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POPIEŽIUS NORI NUVERSTI 
LIETUVOS VYRIAUSYBE.

RAGINA KUNIGUS 
I KOVĄ.

Klerikalai įniršę, kad tauti
ninkų valdžia uždraudė 

mokyklose skiepyt 
klerikalizmą.

Lietuvos padėtis kas sy
kis darosi vis sunkesnė. Ne
gana to, kad jau dešimti me
tai ji gyvena karo stovy su 
Lenkija ir kad paskutiniais 
laikais ėmė kelti triukšmą 
Klaipėdos vokiečiai, dabar 
da prieš ją stojo su ginklais 
juodasis Internacionalas.

Kaip praneša Chicagos 
“Tribūne” korespondentas, 
kurį cituoja “Naujienos,” 
popiežius įsakęs Lietuvos 
kunigams apskelbti valdžiai 
karą, kam ji uždarė klerika- 
lišką “ateitininkų” organi
zaciją ir uždraudė skleisti 
mokyklose klerikališką pro
pagandą.

Ir klausydami savo boso 
Ryme, Lietuvos klerikalai 
pradėjo jau Lietuvos vy
riausybę atakuoti, šiomis 
dienomis jie turėjo tuo rei
kalu pasitarimą Kaune, kur 
dalyvavo visi vyskupai ir 
paties popiežiaus atstovas 
Bartoloni. Šitas jėzuitas bu
vo pirmutinis kalbėtojas ir 
atvirai ragino Lietuvos ilga
skvernius eiti į kovą prieš 
valdžią.

Jisai tvirtino, kad šitos 
kovos reikalauja pats popie
žius, nes dabartinė Lietuvos 
vyriausybė sulaužiusi kon
kordato sutartį, kurią Vol
demaras buvo padaręs.

Kunigų konferencija nu
tarė tuojaus siųsti savo dele
gaciją pas ministerį pirmi
ninką Tubelį ir protestuoti 
dėl to tariamojo konkorda
to sutarties sulaužymo.

Mes nemanome, kad kle
rikalų boso pasispardymas 
Romoj galėtų Lietuvai kuo 
nors pakenkti. Pertrumpi jo 
ragai, kad jis galėtų Lietu
vą pasiekti. Bet prie dabar
tinės politinės padėties, 
kuomet Lietuva yra iš visų 
pusių priešų spaudžiama, 
valdžia gali kartais juodam 
Internacionalui ir nusileisti.

Didelis Streikas 
Vokietijoj.

Vokietijoj šiandien dide
lis sąjūdis. ŠĮ panedėlį susi
rinko naujas parlamentas ir 
fašistai mieste sukėlė didelį 
triukšmą. Buvo išdaužyta 
daug žydų langų.

Tuo pačiu laiku 140,000 
darbininkų Berlyne nutarė 
apskelbti streiką kaipo pro
testą dėl fabrikantų nutari
mo numušti 6 nuošimčius 
algos. Manoma, kad strei
kas gali apimti visą Vokieti
jos respubliką. Kadangi Vo
kietijos darbininkų unijoms 
vadovauja socialistai, tai ši
toks streikas gali būt pavar
totas ir kaipo Įrankis fašistų 
ragams nulaužyt.

ITALIJOJ VĖL DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Melfi apielinkėj, Italijoj, 
pereitą savaitę vėl drebėjo 
žemė. Šimtai žmonių pabė
go į laukus.

KOMUNISTŲ ORGANAS 
BAIGIA SKĘSTI 

SKOLOSE.
Amerikos komunistų par

tijos oficialus organas, “Dai- 
ly Worker,” jau nebegali iš
bristi iš skolų. Kaip jis pats 
praneša, gegužės mėnesy jo 
skolų buvę $19,500, o dabar 
jau $29,500. Skolos auga ne
žiūrint to (fakto, kad komu
nistai nuolatos renka tarp 
darbininkų aukas šitam lai
kraščiui palaikyti. Lietuviš
ki komunistai ir gi ne vieną 
šimtinę yra jam surinkę. Tai 
parodo, kad komunistų laik
raščiai neturi pakankamai 
skaitytojų.

BAŽNYČIOJ SUDEGĖ 
80 ŽMONIŲ.

Žinios iš Meksikos sako, 
kad San Carlos miestely 
banditai padegė katalikų 
bažnyčią su žmonėmis, ir 80 
žmonių žuvo ugny.

Ragina Kurti
Darbo Partiją.

Mt. Olive, III. — Pereitą 
nedėldienį angliakasiai čia 
minėjo 3 savo draugus, ku
rie 32 metai atgal buvo už
mušti kovoj už uniją. Alek
sandras Howat, reorgani
zuotos mainerių unijos Illi- 
nojuje vadas, pasakė ant jų 
kapo prakalbą. Kalbėda
mas apie darbininkų kovą 
su organizuotu kapitalu, jis 
ragino darbininkus taip pat 
organizuotis ir kurti savo at
skirą politinę partiją. “Aš- 
tuoniasdešimts penki pro
centai Amerikos piliečių yra 
darbininkai, bet teisybės 
mes čia nerasime, pakol ne- 
įstatysime Į valdžią savo at
stovų,” pareiškė Howat. To
dėl, jis sako, Amerikos dar
bininkai būtinai turi Įkurti 
Darbo Partiją, kuri gintų jų 
reikalus. Kai kuriose vieto
se pietų Illinojuje, jis sako, 
jau prasidėjo agitacija už 
tokią partiją. Tam pritariąs 
visas reorganizuotas Uni
ted Mine Workers unijos 
sparnas. Levvis’o sparnas 
esąs tam priešingas; bet tas 
sparnas esąs “kompanijų 
unija,” o jos vadas Lewis— 
“kompanijų įrankis.” Kova 
su Lewiso sparnu toliau ei
sianti d a griežčiau, negu iki 
šiol, pasakė Howat.

KUN. BRIČKA REIKA
LAUJA SALIUNŲ.

Kun. Antanas Brička, 
Chicagos lietuvių “nekalto 
prasidėjimo” parapijos kle
bonas ir buvusis “pilnųjų 
blaivininkų susaidės prezi
dentas,” pasakė per pa
mokslą, kad prohibiciją jam 
jau nusibodo ir jis reikalau
ja jos panaikinimo. Šitą jo 
pamokslą paminėjo net Chi
cagos dienraštis “Herald 
and Examiner.”

MILIONIERIUS ŠMUGE- 
' LIAVO DEIMANTUS.

New Yorko milionierius 
Inving T. Bush buvo nuteis
tas užsimokėti $83,000 už
tai, kad grįždamas iš Euro
pos mėgino šmugelio keliu 
įgabenti daug deimantų.

j

BRAZILIJOS REVOLIU
CIONIERIAI — NE 

BOLŠEVIKAI.
Brazilijos revoliucionie

riai nešioja raudonas žvaig
ždes. Kai kurių laikraščių 
reporteriai parašė, kad tai 
esąs bolševizmo ženklas. 
Dėl to šiaurės revoliucionie
rių vadas Juarez Tavora iš
leido šitokį paaiškinimą:

“Musų revoliucija neturi 
maištiško pobūdžio ir ją re
mia visi gyventojų sluogs- 
niai, turtingi žemvaldžiai, 
fabrikantai, vidurinės kla
sės žmonės ir darbininkai. 
Visa Brazilija į šiauryčius 
nuo Sao Francisco upės yra 
musų rankose. Visai netie
sa, kad šis judėjimas turi ką 
nors bendra su bolševikų po
litika. Tos ra’jdonos žvaigž
dutės, kurios dabar visur 
nešiojamos, tai senas libe
ralų partijos ženklas.”

ISPANIJOJ SUŽEISTA
50 DEMONSTRANTŲ.
Pereitą sąvaitę Ispanijon 

sugrįžo Katalonijos sepera- 
tistų vadas Francesco Ma- 
cia, kurį diktatorius Primo 
d e Rivera buvo ištrėmęs už
sienin. Jį pasitikti Leridos 
mieste susirinko didelė mi
nia žmonių, kurie paskui 
įtaisė mieste demonstraciją. 
Policija pradėjo demonst
rantus vaikyt ir kilo riaušės, 
kuriose buvo sužeista 50 
žmonių.

VOKIEČIŲ FAŠISTAI TU
RI SĖST KALĖJIMAN.
Trys Vokietijos karinin

kai, Wendt, Ludien ir Sche- 
ringer, buvo sugauti organi
zuojant armijoj fašistų cen
trą. Aukščiausis teismas pri
pažino juos užtai valstybės 
išdavikais ir pasmerkė 18- 
kai mėnesių kalėjimo. Pa
smerktieji padavė preziden
tui Hindenburgui prašymą, 
kad susimylėtų ant jų. Hin- 
denburgas prašymą atmetė 
ir fašistų lyderiai turės da
bar sėdėti belangėj.

NORI UŽDRAUSTI KO
MUNISTŲ LAIKRAŠČIŲ 
SIUNTINĖJIMĄ PAŠTU.

Imigracijos valdininkas 
Grover Wilmoth reikalauja, 
kad Kongresas^išleistų Įsta
tymą, draudžiantį paštu 
siuntinėti komunistinius 
laikraščius ir kitokią jų lite
ratūrą. Jeigu toks įstatymas 
išeitų, komunistų laikraš
čiai turėtų sustoti.

Romos “šventas tėvas” 
vėl išleido atsišaukimą, 
šaukdamas visą civilizuotą 
pasaulį į kovą su bolševiz- 

' mu. Jis nurodo ir būdą, kaip 
Wall Streeto bankinė fir- šita kova turi būt veldama, 

ma Lee, Higginson & Co. Sako, reikia organizuoti to- 
sudarė tarptautinį sindika- kią tarptautinę sąjungą, ku
tą, kuris sutiko paskolinti ri vestų darbininkų tarpe 
Vokietijai $125,000,000 še- propagandą prieš bolševiz- 
šiems mėnesiams, su teise mą. Tuose didmiesčių kvar- 
pratęsti šitą laiką tris kar- taluose, kur gyvena darbi- 
tus, jeigu Vokietija to nore- ninkai, turi būt steigiami 
tų. į sindikatą ineina kelio-.tam tikri teatrai, kur judo- 
lika New Yorko ir Europos mais paveikslais butų rodo- 
bankų.

VOKIEČIAI GAUNA 
$125,000,000 PASKOLOS.

mas baisusis bolševizmo vel
nias. Bet aktingiausia pro
paganda turi būt vedama 
darbininkų tarpe fabrikuo
se.

Šitai propagandai vesti 
popiežius siūlo visuose kraš
tuose kurti “vykdomuosius 
komitetus,” į kuriuos turi

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 1,000 BRAZI- 

■ LIJOS KAREIVIŲ.
Atėjusi per Buenos Aires 

žinia sako, kad Brazilijoj 
bėgant traukiniui per Cuba- 
to kalnus įvyko baisi katast
rofa. Traukinys nugriuvo ineiti visų tikybų kunigai, 
oakalnėn ir 1,000 kareivių, Pagalios “šventas tėvas” 
kurie siunčiami prieš sukilę- siūlo sušaukti net tarptauti- 
iius, buvo užmušti ant vie- nę konferenciją šitam reak- 
tos. _______ cijos darbui aptarti.

Naminis Karas
Kinijoj Baigiasi.

Komunistų armija visiškai 
sunaikinta.

NEW YORKE SULAIKY
TI RUSIJOS “STU

DENTAI.”
Šiomis dienomis New 

Yorkan atvyko iš Rusijos 
26 vyrai, kurie norėjo įsi
gauti šion šalin kaipo “stu-

Veliausios žinios iš Kini- dentai ekonominėms sąly- 
jos sako, kad naminis karas gOms studijuoti.”- Kadangi 
tenai jau eina prie galo. Vi- žmonės su tokiais tikslais 
sos Nankino nacionalistų negali būt vadinami “stu- 
valdžios pastangos dabarti- dentais,” 
niu laiku esą nukreiptos į 
Honano provincijos šiaurę, 
kur laikosi da generolo 
Feng Yu-Hsiango komunis
tinė armija (Kuminčun).

Kitur gi valdžios priešai 
esą jau sumušti ir sunaikin
ti. čengčau šiaurėje valdžios

Is Darbo Lauko.

džia visus juos ant Ellis Is- BIoomingtono I1L 
land sulaikė ir pradėjo tyri- s----  , ’ ±---•
nėti tikrąjį jų kelionės tiks
lą. Keturiolika jų įsileido, o 
kiti tebėra sulaikyti. Už Įlei
stuosius sovietų prekybos 
biuras turėjo uždėti po $500 
kaipo užtikrinimą, kad po 6 

kariumenė visiškai sumušu- mėnesių jie išvažiuos atgal 
si Kuminčuną ir paėmusi i Rusiją. 
60,000 kareivių nelaisvėn.

Bendrai imant, iš 260,000 
Kuminčuno kareivių, 30,000 
buvo užmušta, 160,000 pa
imta nelaisvėn,' o likusieji 
70,000 nuvaryti į Šansi pro
vincijos pietryčius, kur jie 
be vadų, maisto ir amunici- 
j’os jau nebesudarą valdžiai 
jokio pavojaus kaipo armi
ja-

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS 

REVOLIUCIJOS.
Brazilijoj, jau prasidėjo M^tytfneS 

tikri mūšiai revoliucionie- * J
rių su valdžios kareiviais. 
Bet kuriai pusei gėriau se
kasi, tai sunku pasakyti, nes 
ir vieni ir kiti giriasi “laimė
jimais.” Pavyzdžiui, revo
liucionieriai praneša, kad 
pereitą sąvaitę jie paėmę 
Bahia uostą, o valdžios ži
nios sako, kad sukilėliai tik
tai bandė tą miestelį pulti, 
bet buvę atremti su dideliais 
nuostoliais ir daug jų pate
kę nelaisvėn. *

Taip pat prieštaraujančių 
žinių ateina ir iš kitų Brazi
lijos vietų. Bet visuomenės 
ūpas, matyt, revoliucionie
rių pusėj, todėl valdžiai sun
ku bus atsilaikyti prieš juos.

Nors tai nėra darbininkų 
revoliucija, bet daugiau va- tymas neužilgo bus atšauk- 
dų prieš vadus sukilimas, tas, todėl jau iškalno ruošia- 
tečiaus žinios sako, kad ši- si prie alaus darymo. Jis sa- 
tam sukilimui pritarią apie ko, 
90 nuošimčių žmonių.

kad prieš prohibicijos 
Įstatymą eina netik visuo
menė, bet ir pati šalies buk- 

neturi 
neturi 

i. Prohibi
cijos panaikinimas tuojaus 
šitą padėtį pakeistų. Prieš 
karą alaus pramonėj dirbo 
65,000 žmonių ir padaryda
vo Į metus 50,000,000 bačkų 
alaus, kuris paimdavo 58,- 
000,000 bušelių javų. Taigi, 
prohibiciją panaikinus, vėl 
tie žmonės grįžtų prie dar
bo, o farmeriai parduotų sa
vo javus.

PAnuTnie OLaILio Darbininkai dabar ropiezius □KelDia darbo? 0 farmeriai 

Karą Bolševikams. Xdpana1kŠ

Pereitą sąvaitę laikraš-! Varžydami gyventojų Iai»-
. v. , , čiai pranešė, kad kai kur vę, Lietuvos fašistai sulaužę

^.L810™83^8 ? t ’! darbai jau pagerėjo. Iš i Klaipėdos sutartį.
prane- ; šiomis dienomis vokie- 

kad tenai atsidarė čiai padavė Tautų Lygaisama, 1
Chicago & Alton gelžkeliol 
dirbtuvė, kuri stovėjo užda
ryta nuo liepos mėnesio. Bu
sią priimta atgal 500 darbi
ninkų.^

Iš Lawrence, Mass., pra
nešama, kad tenai viena 
dirbtuvė priėmusi 2,000 

... - . _.. daugiau darbininkų.
□ocialistu Laimeli- Fal1 River audinyčiose 

,, e greitu laiku taipgi laukiama
mas Suomijoj. darbų pagerėjimo.

„ TT . . . J „ • Ilhnojaus gubernatorius
Is Helsingforso praneša- savaitę sušaukė Chicago- 

ma, kad paskutiniais rinki- je bedarbių konferenciją, 
mais į Finlandijos seimą so- kurjon jis pakvietė biznio, 

darbo ir visuomenės veikė
jus. Konferencijos tikslas 
yra surasti būdą bedarbei 
palengvinti Illinojaus valsti
joj.

cialistai laimėjo 7 naujas 
vietas. Pirma Finlandijos 
seime buvo 59 socialistai, o 
dabar bus 66.

Iš viso seime yra 200 at
stovų, bet visi kiti priklauso 
buržuazinėms partijoms. 
Komunistų nepateko į sei
mą nei vienas, nes jiems ir

i
DEPORTUOJA 155 

KOMUNISTUS.
Šiomis dienomis į New 

Yorko uostą buvo suvežta iš 
visų vietų 155 “nepageidau
jamų svetimšalių,” daugiau
sia vis komunistų. Vien tik 
iš Chicagos jų atvežta 55. 
Visi jie bus deportuoti atgal 
į tas šalis, iš kurių atvyko.

Bravorai Ruošiasi 
Prie Alaus.

Milvvaukee bravorninkų 
kompanijos galva Pabst jau 
nupirko už $1,000,000 viso
kių reikmenų alui daryti. Jis 
tikisi, kad prohibicijos Įsta-

STREIKAS PRIEŠ 
EDISONĄ.

West Orange, N. J.—Edi
sono dirbtuvėj čia sustrei
kavo mechanikai, nes jiems 
buvo nukapotos algos nuo 
95 centų iki 70 centų į va
landą. Dirbtuvės daboti tuo
jaus buvo pašaukta policija.

$1,000,000 DETROITO 
BEDARBIAMS.

Detroito majoras Murphy 
sumanė Įkurti fondą bedar
biams šelpti. Ir laikraščiai 
praneša, kad i tą fondą susi
rinko jau daugiau kaip mi- 
lionas dolerių.

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI 
APSKUNDĖ LIETUVA.

Nebeduos Komunis
tams

Amerikoje yra organiza
cija, “American Civil Li- 
berties Union,” kuri kovoja 
už žmonių laisvę. Areštuo
tus žmones ji paprastai iši
ma iš kalėjimo, uždeda už 
juos kauciją ir dažnai duo
da advokatą ginti jį teisme. 
Iki šiol ji teikdavo tokią pa
galbą ir suimtiems komunis
tams, bet šiomis dienomis 
paskelbė, kad nuo šiol jiems 
kaucijos jau nebeduos, nes 
išimti po kaucija komunis
tai pabėga ir užstatyti orga
nizacijos pinigai žlunga. 
Taip nesenai padarę keli 
komunistų lyderiai suimti 
Gastonijoj.

LAIVAS NUSKENDO SU 
ŽMONĖMIS.

Pereitą sąvaitę prapuolė 
belgų prekinis laivas “Tig- 
ris.” Jis turėjo ateiti į Ant- 
verpo uostą 4 d. spalių, bet 
neatėjo. Toj vietoj, kurią jis 
turėjo perplaukti, paskuti
nėmis dienomis siautė baisi 
audra, todėl spėjama, kad 
bus toj audroj žuvęs. Susek- 
so pakrašty jau rasta pora 
pludžių su vardu “Tigris.” 
Matyt, jos yra nuo žuvusio 
laivo. Žmonių ant to laivo 
buvo 33. Taigi ir jie bus jau 
žuvę.

75,000 KOMUNISTŲ SU
DEGINO MIESTĄ.

Iš Šanchajaus praneša
ma, kad Kiangsi provinci
jos pietuose, Kinijoj, 75,000 
komunistų armija paėmė 
kelis miestelius ir išplėšė 
juos, o Kian miestelį visiš
kai sudegino. Gyventojų li
kimas nežinomas.

SUOMIJOS SEIME NE
BUS NEI VIENO 

KOMUNISTO.
Žinios iš Helsingforso sa

ko, kad per nesenai buvu
sius visuotinus rinkimus Į 
Finlandijos seimą nepateko 
nei vienas komunistų kandi
datas. Sename seime 
23 komunistai.

buvo

SKUNDAS PADUOTAS 
TAUTŲ LYGAI.

skundą prieš Lietuvos val
džią. Kaip žinia, Tautų Ly
ga yra pripažinusi Klaipė
dos kraštą Lietuvai ta sąly
ga, kad tas kraštas turės pil
ną autonomiją ir kad jo gy
ventojai turės pilną laisvę 
savo naminius reikalus tvar
kyt. Lietuvos vyriausybė ši
tą sutartį yra pasirašiusi. 
Bet dabar Lietuvos fašistai 
šitą sutartį laužo, sako vo
kiečiai. Ir jie parodo faktus, 
kur ji buvo jau sulaužyta.

Pavyzdžiui, buvo paleis
tas Klaipėdos krašto seime
lis krašto direktorijos pirmi
ninkui neatsistatydinus. Čia 
sulaužytas 17-tas statuto 
straipsnis.

Buvo išleistas naujas rin
kimų įstatymas, kuriuo lei
džiama Klaipėdos rinkimuo
se dalyvauti ir ne Klaipėdos 
piliečiams. Tuo yra sulaužy
tas 11-tas statuto straipsnis.

Klaipėdos krašte turi 
įvykti nauji seimelio rinki
mai neužilgo, todėl Lietu
vos fašistai darą pastangų 
tuos rinkimus pakreipti sa
vo naudai. Jie įvedę Klaipė
dos krašte spaudos cenzūrą, 
suvaržę susirinkimų ir žo
džio laisvę, visiškai naikin
dami krašto autonomiją.

Taigi vokiečiai prašo 
Tautų Lygą, kad ši užtartų 
juos ir surastų priemonių 
ateinantiems rinkimams ap
saugoti.

Lietuvos vyriausybė šito 
vokiečių skundo kol kas ne
užginčijo; ji tik davė klai
pėdiečiams suprasti, kad 
jie, kaipo Lietuvos piliečiai, 
neturį teisės betarpiškai 
skųstis svetimoms valsty
bėms dėl Lietuvos valdymo 
aktų Klaipėdos krašte.

šitoks pareiškimas, žino
ma, vokiečių nenuramins, o 
tik daugiau juos suerzins. 
Galės prieiti prie to, kad 
Lietuva Klaipėdos krašto 
visai neteks.

Norėjo Užmušt 
Pilsudskį?

Iš Varšuvos telegrafas 
praneša, kad valdžios šni
pai tenai susekę “bombų są
mokslą,” kurį ruošę prieš 
Pilsudskį lenkų socialistai.

Sąryšy su tuo sąmokslu 
esą areštuoti 8 lenkų Socia
listų Partijos nariai. Val
džios agentai padarę nele- 
galės socialistų milicijos bū
klėj kratą ir radę daug gink
lų.

Galimas daiktas, kad Len
kijos socialistai ruošiasi 
prie revoliucijos; bet tai ne
bus sąmokslas prieš vieną 
Pilsudskį, o prieš įvestą jo 
diktatūrą.

Edwardsville, Pa.—King- 
ston Coal Co. kasykloj No. 4 
Įvyko dujų sprogimas ir 4 
darbininkus užmušė ant vie
tos, o penktą sužeidė.
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“SANDARA” KALBA 
NETEISYBE-

Šį rudenį sukako 16 metų, 
kaip Amerikoje susiorgani
zavo “Lietuvių Tautinė San
dara.” Kalbėdamas apie tas 
sukaktuves, sandariečių or
ganas ‘‘Sandara" dabar aiš
kina, kas tuomet paskatino 
tautininkus šitą organizaci
ją kurti. Jis nurodo šias 3 
priežastys:

“1) dėlto, kad visuomenės 
sušauktas bepartyvis visuoti
nas seimas pavirto į siaurai 
partyvišką. kadangi neesant 
pirmiaus gerai nustatytų tai
syklių apie rinkimą delegatų 
nuo proporcijonališko narių 
skaičiaus draugijose ir kuopo
se. socialistai prisigabeno įvai
riais budais surinktų savo de
legatų ir pasistengė padaryti 
savo didžiumą;

“2) dėlto, kad tokiu budu 
socialistai, išanksto suorgani
zavę savo didžiumą ir nusmer- 
kę visuomenės įnešimus ir re
zoliucijas, o pervarė su savo 
balsų didžiuma siaurai-party- 
viškus įnešimus ir rezoliucijas, 
tuomi labai prigavo visuome
nę, nes iš šauktojo Visuotino 
Bepartyviško Seimo, pavertė 
jį į paprastą socialistų konfe
renciją ;

“3) dėlto, kad per savo var
žytines Seime nutęsė visas tris 
seimo dienas ant partyviškų 
ginčų, ir užbaigus seimą pasi
liko nenutarta socialistų iš
mestieji labai svarbus klausi
mai, kurių visuomenė ir drau
gijos savo įnešimuose ir rezo
liucijose reikalavo aptarti. — 
ypač, kad buvo išmestas ir ne
nutartas klausimas — kovoji
mo už Lietuvos Autonomiją!“

Kad tautininkai nutarė or
ganizuoti savo “bepartyviš- 
ką partiją" po to, kaip jie 
pamatė Brooklyno seime sa
vo silpnumą, tai tikras fak
tas. Bet kad socialistai į tą 
seimą “prisigabeno įvairiais 
budais rinktų savo delega
tų,” tai “Sandara” kalba ne
teisybę.

Visų pirma neteisybė yra 
tame, kad delegatus į Broo
klyno seimą “gabeno socia
listai.” Delegatus siuntė 
daugiausia pašalpinės drau
gijos.

Paskui neteisybė yra ta
me, kad socialistai buvo ren
kami “įvairiais budais" ir 
dėl to sudarė seime didžiu
mą.

Delegatus organizacijos 
rinko tokiais budais, kokius 
jos visuomet rinkimuose var
toja. Brooklyno seime socia
listų buvo didžiuma dėl to, 
kad tais laikais jie lošė va
dovaujamą rolę Amerikos 
lietuvių gyvenime. Jie turė
jo stiprią organizaciją, įta
kingą spaudą ir gerus kal
bėtojus. Lietuva tuomet bu
vo po caro jungu, o socialis
tai vedė smarkią agitaciją 
už revoliuciją ir caro val
džios nuvertimą, už nepri
klausomos Lietuvos respub
likos ikurima. Dėl to visuo- k- 4-

menė socialistams daugiau
sia simpatizavo, ir dėl to 
daugiausia jų į Brooklyno 
seimą išrinko.

Toliaus “Sandara” pasa
koja niekus, buk socialistai 
tame seime atmetė “visuo
menės įnešimus,” o pervarė 
“siaurai partyviškas rezo
liucijas." Tegul ji perskaito 
to seimo protokolą, o ji pa
matys tenai visai ką kitą.

Kad socialistai tuomet at
metė tautininkų statomą 
“Lietuvos autonomiją,” tai 
tiesa. Bet jie atmetė tai dėl 
to, kad žiurėjo į ateitį to
liau, negu tautininkai. Ir 
kaipgi šiandien išrodytų rei
kalavimas Lietuvos autono
mijos po caro valdžia, kuo
met caro valdžios jau nėra 
nei pėdsakų, o Lietuva jau 
respublika?

Reikia tečiaus pasakyti, 
kad tai nebuvo svarbiausia 
priežastis, dėl kurios tauti
ninkai išėjo iš Brooklyno 
seimo ir sudarė savo “parti
ją." Svarbiausia priežastis 
buvo tame, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondo iždininku 
Seimas neišrinko tautininkų 
statomo Tarno Paukščio 
(dabar jis jau miręs).

Taigi Brooklyno seime 
tautininkai tuomet pasielgė 
lygiai taip, kaip dabar pa
darė SLA. seime Chicagoje 
komunistai.

“BEPARTYVIŲ” LAIK
RAŠČIŲ VISUOMENĖ 

NEMĖGSTA.
“Naujienos” parodo, kaip 

klysta tie žmonės, kurie sa
ko. kad visuomenė nemėgs
tanti nei partijų, nei politi
kos, todėl ir laikraščiai pri
valą būti “bepartyvųs.”

Bet faktai liudija, kad vi
suomenė tokių laikraščių ne
mėgsta. Lietuvoje buvo jau 
keliatas kartų mėginta to
kius laikraščius leisti, ir visi 
jie žlugo. Paskutinis jų bu
vo dienraštis “Banga." Jis 
žadėjo nesikišti į politiką, 
netarnauti jokioms parti
joms, tik visuomenei. Bet ar 
visuomenė parėmė jį? Ne. 
Vos keli numeriai išėjo, ir 
laikraštis turėjo sustoti, o jo 
leidėjas Kružinaitis dabar 
sėdi kalėjime, nes sukišo į 
tą “bepartyvų” biznį pasisa
vinęs vieno amerikiečio pi
nigus (22,000 litų).

Todėl “Naujienos” ir sa
ko:

“Kružinaičio ir jo sumany
mo likimas rodo, kad spaudai, 
kuri bando vytis paskui dolerį, 
nesirūpindama visuomeninė
mis idėjomis, pas lietuvius dar 
nėra dinos. Kada nors, jei lie
tuvių tauta pralobs ir jos na
riams nebereikės diena iš die
nos sunkiai kovoti dėl būvio, 
tai ji gal ir pamėgs tą. ką mėg
sta nuobodžiaujanti bulvarų 
publika. Bet šiandien lietuviai 
dar to skonio nėra įgiję. Į laik
raštį jie žiuri, kaip į kovos 
įranki. Ar geras tas Įrankis, 
ar blogas, tai jau kitas klausi
mas; bet yra faktas, kad tie. 
kurie musų laikraščius peikia, 
nieko geresnio sukurti iki šiol 
neįstengė. Niekint, anot tos 
patarlės, ‘bile durnas gali.' Vi
sa geresnioji lietuvių spauda 
dar tebegyvena tradicijomis 
‘Aušros.’ ‘Varpo’ ir ‘Darbinin
kų Balso.’ Tie laikraščiai buvo 
visų-pirma kovos organai. Ir 
visuomenė taip yra nusista
čiusi. Todėl, kad ir cenzūra 
šiandien spaudžia Lietuvos idė
jinius laikraščius, bet jie gy
vuoja. kuomet bespalviai bul
variniai lapai miršta, vos spė
ję užgimti.“

Šitą patvirtina pats gyve
nimas.

me gerumą.

l?uti nepriklausomais 

kavos gamintojais yra 
toks parankumas, kad 
pirma visko mes stato-

JaTomaine
LIETUVOJE TIKRAS SU

PUVIMAS IR DOROS 
PAIRIMAS.

Musų kunigai gyrėsi ir te- 
besigiria, kad Lietuva kata-’ 
likiška šalis, kad Lietuva 
“šventoji,” kad Lietuvoje ■ 
85 nuoš. katalikų, šitais iš
vedžiojimais einant, jie Lie
tuvą valdė apie 7 metus. Pa
skui jie padėjo karinin
kams nuversti demokratinę 
valdžią ir pastatė jėzuitų 
auklėtinį Smetoną. Preten
zijų į valdžią jie ir šiandien 
neatsižada.

Tuo tarpu Lietuvos gyve
nime plečiasi supuvimas, di- 
džiausis doros kritimas. Tū
las Kauniškis Brooklyno 
“Vienybėje” taip rašo:

“Lietuvos piliečių kasdieni
niam gyvenime, tarp daugelio 
kitų ydų ir blogybių, labai pla
čiai yra išbujojęs šeimynų iš
irimas ir svetimoterystė. Ap- 
gailėtiniausia. kad la nelemto
ji moralinio sugedimo epide
mija labai plačiai Įleidusi šak
nis ne tik bemokslėj liaudy, 
bet daugiausia inteligentų ir 
apšviestųjų žmonių tarpe— 
valdininkijoj. Visokių inteli
gentų ir valstybės tarnautojų 
šeimose nuolat ir tegirdėti vy-i 
ro su moteria išsiskyrimai, su
sigyvenimai su svetimomis 
žmonomis ir kitoki skandalin
gi įvykiai.“

Iš priežasties šeimyniškų 
pakrikimų ir doros puolimo, 
Lietuvoje veik kasdien įvyk
sta savižudybių ir žmogžu
dysčių. “Tokių liūdnų nuo- 
tikių" — sako toliau Kau
niškis — “netolimoj ateity 
galima laukti dar daugiau,

!
I

ja. kaip teisėtas vyras; geruo
ju sykiu tebegyvenu, skirtis 
nesiskiriu ir niekad nesiskir
siu. Daktaras Jurgis Venckų- i 
nas jau senai, pačia niekšin
giausiu budu, griauja mano 
šeimą, stengiasi pavilioti mano 
žmoną ir pasidaryti ją sau mei
luže; jis, suklastojo paskelbęs 
dalyką, kad mano žmona Kris- 
tutienė. esanti jo sužadėtinė. 
Už visus galimus įvykius, 
griaujant mano mylimąją šei
myną. yra atsakingas Jurgis 
Venckunas.”

Bet K. Kristutis, mato
mai, prieš Venckuną neatsi
laikė ir žmonos neteko. Ne
galėdamas nieko kito lai
mėti, p. K. Kristutis apeliuo
ja į visuomenę šiais žo
džiais:

“Gydytojas Jurgis Vencku
nas klastingai išardė mano my
limąją šeimą — sugriovė per 
15 metų statytąjį rūmą. Dėl to, 
nūnai, stovėdamas mano gyve
nimo griuvėsiuose, šaukiuos į 
visuomenės išmintį ir prašau 
pasmerkti tokį Jurgio Vencku- 
no žygį!”

Kas sakė, kad juodo in-

ris palieka spręsti pačiam 
skaitytojui.

No. 42. Spalio 15 d., 1930.

Hitleris Nori Panaikint Su 
tartis Ir įvest Giljotiną.

11“* ' v v.n jternacionalo pavergtose sa- 
" j lyse yra dora? Per 500 su 

viršum metų Lietuvos kuni
gai “skelbė” dorą ir tautą 
supudė.

vo atkreipta ne prieš valsty
bę, bet prieš gatvinės minios 
terorą.”

Po šitų Hitlerio pareiški
mų, visos Vokietijos parti
jos, išskyrus gal tik vienus 
komunistus, nusistatė griež
tai prieš fašistus ir apie su
darymą kokios bent koalici
jos su hitleriečiais negali būt 
nei kalbos. Jeigu jie paėmę 
valdžią žada kitiems kapoti 
galvas, tai visų pareiga yra 
žiūrėti, kad tokie žmonės j 
valdžią nepatektų.

Fašistų eršto pareiškimai 
sukėlė daug kalbų ir Fran
cuzijoj, nes sutarčių panai
kinimas ir Vokietijos impe
rijos atstatymas francuzų 
respubliką taip pat paliestų. 
Bet didelio pavojaus Hitle
rio kalboje franeuzai nema
to. Sutarti panaikinti netaip 
jau lengva, kaip fašistų va
das pasakoja. Pagalios, jei
gu Vokietija ir atsisakytų 
sutarti pildyt, tai franeuzai 
sakosi jos neatakuotų; bet 
jų armija visuomet bu
sianti pasiruošus kiekvieną 
fašistų puolimą atremti.

Taigi fašistų pasirody
mas tuojaus sukėlė karo pa
vojų ir akstins militarizmo 
augimą.

Reikia tečiaus pasakyti, 
kad ir pats fašizmas yra mi
litarizmo padaras. Jis yra 
gimęs iš smurto, todėl jis tik 
smurtui ir tiki.

Po karo sudarytos sutar
tys uždėjo nugalėtoms vals
tybėms labai sunkių pabau
dų. Pergalėtojai stačiai api
plėšė pergalėtuosius. Todėl 
pastarieji nerimauja ir vis 
kalba apie atstatymą senų 
rubežių. Vokietija daugiau
sia nukentėjo, todėl tenai ir 
bruzdėjimas prieš Versalės 
sutartį reiškiasi stipriausia. 
Nuo Vokietijos nelabai atsi
lieka ir buvusios jos talki
ninkės: Austrija, Vengrija 
ir Bulgarija.

Ir labai galimas daiktas, 
kad anksčiau ar vėliau prisi
eis visas pokarines sutartis 
peržiūrėti ir pakeisti. O ka
da prasidės rubežių revizi
jos, tai visos nugalėtos vals
tybės reikalaus, kad joms 
butų grąžinta viskas, kas 
prieš karą joms priklausė.

Nėra abejonės, kad rube
žių revizijos paliestų ir Lie
tuvą, nes vokiečiai reika
laus, kad jiems butų grąžin
tas Klaipėdos kraštas ir 
Dancigo koridorius, o Lietu
va norės atgauti Vilnių at
gal.

O gal manot, kad Rusija 
tylėtų? Juk ji dabar beveik 
neturi išėjimo Į Europą, nes 
visą Baltijos pajūri užėmė 
po karo susidariusios mažu
tės valstybėlės: Lietuva, 
Latvija, Estija. Už šitą pa
jūrį senoji Rusija per ištisus 
šimtmečius kovojo ir kraują 
liejo. Taigi negalima nei no
rėti, kad ji neužsimanytų 
vėl jį atsiimti. O kada jai 
toks noras užeis, tai šitoms 
valstybėlėms jau nelengva 
bus atsispirti.

Taigi, pradėjus Europai 
grįžti atgal į senąsias vėžes, 
galima tikėtis da didesnio 
karo, negu buvusis. Kada 
tas gaisras užsižiebs, tikrai 
da niekas negali pasakyti, 
bet Vokietijos fašistų paki
limas, tai pirmutiniai jo du
rnai.

Jų* matysit, kaip galvos 
voliosi* ant smėlio,” sako 
Vokietijos fašistų erštas.
Jeigu Vokietijos fašis

tams pasiseks kada nors pa
imti valdžią į savo rankas, 
tai jie panaikinsią visas tai
kos sutartis ir įvesią gilioti
ną žmonių galvoms kapoti. 
Visi tie, kurie 1918 metais 
sukėlė Vokietijoj revoliuci
ją ir įkūrė respubliką, ne
teksią savo galvų. Taip pra
našauja Vokietijos fašistų 
lyderis Adolfas Hitleris.

Šiomis dienomis Vokieti
jos kariumenę j buvo susek
tas fašistų sąmokslas nu
versti respublikos valdžią ir 
dėl to sąmokslo buvo pa
šaukti prieš kriminalini teis
mą keli fašistų vadai, jų tar
pe ir pats Hitleris. Taigi čia 
jis ii' pareiškė teisėjui: “Jei
gu musų judėjimas paims 
viršų, tai mes įkursime liau
dies tribunolą, prieš kurį 
1918 metų lapkričio pikta
dariai turės išpirkti savo 
nuodėmes. Aš atvirai jums 
sakau, kad tuomet jus pa
matysite jų galvas voliojan- 
ties ant smėlio.”

Atsakinėdamas į teisėjo 
paklausimus, Hitleris pasa
kojo toliaus:

“Mes nepripažįstam tų 
sutarčių, kurios buvo pada
lytos per vokiečių liaudies 
galvas ir mes kovojam prieš 
tą melą, buk dėl pasaulinio 
karo Vokietija buvo kalta. 
Mes stengsimės panaikinti 
arba pakeisti tas sutartis 
diplomatinėmis derybomis, 
bet jei tas nepasiseks, tai aš 
atvirai jums sakau, jog mes 
panaikinsime jas kad ir ne- 
legalėmis priemonėmis. Pa
saulis gali vadinti tas prie
mones nelegalėmis, bet mes 
už savo darbus atsakome ne 
prieš pasaulį, o prieš vokie
čių tautą.”

Kada teisėjas paklausė, 
ar fašistai rengiasi kelti jė
gos revoliuciją, Hitleris at
sakė, kad fašistų partija re
voliucijų nepripažįstanti. 
Bet čia jis aiškiai pamelavo, 
nes nelabai senai jis pats bu
vo suorganizavęs Bavarijoj 
“pučą" ir mėgino jėga nu
versti respublikos valdžią, 
už ką jis paskui gavo porą 
metų kalėjime sėdėt. Be to, 
ir šitame teisme jis buvo tik 
ką pasakęs su pasididžiavi
mu, kad paėmus fašistams 
valdžią, žmonių “galvos vo- 
liosis ant smėlio.” Ir tą jam 
pasakius, susirinkę teisme 
fašistai pradėjo šaukti: 
“Bravo!”

Tai kokiuo gi budu jus 
manot paimti valdžią į savo 
rankas?
jas. Hitleris atsakė:

“I 10 metų musų judėji
mas išaugo į antrą stipriau
sią partiją Vokietijoj. Už 
trijų metų musų partija bus 
pati stipriausia ir ateityje 
mus rems 30,000,000 ar 40,- 
000,000 balsuotojų. Ir toji 
Vokietija, kuri 
traukia mus

ŽVALGYBA NEMATO

Lietuvoje labai madoje 
loterija. Valdžios įstaigos 
varo šitą lošimą neva labda
ringiems tikslams, o atskiri 
valdininkai — savo privati
nei naudai.

Kaip tai išnaudoja visuo
menę, parodo žemiaus pa
duoti faktai, kuriuos mes 
imam iš “Lietuvos žinių:”

“Zarasų apskrity jau nuo 
1928 metų eina melioracijos 
darbai, kurių projekto vykdy
mas yra pavestas kulturtech- 
nikui Rupinskai.

“Praeitais metais Rupins- 
kas turėjo supuvusį dviratį, 
kurį per loteriją leisdamas iš 
darbininkų paėmęs 500 litų. 
Rupinskas vėliau nusipirko 
motorciklą. kurį važinėdamas 
gerokai apdaužė.

“Gėdydamasis tokiu motor- 
ciklu važinėti, taip pat išleido 
ant loterijos už 2400 litų, paim
damas iš darbininkų po 10 litų 
už bilietą (apie 240 darbinin
kų). Bet labai įdomi buvo lote
rija. kad sudaręs apie 2400 li
tų pinigų, ir ant motorciklo 
nuvažiavo.

“Darbininkai rugsėjo 5 d. 
buvo visi atvykę šunelėn už 
darbą atlyginimo pasiimti, o 
kulturtechnikas siūlė bilietą 
motorciklo loterijai. Darbinin
kai išpirkę bilietus — traukė 

i numerius, bet visi buvo tušti 
! ir nei vienam darbininkui mo- 
I torciklas neteko.

“Tada darbininkai suprato, 
, kame dalykas ir pareikalavo iš 
i kulturtechniko atgal pinigų, 

bet kulturtechnikas grąžinti 
pinigus atsisakė.

“Dabar nuskriaustieji neži
nodami. kur su skundu kreip
tis, skelbia tai spaudoje.’’

Amerikoje šitokie daly
kai skaitosi apgavystė ir kal
tininkai sodinami kalėji- 
man. Lietuvoje, matyt, nėra 
įstatymo prieš tokias sukty
bes. Žvalgyba tenai daro 
“ablavas” tiktai ant “pleč- 
kaitininkų;” vagių ji nema
to.

VAGIŲ.

ADOMAITIS LEISIĄS 
\n APIE 

___________ JUS.
Pereitame “Keleivio” nu

mery mes rašėme apie pJ 
Adomaitį, kuri “Naujienų” | 
bendradarbis viešai įtarė 
esant Lietuvos valdžios šili

nes šeimynų ardymas tiek ■pu’ 1
įėjo madon, kad pradeda-! Spalių 11 d. ponas Ado-; 
ma net per laikraščius rėkia- maitls ;iau išvyko Lietuvon, 
muotis.” ir Jam išvažiuojant Brookly-

Vienos inteligentinės šei- no tautininkai suruošė atsi- 
mynos griuvimą parodo že^ ^k^m0 vakarėli. TA1?6 
miau paduotos ištraukos. J aKarėlyje buvo daug kalbų 
D-ras Jurgis Venckunas J’J!n0?1.a' kalbejopats P'
Lietuvos Aide rašo:

“P. Povilaitytė-Kristutienė 
yra mano sužieduotinė. Iš ma-j 
no rašomojo stalo yra išvogti' 
mano sužieduotinės laiškai, ku-1 
riuos yra noro išnaudoti kaip 
dokumentus teisme, ryšy su ki- * 
tomis vedamomis Kulvietytės- j 
Venckūnienės bylomis prieš • 
mane. Visi norai sutrukdyti ■ 
mano asmenini gyvenimą bus' 
mano griežtai atremti.“

Reiškia, d-ras Venckunas. 
pasiviliojęs Povilaitytę-Kris-!

nuodėminga. Bet lietuviai tė-jtutienę, bilinėjasi su.savo1 
vai tankiai nepaklauso. Te- buvusia žmona (Kulvietyte- 
čiaus paaugę vaikai labai ver- Venckūniene), 
kia per krikštą ir draskosi. Tai 
girdėjau, 1 
mai. nes tokių vaikų nebenu-'ringą Šeimos tragedija, tuo 
laiką.“ į labiau, kad taip dedasi

Bereikalo “Darbininkas”! iz - f '
aimanuoja. Kūdikiai visuo- . Nuskriaustasis K. Knstu- 
met “draskvsis,” nes jie ne- ,tai? VJS1®1111.. ,^tuvosi 
myli, kad į jų burnelę butų A,de skelbia tokį laišką: | 
kemšama druska, aliejai,! “Juzefą Povilaitytė-Kristu- 
vanduo ir kiti pridėčkai. | tienė yra teisėtoji mano žmo- 

Civilizuoti žmonės vaikų na ir musų 2-jų vaikų (15 ir 8 
jau nebekrikštija. metu dukterų) motina. Aš su darbą, “Tėvynės” reporte- rių niekas nekontroliuoja.

KATALIKAI NEKLAUSO 
KUNIGŲ.

Juozapinis “Darbininkas” 
aimanuoja, kad—

“tankiai lietuviai krikština 
vaikus kaip .jau jie yra kelioli
kos mėnesiu, net ir metų. Ku
nigai .jiems aiškina bažnyčios 
mokslą krikštyti vaikus tuoj 
.jiems užgimus. Užtęsti vaiko 
krikštą virš 3 sąvaičių yra 
nuodėminga, 
vai

Mes nesam persiskyrimų
kad streikuosią ku-j priešai, tečiau čia charakte-Į

“JUODĄ KNYGĄ1 
AMERIKIEČR

paklausė teisė-
Adomaitis. “Tėvynės” re
porteris pasakoja jo kalbos 
turinį taip:

“...jis svarbiausiai nusiskun
dė dėlei jo Įtarimo Lietuvos 
valdžios ‘šnipu.’ Mat kai kurie 
Amerikos lietuvių laikraščiai jį 
tokiu įtarė. Pateisinimui savęs 
net tūlą laišką skaitė tikrinda
mas, kad jis visai bereikalin
gai tokiu buvo įtariamas.

“Tečiau apsisukęs pats pasi
sakė, kad .jis turįs surinkęs ži
nias apie vienuolika Amerikos 
lietuvių veikėjų, kuriuos jis 
čia įtarė dirbančius prieš Lie
tuvą. Esą sugrįžęs Lietuvon ir 
reikalui esant, jis paskelbsiąs 
viešai tų vienuolikos asmenų 
darbus ir juos įvardinsiąs, kad 
Amerikos lietuviai žinotų su 
kuo reikalą turį. Vadinasi, pats 
p. Adomaitis prisipažino, kad 
jo Amerikoje lankymosi tiks
las esąs surinkti žinias apie kai

PRIE DIKTATŪROS 
LENGVA VOGTI.

Spaudoje pasirodė žinių, 
kad nuverstas Peruvijos dik
tatorius turi pasidėjęs vien 
Londono bankuose $38,- 
000,000. Manoma tečiaus, 
kad tai da toli gražu nėra 
visas jo turtas, kuri jis susi
krovė diktatoriaudamas.

Dabar jis yra areštuotas ir 
atiduotas teismui už valsty
bės iždo apvogimą.

Nelabai senai spaudoje 
buvo pasirodę žinių, kad 
Rusijoj diktatoriai ‘ taipgi 
nutarę krauti auksą užsie-

kuriuos asmenis, parašyti nio bankuose, kad valdžios 
‘juodąją knygą’ ir ją paskelbti netekę turėtų iš ko gyventi, 
sugrįžus Lietuvon.”, Prie diktatūros vogti vi-

Kuo reikia pavadinti tokį suomet lengva, nes diktato-

šiandien
Į teismą, 

džiaugsis ateityje, kad mes
esam atsiradę.”

Toliaus jis prisipažino, 
kad fašistų tikslas yra at- 
steigti tokią pat Vokietijos 
imperiją, kokia ji buvo prieš 
karą.

Klausiamas teisėjo, ar Hit
leris neturi tikslo slapta su
sitarti su armijos karinin
kais ir užgrobti valdžią 
smurto keliu, kaip 1922 me
tų rudenį padarė Italijos 
Mussolinis, atsakė:

“Italijos fašistų revoliu
cija nebuvo tokia, kaip Vo
kietijos socialistų 1918 me
tais, nes Mussolini ėjo griež
tai teisėtu keliu; kitaip jis 
nebūtų galėjęs tapti kara
liaus premjeru. Jo jėga bu- taika.

Iki žodis mano lupas ne
apleis, iki kraujas gyslomis 
■tekės, aš dirbsiu taikai net ir 
įtada, jei šitas darbas laimę 
'ir gyvenimą man išplėštų.

Seimą Lagedloef.
Atriekta riekė neprilips.
Trimis 

pasaulis:
dalykais remiasi 
tiesa, teisėtumu ir

Talmudas.
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BRIDGEPORT, CONN. 
Vytauto minėjimas.

Spalių 5 dieną vietos tau
tininkai surengė Vytauto 
mirties minėjimą.

Buvo išrinkti “Vytautas” 
ir “Birutė,” manėm, kad pa
sirodys mieste, bet, sako, 
žilos kumelės negavo, tai ir 
visos ceremonijos atsibuvo 
salėje.

Pirmininkavo ponas Dul- 
bis. Jis pranešė, kad prisiža
dėję kalbėtojai, generalinis 
konsulas Žadeikis ir dr. 
Vencius, neatvyko. Dakta
ras, girdi, susirgo, o p. Ža
deikis pakviestas New Yor- 
kan kokios tai bažnyčios 
pašventiniman. Bet į jų vie
tą, girdi, atvažiavo kitas 
kalbėtojas, tai ponas Ado
maitis, šaulių sąjungos at
stovas. Ponas Adomaitis 
pradeda kalbėti. Pirmiau
sia jis pataiso pirmininko 
klaidą: girdi aš ne šaulių są
jungos atstovas, bet šaulių 
sąjungos spaudos atstovas.

Apie Vytautą p. Adomai
tis taip nupasakojo: Vytau
tas visą savo gyvenimą ka
riavo ir bėgiojo dieną ir 
naktį iš rytų i vakarus, iš 
vakarų i pietus. Galų gale 
prarado porą savo vaikų ir 
žuvo pats (jis mirė iš pyk
čio, kad negavo vainikuotis 
karalium), o su juo kartu 
žuvo ir visa Lietuva. Tai 
mat ką reiškia netekti vieno 
žmogaus! — užbaigia p. A- 
domaitis.

Toliau, jis atsiprašo pub
likos, kad buvo neprisiren
gęs ir užtai ilgai nekalbė
siąs.

Po jo kalbos įeina miesto 
majoras E. S. Buckingham. 
Dulbis suriko: “Atsistokit! 
atėjo majoras!”

Majoras kalbėjo apie 5 
minutes. Jis pasakė seka
mai: “Gerai jus. lietuviai, 
darot, kad tokias šventes ap
vaikščiojai. Mes apvaikščio- 
jam George Washington ir 
Abraham Lincoln, o jus 
granduk Vytautą.”

Pono Strumskio choras 
•užtraukė maldą po maldos, 
kur bakūžė samanota, ger
kim broliai, pamylėjau va
kar ir vėl maldą. Dainos ir 
maldos vėlėsi kartu.

Po dainų p. Strumskis 
prašosi kalbėt. Kalba: “Ar 
jus žinote, kad atvažiavo 
musų gerbiamas šaulių spau
dos atstovas p-nas Adomai
tis? O kaip musų lietuviški 
raudonlapiai jį pasitiko? !.. 
Išvadino šnipu. Kaip jie šni
pinėja Rusijos naudai tai 
gerai, o kaip ponas Adomai
tis Lietuvos naudai (ai* ne 
geriau būt pasakius fašistų 
arba Smetonos naudai), tai 
negerai.

Jus, Bridgeporto lietuviai, 
turite apvaikščioti kas metai 
gedulo dieną, šį mėnesį su
ėjo 10 metų, kaip mes pra- 
kišom Vilnių, o mes be Vil
niaus nenurimsim. Jeigu jus 
patys negalėsit to atlikti, tai 
šaukitės į mus, o mes jums 
padėsim.”

Čia vėl išeina p. Adomai
tis kalbėti. Jis sako: “Kaip 
tik aš atvažiavau į Ameriką, 
tai tas Vabalas, mano kai
mynas, ką čia pasivadinęs 
Pruseika, perstatė mane šni
pu. Antras, tai raudonas 
Grigaitis ir Naujos Anglijos 
privatiškas laikraštis (var
do neminėjo. Reikia many
ti, kad galvoj turėjo “Kelei
vį,” nors “Keleivis” nieko 
anie Adomaitį blogo nera
šė). Ogi žiūrėkit, sako Ado
maitis, net “Sandara” ir ta 
tą patį patvirtino, kad aš šni
pas. Nagi, kokis aš galiu bū
ti šnipas!”... ir kad pradės 
verkti!... Čia gavosi lygiai 
toks vaizdas, kaip su ukrai
niečiu. Ukrainiečiai labai 
nemyli kaip juos pavadina 
“maznica.” Jei tuo vardu 
ukrainietį pavadinsi, jis tuo-

•

jau ir ima verkti: “nechai ja 
chachol, nechai ja kvašč, no 
jakyj ja maznica?”

“Žiūrėkit, tęsė toliau A- 
domaitis, ką mes padarėm 
Lietuvoje! 1920 metais
liuosnoriai ' susiorganiza- 
vom nuo 14 iki 20 metų, ne
turėjom nei gnklų, nei nieko 
ir 300 mūsiškių išvijo 3000 
francuzų iš Klaipėdos. Mu
sų žuvo tik 22 žmonės ir 
apie 40 buvo sužeista. Man 
irgi ten peršovė koją. O 
kaip nuėjom į Vilnių, tai 
musų mažas būrelis išvijo 
apie 5000 bolševikų, tik mu
mi nepasisekė išvyti lenkų iš 
Vilniaus, nes jie mus priga
vo.” Publika ėmė juoktis ir 
p. Adomaitis atsiprašinėjo, 
nes, girdi, neprisirengęs gal 
ką ir negerai pasakė. To
liau, jis prašė klausyti 
Strumskio ir švęsti kasmet 
gedulo dieną.

Klausimų viešai duoti ne
leido, tai su p. Adomaičiu 
teko privatiškai išsikalbėti. 
Mes paklausėm, kodėl da
bartinė Lietuvos valdžia ne
šaukia Seimo, kuo užsiima 
šauliai, kaip elgiasi su poli
tiniais prasikaltėliais, kas 
teisia politinius, kas teisia 
kriminalistus?

Į tuos klausimus Adomai
tis atsakė:— Lietuva pražū
tų, jei seimą sušauktų. (O 
kodėl nepražųva Latvija, 
Estija ir kitos?) Girdi, ar 
raudona vėliava tada Lietu
vą užimtų, ar balta varna 
atlėktų. Šauliai, girdi, areš
tuoja naminius priešus 
(Smetonos opoziciją. Rep.). 
Aš irgi ne vieną jų arešta
vęs esu. Politinius mes kaip 
pavartojam, tai tuojau poli
tika išdulka. Polinius prasi
kaltėlius, girdi, teisia kariu
menės teismas, o kriminalis
tus — apygardos.

Iš šito pasikalbėjimo aš 
supratau, kad “Naujienose” 
daug teisybės buvo pasaky
ta. Reporteris.

CLEVELAND, OHIO. 
Žinių žinelės.

Spalių 3 dieną pas mus 
koncertavo p. Butėnas. Jo 
laukė visi, nes tai senas cle- 
velandietis. Publikos
pusėtinai ir Butėnas visus 
palinksmino.

Su darbais ir pas 
prastai, kaip visur. Bedar
bių labai daug, o pagerėji
mo jokio nesimato.

Clevelandiečiai susilaukė 
lietuvį dantistą, kuris čia se
nai buvo pageidaujamas. 
Dabar turim Dr. St. Tamo
šaitį, kuris turi savo ofisą 
lietuvių banko name. Tai 
rimtas žmogus ir su reika
lais verta jį atlankyti. A. N.

HOMESTEAD, PA.
Mirė Antanina Brazaus

kienė.
Rugsėjo 26 dieną, šv. Juo

zapo ligoninėj, Pittsburghe, 
mirė Antanina Brazauskie
nė. Palaidota spalių 1 dienąi 
su bažnytinėm apeigom.

A. a. Antanina Brazaus-' 
kienė iš Lietuvos paėjo: Aly-' 
taus apskričio, Seirijų vals-‘ 
čiaus, Noragėlių kaimo. Po. 
tėvais vadinosi Antanina' 
Burbuliavičiutė. Paliko sa-! 
vo mylimą vyrą, Juozą Bra
zauską, dvi dukreles, Izabe-: 
lą ir Stanislavą ir sūnelį 
Juozuką, kuris išvežtas mo
kytis į Laitrobą, Pa.

Mylimoji!... ilsėkis šalto-, 
je Amerikos žemelėje.

Vyras J. Brazauskas.

CLEVELAND, OHIO. 
LIETUVIŲ VALANDA 

PER RADIO.
Spalio-Oct. 19 d^ nedė

lioję. Pradžia programo 11 
vai. iš ryto. Radio Stotis 
W.H.K. 1390 kl. 215-7 met. 
Meldžiame nustatyti savo 
Radio ir išgirst Lietuvių kal
boje programą.

Rengia T. B. S. S.

BALTIMORE, MD.
Liežuvio revoliucionieriaus 

prakalbos.
Rugsėjo 29 d. ALDLD. 

abėcėlė ir darbininkų kuopa 
rengė lietuvių svetainėj pra
kalbas. Kalbėjo M. Žaldo
kas. Publikos buvo ne
daug : visi “susipratę” abė
cėlės nariai ir narės ir “ne
susipratusių” apie penkios 
ypatos.

Žaldokas rėkė 2pie dvi 
valandas ir pirštu rodyda
mas šaukė: jus, tautiečiai, 
šiokie ii' tokie! Bet čia nebu
vo nei vieno, nei fašisto, nei 
tautininko; tik keli beparty- j 
viai ir pora socialistų, kiti

• • 1 • . • • r i • Į

įjos, ALDLD. abėcėlės ir 
.raudono susivienijimo. Kai 
įtiek daug organizacijų at- 
Istovauja, tai daug ir temų 
kalbėjo: apie bedarbius,
apie karę, apie viso pasaulio 
vargus. Pripasakojo butų ir 

• nebūtų dalykų. Daugiausia 
Žaldokas kalbėjo apie dar-

dolerinių. Didesnių humbu- 
gėrių, turbut, nėra už komu
nistus^

Žaldokui pikta, kad Bal-

BALTIMORE, MD. 
Darbų nematyti.

Šiuo laiku buvo tikėtasi, 
kad bus darbų, bet apsivil-

timorės lietuviai daugiausiai
skaito “Keleivį;” taigi, kadi™1431 iSalk« darbo. Baigian- 
geriaus prirodžius “Kelei-il‘s "’e.nesiu!11:
vio” “negerumą,” atsivežęs lr kys‘ele«

bininkų vargus, kad esą dar- vieną numerį pasigriebęs su- nežino Įdekbininkai ėia^tekurę, neėdę Žuko: “tai ve soeialšlams-|į°an5

rokai išalkę darbo. Baigian-

>? Siuva ir nežino kiek 
ir ti7”žaldokufpabaigūs sa^ tas!" Nair dajie n^jo/^'b"kdarto1>e^iaMtektei 
™ šnektą, tuoj pirmininkas kad kas žaldokui duotų Tai J turį
pakvietė zydelkaitę pasaky- klausimų! tokione- įjaustis A Kurelaitis.
ti keletą žodžių. Žydelkaitė švaraus sutvėrimo klausi? 
irgi sakė, kad darbininkai Ar kaip meluoti ir koliotis? 
negali gauti darbo ir kenčia Pagalios, ką gi toks Žaldo- 
didžiausį skurdą. Bet paša- kas žino, kad jis nori, kadaiaziausĮ SKurctą. net pasu- *■<» *’ t ,

kius keletą žodžių tuoj susu- kas jo ko nors klaustų. Zal-: 
— T _ S    — — w>z\Im iko: “mums reikia pinigų!” dokas mano, kad jis moka 
“Kuris pirmutinis doleri-papasakot apie darbininkų

ANGLAI ATLEIDŽIA 
KINAMS $25,000,000 

SKOLOS.
Iš Londono pranešama, 

kad Anglijos valdžia atpa-
V lčll U Į7Vi d IClli'-’vM, Alui ' lkUllk? _ . , . . TT * **

visi komunistinių “susai-į nę?” vargus, taip kaip davatka laidojanti Kiniją nuo So
džių” nariai, žaldokas net! Pirma pripasakojo, kad poterius kalbėti, tai jam at- 000,000 atlyginimo, kun Ju
kelių organizacijų organi- i bedarbė ir skurdas, o paskui rodo, kad jis mokytas vyras, nija turėjo mokėti Anglijai 
zuotojas. Būtent, adatos uni-1 iš tų pačių skurdžių prašo Kvaila. Baltimorietis.; uz 1.01 metų karą.
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VYNUOGIŲ SUNKA
DĖL NAMŲ

*

YRA LEGALE
• .‘n

PILNA
ttrt ...

APSAUGA
UŽTIKRINTA

VYNUOGIŲ SUNKAI

PAGAL VALDŽIOS

KONTROLĖS

PLANĄ

PIRKITE DABAR

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

C
ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto

jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą, 

kad-Federalė Valdžia nedarys kliudymo

vartotojams, kurie nori nusipirk Vynuogių

(Greipsų) pasigaminimui sunkos, išimti-

nai suvartojimui savo namuose.

Dabar yra geriausias laikas 
nusipirkt Vynuogių sunkai pas 
jūsų šviežių vaisių pardavėją, 
arba nusipirkit tiesiog iš ledų 
karo, vietos Gelžkelio Yarde.

Tomis Agentūromis yra:

California Fruit Exchange

California Vineyardists Association

San Joaųuin Grower-Shipper Association

Valdžia Nedarys Kliūčių

CALIFORNIA GRAPE CONTROL 
BOARD, LIMITED

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

PHILADELPHIA, PA. 
Minės Vytautą.

Vietos tautininkai jau se
nai yra nutarę ir pasiskyrę 
spalių 26 d. paminėti D. L. 
K. Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuves.

Per vasarą šis komitetas, 
turbut, nieko neveikė, nes 
buvo karšta, bet dabar, kuo
met oras atvėso, tai sujudo 
gana stropiai darbuotis. Jie 
norėjo sutraukti visas vietos 
lietuvių jėgas ir sudaryti di
džiausi Vytauto paminėji
mą. Bet kur tu čia su visais 
susitaikinsi? Kunigų davat
kos tuojaus pradėjo sakyti, 
kad čia bus bolševikų ap- 
vaikščiojimas. Mat, kunigai 
ilgi minės Vytautą, padėka- 
vonės dienoje kokioje ten 
katedroje, su pamaldomis, 
todėl jie nori, kad visi eitų 
su jais. Mat, kunigai minės 
Vytautą ne jo pagerbimui, 
bet dėl savo bizniško išro- 
kavimo. Pas juos bus nuo 
didžiausio iki mažiausio, vi
siems $1.00 įžanga ir kito
kios kolektos. Tautininkai 
tokio ubagiško biznio neno
ri daryti. Jie nori Vytauto 
sukaktuves minėti taip, kad 
nei vienas lietuvys nebūtų 
išnaudojamas. L. M. N. Ben
drovė duoda salę dykai. Pa
kviesti geriausi kalbėtojai, 
kurie apsipažinę su Lietu
vos istorija, apsiėmė kalbėti 
be atlyginimo. Didysis “Dai
nos” choras, vedamas P. 
Petraičio, dalyvaus nemoka
mai. Jauno Kamietos orkes
trą taip pat apsiėmė daly
vauti dykai. Įžanga veltui. 
Kolektos nebus, žodžiu sa
kant, viskas dykai. Dabar 
jau visi rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo gana stropiai.

Baigdamas norėčiau nuo 
savęs pasakyti štai ką: jeigu 
tautininkai daro kokį pa
rengimą dykai, tai pirmuti
niai į salę pribuna musų ko
munistėliai, su savo nešva
riu tavoru, apkrauna visas 
sėdynes visokiais nešvaraus 
turinio lapeliais ir užteršia 
visą salę, o kaip kada ir 
triukšmą sukelia. Todėl aš 
patariu komitetui, kad tą 
pridabotų. Jei kas turėtų ko
kį pranešimą, tai gali pri
duoti pirmininkui, o pirmi
ninkas žodžiu pagarsins, jei 
bus velta. Ašerukas.

Kas Mums Rašoma.
Brockton, Mass. — Tūlas 

Lietuvis mums rašo, kad pas 
juos katalikiškas lietuvių 
jaunimas labai netikusiai 
auklėjamas, pasižymi vagi
liavimu ir kitais nedorais 
darbais. Visai kitaip, girdi, 
atrodo lietuvių protestoniš- 
kas jaunimas.

Lietuviui galima tikėti, 
nes prie katalikų bažnyčios 
dedasi tamsesnieji žmonės, 
kurie savo vaikų nemoka 
auklėti. Jų bažnyčioj vaikų 
irgi niekas neauklėja, nes 
kunigai tingi, ir patys būda
mi bevaikiai, neturi apie tai 
mažiausio supratimo.

Hammond, Ind. — Pasi
baigus “Keleivio” prenume
ratai, siunčiu $2 Čekį ir pra
šau “Keleivį” siuntinėti to
liau.

Be “Keleivio” nei vienas 
protaujantis žmogus negali 
apsieiti, nes jis paduoda vi
sas teisingas žinias.

J. Maksvytis.

Montreal, Canada.—Šiais 
metais pas mus didelė be
darbė. Kurie dirbam, turim 
dirbti ilgas valandas.

Mane ima džiaugsmas, 
kad šie metai daugeliui 
kraštų nušlavė diktatūrą. 
Gal susilauksime ir Lietu
voj to paties, nes musų “tau
tininkai,” ažuot kitus žudę, 
patvs peiliais badosi.

P. L-s.

t f
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—Good moming. Maike. 
Kaip tau einasi?

—Po senovei, tėve. O 
kaip tau?

—Markatni čėsai, Maike. 
Svietas nei kiek geryn nei
na.

—Ką tu nori tuomi pasa
kyt. tėve?v -

—Aš noriu pasakyt, kad 
žmonės labai bedievėja.

—Tai ne naujiena, tėve. 
Kuomet mokslas žengia pir
myn. tai tikinčių Į burtus ir 
prietarus skaičius mažėja. 
Aš tikras, kad ateis laikai, 
kuomet žmonės visi virs ■ 
“bedieviais.”

—Maike. bedievybės ir 
šiandien daug yra. Anądien 
nueinu pas zakristijoną, o 
jis bėdavoja: girdi, mažas 
biznis zakristijonauti. Sako, 
vaikai nors ir gimsta, bet 
krikštyti atneša tik už me
tų: želatinų mišių irgi ne
daug užperka. Sako, ant 
binzų dar pasidarai, o jau 
pantukę nėr už ką nusipirk
ti.

—Aš čia. tėve, nematau 
jokios bedievybės. Pirmiau
sia, labai gerai žmonės da
ro. kad jaunų kūdikių nesi
skubina krikštyti. Butų dar 
geriau, kad jie visai Į bažny
čią neneštų jų krikštyti. Už
tenka duoti vaikui vardas ir 
Įrašyti jį miesto 
biure.

—Negriešyk, Maike, ne- davote kitaip 
griešyk’ Kaip tu gali šaky- Antra 
ti. kad švento krikšto nerei
kia? ! |

—O kam jis reikalingas, kia Dievą garbint, 
paaiškink man?

—Hm:... 
pakasavoja pirmykšti grie- gyvuliam, 
ką. j pasidaryti:

—Kokį “grieką?” Iš kur minti iš vakaro.
tas kūdikėlis ėmė tą nuode-j —Tai neišmintinga, tėve, 
mę? i Šventę aš pripažįstu tik kai-

—Na. žinoma, Maike, po poilsio dieną, šešias die- 
kad kūdikis sugriešyt nega- nas dirbę, septintą mes ga
li. bet tas griekas, tai pirmu-i Hm pasilsėti. Bet jei mes tu
jų mus tėvų: Adomo ir Jie- rim būtiną darbą, tai galim 
VOS. j............

—Tai pasakos, tėve, ku-' 
rioms sveikas protas negali j 
tikėti. Argi jau Dievas gale-į 
jo būti toks kerštingas, kad Į 
už Adomą ir Jievą visus 
žmones baustų? Juk aršiau
sia valdžia nebaudžia vaikų 
už tėvų nusikaltimą.

—Žinoma, kad ne.
—Taigi matai, nejaugi ta

vo Dievas neteisingesnis ir 
už žmones?

—Aš irgi nesuprantu, 
Maike, kaip čia gali būti. 
Gal čia ir tavo teisybė, kad 
krikštas nelabai reikalin
gas?

—Žinoipa, kad ne. Higie
nišku atžvilgiu jis nėra net 
sveikas daiktas.

Netikusi avalinė kenkia 
sveikatai.

Netikusi avalinė yra prie
žastimi daugelio ligų. Ankš
ti ir aukštom kul kom bate
liai nors ir gražus, bet dau
gelį moterų peranksti pa- 
sendina.Tik paimkim jauną, 
raudoną, iš kaimo atvažia
vusią lietuvaitę. Kaime mo
terys nors ir vaiko “madas,” 
nors ir mėgina nešioti aukš-i 
tom kurkom batelius, bet tik 
šventą dieną. Visą laiką jos 
vaikščioja natūraliai, t. y. 
žemom kurkom.

Tik kelis mėnesius palai- 
kykim tokią mergelę mieste, 
su “naujausios mados” bate
liais, ir tuojau pastebėsim, 
kad ji išblykšta, pasidaro' 
nervuota. pradeda nesvei
kuoti, ant veido pasirodo 
raukšlės.

Tai paeina nuo netikusio 
apsiavimo. Nuo aukštų kul
kų moteiys Įgauna, taip va
dinamą “pseudo talipes 
eouinus.” Kojos užpenčiai 
susilpnėja ir labai lengvai 
galima išsinarinti kaulus. Be 
to, ant kojų pirštų atsiranda 
skaudžios, nervus erzinan
čios užspaudos (corns and 
bunions). Vėliau kojos pra
deda šalti, arba perdaug 
šlapti ir šusti. Nekurtoms 
moterims pradeda strėnas 
ar galvą skaudėti. Nuo aukš- 

vengti to. kas tų kurkų, kojų nervai nuola-

chemijos fabrikas. Jos, pir
miausia, gamina tulži, rei
kalingą virškinimui. Paskui

.. - ų šuva gytas cukrus Detroito komunistų sureng- šmeižto
eina į kepenis, kunos pa- toj bedarbiu demonstracijoj apie SLA. 3f-to seimo eigą, 
mosią medžiagą vadinamą maršavo apie 400 komunis- ir patalpino savo skiltyse, 
prvulių krakmolu, arba gli- įr simpatikų. Žiūrėto- “Rytojaus” redakcija nuo 
kogenu. Jeigu, pa v., raume- jn susirinko apie 75,000 savęs pridėjo šitokį šmeižtų 
mms reikalinga daugiau žmonių, nes visi norėjo ma- i “perlą:” “Šis draugo L. Pru- 
cukraus savo mitybai, tai kyti, kaip komunistai darys seikos straipsnis vaizduoja, 
kepenys paverčia tam tikrą “revoliuciia.” kaip šiaurės Amerikoj prisi-

jų uždavinys yra ruošti cuk- Į

kiekį to glikogeno vėl į cuk
rų, aprupindamos juo krau
ją. kurs išnešioja jį raume
nims. Kepenys gamina dar 
ir kitas medžiagas, daro ne
kenksmingus kai kuriuos 
nuodus ir atlieka daugybę 
kitų chemijos uždavinių. .
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Komunistai turi mažai 
pasekėjų.

Šių metų kovo 6 dieną svės’

liepos 24 dieną paėmė iš 
Brooklyno komfašistų “Lai- 

“drg.” L. Pruseikos 
korespondenciją,

valstybinė, tapo uždaryta, o 
“Garso” ir kitas turtas atsi
dūrė valdžios rankose. Lie
tuvių darbininkų gyvenimo 
sąlygas komunistai nei kiek 
nepagerino, valdžios nenu
vertė ir raudonos diktatūros 
neįsteigė, bet už tai lietu
viams pridirbo daug nuos
tolių.

—Vats dėt, Maike? Ar 
I lotyniškai taip krikštą vadi
na?

—O, ne. Higiena, tai mok- 
islas, kuris mokina mus svei- 
I kai gyventi, 
nesveika. tos dilginami ir tuo budu

—Tai tu sakai, kad krikš- įgaunama visokių chroniškų 
--------—? pigų.

Nežiūrint Į išsvajotas ma
das. bateliai aukštom kul
nim reikia mesti ir nešioti 
žemomis kurkomis. nes svei
kata to reikalauja.

tas nėra sveikas daiktas?
—Labai dažnai taip gali 

būti, tėve. Tu žinai, kad lai
ke krikšto kunigas deda vai
kui į burną druskos. Tą dru
ską kunigas ima pirštais. Ar 
negali atsitikti taip, kad ku
nigas su druska Įduos vai
kui ir ligos bakterijų? Aš 
dažnai mačiau motinas 
skundžiantis, kad po krikš
to vaikai nemiega, verkia, 
laužosi ir tt.

—Jų rait, Maike; tu kalbi 
teisingai. Lietuvoj nesykį 
taip būna.

—Taigi matai.
—Bet žinai, Maike, kad 

žmonės ir kitaip bedievėja. 
Piimiau būdavo bažnyčia 
net lūžta, tiek daug žmonių, 
o dabar jau taip neina. Za
kristijonas man porino, kad 
ir Lietuvoj jau šventų dienų 
nešvenčia. Antai, per pane
lės paėmimą Į dangų, Sala
ko žmonės su agronomu 
vaikščiojo po laukus ir že- raštininkų draugijos 
mę rūšiavo.

—Taigi matai, tėve, kad 
gimusiųjų dabar ne tie jau laikai, kuo

met jus užpuldavote ir muš- 
mąstančius. 

vertus, o kas gi |ta 
šventė?

—Per šventes, vaike, rei- 
o ne- 

i dirbt. Kalėdų ir Velykų pir- 
šventas krikštas mą dieną, vaike, nevalna nei 

nei sau maisto 
reikia pasiga-

Kepenys.
Kepenys yra sudėtingas

Ar naudinga rūkyt?
Du Amerikos gydytojai, 

ilgą laiką tyrinėję žmogaus 
burnoje pasitaikančias bak
terijas ir kiek tos bakterijos 
pakenčia tabako durnus, pa
skelbė Įdomius savo tyrinė
jimų rezultatus.

Pasirodo, kad tabako du
rnai sumažina bakterijų 
skaičių žmogaus burnoje be
veik per pusę. Tečiau pyp- 
koriams nėra ko perdaug 
džiaugtis. Tie patys gydyto
jai pripažįsta, kad tabakas, 
užmušdamas kai kurias 
kenksmingas bakterijas, la
bai kenkia kitais atžvilgiais: 
jis silpnina raumenis ir ga
dina plaučius bei kitas orga
nizmo dalis.

Išgąstis.
Gavus išgąstį reikia labai 

atsargiai ir tvarkingai gy
venti, kad naujos išgąstys 
nesukeltų galvoj neramu
mo. Draustinas vartojimas 
svaigalų ir tabako. Reikia 
miegoti reguliariai.

revoliuciją.
Po šitos garsiosios “revo

liucijos” komunistai savo 
organuose pasigyrė, kad 
“kovo 6 d. Detroito bedar
bių demonstracijoj dalyva
vo 100,000 komunistų dar
bininkų ir simpatikų.” Tai 
buvo grynas komunistų me
las.

Dabar: rugsėjo 9 d. Det
roite buvo specialis miesto 
majoro rinkimas. Į majorus 
statė ir komunistai savo kan
didatą. Rinkimų pasekmės 
aiškiai parodė, kiek raudo
ni maižiešiai turi įtekmės 
vietiniuose gyventojuose.

Detroitas turi 1,573,985 
gyventojų. Majoro rinki
muose dalyvavo 311,682 
balsuotojai. Komunistų kan
didatas surinko tik 3544 bal
sus. Be abejonės, komunis
tai gavo ir tokių balsų, kurie 
balsuoja, bet nežino už ką. 
Dabar komunistai save ra
mindami sako: “Buržujai 
suvogė balsus, kurie buvo 
paduoti už musų kandida
tą.” Buržujams komunistų 
balsai nereikėjo vogti, nes 
jie ir be vogimo gavo 99 
nuošimtį visų balsuotojų.

kaip šiaurės Amerikoj prisi
plakę prie lietuvių darbinin
kų organizacijos, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj, po
liciniai gaivalai įsikibę lai
ko, kad organizacija, kuinai

Kcmunistai APLA. griovi
kai ir diktatoriai.

APLA. 5-ta kuopa turėjo 
apie 50 narių, sunkaus dar
bo darbininkų angliakasių.

AMERIKOS DARBO UNIJOS
Darbo statistikų • biuras 

1929 metais išleido knygą, 
kuri parodo, kad unijose na
rių skaičius sumažėjo 112,- 
272. Vienos iš jų priklauso 
Darbo Federacijai, kitos ne. 
1926 metais, bendrai, visos 
unijos turėjo 4,443.523 na
rius. 1929 metais buvo 4.- 
331,251 nares. Bet Darbo 
Federacijos narių skaičius 
padidėjo 126.430. Tai Įvyko 
dėl to. kad prie federacijos 
prisidėjo gelžkelių ir laivų

priklauso tūkstančiai kapi- kurie per daug metų mokė- 
talo vergų, tarnautų vien j0 duokles į APLA.,
keletos kontrevoliucionie- kad sirgdami gautų pašalpą, 
nų naudai. Dabar jie maty- Tą kuopą valdė ne patys ei
dami, kad SLA. nariai jau t ynjai. narja^ aje komunisti- 
meta juos kaip kontrevoliu- nįs buržujus, nabašninkas 
domenus vadus, tai jie gne- ignas Savukaitis ir jo mote- 
biasi paskutiniausios: poli- ris. Vieną sykį susirgo tos 
cijos, šnipų smurto ir tt. kuopos narys, kuris nebuvo 

Viena: SLA. organizacija komunistburžujaus kostu- 
yra. suorganizuota ne revo* meris. Jis prigulėjo į antrą 
iiucijos tikslams, ale savi- pašalpos skyrių. Kuomet 
tarpinio susišelpimo ir ap-Jam pasveikus reikėjo pa- 
švietos reikalams. Antra; šalpą išmokėt, tai APLA. 
SLA. vadai nėra prisiplakė- centro sekretorius ir geras J. 
liai prie SLA. organizacijos. Savukaičio draugas, Jonas 
.Jie yra seni SLA. nariai ir Gataveckas, surado, kad tas 
veikėjai. Jie yra tiesotu, de- narys būdamas persenas įs- 
mokratiškai parlamentari- tojo į APLA. antrą skyrių, 
niu budu išrinkti pačių dar- Taigi jam antro skyriaus 

pašalpą sulaikė, o išmokėjo 
pirmo skyriaus. Kai kurie 
drąsesni nariai užsistojo už 
nuskraustą draugą ir reika
lavo iš komunistinio centro 
pilnos, jam priklausančios 
pašalpos. Už tokį drąsų ir 
teisingą reikalavimą komu
nistai APLA. 20-tam seime 
išbraukė tos kuopos 26 na
rius, kaipo kontrevoliucio- 
nierius.

APLA. 1-ma kuopa turė
jo apie 100 narių. Visi buvo 

ir turėjo pirkę 
savo namą, vardu APLA. 

Lietuviai komunistai orga- 1-mos kuopos, vertės apie 
nizacijų griovikai. §10,000. Vieną sykį, tos 

Amerikos Lietuvių Sočia- kuopos narių nutarimu, na- 
listų Sąjunga turėjo virš 
6000 narių, sąvaitinį organą 
“Kovą” ir mėnesinį žurnalą 
“Naujoji Gadynė.” Komu
nistams pavyko smurto ke
liu sugriauti sąjungą ir pa
versti į komunistų partiją. 
Be to, provokatoriškai davė 
progą valdžiai įsimaišyti Į 
vidujinius LSS. organo “Ko
vos” reikalus. Dabartiniai 
komunistai valdžios agentų 
pagelba LSS. organą užda
rė, o “Naująją Gadynę” pa
tys komunistai pasmaugė. 
Iš LSS. turto komunistai pa-1 
sidarė sau privatišką bend- centro raštininko Jono Ga- 
rovę vardu “Lietuviai Darbi-, tayecko. J. Čirvinskas buk 
ninku Bendrovė Vilnis.” Ar,tai netiesotai reikalavęs jam 
nuo to lietuvių darbininkų išmokėt pašalpą už 9 dienas 
gyvenimo sąlygos nors kiek sirgimo. Tuom pačiu sykiu 
pagerėjo? Ne, da pablogo-, J; Čirvinskas prigulėjo ir į 
jo, nes neteko politinės ąp-Skitas tris pašalpines draugi- 
švietos organizacijos. j jas, iš kurių gavo pilnai jam

Dabar, matyt, Argentinos į Paklausančią pašalpą (J. 
lietuviams komunistams būt!Čirvinskas.buvo J. Gatavec- 
labai malonu, kad SLA. už
valdytų komunistai ir jo var
du organe “Tėvynėj” skelb
tų S. V. valdžiai mirtiną re
voliuciją ir garbintų Rusijos 
“proletarų rojų,” į kurį pa
tys komunistai nevažiuoja. 
Tuomi jie duotų progą val
džios agentams įsimaišyti į 
SLA. vidujinius reikalus, 
patį SLA. sugriautų ir orga
ną “Tėvynę” pasmaugtų. 
Tada gal ir komunistams 
tektų nors dalis to miliono 
buržuazinių dolerių, iš ku
rių galėtų sau pasidaryti pri
vatišką bendrovę. Ar nors 
kiek pagerėtų darbininkų 
gyvenimas, jei SLA. komu
nistai uždėtų savo raudoną
ją diktatūrą?

O ką Brazilijos lietuviai 
komunistai gero padarė? 
Skelbdami vietiniai val
džiai mirtiną “revoliuciją,” 
bolševikai davė progos val
džios agentams įsimaišyti į 
S. L. B. ir jos organo “Gar
so”

keletos

bininkų, SLA. narių, ir jie 
tarnauja darbininkams taip, 
kaip nurodo SLA. konstitu
cija, "kurią pagamino patys 
SLA. nariai.

Prisiplakėliai prie SLA. 
yra Argentinos komfašistų 
“Rytojaus” draugai. Ameri
kos raudonieji komfašistai 
drasko SLA. dėlto, kad dar
bininkai jiems nepaveda už
dėt savo purviną diktatūrą 
ant SLA. narių, taip kaip 
iiems pavyko smurto keliu 
uždėti ją ant APLA. narių, darbininkai

Kcmunistų įtekmė tarp 
angliakasių nyksta.

Amerikos Suvienytose 
Valstijose yra 9331 anglia- 
kasykla, kuriose 1925 me
tais dirbo 627,109 angliaka
siai. Į U. M. W. of A. uniją 
prigulėjo 575,325 angliaka
siai. Tais laikais į U. M. W. 
of A. unijos konferencijas 
Indianapoly suvažiuodavo 
po 2000 ir daugiau delega
tų. jų tarpe būdavo ir kelio
lika komunistų triukšmada
rių.

Vėliau, balandžio 1 d., 
1928 metais, Pittsburghe, 
komunistų specialiai šauk
to j U. M. W. of A. unijos 
konferencijoj (“gelbėji
mui,” t. y. griovimui U. M. 
W. of A. unijos), dalyvavo 
tiktai 1166 delegatai.

Rugsėjo 9 d., 1928 me
tais, vėl Pittsburghe. komu
nistų sušauktoj angliakasių 
U. M. W. of A. unijos kon
vencijoj, tikslu perorgani- 
zuoti-sugriauti U. M. W. of 
A. uniją, į The National Mi- 
ners Union, delegatų daly
vavo tiktai 400.

Dabar Amerikos komuni
stų partijos centro organas 
“Daily Worker” džiaugs
mingai praneša visam ko
munistiniam pasauliui, esą, 
“liepos 28 d., 1930 metais, 
Pittsburghe, The National 
Miners Union konvencijoj 
dalyvavo tiesotai rinktų de
legatų, iš 110 mainų, 280 ir 
atstovavo 65,000 angliaka
sių ; tai buvo skaitlinga dele
gatais konvencija ir geras 
ūpas visų delegatų (tai bu
vo “skaitlinga” komunistų 
“angliakasių” konvencija, 
kurioj 120 delegatų buvo 
mažiau negu praeitą sykį). 
Čia tapo perorganizuota an- 

_______________ gliakasių unija iš The Na- 
naliniu budu pasisavintas. tional Miners Union j Mine 
daiktas kaip savas.

S. Kairys.

tant jos, rubsiuvių unijos 
turi apie 386.000 narių.

Toks pat dalykų stovis 
buvo ir audimo industrijoj. 
American Federation of 
Textile Operatives yra prie
šinga United Textile Work- 
ers, kuri priklauso prie Dar
bo Federacijos per daugelį 
metų, šioje industrijos ša
koje yra 5 darbo unijos su 
55,300 narių.

Tarpe kitų darbo unijų 
yra: Mašinfetų tarptautinė 
draugystė, su 137,000 na
rių: tarptautinė Spaudos 
darbininkų Unija, su 77,000 
narių; barzdaskučių tarp
tautinė Unija, su 51,840 na
rių: federacija federalių
darbininkų, su 47,000 na
rių: laiškanešių draugystė, 
su 56.480 narių ir Amerikos 
artistu draugystė, su 14,000 

FLIS.

i

1929 metais veikė 146 
darbininkų organizacijos. Iš 
jų 106 priklausė prie Darbo 
Federacijos.

Didžiausios darbininkų 
organizacijos yra šios: Uni- 
ted Brotherhood of Carpen- 
ters and Joiners of Ameri- 
ca. turi 376.400 narių: 
Bricklayers’, and Plaste- narių, 
rers’ International Union of j 
America ir Brotherhood of 
Painters, Decorators and 
Paperhangers of America, 
kurios turi po 125,000 narių. 
Iš viso 1,090,840 darbinin
kų priguli prie statybos uni
jų.

Organizuotų transporto 
darbininkų yra 1.059,220. 
Jie priguli prie 33 Įvairių or
ganizacijų: didžiausia iš jų 
yra Brotherhood of Rail- 
road Trainmen, su 184,000 
narių.

Anglių ir aliejaus indust
rijose yra 481.000 organi
zuotų darbininkų, iš kurių 
450,000 priklauso prie Uni- 
ted Mine Workers of Ame
rica.

Drabužių industrijoj su
organizuota nauja organiza
cija, Needle Trades Work- 

Minneapolio mieste tūlas ers Industrial Union. Tai 
Edvardas Nensley taip su- moterų gatavų drabužių siu- 
spaudė p-lę Mitlovv, kad du vėjų unija.Ji priešinga Inter- 
jos šonkauliai truko. Mergi- national Ladies Garment 
na užtai apskundė vaikiną Workers unijai. Ji bando 
teisman, bet teismas priteisė pritraukti prie savęs visą 
jai tik .$3 už daktarą. drabužių industriją. Neskai-

Į ji atlikti.
—Tokių darbų yra, Mai

ke, aš pripažįstu. Sykį Lie
tuvoj išvažiavom i atpuskus. 
Rugiai buvo sausi kaip cuk
rus, o po atpuskų kaip davė 
lietus, tai ir supuvo visi.

—Na, bet aš turiu jau 
bėgti, tėve.

—01 rait, Maike, denkiu.

TAIP SUSPAUDĖ MERGI
NĄ, KAD JOS ŠONKAU

LIAI JLUŽO.

r?
V

IŠMINTINGI IŠSIREIŠ
KIMAI.

Politinio kermošiaus gvol- 
te dažnai parduoda savo 
prekę ne tas, kas turi geres
nę, bet tas. kas ją šaukda
mas atkakliau perša.

S. Kairys.

Kad ir nepcrdaug, 
nuolat dirbdamas, daug 
dirbsi.

bet
nu-

Politinės kovos kamšalie- 
nėj neretai pasitaiko, kad 
per rankas leidžiama krimi-

Oi! and Smelters Industrial 
AVorkers Union.” Iš to viso 
aiškiai matosi, kad komuni- 

Kol jaunas, o broli, sėk stų įtaka tarpe angliakasių 
pasėlio grudus ir dirvos ne- smunka. Mat, smurto keliu 
apleisk.

__________ . Mat, smurto keliu 
Dr. V. Kudirka, netoli galima angliakasius 

‘____________ vesti.
Nuosavybės teisių saugo

toju turi būt pati visuomene. Argentinos lietuvių komuni-
stų organas “Rytojus1' 
šmeižia SLA. veikėjus.

Sveikata ir. linksmumas Argentinos lietuvių ko- so” vidujinius reikalus, ir 
tveria dailumą. Dr. Parr. munistų organas “Rytojus,” organizacija, kaipo prieš-

S. Kairys.

f

mas tapo parduotas be ži
nios komunistinio APLA. 
centro komisarų, ir pinigus 
kuopos nariai lygiai pasida
lino. Užtai komunistai 
APLA. 20-tam seime tą 
kuopą išbraukė vienu ran
kos mostelėjimu.

APLA. 3-čios kuopos na
rys, J. Čirvinskas, angliaka
sys, buvęs kelis metus 
APLA. centro pirmininkas, 
22-ram seime tapo išbrauk
tas iš draugijos be jokio 
tyrinėjimo, tik pagal reko
mendaciją buvusiojo APLA.

y

ko politinis priešas).
APLA. 3-čios kuopos na

rys, vice-pirmininkas ir bu
vęs centro raštininkas J. Ga- 
taveckas, toj kuopoj pridir
bo daug nuostolių ir kuopai 
neatsilygino. Kuopa “drg.” 
J. Gatavecką suspendavo. 
Tada J. G. šaukėsi pas savo 
vienminčius komunistfašis- 
tus, APLA. centro komisa
rus, pagelbos. “Staršinos” 
padarė “tyrinėjimą” 3-čioj 
kuopoj ir surado, kad “drg.” 
J. Gataveckas yra “teisin
gas kai žydo svarstyklė,” o 
tik kuopa “neteisingai jį ap
šmeižė.” Tada kuopą cent
ras suspendavo ir atsidūrė 
kapitalistiniam teisme.

APLA. 22-am seime, 26 
įvairios rūšies komunistbiz- 
nierukai, be žinios visų na
rių, atmetė APLA. senąją 
konstituciją ir smurto keliu, 
diktatoriškai priėmė naują 
konstituciją, kurios pagelba 
1500 narių teisės visapusiš
kai suvaržytos.

H. X. Workeris.

v
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VISOKIOS ŽINIOS
Trumpos Žinios.

Chicagos Banditai | 
Apiplėšė Majoro

Žmona. 1
Chicagos banditai kas sy- j 

kis darosi vis drąsesni. Šį 
panedėlį jie apiplėšė miesto 
majoro Thompsono namus ' 
ir jo žmoną. Ji buvo išva
žiavus automobilium su po- 
licmanu šoferiu į miestą. 
Užpuolimas įvyko vakare, 
sugrįžus jai namo. Vos tik 
jos automobilius sustojo 
prie durų, tuojaus jam už 
akių užvažiavo kita maši
na. Majorienės šoferis nu
jautė, kad čia gali būt kas 
nors negera, todėl iššoko 
greitai ant šaligatvio ir ati
darė automobilių, kad ma
joro žmona greičiau išliptų. 
Bet tuo tarpu vienas bandi
tų jau pribėgo prie jo ir smo
gė jam revolverio rankena 
per galvą, parmušdamas jį 
žemėn. Tuo tarpu pribėgo 
dar du banditai. “Lipk lau
kan, greičiau!”—jie sušuko 
majoro žmonai. Moteris 
drebėdama iš baimės išlipo 
laukan ir banditų lydima 
inėjo į savo namus. Čia už
puolikai tuojaus nuėmė nuo 
jos drapanas, numaustė dei
mantinius žiedus ir kitus pa
puošalus, atėmė iš jos krep
šį su pinigais ir išėjo laukan. 
Visa tai tęsėsi nedaugiau 
kaip 5 minutes. Trečias 
banditas, tuo tarpu, stovėjo 
lauke ir revolverį atkišęs 
dabojo policmaną šoferį. 
Dabar visi trįs jie iškrėtė jį, 
atėmė iš jo revolverį ir su
sėdę savo mašinon nusinešė 
be žiburių. Policmanas mė
gino juos vytis savo automo
bilium, bet jie tuoj išnyko iš 
jo akių. Tuomet jis pranešė 
apie tai policijai.

_________ 4___
ILGŲ SIJONŲ “REVO

LIUCIJA.”
Šokių profesorius Sheehy 

ką tik pareiškė, kad. su il
gais sijonais prasideda di
delė revoliucija baliuose. 
Džazą jau galima skaityti 
kaip ir mirti nuteistu, į jo 
vietą grįžta meliodingi, ro
mantiški senovės šokiai.

Senovės šokiai neša dide
lę “reakciją.” Jau šokėjas 
vyras nebenori spardytis su 
bile kokia “papurgalve,” bet 
nori, kad prie jo peties butų 
prisiglaudusi arba tikra 
“saldziaširdė,” arba visai 
netolima jai. Grįžtantis ro
mantiškumas žadąs labai 
daug naujų vedybų ateinan
tį pavasarį, na ir, žinoma, 
didesnio žmonių prieauglio.

Be to, su senais šokiais 
pradeda virtinėmis grįžti į 
balrumius seni žmonės, ku
rie užėjus džazo erai buvo 
visiškai pasitraukę, norėda
mi arba nepajėgdami su 
“flaperkomis” žarginėtis.

ADOMO PASEKĖJAS.
Iš Nicos praneša, kad ne

toli Kann vietos gyventojai 
pastebėjo miške nuogą žmo
gų, kuris vaikščiodavo ir 
šokdavo. Policija padarė 
“ablavą.” “Nuogasis” buvo 
pagautas, bet pabėgo ir pa
sislėpė. Jį rado kanalizaci-

Anglų orlaivio “R-101” 
žuvusiųjų 47 žmonių kūnai 
dviem karo laivais išlydėti į 
Angliją ir bus palaidoti vie
name kape.

I ■
PARYŽIUJE SUIMTAS 

UŽ NUŽUDYMĄ LIE
TUVOS PILIETIS?

“Posliednija Novosti” , _
praneša, kad viename Pary-(karasP suteikė nepri- 
ziaus viešbuty buvo nušau- , ,1 Rara& . uteike nepn 
tas kaž koks Stefanas Car- k ausomybę latviams lietu- 
neckis. Nušovęs jį asmuo ■.viami. estams ir kit. Naujas 
pareiškė policijoje, J 
esąs Klemensas Jackevičius 
buv. rusų armijos pulkinin
kas, o dabar Lietuvos pilie
tis! Jackevičius suimtas.

I

APS1V ĖDIMAI-tas labai gražus ir jo gamta 
negalima prilyginti prie Lie
tuvos. Medžiai, tokio didu
mo kaip Lietuvoj gluosniai, 

į labai gražiai žydi ir kvepia: 
i vieni geltonai, kiti mėlynai, 
o kiti raudonai. Jų žiedai 

nakvotTRyto metą ’išsimai- panašus į radastų žiedus.
■........................ Dabar jau ir duonos išsi

kepame, bet valgį čia turi 
naktį pasidaryt ant visos 
dienos, nes da saulei nete
kėjus varpas suskamba ir 
tąsyk visiems reikia skubėti 
ant pleciaus ir visiems sykiu 
reikia eiti, nes po vieną ne
galima, o antra, ir butų bau
gu vienam eiti per mišką.

Kitą kartą daugiau para
šysiu.

Laiškas Iš Brazilijos
Lietuvio emigranto įspū

džiai ir vargai.
Jonui Griunui į Detr-oitą nįau paskutinį dolerį, nupir-

jome gelžkelio stotį, pas ku
rios sieną leido mums per-

Pajieškau draugės apsivedimui, 39 
metų, gerai užsilaikančios, su kapi
talu $3500, kuri mylėtų apsigyvent 
Lietuvoje. Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti paveikslų. (43)

A. VALANG
151 W. 20-th st., New York, N. Y.

PARDAVIMAI.
Lietuvių-Latvių vienybės iš Brazilijos jo švogeris Ra- jęau ^.įs apelsinus ir duonos 

Pašau- manauskas rašo: kepaliuką ir taip pamaiti
nau savo šeimą.

1 Toliau galvoju kaip reiks 
čia pradėti gyventi, toj sve
timoj šaly?!... Šiaip taip su-

Brangus švogeruk!
Pranešame, kad mes išva- 

kad iis Pasau^n's karas gali iš'jų žiavome į Braziliją prieš Ve- 
vėl tai atimti, jei Lietuva, lykas, trečiadienį, o prieš . -._
Latvija, Estija ir Suomija Sekmines dviem sąvaitėm 5^3”?
nesusijungs į*vieną sąjun- buvome jau Brazilijoj. Aš- 
gą.” tuonias dienas prabuvome

--------------- Bremene. Kelionė mums iš-
Chicagoje traukinys už- sykio labai nenusisekė: mus ~ 

mušė Aleksį Kriauėiuną, gy- ba'™ ™
venusį Roselande (Chicagos brolio mergaitė, kurią veze-- 
priemiestis) po numeriu 441 i^iės, netiko už trečią darbi-Į Vmmai
W. 104-th st. Liko moteris ir ninką. Mes nenorėjome Krūmai
2 vaikai.

PIETŲSLAVUOS IR ITA
LUOS SANTIKIAI PRI

MENĄ 1914 METUS.
“Vossische Zeitung” ko

respondentas praneša iš Bel
grado, kad fašistams sušau
džius Trieste kelis slavus, 
Pietųslavijos ir Italijos san- 
tikiai esą įtempti iki pasku- ‘ .. . • • . . ,
tiniujų. Dabartiniai Italijos Skaitytoja! pnsnjsdami pre- 
irPiet^lavijos5antikiaipri-;nume,?t« «a.h Jau daba5 H 
meną Tuos šantikius, kurie Kakndonaus kai-
buvo tarp Serbijos ir Austro-?a Kalalvl° skaitytojams 
Vengrijos 1914 metaisdrku-1^ “"‘“i neskaitytojams-
rie iššaukę pasaulinį karą.

RETAS ATSITIKIMAS — NAU
DOKITĖS. Karma 100 akerių žemės 
—75 akeriai dirbamos, 25 girioj, su 
budinkais, gyvuliais, padarais ir for- 
nišiais. Kaina $3000, jmokėt $1500.

Antra Karma — 175 akeriai že
mės; 137 dirbamos, 40 akerių puikios
■girios, su budinkais, gyvuliais, peda- 
'rais, javais. Vienų komų apie 600 
kreitų. Už viską kaina $6200. Pusę 
sumos įmokėt. Žemė visa derlinga, 
nėra smiltynų, galima užsodint visą 
Tomaitėmis, nes arti randusi Tomai
čių Canning Kactory. Užinteresuoti 
atsišaukit šiuo adresu:

JOHN ADAMS
R. 1. Box 58a, Berlin, Md.

torą, kuri veltui veža j Sao i 
Paulo. Antrą valandą po ’ 
piet sėdome į traukinį, žval
gomos važiuodami ir neiš- 1

i venti. Grynos žemės čia nie- 
: visur labai 

tankus krūmai ir vijokliai.
Po kiek laiko, traukinys 

sustojo, atkabino bagažo 
vagoną ir leidosi į kalną. Tai 
nepaprastas reginys: trau
kinys eina, o kalnas begalo 
aukštas. Kartais garvežys 
sustoja veikęs ir, rodos, nu
dardės į bedugnę. Muniį 
baisu ir nepaprasta. Tyros;! 
mėlynos miglos gaubia mė
sų traukinį ir aplinkui dau
giau nieko nematyti. Debe
siai skiriasi per kalnų viršū
nes. Musų traukinys įlindo 

Į tunelį ir juomi važiavome 
virš 15 minučių. Ši kelionė 
mums atrodė baisiau mir
ties.

Taip per kalnus mes pa
siekėme Sao Paulo. Stoties 
sargas nuvedė mus į imigra
cijos namus, prie kurių sto
vi ginkluota sargyba, atra
kino didelius, geležinius 
vartus ir suleido vidun. Čia 
davė po kepaliuką duonos ir 
po surūdijusį puoduką ka
vos. Mums buvo labai nera
mu ir vis laukėme, kur mus 
paskui padės, nes čia nieko 
nesimatė, tik dangus ir tvo
ros, o jausmas, kad dabar 
gyvename kalėjime, begalo 
«lėgė. -

Į antrą dieną prižadėjo 
mus išvežti į kavos fazendą, 
kur reiks visuomet gyventi. 
To mes senai laukėme.

Vieną naktį mus prikėlė, 
įdėjo po kepaliuką duonos 
ir po gabaliuką dešros ir iš
vežė į fazendą, kavos ska
byti. Dabar aš uždirbu 7 
milreisus į dieną, o moteris 
—5 milreisus; abudu pada
rom 12 milreisų, bet iš jų 
mažai kas atlieka.

Jeigu brolis Juozas butų 
atvažiavęs Brazilijon, tai 
butų pačią ir vaikus prakei
kęs; kuomet butų nuvežę 
kavos skinti ir gyvates pa
galiais mušti, nes čia jų tiek 
daug yra, kad nėra kur žmo
gui sustoti arba atsisėsti: 
turi pirmiau pagaliais iš
mušti gyvates ir pasidaryti 
vietą atsisėsti.

Išsyk ir mums buvo labai 
sunku, nes nepaprastas kli
matas ir darbas sunkus. Ka
va neauga kur lygus laukai, 
bet auga kur aukščiausi kal
nai ir biauriausi grioviai, 
Suskynus ir supylus Į maiše
lius, kavą reikia užnešti 
prieš aukštus kalnus, nes ten 
įvažiuoti negalima. Čia la
bai karšta. Vieną sykį, neš
damas kavos maišiuką prieš 
aukštą kalną, aš apslobau ir 
parpuolęs gulėjau po mai
šiuku, lig Kristus po kry
žium. Tai regėdamas vienas 
vokietėlis atnešė kavos puo
delį, kurį išgėręs atsigavau 

, ir atsikėlęs vėl nešiau kavą.
■ Tai tokia buvo pradžia mu

sų gyvenimo Brazilijoje.
■ Kol bagažas musų atėjo, tai 
• neturėjome nei valgyt į ką
■ išsivirti, mat, bagaže buvo
■ musų puodas. Bagažas tik 

už dviejų sąvaičių atėjo; 
tuomet, turėdami puodą, iš- 
sivirėme ryžių košės, bet ji 
mums labai slobna; duonos 
čia nėra, todėl labai sunku 
mums su tokiu maistu.

Gėrimai čia pigus. Yra ge
ros degtinės ir vyno; drabu
žiai taipgi nebrangus. Kraš-

D. Ramanauskas.

PAJIEŠK0JIMA1 KARMA KAIME.
90 akerių geros naudojamas žemės, 

10 ruimų namas ir visi furnišiai, 8 
kiti budinkai; 10 karvių, 2 arkliu, 
1100 vištų, automobilius, visa maši
nerija, javai, netoli miesto. Už viskų 
$5,000. Jmokėt $1,500. Tikras barme
nas iš priežasties ligos. (42)

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

Mes nenorėjome 
grįžt atgal, o su pinigais bu
vo labai trumpa, tai Breme
ne išsipardavėme visus dra
bužius, žiedus, laikrodėlius 
ir patalinę, tai vargais nega
lais sudarėme šimtą dolerių. 
Vienas žmogus mums pa
skolino $16 ir tokiu budu 
užsimokėjome už kelią (bis- 
kį ir agentas nuleido). Taip 
pasiekėme Braziliją. Per 
vandenį važiavome 20 parų. 
Nors trumpai aš aprašysiu 
savo įspūdžius ir įvykius, 
kokius patyriau Brazilijoje. 
Prisiartinus laivui prie že
myno, mes pamatėme aukš
tus kalnus, žalumynais ap
žėlusius ir linguojančias pal
mes. Laivas vis slinko artyn 
ir nauji vaizdai lėkė mums 
pro akis. Mums įdomu buvo 
tuojau patirti ką rasime ši
tam svetimam krašte, kur 
reikia apsigyventi.

Musų laivas prisiartino 
prie krašto ir sustojo nedi
deliam miestely, kurį iš tri
jų šonų laikė apgaubę milži
niški kalnai. Čia mus pasiti
ko didelė minia žmonių. 
Mes skubinomės su jais susi
pažinti. Tai buvo įvairios iš
vaizdos žmonių minia: vie
ni iš jų vi&ft juodi, kiti gel
toni ; tarp jų pamatėme ir 
savųjų lietuvių veidus, bet 
jie mus labai nustebino kei
sta savo išvaizda: apaugę 
plaukais, geltonais veidais, 
barzdos neskustos gal visą 
mėnesį. Priėję pradėjom 
klausinėti, kaip jum čia ei
nasi, ar gerai gyventi, o jie 
su mumis labai mažai šne
ka, tik ranka pamoja, dau
gumas išpalengvo atsidūsė
ję pasako: “pagyvensite, tai 
patys pamatysite.” Mums 
pradėjo darytis baugu, žiū
rint į juos.

Išlipę iš laivo nežinojome 
nei kur eiti, nei į kurią pusę 
sukti, nei ką daryti. Iš to ne- 
rimasčio bėgte leidomės at
gal į laivą, tarytum pagal
bos ar patarimo jieškodami. 
Bet ten mums niekas nepa
gelbėjo. Greitai turėjome 
apleisti laivą ir jis pradėjo 
tolintis nuo kranto ir dingo 
mėlynose jūrėse.

Jau vakaras artinosi ir 
reikėjo skubiai jieškoti nak
vynės, bet kur? Kurie turė
jo dolerių, tie greitai atsidu- 

1 rė viešbučiuose, o pas mus 
Į buvo vos vienas doleris ki- 

! Švento Andriejaus — 5 šeniuj dėl trijų asmenų. Jo- 
kunai, 6 galvos ir 17 rankų; kių draugų, jokių pažįsta- 

Švento Sabastijono — 4 kurie Sa^tų
kūnai, 5 galvos ir 13 pečiu; ; pagelbėti. Einame gatve su 

švento Jono Krikštytojo P™deliais, bet nežinome 
—iGo-alvn- .kur einam. Paėjus kiek, pa-

- g. o. . sidėjome pundelius ant gat-
- kūnai, vės ir jau sakėme čia nakvo

sime, bet tuo tarpu, žiūrim, 
ateina juodas žmogus, iš vi
sa ko matyti kad tai policis- 
tas, ir moja ranka, kad eitu
me, nes čia nakvoti negali
ma. Nors jo kalbos ir nesu
pratome, bet matyt, kad lie
pia eiti. Pasiėmę savo ryše
lius vėl traukiame tolyn. Be
eidami susitikome porą sau 
lygių draugų, kurie, mano
me, padės jieškoti nakvy
nės. Rodos, net smagiau pa
sidarė, kad musų kompani
ja padidėjo. Taip beeidami, 
vargais negalais, susi j ieško- a

“Keleivis” ruošia puikų 
Kalendorių 1931 metams.

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% Rowan st , Danbury, Conn.

50 centų.

Komunistų rabinas Pru- 
seika skundžiasi, kad jų 

I spaudos vajus visai nesise
ka. Sako, pakalbink žmogų, 

j “Vilnį” ar 
(“Laisvę,” tai vis gausi atsa
kymą : “kitą syk, dabar pi- 

: nigų neturiu.” Ir neužsira
šo. Pruseika sako, kad už tą 

J giesmę nesą nieko bloges- 
’ nio.

UŽMUŠTŲ VAIKŲ TĖ
VAI GAVO $40.000.
Haskensak, z N. J. — Ba

landžio 1 dieną čia buvo už- .k^^iiSrtų 
mušti Jonas ir Juozas Bart-f «t 
kauskiai. Juos užmušė elek
tros viela, kuri per audrą 
nukrito ant žemės.

Šiomis dienomis teismas 
tėvams priteisė iš elektros 
kompanijos $40,000 atlygi
nimo. Pinigai bus padalyti 
pusiau, tėvui ir motinai.

Pajieškau brolio Vinco Derančiaus, 
prieš 11 metų gyveno Akron, Ohio. | 
.paskiags . girdėjau kad išvažiavo j 

ta į minkštas anglis ir 
-nieko nuo jo negirdėjau Į 
liną atsišaukti arbg^kgjr 

„ .....  meldžiu pranešti;
labai dėkingas ir dovanų . pnžtMo

Meldžiu p 
apie jį ži
1 ‘ .................
$2.50, kuris pirmas praneš/api< 

JUOZAS DERANČIUS ( 
814 Bank st., Box 16,

Waterbury, Conn.

KARMA ANT PARDAVIMO. Geroj 
vietoj, miesėiuky, 9-nių ruimų stuba, 
visas įtaisymas ir kiti budinkai Ark
lys, dvi karvei, 50 vištų, 16 akerių 
žemes, visa dirbama. Savininką palit 
matyt visada. A. L. (44)

312* Ncrth st, Randolph, Mass.

Pajieškau Antano Skučo, Pajiesio 
kaimo, Garliavos par , giminės iš Lie
tuvos prašo atsišaukti. Girdėjau gy
vena Clevelande. Taipgi Jonų Ku
činskų, iš Sodiškių kaimo, Kalvarijos 
par., gyveno Bostone, Nevv Yorke 
Dabar nežinia kur.

MARĖ TULAUSKIENĖ
1195 E. 71-st st., Cleveland, Ohio.

PARS1IMJODA RESTORANAS
Geroj vietoj, apgyventa lietuvių, 

lenkų, rusu, arti prie dirbtuvių, viena 
dirbtuvė skersai gatvės, kurioj dirba 
daug žmonių. Namas mūrinis ant 3-jų 
aukštų, 12 ruimų furnišiuotų. Parda
vimo priežastis — vyras miręs, o mo
teriai vienai persunku užlaikyti. Gali 
pirk vien restoranų, atskirai. (42) 

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

MOTERYS!
Suvėlintas, -nereguliariškas arba 

skaudančias Andrapanes galima pra
šalinti su “LESKO” Gyduolėms. įsi
rašykite už $3.00 didelį paketų nuo 

Mrs. GRETA LESKOVAR (-) 
507 E. 73-rd St., New York. N. Y.

Kazys Pačėsa, Patašinės kaimo, 
Kvietiškio valsč., Marjampolės parap 
Seniau gyveno Shenandoah, Pa. Pats 
lai atsišaukia, arba kurie apie jį ži
not, malonėkite pranešti.• (43)

MIKE SAMOLIS
716 Dearborn st., Seattle, Wash.

Spalių 5 d. Chicagoje bu
vo artisto Juozo Babravi
čiaus atsisveikinimo kon
certas. “Draugas” sako, kad 
artistas dainavo labai gerai, 

. “publikos buvo vidu-

KRUVINA TRAGEDIJA 
ŠEIMYNOJ.

New Bedford, Mass. — bet...
Trįs sąvaitės atgal čia pra- tiniškaL” Kitaip sakant, 
puolė iš namų John W. Ro- žmonių buvo nedaug. Tai 
binson. Kur jis buvo, niekas blogiausia koncerto dalis.

f

nežino. Dabar jis sugrįžo 
nakties laiku, įlindo į savo _____
namą per užpakalį ir išžudė komunistų fondas kovai su 
visą savo šeimyną: du mie- SLA. esąs visai tuščias ir au
gančiu vaiku užmušė plak- kos neplaukia.
tuku, o vieną dukterį ir savo 
žmoną papiovė britva. Pas-j 
kui pasiėmė revolverį ir pats 
nusišovė. Priežastis nežino
ma. Žinia tik tiek, kad me
tai atgal Robinson taipgi bu-

“Laisvė” aimanuoja, kad

Kokie Buvo 
Šventieji.

vo prapuolęs per 3 sąvaitės,! Kiekvienas, tur būt, yra 
ir kad paskui sugrįžęs aiški- girdėjęs apie relikvijas, t.y. 
nosį, buk butlegeriai buvo apįe liekanas tų žmonių, ku
li pagrobę ir išlaikę 3 sąvai- rie už savo nuopelnus laiko
tės ant laivo. mi šventais. Jų yra užsiliku-

-------------- šių iki šių laikų, daugiausia 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ bažnyčiose. Žmonės mel- 
PAJAMOS SUMAŽĖJO, ’džiasi joms, tikėdami jų ga- 
Per liepos, rugpiučio ir lia pagelbėti nelaimėse, li- 

rugsėjo mėn. Amerikos pa- gose. Tokias bažnyčias, ku- 
jamos siekė $868.940,213; riose yra kokio nors švento- 
t. y. $145,770,702 mažiau, jo relikvija, aplanko dau- 
negu tuo pačiu laiku pernai giau maldininkų, suneša 
metais. Valstybinių išlaidų daugiau aukų. Todėl prasi- 
per tą patį laiką turėta \ ’
$751,586.958; t. y. $28,96

suneša

dėjo varžytinės relikvijo-
$751,586.958; t. y. $28$06,- mis. Ir pasirodė keistas da- 
114 daugiau, negu pernai lykas: dažnai keliose bažny- 

‘ čiose yra to paties šventojo
Tokiu budu, bendras pa- relikvijos. Taip, antai:

jamų sumažėjimas per mi-' šventos Julijonos — 20 
nėtus tris mėnesius siekia kūnų su 29 galvomis; 
$174,676,816.

per tą pati laikotarpį.

) Švento Lukošiaus — 8 kū
nai, 9 galvos;

1 Švento Jurgio ir šv. Pan-HOOVERIS KALBA, O f
DARBININKUS AŠARI- kratiejaus — po 30 kūnų;
NES BOMBAS MĖTO. H

. Cleveland. — Kuomet čia 
kalbėjo prezidentas, susi
rinko apie 3000 darbininkų 
ir ėmė reikalauti, kad imtų
si priemonių prieš bedarbę.

jos rynoj. Jis iš ten išėjo tik(Tuojau pasirodė policija ir į
įnyri L’OI 1 1*V/ Ik d <

luviuvv, •• ’ v i UtTVldl IHU3 pi dVtCJV 1IJR7VV VI 5 • f'o" 1

paleistas vanduo. “Nuoga-pašarines bombas. Daugelis 1-’anM 11 18 galvų, 
sis” nareiškė. kad iis neoa- snrpistn cnili licrnninpsp Šventos Onos — 2

tuomet, kai Į ryną buvo;bedarbius pradėjo mėtyti
— 1 — — «*<>«** zJ 8 8 >_ TA________ 1 8 _«

sis” pareiškė, kad jis nepa- sužeistų guli ligoninėse, 
kenčiąs rūbų ir norįs gyven- --------------
ti laisvas lyg Adomas. Jis f “__ ‘ ‘
buvo nugabentas kalėjiman arcivyskupas uždraudė ka- 
kaipo kaltininkas viešosios talikams dėtis su Hitlerio 
dorovės įžeidimu.

_. _________ 2 kūnai,
2 galvos ir 6 pečiai;

Švento Blažiejaus 
kūnas ir 5 galvos.

Kadangi tos relikvijos pa- 
tfašistais. Kas su jais dėsis— čių popiežių patvirtintos, tai 
negaus nuodėmių atleidi- turime su jų šventumu sutik- 

ATSIVĖRĖ VEZUVIJAUS mo. ti, nes “popiežius neklaidin-
VULKANAS. | --------------- gas.” Šventuosius turime

Italijoj pereitą sąvaitę at- Hooveris Amerikos Le- garbinti, ne tik už jų nuopel- 
sivėrė Vezuvijaus ugnakal- liono suvažiavime Bostone nūs, bet ir kaip gamtos ste- 
nis. Iš jo žiočių pradėjo šau- pasakė, kad valstybė jiems buklus, nes paprastai žmo- 
ti liepsnos su pelenais ir du- kasmet išleidžia $900,000,- gus teturi po vieną kūną iš 
mais, mėtydamos įkaitintus 000. Gal užtai jie buvo visi liemens, galvos, poros ran- 
akmenis į orą iki 300 pėdų, linksmus? kų ir kojų sudarytą... “J.”

Mainco vokiečių katalikų 1

Aleksa Balevičia, pirtį 4 metų gy
veno Mallary, W. Va. Kurie apie jį 
žino, malones pranešti, arba pats lai 
atsišaukia.

PETRAS BALEVIČIUS
Vargo pt. 6., Kybartai, Lithuania.

Jieškau brolio Petro Ambrazo, Der- 
kintų kaimo, Šilalės parapijos, Tau
ragės apskr. 12 metų kaip apleido 
Cicero, III. ir išvažiavo į Kentucky. 
Pats lai atsišaukia, arba kurie žinot, 
prašau pranešti, busiu dėkinga. (44) 

Placeda Ambrožaitė-Mažonis 
1433 So. 49-th ave^ Cicero, III.

DĖL RAŠYMO
Laiškai spalvuoti su gražiom dai

nom pas tėvus, motinų, brolius, sese
ris ir draugus. 36 laiškai ir 6 atviru
tės dėl Kalėdų už $1.00. (vairiausių 
daiktų žurnalas “Tiesa” dykai. (44)

TIESOS REDAKCIJA, C.
244 N. 12-1 h Street, 

PHILADELPHIA. PA.

Antanas Jankaitis, Jankūnų kaimo, 
Radviliškio parapijos, Šiaulių apskr. 
Prašau atsisaukt, turiu svarbų reika
lų, arba kurie apie jį žino, malonės 
pranešti. PRANAS YARAS (44) 

10 Adams avė., Hyde Park, Mass.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kuria 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

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

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilaou St„ 

W«t*rborv. Cnna

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Strsst, 
VORCESTER. MA88.
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KANADOS LIETUVIAI
j prostitutes ir duoda nakvy
nei kambarius. Tai negra- 
jžus darbas. Pas juos ant 

yra nemažas bordo gyvena lietuviai.
ištvirkė- 

parve- 
rusų bei 

lenkų tautos paleistuvės.
Teko girdėti, kad ten daž

nai užeinančios kokios tai 
vokiškai-lietuviškos 
lės, iš kurių viena 
“aukštos 
te.”

Reikia
<ad toks 
mina lietuvių tautą, 
šis žmogus 
jrudno biznio.

WINDS0R, CANADA.
Miestas ir darbai.

Windsor yra R- , 
miestas ir senesnis už Dėt-. Nusigėmsiems 
roit, bet gyventojų neturi ;jįams pareikalavus 
nei trečdalio, ką turi Dėt- j dama ukrainiečių, 

driekiasiroitas. Windsor 
upės Erie pakrančių ir sie
kias! su Detroitu. Miestas 
susideda net iš 8 dalių: bū
tent: Windsor, Walkerville. 
East Windsor, Sandvich, 
Ojibway, La Šalie. River- 
side ir Tecumseh.

Dirbtuvių čia yra daug, 
bet visos mažai dirba, po ke
lias dienas sąvaitėj. Pramo
nėj pirmą 
“Ford,” antrą 
Motor Co., 
sler Co.” ir visos kitos 
mobilių dirbtuvės.

Vienos iš jų keičia 
mašinų modelį, kitos 
kius pagerinimus įveda, o 
kitos, neturėdamos užsaky
mų, tuksiančius darbininkų 
atleido. Čia yra ir mažesnių 
dirbtuvių netoli šimto, bet 
nei viena iš jų nedirba pilną 
laiką. Kitais metais, būda
vo, daugelis darbininkų 
gauna darbo ant ūkių, prie 
tabako, bet šiais metais, iš 
priežasties didelių kaitrų 
ir ten nėra kas veikti.

Miestas paskelbė, kad vi
si bedarbiai užsiregistruotų. 
Užsirašė tik 2370 žmonių. 
Bet čia nesiregistravo visi 
bedarbiai, ypač to vengė 
raudonukai — komunistė
liai. Mat, Windsore imama 
nuo vyrų pagalvė mokestis, 
po 85. Daugumas tų mokes
čių nemokėjęs ir dabar bijo
jęs registruotis, kad nepri
sieitų mokėti taksų.

Laikraščiuose buvo skel
biama. kad miestas atims 
darbus iš kontraktorių ir 
duos bedarbiams po biskį 
dirbti, bet iš tų pažadų nieks 
neišėjo. Keletas darbininkų 
gauna iš miesto darbą kur 
nors prie pataisymų kokių, 
bet ir čia laukia tūkstančiai 
bedarbių. Dabar pradėjo 
griauti nekuriuos namus, 
nes manoma pravesti gatvė- 
kario tunelį. Čia irgi tikima
si gauti darbo, bet juk visi 
bedarbiai ir čia nesutilps.

Patartina neklausyti jo
kiems skelbimams, nes tai 
biznierių apgavystė; ma
nantieji apie Windsorą ge
riau susilaikykit.

Iš visuomeniško gyveni
mo nėra ko gero tikėtis. Čia 
gyvena mažai lietuvių ir tie 
patys viens kito baidosi.

Detroito Maskvos patep- 
tiniai buvo čia suorganizavę 
ALDLD. 21 kuopą, bet da
bar apsnūdo ir tie. Matyt, 
ištuštino kišenias, beaukau- 
dami SLA. užgrobimui.

Yla.

i O kaip “L. S.” rašo, kad buk 
Juozas sakęs, kad Amerikoj 
buvusi darbininku valdžia ir 

j uždarinėjusi darbus, tai čia 
i vėl stačiai lyg iš piršto iš- 
Į laužta kalba. Nes Juozas tik 
yra kalbėjęs, kaip Amerikoj 
darbininkai per savo neišti
kimus, kapitalizmui parsida
vėlius vadus yra daug strei
kų pralaimėję. Ir kaip kapi- ■ 
talistai tuo yra pasinaudoję.

O kokias "turaunas sutar
tines” Jonas su Domu atvi
rai už konservatorius rėžė, 
tai jų pusė ir buvo laimėtoja.

pane-
.____ ___  esanti
profesijos studen-

vietą užima
General 

trečią — “Chry- 
auto-

i?

savo 
kito-

atvirai pasakyti, 
žemas darbas že- 

Jeigu 
nemes tokio 

tai ateityje 
reikalinga paskelbti jo tikra 
oavardė ir ii boikotuoti. Pa
arčiau susipratusiems dar
bininkams nei kojos ten ne
bekelti. Viską Žinantis.

FORT WHYTE, MAN.. 
CANADA.

Atsakymas “Lietuvos 
Sunui.”

“Keleivio” 35-tame n-ry 
koks tai tuščios garbės jieš- 
kotojas, pasirašydamas Lie
tuvos Sūnūs, rašo apie Juo
zą. Joną ir Domą. Jis “ap
krikštijo” Juozą, kaipo “šte- 
davą 'Laisvės’ skaitytoją.” 
O toliau kalbėdamas apie 
‘turauną sutartiną” politi
ką. matyti per savo didelį 
"gudrumą” Joną ir Domą ir
gi padarė “štedavais” “Lai
svės” evangelistais. Bet tik
renybėje. nei vienas iš tų su
minėtų f* ---i- ‘-T --■— 
neskaito, v bet p. 
Juozas (Žemaitis) 
“Naujienas.” Gi 
imant

LIETUVOS FAŠISTAI 
“VALO” SAVO PARTIJĄ.

Paskutiniame posėdyje 
Tautininkų Kauno skyrius 
dėl įvairių priežasčių iš
braukė iš partijos 88 na
rius.

NUSIŠOVĖ.
Mažinorių kaime, Kėdai

nių apskr. nusišovė 20 metų 
vyrukas Gite.

tautietis. atvažiavęs į šią “Negalima nepripažinti ir 
naują “tėvynę, atsiskyrė su to, kad nors ir maža dalis, 
šiuo margu pasauliu, gėrės- •bet vis dėl to yra atvykusių 
nio duonos kąsnio jieškoda-'ir tokių žmonių, kurie ten, 
mas. Tebūnie jam lengva ii- Lietuvoje, jokio skurdo, jo

kio vargo nėra matę.”
Tai kita krūva pelų, ku

rioje sunku įžiūrėti grūdą. 
Aš tą sakinį parašyčiau 
taip: “Yra atvažiavusių ir 
tokių, kurie Lietuvoje skur- 

, do nėra matę.”
Visi “pagražinimai” atsi

meta ir mintis tuojaus pasi
daro aiškesnė.

Eks-klierikas.

sėties šios šalies žemelėje.
Laisvamanis.

Mokinkimės Aiš 
kiau Rašyti.

Kada aš sakau ‘'mokinki-1
tmes aiškiau rašyti,” tai aš 

turiu minty, kad reikia mo
kintis aiškiau reikšti savo 

Bet čia “L. S.” melo irgi mintis. Tūli žmonės kalboje 
pridėjo, nes Jonas ir Do- reiškiasi gana aiškiai, bet 
mas kaip Mr. Bennetto taip kai prieina prie rašto,’— 
jo turto ir degtukų fabriko [sunku juos suprasti. Kodėl 
neminėjo. Ir tai tikrenybėje taip yra? Ogi todėl, kad jie 
Išeina, kad "Lietuvos Su-i perdaug žodžių vartoja, 
nūs” viską iš piršto laužė ir! Kaip pelų krūvoje sunku

, tai 
Kodėl

Pranašauja Krikš
čionybei Galą.

toms daug skriaudų, o tai
kos sutartis da daugiau tas 
skriaudas padidino. Praėjo 
jau 10 metų su viršum, o 
dantų griežimas darosi vis 
didesnis. Neapykanta ir už- 
vydėjimas pasiekė tokio 
laipsnio, kad tautos galėtų 
nuskandinti viena kitą šauk
šte vandens. Daugiausia tos 
neapykantos šiandien yra 
Balkanuose, ypač Pietųsla- 
vijoj. Tenai ir karo liepsna 
užsidegs, sako d-ras Eck
hardt. Jo manymu, tas ka
ras sunaikins visą 2,000 me
tų senumo krikščionių civi
lizaciją. Krikščionys išpiaus 
vieni kitus ir tuomet bus ga
las visai krikščionybei.

laikraštin dėjo.
K. Beniušis.

WINN!PEG, CANADA.
Kasykloj žuvo lietuvis.
Lietuvis Mikolas Valanti- 

navičius iš Rocke Peree, 
Sask., prisiuntė į TVinnipe- 
gą savo pažįstamam lietu
viui laišką, ir tarp kitko pra
neša, kad 21 rugpiučio pas 
juos ištikusi kasykloj nelai
mė, kurioj tapo užmuštas 
lietuvis Povilas Rasimavi- 
čius: velionis esąs kilęs iš 
Rukutėnų kaimo, Subačiaus 
valsčiaus, Panevėžio apskri
čio. Jo lavonas palaidotas 
Estevanos kapinėse. Žuvu- 
sis pasakojęs, kad jis keli 
metai atgal esąs buvęs Ku
boje. Amžiaus buvęs apie 
30 metų. Policija prie lavo
no jieškojusi, ar neras kokio 
adreso, kur jis turi kokių gi
minių Kanadoje, bet nera
dusi.

Taigi ir vėl vienas musų

Apie 1937 metus kilsiąs ka
ras, kuris sunaikinsiąs krikš

čionių civilizaciją.
Nevėliau kaip 1937 me

tais Jugoslavijoj turės kilti 
karas, kuris apims visą Eu
ropą, o gal ir pasauli.

Taip sako d-ras Tibet 
Eckhardt, Vengrijos sienų 
nustatymo komisijos vice
pirmininkas.

Buvusis karas pridarė tau-

rasti gimdą, taip nereikalin
gų žodžių tarpe sunku su
gaudyt rašytojo minti. To
dėl mokinkimės vaitoti tik
tai būtinai reikalingus žo
džius. Nereikia bijoti, kad 
raštas išeis per trumpas. Juo 
raštas trumpesnis, tuo jis 
geresnis.

Štai pavyzdys, kaip tūli 
žmonės mėgsta prirašyti 
daug nereikalingų žodžių. 
Vienas korespondentas ra
šo: “Tikėjome* atvykę čia, 
Kanadon, pagerinti savo iki 
šiol praleistą skurdų, nuo
bodų, žodžiu, niekam nepa
vydėtiną gyvenimą.” ____ __ ______________

Tai yra labai netikęs sa-I jaunesniais įdėję žiedą jau- 
kinys. Daugiau kaip pusę nystės į sustingusins musku- 
žodžių iš jo reikia išbraukti, 
nes jie nereikalingi. Aš jį 
pataisysiu ve kaip: “Tikėjo- ; 
mes atvykę Kanadon page
rinti savo gyvenimą.” Saki- _ &_ __________ ,_____
nys trumpesnis, greičiau pa- energingais kuomet sąnariai sus- 
rašomas ir lengviau skaito- ringę ir muskulus pradeda skau

dėti ir gelti nuo maoausio ją iš-

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

lūs ir sąnarius.

Alkoholis marina kas gy
va, o palaiko mirtį.

Friedrich von Lagan.

Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno
sekamas knygas:

1. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtais apda
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir

3 ypatų “Laisvės 
t bet priešingai, 

skaito 
bendrai

Fort Whyte yra tik 
dešimt lietuvių, ir tarp jų 
randasi: 5 “Naujienų” pre
numeratoriai. 4 “Laisvės,” 1 
“Vienybės.” 1 “Sandaros” 
ir kai-kurie gauna Lietuvos 
ir Argentinos laikraščių. Iš 
to aiškiausiai galima su
prasti kiek čia tėra “Lais
vės” rėmėjų. Bet atsižvel
giant Į tą vieną “Laisvės” 
skaitytoją, reik pasakyti, 
kad tas “Laisvės” skaityto
jas apart “Laisvės” dar apie 
penketą kitokių laikraščių 
:uri užsiprenumeravęs, tai 
jau čia vėl aišku, kad tam 
‘Laisvės” skaitytojui, ta 
“Laisvė” irgi nėra nei jokia 
"močiutė.” O "Lietuvos Sū
nūs” net ir savo korespon
dencijos apieravonę yra pa
šventęs “Laisvės” išrekla- 
mavimui. Bet tikras faktas, 
kiek aš žinau, tai tik “L. S.” 
nežinystė ir nekultūringas 
kitų šmeižimas. Nes (1) 
“L. S.” matomai, Fort 
Whyto lietuviuose lig koks 
vilkas tarp avių įsimaišęs— 
neturintis bendros santai
kos tarpe lietuvių, nes neži
no kas kokius laikraščius 
skaito. (2) O, jeigu nebūtų 
reklamavęs “Laisvės,” tai 
nebūtų turėjęs progos savo 
keršto išlieti, ir betiksliai 
žmones apšmeižti.

Ir tą paties “Lietuvos Su
naus” korespondencija aiš
kiai parodo. Pirmiausiai tai 
Juozo žemaitiškos kalbos 
šiepimas ir darkymas, kas ir 
be aiškinimo kiekvienam 
“K.” skaitytojui gali būti 
aišku, kad neivienas žemai
tis negali taip išdarkytai 
kalbėti, kaip kad “L. S.” ra
šo “Keleivio” Nr. 35.

Gi kitaip yra su Juozu. 
Juozas ilgus metus yra bu
vęs Amerikoj, ir dabar jau 
kelinti metai Kanadoje, 
dėlto ir kalboje tik retus žo
džius tevartoja: kurie pa
našus žemaičių kalbai. O 
juk kultūringi žmonės, visas. 
tautas laiko lygiomis. Ir to- trečią vaiką iš naujo: 
dėl “L. S.” iš Juozo, kaipo iš 

(žemaičio pašaipą daryda-

4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kaina $1.50.
5. J Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausiu ‘burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00.____________________________________________________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 206. Kaina $1.00.
10. Tikėjimų Istorija, šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7-50.

mas. -
O štai antras pavyzdis: tmt.

išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
' - . - patikimąjį Pain-Expellerį su In

karo vaisbaženkiiu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
ūmai nepaiengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t- t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkiiu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančiu 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Humoristika
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KINŲ ANEKDOTAS.
Vienas kinų kareivis turėjo 

nugabenti miestan suimtąjį plė
šiką. Pakeliui kareivis taip 
smarkiai pasigėrė, kad krito že
mėn be sąmonės. Tai pamatęs 
plėšikas tuojau išsinarpaliojo iš 

j virvių, surišo savo palydovą, nu
skuto jam visai plikai usus ir 
galvą ir pats pabėgo. Rytą ka
reivis išsipagiriojo, apsidairė 
aplink ir didžiai nustebo: plėši
ko niekur nebuvo matyt. Paste
bėjęs. kad jo galva yra plika ir 
kad jis guli surištas, kareivis 
tarė: “Plėšikas, štai, čia guli su
rištas. bet kur gi aš pats esu 
dingęs?’’

JEI PATRUKĘS, 
BANDYK TA DYKAI.

Uždėk ant bile patrukusios vietos. 
Senos ar Naujos, Didelės ar Mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui

Kiekvienas patrukęs, vyras, mete-

Rice. 61 So. Main street. Adams, 
N. Y., reikalaujant dykai išbandymui 

■ jo puikios metodos. Tik uždėk ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užgis

REIKALINGI ŠRUOTAI.
Trys vaikėzai atėjo geležinių 

daiktų krautuvėn ir stovi. Apy
senis krautuvės savininkas, ku
ris su vaikais visuomet apsiei
davo rūsčiai, priėjo prie vieno 
ir klausia:

—Ko tau reikia?
—Aš noriu šruotų savo oru 

šaujamam šautuvui. — paaiški
no vaikas.

—Už kiek?
—Už 10 centų.
Krautuvninkas pristatė prie 

lentynų kopėčias, palipėjo iki 
lubų, nusiėmė skrynelę su šruo-' 
tais, nulipo stenėdamas žemėn, moką apie tai, kaip reikia tau- • cijos stalo? Daugybė vyru ir moterų 
atsvėrė už 10 centų, padavė vai- pyt pinigus? 
kui ir paėmęs pinigus vėl stenė
damas užlipo kopėčiomis ir pa- 

jdė.io skrynelę su šmotais i savo 
vietą.

Nulipęs žemėn jis klausia ki-'

KUNIGAS MOKYKLOJ.
—Na. vaikai, girdėjot mano 

pamokslą. tai gal dabar turit įs privalo tuojaus rašyti pas W. s. 
kokiu klausimų?

—Taip, tėveli.
—O ką?
—Pasakyk mums, kaip tu 

skiedi savo apykaklę, kad ji 
perplauta?

S

M

0

■
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natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
UŽ- tojai ar diržai, arba prietaisai palie- 
ne-

WINNIPEG, CANADA.
Lietuvys užlaiko prostitu

cijos urvą.
Pora metų atgal, čia apsi

vedė jauna pora lietuvių. 
Abudu nepersenai atvykę iš 
Lietuvos. Po vestuvių užsi
dėjo “bording auzę” ir “res
toraną.” Biznis nekaip se
kėsi, tai pradėjo alum ir 
munšainu prekiauti. Kelius 
kartus jau ir policija juos 
aplankė. Kad apsisaugojus 
nuo policijos, jie pradėjo 
“namais mainyti:” kaip tik 
policija vienuose namuose 
kartą juos “aplanko,” tai jie 
tuoj danginasi Į kitus.

Pastaruoju laiku jie apsi
gyveno prie pat turgavietės. 
Išrandavojo namą, su pus
tuziniu kambarių, ir vėl ver
čiasi tuo bizniu. Bet bedar
bei esant “biznis” nekaip 
sekasi. Kad pritraukus 
giau “kostumerių.” jie lei-Imas, vien tik pasirodo ko- —sako vaikas, — ale tik už ni- stenografistę galima paliuosuot. 
džia girtuokliams atsivesti kios “kultūros” jis pats yra. kelį, o ne už dešimtuką. o gražios—ne.

*

'š
ka nereikalingi Nepraleisk progos 
pareikaiau' dyka; išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso Kokia nauda 
dėvėt prilaikytoją visą amžių jeigu 
jums nėra reikalo. Kam rizikuot kad 
prisiraestų gangrina ar kiti pavojai

1 ris jau tukstancius užmeta ant opera- 

' nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad 
i tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra- 
: šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 

j žemiau įdėtą kuponą.
Į

r
PAMOKOS REZULTATAI, i
— Ar tu davei «avo naciai na- n.uo.labai,mažo patrūkimo, tokio, ku- -•5 IU davei ._avo pačiai pa ins ,au tukstancius užmeta ant nnoro.

—žinoma.
—O kokie rezultatai ?
—Ji liepė man mesti rūkymą.

GREIT SUPRATO.
—Ar išlaikei egzaminus?
—Matai... dalykas toks, kad... 
—Užtenka! Duok ranką; aš

D^cis.

Dykai nuo patrūkimo
W S. Rice, Ine.
61 S. Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančių aplikaciją 
nuo patrūkimo
Vardas ................................................
^tdresas
Valstija ................................... ..

y

5)
6)
7)
8)
S)

10)
11)
12)

<4.
Iš LAIKRAŠČIŲ.

Saulė” sako: “Nužudė savo

to vaiko:
—O ko tau reikia?
—Už dešimtuką šruotų.
Senis sukeikė ant vaiko, kam irgi suklupau.

jis nepasakė pirma, ir piktai j ___
murmėdamas vėl užlipo ant ko
pėčių.

Atsvėręs vaikui šruotų. jis kūdikį, kad galėtų zulyt su mei-
jau kreipiasi į trečią: ’ ilužiu.”

—Ar ir tu nori už dešimtuką i “Paėmė dešimtą pačią. Da ne- 
šruotų ? ' gavo nei nuo vienos su kočėlu.’’

—Ne!—sako vaikas.
I

Senis padėjo šruotus atgal .
ant viršutinio lentyno ir klausia.

ŽINO SKIRTUMĄ.
—Sakyk, Jonai, koks skirtu

mas tarp gražios ir negražios 
—Tai ko gi tau reikia? 'stenografistės.
—Duok man tų pačių šruotų. —Labai paprastai. Negražią

i

Pabandyk Dykai

REM-OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS. LITERATŪROS, 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai Įdomus ir 

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

Jau išėjo “Kultūros” žurnalo 8-tas numeris, šių 1930 metų. 
TURINYS:
1) Politinės bei socialinės 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.
1905 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.)

13) Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra.
14) Vėjuota naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė.
15) Iš rinkinio: “Mėlyno vakaro tylus aidai.” Vertė VI. Pilotas. (J. 

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

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesi, 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, butų neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu
voje. Tuom padarytų 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.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(f uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Pabėgo Gauja Kalinių Banditų.

SOCIALDEMOKRATUI 
KI DŽIUI SUMAŽINO 

BAUSMĘ.
Prezidentūra atsiuntė Kau
no tunkiujų darbų kalėji
man Jaugiau kaip 40 malo
nių. Oolitiniams, kurie turė
jo kalėti visą amžių, baus
mė sumažinta ligi 10 metų, 
kriminalistams — 15 metų. 
Patenkintų malonės prašy
mų tarpe yra ir garsiojo 
“plečkaitininko” Kedžio 
malonės prašymas. Jam su
mažinta bausmė ligi 10 me
tų.

KONTRABANDININKAI 
SU LITAIS.

Pas sulaikytą ties Liepoja 
vokiečių kontrabandinio lai
vo kapitoną, tarp kitko, ras
ta 4,295 litai ir pas jurinin
kus 3,000 litų. Sulaikytieji 
pareiškė, kad praėjusią są
vaitę jie pardavę Lietuvos 
žvejams 2,600 litrų spirito.

RADO SENOVĖS GY
VULIŲ KAULU.

Mariampolės apskr., Rau
dėnų valse., bekasant melio
racijos tikslais Kirsnos upę, 
rasta senovės gyvulių lieka
nų. Spėjama, kad tai yra ka-

“PASIGAILĖJO.”
Kostui Korsakui, vienam 

jaunųjų kritikų ir poetų, ku
ris už politinį veikimą buvo 
nuteistas kalėti 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjime, “pre
zidentas” bausmę dovanojo.

kaliniai į fortą ir papasako
jo kalėjimo administracijai, 
kas lauke atsitiko. Bet tie 7 
iau buvo toli. Jie perėjo visi 
krumus ir lauke plentu pati
ko Petrauskienę, bevažiuo
jančią iš Kauno ir vežančią 
iš gydytojo ligonį savo vyrą. 
Netoliese, lauke ganėsi- kaž
kokio piliečio arklys. Ir štai 
kaliniai taip pasiskirstė: 
vienas kalinvs sėdo ant ark- 

ir kitų fortų) žemėje. Tik ft >.r J'>dami' Ilgį miško ėjo 
vienos pusės maži langeliai lzva> keturi kali-
ileidžia i vidų laužtus šv!e-l!!‘a.1. sui?do i Petrauskiene* 
sos spindulius, nes čia pat 
priešais yra aukšta muro 
siena, kuri saulei pastoja ke
lią. To rūsio sienos visuomet 
drėgnos, kai kuriuose kam
bariuose yra vandens.

Dėlto į 9-tą fortą Kauno 
kalėjimo administracija ga
bena jai nusikaltusius ir ne
paklusnius kalinius. Dabar

Kalėjimo kalėjimas.
Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjimas turi savo skyrių 9 
forte.

9-tas fortas yra 2-3 klm. 
už Slabados. Ten sukasti 
aukšti pylimai ir vingiuoti 
tarp supiltų kalvelių keliai 
jungia 9-tą fortą su kitais 
fortais. Tai liekanos buvu
sios Kauno tvirtovės.

9-to forto patalpos (kaip

VAGIA TIKTAI IŠ KLE- J 
BONIJŲ IR KLEBONŲ.
Jurbarkas. Rugsėjo 16 d. 

vakare Jurbarko policija su- j 
ėmė Liudviką Anskaitį, 21 
m. amžiaus, gimusį Lenkijo
je Varšuvoje, 1918 m. grį- 
žusį Lietuvon, kaipo vagį- 
recidivistą. Jo tėvai dabar 
gyvena Mariampolėj.

Kaltinamas Anskaitis pri
sipažino, kad jau esąs tris 
kartus baustas už vagystę ir 
bausmes atlikęs. Vagiąs tik 
iš klebonijų ir kunigų. Da
bar sulaikytas pasisakė, kad 
šiomis dienomis iš Skirsne
munės kun. Povilaičio pa
vogęs piniginę dėžutę, re
volverį ir 600 litų, kuriuos 
policija rado paslėptus bate. 
Iš Jurbarko klebono Bikino 
pavogęs binoklį ir senų pini
gų renkamą kolekciją. Ku
nigai pasijuto esą apvogti, 
tik sužinojus iš policijos, 
jam prisipažinus. Vagis ge
rai apsirengęs ir atrodo 
sportu.

I

VILKICKAS PASMERK
TAS SUŠAUDYTI.

Rūgs. 21 kariumenės teis
mas sprendė šaulių sąjun
gos tarnautojo šaulio Stepo 
Vilkicko, karininko J. Ka
valiausko ir Vaitkevičiaus 
bylą, kurioj jie kaltinami 
šnipinėję lenkų naudai.

Te smui pirmininkavo ge
nerolas Šniukšta, kaltino ge- 
ner. Vymeris.

Teisiamuosius gynė: Ka
valiauską — prof. Stankevi
čius r Kodochauskas, Vil- 
kick* — Zarinas. Vakare 
kariuomenės teismas pa
skelbė sprendimą: Vilkicką 
sušaudyti, Kavaliauską ir 
Vaitkevičių išteisinti.

KARININKO SUTKAIČIO 
KASACIJOS SKUNDAS 

ATMESTAS.
Rugsėjo 20 d. Vyr. Tribu

nolas sprendė garsiojo ban
ko plėšiko Sutkaičio kasaci- 
jos skundą. Vyr. Tribuno
las Sutkaičio skundą atme
tė. Taigi, Sutkaičiui lieka 
kalėti kariumenės teismo pa
skirta bausmė — 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

ŠAULYS NORĖJO NUŽU
DYTI MERGAITĘ.

Radvilišky šaulys Petke
vičius norėjo nužudyti p-lę 
Paulauskaitę. Petkevičius į 
Paulauskaitę paleido pro 
langą iš revolverio keturis 
šuvius, bet nei viena 
nepataikė.

Šaulys Petkevičius 
tas.

kulka

suim-

daise pelkėse gyvenusių, Būdamas kalėjime K. Kor- 
dabar išnykusių, taurų kau- sakas parašė daug vertingų 

straipsnių. Kalėjime jis ėmė 
sunkiai sirgti ir bijodami, 
kad jaunas rašytojas be lai- lt » ir • s * jI XXV llVlim AUIVVMTVV s. w ‘

į jai buvo padavę Smetonai 
i kolektyvų prašymą. Prašy
tojų tarpe yra A. Jakštas, V. 
Krėvė, kun. Vaitkus ir kiti.

VYSKUPAI UŽSISTOJA 
Už ATEITININKUS.
Vysk. Karosas ir vysk. 

Staugaitis turėjo pas prezi
dentą audienciją uždarytos 
ateitininkų organizacijos 
reikalu. Ta proga preziden
tui vyskupai įteikė ir memo
randumą. r'

MELAGIUS BAUDŽIA.
4

Jurbarkas. — Šiomis die
nomis Kauno apygardos tei
smas sprendė čia bylas. Iš 
įdomesnių yra šios:

1. Eigulis Valaitis prane
šė girininkui, kad piliečiai 
vagią mišką. Piliečiams bu
vo sustatyti protokolai ir nu
bausti. Bet vėliau paaiškėjo, 
kad eigulis meluoja.

Kauno apygardos teismas 
melagį eigulį nubaudė 2 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

2. Viktoras Švedas iš Tra-
L vvillV ii lllvlllV ■» • v • ■ v* f

randamą: Memorandume kaimo- ,vals-
vysktipai įrodinėja, kad at- «aus,Pranese policijai ir pa-
eitininkų organizacija esan
ti ne politiškai visuomeninė, 
o gry nai religinė — kultūri
nė ir sudaranti dali katali
kiškos akcijos esančios Epis
kopai o globoje.

KLAIPĖDOJ SUBANKRU
TAVO AVALINĖS 

FABRIKAS.
“kliše štime” praneša, 

kad Klaipėdoj bankrutavęs 
didelis avalinės fabrikas. 
Fabriko direkt. Smilgevi
čius bankroto priežastį aiš
kinąs sunkia ekonomine bū
kle Klaipėdos krašte. Su
bankrutavęs fabrikas egzis
tavęs daugelį metų. Be dar
bo likę 50 darbininkų.

ŠIAULIUOSE NAUJAS 
MEDELYNAS.

Teko patirti, kad ateinan
čiais metais prie Šiaulių miš
kų urėdijos steigiamas nau
jas vaisinių ir dekoratyvių 
medelių medelynas. Tikslas, 
kad visi naujakuriai pigia 
kaina galėtų įsigyti medelių 
ir užvestų pas save tvarkin
gus sodus. Medelynas bus 
užves as Andrejavos išpar- 

' celiuctame dvare, kuris yra 
3—4 klm. atstu nuo Šiaulių 
miesto. Žemės esą palikta 
medelynui apie 6 ha. Pro 
minimą dvarą eina vieškelis 
Kuršėnų link ir gelžkelis. 
Susisiekimas visiems pato
gus ir tuo valstiečiams nau
da didelė.

siskundė teismo tardytojui, 
kad Lopšaitis, norėdamas ji 
užmušti, šovęs. Kulka per
ėjusi per švarką ir liemenę. 
Švedas rodęs ir sušaudytų 
drabužių skyles. Bet kai tei
smo tardytojas apvilko Šve
dą sušaudytais drabužiais, 
tai, pasirodė, kad tos skylės 
visai neatatinka viena kitą.

Apygardos teismas Švedą 
nubaudė 4 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

RUSTEIKA UŽSIENY.
Lietuvos žvalgybos virši

ninkas Rusteika iš ligoninės 
išėjo ir manė važiuoti gydy
tis Italijon, vienok atvažia
vęs į Paryžių čia apsistojo ir 
pas plaučių specialistus ma
no gydytis.

Matyt voldemarininkų 
peilis net plaučius pasiekė.

VENGDAMAS BAUSMĖS, 
NUSISKANDINO.

Miške tarp Kuko jų ir Be
dančių kaimų, Raseinių ap
skrity, tapo sunkiai sužalo
tas peiliu į galvą ir į nugarą 
Pranas Kekys. Sužalojimu 
kaltinamas Traškinąs Jonas, 
kuris policijos jieškomas 
rugsėjo 15 d. Sujainių kai
me, Viduklės vals., upėje 
nusiskandino.

NUBAUDĖ “MUSŲ 
LAIKRAŠTI.”

Kauno karo komendantas 
už nesilaikymą spaudos tai
syklių “Musų Laikraščio” 
redaktorių kun. Gylį nubau
dė 200 lt.

SUVARGĘS? \
Esorka Suteiks Jums f

Naują Energiją! L
Kirk snuūnimo jus tmaran- W 

date jei pasiduodate nuovar- ■ 
giui ir stokai ūpo! Ir kaip ■ 
paika tai .vra. kuomet Esorka ■ 
sutriks jums naują energiją. ■ 
sugrąžins | normalumą justj vir- ■ 
akinimą. Greitai pr-alma kon- ■ 
stipaciją. pilvo pakriKimus ir ■ 
pairusius nervus. Klausk savo ■ 
aptickininko. 15

k 
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vežimą ir, atėmę iš jos va
džias, važiavo. Važiuojant 
iš ligonio kaliniai atėmė ke
purę ir švarką.

Nuvažiavę Petrauskų ve
žime plėšikai ligi Paltiškių 
miško, sustojo. Dar paėmę iš 
vežimo vieną, kitą smulkme
ną, Petrauskus paleido, ir 
išlipę, palaukė atvažiuojant 

forte yra apie 200 kalinių. kit<^ vežimo. Paskui važiuo- 
Kaliniai forto bijo.

Toliau už forto prasideda 
krūmai, o už krūmų laukas 
ir miškas nueinąs ligi Kė
dainių.

Kaliniai kirto krumus.
Kalėjimo administracija 

ten turi žemės ir sėja lau
kus. Kelmyną ir krumus no
rėdama paversti lauku, tą 
vietą valė. Krūmų kirsti ei
davo 20—30 kalinių.

Ir pabėgimo dieną dirbo 
20 kalinių.

Buvo apsiniaukę, lynojo, 
pavakarys ir dalis kalinių 
nutarė realizuoti savo sva
jonę — įgyti laisvę. Tą pa
vakarį kaliniai puolė prižiū
rėtojus. Prižiūrėtoją Malec
ką puolė 3 kaliniai, o Lauru- 
kėną — 4. Momentaliai iš 
prižiūrėtojų atėmė ginklus 
ir liepė gultis ant žemės. Pri
žiūrėtojas Maleckas išsigan
dęs tuojau atsigulė, o Lau- 
rukėr.as nenorėjo pasiduoti 
ir kaliniams priešinos. Mat, 
Laurukėnas stiprus, augalo
tas vyras. Nors Laurukėnui 
kaliniai apkibo rankas ir 
pečius, bet jis vilko paskui 
save keturis kalinius. Tada 
vienas kalinys pasišokėjęs 
Laurukėnui smogė kirvio 
pentimi į kaktą,aukščiau de
šiniosios akies. Laurukėnas 
tuojau apsvaigo ir krito ant 
žemės. Įniršę kaliniai norė
jo vietoj Laurukėną nušau
ti, bet neišsišovė revolveris.

Tada kalinių tarpe pasi
girdo balsai “nukirskim gal
vas!” ir su kirviais artinosi 
prie Laurukėno, o kiti prie 
Malecko. Tečiau tarpe kitų 
kalinių kilo nepritarimo ir 
prižiūrėtojams galvų nekir
to. Tik pradėjo, parmestus 
ant žemės prižiūrėtojus,muš
ti kirvių pentimis ir spardy
ti kojomis.

Prižiūrėtoją Malecką ka
liniai jau buvo palikę ir be
einą sau. Bet Maleckas pa
kėlė galvą ir pamatė, kad 
kaliniai smarkiai muša Lau
rukėną, pašoko ir bėgo gel
bėti. Tada Stukas paleido į 
Malecką keletą šūvių. Vie
nas šūvis pataikė Maleckui į 
šlaunies raumenis ir jis mo
mentaliai krito. Prie gulin
čio Malecko pribėgo keli 
įniršę kaliniai ir skaudžiai 
pradėjo mušti. Kaliniai Ma
leckui išdaužė kojas, rankąs 
ir padarė mėlyną. Maleckas 
jau gulėjo be sąmonės. Lau
rukėnas taip pat. Kaliniai 

į matydami, kad jų sargybi
niai guli, nutarė pasišalinti. 

I Tuojau Stukas davė visiems 
kaliniams komandą bėgti. 
Kas nebėgsiąs, tą vietoje 
nudėsiąs. Ir visa 20 kalinių 
išsisklaidė į šalis. Bet toli ki
ti nebėgo. Tik 7 kaliniai bu
vo nutarę laisve pasinaudo
ti ligi maksimumo.

Kai tie 7 nubėgo, 13 kali
nių sugrįžo į darbo vietą.
Pabėgusių kalinių debiutas.

Vieni kaliniai pamažėl 
slinko iš krūmų į fortą, o ki
ti tolinos nuo forto. Sugrįžę

lai. Jie savo stambumu nei 
kiek nepanašus į dabartinių 
gyvulių kaulus. Be to, rasta, 
briedžių ragų ir žmogaus ■ ko nemirtų, Lietuvos rašyto- 
gana originali kaukolė.

PAVOGĖ 1000 LITŲ.
Balazoriškės kaime, Kė

dainių apskr., nežinomi va
gys iš Martinkaus buto pa
vogė 1000 litų.

Telšių vyskupas Staugai
tis pasistatė rumus su 60 
kambarių.

Socialdemokratas J. Mar
kelis, Seimo atstovas, išlai
kytas 3 metus ir 6 mėnesius

NORĖJO SUDEGINTI UG
NIAGESIŲ RUMUS.
Mariampoiėj nežinomi 

piktadariai norėjo sudegin
ti Mariampolės ugniagesių 
rumus. Tečiau gaisras buvo

Varniuose ir kalėjime, šio- ĮUOjaU pastebėtas ir likvi
mis dienomis paleistas.

ta Barbės Mažulaičaitės, iš 
Sausinės kaimo. Per mišką 
plėšikai važiavo Mažulaičai
tės vežime. Mažulaičaitė ve
žės iš Kauno nusipirkus val
gomų daiktų ir banditai visą 
proviziją, lėkštes ir skarą at
ėmė.

Paskui žvalgas nuo arklio 
nušokęs ir visi plėšikai pra
nyko miško tamsumoj. Pa
bėgėliams visą laiką vado
vavo Stukas.

Kodėl pabėgo?
Pro šį įvykį ramiai negali

ma praeiti. Pabėgo plėšikai 
recidivistai, žmogžudžiai. 
Įvykis parodė, kad tokius 
kalinius yra neatsargu palik
ti taip mažai priežiūrai, 
ypač tokioj aplinkumoj.

Psichologiškai imant, 
žmonės, ilgai kalėdami, tam
pa nenormalus, gyvena sva
jonėmis lasvės ir, štai, atsi
randa galimumų pabėgti. 
Reikia geležinės valios, kad 
kalinys nepasiduotų pagun
dai.
Vienas plėšikas jau suimtas.

Už Raudondvario vietos 
gyventojai sulaikė plėšiką 
Justiną Bogušį, pabėgusį iš 
9-to forto.

Bogušis Kauno apyg. teis
mo buvo nubaustas už plė
šimus 11 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Jis kalėti turė
jo dar 8 ir pusę metų.

Už sugautus plėšikus val
džia duos premijas.

Jei kas sugaus pabėgu
sius iš 9-to forto plėšikus ar
ba policijai suteiks žinių, 
kurių pagalba bus galima 
sugauti piktadarius, gaus 
premiją.
Sumuštas kalėjimo prižiūrė

tojas — nesitaiso.
9-tam forte primuštas ka

lėjimo prižiūrėtojas Malec
kas nesitaiso. Jis tebeguli 
be sąmonės, nepajudinda
mas rankų nei kojų. Tem
peratūra aukšta.

Prašo kalinius geriau 
daboti.

Santiky su pabėgusiais iš 
9-to forto kaliniais vid. reik, 
ministerija kreipės į teisin
gumo ministeriją, kad ta įsa
kytų kalėjimų administraci
jai geriau daboti kalinius.

i*’

Ylai. — Jūsų raštų nema
tę negalim pasakyti, ar jie 
tiktų, ar ne. Prisiųskit, pa
žiūrėsim; jei netiks, grąžin
sim. Kad darot gramatikos 
klaidų, tai tas dar nebėda; 
redakcija jas pataiso, jei 
raštas turi gerą mintį.

S. Pociui. — “Dealer” an
glų kalboje reiškia pirklį. 
“Jobber,” tai mekleris, ku
ris tarpininkauja tarp pirk
lio ir vartotojo; lietuviai to
kį parazitą vadina “per- 
kupčium.” O “retailer,” tai 
biznierius, kuris pardavinė
ja prekes smulkiomis kieky
bėmis. Pavyzdžiui, jus nu- 
perkat cukraus čielą bačką, 
o parduodat jį svarais; jus 
tada esat “retailer.”

duotas.

MAISTAS 
SUKIETĖJO 

VIDURIUOSE

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
GAUNA LIETUVOS PAŠTO 

SUTARTĮ.
Kaunas. Šiomis dienomis Lie

tuvos pašto Valdyba padarė su
tartį su Švedų Amerikos Linija. 
Sutartis, kuri suteikia švedų li
nijai galę vežiojime Lietuvos 
pašto tarp Lietuvos ir Švedijos 
ir iš čia į Ameriką. Visas Lietu
vos paštas tarp šių šalių bus 
pervežamas laivais Švedų Lini
jos.

Ši sutartis bus naudinga biz
nio atžvilgiu abiem šalim ir bus 
greitesnis ir reguleris pašto pa
tarnavimas.

BET NAUJAS IŠRADIMAS 
ATNEŠĖ GREITĄ 
PALENGVINIMĄ...

‘‘Daug metų kentė
jau,” rašo Mrs. A n na 
S. Klinger. “Nenorė
jau valgyt užtai kad 
visas maistas sukie
tėjo viduriuose. Rė
muo, gazai ir vidurių 
ligos mane kankino. 
Trinerio Kartus Vy
nas suteikia greitą 
nagelbą Pirmas da- 

-Mykas man tuoj sure- 
gubavo virškinimą. 

Tada išvarė visus gazus ir visas ligas 
iš vidurių Į dešimts dienų jau aš vis
ką valgiau, net ir pupas. Jaučiuos 
kaip nauja. Valgau geriau, miegu ge
riau, ir turiu stebėtinai gerą energiją 
per ištisą dieną.”

Stebėtina nauja keturių tikslų au
galą sudrutinantis vaistas — Trinerio 
Kartus Vynas — apgali sukietėjimą 
keturiose gyvose vietose — pilve, tul
žy, pūslėj ir žarnose. Švelniai išvalo 
visą sistemą, pagelbstint žlėbčiojimą 
ir subudavojimą naujos energijos.

Nemokamas 10 d. bandymas
Eikit pas savo vaistininką. Gaukit 
bonką Trinerio Kartaus Vyno. Imkit 
kaip nurodyta per 10 dienų. Tuomet 
jei Jus nepatenkintas šiuo pagerini
mu, sugrąžinkit kiek užsiliko ir jis 
Jums sugrąžins pinigus. Pradėkit šią 
nepaprastą bandymą šiandien,—visiš
kai musų rizika!

Dėl žmonių, kurių apeti
tas yra menkas

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, 
virškinimas prastas, arba jeigu jus 
atsirugstate, turita sorugusį pilvą, 
gasus ar išpustus vidurius ar pilvą, 
jei kankina galvos skaudėjimas, ait
rumas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios ligos paei
nančios nuo konstipacijos ir abelno 
nusilpnėjimo, jus rasite didelę pagel- 
bą, jei jus imsite Nuga-Tone, nors tik 
per kelias dienas, ir gyvenimas įgys 
nauią ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tone yra sveikatos ir spėkos 
atbudavotojas, kuris pagamina užtek
tinai raudono, sveikaus kraujo. Jis 
priduoda spėką ir jėgą susilpnėju- 
siems nervams, muskulams ir orga
nams, palengvina inkstų ar pūslės 
įdegimą ir sustabdo kėlimąsi nakti
mis. sureguliuoja vidurius ir nugali 
konstipaciją. Nuga-Tone pašalins tą 
jautimąsi nuvargusiu, sunegalėjusiu, 
nusikamavusiu ir sugrąžins poilsin- 
gą. atgaivinantį miegą. Jus galit? 
pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavė
jas neturi jų stake, paprašykit jį už
sakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

TRINERS 
BITTERWIME

Patogi ir Linksma fe
LIETUVĄ

Švedų 
Amerikos

(Swedish American Line)
Patosrus ir greitas susisiekimas 

Dideliais, Naujais ir Moderniškais
Motorlaiviais

New York—Klaipėda 
(Per Gotheaburgą)

Praleisk Kalėdas Lietuvoj
Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Išplaukia iš New Yorko

S. S. “Drottningholm”
Lapkričio 29 d. V. D. M.

M. S. “Gripsholm” 
Gruodžio 6 d. V. D. M.

Užsisakykit vietas dabar!
Laivų Išplaukimai Iš New Yorko: 

M. S. GRIPSHOLM .... Lapkričio 1 
M. S. KUNGSHOLM ... Lapkričio 8 
’S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
'M. S. GRIPSHOLM ... Graudžio S

"Kalėdinė Ekskursija į Lietuvą
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas arčiaus; Tamstai agentą arba 
bent kurią musų Unijos raštinę. Gauk 
lietuvių kalboj specialį cirkuliorį apie 
Linijos patarnavimą. Gaunami pas 
agentus ir musų raštinėse. Rašyk:

SWEDISH AMER1CAN 
LINE

10 Statė Street, Boston, Mass.

eooooooocoeoe

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidėkite prie musų bile vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į 

LIETUVĄ 
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiais garlaiviais, kurie 

išplaukia iš New Yorko 

BREMEN 
GRUODŽIO 6 d.
EUROPA 

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 

LIETUVA
i Arba keliaukite populiariu 

kajutiniu garlaiviu
i BERLIN .. Gruodžio 11 d.
i Informacijų klauskite pas 

vietinį agentą arba
NORTH GERMAN 

LLOYD 
65 Statė St., Boston

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritė.tai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dimui 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 skilvį jis 
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 nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

•s ,

S. S. LEVIATHAN
(Pasaulio didžiausiu laivu)

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo expertų.

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

išplaukia gruodžio lOtą
(Tiesiog į Hamburgą) 

Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New 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 GEMERAt OFFICES
A. Maclaaae . Gea. Agt. «• Braaftway
73 Statė Street Uew Vark City

SCANDINAVIAN-AMEBCAN UNE

“UNITED STATĖS” .... lapkričio 1 
“HELLIG OLA V” .......... Lapkričio 8
“OSUAR II”......................lapkričio 22

S.
s.
s.

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo
agentą arba:

27 VVHITEH*U ST. 24« WA$M»H&TOH ST. ISO M. LA ŠALIE ST.
Į NEW YORK, H.Y. BOSTON, MASS. CHICAOO, ILL.

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
v Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Oro Maiste
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivą I i p I i ii k i m a i Iš N e ir Y • r k o

S.
s.
s.
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v ' Bostono 300 metų sukaktu
vės baigsis dideliu balium.

Ateinantį penktadienį, 17 
spalių, Boston Garden salė- rę

KELEIVIS

Žydai nori surinkti 
$6,000,000.

No. 42. Spalio 15 d., 1930.

Išplėšė vaikui $128.
RoKbury* buvo apiplėštas 

Amerikos žydai yra nuta- 16 metų amžiaus Joseph 
surinkti čia $6,000,000 Smith. Jis nešė savo motinaiVietinės Žinios jeUus didelis balius, kuria-pašalpos reikaTams. Iš tos $128 iš banko ir 4 jauni piė-

II
“BEDIEVIŠKI” PA

MOKSLAI.
Unijų vadai sako bažny

čiose prakalbas.
Dabartiniu laiku Bostone 

yra susirinkusi Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija, kurioj dalyvauja daug 
Įvairių unijų vadų. Pasinau
dodamos ta proga, kai ku
rios protestonų bažnyčios 
pasikvietė juos pereitą ne
dėldienį užimti sakyklose 
kunigų vietas. Ir vietoj ku
nigų, pamokslus tose bažny
čiose sakė unijų viršininkai.

Pats Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Green 
kalbėjo Trinity bažnyčioj. 
Tas žmogus yra žinomas 
kaipo atžagareivis, todėl at- 
žagareiviškai ir šnekėjo. Jo 
supratimu, laimė ir gerbūvis 
ant žemės bus tik tada, kai 
tarp darbininkų ir darbda
vių išnyks visokie nesutiki
mai, kai darbininkų kova už 
geresnį būvį bus perkelta iš 
streikų lauko į konferencijų 
salę.

Metalo darbininkų unijos 
sekretorius Frey kalbėjo 
Temple bažnyčioje. Jisai 
nupasakojo darbininkų po
ziciją daug teisingiau. De
mokratija turi būt įvesta ne
tik politikoje, jis sako, bet ir 
industrijoj. Kaip politikoj 
kiekvienas pilietis turi bal
są, taip ir dirbtuvėj kiekvie
nas darbininkas privalo tu
rėti balsą, kad galėtų pasa
kyti, kokios turi būt darbo 
sąlygos, kuriose jam prisiei
na dirbti. Pakol industrijoj 
demokratijos nebus, patol 
žmogus nebus visai laisvas.

Aliejaus darbininkų uni
jos prezidentas Freming sa
kė pamokslą šv. Povylo ka
tedroj. Jis kalbėjo daugiau
sia apie bedarbę ir užbaigė 
sakydamas, kad šituo klau
simu turėtų rūpintis kožna 
bažnyčia.

Kiti unijų vadai kalbėjo 
kitose bažnyčiose, bet apie 
Dievą ir “dangaus karalys
tę” nei vienas jų neužsimi
nė. Taigi galima sakyt, kad 
tai buvo “bedieviški” pa
mokslai.

apie 20,000 sumos jie $2,500,000 skiria šikai jį užpuolė. Jis nenorė-
___ _________Y’ t o $3,- jo pinigų atiduoti, todėl bu-
300 metu "Bostono sukaktu- 500.000 rytų ir vidurio Eu- vo visas sukruvintas ir jo

Katalikai minėjo Vytautą.
Pereitą sekmadienį Bos

tono ir apielinkės katalikai 
minėjo Vytautą. “Darbinin
ko” apskaitymu, eisenoj da
lyvavo apie 3,000 žmonių, 
daugiausiai senų moterėlių. 
Žiopsotojų tarpe teko girdė
ti kalbant: “Kad visi lietu
viai bendrai maršuotų, tai 
eičiau ir aš.”

Šitą “tūkstantinę” minią 
čia traukė noras gauti kar
dinolo “palaiminimą.”

So. Bostono maršuotojų 
tarpe nesimatė nei vieno in
teligento. Nors dešimtukų 
kolektorius ir buvo užsidė
jęs graboriaus cilinderį, bet 
tas juodas kaminas jam la
bai netiko. Anot tos patar
lės, ne pagal Jurgį kepurė.

Priešaky ėjo 8 lietuvaitės 
ir buvo nešamas plakatas, 
kur pasakyta, kad Vytautas 
įvedė Lietuvoje krikščiony
bę.'

Vakare Simphony Hali 
bažnytinių chorų buvo kon
certas. Čia priimta ir rezo
liucija Vilniaus vadavimo 

. reikalu.

Socialistų kandidatų 
prakalbos.

Spalių 31 d. Lorimer Hal- 
lėj, Tremont Temple, 82 
Tremont st., bus socialistų 
prakalbos 8 valandą vaka
re. Kalbės socialistų parti
jos kandidatai į Massachu
setts valstijos valdininkus. 
Vienas kalbėtojas bus taip
gi ir iš Harvardo Universite
to Studentų Socialistų Kliu- 
bo.

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS 
I tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Stora ge
11 RILL ST.

Reikale kreipkitės 
gerą patarnavimą.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
I

Žema Kaina 
Pakavimas , 

DL’DLEY ST.
musą, gausite '

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

107 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

me numatoma ----- ,
svečių. Tai bus užbaigimas Palestinos žydams,

vių. Šiame5)aliuje dalyvaus ropai. Vajus yra vystomas drapanos sudraskytos, 
į___ ____ ____
viai taipgi yra pakviesti ir 
ruošiasi. Kiekviena tauta tu
rės pašokti savo tautinius 
šokius, pamaršuoti tauti
niuose kostiumuose ir pasta-

savo mer-

Įvairių tautų žmonės. Lietu

Policija išvaikė agitacinį 
mitingą.

Ant Boston Common pe
reitą nedėldienį susirinko 
apie 300 žmonių ir prasidė
jo agitacinės prakalbos. Tuo 
pačiu laiku pradėta mėtyt ir 
lapeliai. Policija tuojaus 
prakalbas sulaikė ir arešta
vo du kalbėtoju, kad be lei- tyt 3 gražiausias 
dimo kalbėjo. Viena areš- ginas, iš kurių paskui bus 
'uotą žydelkaitė buvo atva- renkama “Miss Tercentena- 
žiavusi iš New Yorko.

Iš paskleistų lapelių ma
tyt, kad šito mitingo tikslas 
buvo sutraukti publiką, o 
paskui įtaisyti demonstraci
ją ir eiti prie Bradfordo 
viešbučio, kur žadėjo būti 
Amerikos Darbo Federacijos 
susirinkimas. Demonstran
tai norėjo tenai pareikšti Fe
deracijai savo protestą, ko
dėl ji nekelia streikų dėl ka
pojamų algų ir nereikalauja 
pašalpos bedarbiams.

Socialistų kandidatas kal
bės per radio.

Drg. Alfred Baker Levvis, 
socialistų kandidatas į Mas
sachusetts valstijos guber
natorius, 20 d. spalių kalbės 
15 minutų iš WNAC radio 
stoties. Jo kalba prasidės 
kaip 7.15 ir baigsis 7:30 va
kare.

Už kožną minutę reikia 
užmokėti radio kompanijai 
po $15. Taigi už 15 minučių 
laiką išeina S225. Socialistų 
partija neturtinga, taigi jei 
kas norėtų prie šitų išlaidų 
padengimo prisidėti, tai ma
lonės savo auką nusiųsti šiuo 
adresu: Socialist Party
Campaign, 21 Essex st., 
Boston, Mass.

o*

724 
prie

ry.
Šitose iškilmėse dalyvaus 

22 svetimų valstybių konsu
lai, Bostono majoras, Mas
sachusetts valstijos guber
natorius ir visa eilė kitų val
dininkų ir šiaip žymių ame
rikiečių visuomenės žmo
nių. Be to dar yra pakviesta 
iš West Point karo mokyk
los 1,500 kadetų. Po pra
kalbų ir kitų ceremonijų bus 
šokiai. Įžanga. S5 asmeniui.

Policija sumušė komunistų 
demonstrantus.

Ties Bradfordo viešbučiu, 
kur Amerikos Darbo Fede
racija laiko savo posėdžius, 
šį utarninką susirinko būrys 
komunistų ir pradėjo de
monstruoti. Jų kalbėtojas 
pasilipęs ant troko ėmė 
šaukti: “šalin Amerikos
Darbo Federacija! šalin ju- 
došiai!” Policija tuojaus lie
pė komunistams išsiskirstyt, 
o kada tie nesiskubino, pa
leido lazdas į darbą ir daug 
demonstrantų buvo sukru
vinta. Paskui policmanai 
apsupo apie 12 veiklesnių 
komunistų ir visus areštavo.

Rusų kunigaikštis užsimušė.
Ties Revere orlaivių lai

ku pereitą nedėldienį įvyko 
orlaivio katastrofa, kurioje 
žuvo du žmonės: rusų kuni
gaikštis Viktor Viktorovič 
Ugdov ir jo mokytojas John 
O'Toole.

Kunigaikštis Ugdov pri
klausė buvusiai Rusijos ca
ro šeimynai ir buvo tarna
vęs caro armijoj. Po revo
liucijos jis kartu su kitais 
didžiūnais pabėgo užsienin 
ir dabar Bostone mokinosi 
orlaiviais lakiot. Jis norėjo 
čia gauti lakūno laipsnį ir 
daryt iš to pragyvenimą. Jis 
buvo jau tiek prasilavinęs, 
kad mokytojas pavedė jam 
orlaivio vairą ir visą maši
nos kontrolę. Pakilus į orą 
kelis šimtus pėdų, jų orlai
vis pradėjo vartytis kūlia
virsčiais. Tai yra paprastos 
lakūnų štukos ir nedaug kas 
kreipė į tai dėmesio. Pada
ręs keliatą kilpų, orlaivis te- 
čiaus neišsilygino, bet nėrė 
stačiai žemyn ir nukritęs ne
toli lakiojamo lauko sprogo. 
Pakol žmonės susirinko, pa
kol lakūnus iš degančio lau
žo ištraukė, abudu jie buvo 
jau sudegę.

Kolumbo minėjimas.
Bostonas šįmet turtingas 

eisenomis., Pereitą pirma
dienį buvo apvaikščiojama 
Kolumbo diena. Ta proga, 
apie Boston Common mar 
savo didelė eisena. Joje da
lyvavo būrelis kariumenės. 
jūreivių ir italai. Pastarieji 
ir sudarė visą eiseną. Jų bu
vo į 30,000. Čia ėjo net ir 
uniformuoti Mussolini fašis
tai. Maršuotojai suėjo ant 
Boston Common ir čia buvo 
jų prakalbos.

Paliko pasmaugtą kūdikį.
Jamaica Plain vaikai pe

reitą nedėldienį rado į indą 
popierą suvyniotą negyvą 
kūdikį. Valdžios daktaras 
pripažino, kad kūdikis buvo 
tik ką užgimęs ir pasmaug
tas. Policija Įieško kudikic 
motinos arb2 žmogaus, 
ris jį tenai padėjo.

ku-

Italai šaudosi.
Ant Hanover streeto 

reitą nedėldienį tarp italų 
įvyko muštynės ir šaudy
mas. Italas vardu Benincas- 
sa buvo smarkiai sumuštas 
ir prie to d a sužeistas revol
verio šuviu į koją, bet poli
cijos klausinėjamas jis ne
duoda jokių paaiškinimu.

i »
—

Šaudydami žiurkes pašovė 
vaiką.

! Apie Saugus upę. netoli 
nuo Revere, vaikai įtaisė 
medžioklę ant žiurkių. Bet 
žiurkes bešaudant viena ku
lipka pataikė 14 metų vai
kui Frederickui į šlaunį ir 
lengvai jį sužeidė. Medžiok
lė tuojaus pasibaigė ir persi
gandę žiurkių medžiotojai 
išbėgiojo.

pe-

po visą Ameriką, šiomis ---------------
dienomis pradėjo organi- Ligonis iškrito per langą, 
zuotis ir Bostono apielinkėj ŠĮ panedėlį Bostono prie- 
žydų komitetai. , miesty Chelsea iškrito per

j—;—;------- langą Arthur Dwyer, 37 me-
600 legijonierių užsinuodijo tų amžiaus žmogus, kuris 

aikoholium, 4 mirė. sirgo dusuliu ir norėjo ati- 
mm.. ! •» . « ą

<kelbė, kad per Amerikos gfeu gryno oro. Jis nukrito 
Legijono suvažiavimą pe-žemėn nuo trečio aukšto ir 
reitą sąvaitę 600 legijonie- į mirtinai susižeidė.
rių buvo taip nusigėrę, kad! 
jiems buvo reikalinga medi
cinos pagalba, o 4 mirė. 
Daugiausia jų užsinuodijo 
gerdami visokius prepara- 
us, kuriuose randasi alko

holio. Pavyzdžiui, du numi
nė atsigėrę taip vadinamo 
’canned heat.” Tai yra toks 
skystimas skardinėse, kurį 
krautuvės parduoda kaipo 
kurą namams šildyt arba 
valgyt virti. Jis yra padary- 
as iš alkoholio, tečiaus ger- 
i netinka.

^00000000000000009000000^

:Dr. J. C. Landžiusį
į
♦
♦♦ į į

i
536 COMMONWEALTH A VE.. ’

----------- ZL- ----------- »
♦
♦

Bostono dienraščiai pa-1 daryt langą, kad gavus dau- hoooooooooocooooooooooeoąt

(SEYMOUR)
I i
Į

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

BOSTON, MASS. 
Tel. Kenmore 1145.

Valandos: nuo 2—4 ir 7--8.

Ačiū visiems!
Ačiū visiems pažįsta

miems ir draugams, kurie 
parodė mums užuojautos,' 
teikdamiesi palydėti į ka-> 
pus mylimą musų dukrelę ! 
Stefcią. kuri mirė 14 rugsė- į 
jo susilaukus jau 15 metų 
amžiaus. Palaidota Kalvari-1 
jos kapinėse, East Woburn.

Nuliūdę tėvai,
Mikolas ir Rozalija 

Šermanskai.

i
i

I
T
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PARKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1TIS
415 O’d Colony

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

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENJISTAS

VALANDOS: Nuo S iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS:
ii 1 v. po pietą

Seredomie iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadaay. tarpe C ir D St, 

SO. BOSTON. MASS.
vi

Kūdikių “ūkis” po areštu.
Bostono priemiesty Ja- 

maica Plain tapo susekti na
mai, kurių savininkė globo
davo svetimus kūdikius, ne- 
:urėdama tam reikalingo lei
dimo. Tyrinėjimas parodė, 
kad ji tuos kūdikius marino 
badu ir jau keli jų yra mirę, 
□ kurie da buvo gyvi, tai 
aip užmarinti, kad juos jau 
sunku bus atitaisyti. Polici
ja tą moterį areštavo ir da
bar jieško tėvų ar motinų, 
kurioms tie kūdikiai pri
klauso. Jų rasta tenai 8. Yra 
spėjama,, kad kūdikiai yra 
merginų ir kad jie tenai bu
vo marinami su jų motinų 
žinia.

Vytautinės balius.
Kolumbo dienoj, lietuvių 

svetainėj įvyko Vytautinės 
draugijos balius. Publikos 
buvo nedaugiausiai, beveik 
vienas jaunimas. Senius ver- 
ta pabarti, kad nedalyvauja 
-u jauna ja karta.

Sulyginus Lietuvos pasi
linksminimus su Amerikos 
lietuvių, pastarieji atrodo 
labai mizerni, nuobodus, 
šokiai visi ant vieno kurpa
lio: jokie žaidimai, dainos 
vakaro nepamargina.

Apipiešė žydų vištinyčią.
Ant kampo Broadvvay ir 

Albany st. yra žydų kompa
nijos vištinyčią, kur parduo
damos gyvos vištos. Suba- 
tomis ji daro gero biznio. 
Taigi pereitos subatos vaka
rą, prieš pat biznio uždary
mą, atvažiavo automobilium 
keturi vyrai ir išsitraukę re
volverius tuojaus pareikala
vo atiduot jiems visas tos 
dienos įplaukas. Žydai ne
norėjo pinigų atiduot, todėl 
banditai iššovė kelis kartus 
į lubas, o kada ir tas nieko 
negelbėjo, tai jie pradėjo naktį, policmanas Joseph 
savininkus mušti. Kasieriui Tennis pastebėjo ant Beacon 
jie numovė kelines, pinigų streeto du jaunu banditu 
jieškodami. Ant galo sura- laužanties per duris. Kada 
do $300 ir juos pasiėmę pa- jis prie jų prisiartino, jie 
bėgo. Krautuvėj buvo vie- abudu šovė jį ir pabėgo. Vie
nas kostumeris, tai ir tas ga- na kulipka prašvilpė polic- 
vo per galvą. Visi keturi manui pro galvą, 
banditai turėjo veidus užsū taikė į 
dengę maskomis. kaulą.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

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

PAUL’S HENS SHOP
456 BROADWAY, 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 
gatves.

I R. J. VASIL 
k 409 BROADWAY, ROOM 4, 
į SO. BOSTON, MASS.
\ Parduodu: NAMUS, KARMAS, 
| KRAUTUVES.
P Inšiurinu: AUTOMOBILII S,
£ NAMUS, FORN1ŠIUS, KRAU- 
K TUVES ir tt.
S Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. 

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

v' tuvoje, greitai ir atsakančiai, 
i* Norint gero patarnavime, kreip- 

lutės. R- J- VASIL
409 Broadvvay, So. Boston, Mana

■

l

<
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MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST„ BOSTONE.

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

FREEDMAN and 
MILLER

______ and HEATING

Speciališkumas. Aprokuo- 
iš aukšto. Darbas užtikrintas.

254 BROADMAY
(prie M'ashington St.) 

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

PLUMBING
Permainų ir Pataisymų Darbas 
musų 
jam

į DR. J. MARCUS
| IŠ MASKVOS IR KAUNO
| Specialistas slaptų ir kronišką ligą 
Į mot erą ir vyrą, kraujo ir odos.
į Elektriką ir 606 gydoma
Į 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 pietą.

- < ——
lietuvis OptonetastasĮ 

f

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

J. L. PAšAKARMS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.Dorchester Clothing Shop

SIUTUS. OVERKOTUS SIU
VAME ANT UŽSAKYMO.

ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

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

nuo 10 iki 12 ryte.
8S1 MASSACHUSETTS AVĖ, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Per klaidą sumušė nekaltą 
žmogų.

Apie 10 vyrų pereitą ne
dėldienį inėjo i vieną val
gyklą Čambridge’uje ir su
mušė tenai buvusi svečią 
Ringą. Policija paskui paty
rė. kad tie mušeikos buvo 
butlegeriai, kurie palaikė 
Ringą prohibicijos šnipu 
esant. Bet Ring yra niekuo 
nekaltas žmogus.

Nusekusi upė grėsė ligų 
pavojumi.

Walthamo gyventojai pra
dėjo reikalauti, kad valsti
jos valdžia kaip nors apsau
gotų juos nuo tos smarvės, 
kuri kįla iš nusekusios Char- 
les upės. Dėl stokos lietaus 
šita upė taip nusekė, kaip 
nėra buvus jau per 50 metų. 
Saulės kaitinamas dumblas 
upės vagoj netiktai dvokia, 
bet ir ligų pavojum gręsia. 
Bet kaip išdžiuvusią upę pri
pildyt, niekas nežino.

i LIETUVIŠKA Į 

į BUČERNE į 
t Užlaikome geriausią tavorą iri 
J parduodame pigiausia kaina. Mė- • 
I sos visuomet šviežios. (
I Taipgi užlaikome šviežius die-{
♦ gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. i 
} Pagardinimui Chop Suey, var-| 
l tokit China Boy Soy Sauce, 15c. >
♦ už bonką. <
♦ Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c i
| Švieži sūriai nuo farmą. Į
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut i
’ pigiai ir gerą. ♦
♦ J. PATKAUSKAS <
J STRAND CASH MARK ET J
♦ 331 BROADWAY, SO. BOSTON. ♦
| Telefonas: So. Boston 0551. {

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musą Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

laidojimus; 
kuriuos paveda Į 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti, 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur, 
vienoda. *

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

t
■■■■■■■■■■■■v.
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. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE ' 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: euc- 19 iki ! 
1 dieną

k

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

ves ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS'

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

' BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

Jono Butėno koncertas.
Ateinančioje nedėlioję, 

PUžJLa; spalių 19 d. duos koncertąPlėšikai pašovė pol.cma„ą, Lfet
Pereitą seredą, apiej’idur- į Operos artistas. Daugeliui 

žinoma, kad Butėnas yra 
pasižymėjęs dainininkas ir 
todėl So. Bostono ir apielin- 
kės lietuviams gera proga jo 
koncerte dalyvauti. Koncer
tas įvyks Lietuvių Salėje, 
2:30 po pietų. Priė jo dai
nuos d a p. Kubilienė ir keli 
kiti vietos dainininkai, 

i Rep.

- . -.0 k’ta pa- 
šlaunį ir sulaužė

į Telefonas: So. Boston 1058. §

a Bay View Motor^
8 Peter Trečiokas ir į£
S Jos Kapočunas į

GERIAUSI LIETUVIAI E 
į M ECH A N IK AL g
G Taiso visokius autoinobilfua b šį 
B gerai patarnauja.
y Agentūra Studebaker ir Erikine 
į“ Reikale kreipkitės ir gausit 
įg patenkintą patarnavimą.
3 Pardavimo vieta:
S 549 E. BROADWAT
rjj Taisymo vieta: i
3 1 HAMLIN ST..
ji kampas E. Eight
S SOUTH BOSTON, MASS. j 
SaHggBnrHira m ianaram

5
6

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
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 Cingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” (

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, z SOUTH BOSTON, MASS.
į ;;


