kad visas tur- 

, .s, kuris yra apskaitomas 
itarp $40,000 ir $80,000, turi 
j būt padėtas į tam tikrą fon- 
| dą ir augti per 75 metus. 
Per tą laiką jis užaugsiąs su 
nuošimčiais iki $3,000.000. 
Tada už tuos pinigus turi 
būt pastatytas knygynas, o 
virš to knygyno didžiųjų du
rų turi būt iškalti šie ‘ žo
džiai: “Moterys Neįleidžia
mos.”

Visos knygos tame kny
gyne privalo būt tiktai vyrų 
parašytos. Visi žurnalai ir

. Ir visuose knygyno 
pagražinimuose neturi būt

vyrai.
Savo testamente velionis 

Zink sako, kad jis pradėjęs 
nekęsti moterų studijuoda
mas filosofiją, istoriją ir ki
tus mokslus. Jo paties per
gyventi patyrimai šitą ne
apykantą “gražiajai lyčiai” 
da daugiau sustiprinę.

Bet jaunas būdamas jis, 
matyt, tos neapykantos ne
turėjo, nes buvo vedęs ir 
dabar mirdamas paliko naš
lę moterį ir vieną dukterį. 
Duktė yra ištekėjus už tūlo 
Backerio. Jai jis užrašė sa
vo testamente tiktai $5. Gi 
savo žmonai jis paliko tiktai 
teisę naudotis namu už $40 
rendos mėnesiui. Tie pini
gai turi eiti į aukščiau minė
tąjį fondą.
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6. Kokiuose kraštuose va-

I

nes esąs senas, jau 64 metų,

l

JaTontaiae

yra Suvienytose 
telefonų apara-

Chicagoje nusižudė inži
nierius Brink, kuriam pas
kutiniu laiku akys užtemo.

visose Amerikos 
įvestas dienos

3 PLĖŠIKAI.
Iš Fitchburgo kalėjimo

Taip jų žodžiai skiriasi 
nuo darbų.

A. Liutkuviene.

PARDUODU MALKAS
Kieto medžio, supjaustytos $12.00 

kortas. Maišytos — $10.00 kortas. 
Malkos sausos, pats ntlvežu. Galit 
šaukt per telefoną: Holden 46, ring 5.

JOHN KATUNAS (41)
Sterling Road, Quinapoxet. Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
gero budo, dailaus sudėjimo, nuo 20 
metų amžiaus—gali būt jaunesnė ar 
senesnė; merginų meldžiu tuojaus ra
šyti ir savo paveikslą prisiųsti.

J. B. L. (41)
150 Leonard st., Brooklyn, N. Y.

KELEIVISNo^41. Spalių 8 d^ 1930 m.

Statement of the Ovnership NUŠOVĖ GELEŽINKE-

✓

*

f

t tas ir paspruko miškan.

OWNERS: J. G. Gegužis & CO
253 Broadway, So. Boston, Mass. 

J. G. Gegužis, So. Boston, Mass 
Stanley Michelson, So. Boston, Mass.

Known bondholders, mortgagees, 
and others security holders, holding 
1 per cent, or more of totai amont of 
bonds, mortgages, or other securities 
—N o ne.

By J. G. Gegužis, Bus. Man.
Sworn to and subscribed before me 

September 30, 1930.
Fortūnatus J. Bagocius, Notary 

Public. My comm. exp. Jan. 28, 1932.

VISOKIOS ŽINIOS
LIO PREZIDENTĄ.

, Šiomis dienomis Baltimo- 
rėj buvo nušautas Western 
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įnijos prezidentas Byers. Jį
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Ide. Liudininkų prie šito jvy-
253 Broadway, So. Boston, Masa. kio nebuVO. Tragedija įvy- 

Busi^SB^X^,-So. BosXUMlssjko,pž užrakintų dunj. Kada

AND MANAGEMENT
OF THE KELEIVIS,

Pabliahed Weekly at Boston,
Reųuired by the Act 

of Augnst 12, 1912-

Publisher—J. G. Gegužis, »’ *253 Broadway, So. Boston, Mass.jUZmUSe tOS pąClOS kompaill- 
Editor—Stanley Michelson,

4------- — - — ~

Managing Edi to r—
Stanley Michelson,

KATALIKAI PASTATE 
ŽYDĄ SAVO KAN

DIDATU.

Laikraščiai dabar prane
ša, kad per rinkimus Vokie
tijoj katalikų klerikalų par
tija (Centram) Berlyne pa
statė savo kandidatu žydą 
Kareckį. Tuo budu klerika
lai mėgino sužyejoti žydų 
balsus.

ŽUVIS IR PENKTADIENIS.
Hibbert’s žurnale vra Kvaila yra pasninkus ir 

straipsnis apie stabmeldiš- susiturėjimus rišti su tikyba 
kų tikybų palikimus katali- ar Dievu.

Barbora Dvylaitė.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

PAJ IEŠKOJIMAI.

VOKIEČIŲ SABOTAŽAS , 
AMERIKOJ KARO 

METU.
Amerika pareikalavo, kad : 

Vokietija atlygintų jai už 
tuos nuostolius, kurių kaize
rio agentai pridarė čia da 
prieš Amerikos įstojimą į 
karą. Šitą Amerikos reika
lavimą dabar svarsto Haa- 
goje mišrus tribunolas.

Vokietijos gynėjas Dr. 
von Levinski pareiškė, kad 
Vokietija butų atsakominga 
už tuos nuostolius tik to
kiam atsitikime, jei butų 
neginčijamai įrodyta, jog 
sabotažą Amerikoje darė 
Vokietijos agentai. Dabar gi 
tokių įrodymų nesą. Tiesa, 
jis prisipažįsta, kad 1915 
metų 26 sausio Vokietijos 
užsienio reikalų, ministerija 
siuntusi kariniam savo ata- 
šei Washingtone telegramą 
duodama leidimą daryti A- 
merikoje sabotažą; bet tai 
buvęs tik leidimas, o ne įsa
kymas, todėl iš to negalima 
esą daryti išvadų, kad sabo
tažas buvo tikrai daromas. 
Von Levinski tvirtina, kad 
karinis vokiečių atašė von 
Papen to leidimo praktikoje 
netaikęs, nes ambasadorius 
von Bernstorff buvęs to
kioms priemonėms priešin
gas.

Vokietijos agentai Ame
rikoje naikino tiktai amuni
ciją ir kifbkią karo medžia
gą, kuri buvo skiriama ali- 
jantų armijoms, prisipaži
no von Levinski, tečiaus A- 
merikos fabrikų, kur amuni
cija buvo gaminama, jie ne
sprogdinę ir nedeginę.

Toliaus von Levinski pri
sipažino, kad ir Amerikos 
arklius, skiriamus aliantų 
armijai, Vokietijos agentai 
užkrėtę anthrax’o bakterijo
mis, bet tos bakterijos žmo
nėms nebuvusios kenksmin- 

; gOS.

SAKO PILSUDSKIS GA
LIS PULTI LIETUVĄ.
Svarstydamas “Socialde

mokrate” paskutinius įvy
kius Lenkijoj, Cielens priei
na išvadą, kad jie gali turė
ti pasėkų tiek vidaus, tiek 
užsienių politikoj. Lenkija 
esanti sunkių ir, gal būt, il
gų vidaus kovų išvakarėse. 
Iš kitos pusės, Pilsudskio 
diktatūra gali privesti prie 
užsienių politikos krypties 
paaštrėjimo ir nuvesti prie 
karo pavojaus Rytų Euro
poj. Pirmiausia, gali paašt- 
rėti santikiai suJSovietais, 
kurie vieną ar kitą Pilsuds
kio aštresnį žingsnį gali pa
laikyti karo provokacija. 
Taip pat paaštrėsią santi-

policija įsilaužė į vidų, pre
zidentas gulėjo jau nebegy
vas, o vice-prezidentas da 
kvėpavo. Prie jo gulėjo piš- 
talietas su penkiom neiššau
tom gilzėm. Bet ant grindų 
gulėjo 10 iššautų gilzių. Tai 
reiškia, kad buvo paleista 
nemažiau kaip 10 šūvių. 
Gray pusgyvis buvo nuvež
tas ligoninėn, kur jis tuoj 
mirė. Tenai jo kišeniuje ras
ta da vienas pištalietas.

Vice-prezidentas Gray 
buvo daug vyresnio am
žiaus žmogus ir daugiau

UKRAINIEČIAI DEGINA 
LENKUS.

Rugsėjo 3 d. naktį Lvove 
įvyko didelis gaisras sporto 
aikštėje, kuri yra greta šiais 
metais vykstančios Lvove 
parodos. Nustatyta, kad pa
degėjai manė sukelti gaisrą 
pačioj surengtoj parodoj. 
Nustatyta taip pat, kad pa
degėjai buvę ukrainiečių ka
riškos organizacijos nariai; 
padegėjų asmenybė liko ne- 
išaikinta.

kų tikybai. Lietuviams, tur 
būt, bus įdomu patirti, ko
dėl katalikų bažnyčia lie
pia pasninkauti ir penkta
dieniais valgyli žuvį?

Kaip jau žinom iš istori
jos, senovės žmonės, stab
meldžiai, garbino veik visą 
gamtą: perkūnas, saulė,
žvaigždės, miškai, ežerai, 
upės, žuvys ir žalčiai — vis-

Klausimai:
1. Kaip senas buvo Lind- 

berghas, kuomet jis perskri
do per Atlanto vandenyną?

2. Kiek metų turi seniau
sias pasaulyje žmogus?

' 3. Kiek
Valstijose

Pajieškau Jievos Makrickiutės, 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 
Light Star R’e., St. James, Mo.

2,983,000 BEDARBIŲ 
VOKIETIJOJ.

Vėliausios žinios iš Vo
kietijos sako, kad dabarti- 

____ ___ __________ ___ niu laiku tenai yra 2,983,000 
tam gelžkeliui dirbęs, todėl bedarbių, 
manoma, kad jis labai įsi
žeidė, kuomet jaunesnis už 
jį Byers buvo išrinktas pre
zidentu, ir kad dėl to jis jį 
nušovė.

Skaitytoją Balsai.
Skaičiau “Keleivy” kun. 

Olšausko malonės prašymą, 
kuriame jis prašo Smetonos 

KAIP MĖTOMA LENGVAI paliuosuoti jį iš kalėjimo, 
UŽDIRBTI PINIGAI.
Rugsėjo 21 d. Berlyne reikia gydytis, bi-

įvyko tarptautinis filatelis- 
tų (pašto ženklų rinkėjų) . f . - ...
kongresas ir pasaulinė paš- min^u jaunystes sunkią li
to ženklų paroda. Kongrese ~
dalyvavo filatelistai iš,<viso 
pasaulio kraštų. Pašto ženk
lų parodoje buvo išstatyti 
labai brangus egzemplio
riai, tarp jų ir brangiausias 
pašto ženklas pasauly. Tai 
yra Britų Guayanos (Pietų 
Amerikoj) vieno cento žen
klas, kurį žinomas pašto 
ženklų rinkėjas amerikietis 
Hein, nupirko Paryžiuje už 
$140,000.

DANAI BOIKOTUOJA 
VOKIETIJOS PREKES.

Didelės varžytines dėl
rinkos.

“Frankfurten Zeitung” tų? 
praneša iš Kopenhagos, kad 4. Ar 
ten vis daugiau pasireiškia valstijose 
vokiečių prekių boikotas, šviesos taupymas?

__ ;__L,___ ’ . 5. Kas yra Margaret San- 
taupymo priemones ir į vo- ger? 
kiečių didžiausio palanku
mo principo aiškinimą. Pla- lomi javai nuo laukų sausio 
tinami atsišaukimai ir skel- mėnesį?
bimai, kuriais raginama ati-■ 7. Kokia Amerikos Kong-
duoti pirmenybę anglų pre-'reso sudėtis partijų atžvil- 
kėms. Didžiausias boikotą-:giu?
vimas pažymimas Jutlandi- j 8. Kiek yra viešų knygy- 
joj, kurios žemės ūkis la- nų Amerikoje? 
blausiai kenčia dėl vokiečių 
prekybos politikos.
Jutlandijos farmų sąjunga 
kartu su anglų pirkimo or
ganizacija pareikalavo, kad 
visuotinė danų ūkio sąjunga 
ir žemės ūkio taryba suor
ganizuotų vokiečių prekių 
boikotą. Priimta rezoliucija, 
kurioj pareiškiama vilties, 
jog danų žemės ūkio ir visos 
tautos solidarumas yra pa
kankamai stiprus, kad boi- 

; kotas galėtų būti radikaliai

Pajieškau draugo Frano Kerševi- 
čiaus, girdėjau gyvena Kanadoj^ pa
eina iš Darsūniškiu miestelio. Prašau 
atsiliepti. KAROLIS MICIUL|[S

630 Hamilton st., San Francisco* Cal.

Kur būna mano broliai Feliksas ir 
Antanas Grincevičiai; iš Lietuvos 
paeina nuo Šiaulių ir kada tai gyveno 
Saint Louis, Mo. Norėčiau sužinot ar 
juodu gyvi, ar mirę. Kas apie juodu 
žino, prašau pranešti, arba patįs lai 
atsišaukia. Joseph Gricevich (42 

73*4 Rowan st., Danbury, Gonn.kas buvo šventa, viskas die- kaipo atsakymas į vokiečių 
vų.

Senovės žmonės leng
viausiai gaudavo maistą mi
ške medžiodami žvėrelius ir 
upėse bei ežeruose gaudy
dami žuvis. Nestebėtina to
dėl, kad tų laikų žmonės 
garbindavo ir šventais lai
kydavo ištisus miškus ir eže
rus bei upes.

Žuvų deivė-motina buvo 
labai gerbiama ir toj vietoj, 
kur jos šventovė stovėjo, 
buvo laikomi keli prūdai, 
kur veisėsi ir gyveno šven
tos žuvelės. Šitos deivės gar
bei būdavo švenčiamas 
penktadienis ir tą dieną ne
valia buvo valgyti žuvį.

Katalikų tikyba nepajė
gė nušluoti visko, kas stab
meldiška. Priešingai, kad 
patraukti žmones į naują ti-. 
kėjimą, ji stengėsi taikintis ‘pravestas, 
prie stabmeldžių papročiui 
ir daug jų įvedė savo tiky
boj, priduodama naują reik
šmę.

Buvo ir priešingų atsitiki
mų, t. y. krikščionybė ėjo 
stačiai prieš stabmeldiją.

Taip atsitiko su penkta
dieniu. Kuomet stabmel
džiai šitą dieną šventė savo 
deivei ir nevalgė žuvies, tai 
krikščionys uždraudė tą 
dieną valgyti mėsą ir liepė 
valgyti žuvį. Tai buvo ne
gražus ir nereikalingas ka
talikų užsispyrimas.

Apart penktadienio, kata
likų dvasiškija įvedė visą 
eilę pasnykų ir vili jų. Tikru
moj, jie patys jų nesilaikė, 
bet prastam žmogeliui jie 
peržengti buvo nevalia, nes 
tai didelė “nuodėmė.”

Dvidešimtojo amžiaus ci
vilizacija ir progresas pri
vertė ir Rymo “karalių” nu
silenkti dabarčiai-; ir jis, 
vieną po kito, šiuos pasnin- 

i kus švelnino ir, galima sa- 
riau mirti, negu gyventi. |‘všjan57en*'^ 'įas pa^

Pralotas turėjo dangų ant ninku prisilaiko, vienok 
žemės ir norėtų jį vėl atgau- dar ir dabar randame šei

mynų, kur eina ginčai, bar
niai ir piovynės vien už tai, 
kad vyras paima ir valgo 
penktadienį mėsą.

Iš higienos mes žinome, 
kad kasdien mėsa valgyti 
nėra sveika ir permainos 
retkarčiais yra naudingos. 
Bet tą mes galim daryti bile 
dieną ir bile laiku, kaip mu
sų gyvenimas mums leidžia.

9. Kurie didžiausi šteitai 
Pietų Amerikoje?

10. Kurioj Amerikos vals
tijoj mažiausia geležinke
lių?

11. Kiek reikalauja Ame
rika muito už įvežamas kny-

Pajieškau brolio Vinco Derančiaus, 
prieš 11 metų gyveno Akron, Ohio, 
paskiaus girdėjau kad išvažiavo į 
West Virginia į minkštas anglis ir 
nuo to laiko nieko nuo jo negirdėjau. 
Meldžiu pačiam atsišaukti arba kas 
apie jį žino meldžiu pranešti; busiu 
labai dėkingas ir dovaną prižadu 
$2.50, kuris pirmas praneš apie jį.

JUOZAS DERANČIUS (42) 
814 Bank st., Box 16,

Waterbury, Conn.

Perskaičius tą visą, prisi-
•_ • • 1 — 1 • t •

gą. Tuo laiku turėjau vos 15 
metų. Mamytė, matydama, 
kad galiu mirti, pakvietė 
kleboną Tomą, kad suteiktų 
paskutinį palaiminimą. Jis 
atėjęs pradėjo klausinėti vi
sokių nesąmonių, apie ku
rias aš neturėjau dar jokio 
supratimo. Sužinojęs apie 
mano nekaltybę, pradėjo 
piršti dangiškas grožybes. 
Ragino nesigailėti žemiškų 
grožybių, nes tai viskas nie
kis prieš dangų. Man mirus, 
pasakojo toliau kunigas, an
gelai pasitiksią su kvepian
čių rožių vainikais ir nuve
siu į dangaus karalystę, kur 
nebusią jokių vargų ir skur
do.

Taip^ gerbiamieji I Dide
lis skirtumas tarp praloto ir 
skalbėjos, našlės mergaitės. 
Jis matė nusilpusią ir suvar-

PASKUTINĖS IŠKILMĖS 
ROMOJ PRIEŠ PO

PIEŽIŲ.
Kas metai, 20 rugsėjo Ro

ma švęsdavo popiežiaus ga
lybės griuvimo sukaktuves. 
Jos būdavo kaip ir demonst
racija prieš klerikalizmą. 
Popiežius žiūrėdavo į jas iš 
Vatikano ir grieždavo dan
timis. Bet prie fašistų daly
kai pakitėjo. Mussolini, jieš- 
kodamas reakcininkuose pa
ramos, atsteigė popiežiaus 
valstybę, kurią kitąsyk ita
lai sugiovė, ir tokių demon
stracijų prieš jį jau neren
gia. Tikrumoje fašistai nu
tarė net visai šitą istorinę 
šventę panaikinti ir šįmet ji _____________ 7
buvo pažymėta jau paskuti- ant žemės gyvendami ken- 
nį kartą. Vietoj to, ateityje čią skurdą ir ašaras, 
fašistai žada švęsti tą dieną, 
kada jie su popiežium susi
taikė.
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gilsią mergaitę ir patarė ge-; visai panaikino. 
nau mirti, negu gyventi. j ' -- - - -
„ Pralotas turėjo dangų ant ninku prisilaiko.

ti. Todėl ir mirti nenori, ne
nori nei angelų, nei kve
piančių rožių vainikų. Jis 
nori išnaudoti gyvenimą kol 
gyvas, o po mirties galės 
dangum naudotis tie, kurie

“National Titende” rašo, 
kad atsakingos danų žemės 
ūkio organizacijos turinčios 
atkreipti į šitą reikalą tinka
mo dėmesio ir pravesti boi
kotą racionaliai ir tikslingai, 
kad tuo budu Anglijai, kai
po svarbiausiai danų žemės 
ūkio produktus perkančiai 
šaliai, butų patikrintas jos 
prekių importas į Daniją. 
Laikraštis nurodo, kaipo 
svarbų veiksnį anglų eks
porto į Daniją padidinimui, 
Londono burmistro atsilan
kymą Kopenhagoj. Bur
mistras savo Kopenhagoj 
pasakytose kalbose pažymė
jo, kad Anglija nuperka 82 
nuoš. danų sviesto, kiauši
nių ir lašinių, tuo tarpu ang
lų prekės sudaro tik 13 nuo-, 
šimčių visų į Daniją įveža
mų iš svetur prekių. Toliau 
laikraštis pažymi, kad nese
nai įsteigta Danijos anglų 
prekių įvežimo sąjunga Ko
penhagoj veikia labai akty
viai. Manoma, kad netrukus 
Kopenhagoj bus įsteigta 
draugija panaši į Londono 
anglų-danų draugiją, ku
rios pryšaky stovi Anglijos 
ir Danijos karaliai.

Žadeikis Pranas, Amerikon atvy
kęs dar prieš karą ir vėliau iššaukęs 
iš Lietuvos ir dukteris Moniką, Joaną 
ir Julę. Gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Žeimis Vladas arba Walter Zal- 
mers, prieš,, 3r metus gyvenęs 516 So. 
St. Joseph' tt., So. Bend, Ind. Pąjieš- 
ko sesuo Elena Valatkienė.

Konopinskis Jonas, seniau gytenęs 
Bridgeport, Cęnn., kilęs iš Pempių 

Krekenavos vai., Panevėžio 
- -it -* ’Klemas-Klemb Liudvikas-Louis, gi

męs ir augęs Pagernavos dva(9e, !Bar- 
tininkų vaisė., Vilkaviškio apskr.. A- 
merikon atvykęs apie 1870 m., ilgą 
laiką gyvenęs apie Pittsburgh, Pa., o 
prieš pati pasaulinį karą persikėlęs į 
Saskachewan provinciją Kanadoje; 
ten turėjęs ir mirdamas palikęs kil
nojamą ir nekilnojamą turtą. Reika
linga žinių apie velionį ir jo gimines.

Jieškomieji arba apie juos*ką nors 
žinantieji maloniai kviečiami atsi
liepti j: Consulate General of IJthua- 
nia, 15 Park Row, New York City.

Rhode Island pajūry poli
cija sučiupo $50,000 vertės 
degtinės, kuri buvo tik ką iš
krauta ant kranto. Be to, 
vieną žmogų pašovė ir 16 
areštavo.

ALAUS ŠPUNKA UŽMU
ŠĖ BARTENDERĮ.

Monee, III. — Kelios die
nos atgal čia vienoj “spyky- 
zėj” iššovė iš bačkutės alaus 
špunka ir pataikė bartende- 
riui Langtonui į nosį. Nosis 
buvo sužeista, vėliaus žaiz
da užsikrėtė, užsinuodijo 
kraujas ir bartenderis mirė.

SPAUDOS LAISVĖ 
ISPANIJOJ.

Ispanijos vyriausybė pra
neša, kad po septynių metų 
cenzūros dabar busianti pa
skelbta visiška spaudos lais
vė. Cenzūra busianti visiš
kai panaikinta. Laikraščiai 
atsakysią tik teisme.

f ___________________

^/iENA priežastis kodėl mes 
' garsiname, tai yra ta, kad 

parduot jums pirmą svarą 
La Touraine Kavos. Kartą jus 
pradėjot, tai yra progos devy
nios iš vienos, kad jus visados 
kirksite ar mes garsinsime ar 
ne

kiai su vokiečiais. Be to, ka- PABĖGO IŠ KALĖJIMO 
ro liepsna gali kilti Lenkijoj 
Lietuvos fronte, nes lenkai r
galį mėginti užkariauti Lie- pereitą sąvaitę pabėgo trįs 
tuvą ir tuo budu gauti tikrą kaliniai, kurie buvo nuteis- 
išėjimą į jurą. O ar tokio ti už plėšimus. Vienas jų bu- 
karo atveju Rusija pasiliks vo pavogęs visą pašto troką. 
neutrali — daugiau negu Dabar jie išpiovė lango gro- 
klausimas.

gas, svetimose kalbose?^,^tkričio1

Atsakymai:
1. Lindberghas gimęs De

troite 1902 metais. Kuomet 
1927 metais jis iš New Yor
ko nuskrido į Paryžių, jis 
buvo 25 metų amžiaus.

2. Seniausias pasaulyje 
žmogus turi 250 metų. Jis 
yra kinietis Li Chiny Yun.

3. Suvienytose Valstijose
yra 18,522,767 telefono apa
ratų, j

4. Šviesos taupymas įves
tas karo metu. Jis nėra vi
siems priverstinas, Connec- 
ticut ir Maine valstijose vie
šose vietose jis nevartoja
mas. .

5. Margaret Sanger vado- 598 St. George avė., Rahway, N. J. 
vauja gimdymo kontrolės 
judėjime. Ji gyvena New 
Yorke, 104 Fifth avė. Sulig 
vyro ji vadinasi Mrs. J. 
Noah H. Slee.

6. Australijoj, Naujoj 
Zelandijoj ir Čili, kviečius 
piauja sausio mėnesį.

7. Iš 96 senatorių, 56 re- 
publikonai, 39 demokratai 
ir 1 farmerys. Atstovų bute ’ 
yra 435 nariai. Iš jų, 266 re-' 
publikonai, 165 demokratai 
ir 1 farmerys. Dabartiniu 
laiku 3 atstovai yra mirę ir 
jų vietos neužimtos.

8. Dabartiniu metu Ame
rikoje yra apie 4,570 viešų 
knygynų.

9. Didžiausi steitai Ame
rikoje šie: Texas, 265,896 
keturkampės mylios, ir Ca- 
lifornia, 158,297 keturkam
pės mylios.

10. Rhode Island valsti
joj visas geležinkelių tink
las sudaro tik 196 mylias.

11. Sulig naujo tarifo ak-l 
to, nekurios knygos įlei
džiamos dykai. Šiomis die
nomis muito biuras įsakė 
visiems muito kolektoriams 
įleisti dykai knygas ir kny
gutes svetimų rašytojų ir at
spausdintas svetimose kal
bose.
LIETUVIAI, PRISIRENG- 

KITE!
Visi nepiliečiai Vyrai, Mote

rys ir Vaikai, atvažiavę iš užsie
nio. būtinai turi žinoti laivo var
dą ant katro atvažiavo j Ameri
ką. kokią dieną, kokiam mėnesy 
ir metuose.

Tą būtinai turi žinoti kiekvie-’ 
nas nepilietis gyvenantis Ame
rikoje. Jeigu dabar nereikia, tai 
anksčiaus ar vėliaus bus labai 
reikalinga žinoti: važiuojan
tiems j Lietuvą apsilankyti, no
rintiems tapti Amerikos pilie
čiais ir tt. būtinai reikia žinoti. 
Nelaukit ilgiau, ko ilgiau lauk
site tuo yra sunkiau surasti. 
Laiškais ar vpatiškai kreipki
tės i mano ofisą, aš pagelbėsiu 
jūsų atvažiavimo laiką ir laivo 
vardą surasti ir turėsite ant vi
sados.

APS1V ĖDIMAI.
Edvartas Narutis, pajieškau doros 

merginos apsivedimui nuo 30 iki 45 
metų, kuri butų tinkama į biznį, arba 
inteligentė, profesionalė Aš' esu do
ras vaikinas, 39 metų, uždirbu $40 į 
sąvaitę, turiu biskį pinigų ir gražų 
namą. Kurios mylėtų arčiau susipa
žinti, prašau kreiptis laišku, atsaky- 

. mą duosiu kiekvienai.
EDVARTAS NARUTIS

PARSiDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, apgyventa lietuvių, 

lenkų, rusų, arti prie dirbtuvių, viena 
dirbtuvė skersai gatvės, kurioj dirba 
daug žmonių. Namas mūrinis ant 3-jų 

, abkštų, 12 ruimų fumišiuotų. Parda- 
. vimo priežastis — vyras miręs, o mo- 
fteriai vienai persunku užlaikyti. Gali 
■ pirk vien restoraną, atskirai. (42) 

MRS. AGOTA VILČINSKIENĖ
556 Broad st., Bridgeport, Conn.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

• — Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą.

GEO. 
BENDORAHT8 
520 Witooa St, 

Waterb«ry. Cm.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTM ST.
S. BOSTON, MASS., U.SJL

K. SIDABRAS 
875 ( ambridge St., 
Camhridse, Mass.

Generalis Agentas
Lietuviai! Aš parduodu ir perku: 
Namus, Farmaa, Lotos ir Vande
nio i’rudus Per mane galite pirkti 
ir parduoti. Taipogi, jei jums yra 
kiti reikalai dėl turtą Lietuvoje, 
aš dirbu visokius dokumentus — 
užtvirtinu. Esu registruotas prie 
Lietuvos Respublikos kaipo Viešas 
Notaras (Notary Public)- Viso
kiame reikale kreipkitės pas

JOHN BUROKAS
164 Wa«hington Street, 
WOBCESTER, MASS.
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Humoristika

PRAEITIS IR DABARTIS. 
Seniau.

Tylėk, nemurmėk!
Tu ubago vaikei...
Tu neesi kokis vaitas.
Kad darytum provas raitas. 

Visas svietas gerai žino. 
Kad aš genu su staršina; 
Tad. tylėk, nemurmėk! 
Tu ubago vaike.

Dabar.
Tylėk, nekalbėk!
Tu ne tautininkas.
Aš šaulys, aš patriotas—
Tavo vaidininkas. 

Netylėsi?! tuoj Įkišiu 
šaltoj o n daboklėm 
Ar i Varnius išgabensiu! 
Cypsi tu. laidoke.

Ekselenciją Smetoną
Turi garbavoti.
Ir mužikiškąjį stoną — 
Prieš jo sostą kloti.

KAIP IŠGYDOMA MEILĖ.
į Senai, labai senai įsimylėjo 
du jauni gimnazistai. Vaikinu- į

i kas turėjo 18 metų, o mergaitė
• 16. Tai jaunųjų meilei buvo! 
priešingi tėvai, todėl musų jau-Į

■ nieji nutarė išgerti nuodų ir' 
! mylėtis kitam pasauly.
i Sutartu metu gimnazistas nu
pirko nuodų, nusamdė trims 

.valandoms viešbuty kambarį, ir 
čia atėję abudu jau nusižudys.

; Užrakino kambarį, raktą, iš
metė per langą, apsiašarojo, 
karštai atsisveikino, pasibučia- 

' vo ir išgėrė kiekvienas savo da
li nuodų. Išgėrė ir laukia mir
ties. Prabėgo apie pora valan- 

;dų. bet mirties kaip nėr. taip 
jiėr. Tuo tarpu ir vieno, ir ant
ro viduriai ėmė nerimauti. Kur 
dėtis ? Raktas ant gatvės, o lau- 
ši duris — pakliūsi bėdon.

! Negalėdama jaunoji ilgiau 
kęsti, nei nejuto, kaip atsidūrė 
p > lova, o jaunasis susirietęs 

'ant lovos... Paskui 3 dienas rei
kėjo vėdint viešbutį.

; Pasirodo, kad 
inumatvta kame dalvkas 
į vietoj nuodų, davė vaistų vidu- 
: rių išvalymui. Vaistai vidurius 
i išvalė, bet išvalė sykiu ir jau
nųjų meilę. A. L-nė.
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PO-KAIP PONAS DIEVAS 
NŪS LENKUS SUTVĖRĖ.
Sutvėręs Dievas pasaulį žiu

ri, kad nei vienas sutvėrimas ne
panašus į jį.

—Aha! — mislina sau—rei
kia sutverti žmogus.

Nieko nelaukęs pasiėmė lope
tą, prisikasė molio, susikalė 
skrynią, atsiraitė kelnes ir ran
koves ir pradėjo molį minkyt. 
Kad molis ant saulės netruki- 
nėtų. primaišė į jį spalių.

Kuomet molis buvo gatavas. 
Dievas ant savo paveikslo pra
dėjo lipdyti žmogų. Lipdė, lip
dė. molio nesigailėjo, kad butų 
stiprus prie visokių darbų, to
dėl išėjo storas mužikas.

Kuomet molis šiek tiek pa
džiūvo. tuomet Dievas įpūtė 
jam dūšią, šypsosi senis Die
vas ir džiaugiasi, kad darbas iš
ėjo gerai.

Neilgai trukus, mislina senis, 
kad vieno mužiko neužtenka. 
Reikia, girdi, sutverti dalikat- 
nesnį. poniškesnį, arba tiesiog 
poną.

Taip sumanęs nuėjo į kama
rą. atsinešė kvietinių miltų, gel
dą. ir atsiraitęs 
minkyt tešlą.

Išminkęs tešlą paliko valan
džiukei kad pakiltų, o pats nu
ėjo po medžiu, užsirakė pypku
tę ir atsisėdo. Kaip ilgai rakė— 
nežinau, tik ėmė ir užsnūdo. 
Gal butų ir ilgai miegojęs, bet 
musės ėmė lyst ir senį pribudi
no.

Atsiminęs užraugtą tešlą, 
Dievas atbėgo pas geldą. Ogi 
žiuri, ilgaveidė degloji išrijus 
tešlą, išputusiais šonais, uodegą 
užrietus švitrinėja.

Užsirūstino už tai Dievas, 
griebė lazdą ir ėmė degląją vy
tis. Kur jai dėtis? Degloji so
dan. Dievas paskui ją ir dasivi- 
jęs ėmė per šonus tvoti. Kaip 
rėš lazda per šonus, taip vienas 
ponas šlept; kaip rėš antru 
syk. kitas ponas šlept. Taip sode 
degloji ir pribarsto ponų. Jei 
metė po obelim, tai gavosi pan 
Jablonskį; numetė po vyšnia— 
pan Vvšnevski; toliau pan Mali- 
novski. pan Sadovski ir tt.

Taip pasauly ir užsiveisė po
nai. Senas Kareivis.

✓
t
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FORDAS IR DARBININKAI.

I “Dienai” ir “Sekmadieniui” 
tokias kvailystes rašydami, 

Į kuriomis rimtas žmogus nie- 
!kad neužsiimtų.

Bulvarinė spauda visuo
met užsiima sensacijomis. 
Bet sensacijos turėtų būt 
kuom nors pagrįstos, o ne 

i taip, kaip dabar pyškina 
slapukiški “oficialistai,” ant 
senatvės užsimanę tapt “ra- 

, sytojais.
; Visiems yra žinoma, kad 

reiškiniai yra ir kitose tau- • Aon^ulato sekretorius Stepo- 
: tose, bet ten nesipešamą už įnaltls. _)ja nesuvaldomas 
•tuščią maišą. O pas mus in-:mergininkas u kad lietuvai- 
trigos ir pavydas, triumfuo-p čms, atėjusioms su reika-

Argentinos lietuvių visuo
meniniam gyvenimui be- 

sirituliuojant.
Jeigu paimti Argentinos 

lietuvių laikraščius ir pa
skaitai apie visus jų "prie
šus,” tai jau nerasime Ar
gentinoje nei vieno žymes
nio asmens, kuris nebūtų ap-U* 

įšauktas “sukčium." "provo-( 
katorium" ir kitokiais pava
dinimais.

Politinei kovoj panašus
*» <’ i

i
i

!

v.

ja visame visuomeniniame 
darbe. Vos pavyksta kuriam 
nors lietuviui geresnin dar
ban Įsigauti, tuoj pasipila 
šmeižtai ir skundai, 
vo žmogų "išėsti." 
tai daro 
tenkinimu, 
turi skursti.
vokietis aukštesnėje vietoje 
laikytis.

“Ne, Fordas ne geradaris 
visuomenės, kaip daugelis 
jį skaito, bet priešas jos. Jis 

I sudaro pavojų krašto atei- 
ciai.

Taip baigia savo straips
nį Denice Batt. J. K.-i».

PARSIDUODA 40 AKERIŲ Pauk
ščių ir Pienininkystes Farma, su ge
rais budinkais, pusantros mailės nuo 
Danielson miesto. 150 vištų ir vištu- 
kų, 7 raguočiai, 1 arklys, geras der
lius, 31- akerio Sprousų, mašinerija 
ir įrankiai. Lietuvis, kuris dabar gy
vena turi važiuot į Lietuvį, parduoda 
ant gerų išlygų už apie $6,000. Pama
tykite tą vietą.

RACINE AGEN’CY 
DANIELSON, CONN.

Kas tas Fordas?
“Fordas — tironas, For

das — filantropas, Fordas 
beširdis eksploatatorius.”

Taip charakterizavo ar- 
chimilionierių Fordą Deni- 
ce Batt, “Lencing Indust- 
rial Nevvs” laikraščio redak
torius.

“Paprastai, žmonės žiuri 
į Fordą — sako toliau Batt 
—kaipo į nuoširdų darbo 
davėją, kuris naktimis ne
miega begalvodamas apie 
tai kaip padaryti laimingais 
visus tuos, kurie pas jį dir
ba.

“Vienok, paskutiniais me
tais, kuomet Fordui prisiėjo 
išlaikyti stipri konkurencija 
su kitomis automobilių kom
panijomis, jis parodė save 
visam nuogume kaipo be
širdis, plėšrus darbdavys, 
kuris pirmoj eilėj žiuri sa
vo interesų.

“Jeigu Fordas ir gerino 
darbininkų buitį, jeigu jis ir 
kėlė kaip kam algas, tai vis
ką darė dėl žmonių akių, 
savo reklamai. Tuo pačiu 
metu, kuomet vienai daliai 
darbininkų kėlė algas, tai 
kitai be pasigailėjimo kirto 
ir tuo budu, Fordas niekad 
dėl šitų ‘pagerinimų’ nuos
tolių neturėjo.

“Savo dirbtuvėse Fordas 
tikras industrialinis tironas 
ir lygaus sau visoj Amerikoj 
neturi. Fordas garsus žiau- 
nimu ir eksploatacija (iš
naudojimu).

“Jus atsimenate prezi
dento sušauktą konferenci
ją, aptarimui krizio. Joje 
dalyvavo ir Fordas. Jis pa
sinaudojo momentu ir pa
naudojo jį naujai savo rek
lamai. Jis plačiai paskelbė 
Amerikai, kad jo dirbtuvių 
darbininkams algos bus pa
keltos.

“Tikrenybėj, sugrįžęs 
Fordas iš Washingtono, su
kombinavo ir darbininkams 
algas sumažino. Didesnę da
lį savo produkcijos Fordas 
atidavė kontraktoriam to
kia kaina, kad tie priversti 
buvo nukirsti darbininkų 
uždarbį.

“Fordas, pasirodo, visoj 
Amerikoj didžiausias filan
tropas. Visur ir visuomet jis 
jieško pigios ir net neapmo
kamos reklamos.

kitokis pasirodė. Skirtumas 
tik tame, kad Skinkis turėjo 
daugiau gerų norų dirbti, o 
Mačiulis daugiau užsiima 
intrigomis, provokacijomis 
ir donosais/ Butų labai ge
rai. kad musų gyvenime bu
tų bent tiek kulturingumo ir 
tvarkos, kad butų reikalas 
oficialistų slapukiškus “raš
tus” verifikuoti. O šiandien 
yra taip, kad “suru, gardu 
—nesuru gardu.” Jau labai 
durnais jie laiko laikraščių 
skaitytojus, bandydami juos 
Įtikinti savo griekus kitiems 
primesdami. Pervėlai jie su
sigriebė tame reabilituo- 
ties, kadangi visa visuome
nė jau gerai žino Pavilonie- 
nės tragedijos istoriją ir jos 
kaltininkus.

Nėra tai malonus dalykas, 
kad rašant iš Argentinos 
•eikalinga užimti laikrašty
je vietą šios temos klausi
mais. Bet tai yra reikšminga 
“gyvenimo smulkmena," 
reikšmingos ir tos smulkme
nos smulkmenos...

*

Užėjau “Naujienų” re- 
dakcijon, kada jas valdė Jo
kūbaitis, konsulas Mačiulis 
ir kunigas Janilionis. Pasi
sveikinau su jų “atpuskų 
ožiu” Goštautu, o jis supa
žindino su ten sėdinčiu ku
nigu Janiiioniu. Kunigas 
klausia, “kokiam kastyžių 
laikrašty parašyta, kad Jo
kūbaitis pardavė Pavilionie
nę,” ir sykiu priduria, kad 
“reikia protestuot.”

—Ką čia tamsta pripro- 
testuosi! — patariau. Viena, 
Jokūbaitis su tais dalykais 
apsipratęs, o antra, reikalin
ga jums butų protestuot vi
suose laikraščiuose.

Tada kunigas sako:
—Tokiu budu reikia ra

šyt korespondencijas ir verst 
bėdą ant Židelio.

—Bet visi žino, kad ten 
Židelis senai nebedirba, — 
sakau.

—Bet ką daugiau daryti, 
patekus į tokį “perepliotą?" 
—sako kunigas. — Užsie
niuose žmonės nesugebės

KARMĄ PARDUODU.
100 akerių žemės, visa beveik dir

bama; budinkai visi geri, prie pat bu- 
dinkų teka upelis; daug vaisinių me
džių; prie naujo smalinio kelio ir vie
na niaitė į ateito cimentuotą kelią. 
Parduodu greitai ir pigiai. Savinin
kas CHAS VALUKONIS (41)

R 1, FREE SOIL, MICH.

FARMA KAIME.
90 akerių geros naudojamos žemes, 

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. Įmokėt $1,500. Tikras barge- 
nas iš priežasties ligos. (42)

MRS. J. KIRMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y.

! lais konsulatan, jis siūlo už- 
įeit pas ji kambarin (pav. 
Miletvtei), jeigu nori, kad 
greičiau “pečėtį prispaus
tų." Jam tai ir galima pri- 
mest lietuvaičių išnaudoji
mą. o ne tiems asmenims, 

‘kuriuos slapukai kandžioja.
Jau senai laikas, kad Lie

tuvos laikraštininkai atsiųs
tu Argentinon savo spaudos 
rimtą ir bešališką atstovą. 
Jis galėtų labai daug įdo
mių dalykų spaudai parašy
ti apie tuos ponus, kurie mu
sų brolių artojų pinigais 
maitinami čia skleidžia šlyk
ščią demagogiją. Tie pone
liai čia tiek silpni, kad jie 
nebandė stot ginčuosna net 
su lietuviškais bolševikais, 
kurių spaudoje daugybę 
kartų jiems buvo mesta pirš
tinė. Jie net nepasistengė 
apgint nei savo, nei savo at
stovaujamos šalies garbę, 
kuri su purvais buvo maišo
ma. Jie tik “ėda’’ tuos žmo
nes, kurie valstybingumo 
reikaluose daugiau už juos 
nusimano ir neiškenčia savo 
taniams (oficialistams) vie
šų pastabų nepadarę.

Apie kunigą Janilionį tik 
i tiek galima pasakyti, kad jis 

i išsirėkiamavo Jokūbaičio
i pinigais ir išdūmė net para
pijai sudiev nepasakęs. Da
bar vaikščioja merginos su 

įio rašteliais ir klausinėja, 
rašo savo tul-Ikur atSautl tas šimtines, kū
jo raštininkokunigas kolektavo pa-| 
jis su juom Skolomis. Kada ateina rei-į 
diplomatine* jkalaut pas Jokūbaitį, tai tas'persitikrinti ir tikės mums. 
“Dienai" ir sako. kad ir jam kelioliką^ Jie taip ir padarė. Bet vi-

II
)

kad sa- 
Daugeli< 

su ypatingu pasi- 
Girdi. lietuvis 
o ne kaip koks

f

aptiekoriaus!-. Kad tai daro laisvi pilie-
, . . .. etai, tai tiek to: bet Kad taiĮ v kas. ir lis, . i-vaiafu P^ktikuoja ir vadinami

tai jau tragin-į

DIEVO PAGALBAI REIKA
LINGA PAGALBA.

“Darbininkas" praneša, 
vyriausiam jo redaktoriui 
Urbonavičiui reikėjo daryti 
ra operaciją. Sako, ipiovė 
syki,
tik ipiovė ir paliko.

kad 
kun. 
ant- 
dar

Ar visai koją nupiovė, ar 
p. Kneižis 

aiškiai neparašo. Jis baigia savo 
pranešimą taip:

“Šiaip jaučiasi neblogai ir yra 
viltis, kad su Dievo pagalba 
sveiks.”

Reiškia, dabar ir Dievo 
galba nesveika.

pa

pa

SUTVIRTINO SAKRA
MENTUS.

■'Darbininkas” praneša, kad 
lietuvių katalikų šv. Kazio baž
nyčioj VVorcestery lankėsi “jo 
malonybė” vyskupas O'Leary ir 
“sutvirtino sakramentus.”

Taigi pasirodo, kad ir sakra
mentai iškrypsta, jeigu reika
lingas "sutvirtinimas.”

Taip.
Prie žmonių

is-

“oficialistai,
gas Argentinos lietuvių emi
grantų gyvenimo reiškinys.

Gerai pamename, kuomet 
buvęs “amžinas" konsulas 
Skinkis su pasigėrėjimu 
“kandžiojo" lietuvius, prieš 
jo norą isigavusius geres- 
niuosna darbuosna. Jo raš
tininkas Steponaitis nuo ry
to iki vakaro tiktai ir kalba, 
kad “mes prispausime. mes 
parodysime, mes parašysi
me, mes paskaitysime, mes 
ant savo pastatysime," mes, 
mes ir dar kartą mes. 0 kas 
tie mes? Nagi musų Lietu
vos piliečių tarnai! Jiems 
nepatinka, kad ne visi lietu
viai vergiškos dvasios ap
sėsti.

Bet geriausi “atsižymėji- 
mą” nadarė laikinas konsu
las “Dr." Mačiulis. Jis čia 
šoko kaip sakalas, o nutupė 
kaip vabalas. Dėl to žmogus 
viską ir daro. 
ŽĮ liedamas, 
pasakojimais, 
“redaguoja" 
notas Kauno 
“Sekmadieniui." 1 
notose ne apie Argentinos'

I

FARMA ANT PARDAVIMO. Geroj 
vietoj, miesčiuky, 9-nių ruimų stuba, 
visas įtaisymas ir kiti budinkai. Ark
lys, dvi karvės. 50 vištų, 16 akerių 
žemės, visa dirbama. Savininką galit 
matyt visada A. L. (44)

312 North st, Randolph. M**.

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

(1 ) J. G. Europos žvaigžde nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų 
liepos revoliuciją minint. Bruožai. 
(3) Dr. J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais. (41 F— Kautskį atpasakoja 
A. Smėliunas. žmogus—egoistinė bū
tybė. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 
dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 
tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kn- 
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kanit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats kapit. Plaukiojus 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant Venclova Pa- 
nait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabludusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora). Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, įliustruotas. ’

Išsirašykite patys sau ar kam ki
tam Lietuvoje tą progresyvios min
ties žurnalą. Kaina pusei metų Ame
rikoj 1 dol. 50c., Lietuvoj—1 dol.

Pinigus galima siųsti iš Amerikos 
per paštą arba čekiais.

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

J
Bet" to*e šimtinių nujojo. Taip, Dak- ’ suomenės jie neįtikino. Visi 

ne apie -argentino^! n.vs nuJ°j° švento Jono, o jau žino, kas yra Jokūbaitis 
lietuviu darbininku reikalus'-Janilionis švento Kazimiero ir jo kompanija, 
rašo, o apie Norkų. Dalykas^?- Pjrma^laimino, pro-; 
mat yra tokis: *

Kada Norkus gavo finan
suotoją “Argentinos Nau
jienoms.” tas laikraštis bu
vo socialistinis, ėjo kas sa
vaitė 8 puslapių ir plačiau- 

įsia buvo skaitomas. Mačiu- 
jliui pavyko finansuotoją Jo
kūbaiti užhipnotizuoti viso
kiais prižadais ir jis nuėjo 
su “oficialistais." Pirmą sa- 

’vo debiutą Mačiulis su Jo
kūbaičiu darė “Naujienų" 
parengime, Jose Vedi teat
re, bet ten jiems taip atsiti
ko. kad minia su kiaušiniais 
juos nuo pagrindų nubom- 
bardavo. Nors Norkaus ta-į 
me vakare visiškai nebuvo, 
bet nušvilptieji jam grasino 
“aprašymais.” Pasirodžius 
apie tai pastabai “La Van- 
guardia” puslapiuose, vėl 
keikė Norkų. Bet konsulas 
Mačiulis su kunigu Janilio- 
niu Jokūbaitį taip nusmau
kė, kad pastarasis ir dabar, 
čiaudi: laikraštis subankru
tavo, agencija eina tuo pa
čiu bankruto keliu, o kuni
gas Janilionis (sakoma, 
drauge su Mačiuliu) pabė
go. Jokūbaitis skundžiasi, ■ 
kad šitie eksperimentai jam 
kainavę 18,000.00 pezų: 
nors jo pinigais sutvėrė pa
rapiją, Vytauto komitetą 
ir pasigarsino Mačiulis su 
Janiiioniu, bet Jokūbaitį ap
movė visai besarmatiškai, 
dar magaryčioms “Dr." šo- 
cikauską jam įpiršo.

Taigi lieja savo tulžį “ofi
cialistai” pseudonimais pa
sirašydami savo “raštuose"

i
i

po
akių 
man 
snu-

TEISME.
Teisėjas:— Sakai, jis tave 

koliojo?
Nuskriaustasis:

nas teisėjau.
jis mane taip iškoliojo. kad 
velyk jis butų porą kartų i 
ki davęs, tai tokios gėdos nebu- 

- - '"jciau apturėjęs.
rankoves ėmė! — - - ■ -

MAŽAS. BET GUDRUS.
Kartą susiginčijo du advoka

tai, vienas aukštas, o kitas ma
žas. Aukštasis supykęs sako:

—Nutilk, nutilk, nes aš tave 
tuojau j kišenių įsikišiu.

—Tai kišeniuj turėsi daugiau 
proto, kaip galvoje,—atkirto 
mažasis.

Tai ko tu.
pirmiau man nesakei ?

Skundžiamasis 
žioply. 
Su mielu noru bučiau tau ant
ausius apskaldęs.

BAŽNYČION NEŠASI 
“LAISVE.”

šv. Juozo organas “D.” sako: 
“Yra tokių nesusipratusių ka
talikų. ką eidami bažnyčion vie
noj kišenėj nešasi maldaknygę, 
kitoj ‘Laisvę.’ ”

Ištikro. čia didelis nesusipra
timas. Juk geriausis katalikams 
laikraštis Vfra “Keleivis.”

Redakcijos Atsakymai.
Mrs. Gaigalas, Detroit.— 

Moterys privalo naturalizuo- 
tis lygiai kaip vyrai, t. y. tu
ri gauti pirmąsias, o paskui 
antrąsias popieras. Jei tam
sta nori plačiau tą reikalą 
žinoti, tai mes patartume įsi
gyti knygelę “Kaip tapti 
Suvienytų Valstijų pilie
čiu?” .Ją galit gauti “Kelei-

• - - — ---------- ----- —
V1O

J.
VOS 
mums regis, visai nėra. Bu
vo gandų, kad Kanadai ski
riamas M. Yčas, bet tas pa
skyrimas, rodos, neįvyko.

Svotui. — Tokio turinio 
raštų laikraštin dėti negali
ma.

redakcijoj. Kaina 25c.
Viržbauskui. — Lietu- 

konsulo Kanadoje,

■ tegavo ir valstybiniais pini
gais apmokamame bute lai- 
:kė konsulas Skinkis, o ant- 
■raji konsulas Mačiulis. Ma
ciui iš pasikalbėjimuose kri- tinginys 
tikavo Skinki, bet ir pats ne darbą daro.

Proletaras.
Buenos Aires, 
Spalis. 1930. s

1 •
Šykštus du sykiu moka — 

du sykiu tą pati

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas tarėte 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Diavo bntinsaą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popierooapdaraią 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima srnsti popisrinj doleri 
arba “Money Orderį.” Adresuoki* sekančiai:

KELEIVIS. 258 Bm*dw»y, Sorth Berta*. Mm

.5

K

K’

igSenovė* Lietuvių Ž.inyčia______

1

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO. VISUOMENĖS. LITERATŪ ROS. 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS" ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 

turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytojų, literatų.

Jau išėjo “Kulturos" žurnalo 8-tas numeris, šių 1930 metų. 
TURINYS:
1) Politinės bei socialines Lietuvos istorijos bruožai. Prof Aug. Ja

nulaitis.
2) Reliatyvistinės pažvalgos į visatą. Dr. P. Slavėnas.
3) šviesa ir gyvoji gamta. Jonas šopauskas.
4) Meilė, visuomenė ir kultūra. Vyro ir moters dvasinis pasaulis, etc. 

Dr. N. Išlondskij.
Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
19O.» metai. K. Bielinis.
“Bludas” nepabludusioj šaly. J. Radžvilas.
Didžiojo karo literatūra. Julius Butėnas.
Natūralizmui 50 metų. Pr. Daugnora.
Kritikas—kuris nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.) 
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas ) 
Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra. 
Vėjuotą naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė.
Iš rinkinio: “Mėlyno vakaro tylus aidai.” Vertė VI. Pilotas. (J.

5)
6)
7)
8)
8)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Rainis.)
16) Apžvalga. Literatūra. Gamta. Technika. Aviacija. Hygiena. ete.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
delių puslapių, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius, “KULTŪROS” žurnalas vienintelis pa
našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 
išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna
lams.

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan
čius žurnalus, butu neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS" ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu
voje. Tuom padarytą keleriopos naudos — turėtų nuolatinį 
įdomų mokslo žinių šaltinį ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą. »

“KULTŪROS” ŽURNALO Kaina labai pigi. Amerikoje 
tik 3 doleriai. Užsakant giminėms arba pažįstamiems Lietu
voje — tiktai 2 doleriai. Adresas:

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania.

r
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(I uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NUJAUSTAS KLAIPĖ
DOJ GELEŽKELIO STO

TI ES BAGAŽO KASI
NINKAS.

Sa iro laiku tarp Klaipė
dos 1 eismo įstaigų ir Lietu-

UŽMIRŠO, KUR PINIGUS 
PADĖJO.

Senieji Bernatoniai, Kau
no apskr. vietos ūkininkas 
Pranaitis, pardavęs 7 ha. 
žemės pinigus ne į banką

vos teismo buvo kilęs dėl padėjo, bet pats sirgdamas, 
šio nusikaltėlio konfliktas, j perdavė savo žmonai, kuri 
būtent, Klaipėdos teismas >2300 litų ir dar vekselius 
Geviiį buvo pasiėmęs teisti, Į gražiai sumai po grindimis 

Tlen.^an^as atėmė Gevi-!paslėpė. Paslėpus greit už- 
nį iš Klaipėdos teismo ir pri- miršo, mat sena jau buvo, o 
statė į Kauną. jr vyras visai mirties laukė.

D<bar Kauno apyg. teis-Į Vyrui mirus, pasigedo pini- 
mas Gerini nubaudė 2 me-'gų jr neprisiminus bei nera- 
tus ir 6 mėn. sunkiųjų darbų įdus, tuoj apkaltino savo kai- 
kalėjimo, atskaitydamas 8jmyną I. Čepą ir apskundė 

policijai, kuri minėtam pi
liečiui už vagystę sustatė 
protokolą ir bylą taikos tei
sėjui perdavė.

Koks buvo Pranaitienės 
nustebimas kada ji, praėjus, 
geram laikui, surado minė-

mėn. iškalėto laiko. Be to, 
teismas iš Gevinio priteisė 
geležkelio kasai 24,000 litų 
atlyginimo.

i

KAUNE PASIKORĖ MĖ
SININKAS LIANDS- 

BERGIS.
Kauno priemiesty Žalia

kalny buvo rastas pasiko
ręs pil. Liandsbergis, laikęs 
mėsos krautuvę Telšių ir 
Malūnų gatvės kampe. Mi
nėtas Liandsbergis norėjęs 
nusižudyti sekmadienį ir 
ruošęsis šokti Nemunan nuo 
Panemunės tilto, tečiau kaž
koks kareivis sutrukdęs. Da
bar, kaip kalbama, jis atsi
kėlęs 5 vai. lyte, pabudinęs 
vaikus, atsisveikino su jais 
ir išėjo. Vaikų sąsiuvinė
liuose padaręs užrašų, linkė
damas jiems laimingai aug
ti, o pats toliau negalįs gy
venti. Pakeliui eidamas, nu
sipirkęs naują virvę ir pasi
koręs. Liko žmona ir du vai
kai. Policijos žiniomis, savi
žudybės priežastis esanti 
šeimos nesantaika.

TRAUKINfS UŽVAŽIA
VO ANT ŽMOGAUS.
Pilviškių ir Kazlų Rudos 

keleivių traukinys užvažia
vo ant vežimo ir sunkiai su
žeidė ūkininką Lemdžių iš 
Senažiškių kaimo, Mariam
polės apskr. Be to, trauki
nys arkliui nulaužė koją.

KAUNE KALBAMA 
APIE KARĄ.

Ryšy su Vokietijos fašis
tų laimėjimu, Kaune plačiai 
kalbama apie karo galimu
mus.

DIDŽIAUSIAS KARPIŲ 
ŪKIS LIETUVOJE.

Didžiausias karpių ūkis 
Lietuvoje yra Kurtuvėnų 
dvare. Jis priklausė p. Pla- 
teriui. Dabar, kai parceliuo
jamas Kurtuvėnų dvaras, jis 
paliekama nepailiestu, kaipo 
atskiras ūkis. Nustatyti tam 
ukiui sienų p, žemės ūkio 
ministerio parėdymu buvo 
nuvykusi į vietą speciali ko
misija. Tam ukiui numatyta 
palikti apie 400 hektarų.

GRĮŽO IŠ UŽSIENIO AD
VOKATAS A. BULOTA

Į Mariampolę grįžo iš už
sienio advokatas A. Bulota. 
Po pasikėsinimo ant Volde
maro, A. Bulota ir A. Bulo
tienė buvo ištremti koncent
racijos stovyklom Vėliau 
jiems buvo leista išvykti už
sienin, o pagaliau ištrėmi
mas I 
Bulota gydęsis

KIEK LIETUVA PAGA
MINA IR IŠGERIA 

SVAIGALŲ.
Per šių metų 6 mėnesius 

pagaminta alaus 6,598,600 
litrų. 1920 metais pagamin
ta tik 5,216,800 litrų. Degti
nės šįmet pagaminta 2,489,- 
365, pernai pagaminta 2,- 
549,422. Šįmet parduota už

buvo atmainytas. A. 19,971,828 litus. Pernai par- 
_____užsieny da- duota už 19,536,941 litą; 
bar sugrįžo ir vėl užsiėmė 1928 metais parduota už 
Mariampolėje advokatūra. <21,696,380 litų.

LIETUVOS ŽYDAI RŪPI
NASI SAVAISIAIS.

CXX1X XC4XXXLAXę ouxx cxvivy xxxxxx^

Smagu žiūrėti į sveikus tų pinigų šmotelius drauge 
vaikus. Tokio smagumo gau- su vekseliais po grindimis, 
ni aplankęs Žydų Vaikų va- Nunešus bankan už šituos 
saros koloniją prie A. Pane- šmotelius gavo 600 litų. Kiti

pinigai žuvo ir žmogus likomunės miško, kur kasmet ]/*_*“' 
Kaur o miesto neturtingų žy- nekaltai įtartas.
dų apie 100 vaikų gauna po 
6 są\aites poilsio ir gerą 
maiši ą. Kolonija išlaikoma 
švariai, 1 kaitą per sąvaitę 
aplanko dr. Alpernas, yra 
mokytojas, visi vaikai prieš 
einant gulti prausiasi ir maz
goja kojas, valo dantis. To
kias kolonijas galima vadin
ti higienos mokyklomis. 
Vaikai, pabuvę kolonijoj, ne 
tik sveikesni palieka, bet ir 
patys žinos, kaip reikia hi
gieniškai gyventi ir savo na
miškius higienos pamokins. Prokopavičius Jurgis. 
Geistina butų, kad per to- jie Panemunės valsč. 
kias kolonijas pereitų visi ' ' ' - - -
musų pradžios mokyklų mo
kiniai.

Ši kolonija išlaikoma Žy
dų Vaikų Kolonijos Draugi
jos ir ją reikėtų remti vi
siems, kuriems rupi vaikų 
sveikata.

Tai ką daro nemokėjimas 
su pinigais apsieiti.

SMARKIOS MUŠTYNĖS 
PANEMUNĖJ.

Panemunėj įvyko tikras 
karas. Dalyviai jo šie: Si
mas Mickus, Kazys Mickus, 
Jėznvs Pranas, Čepukaitis 
Ignas, — tai viena šalis; ki
ta : Samolis Leonas, Podžiu- 
nas Jurgis, Tamoliunas Juo
zas, Vaičiukaitis Simas ir 

Visi 
uki- 
Visi

KRIKŠČIONYS JAU ĮS
TEIGĖ INTELIGENTŲ 
VAIKAMS MOKYKLĄ.
Kaune, ateitininkų rū

muose atidaryta inteligentų 
vaikams pradžios mokykla. 
Ją Įsteigė katalikų mokyto
jų sąjunga. Mokyklos laiky
tojas — pirmininkas Dr. Kl. 
Ruginis.

UNIVERSITETO VADO
VYBĖ PATVIRTINTA.
Prezidentas pasirašė raš

tą, kuriuo prof. Čepinskis 
skiriamas trejiems metams 
rektorium, o prof. kun. Čes
nys — prorektorium. Nau
jas rektoriatas jau eina savo 
pareigas.

ninkai. Jų keli vedę, 
tvirti, augaloti vyrai.

Muštynės tarpe jų prasi
dėjo Neimarko traktyriuje. 
Mušėsi peiliais, krėslais ir 
branktais. Tą pastebėję po
licininkai K. Petraitis ir J. 
Bunkus mušeikas pradėjo 
malšinti. Tada J. Bunkui 
Simas Mickus smogė brunk- t 

Rokišky statoma gimna- tu į gahą, padarydamas 3 
zijos rūmai. Jau baigtas po- žaizdas. Polic. K. Petraičiui 
žeminis skyrius, kur mano- pr. Jėznvs dūrė peiliu, bet 
ma įrengti rūbines, sargams perdūrė tik šinelį. Padedant 
butus, sandėlius ir tt. Bai- ginkluotiems 5 pulko patru- 
giamas mūryti pirmas aukš- liams, mušeikos buvo suim
tas. Gimnazija turi būti 
baigta iki 1931 metų rug
piučio 1 dienai, ir kitais me
tais mokslas butų naujuose 
rūmuose.

Dabar gimnazija išmėty
ta 4 namuose dėlto tinka
mas darbas neįmanomas.

Griežta disciplina. Gim-

ŠAULIO MEILĖS TRA
GEDIJA.

Kretingos aps., Salantų 
valsčiuj šaulys Lučinskas iš 
Petučinos kaimo šovė Į 19 
metų amžiaus Magdę Jonuš- 
kaitę iš Selenių kaimo. Pas
kui šaulys Lučinskas mėgi
no pats nusišauti. Lučinskas 
ir Jonuškaitė be sąmonės 
nugabenti Į ligoninę.

ROKIŠKIO PADANGĖ.

ti.
Pasirodo, kad jie 

važiavo, kaipo seni 
via i, registruotis į 
valdybą ir smarkiai 
pradėjo muštis.

Po susipiaustymo 
rodė taip: Jurgiui Podžiu- 

• nui padarytos 5 žaizdos gal-.

visi su- 
karei- 
miesto 
Įsigėrę

jie at-

ATVYKO Iš LIETUVOS.
Rugsėjo 29 dieną per Klaipė

dą švedų-Amerikos Linijos lai
vu “Gripshohn” atvyko šie as
menys :

Jonas Lukpetris i Clevelandą. 
Julia Vaitkaitė i Springfieldą. 
III.. Simas Iremskis Į New York, 
N. Y.. Alfonsas Skutuma i Chi
cago, III.. Elzbieta Skutuma i 
Chicago. III.

Į Kanadą:
Elzbieta. Janošonytė, 

tVainatain ir Apolionija 
kaitė, visi i Montrealą.

. • i x i _ iiui pelitai viu> u eai-
nazips Pedagogų tarjba p -Jvoje Simui Mickui smarkiai 

nri m r> o rz 11 -trieilei •> ' - _ -
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PALEIDO STUD. V. BANĮ.
Prezidento aktu paleistas 

iš Šiaulių kalėjimo stud. VI. 
Banys ir dar 5 Tauragės pu
čo dalyviai.

Banys buvo pasmerktas 
miriop, paskui pakeista ka
lėjimu kol gyvens. Pučo me
tu Banys buvo sužeistas į 
dešinę ranką, kuri vėliau li
gi alkūnės buvo nupjauta. 
Banys iškalėjo apie trejus 
metus.

LIETUVOS EKSPORTAS.
Iš Klaipėdos šaldytuvų 

per vieną sąvaitę išvežta į 
užsienius iš viso 4,027 stati
nės sviesto ir 1,230 centne
rių bekono. Palyginus su pe
reita sąvaitę, sviesto išveži
mas nesumažėjo (4,025), 
o bekono išvežimas žymiai 
padidėjo (940).

PRODUKTŲ RINKOJ.
Pamidcrų (tomeičių) se

zonas jau baigiasi. Nuo 50 
centų už kilogramą, jos pa
brango ligi 1.20 lit. Grašių 
šįmet mažai, obuoliai negra
žus, nes paskutinės liūtys 
priveisė daug obuolinių pa
razitų. Laukiama vėlyvų 
slyvų.

PALEIDO KALINIUS.
Iš Kauno sunkiųjų darbų 

kalėjimo paleista Gniedo- 
vas Petras kom., baustas 12 
m., Kazlauskas VI. pleč., 
baustas 15 m. ir Marcinkevi
čius Jonas, baustas 15 m., 
Lazdynas Ben. baustas 10 
m., Sadauskas St. baustas 
ligi gyvos galvos.

II
Mina' 

Norei-i
Rep. ■

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 25^, 50*, 4K?

SAMPELIS DYKAI 
rašyk Pepsinic Seltzer Cb. 

Momstsr. Mass. I

KOMUNISTAI IŠKABINO 
VĖLIAVĄ SU OBALSIAIS

Aną dieną Šiauliuose prie 
Nuroko fabriko komunistai 
iškabino vėliavą su obal- 
siais. Vėliavą policija 
plėšė.

nu-

K. AMBROZAITIS 
LAISVAS.

Darbo federacijos lyde
ris K. Ambrozaitis, kurį va
sario mėn. Kauno karo ko- 
mehdantas buvo išsiuntęs 
tėviškėn, jau laisvas ir galįs 
<ur nori gyventi.

I

MARGUMYNAI.
Taliumas.

Ne taip senai amerikietis 
Adams išrado metalą “ta- 
liumą.” Taliumas buvo toks 
pat kietas kaip kad ir plie
nas ir du kartu už jį leng
vesnis.

Savo išradimu Adams iš
šaukė didelį triukšmą galin
game pieno truste. Trustas 
mobilizavosi prieš Adamsą. 
Kuriam laikui praslinkus, 
Adams pateko i bepročių li
goninę ir ten pabaigė savo 
dienas, negalėdamas per
duoti kitiems savo išradimo 
paslapties.

Išradėjo likimas.
Prieš 25 metus rusų išra

dėjas Filipovas vykusiai de
monstravo elektros lempu
tės uždegimą iš gana dide
lio atstumo (25 kilometrai). 
Greit išradėjas buvo rastas 
negyvas savo namuose. Jo 
išradimo paslaptis taip pat 
dingo.

Tik dabar Markoni pavy
ko iš didelio atstumo uždeg
ti elektros lemputes.

Piloma.
Piloma, tai audinys, kuri 

išrado graikai. Piloma ne
galima buvo perkirsti net 
kardu. Graikų kariai dėvė
davo 
šarvų, 
negali 
gaunama piloma.

pilomą vietoj plieno 
Mokslininkai iki šiol 
sužinoti iš ko buvo

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

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

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio. Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.* Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvm- 
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVIATHAN 
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusią keliavimo espertų.

S. S. GEORGE WASHINGTON
(Didžiausias Amerikos cabin laivas)

išplaukia gruodžio lOtą 
(Tiesiog i Hamburgą) 

Asmeniškai JOSEF Tt’RCK. gerai žinomo Netr Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės į vietinį savo agentą ar 
tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
BOSTON OFFICE GESERAL OFFICES
A. Maclaaae . Gea. Agt. 43 nreaOnay
73 Statė Street Xew Vark City

liuosavo iš gimnazijos visus 
mokinius, kurie neatvyko 
pirmą mokslo dieną gimna
zijom Mokiniai turėjo pa
duoti prašymą, kad juos at
gal priimtų. Pedagogų Ta
ryba dabar persvarstė moki
nių priėmimo klausimą. Kai 
kurių mokinių priėmimo rei
kalu prisiėjo kreiptis į švie
timo ministerį.

Motorciklų katastrofa. 
Dviejų gatvių kertėje susi
dūrė du motorciklistai. Ap
lamdyti motorcikliai ir su
žeisti važiavusieji. Urėdo 
buhalteri prisiėjo nugabenti 
ligoninėn, antras motorcik- 
listas studentas mažiau nu
kentėjo.

perskruostas veidas, Jonui 
Samuoliui milinėj padaryta 
4 skylės ir pradurta galva, Į 
Prokopavičiui Jurgiui smar-( 
kiai sudaužyta galva, kiti į 
sužaloti mažiau.

5 mušeikų buvo nuvaryti* 
į valsčiaus valdybos dabok- j 
lę, 4 į 5 pulko daboklę. Da- Į 
boklės išdaužyti langai, už 
ką mušeikos sumokėjo 25 
litus.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Įv LIETUVĄ 
Švedų Amerikos Linija

(Swedish American Line) 
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenburg)

•z

RUOŠIS DERYBOMS 
SU RUSIJA.

Lietuvos vyriausybė, bai
gus derybas su Latvija, pra
dėsianti rengtis deryboms 
prekybos sutarčiai sudaryti 
su SSSR. Derybos prekybos 
sutarčiai sudaryti tarp Lie
tuvos ir SSSR, prasidėsian
čios 1931 m. pradžioj.

PABĖGO KALINYS.
Iš Panevėžio kalėjimo 

daržo pabėgo kalinys Juo
zas Matusevičius, baustas 
pusantrų metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nosipirkite PAIN-EXPELLERTO: 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. N*ra nieko gerrtnio kaip 
PAIN-EXPELI.ERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Inflūenzos, 
Galvos ir Krutinus Peršalimų, Kosu
liu. Paprastų Berklis Skaudėjimų. 
Neuralgijos. Strėndieglio, Reumatiš- 
kų Skausmų ir 1.t- Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusimušimų. Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

3S ir 70 centų didumo bonkutfaa, 
, Jri ju»U vaistininkas neužlaiko / 

PAIN-EXPELI.ERIO. / 
tai rašykite stačiai mums. g 

į The Laboratoriesof
' P.AD.RICHTER 
L * CO.
■ Berry & So. Sth Sts. f Brooklyn, N. Y.

IJetuviy Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 

NAUJAM MOTORLAIVI

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

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

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
M. S. KUNGSHOLM................... šešt. Spalio 11.

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. DROTTNINGHOLM .... šešt Spalių 18
S. GRIPSHOLM................ šešt. Lapkričio 1
S. KUNGSHOLM................ šešt. Lapkričio 8
S. DROTTNINGHOLM .. šešt. Lapkričio 29
S. GRIPSHOLM....................šešt. Gruodžio 6

S. 
M. 
M. 
S. 
M.

KilIS 
PAIN1*

»

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausj 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.

Dokumentai apie Kolumbą.
Vienoje senoje ispanų 

bibliotekoj rastas rankraštis 
apie Amerikos atradėją Ko
lumbą, rašytas prieš 400 me
tų. Rankrašty aprašomas 
Kristopo Kolumbo gyveni
mas ir kelionės. Iš dokumen
to matyt, kad Kolumbas bu
vo knygų pardavėjas ir gi
męs ne Genujoj, kaip iki 
šiol buvo manoma, bet Mi
lane, šiaurės Italijoj. Istori
kų tarpe šis raštas sukėlė di
delę sensaciją.

i

000000000000000000900000* į

Praleiskit Kalėdas \ 
Senojoj Tėvynėj i:

Prisidėkite prie musų bile vie- i i 
nos asmeniniai prižiūrimos Į [ 
Kalėdinės Ekskursijos j

LIETUVĄ
Keliaukite greičiausiai plau- i 

i klojančiais garlaiviais, kurie Q 
išplaukia iš New Yorko S

BREMEN
GRUODŽIO 6 d.
EUROPA

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS J ! 

LIETUVĄ
Arba keliaukite populiariu \ 

kajutiniu garlaiviu
BERLIN .. Gruodžio 11 d. X

Informaciją klauskite pas X 
vietinį agentą arba ų

NORTH GERMAN g
LLOYD 2 

65 Statė St.. Boston 5

|0000000000»SQC03CCMCMO A

Greitas Laivų Patarnavimas i Earopą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

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

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

ŽYMIAUSIO LIETUVIO DAINININKO

JUOZO BABRAVIČIAUS
— rengiama —

Didele Rudenine Ekskursija 
LIETUVON 

Skandinavų Amerikos Linijos
* Populiariu ir Dideliu Laivu

“FREDERIK VIII
Iš New Yorko Spalių 18 d., V.D. 1930

1 KLAIPĖDĄ
Per Kopenhageną 

NEVĖLUOKIT—RUOŠKITĖS IŠ ANKSTO!
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės

Pas Savo Agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, 
248 Washington Street, 
130 No. La Šalie Street,

New York City 
Boston, Mass. 

Chicago, III.

1Iv»
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Vietinės Ziniosi
PREZIDENTAS HOOVE- 

R1S BOSTONE.
000. Butlegeriai. sakoma, 
jau pristigę degtinės, nors 
turėję pilnus skiepus prisi
krovę.Komunistų demonsttracija 

prieš jį neįvyko.
ŠĮ panedėli Bostonan bu

vo atvažiavęs prezidentas 
Hooveris su savo žmona. Jo 
traukini lydėjo nuo Provi- 
dence'o iki Bostono 6 armi
jos orlaiviai. Paskui da karo 
formacijose orlaiviai skrai
dė virš Bostono. Pribuvus 
prezidento traukiniui Į Back 
Bay stoti, pastatyta ant Bos
ton Common sodo milicijos 
lengvoji artilerija iššovė 21 
kartą jo pasveikinimui. Prie 
arsenalo taipgi buvo šaudo
ma iš kanuolių-

Pasisveikinęs su miesto 
šeimininkais, prezidentas at- žmones, kurie buvo su, - 
sisėdo į laukusi jį automobi- nnkę tenai be reikalo. Buvo 
hų ir nuvažiavo i Copiej (daug girtų. Tuos areštavo 
Plazą pešbutĮ. o ištenai tuo-1 (Įjję girtų Iegijonierių ne
jaus i Amerikos Legijono kliudė). Tas policijos žygis 
konvenciją Bostono Arenoj; sutraukė da didesnę minia 
ir tenai pasakė legionie-. žmonių ties viešbučiu. Išei- 
riams prakalbą. ^ , |ti iš viešbučio pasidarė visai

Paskui sugrįžo atgai Į .nebegalima. Tada vienas 
Copley Plazą. papietavo ir policijos seržantas liepė rai- 
nuvyko i Statler Hoten, kuru- ’• -
dabar yra laikoma Ameri- __ j.
kos Darbo Federacijos kon- naj tuojaus

Policija sukėlė riaušes.
“Ties Statlerio viešbučiu 

šio panedėlio naktį raiti po- 
licmanai sukėlė riaušes." 
sako Bostono "Herald." Ir 
toliaus laikraštis pasakoja, 
kaip tai Įvyko. Sako, pusė 
po pirmos nakties laiku prie 
viešbučio prisirinko tiek 
žmonių, kad niekas negalė
jo tenai nei meili, nei išeiti: 
mat. tenai yra apsistoję A- 
merikos Legijono konvenci
jos delegatai. Taigi polio: 
ėmėsi daryti tvarką. Ji pra
dėjo mėtyt iš viešbučio vi- 

n«i-

vencija, ir tenai pasakė pra
kalbą.

Pusė po trijų Hooveris 
jau atsisveikino su Bostonu 
ir išvažiavo Į King’s Moun- 
tain, N. C.

Policija tikėjosi, kad pre
zidentui atvažiavus, Bosto
no komunistai Įtaisys de
monstraciją ant gelžkelio 
stoties, kaip jie buvo padarę 
pereitą sąvaitę Clevelande. 
todėl buvo privaryta daugy
bė policmanų ir kareivių, 
kad pasirodžius kokiam 
nors judėjimui, tuojaus ji 
sutrempus. Tečiaus niekas 
jokių demonstracijų neban
dė kelti.

Legijono konvencija 
____ Bostone.

Šią sąvaitę Bostone susi
rinko Amerikos legijono 
konvencija. Delegatų suva
žiavo iš Įvairių valstijų. Jo
kių politinių klausimų legi- 
jonierių konvencija nesvars
tė, nes jų konstitucijoj esą 
pasakyta, kad jų organiza
cija yra nepolitinė. Net pro- 
hibicijos klausimo, apie ku
ri dabar kalba visa šalis, 
konvencija visai nediskusa- 
vo.

Amerikos Legijonas susi
darė po pasaulinio karo iš 
buvusių Amerikos kareivių. 
Tai yra gana skaitlinga or
ganizacija ir politikieriai su 
ja labai skaitosi. Todėl ir 
dabar Bostono policijai Įsa
kyta Iegijonierių neareštuo
ti, kad ir kažin koki triukš
mą jie keltų. Pagal Įstaty
mą, girti žmonės turi būt 
areštuojami; bet legijonie- 
rių ir už girtybę Įsakyta ne 
areštuoti. Jeigu kuris jų bus 
taip nusigėręs, kad negalės 
jau paeiti, tai paimti ji gra
žiai ir nuvežti miesto ligoni
nėn, kur bus suteikta jam 
daktariška pagalba. Ir mies
to ligoninėj tam tikslui iš 
kalno jiems paruošta kam
bariai ir lovos.

Žinodami, kad jie turi to
kių privilegijų, legijonie- 
riai tuojaus ir pradėjo jomis 
naudotis. Panedėlio vakare 
Bostono gatvėse pasirodė 
jau pusėtinai Įsigėrusių legi- 
jonininkų, šokant ant kam
pų džiką arba dainuojant. 
Vieni jų turėjo prisitaisę 
raudonus bei mėlynus usus, 
kiti nusimalevoję savo nosis 
žaliai, ir tt.

Miestas pasipuošęs vėlia
vomis ir biznieriai tikisi pa
daryti gero biznio iš šitos 
Iegijonierių konvencijos. 
Manoma, kad konvencijos 
delegatai su savo žmonomis 
bei meilužėmis paliks Bosto
ne nemažiau kaip $5,000,-

tiems policmanams pulti mi
nią arkliais. Ir raiti policma-

► Įsibriovė mi- 
nion. užlipo net ant šaligat
vių ir pradėjo žmones min- 
džiot arklių kojomis. Pasi
darė didžiausis moterų klyk
smas, kilo stačiai panika, 
nes pabėgti žmonėms nebu
vo kur. Net legijonieriai pra
dėjo protestuoti prieš poli
ciją. kad ji taip brutališkai 
elgiasi. Kelis kartus raiti po- 
licmanai veržėsi i minią ir 
vis negalėjo jos išskirstyt. 
Pagalios seržantas atšaukė 
savo raitelius ir nuvedęs 
juos Į šoninę gatvę pastatė. 
Daug žmonių. I_ ’______
susirinkę pažiopsot, tapo su
žeista. Minia ujo ir koliojo 
policiją kaip vilkus. Triukš
mas buvo girdėt per kelis 
blokus. Legijono viršininkai 
sako, kad šitų riaušių visai 
nebūtų buvę, jeigu policma- 
nai nebūtų arkliais lipę Į 
minią.

Kviečiai atpigo, o Bostone 
duona pabrango.

Nors pasaulio rinkos už
verstos kviečiais ir jų kaina 
kas diena krinta, vienok Bo
stone duona eina brangyn. 
Kodėl duona brangsta, kuo
met miltai atpigo, kuras pi
gesnis ir darbininkų algos 
žemesnės, tai sunku supras
ti. o vienok taip yra. Pa
vyzdžiui, pernai bačka kvie
tinių miltų šiuom laiku bu
vo $7.00. o tokia pat bačka 
miltų šįmet kaštuoja tik 
$4.50; tuo tarpu 100 sva
rų duonos Bostone pernai 
buvo $8.70, o šiandien 
$8.80. Kas nors čia apvagia 
visuomenę ir daro gražų 
pelną, 
tvarkos 
butų.

i

)'

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija.

Scatlerio Hotely, kur susi
renka milionieriai, ši pane- 
dėli atsidarė Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija. 
Nedarbininkiškose apysto- 
vose susirinkusi, nedarbi
ninkiškai ji išrodė. Kalbėt 
joje buvo pakviesti tokie re
akcijos šulai, kaip guberna
torius Allen. kardinolas 
O'Connell ir jiems panašus.

Federacijos prezidentas 
Green. kaip žinia, yra prie
šingas darbininkų apdrau- 
dai nuo nedarbo. Ir šitoj 
konvencijoj jis kalbėjo, kad 
tokia apdrauda darbinin-i 
karas esanti "nenaudinga.” j Stephen Peters, o----
i a. yra ti<ra ouržujo mintis, amžiaus senukas, ŠĮ panedė- bet užtai smarkiai nukapo- 
Bet jeigu p. r.ui Greenui pri- įį j)ergyveno didelę sensaci- jo algas. Kurie pirmiau už- 
sieitu pabūti k kius metus jį .Visų pirma jisai pastebė- dirbdavo po $40 i sąvaitę, 
bedarbe*, tai jis L'***“ - ---- 1 ’ ’ ~
bėtu.

Dėlė:
4<A*. Di iž

38-tas METINIS BALIUS
D. L. K. Vytauto Draugystė, Rengia Labai Gražų Balių,

PA\ThčI YIF

, 13 D. SPALI Ų-OCTOBER, 1930 M.
COLUMBUS DAY 

Prasidės nuo 6 vai. vakare. 
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., South Boston. Mass.
Balius bus visais atžvilgiais gražus. Bus gardžių užkandžių ir sal
daus gėrimo. MUZIKANTAI BUS RINKTINIAI.

Malonėkite visi atsilankyti ir gražiai pasilinksminti. Ypatingai 
čia augęs jaunimas, nepamirškite to gražaus baliaus.

Kviečia VYTAUTO DR-STĖS KOMITETAS.
PASARGA: Per Balių ir iki Naujų Metų, Nauji Nariai bus pri

imami į Draugystę už pusę įstojimo. Pasinaudokite ta proga ir pri
sirašykite prie Vytauto Draugystės.

Atmušė 3 banditus nuo savo Nukapojo algas,
automobiliaus. į Cambridge’uj pianšapė

60 metų pradėjo biskĮ geriau dirbti,

-Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURN1TURE and PIANO MOVERS 
| tolimesnius vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage
11 R1LL ST.

Reikale kreipkitės 
gerą patarnavimą.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis

724 
prie

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite ’

ĮccocooooooooooeoooeMeoec;

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

107 SUMMER STREET, 
LAKRENCE, MASS.

1=

: Dr. J. C. Landžius!;
' (SEYMOUR) •♦ 
t
I 
t 
i 
«I _ _ _ . „
booooooooooooooooooeoooood

718 COMMON H EALTH
BOSTON, MASS. 

TeL Kenmore 7825. 
Valandos: 2—1 ir 7—8.

AVĖ, į
| 
f i

I

I

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vok. 
NEDĖLIOMIS: 

)Jd 1 ▼. po pietą
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadvay, tarpo C ir D St,

80. BOSTON. MASS.

ĮpAKIAY AUTO SERVICeĮ ^SSB
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausiaiaisymo 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 gazc- 1 
liną pas mm.

ttl

Kitaip kai- j0, kad Į jo automobilių su-! dabar uždirba tik po $30. i 
lipo kaž kokie 3 vyrai ir jau Nukirto net ir tiems, kurie < 

........paprastai gaudavo po $12— < 
15 dolerių: dabar jie gauna ' 
po $10 savaitei.

Prieš nukertant algas, bo- ' 
sai atnešė ir padalino vi- į 
siems notas, kuriose paša- I 
kyta, kad mokesnis už dar-' 
bą sumažinamas. Nori — 
dirbk, nori eik: nieks ta
vęs nepaiso. Bet kur eisi, | 
kad visur tas pats. S

Algos nukirsta net ir ma- $ 
žesniems boseliams. V.

Areštuoti 163 girtuokliai, j g
Pereitos subatos vakarą 'X 

ir nedėldienį Bostone buvo(| 
areštuota 163 žmonės taip £ 
pasigėrę, kad jau nebegalė
jo paeiti. O jau 12 metų 
kaip saliunai uždaryti.

16-tas BALIUS
Rengia Lietuvių Jaunuomenės Dr-ja, 

Fanedėly, Columbus Day,

Spalio-Oct. 13 d.,
Odd Fellows Svetainėje, 

(Centrai Square)
536 Massachusetts Avė., 

Cambridge, Mass.
Pradžia 5:00 vai. vakare.

Kviečiame visus lietuvius atsilan- 
' nes yra pasamdyta Specialė
Orchestra su dadėčkais.

Kviečia L J P. DRAUGIJA.

garų yra su viršum rengiasi važiuot. Supratęs, 
■ma ;ų yra griež- yra vagys, jis pribė-

atę pr.es prohibici- g0 prįe ^avo mašinos ir pa- 
Kad konven- šokęs ant lentos pradėjo 

. rej^a' grumtis su banditu, kuris šė
mą yrtmoicros Irta- j^jo prie automobiliaus vai- 

(ro. Du kiti banditai tuo tar- 
;pu pabėgo. Tuomet likęs 
banditas išsitraukė braunin
gą ir norėjo Petersą šauti, 

. bet brauningas užsikirto. 
Banditas taikė į senuką dar 
antrą ir trečią syki, bet gink
las atsisakė šauti, 
vagis leidosi bėgti, 
Peters paskui jį 
šaukti: “Laikykit
Ant Massachusetts avė. 
Belvidere st. kampo polic
manas vagį sučiupo. Pasiro
dė, kad jis yra lenkas, Frank 
Latuski iš Peabody, ir vos 
tik kelios sąvaitės atgal bu
vo išleistas iš kalėjimo.

šokiaHFpuikus
BALIUS.

įvyks šią subatą, October- 
Spalio 11. 1930, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių M. Žinyčioj, 
kampas 4-th ir Atlantic Sts. 
Pramogą rengia L. M. Ž.. 
Ratelis. Moterys prižada at-' 
silankiusiems suteikti gerą 
laiką. Bus labai gera muzi
ka. Rengia Komitetas.

Iš Deer Island kalėjimo 
pabėgo kalinys Samuel Lo
to w. Jisai apsimetė ligoniu 
ir padėtas vienas ligoninėj 
išnyko/ ■' ,

19-tas METINIS

BALIUS!
Rengia Palaipine 5 yru ir Moterų 
Draugija Vienybė. Brighton, Mass.

Columbus Day, 
SPALIO-OCTOBER 13 

Lietuvių Svetainėje 
26 Lincoln Street, 

Brighton, Mass.
Sale atsidarys 6 vai., o šokiai prasi

dės 7 vai. vakare.
K upp-Stephen's Revelers Orchestra 
iš Broektono Grajis Lietrviškiis ir 
Angliškus šokius.

Vietos ir apielinkės jaunimą kvie
čiam atsilankyti į šį metinį balių Ne- 
atsilanke gailėsitės, nes bus skanių 
valgių ir šaltos košės.

įžanga 50c.
Kviečia KOMITETAS.

rai n 
ja ir manoma, 
cija i 
lauja: 
tymo atšarkim. . Bedarbei 
sumažini k r.ver.ci;a siūlo 
sutrumTinri valandas.
Sak.. ruri ’ m Įvesta visoj 
Amerik ; 5 valar. lų darbo 
diena.

r? ~~

f

Lietuviai dalyvaus tautų 
kostiumų baliuje, 

išy su Bostono 300 
sukaktuvėmis, atei- 

sąvaitę. 17 spalių, 
Garden salėje bus 

mas Tercentenary 
Costume Bali, kur 
taurų dalyvaus ir 
Įžanga bus $5.00 
Kiekviena tauta 

tris grupes.- .

I

Tuomet 
o senis 

vytis ir 
vagj!” 

ir

VIKTOR VAITA1TI3
415 Old Colony A»e_

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 9777.

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4, 

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

KRAUTUVES.
Inšiurinu: ALTOMOBIL1L S,
NAMUS, FORNĮŠILS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžiu gyvastį ir sveikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R- J- VASIL

t' 409 Broadvvav, So Boston, Mass

į DR. J. MARCUS
Į Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kronišką ligą 

moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
Elektriką ir 606 gydoma

‘ jei reikalas.
{ 261 Hanover St.. Boston, Mass.
> Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
| Nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 
Į - - ----

Lietuvis O^tometnstas

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

J. L PASAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, jlaaa.

meru 
nančią
Boston 
vadina 
Cclonial
tarp kitų 
lietuviai, 
asmeniui 
turės pas 
būtent:

A. Tris gražiausias mer
ginas. kurios dalyvaus gra
žuolių konteste.

B. Tris poras (3 merginas
. - , zir 3 vaikinus) tautiniuose
kurie t>u\ o,ĮCOgtjuinuose kurios daly

vaus kostiumų konteste.
C. Grupę šokikų, kurie 

dalyvaus visų tautų šokiuo
se.

Geriausia pasižymėju
siems bus skiriamos dova
nos.

Lietuviškų kostiumų kon- 
testantus tvarko p. Ona Ka- 
počienė. o šokius — M. Mi- 
chelsonienė.

Radio paroda.
Pereitą sąvaitę “Boston 

Garden” Įvyko radio paro
da. Parodoj dalyvavo apie 
3-5 firmos. Radio srity pada
ryta daug pažangos ir imtu
vų kainos eina vis žemyn. 
Mat, bedarbė atsiliepia vi
sur.

FREEDMAN and 
MILLER

PLUMBING and HEATING 
Permainų ir Pataisymų Darbas 
musų Speciališkumas. Aprokuo- 
jam iš aukšto. Darbas užtikrintas.

254 BROADMAY
(prie IVashington St.) 

BOSTON. MASS.
Tel. Hubbard 6707. 
Gyvenimo Tel. Garrison 6028.

Dorchester Clothing Shop 
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAšlNAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Te’. Columbia 3240.

i

f

TeL Porter 3789

Dr. Jobn Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHLSETTS AVTL, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

•  

D.,

Prie socialistinės 
tokios vagystės ne-

darbininko padėtis.

“Tarpininke” permainos.
Prieš porą metų So. Bos

tone pradėjo eiti mėnesinis 
žurnalas “Tarpininkas.” Vė
liau jis tapo savaitraščiu. 
Buvo organu vaizbos bu
tams. Redaktoriavo Dr. Pus
kunigis.

Šiomis dienomis Dr. Pus
kunigis rezignavo. “Tarpi
ninkas” nustojo būti vaiz
bos butų organu ir išėjo nau
ju vardu: “Naujas Tarpi
ninkas.”

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

Už PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

II Ticknor st., So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M. _

: LIETUVIŠKA • 

: BUČERNE į
♦ Užlaikome geriausią tavorą iri
{parduodame pigiausia kaina. Mė-} 
t sos visuomet šviežios. t
| Taipgi užlaikome šviežius die-|
♦ gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. t
{ Pagardinimui Chop Suey, var- J 
I tokit China Boy Soy Sauce, 15c. | 
| už bonką. ;
I Lietuviški skilandžiai .—sv. 35c i 
{ Švieži sūriai nuo fartnų. j
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut I
’ pigiai ir gerą. |
♦ J. PATKAU3KAS «
J STRAND CASH MARKET !
» 331 BROADVVAY. SO. BOSTON. i 
I Telefonas: So. Boston 0551. {

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

I). CABIT (Reg- Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

LAIDOJIMUS 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina g»- 
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

; 1 JONAS PETRUŠKEVIČIUS
< Lietuvis Graborios
J ► 162 Broadway. So. Boston, Mass 

Residence: 313 W. 3-rd street.
Į* Telefonas: So. Boston 0304-W.

r

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE 

BOSTON. 
CLYMPIA TH KATRE BLDG, 

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

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

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1586 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

z

Bloga
Susiduriau anądien savo --------------

pažįstamą, kuris pasiskun- East Cambridge'uje auto- 
dė štai ką: mobilius užmušė vaiką, ku-

“Veik metus laiko išbu- ris netikėtai išbėgo Į kelią, 
vau be darbo. Nesenai ga
vau darbą foundrėj. Darbas 
sunkus, bet džiaugiuosi ir 
toki gavęs.

“Apie pietus bosas man 
atnešė orderi. O kiek man 
mokėsit už darbą? klausiu 
boso. Sako, $12 savaitei. Aš 
ėmiau aiškinti, kad už tuos 
pinigus su šeimyna negalė
siu išgyventi. Tuomet bose
lis paėmė iš manęs orderi ir 
liepė eiti namo. Su ašarom 
turėjau prašyti, kad paliktų 
mane darbe.”

Reiškia, darbininkui bur
na užčiaupta ir jis nemur- 
mėdamas turi dirbti už tiek, 
kiek darbdavio “loska” duo
ti! F.

LINKSMAS BALIUS 
Ir “Smoke and Talk”

Rengia South Bostono Lietuvių 
Ukėsų Draugija. Subatoje.

SPALIO-OCTOBER 11 
Lietuvių Svetainėje 
Kampas E ir Silver Sts, 

South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir tęsis 

iki 11:45 nakties.
Grajis Geriausia ROYAL JAZZ OR
CHESTRA. iš Somerville. vadovau
jama Miss Jenie Broncky.

Vietos ir apielinkės jaunimą kvie
čiam atsilankyti į šį balių. Bus puiki 
Orchestra, kur visi galės linksmai 
pasišokti. Bus visokių skanių valgių 
ir gėrimu.

Viršutinėje salėje bus šokiai, o apa
tinėje draugiškas pasikalbėjimas 
“Smoke and Talk." Visi turės daug 
linksmumo ir Įvairumo Viršutinėn 
šokių S.tlčn įžanga vyrams 40c., nio- 
terims 25c. Apatinėn pasikalbėjimo 
Salčn Įžanga visiems dykai.

į Kviečia KOMITETAS.

PAJIEŠKAU POROS ŽENOTŲ 
pusamžių žmonių, kurie sutiktų gy
vent pusininkais; šiluma ir visoks 
i’aisymas labai geras ir maža mokes
tis. Už tai reikia pridabot 3 metų 
mergaitę dienomis. Mylintieji tokią 
kombinaciją lai atsišaukia (41)
19 SUMMER ST.. W. Roxbury. Mass.

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

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

1

D., PAUL’S MENS SHOP
456 BROADMAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadvvay, netoli F 
gatvės.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST.. BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių. Kumpio. Dešrų. Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Kosto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

I
rO So. Roston lftM [5

fj
Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunaa 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiliu h D, 
gerai patarnauja. Q:
Agentūra Studebaker ir Erskine Cj 

Reikale kreipkitės ir ganai’ 
patenkintą patarnavimą. b
Pardavimo vieta: C

549 E. BROADWAT S
Taisymo vieta: n)

1 HAMLIN ST., S
kampu E FJ<M st, <

SOUTH BOSTON, MASS. M

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimu, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, 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 čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ■

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

Kaina .... 12.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

f I


