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’asirbdo, kad pralotas Ol- 
skjfe gerai skuto katali- BUVO METEORŲ LIETUS

Pereito nedėldienio ir pa
gedėlio naktimis Amerikoje 
įkrito meteorai, tik dėl apsi
niaukusio oro ne visur tai

RYTUOSE PLEČIASI

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

TAUTŲ LYGA NIEKO ----------------------------------
nedaro. Į Atvyko Italijos Faši- 

Europos ir Amerikos kapita-: stų Diplomatas.
lutai tikis iškaro p^ipelnyt Wa>hi?gton<u 

fašistinių demonstracijų.
Šį panedėlį New Yorko 

uostan atvyko laivu “Conte 
Grande” Italijos užsienio 

reikalų ministeris Dino 
Grandi. Jo tikslas čia esąs 
jasimatyti su Hooveriu. Ro
čiais reikalais jiedu nori su
sitikti ir apie ką jie kalbėsis, 
suprantama, visuomenė nie- 
co nežinos, kaip ji nieko ne
žinojo ir apie Hooverįp kon- 
erenciją su franeuzų minis- 
eriu pirmininku Lavaliu 
kelios dienos atgal. Ponas 
Hooveris mėgsta slaptą dip
lomatiją.

Darbo liaudis šitokiai dip
lomatijai yra griežtai prie
šinga ir visuomet ją smerkia. 
Ypač ji neturi simpatijų to
kiems reakcijos gaivalams, 
kaip Mussolinio atstovas 
Gtandi. Šitą puikiai supran
ta ir Washingtono ponai. 
Jie net bijosi, kad darbinin
kai nepradėtų kelti anti-fa- 
šistinių demonstracijų prieš 
peną Grandį ir jo atstovau
jamą fašizmą. Kad apsaugo
jus jį nuo šitokių “pasveiki
nimų”, Washingtonas suma
nė paimti jį nuo laivo tie
siai į orlaivį ir greitai nu
vežti pas Hooverj. Tam tiks
lui buvo pašauktas iš Pietų 
garsiausis Amerikos lakū
nas Lindberghas ir koman- 
diriuotas didžiausis Pan- 
American Airwas kompani
jos skraidomas laivas, kuris 
yra varomas 4-riais motorais 
ir neša 50 žmonių.

Visgi nepavidėtinas reak
cininkų gyvenimas, kada 
jiems reikia taip bijoti žmo
nių.

Karas Mandžurijoj eina 
platyn. Tautų Lyga buvo pa
liepus japonams 16 lapkri
čio apleisti Mandžuriją. Bet 
japonai netik to įsakymo ne
išpildė, bet da daugiau ka
reivių tenai prigabeno. Pir
ma ji turėjo tenai tik kelis 
šimtus ginkluotų savo vyrų, 
o dabar turi jau 13,600 armi
ją. Prieš šitas japonų spėkas 
kiniečių generolas Ma turi 
Mandžurijoj tarp 20,000 ir 
30,000 vyrų. Bet kiniečiai 
prasčiau išlavinti ir neturi 
tokios karo mašinerijos,kaip 
japonai. Kada tik įvyksta su
sirėmimas, kiniečių vis būna 
du-tris syk daugiau užmuš
tų, negu japonų. Pereitą są
vaitę vienam mūšy kiniečių 
krito 350 ir apie 1000 buvo 
sužeista, o apie japonų nuos
tolius žinios nesako nei žo
džio.

Šį panedėlį japonų orlai
viai numetė į kiniečių pozi
cijas apie 30 bombų, o ki
niečiai orlaivių neturi.

Japonai sako, kad kiniečių 
generolas Ma tikrai padaręs 
sutartį su rusų komunistais 
ir gaunąs iš jų pagalbos. Ru
sai atsiuntę jam jau 15 va
gonų ginklų ir amunicijos. 
Be to, brigada sudaryta iš 
buriatų-ir kitų sibiriečių at
vykusi anądien nuo Blago- 
vieščensko ir pradėjusi iš 
kulkasvaidžių šaudyt japo
nus netoli Tsitsiharo.

Tautų Lyga išpradžių da 
neva rūpinosi karą sulaiky
ti, bet dabar jau nieko ne
daro. Europos ir Amerikos 
kapitalistai nenori karo stab
dyt, nes jie tikisi iš jo pasi- 
pelnyt. Hearsto laikraščia’ 
Amerikoj jau džiaugiasi 
Rpd karui įsisiūbavus Ame
rika gausianti daug užsaky
mų, nes kariaujantiems rei
kėsią ginklų ir kitokių daly
kų. Ypač gražaus butų biz
nio kapitalistams, jeigu į tą 
karą įsiveltų Sovietų Rusija.

Anglijos fabrikantai taip 
pat džiaugiasi, kad kiniečiai 
pradėjo su japonais muštis. 
Pirma kiniečiai pirkdavo 
daug audeklų iš Japonijos. 
Dabar gi jie japonų prekes 
boikotuoja, o perka jas iš 
anglų. Ačiū tam, Anglijos 
audeklų fabrikai jau priėmė 
40,000 darbininkų ir dabar 
dirba pilną laiką.

Hooveris įtikino Kongre
so republikonų lyderius, kad 
taksų pakėlimas yra neiš
vengiamas. Pereitais metais 
taip vadinamų “income ta- 
x’ų” valdžia surinko $589,- 
291,535, o šiais metais iki 
šiol gauta vos tik $345,271,- 
370. Jeigu ir toliaus taip ei
sią, tai fiskalių metų pabai
goje Washingtono valdžia 
‘pysianti į skylę” iki $2,- 
)00,000. Pinigų valdžiai rei
dą, o paimt nėra iš kur. Tai-, 
gi reikėsią kelti taksas. Ži
noma, valdžia aptaksuos ka
pitalistus, o kapitalistai at
siims iš darbininkų. Tikėda
miesi taksų pakėlimo, fabri
kantai jau dabar pradėjo 
kapoti darbininkams algas.

e’o Audėjų Kiek Amerikos Žmo- 
Sulau-

La mieste buvo
sustreikavę lapie 24,000 au- 
dejų, 
dėl to, 
kapojo 
atlyginimo 
ir pirma 
jau dusyk 
da d 
sieina dirb 
Taigi, 
tokį r 
mą, darb 
dirbti.

nėms Kaštuoja 
Valdžia.

Tarp 1850 ir 1860 metų 
federalinė Jungtinių Valsti
jų valdžia kas metai turėda
vo vidutiniškai po $60,000,- 
000 išlaidų. Gi paskutinis

ANGLIJOS DIRIŽABLIS 
“R-100” EINA ANT 

LAUŽO.
Anglijos oro ministerija 

paskelbė pardavusi į “džun- 
ką” savo milžinišką zeppeli- 
ną “R-100,” kuris pereitą ru
denį buvo atlėkęs Kanadon 
ir sugrįžo atgal. Jo pastaty
mas Anglijai lėšavo $2,300,- 
000. Kodėl jį orlaivį atidavė 
į laužą, neaiškina.

MEKSIKOS MOTERYS 
REIKALAUJA BALSAVI

MO TEISIŲ.
Meksikos sostinėje pe

reitą nedėldienį 5,000 mote
rų įtaisė demonstraciją, rei
kalaudamos balsavimo tei
sių moterims.

Pral. Olšauskas Sta
tosi Namus

Pasi 
šausi r 
kus, nes tūkstančius išmokė
davo savo meilužei Ustja- 
nauskienei ir da tiek susikro
vė, kad išėjęs iš kalėjimo da
bar pradėjo statyti namus 
Kaune. Be to da, kaip prane
ša Lietuvos laikraščiai, ties 
Darbėnais, Kretingos aps
krity, jisai turi didelį mišką 
ir malūną. Paleistas iš belan
gės jisai ketino tuojaus bėg
ti Amerikon ir čia užsidėti 
kur nors parapiją, bet dabar, 
matyt, jau nutarė gyventi 
Lietuvoje, nes kitaip namų 
tenai nestatytų.

Ir ištikro, kur gi pasauly 
rasi tokią vietą kunigams, 
kaip Lietuvą! Pralotas tenai 
gali pasmaugti moterį, ir 
prezidentas tuojaus palei
džia jį iš kalėjimo. Ameri
koj šitokių privilegijų nėra. 
Anais metais katalikų kun. 
Schmitas papiovė savo nėš
čią meilužę New Yorke, ir 
jis tuojaus buvo pasodintas 
elektros kėdėn. Ar gi išmin
tinga butų pralotams važiuo
ti iš Lietuvos Amerikon?

1-------------

Montanos, Idaho ir kitose 
vakarinėse valstijose šį pa
nedėlį buvo didelės sniego 
pūgos. Vietomis privertė 
sniego iki 3 pėdų storio.

Komunistai Užpuolė 
Antifašistų Susirin

kimą.
Pereitą nedėldienį New 

Yorke įvko anti-fašistų pro
testo mitingas prieš Italijos 
užsienių reikalų ministerį 
Grandi, kurį Mussolini at
siuntė Amerikon kažin ko
kiom slaptom konferenci
jom su Hooveriu. Rodos, ši
tokiam mitingui turėtų pri
tarti visi pažangus darbinin
kai, o juo labiau komunistai, 
kurie net aukas renka kovai 
su fašizmu. Bet pasirodė vi
sai kas kita. Komunistai atė
jo iškalno susitarę tą mitin
gą išardyti. Kaip tik kalbėto
jai pradėjo smerkti, fašizmą 
ir protestuoti prieš atvyks
tantį Mussolinio atstovą, ko
munistai ėmė kelti triukšmą. 
Iš pradžių buvo manoma, 
kad lermą kelia 'apmokami 
Mussolinio agentai, bet vė
liaus paaiškėjo, kad tai ne 
Mussolinio agentai, bet Mas
kvos garbintojai. Ir jie puo
lė mitingą tokiu įniršimu, 
kad kilo didžiausios mušty
nės, pradėta daužytis kėdė
mis, lazdomis ir keliolika 
žmonių buvo sužeista. Galų 
gale komunsitai buvo visgi 
apgalėti ir išjoti iš salės lau
kan.

tos, o dabar 
numušus pri- 
už pusdykį, 

’ami prieš 
išnaudoji- 

ai atsisakė 
ėjo streikas. 

Darbininkai laikėsi gerai, te

 

čiaus badas į* policijos žiau
rumas __ I-............. _
kę kelių sąviičių uždarbio 
ir nieko 
pradėjo grįž 
bo. N 
kompanijos 
vusiems strei 
vyzdžiui,

ėję, audėjai 
atgal prie dar- 
to, kai kurios 
ir keršija bu

feriams. Pa
vyzdžiui, Pacific dirbtuvė 
apskelbė lokautą ir buvusių 
streikierių nepriima darban. 
Bostono socialistų organiza
cija siunčia tenai savo žmo
gų, kuris padeda išmestiems 
darbininkams su kompanija 
kovoti.

40 Valstybių Pasiža
dėjo Nusiginkluoti
Ruošiantis į Tautų Lygai 

prie nusiginklavimo konfe
rencijos, kuri žada susirinkti 
Šveicarijoj vasario mėnesy, 
konferencijos ruošimo komi
sija išsiuntinėjo visoms vals
tybėms paaulymą, kad jos 
jau dabar pasižadėtų sustab
dyti visokį ginklavimąsi per 
vienus metus. Iki šiai dienai 
tokį pasižadėjimą padarė 
jau 40 valstybių, tų tarpe ir 
Lietuva.

vo žmonės 
panijos nu-

10 nuošimčių 
darbą. Algos Kongresas, kurio sesija pa- 

mažos, nes sibaigė 1931 metų vasarą, 
paskyrė federalinės valdžios' 
išlaidoms apie $5,000,000,- 
000. Tai buvo pirmutinė to
kia didelė skaitlinė ramybės 
metais.

1913 metais visų miestų, 
valstijų ir federalinės val
džios išlaikymas iš viso kaš
tavo šios šalies žmonės $2,-' 
919,000,000, 
kiekvienai galvai.

1923 metais šitos išlaidos 
pašoko iki $10,263,000,000, 
arba $91.88 kiekvienai gal
vai. ’

Gi 1927 metais žmonės su
mokėjo $12,179,000,000, kas 
reiškia jau po $102.67 nuo 
galvos. O šiais 1931 metais 
manoma, kad valdžios visos 
šalies, valstijų ir miestų val
džios išleis apie $15,000,- 
000,000.

PER METUS AMERIKOJE 
ŽLUGO S39 BANKAI.

Kas Perka Nikelius 
Po $50?

“Keleivy’’ tilpo žinia, kad 
retų pinigų rinkėjai Los An
geles mieste siūlo po $50 už 
vadinamus “Liberty” nike
lius, kurie buvo iškalti 1913 
metais, ir po $1.25 už 1923 
metų centus su Lincolno 
galva.

Dabar musų redakcija kas 
diena gauna po kelis tuzinus 
laiškų su paklausimais, kas

jo adresas?
Turime paaiškinti štai ką. 

Tą žinią mes paėmėm iš an
gliškų laikraščių. Angliškuo
se laikraščiuose buvo pasa
kyta, kad tokią kainą už mi
nėtus pinigus siūląs R. A. 
Wilson, kuris gyvena Los 
Angeles mieste. Smulkesnis 
jo adresas nebuvo paduotas.

Tečiaus reikia pridurti, 
kad niekas iš to pasiūlymo 
negali pasinaudoti, nes 1913 
metų “Liberty” nikelių apy
vartoj visai nėra. Jų buvo 
iškalta iš viso tiktai 6 pini
gai, iš kurių keturi dabar y- 
ra padėti muziejuje, o liku
sieji du randasi pas tą patį 
Wilsoną. Skelbdamas savo 
paklausą jisai nežinojęs apie 
tuos nikelius, ką padėti mu
ziejuje, ir todėl pasiūlęs už 
juos po $50.

Lietuvos Prekyba 
Davė 7,500,000 

Nuostolių.
Šįmet Lietuvos prekyba su 

užsieniu davė labai didtelių 
nuostolių kraštui. Per 8 mė
nesius Lietuvon buvo įvežta 
prekių iš užsienio už 192,- 
600,000 litų, o išvežta į už
sienį tiktai už 184,900,000 
litų. Vadinasi, prekiaudama 
su užsieniu Lietuva per 8 
mėnesius neteko 7,500,000 
litų. Jei taip eis ir toliaus, 
tai bus labai bloga.

Voldemaras Važiuo
siąs Amerikon.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Voldemaras ruo
šiasi važiuot Amerikon ko
kiai perai metų. Išvažiuosiąs 
tuojaus, kaip tik pasibaigs 
jo dabartinė byla dėl kronų. 
Jis čia važinėsiąs su prakal
bomis ir aiškinsiąs savo “ne
kaltybę” buvusioj “vilkų są
mokslo” byloj.

Mums rodos, kad jis čia 
ras tiek pat pritarimo, kiek 
rado fašistų žurnalistai.

Užmu- 
šė 24 flOO Žmonių.
Per 9 šių metų mėnesius 

Jugntinėse Valstijose auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta daugiau kaip 24,000 
žmonių.Taip praneša Trave- 
lers Insurance kompanija, 
kuri turi daugiausia auto
mobilių apdraudus nuo ne
laimingų atsitikimų. Dau
giausia nelaimių buvo Nevv 
Yorko valstijoj.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
CHICAGOJ.

Spauda praneša, kad Chi
cagos komunistų centre poli
cija padarė kratą ir suėmė 
18 žmonių. Du suimti lyde
riai, William Gebert ir Clara 
Sefem, buvę tuojaus išvežti 
į West Frankfortą, kur jie 
esą kaltinami sąmokslu 
“skleisti maištą ir išdavys
tę.”

KARALIUS ALFONSAS, 
VALSTYBĖS IŠDAVIKAS.

Ispanijos Steigiamojo Sei
mo komitetas apkaltino bu
vusį karalių Alfonsą ir jo 
ministerius valstybės išdavi
mu. Ministeriams skiriamas 
kalėjimas iki gyvos galvos, o 
Alfonsui amžinas ištrėmi
mas. Dabar tas piktadaris y- 
ra pabėgęs užsienin.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO
$45.000.

Madison, Ind. — Pereių 
sąvaitę 8 banditai čia užpuo
lė banką ų* pagrobę $45,000 
pabėgo.

Kaip Chicagos Lietu
vis Nušovė Plėšiką.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

biznieriaus Petrausko sūnūs 
nušovė plėšiką krautuvę plė
šiant.

Petrauskas turi po nume
riu 3312 So. Halsted st. dra
panų krautuvę, kurią trum
pu laiku banditai išplėšė tris 
kartus^ Todėl buvo nutarta, 
kad vienas iš Petrausko šei
mynos turi eit kas naktį į tą 
krautuvę miegot. Vieną nak
tį nuėjo apie 12 valandą vy
resnis simus. Bet plėšikai jį 
surišo, užkimšo bumą ir par- 
metę ant žemės ėmė plėšti 
krautuvę.

Jie butų išvežę gal pusę 
krautuvės tą naktį, bet stai
ga pasirodė kažin kieno lem
pos šviesa per krautuvės lan
gus ir plėšikai nusigandę pa
bėgo. Petrausko sūnūs išgu
lėjo surištas iki ryto.

Kitą naktį nuėjo jau du 
Petrausko sūnus krautuvėje 
nakvot. Vienas jų buvo jau 
užmigęs, o kitas da skaitė 
knygą, kaip išgirdo plėšikus ______
besilaužiant. Jis prikėlė mie-buvo matoma. Clevelando 
gantį brolį ir abudu prislin- profesorius Nassau suskaitė 
ko prie durų. Kai plė- per vieną naktį 100 meteorų, 
šikai pradėjo traukti iš Tokį reiškinį žmonės papra- 
lango drapanas, vyresnysis štai vadina “žvaigždžių lie- 
Petrausko sūnūs šovė į juos, tumi.” 
Jaunesnysis tuo tarpu pa-! ---------------------
šaukė policiją ir tėvą. Atvy-I KANADOS TRAUKINYS 
kus policijai, vienas plėšikas SUDAUŽĖ AMERIKIEČIŲ

Į AUTOMOBILIŲ.
Pereitą nedėldienį ties St 

Appolinaire, Kanadoj, trau
kinys sudaužė automobilių 
ir užmušė du Croteau bro
liu, kurie buvo nuvykę tenai 
iš Lawrence, Mass. Važiavę 
su jais 3 kiti žmonės išliko 
gyvi.

GELŽKEL1Ų DARBININ
KAI TARSIS SU DARB

DAVIAIS.
Šią sąvaitę New Yorke į- 

vyks gelžkeliečių konferen
cija, kurioj dalyvaus uniją 
viršininkai ir kompanijų 
prezidentai. Gelžkelių mag
natai nori nukapoti darbi
ninkams algas, bet bijosi tai 
daryt, kad nekiltų streikas, 
todėl stengiasi prikalbint li
nijas, kad jos pačios nusilei
stų. Unijos gi nenori su tuo 
sutikti.

rasta nušautas.
Taip šitą įvykį papasako-, 

jo pats Petrauskas “Naujie-' 
nų” reporteriui.

LAWRENCE’O AUDEKLI
NĖSE DIRBA 13,625 * 

ŽMONĖS.
Laikraščiai praneša, kad 

šį panedėlį Lawrence’o au
deklinėse dirbo 13,625 dar
bininkai. Reiškia, apie 10,- 
000 žmonių da nedirba po 
streiko. Pacific Mills visai 
neatsidaro.

HOOVERIO ŠVOGERIS 
KAIPO BUTLEGER1S.

KODĖL CHICAGON UŽSI
DARĖ 12 BANKŲ.

Chicagoje užsidarė 12 
“community” bankų, ku
riuose buvo žmonių sudėta 
$13,000,000. Dabar paaiškė
jo, kad svarbiausia tų ban-

Califomijoj prohibicijos kų užsidarymo priežastis 
agentai areštavo prezidento buvo ta, kad bankų viršinin- 
Hooverio švogerį C. Van Le- kai pasiskolino $4,511,383 
avittą, kurį jie sugavo gabe- ir neturėjo iš ko tų paskolų 
nant krepšy 19 painčių deg- atidėti. Bankai užsidarė pe- 
tinės. reitą birželio mėnesį..

DABAR ŽMONIŲ YRA 
PADĖTA $20,379,384,000.
Bet iš 120,000,000 gyvento
jų vos tik 14,848,615 turi su 

bankais reikalo.
Pinigų kontrolierius John 

W. Poole išleido Washingto- 
ne pranešimą, nušviesdamas 
piniginį šios šalies stovį. Iš 
jo raporto pasirodo, kad spa
lių pradžioje visuose šalies 
Jankuose buvo 14,848,614 
aupomųjų sąskaitų. Tuo 

tarpu gyventojų yra apie 
120,000,000. Reiškia, iš kož- 
no 120 gyventojų vos tik a- 
pie 14 turi susitaupę bankuo
se pinigų. Tečiaus indėlių 
Jankuose buvo $20,379,384,- 
000, o visi bankų ištekliai 
siekė $25,746,064,000.

1930 metų 24 rugsėjo die
ną nacionalių bankų skaičius 
buvo 7,197, gi šių metų 29 
rugsėjo jų buvo jau tik 6,- 
558. Vadinasi, į metus laiko 
žlugo 539 bankai.

Indėlių nukrito per me
tus $2,101,933,000. Indėliai 
sumažėjo ne vien tik dėl to, 
kad daug bankų užsidarė, 
bet lygiai ir dėl to, kad žmo
nės pradėjo imti savo pini
gus iš bankų ir slėpti juos 
namie. -

Iš tos $20,379,384,000 su
mos, kuri dabar yra žmonių 
sudėta į bankus, taupymo 
sąskaitoms tenka tiktai $5,- 
708,071,000. Likusi suma y- 
ra padėta į komercinius sky
rius, ant taip vadinamų “če- 
cing akauntų.”

Pašto taupomuose sky
riuose spalių pradžioje buvo 
padėta iš viso $266,066,000. 
Vadinasi, į saugiausią vietą 
žmonės mažiausia savo pini
gų deda.

MEDŽIOJANT NUŠAU
TAS JAUNAS LIETUVIS.

Westfield, Mass.— Perei
tą sąvaitę medžiojant netoli 
nuo čia buvo nušautas Vin
cas Atkočaitis, 19 metų am
žiaus lietuvis. Jį netyčia nu
šovė Franas Kišonas, kitas 
lietuvis. Kišona^ užkabino 
koją už akmens ir suklupo; 
jo šautuvas iššovė ir visas 
šūvis pataikė Atkočaičiui į 
nugarą. Peršautas jaunuolis 
buvo atvežtas į Noble Hos- 
pitalį ir tuojaus mirė.

ALBERTAS ŽVINGILAS 
SUŽEISTAS.

Walpole miestely, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
susikūlė 3 automobiliai, su- 
žeisdami 8 žmones. Tarp su
žeistųjų buvo ir Albertas 
Žvingilas iš Jewett City, 
Conn.

TROKASŪŽMŪŠĖ SKI- 
BAUCKĄ.

Pereitą sąvaitę Wore este
ry buvo užmuštas Andrius 
Skibauskas, 24 metų am
žiaus lietuvis. Jis norėjo už
sukti troką, kuris nebuvo iš
jungtas iš gyrų. Sukant jam 
rankeną, trokas šoko ir su
trynė jį. Be to da trokas su
daužė du automobiliu.

Iš Helsinkų pranešama, 
kad pereitą nedėldienį vidu
rinėj Suomijoj buvo jaučia
mas žemės drebėjimas, ku
ris tęsėsi 15 sekundžių. Nuo
stolių nebuvo.
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I APŽVALGA I
KAIP “DARBININKAS” 
AIŠKINA KRISTAUS 

KARALYSTĘ,

Mes anąsyk pakritikavom 
katalikų kunigus, kad jie 
perdaug aukština karalių 
vardą. Jie net savo Kristų 
vadina “karalium”. Mes pa
klausėm, kodėl jie nevadina 
jo prezidentu?

“Darbininkas” tuo labai 
užsigavo ir pradėjo karš
čiuotis. Gindamas karaliaus 
idėją jis sako:

“Dėstant apie Kristaus kara
lystės esmę buvo aiškinama, 
kad toji karalystė remsis ne 
kariuomene, policija, šautuvais 
ir durtuvais, bet žmonių širdi
mis ; kad jos Įstatymai ne prie
varta, tik meile; kad jos tikslas 
žmonių sielų išganymas ir pri- 
rengimas prie tikrosios kara
lystės danguje; žodžiu, kad 
Kristaus karaliavimas padarys 
žmones geresniais ir patiems 
žemės valdonams palengvins 
savo piliečių sutvarkymą — 
lengviau valdyt dorą žmogų, 
negu ištvirkėli,—bet laisvama
niai tą viską praleidžia pro au
sis ir pasakoja kaimietiškas pa
sakas apie Popiežiaus žemišką
jį karaliavimą bei prezidentavi- 
mą.

“Darbininko” rašytojas 
čia šaudo tuščiais žodžiais, o 
į klausimą neatsako. Musų 
klausimas buvo pastatytas 
trumpai ir aiškiai: karaliaus 
vardas reiškia despotą, žmo
nių engėją, kraugerį. Kodėl 
tad katalikai tokiu bjauriu 
vardu vadina savo Dievą? 
Kodėl jie nepavadina ji 
bent prezidentu?

Į šitą klausimą švento 
Juozapo organas visai ne
atsako. Jis tik nori mus Įti
kinti, kad Kristaus karalys
tė, kur popiežius žmones 
valdytų, nebūtų tokia bloga, 
kaip, daleiskime, buvo Ispa
nijos karalystė, nes Kristaus 
valdžia butų paremta ne ka- 
riuiriene ir šautuvais, bet 
“žmonių širdimis”.

Tai yra vis tušti žodžiai. 
“Darbininkas” turbut neži
no, kad jo “šventas tėvas”, 
kuris laiko save Kristaus 
vietininku, neturi jokios ka
ralystės, ir tai tupi Vatikane 
šveicarų gvardija apsistatę?. 
Na, o kas butų, jeigu jį kas 
paskirtų didelės valstybės 
karalium?

nes buvo taisomas vagonas. Te
ko pasiginčyti ir su latviais, 
kurie nenorėjo prikabinti vago
ną prie greitojo traukinio. Nei 
Obeliuose, nei Radvilišky nie
kas garbingo lietuvio kūno ne
sutiko, nesutiko niekas ir Kau
no stotyje.”

Turbut nedaug kas žinojo, 
kad kompozitorius Sasnaus
kas iki šiol buvo palaidotas 
Rusijoj.

“Lietuvos Žinios” paduo
da šitokią kompozitoriaus 
Sasnausko biografiją:

“Velionis C. Sasnauskas gi
mė dzūkų krašte—Kapčiamies
ty 1867 m. Daug vargo patyrė 
ligi baigė Petrogrado konserva
toriją ir archeologijos institu
tą. Vėliau studijų tikslais ap
važinėjo visus Europos žymiuo
sius muzikos centrus. Mums 
paliko savo 'Lietuvišką Muziką' 
iš 12 atskirų kurinių, keletą 
himnų ir bažnytinių giesmių. 
Veik visas jo giesmes ir dainas 
gieda visa Lietuva. Kas nežino 
‘Kur bėga Šešupė’, ‘Lėk saka
lėli,’ ‘Užmigo žemė,’ ‘Karvelė
li’, ‘Siuntė mane motinėlė’ ir 
kitų? Chorvedžiai, kuomet č. 
Sasnausko kurinių nebegalima 
buvo niekur pirkti, vienas iš ki
to nusirašinėdavo velionies ku
rinius ir mokindavo chorus. 
Chorai su entuziazmu dainuoja 
jo dainas!

“Nežinia dėl ko jam gyvam 
esant nebuvo galimybių apsigy
venti savo krašte. Nebesulaukė 
jis ir laisvos Lietuvos. Tik 
šiandie, stovint prieš jo karstą 
daug kas prisiminti galima. Jo 
nuopelnai dideli, nes jisai, tais 
sunkiais caro prispaudimo lai
kais. muzikos garsų pagalba 
kėlė tautą iš amžių letargo! Jo 
kūrinys ‘Jau slavai sukilo’ kai 
kur buvo draudžiama giedoti 
viešai.

“Laikui bėgant teks išaiškin
ti dėl ko velionis negalėjo Lie
tuvoj apsigyventi.. Teks išaiš
kinti ir tai. dėl ko jis paskutinė
mis gyvenimo dienomis buvo 
lyg ir nutolęs nuo lietuvių. 
Kompoz. č. Sasnauskui mirus, 
lenkai norėjo ji palaidoti kaipo 
lenką.”

Anot lenkų, Sasnauskas 
buvęs tikras lenkas, gi lietu
viai ji savinasi tik dėl to. kad 
lietuviams jis taipgi rašyda
vęs.

Apskaitoma, kad per potvinius Kinijoj šį rudenį žuvo apie 400,000 žmonių, šitas paveiks
lėlis parodo, kaip išrodo' potvinio apsemtas kiniečių miestas prie Yangtze upės, šią vairią 
nufotografavo iš orlaivio amerikiečių lakūnas Lin >ergh. kuris šią vasarą bUvo nulėkęs Kini- 
jon. Miesto vardas Hinghwa.

t

Ar Gili Politiniai Emigrantai

KAS BUS ATĖJUS SE
KANČIAM SLA. SEIMUI?

Tūli žmonės jau pradėjo 
rūpintis tuo, kas bus atėjus 
sekančiam SLA. seimui. 
Vienas tautininkų laikraštis 
spėja, jog su kairiais sanda- 
riečiais nebusią galima susi
kalbėti ir juos reikėsią mesti 
iš seimo su policija, kaip 
Chicagos seime buvo komu
nistai išmesti.

Metami laukan, komunis
tai Chicagos seime sukan
džiojo policmanams rankas. 
Tautininkų organas spėja, 
kad ateinančiam seime ir 
sandariečiai gali taip pada
ryti.

Gi Bimbos organas mano, 
kad rankų kandžiojimo ne
užteks. Tautininkai su san- 
dariečiais griebsią dantimis 
vieni kitiems už greklių, taip 
kaip Vitaitienė norėjusi Jur- 
geliutei padaryti.

Komunistai dar pataria 
SLA. seimą laikyt kur nors 
arti ligoninės, kad lengviau 
butų nukentėjusius perkelti.

Bet SLA. seimas da toli ir 
šita baimė gali būt visai ne
reikalinga. Vietoj rūpintis 
seimo galimybėmis, komuni
stai turėtų apsižiūrėti, kad 
jiems patiems nereikėtų li
goninėn važiuot Brooklyne 
sklokininkai jau įkūrė savo 
laikrašti, ir kaip Bimba susi
tiks ant Grandstryčio su 
Pruseika, tai jiems galės būt 
reikalingas netik ligonbutis,

KOMPOZITORIAUS SAS
NAUSKO KŪNAS PAR
VEŽTAS LIETUVON.
Kauno “Dienos Naujie

nos” rašo:
“1916 metais sausio 5 d. 20 

klm. už Leningrado. Uspensko 
miesto kapinėse, buvo palaido
tas lietuvis kompozitorius, Čes
lovas Sasnauskas.

“Ir šit po 15 metų, spalių 21 
d., iš apleistų, svetimos šalies 
kapų, kastuvas palietė kapą, 
kad atimti iš jo globos lietuvių 
tautos kompozitorių ir atiduoti 
tai žemei, kuriai jis kure ne
mirštamus muzikos kurinius ir 
kuriai jis priklauso.

“Prie kapo atkasimo dalyva
vo oficialus SSSR valdžios at
stovai. Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas p. Rabinavičius ir 
valdininkas p. A. Valinčius, ve
lionies brolis Sasnauskas. Ve
lionis buvo palaidotas metali
niam karste, kuris buvo Įdėtas i 
ąžuolinį karstą. Atkasus kapą 
rasta medinis karstas visai su
trūnijęs, kiek geriau atredė 
metalinis, bet ir tas keliant lū
žo. Daugiau niekas nepaliesta, 
sudėta Į naują medini karstą, 
kuriame vakar vakare jau at
vežtas Kauno stotin.

“Kūną iš Leningrado i Kau
ną atlydėjo Lietuvos atstovy
bės valdininkas p. A. Valinčius. 
Iš Leningrado iki Daugpilio at
skiras vagonas prikabintas prie 
traukinio vyko be kliūčių.

“Daugpily reikėjo užtrukti, j bet ir graborius.

GERAS ANTAUSIS CLE- KODĖL NEGRĮŽTI PRIE 
VELANDO “DIRVAI”.
Pasirodo, kad lietuviški 

fašistų vuodegos imasi gana. 
negražių politinių šulerys-' 
čių. Šiomis dienomis jie iš- . 
siuntinėjo iš “Dirvos” pašto-1 
gės tūkstančius lapelių SLA.. 
nariam, rekomenduodami į! 
SLA. Pildomąją Tarybą iš
tisą “šleitą” kandidatų ir 
sakydami, kad tuos kandida- 
tus užgyręs “Ohio Valstijos 
SLA. Komitetas.”

Tuo tarpu gi pasirodo, 
kad šitokio, “komiteto” Ohio 
valstijoj visai nėra ir SLA. 
kuopos tenai šitų kandidatų 
visai nerekomenduoja. Ne
tik nerekomenduoja, bet 
dargi perspėja kitus SLA. 
narius, kad jie neapsigautų 
ir tų lapelių ąutoriams neti
kėtų.

Štai, pasiklausykit, ką rašo 
46-tame “Tėvynės” numery 
SLA. nariai iš Clevelando:
“PASARGA SLA. NARIAMS.

“Mes. SLA. nariai. Cleve- 
land. Ohio, randam butinu rei
kalu persergėt SLA. narius, y- 
pač Ohio valstijoj, kad nepalik- 
tumet prigautais paskleistų la
pelių iš po antrašo 6820 Supe- 
rior Avenue, Cleveland, Ohio 
(iš kur ir “Dirva” išeina) už
vardintų : “Ohio SLA. Komite
to Rekomeduojami Kandidatai 
į SLA. Pildomąją Tarybą”, ku
riuose telpa kandidatų vardai 
ir kiti aprašymai.

“šios pasargos tikslu yra pa
sakyti. kad nėra buvę jokio su
važiavimo, nė susirinkimo kaip 
kuopų rinktų atstovų, taip nė 
pavienių veikėjų, kuriame butų 
sutvertas virš minėtas komite
tas ir Įgaliotas tokias rekomen
dacijas daryti, čia niekas dau
giau. kaip tik savovališkas ke- 
no nors pasielgimas.

“Mes žemiau pasirašę smer
kiam toki savovališką darbą, be 
tam tikro igaliavimo, už visus 
Ohio valstijos SLA. narius kal
bėti. Lai būna suprasta, kas 
gaus virš minėtą lapeli, kad tai 
nėra visų Ohio valstijos SLA. 
narių rekomendacija, žinoma, 
nekokią garbę daro ir ten tel- 
pantiems kandidatams, kurie 
sauvaliauto.ių rekomenduojami 
tuose lapeliuose.

“SLA. Nariai iš Cleveland,
Ohio:

Antanas šmigelskis,
J. P. Yuraitis,
J. Vilčinskas,
J. Miscikas,
Stasys čerauka,
J. šutris,

. J. Bindokas,
A. M. Praškevičius, 
Jonas Brazauskas, 
L. P. Baltrukonis, 
V. P. Banionis, 
A. Gedgaudas.”

Lietuvos fašistai nekieno 
neįgalioti apsiskelbė šalies 
valdžia, o jų vuodegos “Dir
vos” pastogėj be jokio įga
liojimo pasivadino visos O- 
hio valstijos SLA. “komite
tu”. Bet Amerika, tai ne Lie
tuva. Tenai Smetona jau ke
linti metai prezidentauja be 
kliūčių, o čia p. Karpavi
čiaus kompanija tuojau gavo 
per ausį. 1
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LAUŽŲ?
Tūlas Buolio Simus išdro

žė bimbininkų “Laisvėj” il
gą straipsnį apie cenzūros 
reikalingumą. Jis tikrina, 
kad cenzūra yra geras daik
tas ir komunistams ji būti
nai reikalinga. “Laisvės” re
dakcijai jis pataria cenzū
ruoti visus raštus griežčiau
siu budu ir braukti laukan 
viską, kas tik nesutinka su 
“komunistine linija”.

Tą patį jisai pataria dary
ti ir su ALDLD. knygomis.

Reikia pasakyti, kad sve
timų nuomonių ir kritikos 
bijosi ne vieni tik komunis
tai. Laisvo žodžio nepaken
čia taip pat fašistai ir kleri
kalai. Senovėj popiežiaus in
kvizitoriai neprielankius sau 
raštus ant laužų degindavo.

Ar nevertėtų dabar ir ko
munistams užkurti laužus 
herezijai naikinti?

S. L. A. REIKALAI.
Bačiuno-Tareilos-JurgeUutės šleitas 
Naudoja SLA. Centrą Savai Agitacijai.
Pasirodo, kad visus 22,-lčių, vice-prezidento J. 

000 SLA. narius Clevelando į Grinių, sekretorium Dr.
V.
M. 

“Dirva” apdovanojo lape-1 J. Viniką, iždo globėjais S. 
liais, kur SLA. nariai agi- j Bakaną ir Jurgį Stungį, dak- 
hiAiomi Ii a lenini i 117 i T rp DnUtuojami balsuoti už Bačiu-; 
ną, Tareilą, Jurgeliutę ir ki
tus “Dirvos” ir “Vienybės” 
rekomenduojamus kandida
tus į Pildomąją Tarybą.

SLA. nariai klausinėja 
vienas antro, kur “Dirva” 
galėjo gauti visų SLA. narių 
adresus? Niekur kitur ne
gavo, kaip tik SLA. Centre. 
Reiškia, Clevelando “Dir
vos” šleifas turi specialių 
privilegijų SLA. Centro Ra
štinėje ir naudoja Centro 
Raštinę savai agitacijai, kas 
yra neleistina.

Kitas blogas dalykas su 
“Dirvos” ir “Vienybės” per
sam. kandidatais, kurie esą 
sėkmingi ir dideli biznieriai, 
yra tas, kad tie didieji biz
nieriai mėto dideles sumas 
pinigų agitac. už savo kan
didatūrą, kad patekus Į Pil
domąją Tarybą. Na, o dide
li biznieriai juk nemėtys di
deles sumas pinigų, jeigu jie 
nemanys kaip nors jų atsi
imti.

Mano apskaitliavimu. Ba- 
čiuno- Tareilos- Jurgeliutės 
šleitas jau dabar yra išlei
dęs savai agitacijai apie $1,- 
000, maždaug sekamai:

“Dirva” išsiuntinėjo 22,- 
000 laiškų su lapeliais, o 
skaitant tik po 2c. už laišką 
susidaro keturi-penki šimtai 
dolerių. O kur da tos visos 
konferencijos, kur tie visi 
fundinimai ir vaišės? Vis tai 
eina iš tų “didžiųjų biznie
rių” kišenių, kad nusipirkus 
sau vietas Pildomoj Tary
boj. SLA. nariai turėtų apsi
žiūrėti, kol da nėra vėlu, 
kad nepavertus SLA. ap- 
draudos ir pašalpos organi
zaciją į kokią republikonų 
partiją, kur didieji biznie
riai taip pat perka “džia- 
bus” už pinigus.

SLA. nariai turėtų neduo
ti nei vieno balso tiems “di
deliems biznieriams’’, kurie 
leidžia tokias dideles sumas 
pinigų, kad įsiskverbus į Pil
domąją Tarybą.

Apginkim SLA. garbę ir 
užtikrinkim saugumą mus 
organizacijai nominuodami 
sekamus kandidatus: ant 
prezidento adv. F. J. Bago-

tarų kvotėju Dr. J. T. Balt
rušaitienę. šie kandidatai y- 
ra išbandyti, nuoširdus S. 
L. A., darbuotojai, ir jie ne
mėto tūkstančių dolerių kad 
nusipirkus vietą Pildomoj 
Taiyboj.

Kazys Milleris, 
SLA. 90 kp. Narys. 

2404 Charles St, 
Pittsburgh, Pa.

Dr. A. Karalius Ge
riausias Kandidatas 
Į SLA. Daktarus.
Gerai žinomas Chicagos 

ir visos Amerikos lietuviams 
Dr. Karalius priėmė patari
mą statyti kandidatūrą į Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje daktarus kvotėjus, ir 
ateinančiuose Susivienijimo 
rinkimuose jisai bus kandi
datas minėtai vietai.

Aš esu 36-tos kuopos na
rys ir esu 25 metus išbuvęs 
šitoj kuopoj. Patarčiau bal
suoti už Dr. Karalių į SLA. 
daktarus kvotėjus, ir už ad
vokatą K. Gugį į iždininkus.

Patarčiau visoms kuo
poms Amerikoj remti tuos 
narius, nes jie tikrai yra 
toms vietoms tinkamiausi. 
Su pagarba, V. Plakaričius.

KĄ PARODO PIRMUTI- 
NIAI NOMINACIJŲ 

DAVINIAI.
Hammond, Ind.—Lapkri

čio 8 d. čia įvyko SLA. 273 
kuopos susirinkimas ir buvo 
nominuojami kandidatai į 
Centro'tarybą. Nominacijų 
daviniai tokie:

Į prezidentus
F. J. Bagočius__ 12 balsų
Juozas Bačiunas....2 ”

J. V. Grinius .... 12 balsų 
M. Vokiet^tis.-^ ” 

M. Jurgeliutė .... 14 balsi;
į iždininkus

K. P. Gugis..........
| iždo g lobėj

14 balsų
jus

J. Janūškevčius... .13 balsų 
St Bakanas.......... 11
Mažiukna................1 ”

| daktarus kvotėjus 
Jonas Stanislovaitis 9 bal

sus, Antanas J. Karalius 5 b.

Vienas emigrantas rašo I 
šituo klausimu Berlyno “Ko
voj”. Jis sako:

Emigrantų tarpe eina gan
dai, kad štai, tuoj busią ga
lima grįžti į Lietuvą. Kas to
kius gandus leidžia, mes su
sekti negalime, bet jie pa
kartotinai yra leidžiami. J. 
Kazlauskas, prieš grįždamas 
į Lietuvą, visiems skelbė, 
girdi, grįžkime! Atsiranda 
u* daugiau emigrantų,' kurie 
didžiulio vargo verčiami ima 
galvoti apie grįžimą ir kar
tais su dideliu išisilgimu 
klausosi tokių gražiakalbių 
pasakų*

Kaip gi yra su tuo grįži
mu? Ar gali kiekvienas po
litinis emigrantas grįžti į sa
vo kraštą, prie savo šeimy
nos, prie savo ūkio ir darbo? 
Pirm atsakant į šį klausimą, 
reikia skirti pol. emigrantus, 
kuriem yra, ar gali būti iš
keltos bylos už aiškiai įrodo
mus veiksmus prieš fašistų 
valdžią Lietuvoje, ir pol. e- 
migrantus, kurie ne tiek rei
kalo, kiek ūpo ir beplintan- 
čių gaųdų apie areštą pa
gauti apleido savo kraštą. 
Visi politiniai emigrantai, 
kuriems bylos negali būti iš
keltos, kurie neturi “ant sa
vo sąžinės” įrodomų griekų 
prieš fašistų viešpatavimą, 
gali grįžti į Lietuvą. Tokie 
emigrantai nėra reikalingi 
nė kokių ten leidimų iš kon
sulatų ar kitų fašistinių įstai
gų, bet grįžta į namus ir ten, 
jei yra reikalo, užsimelduo- 
ja policijoj bendra tvarka. 
Tokie pol. emigrantai gali 
būti baudžiami tik už nele
galų sienos perėjimą (3 pa
ras), o kas kita jiems nėra 
taip baisu. Tiesa, gali juos 
pasiųsti į Varnius, bet nuo 
tos koronės nė vienas Sme
tonos jodomas pavaldinys 
nėra laisvas. Yra politinių e- 
migrantų, kurie su užsienių 
pasais Lietuvą apleido. To
kie visi gali grįžti. Jiems 
savo laiku buvo leista pasi
rinkti:—Varniai ar užsienis. 
Grįždami tokie emigrantai, 
blogiausiame atsitikime, pa
taikys vėl į Varnius. Ir tie e- 
migrantai grįžimui į Lietuvą 
nėra reikalingi jokių leidi
mų. Jie su savo pasais gali 
ir legaliai per bet kurią sie
ną vykti ir bendra tvarka 
melduotis policijoj. Tai tiek 
dėl tos kategorijos emigran
tų. Ar daug tokių yra, sunku 
tikrai pasakyti. Kiekvienas 
emigrantas pats turi žinoti, 
kokie “griekai” jį iš tėvynės 
išlydėjo ir kas jo gali laukti 
grįžus.

Yra kita rūšis emigrantų : 
tai Tauragės ir Alytaus suki
lėliai, pabėgusieji iš kalėji
mų, įpainioti į sunkias bylas 
ir visi tie, kurie emigracijoj 
būdami aktingai kovojo 
prieš fašizmą. Dėl tų emi
grantų garbingo grįžimo kol 
kas nėra ir kalbos. Kas lei
džia kitokias kalbas, tas są
moningai meluoja, turėda
mas, matomai, savotiškų iš
skaičiavimų. Tiesa, grįžt ga
li kiekvienas ir kiekvienu 
metu. Juk ir Kazlauskas grį
žo, bet prieš tai visų konsu
latų slenksčius nulaižė ir iš 
visų pasitiktų žvalgybininkų 
rekomendacijas rinkosi ir, 
kaip manoma, pats žvalgy
bai “po truputį” darbavosi. 
Bet toks “grįžimas” yra ka
pituliacija, tai kelias silpna- 
dušio išgamos, niekingo 
maldauniko, kuriam revo
liuciniame darbininkų judė
jime nebėra ko ieškoti, šiuo 
tarpu į Lietuvą gali grįžti 
tiktai tie, kuriems negali bū
ti iškeltos bylos, ir kurie ga
li be jokių maldavimų ir pra
šymų važiuoti į savo kraštą. 
Visiems kitiems poltiniams 
emigrantams grįžimas, tai

I reiškia garbingas grįžimas, 
• nepažeminant savo garbės, 
nesilenkiant prieš diktato- - 
rius dabar yra dar negali
mas. Tiems emigrantams 
grįžimas į savo kraštą bus 
galimas tuomet, kai išeis • 
bendra amnestija, kuri iš
keltas ar keliamas bylas nu
marins ir tuo pačiu atidarys 
duris į Lietuvą skaitlingai 
politinei emigracijai, kuri, . 
bešeimininkaujant musų 
krašte žiauriai diktatorių 
klikai, turėjo apleisti savo 
gimtąjį kraštą. Kada toki 
amnestija išeis, nėra pras
mės spėlioti. Tik viena rei
kia pasakyti, jog žvalgybos 
peršamoji per savo atstovus 
“amnestija” atskiriems e- 
migrantams ir siūlymas tąja 
“amnestija” pasinaudoti, nė 
vienam save gerbiančiam e- 
migrantui negali būti priim
tina. Jei ne kitaip, tai grįši
me Lietuvon tada, kada jo-

, kios amnestijos nereikės, 
‘ kada tokie Rusteikos, Štat- 

kai ir k. patys atvažiuos į «■ 
emigraciją. Iki to laiko turim 
iškęsti, turime pasidaryti - 
laikinai ekonomine emigra
cija. Sunkus skurdas, kuris

’ slegia emigrantus visose ša
lyse, gali palaužti vieną kitą,

, bet negali politinės emigra
cijos, kaipo tokios, sukrik- 
dyti. Nepavyko tas “tautos

i vadams” iki šiol padaryti, 
nepavyks ir ateity, nežiūrint 

į jų siūlomas “amnestijas” 
ir begalinį vargą, kurs šiuo 
sunkiu metu kamuoja politi
nius bėglius.

Emigrantas.

» •

“Gaila, Kad Tas Pod- 
la Neužmuštas!”

“Gaila, kad tas padla ne
užmuštas!” pasakiusi Anta
no Smetonos žmona po pa
sikėsinimo ant Voldemaro 
gyvybės anais metais Kauno 
miesto sode, kuomet prezi
dente rūmuose gauta žinių, 
kad Voldemaras išliko gy
vas.

“Gaila, kad tas padla ne
užmuštas!” kalbėjo ponia 
Smetonienė.

Taip dabar rašo išleista
me savo lapely slapta Lie
tuvos kunigų organizacija 
K.A.K.

Tame lapely Lietuvos kle
bonai tvirtina, kad tąjį aten
tatą ant Voldemaro galvos 
tuomet buvo suruošę Smeto
nos tautininkai. Užtai ir už
puolikų niekas nesuėmęs. 
Suimtas ir sušaudytas sąri- 
šy su tuo atentatu studentas 
Vosylius buvęs visai nekalta 
tautininkų intrigų auka. Prie 
kaltės jisai neprisipažinęs ir 
žvalgyba negalėjusi įrodyt, 
kad Vosylius butų dalyvavęs 
užpuolime ant Voldemaro. 
Jis buvęs sušaudytas tik dėl 
to, kad pridengus tikruosius 
kaltininkus.

Taip sako kunigai. Artai 
tiesa, ar ne, mes nežinome.

Kitoj “Keleivio” vietoj 
skaitytojas ras ištisą tos ku
nigų organizacijos straipsnį.

t f *

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLES *

DVI KRAUTUVES LIETUVIŠKU 
GYDANČIU ŽOLIŲ IR IŠDIRBYSTS 
lietuvišku vokiškų gyduolių nuo Vi
duriu Užkietėjimo, Skilvio Nemati
nio, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečiu 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo. Plauku Slinki
mo, Pleiskanų, šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervu—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitu ligą.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokiu kituf negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos rr 
kitu šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštų visur.

KAZELLS BOTANICAL CO.
(Herb Specialist) 

IM VEST BROADVAY 
SO. BOSTON. MASS.

t r



■

LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYN, N. Y.

DUQUESNE, PA. 
Ii Kliubo darbuotės.

Šiurkščiu Erzinimų

Socialistų laimėjimai.
Per paskutinius rinkimus 

Connecticut valstijoj socia
listai turėjo didelių laimėji
mų. Bridgeporte socialistų 
kandidatas d. Fred Schwar- 
zkopf buvo išrinktas į mies
to aldermanus, o kitas socia
listas, drg. Jasper McLevy, 
tik be biskio nebuvo išrink
tas miesto majoru. Jisai ga
vo 15,084 balsus, kuomet re- 
publikonų kandidatas Ma- 
son tenai surinko vos tik 9,- 
374 balsus. Rinkimus laimė
jo senasis majoras Bucking- 
ham, kuris gavo vos 2,805 
balsus daugiau už. socialistą.

Šitokiais rinkimų davi
niais paskatinti, Connecticut 
valstijos socialistai ruošiasi 
išplėsti savo darbuotę da 
daugiau, kad greitu laiku 
galėjus pastatyti savo gu
bernatorių.

ALBANY, N. Y.
Susitvėrė jaunų moterų 

kliubas.
Susitveręs musų jaunų lie

tuvaičių Kliubas pasistatė 
sau šitokj tikslą: jungti j 
vieną organizaciją visas vie
tines ir apielinkės jaunas 
lietuves, mokintis siuvimo, 
mezgimo ir kitokių dailės 
darbelių; be to, mokinti jau
nas lietuvaites namų ruošos 
ir senovės Lietuvos moterų 
rankų išdirbinių.

Tečiaus vienas dalykas čia 
pasilieka neaiškus, būtent, 
kokiu budu tos jaunos lietu
vaitės galės mokintis seno
vės Lietuvos moterų rankų 
darbelių, jeigu j tą kliubų se
nos moterys nebus priima
mos? Juk senovės moterų 
rankų darbeliai priklauso

traukt — nežinau, ar tam, 
kad Dievas nuo žmonių pa
slėpt, ar kad žmonės pasislė
pę nuo Dievo galėtų liuosiau 
linksmintis. Bet stacijos ir 

kiti šventųjų paveikslai vis
tiek nepaslėpti ir kabodami 
ant sienų žiuri, kaip Dievo 
namuose karčeminis gyveni
mas ūžia. Nors buvau skaitęs 
knygose, kad senovės laikais 
katalikų bažnyčia yra. prisi
dėjusi prie nedorybių palai
kymo, bet savo akimis nie
kad nebuvau matęs bažny
čioj smuklės. Dabar gi pa
mačiau, kaip maldos namuo
se girti šūkauja, rėkauja, su
sikibę į burius dainuoja, lo
šia kortomis, ruko, spiaudo 
ir t.t. Net ir pats klebonas 
neatsilieka. Išsirengęs, vien
marškinis, be apykaklės, lin-. 
ksminasi vyras kartu su sa
vo įsigėrusiais parapijonais.

Girdėjau parapijonus kal
bant, kad jų klebonas nega
lįs daug gert. Girdi, išgėrė 
kelis stiklus, ir tuojaus ma
tyt, kad gėręs. Reiškia, silp
ną turi galvą.

Šitokie pasilinksminimai, 
žinoma, ne naujiena tarpe 
musų žmonių, bet nuostabu, 
kad atokiais budais daromi 
pinigai bažnyčios naudai. 
Bažnyčios tikslas turėtų bū
ti dora. O čia tai dorai pa
laikyti rengiamos nedorybės 
ir da daugiau žmonės tvir
kinami, negu jie pirma buvo. 
Jau kas-kas, bet girtuokliaut 
po bažnyčia ir lošti kortomis 
iš pinigų, tai tik ne vieta. 
Žmonės paskui eina išpažin- 
tin ir pasakoja savo nuodė
mės tam pačiam kunigui į 
ausį, su kuriuo jie kartu gir
tuokliavo. Ar gali toks kuni
gas savo parapijoną barti ir 
mokyti doros, jeigu jie abu
du lygus?

Jeigu senovės laikuose 
Kristus išvijo iš bažnyčios 
biznierius, tai ką jis padary
tų dabar radęs bažnyčioj 
girtą kleboną ir girtus para
pijonus kortojant?

Parapijona*

Z/Aš Išsižadėjau

SUČIUPO $140,000 VER
TES SNAPSO.

Pereito nedėldienio naktį 
ties Connecticut valstijos 
pakraščiu valdžios patruliai 
ant jūrių sugavo Canados 
greitąjį laivą “Gamecock”, 
kuris gabeno 140,000 dole
rių vertės visokių gėrimų.

tylėti. Štai, šiomis dienomis; 
turėjau progos atsilankyti ir 
pamatyti netoli nuo Cleve
lando bažnyčioje surengtą 
neva pikniką su “card par- 
ty”. Tas neva piknikas buvo 
pačioj bažnyčioj, kur žmo
nės susirenka melstis. Ke
li žingsniai nuo altoriaus pa
darytos tam tikros durys už
traukt — nežinau, ar tam,

duetą. Publika iššaukė juo- 
įdu po keletą kartų.

Norisi porą žodžių pasa
kyti ir apie p. F. Stankūną. 
Tai vaikinas buvęs siuvėjas, 
bet turintis didelį palinkimą 
lavintis dainavimo ir jau ga
na puikiai dainuoja.

P-lė Tamkiutė dar jauna 
dainininkė, bet turi aukštą ir 
labai malonų balsą, labai 
gražiai dainuoja. Abiem 
dainininkam akompanavo 

j panelė Retikevičiutė. Prog- 
Iramui pasibaigus buvo šo
kiai.

Reikia pasakyti, kad šis 
kriaušiu vakaras pavyko 
šimtą nuošimčių. Nežiūrint 
“Laisvės” ir bimbinių boi- 

Pa' koto, publikos buvo tiek 
l* daue, kad visos trvs kliubo 

. i. 5^enas 1S svetainės -buvo pilnos. Ir su-
kriaucių. Jis gana vaizdžiai isirinkusieji buvo patenkinti. 

Vieni linksniai pasišoko, kiti 
smagiai laiką praleido besi
šnekučiuodami ir besidalin
dami įvairiais įspūdžiais.

Garbė 54-tam skyriui už 
tokį parengimą.

Svirunėli*.

Čia gyvuoja Lietuvių 
Kliubas, apie kurį kitąsyk 
būdavo dažnai “Keleivy” 
rašoma. Nors paskutiniais 
laikais žinių apie jį nesima
to, bet Kliubas gyvuoja kaip 
gyvavęs ir gerai laikosi. Jis 
išaugo į stiprią organizaci
ją ir turi virš $8,000 kapita
lo. Prie jo priklauso visi 
darbštesni šio miesto veikė
jai. Vasaros metu Kliubas 
rengė pikniką, bet tas nepa
vyko. Dabar yra nutarta su
ruošti 17 lapkričio balius sa
voj salėj. Įžanga nutarta pa
daryt nemokamą,bet svetim
taučių neįsileisti.

Darbai pas mus eina pras
tai. Darbininkai gauna dirb
ti tik po vieną-dvi dienas į 
sąvaitę. Ir taip jau antri me
tai. Todėl darbo žmonės la
bai suvargę ir nekuriems 
miestas turi jau pašalpą 
teikti. Ar iš lietuvių kas pra
šo pašalpos, neteko sužinoti. 
Maut, musų žmonės moka ge
riau taupyt, tai ilgiau gali 
ištesėk

Apšvietus reikalas musų 
kolonijoj labai apleistas.

niai ir ima rėkti, kad čia 
Bimbos viera užgauta— ką 
daryti? Bet po didelio rėka
vimo paaiškėjo, kad teismo 
keliu prie korespondencijos 
prikibt negalima,todėl,girdi, 
reikia pareikalauti, kad 
”Keleivis” nerašytų daugiau 
nieko apie Liet. Sūnų Dr-ją 
ir išduotų tikrą savo kores
pondento vardą. Ir pasiskyrė 
komisiją iš trijų Bimbos ba- 
rabanšeikų, kad jie duotų 
“Keleivio” redakcijai uka- 
zą, ką ji gali rašyti, o ko ne
gali; keno raštus į laikraštį 
dėti, keno nedėti.

Apie sklokininkus nega
liu nieko pasakyt, nes šie, už
silaikė ramiai ir jokių triuk
šmų nekėlė.

Dabar lauksime, kaip bim
binių komisariatas kontro
liuos “Keleivį”. Man rodos, 
kad Maikio tėvas visiems 
įiems nosį nubrauks.

Lietuvis Darbininkas.

Pildomosios Tarybos 
nominacijų.

Musų Brooklyne įvyko 
demokratiniai nusistačiusių 
Susivienijimo veikėjų pasi
kalbėjimas SLA. rinkimų 
klausimais. Susirinkimas į- 
vyko pas drg. P. Tiškevičių, 
27 Norwood avė. Atsilankė 
pusėtinas skaičius progresy
vių Susivienijimo narių. Ir 
nestebėtina, juk šitos orga
nizacijos žmonės susirūpi
no, kad keturi P. T. nariai, 
kurie yra apkaltinti Pasto
viųjų Komisijų, vėl rengiasi 
kiurksoti ant Susivienijimo 
sprando.

Pasikalbėjimo eigoje J. 
Glaveckas, Kontrolės Ko
misijos narys,gana plačiai a- 
pibudino Susivienijimo pa
dėtį ir senosios Pildomosios 
Tarybos ištižimą. Jis pabrie- 
žė, kad žinant tuo laiku P. 
T. sudėtį (ir dabar tie patys 
sudaro Pild. Tarybos di
džiumą) ir imant neteisėtą 
Deveniui paskolos davimą, 
perdaug stebėtis netenka, 
nes iš tokios Tarybos visoko 
galima tikėtis. Jeigu tie 
žmonės ir toliau tose vietose 
pasiliktų, tai Susivienijimo 
ateitis butų tamsi.

Po Glavecko kalbos ir iš
vadų, sekė kalbos Tiškevi
čiaus, Miehelsono ir visos ei
lės kitų susirinkusių, kurie 
piktinosi nevien prasižengu- 
Sų Pildomosios Tarybos na- 

ų brukimusi, bet ir tais pi
gios rūšies politikieriais, ku
rie vėl norėtų Susivienijimo 
vadovybei užkarti apkaltin
tus žmones. Ir kaipgi nesi- 
piktint? Juk jeigu paprastas 
SLA. kuopos narys kuo nors 
kuopai prasikalsta, tai jau į 
kuopos viršininkus jo niekad 
nerinks. Na, o čia Centro ap
mokami viršininkai yra Pa
stoviųjų Komisijų apkaltinti 
ir dar bausmės neišpildę, o 
jau vėl brukasi į Susivieniji
mo viršūnes! Šitokie dalykai 
Susivienijime yra nepaken
čiami.

Šis Brooklyno progresy
vių Susivienijimo narių su
sirinkimas, visapusiai apkal
bėjęs dalykus, priėjo prie iš
vados, kad įvykinimui Susi
vienijime tvarkos ir pasiti
kėjimo lietuvių visuomenė
je, reikalinga ateinančiuose 
SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimuose išrinkti naujus, 
darbščius, energingus ir 
kvalifikuotus žmones.

Susirinkimas numatė tin
kamiausius Pildomajai Ta
rybai šiuos SLA. darbuoto
jus: Į prezidentus, adv. F. J. 
Bagočių*; į vice-prezidentus 
J. V. Grinių*; į sekretorius 
Dr. M. J. Vinika*; į iždinin
kus, adv. K. Gugi*; į iždo 
globėjus, J. Stungi* ir S. Ba
kenas; į daktarus kvotėjus, 
d-ra* I. B. Bronuša*.

Dabartinėse nominacijose 
mes raginame visus Susivie
nijimo narius nominuoti 
viršminėtus asmenis. O išrin
kus juos mes tikimės, kad 
Susivienijimo reikalai page
rės. SLA. 38 kp. Nary*.

SCRANTON, PA.
Mirė Petronė Mačiulienė.
Šiomis dienomis pasimirė 

Petronė Mačiulienė, po tė
vais Eitueikė. Ji mirė po 
trumpos ir sunkios ligos. 
Velionė buvo pavyzdinga 
moteriškė ir gražiai su kai
mynais gyveno. Paliko naš
laičiais 2 sūnūs ir 4 dukteris. 
Buvo kilus iš Tauragės apsk. 
Eržvilko valsčiaus, Baužai
čių kaimo. Turėjo amžiaus 
su viršum 40 m. Amerikoj 
išgyveno 24 m. Buvo “Kelei
vio” skaitytoja. Palaidota 
ant Lietuvių Tautinių Kapi
nių. Liko nuliūdęs vyras, 
Juozas Mačiulis, vaikai ir ki
ti giminės.
Lai būna jai lengva šios ša

lies žemelė. Bačių Juozą*.

CLEVELAND, OHIO. Nors “Keleivio” pareina ke- 
Girta, pikniku bUn,č»i.. Holika egzempliorių, bet pa- 

.... . . rašyt retai kas iš čia zmucių
Nežinau, ar visose Amen- teparašo. Aš patarčiau šituo 

kos lietuvių kolonijose yra pasirQpint Kluibui, kuris lai- 
tokie papročiai ar tik mwąj įo “Keleivį” savo organu, 
apielinkėj, bet kas man čia Seniau iš musų Dukėnų (Du- 
teko matyti, as negaliu~ufjquesne) dažnai parašydavo 

Pelėda, bet kaip Pelėda iš 
čia išlėkė į platesnį svietą, 
tai apie musų judėjimą “Ke
leivy” jau nieko nesimato.

Viena* iš Kliubo.

jo gėdulio maršą. Rami liu-gos p. F. Stankūnas ir p-lė 
dėsio tyla užviešpatavo pub-.Tamkiutė dailiai sudainavo 
likoj, primindama, jog ir 
mums ateis paskutinė va
landa...

Po to, rengimo komisijos 
sekr. V. Michelsonas per
skaitė sveikinimo telegra
mas, kurių viena buvo nuo 
generalio Amsdgameitų uni
jos ofiso su J. Sčhlossbergio 
ir S. Hfllmano parašais, ant
ras nuo lietuvių lokalo iš 
Chicagos, III., o trečias nuo 
lietuvių lokalo iš Rochester, 
N. Y.

Perskaičius sveikinimus, 
buvo perstatytas kalbėti 
“Darbo*’ red. A. Jankaus
kas, kuris pasakė tam vaka
rui pritaikytą prakalbą. Po 
jo kalbos F. Stankūnas 
dainavo r kalbėjo J. Zuba- 
viaus, vienas iš senųjų svetainės -buvo pilnos. Ir su- 
knaucių. Jis gana vaizdžiau.................. .
nupiešė lietuvių siuvėjų 
Brooklyne organizavimosi 
laikus ir jų kovas už žmoni
škesnes darbo sąlygas, di
desnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Jo kalba 
buvo interesinga. Po jo kal
bos maloniai padainavo p-lė 
Tamkiutė. Paskutinis kalbė
tojas buvo L. Pruseika, ku
ris taipgi pasakė tinkamą to 
vakaro parengimui prakal
bą, prisimindamas 1913-14 
metų didžiuosius Bostono ir 
Brooklyno siuvėjų streikus, 
kuriuose lietuviai lošė labai 
žymią rolę. Reikia pasakyti, 
kad Pruseikos prakalba bu-Į Laivas atvestas į New Lon- 
vo rimta ir švari. Ant pabai-’doną, Conn.

WATERBURY, CONN
Elena Motiejaitė laimėjo Susirinkimą* Reikale SLA. 
šviesiaplaukių kontestą.

*
Wamer Brothęrs’ Statė te

atras pradėjo statyti vei
kalą “Platinum Blonde” ir 
reklamos tikslais suruošė 
šviesiaplaukių kontestą, pa
skirdamas deimanto žiedą 
dovanų tai merginai, kurios 
plaukai bus šviesiausi, ar
čiausi platinos spalvai. Šitą 
kontestą laimėjo Elena Mo
tiejaitė, 17 metų amžiaus lie
tuvaitė, kuri gyvena su tė
vais po numeriu 79 High- 
land avė.

1 C JIKo*
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Kaip Visokie Šposininkai ir Stebukladariai ĮI Kaip Smetona Su
Apgaudinėja Žmones Voldemaru Kovojo

Į didesnius miestų ir mie
stelių jomarkus paprastai 
suvažiuoja nemažas skai
čius Įvairiausių šposininkų, 
kurie savo šposais išvilioja 
iš gyventojų nemaža pinigų. 
Ypač daug žmonės prakiša 
sukdami Įvairius laimės ra
tus, spėdami kortas ir tt.

Be tokių šposininkų dar 
yra nemažas skaičius “stip
ruolių” ("barecų"), kurie 
taip pat keliaudami iš vietos 
i vieta rodo savo jėgos “špo

kus”: vieni kilnoja geleži- 
‘ nes kailis, ant kitų krutinės
■ užsilipa keliolika žmonių ir
iu- . . .

Taip pat netrūksta ir Įvai
kių “burtininkų”, kurie rodo 
(Įvairiausius “stebuklingus” 
'dalykus: iš burnos purkščia 
! ugnį, valgo žarijas, per 
(skruostus, nosį išveria dra- 
tą, nepastebint iškelia iš 
kišenės Įvairius daiktus ir tt. 

į žodžiu, galima sakyti, tai 
(tikras luomas žmonių, besi- 
' bastančių iš vietos i vietą. 
[Aukštai kultūringose šalyse 
'šitoks “luomas” jau yra se- 
! nai pranykęs, arba bent vi
siškai baigia nykti. Bet yra 
(buvę laikų, kuomet ir Vaka- 
' rų Europoj, panašiai kaip 
i dabar Lietuvoj, panašių 
“šposininkų” iš vieno mies- 

l telio Į kitą, iš vieno kaimo į 
kitą yra bastęsi tuksančiais.

I Su panašios rūšies žmo- 
1 mis susitinkam net giliausioj 
' senovėj.
1 Senovės Egipte, Babiloni- 
(joj, Fenikijoj ir k. šposinin- 
• kai viešose aikštėse, susirin- 
I kus tūkstantinėms žmonių 
j minioms, rodydavo Įvairiau- 
‘ sius savo šposus. Daugumoje 
atvejų tokie šposai minioms

■ būdavo stačiai stebuklai.To- 
dėl Babilonijoj, Egipte ir k. 
tokie šposininkai būdavo net

_____ ____, v. v., v.__ _____.........._   gerbiami. Daug šposininkų, 
tik paskui apie pirkimą gal- po 50 centu. Ar žinai, kiek juokdarių ir k. galime užtik- 

__________ -__- - ■ ti net faraonų ir karalių ru- 
____  ...................... įmuose.

—KaFp'Yai?Maike, ar už’ Senovės Graikijoj jų taip

ne
bū

šėrus išpardavė ir pasidarė 
milionus.

—Bet aš, Maike, negaliu 
tokiu pat spasabu milionų 
pasidaryt, ba aš nesu joks 
kumponas ir jokių šėrų ne
turiu.

i —Aš tą žinau, tėve. Bet tu 
galėtum pabandyti panašų 
bizni ant mažesnės skalės.

—Kad aš nežinau, iš kat
ro galo pradėt.

—Pradėt gali su viena 
višta, tėve.

—Vaike, iš seno žmogaus 
juokų nedaryk.

—Čia ne juokai, tėve. Nu
sipirk už porą dolerių gyvą

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

—Labo ryto, tėve!
—Jes, vaike, rytas 

šlėktas, kad tik pinigų 
tų.

—Na, gerai, tėve, o ką tu 
darytum su pinigais, jeigu' 
tau kas jų duotų?

—Visų pirma, vaike, nusi
pirkčiau naujus šiušius, o- 
verkotą, o paskui nuvažiuo
čiau į gerą utelį ir poniškai 
pavalgyčiau.

—Matai, tėve, tu da neži
nai, ką tu su pinigais dary
tum.

—Kaip tai nežinau?
—O taip, kad nežinai. Tu vištą ir inkorporuok ją. Ki- 

aiškini, ką tu už juos pirk- taip sakant, Įkurk paukšti- 
tum ir ką valgytum. O ištik- ninkystės bendrovę. Pada- 
rųjų tu visų pirma juos bent ryk koki tūkstanti šėrų ir 
kelis kartus perskaitytum, o išparduok juos savo vyčiams

votum. tu surinksi pinigų? Penkis
—Šiur, Maike, suskaityt šimtus dolerių!

reikėtų. Žinai, aš jau ir pa-' - - - -. __
ketbuką nusipirkau. Dabar 2 doleriu aš gausiu 500 do- Pat netruko. I patingai čia 
tik tu man išvirozyk, kaip lerių? buvo prasiplatinę Įvairus ne
padaryt milioną. Juk žade-1 —Taip, tėve. sibastą artintai, juokdariai,
jai. I " ‘ ‘

—Aš nežinau, tėve, ar tu Maike! Ar policija mane už- 
galėsi milioną pasidaryt, ar tai nesureštytų? 
ne; bet aš galiu tau pasakyt, 
kaip kiti milionus padaro.

—Aš, Maike, i . -
biznĮ prabagotėt. į dieninis kapitalistų verslas.

—Apie tai aš ir kalbėsiu,'Visas Wall Streetas tokiu 
tėve. Štai pavyzdis. Į Bosto- bizniu verčiasi ir daro mi
ną ateina vienas nelabai di-! bonus.
delis geležinkelis. Jo šėraii —Olrait, Maike, bęt argi

i —Bet tai butų vagystė,! linksmų dairių giesmininkai.
tie giesmininkai net patar
navo besivvstančiam graiku

—Ne, tėve, policija nieko menui. literatūrai.. Manoma, 
. paupiu, .tau nedarytų, nes tokia va- kad ir didysis graikų poetas 
noriu per gystėvra legalė. Tai yra kas- Homeras buvo tokiu keliau-

jančiu dainininku.
Romos Imperijoj šposi

ninkai buvo vadinami: pra- 
estigiatores (burtininkai), 
ioculatores(žongleriai,juok- 

parsid*uoda ant Bostono bir-'tu mislini, kad vyčiai duotų dariai), pilarii (šokėjai), 
man 500 dolerių už vištą, saccularii (Įvairių šposų ro- 

O kas tai do per daik- kurią galima nupirkti už du dytojai) ir tt. Jie visi valkio-

Olrait, Maike. bęt argi

žos.

tas, Maike, ta birža?
—Tai tokia Įstaiga, tėve

doleriu?
—Tas tai jau nuo tavo ga-

proga visi žiūrė > cirko,kaip 
“jodinėja arkliais ore paka
bintomis įdrvėmis.” Visiems 
tai buvo baisų> šposai.

Ypač buvo prasiplatinęs 
šposas virve nusileisti j de
gančią ugnį. žiūrėtojai ma
tydavo, kaip šposininkas iš 
lengvo nusileidžia virve į 
degančią ugnį ir sudega. Bet 
tuojau iš šalies ateina tas 
pats šposinink;> sveikas, ug- i 
nies visai ir nematęs. Ir žiū
rėtojams būdavo “stebuk
las”. Bet kartą toks “stebuk
las” išsiaiškim?. 1647 m. 
Nurnberg’e rodė tą “stebuk
lą” šposininkas Bemoin’as 
ir kartu su padirbta sude
ginti statula Įkrito Į ugnį ir 
jis pats ir, suprantama, ge
rokai apsvilę.
- Virve laipiojimas ypatin

gai primena panašius indų 
“stebukladarių" fakirų špo
sus. Apie fakirų “stebuklus” 
Europa pirmą kartą sužino
jo iš arabų keliauninko Ibn 
Batutos 1348 m., kai jis su
grįžo iš Indijos ir tuos “ste
buklus” aprašė.

Fakiras meta oran vieną 
virvės galą, kuris pasilieka 
kabėti. Atbėga vaikas ir li
pa virve aukštyn, kur bema
tant digsta. Tuomet ima lipti 
pats burtininkas. Ir taip pat 
iš žiūrėtojų akių pranyksta. 
Bet dabar žiūrėtojai pamato 
krentant žemyn sukapotas 
vaiko kimo dalis, iš kurių 
net baisiai bėgo kraujas. 
Greitai nulipa burtininkas 
vėl žemyn, sudeda sukapoto 
vaiko kūno dalis ir vaikas 
pasirodo žiūrėtojams svei 
kas, juokdamasis.

Pirmą kartą matantiems 
tai europiečiams buvo baisus 
stebuklai. Šiandien tai yra 
išaiškinama sugestijos budu, 
kad žiūrėtojai mato tai, ko 
nori burtininkas.

Bet Europoj, baigiantis 
Viduramžiams, tokiais ‘V 
buklais” užsiimti buvo gana pasipelnyti.

pavojinga. Mat, visu smar- Kelis kartus vienas kitą mėgino buvo Alg. Sliesoraitis. Vyr. va- 
kumu siautė inkvizicija, kuri sunaikinti, sako kunigų p 
tokius “stebukladarius” į-: pranešimas,
tardavo raganavimu, “susi* į Susipykę su tautininkais už 
tarimu su velniu ir nuteis- valstyhinį ragaišį, t Otavos klo
davo gyvus ant laužo sode- rikalai, pasivadinę “Katalikų

ant'laužo,’ Akcijos Komitetu,” o sutrumpi- 
nus—“K.A.K.,” pradėjo slapta 
leisti lapelius ir kelti viešumon 
visą purvą, kuriuo tautininkai 
savo tarpe kovoja.

Vieną tokį lapelių paduodame 
čia “Keleivio” skaitytojų ži
niai Jis skamba taip:

Tautininkai turėjo ir turi du 
autoritetu: A. Smetoną ir prof. 
Voldemarą. Smetona ligi pasku
tinių laikų buvo populeresnis, 
bet psichiniai silpnesnis ir ma. 
žesnės organizacijinės oreintaci- 
jos bei energijos negu Voldema
ras. Todėl Voldemaras pradėjo 
tautininkuose įsigyti kas kart 
didesnio pasitikėjimo bei prisiri
šimo. Įsigyti pasitikėjimo buvo 
suinteresuoti vienas ir antras. 
Jungė juodu be kitų šie dalykai: 
1) išsilaikyti kuoilgiausiai val
džioje ir 2) tautininkų sąjungos 
prestižas. Vadų varžytines ir ki
tus nusistatymus jautė provin
cijos ir centro tautininkai. Buvo 
aišku, kad tautininkams visuo
menė nepritaria. Be visuomenės 
paramos gyventi ir valdyti šalį 
sunku ir, kas daugiau—nepado
ru. Ieškota kelių. Radikalesnių 
tautininkų galvose kilo mintis į- 
steigti slaptą organizaciją “Ge
ležinis Vilkas”, kuri turėsianti 
nors ir žiauriomis priemonėmis, 
palaikyti tautininkų vyriausybę. 
Šios organizacijos mintis pir
miausiai kilo Alg. Sliesoraičio, 
vėliau Kaz. Matulevičiaus (buv. 
Kauno miesto ir apskr. viršinin
ko) ir kun. Mirono galvose. Tai 
buvo 1927 m. gale. Pasitarimai 
šios organizacijos reikalu daž
niausiai buvo daromi kunigo 
Tamošaičio kabinete; šiame ka
binete buvo suformuota “G. Vil
ko” org-jos idėja. Alg. Sliesorai
tis ir kun. Mironas, nuvykę pas 
prof. Voldemarą, tuometinį mi
nisterių pirmininką, išdėstė “G*. 
V-o” org-jos idėją. Voldemaras 
aprobavo. Išdirbtas šiai organi
zacijai slaptas statutas, kurį 
Smetona pasirašė ir patvirtino.. 
Kad sėkmingiau ši organizacija 
butų vystoma, o vėliau jos na
riai drausminami, taipgi dėl ap
skričių viršininkų akių (tada 
dar ne visi apskr. viršininkai bu
vo taip labai atsidavę tautinin
kams), ji buvo pridengta “Spor
to Sąjungos” skraiste.

Organizacija smarkiai plečia
si. Ir gimnazijų bei vidurinių 
mokyklų direktoriai gauna iš 
Šv. Ministerio šakenio įsakymą 
(1929 m. IV. 10. Nr. 165) leisti 
kurtis vilkams jų įstaigose, vis 
neva sporto org-jos vardu. Duo
da vilkai priesaiką: Absoliutus 
klusnumas nežinomam vadui ir 
veikimo paslaptis, šiai priesaikai 
sustiprinti, bučiuoja suomišką 
durklą. Priesaiką sulaužius atsa
koma savo gyvybe. (Turimomis 
žiniomis vilkus saikdinęs ir kun. 
Mironas, tik ne kryžiumi, bet 
dtfrklu). Vilkai veikė savisto
viai. Slaptas teroristinis vilkų 
veikimas pradėjo bauginti visą 
kraštą. Be to ir vyriausybė pa
matė, kad vienus vilkus palikti 
savistoviam veikimui—gali ir jai 
pačiai ne į gerą išeiti. Kilo rei
kalas sutvarkyti vilkus taip, kad 
jie palaikytų kontaktą su vy- 
riąusybe ir vyriausybę palaikan
čiomis org-jomis. Susidarė De
rinimo Komitetas-. Į šį komitetą 
įėjo: pirmininku—kun. Mironas 
(Smetonos skirtas), nariais: nuo 
“G.. V-o” A. Sliesoraitis, ir avia
cijos kap. Mačiuika, Tautininkų 
S-gos—inž. Vileišis (dabar su
sisiekimo ministeris), Žilinskas 
(dabar teisingumo ministeris), 
Lapenas (tautininkų s-gos pir
mininkas), nuo “Ūkininkų Vie
nybės” Aleksa (žemės ūkio mi
nisteris) .

“G. Vilko” santvarka—Vy- 
riatrsias 
štabas.

j J

dvasiški jai reikalaujant; bu
vo praktikuojami beveik vi
soj Europoj. Tiesa, nuo to 
daugiausia teko nukentėti 

: moterims, bet yra nemažai ir 
vyrų aukų.

Apie deginimus ant laužo 
buvo išleisti net kai kurių 
karalių Įstatymai. Taip pran
cūzų karalius Karolis VIII 
1490 m. išleido įstatymą, 
kad visi, įtariami raganavi
mu, turi būti sudeginti. Įsta
tymą pakartojo Karolis IX 
1650 m. Jis buvo pakarto
tas dar net 1682 m. Apskai
čiuojama, kad per kelis 
šimtmečius dėl “susidėjimo 
su velniu” buvo sudeginta 
virš 100,000 žmonių. Vienoj 
tik Ispanijoj apie 34,000.

Viduramžiuos įtarimo ra
ganavimu, “susidėjimu su 
velniu”, kaip kažko bijojo.

Iš stipruolių ypač pažy
mėtinas yra Kari von Ecken- 
berg (1687-1754), kuris ba
stydamasis po įvairias vie
tas rodė savo jėgą. Grafas 
Klinckoustrom’as aprašo to
kius jo “šposus”: a jis paim- 
davęs storiausią inkaro vir
vę ir sutraukydavęs kaip siū
lus. Kilnodavęs geležines 
štangas 1300 kilogr. svorio. 
Penkių metrų ilgio akmeni
nio suolo vieną galą sukąs- 
davęs dantimis ir pakelda- 
vęs. Bet svarbiausia, esą, 
viena ranka ant tam tikro 
pamato stovintį arklį ir 
žmogų iškeldavęs, o kita 
ranka gefdavęs vyną.

Tokia tai šposininkų isto
rija. Visais laikais ir visuos 
kraštuos svarbiausias jų 

ste- ’ tikslas—apmauti žioplius,
“L. U.”

I

VISKO PO BISKI
Teisybės medžiai.

Indijoj netik karvės šlapa-
Lietuvių raštai verčiami į 

kita* kalba*.
Pasirodo, kad netik lietu-. lai laikomi šventais lašais, 

viai naudojasi svetimų lite- bet yra ir šventų medžių. Sa- 
ratų kuriniais, bet ir musų. koma - - -
rašytojų raštai yra verčiami buvo ’

kad vienam mieste 
sumanyta apsodinti

i kitas kalbas. Štai, iš Kauno tais medžiais gatves, bet biz- -----Lrnrl . . . ... ® x._

das santykiavo su vyr. štabu per 
ryšininką kap. Mačiuiką. Kas 
buvo Vyr. Vadu—ginčijamasi. 
Voldemaras ir pulk, šteneelis 
(vidaus reikalų viceministeris) 
teisme teigė, kad vyr. vadu bu
vo Smetona. Tuo tarpu provin
cijos vilkai buvo įsitikinę, kad 
Smetona yra pavedęs vilkus Vol
demaro žiniai: jie, vilkai, pri
siekdami nežinomam vadui, tu
rėjo galvoj Voldemarą; iš jo jie 
gaudavo pinigų, prie jo jie buvo 
prisirišę.

Voldemaras vilkų prisirisimą 
žinojo. Jam buvo nepakeliui 
Smetona ir jo aklas adoratorius 
Musteika. Varžytinėse už pirme
nybę Antanas Smetona pradėjo 
ieškoti būdų išstumti iš valdžios 
Voldemarą, Voldemaras—Sme
toną. Griežčiausiai Voldemaras 
norėjo pasielgti su Musteikiu, 
nes Musteikis (ir kiti), suruo- 
šęs “Varpo” spaustuvės sprogdi
nimą, suruošė ir miesto sodne 
atentatą prieš Voldemarą. Aten
tato kaltininkų buvo ieškota tik 
pro forma. Jei nebūtų sugavę 
Vosyliaus (jis kaltu neprisipa
žino ir įrodymų nebuvo, o jį vis 
tik sušaudė), butų sušaudę vie
ną ateitininką. Juk kam gi būrys 
ateitininkų sąryšy su atentatu 
buvo areštuoti. Voldemaro mintį 
—pašalint Smetoną ir ypač nu
bausti o gal net nužudyti Mus- 
teikį, sužinojo Musteikis ir Sme
tona. Juodu pasinaudoję proga, 
esant Voldemarui Ženevoje 1929 
m., paruošė Ministerių Kabine
to krizį.

Voldemaras užsigavo. Užsiga
vo ir jo šalininkai vilkai. Vil
kuose kilo sujudimas.. Smetona 
tą jautė. Vilkų štabo viršininkas 
Sliesoraitis, kviečiamas Smeto
nos pasikalbėti, įsakė H. Vaitke
vičiui, kad jam parūpintų būrį 
vilkų, o pats nuvyko pas Smeto
ną. Smetona per Sliesoraitį įsa

kė vilkams pereiti Musteikio 
žinion. Sliesoraitis nesutiko Vol
demarą pakeisti Musteikiu. Ta
da Smetona vyr. vilkų štabo vir
šininku vieton Sliesoraičio pas
kyrė pulk, štencelį. Senasis šta
bas su Sliesoraičiu neatsistaty
dino ir apie tai įspėjo vilkus. 
Vilkai, davę priesaiką senai va
dovybei, nuo jos, priesaikos ne
laužydami, negalėjo atsipalaido- 
ti. nes nelaikymas priesaikos ir 
klusnumo vadui—mirtis. Vilkai 
klausė. Kadangi vilkai klausė 
Sliesoraičio, jis buvo iš Kauno 
ištremtas. Tada jo vieton stojo 
Kazys Matulevičius (ištrėmus 
Matulevičių, vilkams vadovavo 
inž. Steikunas) ir vilkai tęsė 
savo veikimą. Kad vilkai noriai 
veikė, buvo ir psichologinis mo- 
tivas: nes vilkų org-jai priklau
sė vyrai, kurie dėl savo idėjos ir 
taktikos kitose org-jose netilpo, 
buvo pabučiavę durklą, kad 
veiks! Padėtis nepavydėtina. 
Reikia kas nors daryti, šteneelis 
šaukia 1929/X/13 d. vilkų va
dų pasitarimą, čia jam senieji 
vilkai pareiškia, kad šteneelis 
nėra vilkų vadas. Be to senieji 
vilkai sumaniai šį štabą išsprog
dina. Trynimasis vilkų tarpe di
dėja. Kai kurie krepiasi į kun. 
Mironą, kad sutaikintų. Mironas 
pažada. Tuo tarpu vyriausybė 
senuosius vilkus vieną po kito 
tremia. Voldemaro šalininkai 
ruošia 3 kart perversmą. Pirmas 
perversmas— kai Smetona buvo 
Čekoslovakijoj. Buvo tartasi su 
įgulos karininkais ir vilkais. 
Iš Šančių vilkams buvo duoti 
kriminalinės policijos valdinin
kų ženklai (kad suklaidinus po
liciją, kuri saugojo Musteikį, 
buk ir jie einą sargybą) vykti 
pas min. Musteikį, ir, gavus 
ženklą, gyvą ar negyvą atgaben
ti jį į “Tautos Kelio” redakciją, 
įgulos karininkuose kilo nesusi
pratimų, ir vilkams buvo duota 
ženklas skirstytis. Antras— iš 
23-24 liepos 1930 m. šį kartą bu
vo sukviesti iš provincijos j Kau
ną vilkai. Jie buvo apsistoję

(Pabaiga ant « pusi.)

pranešama, kad Arėjo-Vit-i 
kausko apysakaitę “Milži
nas ir Nykštukas”, tilpusią 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus leidžiamam “žiburė
ly”, belgų Raudonojo Kry
žiaus draugija išvertė fran
cuzų kalbon ir persispausdi
no savo leidžiamam vai
kams žurnale “Jeunesse”. 
Paskui tą apysakaitę persi
spausdino savo vertime če- 
ko-slovakų.laikraštis “česke 
Slovo” ir .jų vaikų laikraštis 
“Slovičko”, o da vėliaus ji 
pasirodė ir anglų vertime 
Australijos'Raudonojo Kry
žiaus leidžiamam vaikų laik
rašty “Australian Red Cross 
Junior News.”

Drą*ųs biznieriai.
Visi skundžiasi, kad blo

gas biznis, depresija, nedar
bas. Bet štai, Anheuseur-

nieriai pasipriešino, nes po 
tų medžių šešėliais indui ne
valia nei meluot, nei ap
gaudinėt, o be melo ir suk
tybės koks galėtų būt biznis 
krautuvėse.

' josi iš vietos Į vietą ir masi
no iš žmonių pinigus. Vienas 
epikurietis, Celsus, net para
šė prieš juos knygą, kad nuo 
išnaudosimo sulaikyti žmo-v «,

nes.
Viduriniais amžiais, fe

odalizmo ir ritierių epochoj, 
apie §700,000, o ji nei vištos besibastančių žmonių buvo 
nusipirkus neturėjo. pilna Europa. Atsirado dau-

—Maike. man tavo planas gybė Įvairiausio plauko arti- 
pradeda patikti. Paaiškink stų. dainininkų, juokdarių, 
man daugiau apie tai, ba aš, susidarė ištisos trupės, ke- 
kaip vaiskavas žmogus, ne- liaujantieji cirkai ir t.t.Pran- 
daug apie tokius biznius nu- euzijoj, Vokietijoj, Italijoj ir 
simanau. 1 ” ’

—Žinai ką, tėve? Palik
sim šitą klausimą kitam kar
tui. Dabar aš neturiu laiko, 
nes turiu skubėt knygynan; 
bet ateik pas mane kitą sykį, 
tai aš tau paaiškinsiu, kaip 
iš vienos vištos tu gali gra
žiai pralobti. ______ _ __

—Olrait, Maike, aš šiur rėdavo Įvairiausių gyvulių, 000,J000 ir sakosi darbo turi 
ateisiu. dažniausiai beždžionių ir tiek, kad nespėja išpildyti

— — —- meškų, su kuriais darydavo visų užsakymu.

— lai LOKia įstaiga, tevv, —jau. uavv 
kur vra perkamos ir parduo-jbumų priklauso, tėve. Jei tu 
damos visokių kompanijų * mokėsi jiems gražiai savo 
akcijos arba šėrai. (biznio ateiti nupiešti, tai jie

—Tai kam tu man apie mielu noru tavo ~~ 
tokį pleisą šneki ?

—Palauk, tėve, 
dalykas paaiškės.To geležin
kelio šėrai anais metais par- 
siduodavo toj biržoj tarp 80 
ir 100 dolerių. Staiga gelž
kelio viršininkai paskelbė, 
kad jų biznis visai susmuko 
ir apie pusę gelžkelio reikė
sią visai apleisti, nes jis ne
ša didelius nuostolius. Šėri- 
ninkai nusigando, kad jų su
dėti pinigai nežlugtų, ir pra
dėjo versti savo šėrus ant 
biržos, norėdami kuo grei
čiausia juos parduoti. Jų 
kaina tuojaus nusmuko iki 
10 dolerių. Gi kompanijos 
viršininkai slapta pradėjo 
juos pirkti. Kai supirko juo’s 
už pusdykį, tada paskelbė, 
jog gelžkelio biznis taip pa
sitaisė, kad jie galį jau divi
dendus mokėti. Tada tie pa
tys žmonės puolė pirkti šė
rus atgal. Jų kaina tuojaus 
pašoko nuo 10 iki 150 dole
rių. Viršininkai tada savo

► serus iš
pirks. Juk Atstatymo Bend- 

tuojaus rovė surinko už savo šėrus

Jo politika—tai kilbasos.
Kaune pasakojamas toks 

anekdotas: Buvo profesi
nių sąjungų darbininkų susi
rinkimas. Prieina prie vieno 
darbininko slaptas policinin
kas ir stačiai ji užpuola: “Tu 
kas? Komunistas?...” Taip 
staiga užkluptas žmogelis 
aiškinasi: “Aš, aš, ponuli, 
kilbasininkas...” Mat, jis 
buvo dešrininkų sąjungos 
narys.

kituose kraštuose vaikščio
davo tūkstančiais po provin
cijos miestelius ir kaimus,,_______
dainuodavo linksmus kuple-’Bush firma, kitą syk garsi 
tus, pasakodavo anekdotus,! savo alaus bravorais, daro 
rodydavo Įvairiausius špo-(gerą biznį nežiūrint jokios 
sus, tamsiems Viduramžiųidepresijos.Šiąvasarąjipa- 
žmonėms stačiai stebuklin-'statė New Jersey valstijoje 
gus. Keliaujantieji cirkai tu-1 naują mielių fabriką už $2,-

Lietuviai apiplėšė ir sumušė 
lietuvį.

Chicagos priemiesty, kaip 
praneša “Naujienos”, lietu
viai bomeliai sumušė ir api
plėšė Aleksandrą Šemaitį, 
F. Žemaičio sūnų. Du užpuo
likai esą jau areštuoti ir po
licija stengiasi iš jų sužinoti 
kitus piktadarius.

Lynne buvo užpulta ir iš- visokius triksus. Buvo net iš
plėšta galanterijos krautuvė tisos šeimynos, kuriuos vien 
no num. 975 Washington st. tiktai cirku užsiimdavo. 
Plėšikai paėmė apie $70, l” 
nepalikdami savininkui nei karalių rumuos. ] 
vieno nikelio patelefonuoti IX brolio Roberto sutuoktu- bas rytas, “labą dieną 
policijai. vių su Mathilde iš Brabant’o bas vakaras”.

i

“Gera*” ar “laba*”?
“Trimitas” aiškina, \ad

Šposininkai sutinkami net sveikinanties reikia sakyt ne 
Liudviko “geras”, bet “labas"— “la- 

■ ' - - * ” į”, “la-

Kazimiera* Konradas.
Chicagoje automobiliaus 

nelaimėj buvo užmuštas Si- 
mano Konrado 20 metų am
žiaus sūnūs Kazimieras. Ne
laimė Įvyko subatos vakare, 
24 spalių.

vadas ir Vyriausias 
Vyt. štabo viršininku
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KELEIVIS

Kas Mums Rašoma.

Po streikų

...

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

įvairios Žinios.

“KeL” skaitytoja*.

No. 47, Lapkričio 18 d., 1931
~- ------------------

I
Rusija Praneša karąuvkonferenci. 
imišką Progresą”.

Lapkričio 7 dieną Maskva 
šventė 14 metų Sovietų gy
vavimo sukaktuves. Ta pro
ga valdžia išleido 14 metų 
gyvenimo apžvalgą, kurioje 
pažymi, kad per tą laiką pa
daryta “milžiniškas progre
sas”. Tuojaus po revoliuci
jos, kada mėginta vykint ko
munizmas, sovietų respubli
kai labai nesisekė, sako ap
žvalga. Per 3 metus gamyba 
smuko žemyn ir žemyn. 1918 
metais buvo pagaminta visų 
produktų vos tik trečia dalis 
to, kaS pagaminta paskuti
niais prieškariniais metais. 
1919 metais komunistinė ga
myba nukrito iki ketvirtada
lio prieškarinių metų, o 1920 
metais ji nusmuko net že
miau penktadalio. Leninas 
jamatė, kad šalis eina prie 
catastrofos, todėl nutarė vy
tinti “Naują Ekonominę Po- 
itiką”. Ta nauja politika bu

vo valstybinis kapitalizmas. 
Pramonė atimta iš darbinin- 
kų,rankų, o pavesta valsty- 
bei.Be to iš užsienio pradėta 
kviesti inžinierius, bankinin
kus ir kitokius kapitalistinio 
ūkio ekspertus. Ir rezultatai 
pasirodė labai geri. Gamyba 
tuojaus pradėjo kilti. Pavyz
džiui, 1923 metais anglių bu
vo iškasta už 28,900,00€ 
rublių, o 1930 metais kasyk
los davė jau 46,000,000 rub
lių. Žibalo gamyba nuo 9,- 
300,000 rublių 1923 metais 
pašoko iki 17,100,000 rublių 
1930 metais. Gi ūkio maši
nų gamyba per tą patį laiką 
pašoko nuo 67,000,000 iki 
312,000,000 rublių.

Žinoma, gamyba prie val
stybinio kapitalizmo eina 
planingiau, bet darbinin
kams tokioj tvarkoj gyveni
mas sunkesnis, nes aštriau su 
jais apsieinama ir strėikuoti 
nevalia.

Renkant anglis, sprogimas 
sužeidė keli* asmenis.

Orient, III.
pas mus labai prastai eina 
darbai kasyklose. Kai kurie 
dirba po 3 dienas į sąvaitę, 
o kiti vos tik po 1 dieną į 4 
sąvaitės. Yra tokių, ką ir. 
visai negauną dirbti. Prie' 

rabi jos ir Indijos karalmi įrjvtfų bėdųėia da ir nelaimė 
kunigaikščiai. Manoma, kadi atsitiko: renkant zfeonems 
konferencijos metu, tarp*a»£lis dumpuose, nežinia 
ritko, hus svarstomas sąiina-Įkas sprogo ir sužeidė dvi 
nymas atgaivinti kalifatą.’moteris ir du vaiku- Po šit0 
Arabų nacionalistai taip pat ^o žmonėms
mano, kad konferecijos me- anĄ nnktis is dumpų. Jei 
:u pavyks sudaryti didelę non dabar pečių pakurti, tai 
arabų valstybę, sujungus anglių nusipirkt o nu-
aką ir Siriją karai. Feissalo nelabai yra is ko.
saldžioj. Ta proga nurodo-1 šimet mus čia buvo 
ma, kad Feissalas neseniai dau£. grybų, bet uodų da 
□abriežė, jog jis yra vaini- daugiau; net miškan negali-

JA JERUZALĖJ.
Gruodžio mėn. Jeruzalėje 

įvyks didelė musulmonų ka
ralių konferencija. Į konfe- 
enci ją pakviesti visi Šiaurės 

Afrikos,. Artimųjų Rytų, A-
- i A m

' ShĮ-

Karo metu kaizerio armija Belgijos sostinėj išlaužė Teis
mo Rūmų žalvarines duris ir išvežė jas Vokietijon. Jos išbuvo 
vokiečių rankose per 16 metų ir tik šiomis dienomis buvo bel
gams sugrąžintos. Paveikslėlis parodo, kaip darbininkai kelia 
as duris laiptais aukštyn, atgal j savo vietą.

GARDI

Hame ir Dešra
■* #

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis $lėsų Išdirbystėje

Tutintos ir Virtos 
Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kind Žiūkai)

VEAL- 
LOAF

EsseM
Specialybė

FRANK- 
FURČIAJ

kuotas Sirijos karalius ir nie- ma buv° įneiti, kaip kapoda- 
kad neabdikavo. jvo- “Kel.” skaitytoja*.

IŠDARBOLAUKO Ir kun'ga* jV|i*nora mėgsta 
Pataria tiesti 14,300 mylių 
kelią už $8,000,000,000. 1
Šiomis dienomis Wash- 

mgtone buvo 48 gubernato
rių konferencija, kuri su 
Hooveriu priešaky svarstė 
visokius sumanymus bedar
bei pašalinti. Tarp kitako 
buvo pasiūlytas planas pa
daryti automobiliams kelią 
skersai ir išilgai Amerikos, 
iš viso 14,300 mylių ilgio, 
kuris turėtų būt 500 pėdų 
pločio, taip kad į kožną pusę 
galėtų eit po 10 eilių auto
mobilių. Kožna eilė arba li
nija turėtų būt paskirta tam 
.ikram greitumui: kas nori 
važiuot 30 mylių į valandą, 
:as turėtų laikytis 30 mylių 
linijoj. Kita linija butų 50- 
čiai mylių, trečia 75-kioms 
mylioms, ketvirta 90-čiai, 
penkta 1004ui ir tt. Tokio 
kelio padarymas apskai
čiuota į $8,000,000,000 ir jis 
duotų 3,000,000 žmonių dar
bo per 10 metų. Vien tik že
mės nupirkimui reikėtų apie, 
$25,000,000. Bet neisrodo,

į Keleivį”. .
| Pittsburgh, Pa. — Noriu 
pranešti, kad kaip Maikis su 
Tėvu kalbėjosi apie Explen- 
to parapijos reikalus, tai 
kun. Vaišnoras čia vis siųs
davo savo gaspadinę, kad 
surastų ir parneštų jam 
“Keleivį”. Mat, kunigėlis 
užsiprenumeruoti laikraštį 
nenori, tai kai kas būna eks
tra, tai gaspadinė bėgioja ir 
jieško “Keleivio” pas kai
mynus. Aš patarčiau klebo
nui užsiprenumeruoti “Ke
leivį” visiems metams, tai 
turėsi geros medžiagos ne 
vienam pamokslui. A. T.

Dayten, Ohio.—SLA. 105 
kuopa čia rengia jubilėjaus 
vakarą paminėjimui 45 metų 
nuo SLA. įsikūrimo. Tai į- 
vyks 21 lapkričio, Barney 
Community salėj. Įžanga— 
10c. Bus muzikos, dainų ir 
ant galo šokiai.

• •

—— —_—, CHICAGO, ILL.
kad tas planas galėtų praei- K • Uutinį

“s reikalauja perdaug bedarbiu..
“Keleivio” 

Leiskite man 
per jųsų gerbiamą ir visų 
mylimą laikraštį pasakyt 
kunigui S. Linkui ir jo Tau
tinės Parapijos komitetui 
ačiū už suteiktą man ir ma
no šeimynėlei pagalbą bėdo
je.

Palikęs be darbo ir vargo 
prispaustas, aš kreipiausi 
prašydamas pašalpos į mies
to vyriausybę ir prie kita
taučių bažnyčių, o taipgi ir 
prie lietuviškų Romos kata
likų parapijų, bet viskas bu
vo veltui. Niekas čia man 
nepadėjo. O nepriklausoma 
tautinė bažnyčia, kuri ran
dasi ant 35-tos ir Union avė.

I, 1 
9inigų- ___________ I r Gerbiamoji

Chicagoj nušautas darbipin- Redakcija I
kų vadas.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
priemiesty buvo nužudytas 
Timothy Lynch, 60 -metų 
amžiuas žmogus, priemies
čio Mayyvoodo vežikų unijos 
sekretorius. Jisai stovėjo ša
lia savo garažo, kaip iš va
liuojančio pro šalį automo- 
biliaus išsikišo du šautuvų 
vamzdžiai ir sutarškėjo šū
viai.. Lynch krito sunkiai su
žeistas ir už 10 minučių mi
rė. Automobilius su žmogžu
džiais nudumė dideliu grei
tumu ir dingo. Policija spė- 
ia, kad jis buvo užmuštas 
keršto motyvais, nes tenai 
varžosi dvi unijos už pirmy- suteikė man paramą be jo- 
bę. Liepos mėnesy buvo nu- kių sunkumų. Kun. Lankus 
šauti saliune du priešingos neklausė nei kas aš esu, nei 
unijos vadai, Barney Mac- kur priklausau, tik paklausė, 

’ kaip vadinuos, kaip senai
; nedirbu, kaip didelę šeimy
ną turiu in kur gyvenu. Dau
giau nieko.

Matydamas prie tautinės 
bažnyčios apie 300 ar 40( 
bedarbių minią aš abejojau, 
ar galima bus gauti pašaipi į 
visiems. Maniau, gal duos 
šio-to tiktai parinktiems. 
Kaip sužinojau, tai kun. Lin
kus dirba šelpimo darbą jau 
3 mėnesiai. Dalija susirin- 

■ kusiems duoną, bulves, pie-

Nusižudė Šampano 
Magnatas

New Yorke pereitą sąvai
tę nusišovė šampano mag
natas Walter von Mumm. 
kuris gyveno tenai pas save 
draugą. Paliktame laiške jis 
rašo: “Aš darau tai dėl to 
kad nebenoriu daugiau gy
venti.” Jis buvo 49 metų am
žiaus ir vienu laiku buvo 
žinomas visam pasauly kai
po didžiausis ir geriausis 
šampano gamintojas. Jis bu
vo vokietis ir savo faterlan- 
dą paliko būdamas 20 metų 
amžiaus. Kai kilo pasaulinis 
karas, jisai sugryžo Vokie
tijon už kaizerį kariaut, bet 
prašė, kad jį siųstų Rusijos 
frontan, nes prieš Francuzi- 
ją, kur buvo jos išvystytas 
didelis šampano biznis, jis 
nenorėjo eiti. Bet francuzų 
valdžia vistiek konfiskavę 
visus jo vynvuogių laukus ir 
šampano sandėlius. Po ka
ro jis atvyko Amerikon. Čia 
mėgino atsigauti spekuliaci
jomis ant Wall Streeto, bet 
prakišo paskutinius sa
vo centus. Spėjama, kad 
dėl šitų nuostolių jis ir pasi
darė sau galą.

KUBOJ ŽIURKES UŽ
PUOLA ŽMONES.

Iš Kubos ateina nepapras
tų žinių apie žiurkes. Sako
ma, kad kaimus tenai už
plūdo žiurkės katės didumo 
ir užpuola žmones. Kai žmo
gus miega, jos nukanda ko jų 
pirštus. Ir, kas keisčiausia, 
niekas nejaučia, kai žiurkė jį 
kanda. Žmogus iš ryto pa
bunda ir pamato, kad jau 
nėra vieno ar daugiau pirš- 

» tų ant j<T kojų. Daktarai 
spėja, kad tų žiurkių kvapas 
turi tokių gazų, kurie užma- Miliukus nuo pragaro baimės, kun. Linkui ir tiems, 
rina skausmą ir todėl žmo o socializmas — M kapitalizmo jam padeda, 
gus nejaučia kandimo. vergijos. < \ j N. Slavin

Cone ir Herman Diehn.

New Bedfordo audėjams 
kapoja algas.

New Bedfordo (Mass.) 
bovelnos audimo fabrikuose 
paskelbta, kad nuo 7 gruo
džio visiems darbininkams 
ir ofisų tarnautojams bus 
numušta 10 nuošimčių algų. 
Kaip darbininkai į tai rea
guos, kol kas da nežinia. 
New Bedforde yra apie 20,- 
000 audėjų.

Muša uždarbį Nm Scotia nų, obuolius, agurkus ir ki- 
angliakasiams. tokias daržoves, o vaiku-

Kanados provincijdjNova čiams duoda ir saldainių. 
Scotia kasyklų savininkai ;^s Pats £avau- Tuos daiktus 
pareiškė, kad jie ėsą nurista- visokių
tę numušti savo angliaka- 
siams nuo 1D iki 33 nuošim
čių uždarbio. Tas paliečia 
12,000 darbininkų. Nukapo- 

; tos algos prasidedančios nuo 
j 1932 metų 1 vasario. Darbi
ninkai žada streikuoti.

1 Laisvamanybė paliuosuos dar-

V. P. C. — šituo reikali 
musų laikrašty buvo jau pla
čiai rašyta, todėl Tamstos : 
atsiliepimo nedėjome.

■ j

SLA. 178 kuopos nariui.— 
Tamstos raštelio apie SLA. 
kandidatus nedėjome, nes 
žmonės galėtų klaidingai jį 
suprasti.

S. Pociui.— Kiek mums 
žinoma, iš savo turto Ediso
nas darbininkams nieko ne
paliko. Jis nepaliko nieko 
užrašęs net pirmosios savo 
žmonos vaikams. Kaip ro
dos, piniginių reikalų jis vi
sai nepaisė.

S. Pociui.— Žodis “facul- 
ty” lietuvių kalboj irgi var
tojamas ;sakoma :fakultetas. 
Bet jo vietoje galima butų 
vartoti žodį “vyriausybė”, 
“užveizda” ir 11.

Zidoriui Miliui.—Tamstos 
raštelio negalėjome supras
ti.

K. Mekuškai. —“Lithuan
ian Sales Corporation”, So. 
Bostone geriau žinoma kai
po “lašinių bendrovė,” buvo 
Kuniginių biznierių sudaryta 
kompanija tuojaus po karo. 
Ji daugiausia pasižymėjo 
siuntinėdama Į Lietuvą la
šinius, kurių vietoj žmonės 
Kai kada gaudavę plytgalių. 
Tuomet ji turėjo Įsitaisiusi 
didelį ofisą ant Broadvvay ir 
plačiai reklamavosi “Darbi
ninke”. Dabar tas ofisas už
darytas ir telefono knygoje 
nėra nei jos vardo. Kiek 
mums žinoma, jos šėrai ne
turi jokios vertės. Tą patį 
tenka pasakyt ir apie“Lithu- 
anian American Trading 
Co.” Įdėtus į šitas bendroves 
pinigus galit jau peržęgnot. 
Apie tris kitas draugo mini
mas kompanijas mes nieko 
nežinome. Iš jų pavadinimų 
sprendžiame, kad tai nelie
tuviškos organizacijos. Bet 
jų šėrų nesimato registruotų 
nei vienoj didesnėj Ameri
kos biržoj. Patartume kreip
tis ten, kur juos pirkote; gal 
iš tenai gautumėt kokių in
formacijų.

biznierių, todėl ir jiems rei
kia tarti ačiū. Jis suminėjo 
bent kelis lietuvius duonke- 
oius, kurie aukoja duoną, 
būtent: Kuchinsko Kompa
nija, Morozą, Pivoriūną ir 
keliatą svHimtaučių labda
rių.

Taigi dar sykį sakau ačiū 
‘....................... Kurie1

Vienam iš raudonukų. — 
Labai ačiū, kad parašėt, bet 
laikraštin nedėsime, nes a- 
pie kun. Garmaus jomarką 
buvo jau gana plačiai rašy
ta 43-<iam “Keleivio” nu
mery, taigi kartoti tą pati 
nebūtų prasmės. O ginčytis 
su “Dirvos” fašisteliais mes 
skaitėme peržemu daiktu. • 
Visiškas jų ignoravimas —j 
tai geriausis jiems atsaky
mas.

M. L iš Brooklyno.—Ka
da žmogus pabėga nuo teis
mo, tai užstatyta už jį kauci
ja prapuola. Jeigu Tamstos 
giminaitis yra šitokiu budu 
nuo teismo prasišalinęs ir 
dabar išvažiuos Lietuvon, 
valdžia uždėtos už jį kauci
jos Tamstai negrąžins. 
Mums bet gi rodos, kad jam 
geriau butų pasiduoti, nes 
už perėjimą sienos jo sun
kiai nebaus; tiesa, jį gali de
portuoti ; bet tuomet jam ne
reikės už laivakortę mokėti 
ir Tamsta galėtum savo už
statytus pinigus atsiimti.

PAJ1EŠKOJIMAL

♦ KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALę|MUL
♦ 30 puikiai prirengtų skirtingų gatunfef: 

ir prieskonių.

♦ Pabandykit šiandien EsseM produktus
} Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO
į 101 BeaconSt. 2BradleySt
> LAWRENCE WORCESTER

Pajieškau švogerio Petro Augustau- , 
sko, jis gyvena Amerikoje, _ taipgi 
draugo Jono Budros gyvenančio Ka
nadoje. Prašau atsiliepti, arba kurie 
žinote kur jie randasi, malonėkite 
pranešti. (48)

JULIUS STRIŠKA 
Box 17, Wynyard, Sask. Canada.

I 
I

Pajieškau giminių Juozo Puplinsko 
vadinasi Plynn, paeina iš paties Kau
no, ir Čarlio Krišiuno, ženotas su ai- 
ria, pirmiau gyveno Lynne. Turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot ktir jie 
randasi, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. (48)

MRS. P. PLYNN
3548 Benjamin St., N. . Minneapolis, 

Minn.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
sit savo Ateitį ir Laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki!: (47)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. 9, 

CHICAGO, ILL.

Pajieškau ANTANO RADZEVI
ČIAUS, iš angliško vadinasi Badžius;

JUOZAS BARONAS pajieškau 
trijų draugų Aleksandro Sukavecko, 
Juozo Bitės ir Vinco Zusdos, jie visi 
yra kriaučiai ir dirbome vienoje ša- 
poje Brooklyne ir Philadelphijoj. Pra
šau atsiliepti arba kurie žinote kur 
jie randasi, malonėkite pranešti. (48) 

JUOZAS BARONAS
222 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Leon Žalimas
NAMŲ BLDAVOTOJAS IR 

KARPENTER1S.
Statau namus, taisau, išplasteriaa- 

ju, išpopieruoju, labai prieinama 
kaina.

Dabar parankiausias laikas tai
syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbirfinkas pigus. 
Klauskite kainų. (-)

LEON ŽALIMAS
13 Lamartine st. Wercester, Mase.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų; aš esu 35 metų 
vaikinas, iš amato automobilių me
chanikas. Prašau merginų arčiau su
sipažint per laišką. (47)

A. N—KIS,
803 Brown st. Wilmington, Dėl.

Pajieškau vaikino apsivedimui nuo 
25 iki 35 meta, aš’ esu 25 metų mer
gina. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvis- 
na.-n.

Gen. Dėl.

(čia jo paveikslas); Bobautiškių kai
mo, Gudelių valsčiaus, Mariampolės 
apskr., Suvalkų gub. 34 metų amžiaus, 
5 pėdų 10 colių aukščio, gelsvų plau
ku, prie abiejų ausų tur apgintus, 
•pelsvos akys, kalba gerai angl škai. 
lis gyvent Elizabeth, N. J. 1924 m. 
buvo išvestas per agentą dirbt prie 
zcležirkeiio ir nuo to laiko nieko apie 
ii negirdėt, ar jis gyvsa ar miręs. 
Turiu labai svarbų reikalą Kurie 
žtnrt kur jis randas arba kas su juo 
a'sitiko malonėkite pranešti. Už tikrą 
žinią bus tinkamai atlyginta. Arba 
pats lai atsišaukia. \ (49)

MRS. J. RADZEVIČIENĖ
115 Bond St., Elizabeth, N. J.

Ji Pasijautė Nusikamavusi, Bet-
| Trumpa Laiką Ji Jautėsi

Kaip Naujas Žmogus!
Nesenai vienas musu kostumierių rašė mums iš Fultonville, N. Yu 

'“Viena moteris čia pasijautė nusikamavusi, bet kaipo vegetarionė netikė- 
jo j skilvio tonikus. Pagalios aš patariau jai imti 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ 
kaipo gyduole kurios su ’.ė ints dalys priklauso išimtinai augmenijos vieš
patijai Ji n-a.'ėio ji imti ir j trumpą laiką ji pati liko nustebinta, kaip ir 
visas miestelis ir jos draugai, kad ji atsigavo ir pasijautė kaip naujas 
žmogus.”

Stebuk’-i kartai' atsitinka Pasekmė Trinerio Kartaus Vyno Vra natū
rai® paseka ><■ sudėtiniu daliu. Jos yra geriausiai žinomos medikai iam 
mokslui todei taip daugelis daktarų jį rekomenduoja. Trinerio Kartusis 
Vyras greita’ pašalina iš jūsų sistemos nuodus sudarančius atmatas, pa- 
ve’bsti čirškinimui, atgaivina apetitąir visus vidurius akstiną prie norma
laus veikimo Jus pa-i jaučiate vėl pilnas energijos, galjs džiaugtis visais 
gyvenimo smagumais.

Kiekvienas aptiekininkas turi jį stake, mažas ar dideles bankas Ver
tingas kuponr. kiekviename pakelyje Jeigu negaunate savo apielinkeje, ra 
šykite Joseph Triner Co 1333 So Ashland Avė., Chicago, III.________

(47) 
KALKYTĖ
Vancouver, B. C. Canada.

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sudėji

mas iš šaknų, žievių, lapų, uogą 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstą ligų, 
pūslės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir 'stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABARATORY 
831—8th St. M aukegan, IR

PLIKI FARMA PARSIDUODA
175 akerai žemės, 40 akerių gražios 

giries, kita dirbama, geri budinkai 
su gyvuliais ir visais padarais, arti 
tomaičių faktorių. Žemė visa lygi, nė
ra smiltynų. Kaina už viską tik $6,- 
200. Reikia įnešti $3,500. Kurie norite 
įsigyt gerą farmą. klauskite: (48)

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

DOVANAI.
KNYGELfe (katalogM). Kaip 

išmokti anglą kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir LL, be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS. 133S W. 12th at, 

Les Angeles, Calif.

PARSIDUODA UK£-FARMA
Gera farma, 4 kvoteriai žemės, visas 

laukas aptvertas, per visą farmą teka 
upelis. 25 raguočiai, 14 arklių, 40 
Kiaulių, 200 vištų, visos farmos maši
nos, kuliamoji mašina ir indžir.as. A- 
nie triobas apsodinta medeliais, sta
bą 4 mimų, tvartai, vištininkas, 2 
grėneris ir pašiūrė. Du kvoteriai už
sėti rugiais ir duodu sėklą kviečių ir 
pašarą palieku. Parduodu nebrang ai. 
Savininkas. (48)

A. BRAŽYTIS
Antefope, Sask. Canada.

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pukus.

Gvarantuojam Patenkinimu.
Kaldros jr patalai. Materijos Šliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai.

LEPIE’S-EUROPEAN . 
FEATHER CO.

.'>4 Chauncy Street. Boston. Mass. 
Kampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St ir Jordan M ars h Depart- 

ment Storo.

f

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

KELEIVIS
2M BROADVAY, 

SO. BOSTON, MASS.

I I »Z I »
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KAIP SMETONA SU VOLDEMARU 
KOVOJO.

(Pradžia ant 4 pusi.)
Neo-Lituanijos rūmuose ir kito
se vietose. Perversmas neįvyko, 
nes sužinojo policija, paruošė 
šarvuočių ir kitą apsaugą. Vol
demaras ryte atsikėlęs ir nera
dęs perversmo nesuprato, kame 
dalykas. Prie p. š. susitaręs su 
Gineičiu, Ivanausku ir kitais 
vyksta į Petrašiūnus išsiaiškint. 
Tą pačią dieną po pietų Volde
maras ištremiamas į Platelius. 
Jo šalininkai vilkai nerimsta. 
Jis duoda parėdymą atkeršyti 
Musteikiui ir Stendeliui. Trečias 
perversmas turėjo būti 1930 
VIII 15 d., kada Smetona ren
gėsi vykti į Birutės šventę Pa
langoje. Klaipėdos (7 p. p.) įgu
los karininkų grupė turėjo Sme
toną suimti ir grąžinti Voldema
rą į valdžią. Tai sužino krimina
linės policijos direktorius Rus
teika ir praneša Smetonai. Sme
tona nevyksta. Vilkai rengia 
kerštą Rusteikai už paslapčių iš
davimą (ir Rusteika buvo “Ge
ležinio Vilko” narys), ir einant 
vilkų statutu jis turėjo būti nu
žudytas. Tą turėjo padaryti 
krim. policijos valdininkai vil
kai. J. Vaitkevičius ir Pupalei- 
gis. Kerštas įvyko 1930. VIII 19 
d. “Continental” viešbuty. Rus
teikai liepia kelti rankas—ke

lia, tylėt—tyli, jam riša bumą— 
ramiai laikosi 10-15 minučių, 
nors girdi koridoriuje vaikščio
jančius žmones, suduoda brau
ningu į galvą—jis sudrimba. 
Kad liktų sveiki frenčius ir mar
škiniai, jauni žmogžudžai juos 
atsega ir tada pulkininkui pa
drasko peiliu keliose vietose pa
šonę—įdurta gilyn viso 2 cm 
(gydytojo konstatuota).

Po “atentato” veikia toliau. 
1930 X K. M. įsako sumušti 
lazdom Tamošaitį-Rasputiną, 
Mironą ir Lapeną (tą turėjo at
likti L. A., K. T.. T. R.. Š. Š. ir 
k.), o Kiaunę, Grėbliauską ir 
Kurtinaiti nudėti, šis įsakymas 
dėl įvairių priežasčių neįvykdy
tas. ,

Be teroristinių veiksmų, vil
kai leido ir atsišaukimų. Juose 
pasakyta ir teisybės: 
na prezidentauti netinka. Jis yra' komisarijate Šiauliuose. Kun. 
pasenęs anksčiau negu reikia, be Mironui per 4 mėnesius išduota 
energijos, drąsos. Jis tiktų pre- . 1.200.000 litų” (Musų žiniomis, 
zidentauti Abraomo, Matuzelio ir šiais metais kun. Mironui iš- 
Zorobobobelio laikams. Smetona. duotos nemažesnės sumos.—K.. 
panašus rusų carui Mikalojui II, A.K.) 
kuriam valstybinės išminties tei-' štai kokiais budais tautinin- 
kdavo cudaunas Rasputinas. kai siekia visos tautos vienybės. 
Smetonos artimiausi patarėjai K. A. K.

, Tamošaitis, Mironas ir žmona. Į 
Smetoną veikia Platono raštai 
taip, kaip riterių romanai i Don
kichotą. Statant Kretingos Tel
šių geležinkelį statyba atiduota 
svetimtaučiams, už ką Smetona 
gavo kyšio 3 milionus litų. Taip
gi už degtukų monopoli iš švedų 
kyšio gavo: Lapenas ir Tubelie- 
nė po pusę milijono, o Smetonie
nė pusantro milijono litų. Buvo 
paimta iš Francuzų atstovybės 
vienas milijonas litų už tabako 
monopoli. (Musų žiniomis, ne iš 
atstovybės, bet iš prancūzų kon
sulo p. Henry ir ne 1,000,000 li
tų, bet šiek tiek mažiau, kuri su
ma, gavus iš kitų rankų didesni 
kyšį, grąžinta, o paimta didesnė. 
—K.A.K.) Bet. sužinoję vokie
čiai ir pasiūlę daugiau (2 milijo
nus). Monopolis suiro. (Turimo
mis žiniomis, didesnį kyšį davė 
ne vokiečiai, bet vietos tabake 
fabrikantai, ir jie sudarė tabake 
sindikatą.—K. A.K.) Smetona
dovanojo bausmę 5 lenkų šni
pams, nuteistiems ligi gyvos 
galvos. Jis neva išmainė tuos 

‘šnipus ant savų piliečių, esančių 
Lenkijoje, ko negalėjo būti, ša
lį valdo Smetonienė su savo gi
minėmis lenkais Chodokauskais. 
I-o pulko vadu vieton lietuvio 
Dundulio paskyrė lenkomaną 
Rėklaitį. Vieton kap. Matulevi
čiaus paskyrė lenkų šnipą ats. 
leitenantą Kavaliauską. Smeto
nos ir Aleksos dėka lenkai išsi- 
perka nuo parceliavimo einant 
žemės Reformos įstatymu, taip 
liudijo Janulaitis. Dėl to jis (Ja
nulaitis) ir iš juriskonsulto pa
sitraukė. Smetonienė Įsakė Zau
niui derėtis su lenkais ir Vilnių 
palikti lenkams. (Esamomis ži- 
nomis, dar laudininkams būnant 
valdžioje, lenkai pasiūlė grąžin
ti Lietuvai Seinų ir Vilniaus lie
tuviškas sritis, by tik Lietuva 
nuimtų karo stovį su jais. Tau
tininkai karo stovį nuėmė visai 
veltui.—K.A.K.) štencelio moti
na yra pareiškusi: chamai duo
da duonos, o sūnūs dirba, šten- 

'celis į visa žiuri Smetonos aki- 
mis. Br. štencelis (ir Rusteika) 

A. Smeto- j 1919 metais tarnavo bolševikų 
<a. Jis vra komisarijate Šiauliuose. Kun.

vienok pasakyti, kad že
miau nurodytos įstaigos yra 
rimtos įstaigos ir atatinka
mai gali patenkinti tuos as
menis, kurie norėtų Lietu
vos Laisvės bonus parduoti.

Šių įstaigų vardai ir adre
sai yra tokie:

1. Taupomoji Valstybės 
Kasa—Valdytojui, Duone
laičio gatvė 40, Kaunas, 
Lithuania.

2. Lietuvos Bankas—Val
dytojui, Kaunas, Lithuania.

Asmens, norintieji par
duoti (ar pirkti) Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, gali 
kreiptis į aukščiau nurodytas 
įstaigas. Siunčiant bonus, 
reik juos siųsti registruotu 
laišku.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

umoristika
No. 47, UtArižio 18 <L, 1931

3h VIO”KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE • •
Vienavriksmi lianas. Knyga žinią ii. mitologijos, 
H K. 8. Kar* historijos, etnografijos, geografija*, 
iaa Pagal Sa- astronomijos, aritmetikos, medicinos 
lialogas, verti ir kitą mokslų bei ją šaką; rinkinys 

meiliška ko* visokią patarimų apie sveikatą, budu* 
tinkamas gydymosi, vaistus, įvairią nurodymą 
S m..... 10c. amatninkams, ūkininkams, daržinin

kams, Šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
ri Iškilmė. — rių šaltinių surinko J. Laukis. Chiea- 
toi juokingas g», m. tfu nt, puslapių 3921 
una .... lic Apdaryta...................................... 33.00

’ieno veiksmo Sadalamas ir RoHcija. labai įdomi 
Rumšas. Ga- knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
Dalyvauja 1 turėtą prakaityti kiekvienas katalikas 

ir socialistas. Parašė E. Vanderveldp, 
vertė Vardunas. So. Boston, Masą, 

Eomedi- 1013 **<• pual. 24. •••••••*•••••• 10c.
Motoria ir Ssriatasaa. Parašė AugaM 

yro IIS mo- v. K. R. Yra tai svar-
“*!??? 28c. knygąltarią
toaaa aktam S*L dsSuHO ■*.......................

žudymą caro ^Uaa MauMI AmHM
ikus ir neono- rdkritaiaMi* žodžiu te

L..........gali gnritai išmokt kalbėt angtekaš.
s. Dvieri wl- Joje telpa netik atskiri žodžiai, *et čie- 

U sritiniai, pas&albėjimsi darbo jM- 
cterą’o- tat, važiuojant kur nors, nuėjo* 
daa. .... Sic. tariavšn, pas daktarą, pas barzda

skutį. pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
enoaktovais- “ta 
šlaite. Parašė U »

PAPRASTA ISTORIJA.

I

t

LIETUVOS ŽURNALISTAI.

Kas bus toliau—lieka palauk-

kia $250,000.

Pradeda būti striukai jau ir 
turtingesniems. Todėl jie filan
tropais virsta.

11
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Tiesa, kad sunkus dabar laikai. 
Trūksta pinigų. Bet bankuose 
yra daug pinigų, tik bėda, kad 
žmonės jų negauna. Negauna 
todėl, kad bankos staiga užsida
ro.

ČIA NE DAKTARO KALTE.
—Ar girdėjai, kad senis Ko

sulys vakar mirė?
—Eik jau eik! Rodos, dar 

buvo tvirtas žmogus. O koks 
daktaras buvo pas jį?

—Jokio daktaro nebuvo. , Jis 
mirė savo mirčia.

4

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONŲ PARDAVIMO REIKALU.

PRANEŠIMAS.

Lietuvos Pasiuntinybė 
dažnai gauna paklausimų 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pardavimo reikalu. Y- 
pač norinčių parduoti Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus 
asmenų skaičius žymiai pa
didėjo šiuo sunkiu nedarbo 
laiku.

Ryšy su šiais paklausi
mais, pranešama, kad einant 
Lietuvos Laisvės Paskolos į- 
statymu, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra išpirktini 
tik nuo 1935 m. liepos mėn. 
1 d. Ir kol šis įstatymas nėra 
pakeistas, Lietuvos Vyriau
sybė pati negali Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų pirm 
nustatyto laiko išpirkti.

Tačiaus, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra laisvai 
pardavinėjami ir perkami 
Kauno biržoje (stock ex- 
change). Kainos, arba, kaip 
sakoma, kursas, biržoje ne 
kiekvieną dieną yra vieno
das: vieną dieną jis dides
nis, kitą mažesnis. Tas kur
so mainymasis priklauso nuo 
to, ar tą dieną yra daugiau 
ar mažiau pasiūlymų par
duoti, ir nuo eilės kitokių 
priežasčių*

Biržos mokamos kainos — 
bonus perkant ir parduo
dant—yra skelbiamos kas-

dien Kauno dienraščiuose. 
Taip, pavyzdžiui, Kauno 
biržos biuletinis iš šių metų 
spalių mėnesio 2 d. parodo, 
kad tą dieną Kauno biržoje 
šimtadolerinių Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų kursas 
(kaina) buvo sekantis: per
kant— $85, o parduodant— 
$95. Bet spalių 14 ir 15 dd., 
kursas jau buvo kitoks, bū
tent: perkant —$90, o par
duodant—$95.

Pasiuntinybės žiniomis, 
čia, Amerikoj, ir Lietuvoje 
yra eilė įstaigų, kurios pri
vatiniu budu supirkinėja 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus. Kokiomis kainomis 
šie bonai supirkinėjami čia, 
Amerikoje, — Pasiuntinybė 
to nežino, nors jai teko ma
tyti kai kurių svetimtautiš- 
kų firmų kainoraščius, ku
riuose Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų kaina buvo nu
rodyta duag žemesnė negu 
kad Kauno biržos viršpami- 
nėtos kainos.

Pasiuntinybei yra žinoma, 
kad žemiau nurodytos įstai
gos Kaune už Lietuvos Lais
vės Paskolos bonus moka 
tokią kainą, kokia yra nuro
dyta tos dienos Kaune bir
žos kursu.

Lietuvos Pasiuntinybė, ne- 
imdama iš savo pusės jokios 
formalės atsakomybės, gali

Tinkamiausis Kandi 
datas į SLA. Sekre

torius.
DAR DĖL SLA. NOMINA

CIJŲ.

Daug yra rašoma ir kalba
ma apie kandidatus Į SLA. 
Pildomąją Tarybą, ypač 
:laųg rašoma apie preziden
tą ir iždininką, bet visai ma
žai rašoma apie kandidatus 
i sekretorius, 
sekretoriaus 
svarbiausias.

O tuo tarpu 
urėdas yra 

Neužtenka, 
kad kandidatas į sekretorius 
butų vien tik geras žmogus 
ar veikėjas: jis da turi būti 
labai patyręs ofiso darbuo
se, finansuose, turi gerai 
mokėti anglų ir lietuvių kal
bas ir neateidavęs jokiai po
litinei grupei.

Aš čia kalbu grynai orga
nizacijos naudai. Jeigu jau 
esame pripratę rinktis virši
ninkus tik politiniais sumeti
mais, tai nedarykime to bent 
renkant sekretorius.

Tinkamiausis žmogus į S. 
L. A. sekretorius yra Bro
nius Varašius iš Daytono, 
Ohio. 105 kp. narys, velio
nio Karoiiaus Varašiaus iš 
Pittsburgho sūnūs. Esu tik
ras. kad su mano nuomone 
sutiks visi, kurie tik B. Va- 
rašių pažįsta. Tiems, kurie 
jo nepažįstate, trumpai pa
sakysiu. kad B. Varašius yra 
Amerikos pilietis, Amerikon 
atvyko iš Lietuvos jaunu 
vaiku tebūdamas. Pradinę 
mokyklą baigė Lietuvoje, o 
Pittsburghe pabaigė viešąją 
mokyklą ir Pittsburgh Aka
demijoj komercijos skyrių. 
Dirbt pradėjo 1911 m. ban
kuose Pittsburghe, paskui 
gyveno Chicagoj, kur dirbo 
“Naujienose” už knygvedį ir 
administratorių per penkis 
metus ir Universal Statė 
Banke. Per pastaruosius 7 
metus dilba Daytome di
džiausiame banke, vieninte
lis lietuvis tarpe 300 banko 
samautojų. Jo vardas yra 
aukštoj pagarboj ne tik tar
pe lietuvių, bet ir tarpe ame
rikiečių.

Patėmijau laikraščiuose, 
kad Varašius kandidatūrą 
palaikys, o Pittsburgho, Chi- 
eagos ir Daytono lietuviai už 
Varašių beabejo balsuos.

SLA. 1-mas apskritys sa
vo suvažiavime Coaldale, 
Pa., Varašių parėmė. 7-tas 
Apskr. Wilkes-Barre irgi 
Varašių nominuoja į Sekre
torius. 36-ta kp. Chicagoj ir 
105 kp. Daytone Varašių 
taipgi remia.

Kodėl daugiau SLA. kp. 
neišsireiškia? Gal tik todėl, 
kad Varašiaus nepažįsta,— 
nes Varašius yra sąžiningas 
darbininkas, o ne politikie
rius. Tokio žmogaus į sekre
torius mums ir reikia. Todėl 
balsuokime už Varašių.

J. Gužauskas, 
105 kp. Narys.

VERDA KOK, VERDA. 
Žmonės toks jau denimtas, 
Amžinai dėl ko nors kremtas. 
Seniau, jei karaliams ūpas— 
Siunčia “vaiską”, na, ir lupas! 
Lupas austras, anglas. rusas,— 
Dabar lupa prusą prūsas. 
Jeigu jis bajoras, lenkas — 
Eiki prie tokio susilenkęs... 
štai, sutinki draugą gatvėj,— 
Žydą, arba brolį latvi.— 
Tu sakai: "Ka kųngs jautiesi?” 
Jis tau baltą ranką tiesia. 
Ir taip draugiškoj plotmėje. 
Jus žingsniuojat sau pavėjui. 
Jei vaikščiojant suskaud šoną. 
Traukiat abu prie uzbono. 
Jei politiką paliesti — 
Riesta daros visam mieste... 
Tada patarimas geras.— 
Slaptas Kliubo baras! 
Arba eik ant gryno lauko. 
Duok, kad nebeliktų plauko! 
Mat, politika, tai daiktas,— 
Semk ausin, ir kriukis baigtas! 
Mus epocha, tai epocha.— 
Net ir mirt neapsimoka,— 
Kasdien girdim krachai, kriziai, 
Tai New Yorke, tai Paryžiuj ! 
Vien tik pučą* su skerdynėm,— 
Smagios pobtgegužynės! 
Sako iš priežasties tokios, 
Žmonės virsią greit į lokius. 
Telegramos šiandien skelbia:— 
Hooveris Berlyną geibi... 
Londone nusmuko birža. 
MacDonaldas veržia diržą. 
Musoliniui sako (kandi:— 
“Gal praplaut pditskilandi ? 
Mums Balkanai skanus valgis”, 
Ir jie ės, kol aprivalgys. 
Mano dėdė, labai senas, 
Piaustydams kampe balanas. 
Tarė sienon atsilošęs:
"Vaikė, bus dar sviete košės!” 
O kai žmogus įsižiūri, 
Verda košė ir Mandžurijoj ; 
Ten japonas ąkerečiojas, 
šaudo kinui palei kojas. 
Ir Michalda šitaip šneka, 
Jau kitaip ir saulė teka. 
Todėl gal apie Kalėdas,— 
Valdys svietą samojedas...

Bružas.—Pasakyk.' kokių”bie- 
sų mudu buvom į Ameriką nu
važiavę?

Gricius.—Tai tu man pasa
kyk.

Viename kabarete įėjęs bur
žujus padavė patarnautojui do
lerį. “Ariu, ponuli,”—palingavo 
tarnas ir paklausė, kurį jam sta
lą rezervuoti. Ponas pakuždomis 
jam sako: "Aš tau daviau dole
rį ne stalo rezervavimui, bet 
kaip vėliau ateisiu su frantais, 
kad pasakytum, jog šį vakarą 
visi stalai jau užimti.”

Matot, be priežasties negali 
būt mieiarirdystės.

Vienas štukorius South Bos
tone paleido paskalas, buk jis 
norįs pirkti namą. Sekantį rytą 
suvažiavo pa* jį armija žmonių. 
Tai buvo viri real eatate agen
tai.

SUDEGĖ DIDELIS GARA
ŽAS SU AUTOMOBILIAIS

New Havene pereitą ne- 
dėldienį ugnis sunaikino di- __________ __
delį Elm City garažą ir 60 * ti ir pamatyti. Laimingi bus tie, 
automobilių. Nuostoliai šie* j kurie gries iki tol išgyventi.

AtL Kriuki*.

Mažas Jonukas.—Uršule, tas 
tavo senas kavalierius vėl atė
jo.

Uršule.—Pasakyk jam ir vėl, 
kad manęs nėra namie.

SAUGOKITĖS KO
SULIO IR ŠALČIO, 
KURIS UŽSITĘSIA

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo
mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikališkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
oalengvina ir gydo liga apimtą odą 
ir sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų* kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokių 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerkles 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 kosulio ar šalčio nepalen
gvintų vartojant jį taip, kaip nuro
dyta. Klauskit pas jūsų aptiekorių.

(apg.)

Padarytas ii 
nepaprastai 
STIPRAUS, 

sunkaus, ty
ro vario, su 5 
coliu tvirta 

misinginis 
viršūne ir 

v am ėdžiu.
Lengvas iš
valyt. Nėra 
šriubmės vir- 
š u n ė s, nei 
gvintų kad 
galėtų pale
sti. Negali
ma nuside- 

keblumo nuimtiginti ranką, nėra ___
virių. Viršus galima nuimt arba už
dėti labai lengvai tik biskį pasu
kant sriubą ant viršaus. Saugus, prak
tiškas, tvirtas. Niekados tokios rū
šies ir naudingumo tavoras nebuvo 
parduodamas už tokią žemą kainą. 
Tai yra žemo spaudimo katilas ir sie
rai izatorius. Tobulas namuose virtu
vas. Nėra geresnio abelnam vartoji
mui. Laikys per visą gyvenimą ir 
duos jums tikrą užganėdinimą. Turit 
prisiųsti mokesti sykiu su ordeliu virš 
minėtos dirbtuvės kainos. Siųskit Mo- 
ney Ordelį arba čekį Greitas prista
tymas tvirtoj dėžėj. Vienintelis kati
las vertas įsigyt.

HOME MANUFACTUEING CO.
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Dd Sūpną 
Inkstų.

Jeigu jus turite silpnus inkstus, jus 
be atidėliojimo turit imti Nuga-Tone. 
Šie puikus vaistai sustiprins jūsų silp
nus inkstus ir kitus organus ir nepa
leis daugelio ligų ir vargo Nuga-Tone 
pašalina iš kūno ligų perus ir nuveikia 
konstipaciję. Jis suteikta jums sveik* 
skilvį, stipresnius nervus ir raume
nis ir pagerina abelnų sveikatų. Bū
tinai gaukite Nuga-Tone. Jis yra par
davinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
tiekininkas neturi jo, paprašykite jį 
užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

KAS GRDEI1 LIETUVOJE 
(Nuo mugu korespondentų ir iš Lietirooe Uikraičią.) 
ssn===ssK=sassass

VOLDEMARO BYLA NE-2 “TV —7"-;

PABAIužsieny JAU mesdayo bandą ir ei-
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Voldemaro byla 
dėl pasasivinimo pinigų dar 
nebaigta; ji bus nagrinėja
ma 1932 metų sausio mėne
sy, bet Voldemarui valdžia 
jau leido išvažiuot užsienin.

Tos bylos istorija bend
rais bruožais yra tokia:

1919 m. Voldemaras buvo 
deleguotas Versalin. Be ko 
kita, tada Voldemarui buvo 
pavesta ieškoti užsieny pa
skolos. Jam pavyko iš vokie
čių gauti 200 mil. markių.

Tų pinigų 100 tukst. kro
nų Voldemaras perved ęs 
Danijon Lietuvos atstovybei 
steigti, kitus pinigus Volde
maras palikęs Vokietijos 
bankuose.

Voldemarui sugrįžus iš 
Taikos konferencijos, vals
tybės kontrolė pareikalavo 
Voldemarą atsiskaityti. Vol
demaras atsakė, kad jis atsi- 
skaitysiąs tik prieš vyriausy
bę, o ne prieš valdininkus. 
Be to, jis nurodė, kad 47 
tukst. kronų sunaudojęs at
stovybei steigti, o kiti pini
gai priklausą jam, nes tada 
negavęs algos.

1921 m. Voldemarui už
vesta byla, kuri tęsės ligi 
1930 m. Beje, 1925 m. Lie
tuvos vyriausybė Danijoj 
dėl tų 53 tukst. kronų iškėlė 
bylą, dviejose instancijose 
laimėjo ir pinigus atsiėmė.

Voldemaras dabar kalti
namas tik už tai, kad jis ne
norėjo atiduoti pinigus, bet 
Voldemaras stengias įrody
ti, kad į dalį tų pinigų jis ir 
teisę turėjęs.

Visgi keisti dalykai Lie
tuvoje darosi. Nesenai ka
riumenės teismas teisė Vol- 
demarą ir rado jį kaltu dėl’ 
ruošimo sąmokslo prieš 
Smetoną, tečiaus pripažinęs 
teisiamąjį kaltu, teismas jį 
išteisino.

Dabar vėl iškelta jam by
la dėl valstybės pinigų pavo
gimo. Pirma buvo rašoma, 
kad jis pavogęs apie 2,000,- 
000. Dabar šita suma susi
traukė jau į 53,000 kronų, ir 
sakoma, kad ir tuos jis grą
žinęs. Pagalios Voldemaras 
išleidžiamas užsienin, . tur 
būt tam, kad nereikėtų jį tei
sti.

Visgi varnas varnui neno
ri kirst į akį, ir gana.

SUSTABDOMAS ORO 
PAŠTO SUSISIEKIMAS 

PER LIETUVĄ.
Nors šių metų spalių mėn. 

15 d. oro susisiekimas per 
Lietuves teritoriją nutrauk
tas ir todėl nuo tos dienos 
pašto korespondencija oru 
iš Lietuvos nebesiunčiama.

DAVO VAGIL1AUTL
Vienu laiku Kybartuose į- 

vyko viena po kitos visa ei
lė vagysčių. Vienam piliečiui 
pavogta 400 litų vertės auk-' 
sinis laikrodis, kitam 50 litų 
pinigų miegant kambaryje iš 
kišenės ištraukta, rusų mo
kytojai tokia pat suma pini
gų iš kambario pavogta, mė
sininkui Maševskiui iš krau
tuvės išnešta 60 litų ir dar 
kai kam tai šis, tai tas pa
vogta. Policija ilgai negalė
jusi vagies sugauti, nors vi
so nusikaltimų paliktos žy
mės rodė, kad čia butą vie
nų ir tų pačių rankų darbo. 
Tik visai nesenai policijai 
pavyko pagaliau išaiškinti, 
kad visas tas vagystes pa
pildė mažametis, 11 metų 
vaikas Ališauskas.

Ališauskas su savo vyres
niuoju broliu ganė pas vie
ną ūkininką Stanaičiuose 
(apie 3 klm. nuo Kybartų). 
Bet paprato lakstyti į Ky
bartus vagiliauti Palikdavo 
prie gyvulių savo brolį. Mie
ste jis nuduodavo elgetą ir 
užeidavo pas žmones prašyti 
išmaldos. Jei nieko namie 
nerasdavo-rpats “išmaldą” 
pasiimdavo.

Dalį pavogtų daiktų ir pi
nigų pas vaikus rado ir grą
žino jų savininkams. Jauną 
vagišių gi ir jo 15 metų am
žiaus brolį perdavė teisėjo 
žinion, kuris ketina pasiųsti 
mos į pataisos namus Kalna- 
beržėn.

PAVYDAS IŠPLIKINO 
AKIS.

Kauno priemiesty, Šan
čiuose, Drobės barake, prieš 
keletą mėnesių apsigyveno 
porelė U. ir M. Iš šalies žiū
rint, porelė gerai sugyveno. 
Nebeto, kad kartais apsikei- 
sdavo aštresniais, meilei sve
timais, žodeliais. Paskuti
niu laiku “meilė” diktokai 
ataušo ir kasdien rodė vis 
didesnį apetitą atvėsti. Tas 
labai nepatiko pavydo ap
imtai Ievos dukteriai. Ji bi
jodama, kad meilužis ne
tektų kitai, sumanė subiau- 
rinti jo veidą. Kai vyras gar
džiai miegojo, žmona-meilu- 
žė paėmė bonkutę acto esen- 
sijos ir liejo jam ant veido. 
Matydama, kad vyras dar 
gyvas ir išliko su pusiau 
sveikomis akimis, griebė ge
ležinį bailiuką ir smogė 
galvą. Kruvina galva jis nu
bėgo pas gydytoją. Kai grį
žo namo, meilužė jį pa
sveikino, apiprausė žaizdas 
ir susitaikymo šventei 
fundiho pusbonkį.

NUBAUSTAS KUN. 
RANKELE.

Kauno II nuov. taikos tei
sėjas sprendė kun. Rankelės 
bylą už vienoj Kauno bažny
čioj pasakytą agitacinį pa
mokslą.

Taikos teisėjas už akių 
nubaudė kun. Kazį Rankelę 
750 litų pinigine bauda arba 
pusantro mėnesio areštu.

SLIESORAIT1S SU 
MANČIONIU NORI AT

LIKTI BAUSMĘ.

Nubaustieji voldemarinin- 
kų byloj Sliesoraitis su Ra- 
mančioniu pareiškė kariuo
menės teismui, kad jie kasa- 
cijos skundo neduosią, o no
ri atlikti bausmę. Sliesorai- 
čiui reikia dar kalėti 4 mėn. 
o Ramančioniui pustrečio 
mėnesio.

KAIMIEČIAI JKJsta LIETUVOS KAIMAS REI
KALAUJA LAISVES.
šiomis dienomis Kaune į- 1 

vykęs valstiečių liaudininkų 
partijos suvažiavimas turė
jo labai charakteringą vei
dą.

Kaip praneša “Lietuvos 
j Žinios”, suvažiavimo didžiu
mą sudarė tikri kaimo žmo
nės, valstiečiai. Ir suvažia
vime jų balsas garsiausiai 
skambėjo, kai buvo paliestos 
Lietuvos gyvenimo žaizdos.. 

Kas buvo suvažiavime ir 
girdėjo žilų valstiečių atsto
vų kalbas, tam turi būti aiš
ku, kad darbo kaimas nepa
keitė savo politinio nusista
tymo ir yra ištikimas laisvės 
ir demokratijos principams.

Kaimas ne tiktai neatsi
lieka nuo demokratinės in
teligentijos, bet dažnai pra
lenkia savo radikališkumu 
ir griežtumu. Kaimo atstovai 
ragina inteligentus energin
giau, griežčiau veikti sie
kiant savo tikslų ir šaukia 
juos drąsiai nešti savo idė
jas kaiman ir kaimą organi
zuoti.

Valstiečių liaudininkų su
važiavimas parodė, kad ne
pavyko užmigdyti valstiečio 
minty Jis pastebėtinai ir 
sveikai galvoja ir blaivai 
žiuri į tikrovę.

Ne kiekvienas inteligen
tas galėtų tuo pasigirti.

Aiškiau ir teisingiau tuo 
klausimu nepasisakytų joks 
demokratinio judėjimo isto
rijos žinovas.

Suvažiavimas priėmė visą 
eilę rezoliucijų, kurios liečia 
musų užsienio ir vidaus poli
tiką. Rezoliucijose daug dė
mesio atkreipta besiartinan
čio ekonominio krizio pavo
jui ir kovai su juo.

Spaudos klausimu priim
ta atskira rezoliucija, kurio
je suvažiavimas pabrėžė pil
nos spaudos laisvės reikalin
gumą ir reikalauja panaikint 
spaudos suvaržymus.

Suvažiavimo nuotaika ir

Jei patrukęs,
Bandyk Tą Dykai

Vartok ant bile Patrobiam, seno ar 
nanjo, Didelio ar Mažo ir Jas busite 
ant kelio kuris suteikė Tukstančiams 

Parankamų.

Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 
52-W Main St., Adams, N. Y. išban- i 
dymui dykai jo puikios metodos. Tik . 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz-' i 
da užgis ir jums bus greitai pagalba. | 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban- į 
dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
visų amžių pritaikytoįę. Kam rizi-' 
kuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moterų kasdien nepaiso patru-' 
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali, 
vaikščiot Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 

,W. C. Rice, Ine., 52 W Main street,’ 
Adams, N. Y.

ATEITININKŲ BYLA DĖL 
SKANDALO KARIUOME

NES TEISME
Kaip pamename, pavasarį 

Kariuomenės teisme buvo 
sprendžiama kunigų ir atei
tininkų byla.

Kariuomenės tiesmui skai
tant sprendimą ateitininkai 
pradėjo triukšmauti, už ką 
jiems buvo sustatyti proto
kolai, ir triukšmadariai pa
traukti tieson.

Dabar Kauno I nuovados 
Taikos teisėjas ateitininkus 
J. Kalvaitį, J. Botyrių, S. 
Grincevičių ir Bubnytę nu
baudė po 10 lt. arba po 1 pa
rą arešto.

RASTAS LAVONAS.
Eržvilkas. Nakčia iš 10 į 

11 spalių ties miesteliu ras
tas kraujuose paplūdęs par
griuvęs ant žemės rusų tau
tybės pilietis. Spėjama, kad 
kas sumušė.

jo nutarimai liudija, kad 
viešpataujančios partijos 
spauda tik be jokio reikalo 
ramina save tvirtinimais, 
kad Lietuvoje demokratinės 
partijos jau neturinčios liau
dies masių pasitikėjimo.

GUBERNATOR1UKAS 
ŪŽIA.

Rietave pradėjo lankytis 
kaž koks Veriovkinas ir lošti 
kortomis azartinius lošimus 
iš pinigų. Kai kurie rietavi
škiai ponai tam pritarė ir lo
šė beveik 5 dienas. Kiek 
žinoma, tas Veriovkinas yra 
buvusio Kauno gubernato
riaus sūnūs.

Nuo audrų nukentėjo 
Klaipėdos žvejų motorinis 
laivas “Frischouff.” Jį už
klupo audra ties Juodkrante^ 
aplaužė žėglius, nulaužė va- 
ryklį. Audros blaškomas 
motorlaivis buvo nuneštas 
prie Pilavos uosto. Ten žve
jus pavyko išgelbėti.

Ant vieškelio Telšiai-Ža- 
rėnai policija sulaikė plėšiką 
Jurcių Kostą, paeinantį iš 
Pušynos km., Varnių valse. 
Išaiškinta, kad Jurčius Tel
šių apskrity padaręs yra 2 
plėšimu, apvogęs 4 krautu
ves, 7 svirnus ir Šiaulių apsk. 
2 krautuves.

PIRMOJO CUKRAUS 
FABRIKO PAŠVENTINI

MO IŠKILMES.
Pirmasis cukraus fabrikas 

Marijampolėje jau užbaig
as ir spalių mėn. 14 d. įvy
to pašventinimo iškilmės, 
škilmėse dalyvavo min. 
)irm. Tūbelis, užsienių rei
kalų min. Zaunius, žemės u- 
rio min. Aleksa, vidaus rei
kalų min. RtMeika, švietimo 
min. Šakenis, valstybėskon- 
trolierius Matulaitis kiti 
“ponai.”

Imant lietuviškosios pra
monės mastu, cukraus fabri
kas Marijampolėj yra stam
boka įmonė. Fabrikas užima 
12 ha žemės plotą. Prie fab
riko privestos geležinkelio 
šakos žaliavai privežti. Run
keliai fabriko kieme verčia
mi į šulinius ir čia vanduo 
kanalais juos gabena į fabri
ką.

Per dieną fabrikas galės 
apdirbti iki 12 tukst. centne
rių runkelių.

Fabrikas pastatytas ir į- 
rengtas per 6 mėnesius. Į tą 
fabriką jau sudėta iki 7 mil. 
litų kapitalo. Fabrike gau
sią darbo apie 400 darbinin- 
kį Fabrikas galėsiąs paga
minti vieną aštuntadalį cuk
raus suvartojamo Lietuvo
je. •

Fabriką pašventino Mari
jampolėj gyvenąs arkiv. Ka
revičius. Vadipasi, gamina
mas čia sukrus bus šventas 
ir katalikiška Lietuva galės 
jį vartot be baimės.

Civilizuotuose kraštuose 
niekur tokių burtų nedaro, 
bet Lietuvai, mat, dar toli iki 
tikros civilizacijos. Čia vis
kas šventa ir poniška. Net 
runkelius priiminėjant lai
komasi poniškos mados. 
Juos priima tiktai iki 5 vai. 
vakaro. Jeigu ūkininkas pa
sivėlina per purvyną atva
žiuot, tai jau tą dieną ponai 
runkelių iš jo nepriims. Su
sėdę jie sau geria arbatą ir 
ruko papirosus, o ūkininkas 
su vežimu ir arkliu turi laukt 
iki rytojaus _dienos.

šiai piktinasi, bet niekas jų 
nepaiso. Tai taip yra šventoj 
Lietuvoj, kur be šventinto 
vandens ir cukraus negali 
pradėt dirbt.

NORI BŪT PLĖŠIKO 
JOCKAUS ĮPĖDINIS.
Šiomis dienomis Salantų 

gyventojas Aug. Bauža iš 
Klaipėdos per Kretingą va
žiavo namo. Baužai 2 kilo
metrus pavažiavus nuo Kre
tingos, užpuolė jį jaunas vy
rukas ir pradėjo šaudyti. 
Užpuolikas reikalavo, kad 
Bauža sustotų.

Bauža sustojo. Tada už
puolikas jį ėmė kratyti. Bau
ža pastebėjęs, kad užpuoli
kas jaunas—puolė jį ir par- 
metęs ant žemės, gerai ap- 
kulęs, nuvažiavo..

Bauža paskubėjo pranešti 
Kretingos policijai, kuri jau
ną plėšiką ir suėmė.

Pasirodė, kad tai besąs 
turtingo ūkininko sūnūs, Va- 
lerionas Strazdauskas, 18 
metų amžiaus, nesenai mo
kęsis Kretingos vidurinėje 
mokykloje.

Prieš kurį laiką Strazdau
skas pabėgęs iš tėvo ir pra
dėjęs plėšikauti. Kretingos 
apylinkėje jis jau padaręs 
kelis plėšimus.

Policijos kvočiamas, Stra
zdauskas pareis 
norįs būti Jocki 
kurto vardas Že 
žinai turįs būti gy^aa

Jaunas plėšikas uždary
tas Kretingos kalėjimam

dumblyne
Rokiškis oi kiek neatsi

lieka nuo kitų apskričių 
akmenimis j 
ai cemen- 

ti. kuriais!

miestų: 
išgrįstos, 
to grindimu ii 
eidami miesčionys smarkiai 
muša koja. Bet yra ir užmir- 
ifcų vietų, kurtos prašyte pra
šo nors menko grindinio kad 

■valdybos kie- 
■į daugelis ukinin- 

’estą savo 
Beslepia vals- 

čiaus kieme.. mas nema
žas^* apie visą aikštelę Įtai
sytos kartys arklių pririši- 
mui ir taip už trobų gali ra
miai stovėti, nematydami 
auomobilių ete. Tik jau kie
mas, tiek išklampotas, kad 
ratai iki stebulių skęsta pur
ve, žmogus išlipęs iš ratų 
tuoj kojas paneri Į tą dumb
lyną ; moteriškuos batuos 
per viršų semiasi purvas. 
Paduotas gyvuliams paša
ras sumirksta ir gyvuliai ne
nori ėsti. Pilietis eidamas Į 
savivaldybės rastinę ant ko
jų velka purvą, tokiu budu 
ir pati raštinė lieka panaši Į 
tą dumblyną, ypač turgų 
dienomis. Tad ar nevertėtų 
susirūpinti, kam tas priklau
so.

SUVARŽYS B1ZNERIŲ 
VYKIMĄ UŽSIENIN.
Tikslu sutrukdyti bereika

lingą išvežimą valiutos už
sienin, vidaus reikalų minis
terija išduodama užsienių 
pasus ir vizas, varžys Lietu
vos piliečių išvykimą į užsie
nius. Suvaržymai bus taiko
mi asmenims, kurie važiuos 
užsienio prekių importo rei
kalais, ypač liuksuso ir ne
būtino reikalingumo arba 
tokių prekių, kurios konku
ruoja Lietuvoj gaminamas 
prekes. Tie suvaržymai bus 
taikomi ir įvažiuojantiems iš 
užsienio asmenims.

Lietuvos gaminių ekspor- 
tininkams važinėti nebus 
varžoma. Tąįp pat nebus

Sloan’s
Liniment

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mėžtas Nagų 5 Dtenan Aat 

par Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS | LIETUVĄ 

ArbTketiankit ekspresiniu laivu 

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos į abi pusi dabar galėję. 
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentų arba 
252 BOYLSTON ST. 

BOSTON

iki rytojaus dienos. Tokia varžoma važiuoti užsienin 
poniška mada ūkininkai bai- į. ^dentan^jei jie prista- 

tys švietimo ministerijos pa
žymėjimą.

užsidaro Fabrikai ir
FABRIKĖLIAI.

Šiauliuose jau pradeda 
užsidaryi kai kurie fabrikai 
ir mažesni fabrikėliai. Pav. 
marmelado fabrikas, kuris 
tūkstančiais pagamindavo 
kilogramų marmelado, da
bar jau nustojo veikęs. Jame 
dirbę darbininkai atsidūrė 
į gatvę. Gi mažesnių įmonių 
toks pats pasiekė kur kas 
anksčiau likimas. Užsidary
mo priežastys esančios už
denk) kriziai.

DOLERIUS PARDUODA, 
AUKSĄ PERKA.

Patyrėme, kad šiomis die
nomis Lietuvos Bankas pir
ko didelį kiekį aukso. Tuo 
budu Lietuvos Banko aukso 
fondas žymiai padidėjo, sve
timos valiutos, ypač dolerių 
ištekliai sumažėjo.

I SESIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais,

PARIS Dec. 1 (i p. M.) Jan. 16(12*5 a. m.)
ILE DE FRANCE Dec. 11 (i® r. m.) Jan. 30 (12*5 a. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francazijų. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankamai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bite autorizuotų agentų, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

> <
ŪMIA

Sveikata
^^TAI DIDELIS ŠV ARDOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM 2MOGUL
Toje kaygoje yra pomtiRiii IUm 
jos, Ftzioiocijoo ir Hygiemo.

Kas skaitys tą tam tu sužinot apie tavo kū
no mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai fliusttuota, taip <ad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimą apdaryta.
Kaina *2-5®.

KELEIVIS

Išplaukia iš New Yorko
Kalėdų

S. “DROTTNINGHOLM” 
Gruodžio 2 d. š. m.

M. L. “GRIPSHOLM” 
Gruodžio 8 d. i. m.
Pareikalaukite specialių 

Kalėdinių cirkuliorių.
Informacijų ir Laivakorčių kreip

kitės pas savo agentę arba į 
SWED1SH AMERICAN LINE, 

!• Stote SL,

Namų Daktaras
' REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 
KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tų knygų parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vjenintSė tokia knyga. Ji tūks
tančiams suteiks sveikatų. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbų, nes “Namų Daktaras” na tik aprašo ligos gydymo būdų, bet 
paduoda vaistų receptų. Su ta knyga nuėjęs į buo “arugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga tau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokių knygų, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktariškų 
knygų “Namų Daktaras”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna ta knygų už 
pusę kabes. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. už |1.00, tu mest gausite “Namų 
Daktarų” ir gi už 11.00. Siųskite money orderius arba da dolerių pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 H. te-th Street, CHICAGO, ILL
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

12.00. Be apdarų <1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu. Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, 
gaidomis ir paveikslais. Dainų 
kainuoja |1.50? Be “Margučio1 
tte yra vienintelis dainų su

Metaną 
“Marga-



Į Vietinės Žinios
Neri munušt majorui 

$13,000 algos.
Bostono majoras Curley

SLA. Jubilėjinės Vakarienės 
{spūdžiai.

Pereitą sekmadienį Lietu
vių svetainėj įvyko keleto gauna metams $20,000 al- 
SLA. kuopų bendrai su- gos. Seniaus Bostono majo- 
rengta vakarienė paminėji- rai gaudavo $10,000 me- 
mui 45 metų sukaktuvių, tams, bet ponas Curley pa- 
Publikos susirinko apie pora reikalavo tą algą pakelti 
šimtų. Svečių buvo ir iš ki- dvigubai,ir paklusnus politi- 
tų miestelių.

Laike vakarienės buvo 
muzika, dainos ir prakalbė- 
lės. Dainavo Bulskis, Paura, 
Nauburis ir montelietė mer
gina, kurios pavardės aiškiai 
nenugirdau. Reikia pasakyt, 
kad ji gražiai dainuoja ir la- Bet dabar atėjo sunkios 
biau pasilavinusi gali tapti dienos. Daug namų miestas 
gera dainininkė. Stygų or- parduoda iš varžytinių už 
kestras, vadovaujant p-lei taksų neužmokėjimą. O iš 
H. Kasparaitei padarė gana tu taksų ponas majoras ir 
malonaus įspūdžio. Kiek algą sau ima. Ima $20.000 
keistokai atrodė merginų u- ant metų ir visai nemano jos 
niformos—savos rūšies pa- sau sumažinti, nežiūrint 
džiamos, su nuogais pečiais, kad darbininkams algos vi- 
Iš pryšakio atrodo nieko sur kapojamos be pasigailė- 
sau, bet iš užpakalio beveik jimo.
juokingai. Taigi susirinko anądien

Žymesniais kalbėtojais Dorchesterio namų savinin- 
buvo adv. Bagočius, adv. kų draugija ir pareikalavo. 
Šalnienė, Mikalauskas ir kad ponui majorui butų nu- 
Tareila. Visi jie linkėjo, kad mušta $13,000 algos. Vietoj 
SLA. gyvuotų ilgiausiai, o dabar mokamų $20,000, jam 
Mikalauskas net užtikrino, turi užtekti $7,000, nes dau- 
kad SLA. gali amžinai gy- gaiu Bostono majoras never- 
vuoti.. Jis netiki tam. kad tas. Be to da namų savi- 
nieko nėra amžino. Mikalau- ninkai reikalauja numušti 
sko nuomone, tokie dalykai, algas ir kitiems miesto valdi- 
kaip Devenio paskola ir ki-jninkams bei tarnautojams 
tokios SLA. Centro “revo- Bet majoras nuduoda, kad 
liucijos” yra tik mažmožiai šito reikalavimo jis visai ne- 
ir neverta perdaug sukt gal--girdi. Ant syk ėmė žmogus ii 
vos apie tai. Visa tai Įvykę apkurto.

kieriai miesto taryboj pakė
lė. Ne iš jų kišenių, mat, al
gos miesto valdininkams 
mokamos. Tai buvo tūlas lai
kas atgal, kada namų savi
ninkams nebuvo taip sunku 
mokesčius užsimokėti.

Bet dabar atėjo

kad ponui majorui butų nu-

dabar mokamų $20,000, jam 
■ turi užtekti $7,000, nes dau-

kad; tas.

-J- — —— - fc. O t ■

iš priežasties dabartinės de-J 
prerijos; krizis nešąs nuos-- 
tolius visiems. Kalbėtojas' 
bandė kiek galėdamas ma-' 
žinti SLA. Centro nekom- 
petentiškumą. nors tai jam 
nelabai sekėsi, nes klausyto-!J (lrauglJų komitetas, 
jai tik ironiškai šaipėsi ir 
pradėjo nekreipti dėmesio Į 
jo kalbą.

Tareila bandė išpasakoti gera muzika, 
visą SLA. istoriją nuo 1 ,
pradžios. Kadangi jis gana vakare. Liet..^Vlot. Apšvietę?

Pasilinksminimai.
21 d. lapkričio, subatos 

i vakare rengia balių Lietuvių 
Salėje, sušelpti našlaičiams

I Liaudies Dr-stė, 21 d. lap
kričio rengia puikius šokius 
L. M. Žinyčios salėje. Bus

i įtt rilč* UdllUC įcpaoanvii |- 
visą SLA. istoriją nuo pat’ 25 d. lapkričio, seredos 

simklaf kalba ir’darėsf jau Dr-stė, rengia vakarienę ii 
vėlus laikas, tai bekalbant šokius, 
didžiuma žmonių apleido ’ 
svetainę.

Valgiai buvo gana geri ir 
užtektinai.

i

! 26 lapkričio, Cambridge’-
’ aus Lietuvos Sūnų Dr-stė 
rengia puikiausią balių 
Griež labai gera orkestrą 
Kurie nori gražiai pasilinks
mint, nepamirškite.

Pas mus lankėsi p. Janus- 28 d. lapkričio, subatoje. 
kevičius. i Dorchesterio S.L.A. kuopa

i turės puikius šokius su va- 
redakčijoj lankėsi p. Januš- kariene, paminėjimui 45 
kevičius, Jr., SLA. iždo glo- metų sukaktuvių. Bus geri 
bėjas.iš Hartfordo, kuris bu- muzikantai ir gardi vaka
vo atvykęs čia susipažint su rienė.
SLA. jaunuoliais. Jis yra i 29 d. lapkričio Lietuvių 
simpatiškas vaikinas, o juo 
labiau, kad nežiūrint 0 IVV/ilV-V-l tkUIJ * VcAkg JLC4> -lUlVV- 
jauno amžiaus akylai seka Profesionalų jr Pramoninin 
visuomenės gyvenimą ir rū
pinasi lietuvių organizacijo-

• į— - - -mis. 
smulkiai papasakojo ir apie 
tą užpuolimą, kuris buvo pa-'

Rep.

kevičius.
Pereitą sąvaitę “Keleivio’’

Salėje bus didelis ir puikus 
koncertas, kuri rengia Liet.

kų Sąjunga. Dainuos art. F. 
Stankūnas iš New Yorko 

Tarp kitko svečias kiti geri dainininkai.
ii

Apiplėšė mėsininką, 
darytas ant jo ir Stungio, va-1 Trys jauni banditai už- 
žiuojant jiems automobi- puolė Šitučinskio bučemę 
lium iš Chicagos Į Pittsburg- p0 numeriu 21 Dorchester 
hą. Sako, kaip banditai nu- išplėšė $77 pinigų, pas- 
stumė juos nuo kelio, tai jų kuj įstūmė jį ledaunėn ir už- 
automobilius apsivertė ir at- cjarę pabėgo, 
sistojo ratais aukštyn. Vir
šus susiplojo. Abudu va
žiuotojai buvo prislėlgti po 
savo sėdynėmis galvomis že
myn ir buvo taip pritrenkti, 
kad abudu neteko sąmonės. 
Atsipeikėję vėliaus jiedu iš
lindo, nes vienos durys buvo 
prasivėrusios. Per tas duris, 
matomai, banditai jiems ir 
kišenius iškraustė. Automo
biliaus sparnai ir lukštas bu
vo taip sugniuždinti, kad 
delnui padėti nebuvo svei
kos vietos. Trisdešimts dole
rių reikėję užmokėt tiktai už 
ratų sutaisymą,gi už išlygini
mą sulankstytų dalių me
chanikai reikalaują apie 
$150.

Ant Beacon streeto rastas 
savo automobiliuje sėdintis 
negyvas Gaso kompanijos 
tarnautojas Lyons.

Milius išvažiavo Lietuvon. Kiniečių studentai važiuoja
Buvęs “Darbininko” zece- 

ris Milius išvažiavo Lietu- . __
von ir daugiau jau “Darbi- dentai, kurie m< kinori Ame- 
ninke” nedirbs. Jis labai ne- rikos universitetuose ir kole-

......................... ” gijose, pameta mokslą ir va
žiuoja Kinijon japonų muš
ti. Šiomis dieno i .-is iš Bosto
no aukštesniųjų mokyklų ki
niečiai taipgi išvažiuoja.

karan
Beveik visi kiniečiai stu-

džentelmoniškai buvo paša
lintas iš darbo, nepaisant, 
kad ten dirbo daug metų.

iduręs bedarbių eilėse 
dabartiniu laiku, vyras buvo 
labai susirūpinęs ir šios 
priežasties turėjo su dide
liais nuostoliais parduoti sa
vo namus, kad tais pinigais ___ __
galėtų su šeimyna išvykti į JONAS KERDIEJUS 
Lietuvą. Tūlą laiką dar ti-j mSgZPUSLs S u s a. kėjosi, kad bus proga sugriž- , m -__
ti atgal i “Darbininko” spau- • 
stuvę. bet Kneižio šalinin
kams laimėjus vadovybę, ta 
viltis išnyko. A. A. -

---------------
Apiplėšė Končio automobili.

Pereito nedėldienio vaka
re, laike SLA. jubilėjinės 
vakarienės, plėšikai Įsilaužė 
i bitininko Končio automo
bili ir pavogė dvi kepures, j 
Automobilis buvo užrakin
us, bet bomeliai užraktą 
nusuko. Matomai norėjo iš
nešti medų, bet nesuspėjo. 
Po vakarienės pranešta poli- ■ 
cijai, tačiau vagyliai nesu
jauti.~ i

Končis sako, kad galėjo, 
jam padaryti daug nuosto- Į - 
ių, nes automobiliuje buvo J 
daug medaus ir geri “over-1! 
kotai” jo paties ir jo draugo, t

NAUJI KALENDORIAI
A**t Kata. .»go, iš Kuria 

Pasirinksite Visokių

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokia' pro vas, 

Oaro visos legali g* doku ment imi

317 E STREET, 
(Kampui Broad»-ay) 

SOUTH BOSUS. MASS.
Telefonas: Šou*h Boston 2732 

Namų: Taibot 2474.

t
t

* i 
I

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St, Boston.
TeL Hubbard 4422

■» » «
« « < i
» t t i • i i « i « ♦ * * t

NAŠLAIČIUS SUŠELPT BALIUS
GERBIAMOJI VISUOMENE!

Suaugusieji ir jaunintas. visi iš vieno gelbėkime našlaičius! Eikime 
į ši Balių, kuris atsibus našlaičių raudai, SUBATOJE.

21 D. LAPKRIČIO-MOVEMBER, 1931
LIETUVIU SALĖJE. SOUTH BOSTONE 

Prasidės nuo 7:30 vakare iki 12 nakties.
Orkestrą bus viena iš puikiausių, griež Lietuviškus ir Amerikoniškus 

šokius.
Gėrimai ir užkandžiai bus pritaikinti sulyg naujausios mados.

Trijų Draugijų Komitetas: Gedimino Kliubas, D.L.K. Keistučio Dr- 
stė ir Š. L. Šv. Kazimiero Dr-ste deda savo pastangas gelbėti našlai
čius, likusius be tėvelio ir motinėlės.
Bilietų kair.a: Vyrams—50c., moterims—35c. Vaikams prie tėvų veltui.

Kviečia Trijų Dr-jų Komitetą'.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosa- 
lio, Nusilpnėjimo Strėnų Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų Taip-pat visokiu žo’ių. La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas Vais 
tus nuslunč’am ir per pasta A*- 
minkit mnsų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptšekorics)
100 DORCHESTER STREET.

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir »79S.

T YPEW RITERI Al 
brukuojamos mašinėlės visokių rusių. 
Ir visokis
spaudos 

mimografe 
ir rašto 
patarna
vimas.

R. M. ŽIDŽIUNAS 
315 E St. Prie Broadway. So. Bostone 

\Jei Nori Nupentyt J 

• Ar Pataisyt Namą • 
i KLAUSKITE KAINOS !
i IiII

KLAUSKITE KAINOS J 
Jei reikia ir Išpopieriuoj*. •

Gausite gerų darbų ir pigiai. «
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) { 

11 Ticknor St, So. Boston. Mass. •
Tel. So Bos-on 1396-M. J

į NAUJA VALGYKLA
I Pilni pietus, plačiam pasirinkime, tik 

Draupvstė, subatoje, Lap-1 duona, bulvės ir sviestas, kas ko no- 
91 J 1M1 H—iki sočiai. Valgiai kvieti ir geriau-

KriClO-FlOV. Al d., 1931, l ,OV sjos nešies Persitikrinkite patys, 
vakare, Liet. Met. Žinyčioje,1 
kampas Atlantic ir 4th st 
Bus gera muzika. Kviečiame 
visus šiame puikiame baliu
je dalyvauti.

Komitetas.

BALIUS IR ŠOKIAI.
Rengia Lietuvių ,Uaudies'^^^3oT^"^- 

ri—iki sočiaL_ Valgiai švieži ir geriau- 

MARY’S LUNCH
305 BROADWAY SO. BOSTON 

(Arti D Street) .

MattapanešĮ panedėlį pa
sikorė savo namuose David 
Finkel, 42 metų amžiaus žy
das.

* PARSIDUODA FARMA
MONTELLO, MASS. 10 akrų že

mės, geri budinkai, namai su visais 
modemiškais įtaisymais, štymas, ele
ktra, maudynės, gezas, miesfe van
duo, jaunas sodas; turi būti greitai 
parduota žemiausia kaina ir prieina- 
miausiom išlygom. Krepikitės tuojau 
be atidėliojimo pas:

A. J. KUPSTIS,
332 Broadway, So. Boston. Mass.

Tel. S. B. 1662

BUS DIDELIS IR PUIKUS

KONCERTAS
29 D. LAPKRIČIO-NOV. 1931

— S';

Lietuvių Svetainėj So. Bostone
Nedėlios vakare Lietuvių Profesionalų ir

8 valandą. Pramonininkų Sąjunga.
Tėmykit garsinimus!
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METINIS BALIUS
RENGIA CAMBRIDGE’AUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 

Kuris įvyks Padėkavonės dienoje—Thanksgiving Day, Ketverge,

26 Lapkričio-November, 1931
Balius prasidės 4 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai nakties.

CYPRUSHALL
Cambridge, Mass.

GERBIAMIEJI! Visiems jums gerai žinoma, kad LIETUVOS SUNŲ 
DRAUGYSTĖ visados surengia puikius balius ir visi atsilankiusieji 
būna patenkinti, šįmet ypatingai viskas puikiausiai yra rengiama. . 
Valgių ir saldžių gėrimų bus pakankamai. j

Orchestra viena iš geriausių visoj apielinkėj j
BERT ORRIS AND HIS MUSICAL REVIEHERS i

Iš BROCKTON, MASS. •
Todel, nepamirškite 26 d. Lapkričio, visi seni ir jauni, vietiniai ir I 
iš apielinkes prašomi atsilankyti Smagumo turėsite kupinai. •

KOMITETAS. |

Pabandykit Sulygint Jo Vertę!

1O-TUBE
SUPERHETERODYNE 

with 
Automatic Flashograph 

’1245° 
Complete with tubes

Here’s value that stands right out! Fada’s nevv 
Model 65. A 10-tube superheterodyne, non-

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valanda*:
Nuo 2 iki 4 d, nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Tcfefoaaa Talbot 0847

TslafeMi Slttd
MEDICINOS DAKTARA8

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po ptet^, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
4S7 SUMMER STREET, 

lavrenck MASS.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui nandoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių lignaa, 
Ultra-violetinius spinduliu*.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—S.

ToL Porter S788

Dr. John Repshis 
(EEHTS) 

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valand**: 2-4 ir 7-S.
Nodėliomb ir fiventadtealaiB 

nuo 10 iki 12 ryta. 
881 MASSACHUSETTS ATB.

(arti Centrai skviro) 
CAMBRIDGE, MA88.

Telefonas: University 4698

K. L UMPA, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASSACHUSETTS AVĖ.
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos; 

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

DR. J.MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odoa. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Bostoa, Mase.
TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vaL po pietų.

Už mokslą pateko 
kalėjiman.

Joel Clifton Williams 
Dedhamo buvo areštuotas 
už vogimą knygų iš knygy
nų. Jo namuose rasta 2,000 
knygų pavogtų iš Harvardo 
Universiteto knygyno. Jis 
yra baigęs Bostono Univer
sitetą ir labai mėgsta moks
liškas knygas.

iš

i

LIETUVIŠKA 
BUCERNĖ 

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė 
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diezų—Chop Suey. 

China Boy Sov Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir ete.

Visokį tavorų pas mus galite gaut 
pigiai ir gerų

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

MI BROADWAY. SO. BOSTON.
TdefuMi: So. Boetan SH1.

F. A. D. ANDREA, Ine. Ix»'ng Island City

Model 65. A l()-tiibe superheterodyne, non- 
radiating, non-in terfering circuit featuring 
Automatic Votume Control, Diode De* 
teetor, Multi-Mu Tubes, Pushpull Pen- 
todes, Tone Control and Noise Suppres- 
sor, Tnning Silencer, large »ize F ADA 
DynamicSpeaker plūs theevclusiveand 
entirely nevv FADA Automatic Flasho
graph—complete with FADA tested 
tubes readv to operate, $124.50.

Otber new FADAS—all superheterodyne— 
■II complete,vith tubes—.<69.50,889.50, 
8112.50, 8147.50, 8159.50,8175. Look,hear 
and compare. ^|anufacturea by

Model 65
10-tnbe Supcriicterociyii® 

•124.50

M SCOLLAY SQUARE 
Room 22, BOSTON 
Tek Haymarket *827 

Somenet 2044-J.
Valanda*: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Dr. G. L Killory

TeL So. Boston 28CS.

VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS
RENGIA MOTERŲ ĄPŠVIETOS DRAUGIJA

Seredos vakare

25 d. Lapkričio-Novemher, 1931
LIETUVIŲ SALĖJE, SOUTH BOSTONE 

Prasidės kaip 7:30 vakare.
Bus gardžiu valgių, gėrimų ir puiki muzika šokiams 
įžanga 50 centų ypatai.

Visus maloniai kviečia RENGĖJOS.

TAI TIKRAI GERIAUSIAS RADIO U2 TĄ KAINĄ. 
Mes atvežame Fadą į jūsų namus ir pademonstruojame dovanai.

Pirkdami pas mus Radio, jus gausite didelį Bergeną ir turėsite tikrai gerą 
muzikos instrumentą. Užeikite persitikrini.

Mes priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokėsties.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY

''■’J

SO. BOSTON, MASS

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

'VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų

tik aantarak

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "KeleiTio” mum.

2S1 BROADWAY. tarp C ir D St
SO. BOSTON, MASS.


