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KAIP SOVIETAI VEDA
i PINIGŲ ŠMUGELI.
PERKA RUBLI PO 12 
CENTŲ, O PARDUODA

PO 50 CENTŲ.
Tuo šmugeliu naudojasi vi
si, išskyrus darbininkus.
Sovietų valdininkai veda 

didžiausį pinigų šmugelį, 
koks tik buvo kada pasauly 
žinomas. Taip tvirtina Chi
cagos “Tribūne” korespon-.............., Viesejo žymus visuomenesdentas Lonmer Hammond, T
kuris šiomis dienomis atvy
ko iš Rusijos į Londoną.
' Jisai sako, kad bolševikų spausdinami ‘ ir _______
rublio kursas Rusijoj palai- doleriai, kurie paskui plati- 
komas diktatūros keliu. Jo narni po visą Europą. Tie 
oficialė vertė nustatyta 50 pinigai esą padaryti taip ge- 
amerikoniškų centų ir Rusi-* rai, kad jų atskirti nuo tik- 
jos proletaras turi padaryti rujų dolerių visai negalima, 
valdžiai 50 centų vertės Kaune daugiausia esą plati- 
darbo, kad gautų vieną rub- narnos 100-dolerinės. Tie 
H- ■ dideli muro namai, ką žydai

Bet užsieny tas pats rub- Kaune statosi, tai vis esą 
lis esąs vertas tik 12—15 statomi tais doleriais. Kelia- 
centų. Taigi komisarai su- tas tokių 100-dolerinių bu- 
perka užsieny savo rublius Vę nuvežta į Vieną, ‘ kad 
po 12 ar 15 cėntų, o paskui tarptautinis pinigų ekspertų 
šmugelio keliu gabena juos biuras juos ištirtų. Biuras 
Rusijon ir tenai vėl leidžia išanalizavęs pinigų popierą 
juos pilnu kursu, po 50 cen- jr dažus ir pasakęs, kad at- 
tų. ------------- - -

Tuo budu eina didžiausis 
darbininkų apgaudinėjimas 
ir jų triūso išnaudojimas. 
Nes darbininkas padaro už 
50 centų darbo, o gauna už 
jį pinigą, kurio vertė yra 4 
kartus mažesnė. '

Kad užsienis apie tą šmu- shingtono pinigų ekspertai 
gelį nesužinotų, Maskvos negalėsią pasakyt, nes abi- 
komisarai įtraukia į jį sveti- dvi padarytos vienodai.

VYRIAUSIS TEISMAS 
PAS BILLINGSĄ KA- 

LĖJIME.
Califoroijos vyriausis tri

bunolas pereitą sąvaitę atsi
lankė į Folsom kalėjimą iš
klausyti Billingso prašymą 
paleisti jį laisvėn. Billings 
buvo nuteistas kartu su

Adv. Barkąus Byla 
Eina į Grand Jury.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad Wor- 
cesteryje tapo areštuotas 
lietuvių advokatas Ignas 
Barkus už pasisavinimą

mų valstybių pasiuntinius ir 
laikraščių reporterius, sako 
Hammond. Visi tuo šmuge- _____ ________
liu naudojasi, visi iš jo lobs- Vais valdžios liudininkais ir 1 
ta ir todėl tyli. Kenčia nuo ■ jau 14 metų abudu nemato padavęs farmai pirkti. Da- 
to biznio tik vieni Rusijos laisvės. Jau beveik visi bu- bar amerikiečių laikraščiai i a. • * * . - »t I j j • i i i jproletarai.

■ 4 Apie pinigų šmugelį ko- 
-J munistų valstybėj mums te-
- j ko girdėti ir iš kito šaltinio. 
’1 Nelabai senai Amerikoje

veikėjas iš Lietuvos, kuris- 
tvirtino, kad Sovietų valsty
bės pinigų spaustuvėse esą 

■ Amerikos

skirti juos nuo tikrųjų dole
rių negalima. Pinigų falsifi
kacija paaiškėsianti -tik ta
da, kai j Washingtoną ateis 
dvi 100-dolerinės vienodais 
numeriais. Tada busią aiš
ku, kad viena iš jų turi būt 
falšyva, bet kuri, tai ir Wa-

Cekoslovakų Vys
kupas Nuteistas 

Kalėjimai!.

NENORI ĮSILEISTI IN
SURGENTŲ MAINERIŲ 

UNIJOS.*
Springfield, III. — Perei

tą sąvaitę čia susirinko 
Illinois valstijos Darbo Fe
deracijos konferencija. Fe
deracijos prezidentas Green 
pasirodė priešingas įsileidi
mui konferencijon inser- 
gentų mainerių unijos dele
gatų. Insergentais vadina
mi tie maineriai, kurie nese
nai atsimetė nuo Lewiso va
dovaujamos unijos ir sutvė
rė savo uniją.

REIKALAUJA $50,000 
UŽ RANKĄ.

Tūlas laikas atgal, darbi
ninkas,vardu Tomlinson,va
žiavo troku ir turėjo kairią 
savo ranką pasidėjęs ant 
troko lango. Važiuodamas 
per tiltą, netoli Bostono, ji
sai susitiko kitą troką. Pas
kui pavažiavęs toliau jis pa-

i t
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2000 KLIUKSĘJ UŽPUOLĖ 
KOMUNISTU KEMPĘ.

Mooney pasiremiant krei- j 81,235 pinigų, kuriuos Vik- __ ____ ___ _______
‘ .................................. toras Butkevičius buvo jam juto> kad £ kairysis šonas

. ...i.,. <J^įrpęg jr dabar
jis pamatė, kad jis jau ne
beturi kairės rankos. Su juo 
važiavo da kitas darbinin
kas. Jiedu sugrįžo apie pusė 
mylios atgal ir ant kelio ra
do visą Malinsono ranką. 
Taigi Malinsonas dabar 
skundžia ano troko kompa
niją, reikalaudamas $50 
atlyginimo už savo i 
Jis sako, kad iš to troko tu
rėjo būt išsikišusi kokia 
nors aštri geležis, kuri taip 
sunkiai jį sužeidė.

vusieji prieš juos valdžios paduoda apie tą bylą dau- 
liudininkai- prisipažino, kad £Pau smulkmenų. Pirmą sy- 
’ • - * ’ ' kį pastatytas prieš teismą

1 Barkus kaltas neprisipaži
no. Jis teisinosi, kad visus 
pinigus Butkevičiui sugrą
žinęs: porą šimtų davęs gry
nais pinigais, o kitką če
kiais. Teisėjas tečiaus jo ne
paleido .ir atidėjo bylą są- 
vaitei laiko, tuo tarpu pasta
tydamas p. Barkų po $1,500 
kaucija.

Pereitą sąvaitę Barkaus 
byla vėl buvo klausoma. Jis 
tvirtino tą patį: visus pini
gus Butkevičiui sugrąžinęs 
ir dabar nesąs jam nieko 
skolingas. Bet pats Butkevi
čius paaiškino dalyką ki
taip. Jis sakosi norėjęs pirk
ti farmą Leicestery ir pada
vęs adv. Barkui $1,235, nes 
tiek buvo suderėta įnešti. 
Bet pirkimas neįvyko, nes 
pirkėjas su pardavėju nega
lėjo galutinai susitaikyt dėl 
morgičių, ir Butkevičius sa
kosi pareikalavęs iš Bar
kaus -savo pinigų. Barkus 
nenorėjęs jų grąžinti. But
kevičius sugaišęs kelias die
nas bevaikščiodamas į Bar
kaus ofisą ir namus. Paga
lios Barkus davęs jam $200 
“cash,” o likusius čekiais; 
vienas čekis buvęs ant $215, 
antras ant $785. Gavęs tuos 
čekius, Butkevičius sugrą
žinęs Barkui “rasytę” ir sau

buvusis tuomet prokuroras 
su policijos viršininku juos 
papirko ir primokino me
luot. Visi jų parodymai 
prieš Tomą Mooney ir Bil- 
lingsą buvę kreivi ir mela
gingi.

Bet Mooney su Billingsu 
vis dar sėdi, ir ar juos pa
leis, da tikrai nežinia.

AMERIK1EČIAI LĖKS 
PER VISĄ RUSIJĄ.

Amerikos lakūnas John 
Mears, kuris yra aplėkęs or
laiviu aplink visą žemės ka
muolį, dabar ruošiasi lėkti 
Rusijon ir apžiūrėti iš oro 
visą Sovietų žemę. Jis ims 
su savim da vieną amerikie
tį, būtent mechaniką Brow- 
ną iš Clevelando. Kelionė 
prasidės už kokios sąvaitės.

POLICIJA UŽPUOLIKUS 
ATMUŠĖ.

i
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PASIGAMINTI SAU GĖ
RIMO NĖRA PRASI

ŽENGIMAS.
Turėti namuose svaigina

mų gėrimų savo šeimynos 
reikalams nėra joks prasi
žengimas prieš federalinįi 
prohibicijos įstatymą. Taip 
pereitą sąvaitę nusprendė 
Miami mieste, Floridoj, 
Jungtinių Valstijų distrikto 
teismo teisėjas Halsted L. 
Ritter.

Jis taipgi pareiškė, kad 
žmogus gali ir pasidaryti 
svaiginamų gėrimų savo šei
mynos reikalams bei svečių 
pavaišinimui, ir niekas ne
turi teisės jo namų krėsti. 
Nevalia tiktai gaminti ir 
pardavinėti svaiginamų gė
rimų, bet sau galima pasi
gaminti ir turėti.

? kį sprendimą šitas 
teisėjas padarė tūlos Mary 
Finn byloje. Šita moteris 
buvo patraukta teisman dėl 
to, kad prohibicijos agentai 
rado jos namuose degtinės. 
Teisėjas tą moterį išteisino 
ir jos bylą išmetė.

Lietuvių kunigui bausmė 
suspenduota.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke buvo nuteistas Amerikos 
čekoslovakų katalikų vys
kupas Charles Mrzena. Jį 
kaltino tuo, kad bažnytinį 
vyną parduodavo butlege- 
riams. Jis pirkdavęs vyną 
iš valdžios sandėlių neva 
bažnyčioms ir mokėdavęs 
tik po $1 už galioną, o pas
kui parduodavęs jį kur ki
tur ir darydavęs gerą pelną. 
Vien tik pereitais metais jis 
išėmęs iš valdžios sandėlių 
40,000 galionų vyno.

Teismas nuteisė vyskupą 
metams kalėjimo Atlantoje.

Viktoras Dumbra, kuris 
padėdavo vyskupui tą vyną 
išparduoti, gavo 4 mėnesius 
belangės.

Kartu su jais buvo kalti- kainas, pieno trustas išplėšė 
namas ir Youngstowno lie- iš žmonių nemažiau kaip 
tuvių kun. Jonas Petrikanin $3,000,000.
(gal Petrukonis?). Bet jis šitas socialistų vado pro- 
pirmas prisipažino prie kai- testas padarė visuomenėj 
tės, todėl jam duota metai tokio įspūdžio, kad Brook- 

lyno district attorney Bro- 
wer tuojaus pradėjo tyrinė- 

! ti pieno kompanijų biznį.

JAU KELIA PIENO 
KĄINAS.

Vos tik pasirodė spaudoj 
žinių, kad kai kuriose vals
tijose saulė išdegino laukus 
ir ganyklas, pieno trustas 
New Yorke; Bostone ir ki
tur tuojaus pakėlė pieno 
kainas.

New Yorko socialistų va
das Norman Thomas pakė
lė prieš tai protestą. Jisai iš

skaičiavo, kad pakeldamas

kalėjimo, bet bausmė su
spenduota. '

PERŠOVĖ KUBOS RE
DAKTORIŲ.

Pereitą sąvaitę Havanos 
mieste buvo peršautas ir

SAMDO VAIKUS GOLFO 
BOLĖMS VOGTI.

i Tūlas Kurdtz Chicagbje 
* mirtinai sužeistas įtakingas suorganizavo 13 vaikų, kad 

opozicijos laikraščio redak- vogtų golfo boles kai susi- 
torius •
Piktadariai pabėgo 
bilium.

Abelardo Pacheco.1 rinkę į parką sportai lošia 
automo- golfą. Jis buvo nubaustas 

‘užtai $25.

Išrinkta Komisija
Amerikos-Lietuvos 

Ginčams Rišti.
Washington, D. C.—Šio

mis dienomis Lietuvos Pa
siuntinys Amerikai B. K.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS APŽIŪRI ČEKO

SLOVAKIJOS PRAMONĘ Balutis ir Statė Departa-
Iš Pragos pranešama, kad 

Amerikos ambasadorius Ta- 
česky tenai išvažiavo auto-i 
mobilium į provinciją, kad 
apžiurėjus visos šalies pra
monę.

GRAIKUOS DIKTATO
RIUS NUTEISTAS KA- 

LĖJIMAN.
Specialiai sudarytas iš 

parlamento atstovų teismas 
Graikijoj nuteisė buvusį 
diktatorių gen. Pangolasą 4 
mėnesiais kalėjimo ir už
mokėti 86 pabaudos. Jis 
buvo kaltinamas išeikvoji
mu valstybės pinigų.

Socialistų Kandida
tai į Kongresą.

New Yorko socialistų or
ganizacija stato du savo 
kandidatu Į Kongresą. Vie
nas jų yra Norma n Thomas, 
o antras — Heywood Broun. 
New Yorko spauda atsilie
pia apie juos gana prielan
kiai. Net toks stambus bur
žuazijos organas, kaip 
“New York Times,” pripa
žįsta, kad New Yorkui būti
nai reikia turėti Kongrese 
tokį vyrą kaip Norman Tho
mas, kuris turi aiškų nusi
statymą ir drąsiai sako tei
sybę visiems į akis. Dabarti
niai republikonų ir demo
kratų kongresmanai esą nie
kas daugiau, kaip tik gumi
nės stampos savo bosų ran
kose.

Į New Yorko valstijos gu
bernatorius socialistai stato 

Louisąsavo kandidatu 
Waldmaną.

LAIVAS NUSKENDO 
VIDURY JŪRIŲ.

Pereitą subatą Pacifiko 
vandenyne, už kelių šimtų 
mylių nuo krašto, nuskendo 
laivas “Tahiti,” kuris plau
kė iš Naujos Zelandijos į 
San Francisco. Ant jo buvo 
240 žmonių, kurie susėdo į 
valtis ir vilnių blaškomi lau
kė pagalbos. Kiti laivai lei
dosi jų gelbėt.

NEW YORKE 234,850 
BEDARBIŲ.

Cenzo biuras VV'irhingto- 
nepasilikęs jokio ženklo. Gi ne paskelbė, kad darant gy- 
pinigų už tuos čekius Butke- ventojų surašą šį pavasarį 
vičius negavęs, nes bankas 
juos sugrąžinęs jam atgal su 
paaiškinimu: “insufficient 
funds.”

Nors Butkevičiaus ir Bal
kaus advokatai dabar prašė, 
kad teisėjas šitą bylą panai
kintų ir Barkų paleistų, bet 
teisėjas su tuo nesutiko ir 
perdavė bylą į grand jury.

New Yorko mieste buvo 
234,854 bedarbiai, kas reiš
kia beveik 3 ir pusę gyven
tojų nuošimčio. Gyventojų 
New Yorke yra 6,959,195. 
Tai yra tris kart daugiau 
negu visoj Lietuvoj.

Nakties laiku piktadariai 
buvo apsupę vaikų sto

vyklą ir norėjo ją 
sudeginti.

Netoli Elmiros miestelio, 
New Yorko valstijoj, yra 
įtaisyta komunistų vaikams 
kempė, kur dabartiniu laiku 
randasi apie 7j0 vaikų. Pas
kutinėmis dienomis spaudoj 
buvo pasirodę žinių, kad toj 
kempėj jauni vaikai esą 
mokinami komunizmo, “be
dievybės” ir kitokių “bai
sių” dalykų. Taigi kliuksai 
ir kitokie “geri žmonės” nu
tarė tą kempę sunaikinti. 
Susiorganizavo jų apie 2,- 
000 ir 15 rugpiučio naktį iš 
aplinkinių miestelių pradė
jo rinktis prie komunistų 
kempės. Visi jie turėjo ant 
rankovių užsirišę baltus kas
pinus, kad galėtų savuosius 
pažinti.

‘Susirinkę jie tuojaus da
vė kempės vedėjams įsaky
mą, kad į pusę valandos bu
tų išvesti visi vaikai, nes jų 
kempė turi būt sudeginta 
ligi žemės. To reikalaująs 
Dievas ir patriotizmas.

Tarp kempės vaikų kilo 
didžiausia panika. Kempės 
vedėjai tuojaus davė telefo
nu žinią šerifui, kuris pribu
vo su raitais valstijos polici
ninkais ir susirihkusią gau
ją išvaikė.

Priekabių prie tos kem
pės “patriotai” pradėjo jieš
koti jau sąvaitė prieš tai. 
Visų pirma jie atnešė į kem
pę Amerikos vėliavą ir pa
siūlė iškabinti ją virš kem
pės vartų. Kempės vedėjos 
atsisakė tą vėliavą priimti. 
Tuomet kliuksai nuplėšė 
raudoną vėliavą, kuri buvo 
komunistų iškelta, ir sunai
kinę ją, sudegino toj vietoj 
kryžių. Tai paprastas kliuk- 
sų ženklas, kad jie ruošiasi 
keršyt
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mentas pasikeitė notomis, 
kuriomis nustatoma Nuola- 

itinė Tarptautinė Konsiliaci- 
jos Komisija, kaip to reika
lauja pasirašytoji tarp Lie- 
tuvos ir Amerikos Konsilia- 
cijos sutartis.

Šios Komisijos užduotim 
bus apsvarstyti ir taikiu bu
du išrišti bet kokius ginčus, 
kurie ateityje galėtų tarp 

i šių šalių kilti.
Komisijos sudėtis numa

tyta pačioj sutartyje: kiek
viena šalis paskiria po du 
nariu — po vieną iš savo pi- 

. liečiu ir po vieną iš kurios 
nors kitos valstijos piliečių. 
Komisijai gi pirmininkauja 
penktas narys, kuris renka
mas abiejų šalių bendrai iš 
kurios nors kitos valstijos 
piliečių tarpo.

Viršminėtomis notomis 
nustatoma sekanti komisi
jos sudėtis:

Komisijos pirmininkas:— 
Erik Scavenius, buvęs Dani
jos užsienių reikalų minis
teris.

Komisijos nariai yra šie:
(1) Iš Lietuvos pusės: 

Antanas' Krikščiukaitis, Lie
tuvos Vyriausio Tribunolo 
pirmininkas, ir Eduardas 
Beneš, Čekoslovakijos užsie
nių reikalų ministeris.

(2) Iš Amerikos pusės: 
. Evan E. Young, buv. Ameri

kos ministeris Santo Do-
! mingoj ir aukštasai komisa

ras Pabaltės valstybėse, ir 
■ Dr. Clovis Bevilacąua, žino- 

masai tarptautinės teisės ži
novas ir Brazilijos užsienių 
reikalų ministerijos juris
konsultas.

Kanada Uždaro
Duris Imigracijai.

Kanados imigracijos mi- 
^įisteris Gordon paskelbė, 
kad valdžia nutarė nebeįsi- 
leisti daugiau imigrantų iš 
Europos. Bus įleidžiami tik
tai prityrę ir parinkti ūkinin
kai, kurie gali ir turi iš ko 
pradėti ūkį Kanadoje. Įleis 
taip gi vaikus ir pačias tų 
ateivių, kurie jau yra Kana
doj apsigyvenę. Kitokių ne- 
beįleis. Taigi ir Lietuvos 
žmonėms, kurie iki šiol liuo- 
sai plaukė Kanadon, dabar 
jau durys užsidaro. Jiems. reitą sąvaitę perėjo su per- 
lieka tik Argentina ir Brazi- kūnais ir žaibais baisi liūtis, 
lija, kur gyvenimas daug Turbut daugiausia bus nu- 
sunkesnis.
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VOKIETIJOJ MAŽINA
MOS DARBININKAMS 

ALGOS.
Vokietijos metalo ir elek

tros įmonės pradėjo kapoti 
darbininkams algas. Bur
žuazinės partijos dėl to la
bai susirūpino, nes algos 
pradėta mažinti kaip tik tuo 
laiku, kada ateina rinkimai 
į Reichstagą. Buržuazija bi
josi, kad dėl šito algų kapo
jimo rinkimuose gali laimė
ti kairiosios partijos.

Kana- 
į rytus 

miesto,

KANADOS KASYKLOJ 
UŽBERTA 46 ANGLIA

KASIAI.
Britų Kolumbijoj, 

doj, apie 50 mylių 
nuo Vancouvero
Blackburn Coal kompanijos 
kasykloj įvyko nelaimė. 
Apie 300 pėdų po žeme įvy
ko sprogimas ir įgriuvo ka
syklos viršus, užberdamas 
46 žmones. Tuoj pribuvusi 
pagalba pradėjo užgriuvu
sias žemes kasti ir rado du 
lavonu. Ar likusieji bus gy
vi, ar taip pat užmušti, tai 
rašant šią žinią da negalima 
pasakyti.

WORCESTERY POT- 
VINIS.

Per Naująją Angliją pe-

kentėjęs Worcesterio mies- 
i tas, kur pasidarė tikras pot- 

SUMUŠĖ LINDBERGHO ‘ vinis ir gatvėmis vanduo bė- 
DrvnDnA gO kajp Upėmis. Vienoj vie

toj vanduo nunešė tris vai
kus ir tik per plauką jie ne
prigėrė. Kai kur net auto
mobiliai buvo apversti. 
Skiepai prisirinko pilni van
dens ir dumblo. Nuostoliai 
apskaitomi į 82,000,000.

Tarp Bostono kiniečių 
prasidėjo savitarpinis ka
ras. Policija daboja jų skal
byklas.

I
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REKORDĄ.
Pereitą sąvaitę lakūnas 

Hawks perskrido skersai 
Jungtines Valstijas į 12 va
landų ir 25 minutas, pada
rydamas į tą laiką 2,500 my
lių. Jis sumušė Lindbergho 
rekordą dviem valandom 
su viršum. Hawks mano, 
kad greičiau jau nelabai ga
lima lėkti. Jo orlaivis vieto
mis darė po 300 mylių Į va
landą.

TURKIJA ATŠAUKĖ 
SAVO PASIUNTINĮ 

IŠ PERSIJOS.
Pereitą sąvaitę Turkija 

atšaukė iš Persijos savo pa- • 
siuntinį Memdu Šavket Bė- 
jų. Santikiai tarp Turkijos 
ir Persijos pastaruoju laiku 
pasidarė labai Įtempti dėl 
turkų karo su kurdais Persi
jos pasieny. Kūdrai ateina 
iš Persijos ir užpuola tur
kus. Turkai kelis kartus pra
šė, kad Persija padėtų jiems 
kurdus išnaikinti, bet Persi
ja atsisako turkus savo že
mėn įsileisti ir pati nieko 
kurdams nedaro. Tas tur
kus labai erzina. Dabartiniu 
laiku turkai turi sutraukę 
Persijos pasieny 70,000 ka
reivių. Jei kaip, tai tarp šitų 
dviejų šalių gali kilti karas. 
Persija yra daug silpnesnė 
už Turkiją.

NUBAUDĖ ŠERIFĄ.
Maine’o valstijoj teismas 

nubaudė Kennebec kauntės 
šerifą Getchelli 8100 užtai, 
kad jis išleisdavo kalinius 
namo savo reikalus sutvar
kyti. Užsimokėjęs bausmę, 
šerifas rezignavo.
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10 MĖNESIŲ DARBO, 2 
MĖNESIAI V AKACIJŲ.
Fordas šią vasarą užda

rė visas savo automobilių 
dirbtuves ir paleido darbi
ninkus dviem sąvaitėm ato
stogų. Dabar jisai sako, kad 
visoj pramonėj darbininkai 
turėtų dirbti tik 10 mėnesių 
per metus, o du likusiu mė
nesiu turėtų vakacijoms. 
Darbo pertrauka, žinoma, 
turėtų būt vasaros metu, 
kada fabrikuose sunkiausia 
žmonėms dirbti.

Hearsto laikraščių rašy
tojas Brisbane bijosi, kad 
šitoks dyklaikis blogai galė
tų atsiliepti į darbininkų 
protą. Neturėdami ką veik
ti, jie galėtų išvirsti bolševi
kais, anarchistais ar d a ki- 

* tokiais. Štai, jis sako, paim
kite rubsiuvių pramonę. 
Darbininkai čia per vasarą 
neturi darbo, ir rezultatas 
yra toks, kad rubsiuviuose 
daugiausia yra komunistų.

Čia ponas Brisbane storai 
klysta. Jeigu taip butų, kaip 
jis sako, tai visi dykaduo
niai, neišskiriant ir jį patį, 
butų revoliucionieriai. Iš- 
tikrujų gi jie yra didžiausi 
reakcininkai. Tuo tarpu tie. 
kurie dirba ilgiausias va
landas ir prasčiausia yra ap
mokami. dažniausia yra nu
sistatę bolševikiškai. Bris
bane to nesupranta.

Fordas vi a daug gudres
nis už Brisbane’ą. Duokit 
darbininkams du mėnesiu 
apmokėtų atostogų per va
sarą, jis sako, kad jie galėtų 
be jokio rūpesčio pasilsėti, 
tuomet apie bolševikišką 
“rojų” jie visai nesvajos. 
Fordas pažįsta žmonių psi
chologiją.

SIRVYDAS JAU VERKIA
Niekas taip 

Lietuvos tvarkos 
vusis “Vienybės’ 
rius J. O. Sirvydas, 
nė Lietuva jam taip pakvi
po. kad jis metė darbą prie 
Brooklyno laikraščio ir iš
važiavo Lietuvon gyventi.

Bet pasiklausykit, ką jis 
dabar iš tenai rašo:

“Aš esu labai kantrus pa
triotas. bet kaip kuriuos daly
kus randu labai taisytinus ir 
galimus taisyti, šiuo klausimu 
kalbant, reiktų pasakyti, kad 
mokesčių sistema Lietuvoje 
yra mums, Amerikoje pagyve
nusiems. nepriprasta ir keista. 
Patyriau pats ant savęs, kada 
miestely pirkęs darželi žemės 
ir mokėdamas visokius valsty
bės ir savivaldybių mokesnius, 
dabar gavau uždėjimą mokes
čių dar nuo ‘pajamų.’ kurių iš 
niekur neturiu. Čionai teisybė, 
kaip tūli rašė, kad vos spėjai 
savo namelį labiau už kaimyno 
pagerinti, kiemą nušvarinti, 
darželį geriau įdirbti, tuojau 
uždedama mokesniai, kad tu 
už kitus geriau atrodai. Tavo 
kaimynas, 
mėgimą išsigerti.
žemės 
nieko, 
darbštumą 
žingsnį 
nors žemės 
taro pilno, 
kesnį ‘nuo pajamų’..."

Jeigu šitas “kantrus pat
riotas” pagyvens Lietuvoje 
da ilgiau, tai jo patriotiz
mas visai išgaruos.

ij nės tvarkytų savo gyveni-1 
H mą patys, o ne kokie nors 
| kunigaikščiai ar karaliai. 

Užtai mes tokių parazitų ir 
negarbinam.

“Vienybės” redaktorius 
šituose dalykuose yra tikras 
analfabetas. Pavyzdžiui, jis 
remia Smetonos valdžią, ir 
tuo pačiu laiku vadina "did
vyriu” Voldemarą, kurį šita 
valdžia apskelbė valstybės 
išdaviku, bepročiu ir ištrė
mė iš Kauno.

“Jaunoji Lietuva" atliko-!
labai naudingą darbą, jis 
sako, nes patyrė, kad daug 
Lietuvos piemenų nori būt 
karžygiais, panašiais į Vol
demarą.

Tiesiog stebėtis reikia, 
kaip žmogus, kuris užima 
redaktoriaus vietą, gali taip 
painiotis ir pats sau priešta
rauti !
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Į IŠ DARBO LAUKO
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per tinginyste ar 
turėdamas 

10 hektaru, nemokės 
o tu, jeign per savo 

ir vargą vieną
švariau pažengėjai. 

neturėsi ir 1 hek- 
turėsi mokėti mo-

“MANDRUMAS.”
Rutgers Universiteto pre

zidentas Thomas pataria A- 
merikos studentams, kad 
stodami į universitetus ir 
kolegijas jie paliktų namie 
savo “conceit.” Anglų kal
boje šitas žodis reiškia tą 
patį, ką pas lietuvius “man
ei rūmas.”

Nėra abejonės, kad “man
drumas” yra tuščias daik
tas. Bet Brisbane nenori su 
tuo sutikti. Jis sako, kad 
“mandrumas” arba “con
ceit” yra pusiau išsivysčiusi 
jaunuolio ambicija. Tai va
romoji jėga, žmogui “man
drumas” reiškia tą patį, 
ką laikrodžiui spiruoklė 
(sprenžina). Ir Brisbane ci
tuoja vokiečių poeto Goe- 
thės žodžius: 
viskas žuvo: 
tum negimęs

Bet drąsa 
mas,” tai skirtingi dalykai. 
Amerikos mokyklose “man- 
driausi” būna tie jaunuo
liai, kurie gali toliaus bolę 
numesti, arba aukščiau iš
šokti. Tokiems visi pavydi 
ir stengiasi juos sekti.

Bet kas mokykloje Būna 
taip populiarus, tam nevi- 
suomet paskui sekasi gyve
nime. Darvinas mokykloje 
buvo labai nepopuliarus ir 
be jokio “mandrumo,” o 
betgi jis paskui tapo gar
siausiu pasauly mokslinin
ku. Napoleonas taip pat bu
vo labai nepopuliarus mo
kykloje. Korsikoje gimę<; ir 
turėdamas svetimą akcentą, 
jis franeuzų karo mokykloj 
buvo kitų studentų pajuo
kiamas ir visuomet sėdėda
vo kampe vienas. Bet išėjęs 
iš mokyklos, jis tapo-Fran- 
euzijos imperatorium ir bu
vusiais savo mokyklos kole
gomis žaidė kaip lėlėmis: 
vienus jų skyrė savo marša
lais, kitus šaudė.

Taigi “mandrumo” pas 
Napoleoną visai nebuvo, 
bet savo drąsa jis nustebino 
pasaulį.

“Drąsa žuvo, 
geriau tu bu-

ir “mandru-

Lietuvos 
mirusi, ar

KAIP JUS PASIELG- 
TUMET?

Edisonas yra pagarsėjęs 
netik savo išradimais, bet ir 
savo anketomis jaunuo
liams. Nelabai senai jis už
simanė išsirinkti sau įpėdi
nį ir leisti jį į mokslus. Jis 
parašė visą eilę keisčiausių 
klausimų, ir jaunuolis, kuris 
geriausia į tuos klausimus 
atsakė, buvo išrinktas jo 
įpėdiniu.

Šiomis dienomis Ediso
nas vėl rinkosi “šviesiausi 
jaunuolį” iš 120.000.000 
Amerikos gyventojų, ir vėl 
parašė visą eilę keisčiausių 
klausimu. Vienas ju buvo 
toks:

Tyruose atsiduria būrys 
žmonių. Jų tarpe yra 60 me
tų amžiaus mokslininkas, to 
mokslininko žmona, viena 
39 metų amžiaus ponia ir 
jos 6 melų vaikas, du pus
laukiniai vadai ir jūsų myli
ma mergina, kurią jus ma
not greitu laiku vesti. Jus 
esat to būrio viršininkas. 
Maisto liko tik tiek, kad tik 
tris žmonės gali juo pasiek
ti civilizacijos; kiti turi žū
ti. Jums tenka nuspręsti, ku
riuos iš jų gelbėt. Taigi, ku
riuos jus gelbėtumet: ar se
ną mokslininką, ar mažą 
vaiką su moterimis, a?- save 
ir puslaukinius vadus, ku
rie gali jus išvesti iš tyrų?

Atsakymų atėjo tūkstan
čiai, bet' Edisonui geriausia 
patiko tas, kurį parašė A. 
O. Williams, 17 metų jau
nuolis iš Rhode Island vals
tijos. Jis pripažino jį “švie
siu Amerikos jaunuoliu.”

Edisonas buvo paklaus
tas, kaip jis pats tą klausi
mą išrištų. Jis atsakė, kad 
jis pats nežinąs. Nustatytų 
atsakymų į tokius klausi
mus negali būt. jis sako. Tik 
surinkus visą eilę atsakymų 
galima spręsti, kuris jų ge
riausia.

čia matote pagarsėjusį “Mr. Zero,” kuris anais metais orga
nizavo ir šelpė bedarbius Amerikoje. Tikroji jo pavardė yra 
Urbain J. Ledoux. šiomis dienomis jisai vedė New Yorko ak- 
torką Miss Man- White. Jie parodyti čia abudu.

(domus Praeities Dokumentas.

Sunkus laikai fašistų 
žemėj.

Prekyboj Biuras Wash- 
ingtone pasirūpino surinkti 
iš viso pasaulio žinių apie 
tai, kaip kur eina darbai ir 
prekyba. Gautos iš Italijos 
žinios rodo, kad fašistų tė
vynėj dabar sunkiausi lai
kai. Per liejos mėnesį kuzis 
labai paaštrėjo ir dabar ne
simato. kad jis greitai perei
tų. Darbai sumažėjo ir nie
kas nieko neperka, nes žmo
nės neturi pinigų. Sunku 
darbininkams, sunku ir biz
nieriams, nes bankai suvar
žė paskolas,/) valdžia pakė
lė mokesčius. Mažesni biz
nieriai bankrutuoja. Kad 
parūpinus bedarbiams už
darbio, valdžia sumanė tai
syti kelius. Bet tiems dar
bams apmokėti ji lupa mo
kesčius iš tų pačių žmonių.

odų ir avalinės fabrikai. 
Nors bedarbė neina didyn, 
bet ir nemažėja.

Suomijoj darbai pagerėjo.
Ačiū užsienio kapitalui, 

Suomijoj darbai paskutinė
mis dienomis pagerėjo. Au
dimų ir avalinės fabrikai 
dirba beveik pilną laiką. 
Maisto gamyba taipgi paki
lo. Tiktai popieros pramonė 
eina prastai.

drąsuoliais, ir kad jie 
savo karžygius, pirmoj 
Vytautą, antroj Volde-

Anglija gyvena aštrų 
krizį.

Anglija yra pramonės ša
lis. Ji gyvena iš to, ką jos 
fabrikai pagamina ir par
duoda užsieniui. O parduo
ti ką nors užsieniui dabar 
labai sunku, nes visur be
darbė. Tas labai sunkiai at
siliepia į Anglijos pramonę. 
Jos fabrikai stovi uždaryti 
ir darbininkai vaikščioja be 
darbo. Ir tas krizis kol kas 
eina vis aštryn. Visa šalis 
gyvena viltimi, kad neužil
go dalykai pagerės; bet ar 
jie pagerės, niekas tikrai 
nežino.

Argentinoj laukiama gero 
derliaus.

Argentinoj dabar prasi
deda pąvasaris ir javai išro
do labai gerai. Jeigu oras 
nepakenks, tai šįmet busiąs 
geras derlius. Bet fabrikuo
se dalbai eina prastai ir 
daug žmonių vaikščioja be 
darbo. Per paskutinį pus
metį eksportas nukrito apie 
40 nuošimčiu.

Arba kaip 1918 metais pral. Į nukreiptai prieš lietuvių val- 
Olšauskas ir Voldemaras !stybiskumą ii lietuvių tau- 
darė su lenkais “Uniją.” į U^ę. . 
Ne visiems yra žinoma, i 

kad 1918 metais prof. Vol-1- 
demaras ir pralotas Olsaus-j 
kas buvo sudarę su “Kąra-; 
liškaja Lenkijos Vyriausy
be” uniją. Taigi čia paduo
dame tos “unijos” protoko
lą. Štai kaip jis skamba:

“Savam buviui tvartai ap
saugoti nuo išorinių priešų, 
o taipogi vidaus santy
kiams protingai sutvarkyt, 
karališkai lenkiškos vyriau
sybės atstovas Berlyne, A- 
domas grafas Roniker, Len
kų valstybės vardu iš vienos 
pusės, o Lietuvių krašto ta
rybos atstovautojai kun. 
pralotas Olszewski ir prof. 
Woldemar Lietuvių valsty
bės vardu iš kitos pusės su
darė šio turinio sutartį:

“I. Lenkų valdžia pripa
žins ir palaikys lietuvių val
stybės atsakymu, šiomis są
lygomis : 

valstvbės piliečiais prisina- 
žindami, turės turėt visišką 
teisių lygybę visose politi
kos gyvąpimo dalyse.

“(b) Lietuvių valstybėje 
turės būt pripažinta lenkų 
teisė vartot lenkų kalbą tei
smuose ir Įstaigose.

“(c) Lenkai gyventojai 
turės galėt mokytis valsty
bės lėšomis (kaip ir kiti lie
tuvių valstybės piliečiai) tė
vų kalba liaudies ir viduri
nėse mokyklose.

“(d) Bažnyčioje lenkų 
kalba naudosis visiška tei
sių lygybe su lietuvių kalba.

“(e) Pripažįstant reika
lingumą atidaryt lietuvių 
valstybėje aukštąsias moks
lo įstaigas ir matant kalbų 
santykius toje valstybėje, 
turės būt priimtas kalbų 
santykių pavyzdis Helsini- 
kių universitete esamas.

“II. Šalys apsiima viso
kias sutartis su Vokiečių 
valstybe, o pirmoje eilėje 
liečiančias karo ir ūkio da
lykus', daryt po savitarpio 
susitarimo.

“III. Sienos reikalu pri
imtas yra bendrinės sienos 
principas, kurios išvedimas 
įvyks po savitarpio sutari
mo, paremto etnografijos, 
istorijos ir ūkio principais.

“IV. Ši sutartis vykdytina 
tampa pripažinus ją karališ
kai lenkų valdžiai iš vienos 
pusės ir atsakomingiems 
lietuvių valstybės atstovams 
iš kitos, turės galios tik pe
reinamuoju laiku, tas reiš
kia, lig laiko, kai bus gali
ma tvirtą padaryti sutartį 
lenkų ir lietuvių valstybių 
tarpe.

“V. Akyvaizdoje viršiau 
išdėto, Lenkų valdžia imasi 
visokius daryt žingsnius bet 
kokiai agitacijai sustabdyt,

“Berlyne, 30 birželio, 
1918 m.”

i 
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Ar Gali Gyvuliai 
Skaičiuoti?

Japonijoj užsidaro 
fabrikai.

Nekokios žinios ir iš Ja
ponijos. Kas diena užsidaro 
i vis daugiau fabrikų ir dar- 
i bininkai išmetami gatvėn. 
‘ Daug laivų stovi uostuose 
be darbo. Kompanijų akci
jos biržoje krinta, taip kaip 
ir Amerikoje.

Vienas anglų laikraštis 
nesenai į 
kreipdamasis i mokslinin
kus ir šiaip paukščių gyve- 

. nimo žinovus, su klausimu, 
i ar varnos gali skaičiuoti. Iš 
į gautų atsakymų paaiškėjo, 
■ kad varnos, nežiūrint į tai, 
į kad yra laikomos labai gud- 
’ riais paukščiais, yra labai 
i menkos matematikės. < 
neskiria vieno nuo dviejų, į savo išlaidas, 
t. y. skaito tik ligi vieno, o i - ----- --------
visa kita yra — daug. Tai Brazilijoj padėtis prasta, 
matyt iš tokio bandymo. Jei 
į medžioklės budelę įeina, 
varnai matant, keturi žmo
nės ir tuojaus išeina trys, tai

. varna yra įsitikinusi, kad 
(a) Visi lenkai, lietuvių,budelėj nieko nėra ir drą- 
- ’ ~ — - šiai ten tupia. Panašus ban

dymai buvo daryti ir su ki
tais paukščiais. Jie parodė, 
kad visi paukščiai skaičiavi
mo atžvilgiu yra silpnų ga
bumų. Daugiausia galima 
manyti, kad paukščių skai
čiavimo riba yra trys.

Naminė katė yra daug 
gabesnė. Katės gal skai
čiuoti lig penkių ar šešių. Jei 
katė turi keturis kačiukus ir 
vieną iš jų paimti, tai ji tuo
jau imą nerimti ir paslėpto 
vaiko jieškoti. Tečiau, jei 
katė turi 8 ar 7 kačiukus, tai 
vieną gaiima paimti ir katė“ 
nieko nepastebi. Didžiausio
ji beždžionė, gorila, skaičia
vimo gabumais prašoka ka
tę. Jei 5 žmonės pasislepia 
ir keturi išeina, tai gorila 
prie tos vietos neina. Vadi
nasi, ji jaučia pavojų, nes 
matė einant penkis, o grįž
tant — tik keturis.

Daug pasakų yra pasako
jama apie arklių gabumus 
skaičiuoti. Cirkuose yra ro
domi dresiruoti arkliai, 
“gudrieji Hansai,” kurie 
skaičiuoja geriau negu pra
džios mokyklų mokiniai. 
Yra pasakojama apie vieną 
tokį “gudrųjį Hansą,” kuris 
net išlaikęs matematikos 
kvotimus iš 4 klasių, prūsų 
švietimo ministerijos komi
sijai dalyvaujant egzami
nuose. Tečiau nežiūrint to
kių pasakų, mėginimai pa
rodė, kad arkliai, .atmetus 
dresiravimo priemones, nė
ra gabesni matematikai už 
varnas, t. y. jie daugiausia 
gali skaičiuoti tik ligi dvie
jų

padarė ankietą, Australijai daug pagelbėjo 
lietus.

į Australijos kviečių Jau
kai labai kentėjo nuo saus
ros. Bet paskutinėmis die
nomis užėjęs lietus padarė

• daug gero. Žmonių mitin- 
■gas Sydney mieste nuspren
dė, kad valdžia, vietoj kelti 

Jos mokesčius, turi sumažinti

Newfoundlande darbai 
eina geryn.

Newfoundland yra Kana- 
dos provincija. Ji verčiasi 
daugiausia žvejyba, kuri šį
met buvo labai sėkminga, 

i Ypač daug pagauta lašišų 
j (salmonų), kurios brangiai 

Bendra padėtis Brazdi-• Pa: Anglijoj. Didė
jo] prasta. Kavos į užsienį* Te?a.’, todėl nėra

. parduodama nedaug, dar- j11 ,r.1€ ebtj fabrikų, bet ka- 
' bai bina prastai. s-vį os <ilrįa. P1*1??

________ j miškų darbai taipgi eina
Kanadoj dalykai gerėja. , n‘
Kanados valdžios prane-. 

Šimu, paskutinėmis dieno-’ 
mis dalykai tenai pagerėjo.! 
Ypač tas esąs žymu Montre-! ijo, 8 . y

Albertos ir Saskatchewan 
provincijose esąs geras.

- -- /
Čekoslovakija nukentėjo

nuo sausros.

Norvegijoj yra 12,000 
bedarbių.

Valdžios žiniomis, Nor-

čia tarptautinį krizį. Dėl že
mų kainų, parduot į užsienį 

, beveik nieko negalima. Žve- 
; jyba taipgi nelabai šįmet se
kasi. Uostuose daug laivų 
stovi be darbo. Nors šimet 

Per birželio mėrfesį čeko- padėtis nėra taip bloga, 
Slovakijoj nebuvo lietaus ir kaip buvo pernai, vis dėlto 
todėl šįmet bus prastesnis dabartiniu iaiku Norvegi- 
derlius. Audimo pramonė joj yra 12.000 žmonių be 
stovi apmirus. Prastai dirba darbo.

TRUMPOS ŽINIOS Keyporto miestely, N. J. 
valstijoj, prohibicijos agen
tai suėmė alaus bravorą ir 
40,000 galionų gatavo alaus. 
Sakoma, kad tas bravoras 
pristatydavęs alų visam 
New Jersey pajūriui.

Virginijos valstijoj ugnis 
sunaikino Gore miestelį. 
Gaisras kilo nakties laiku ir 
1,000 gyventojų turėjo bėg
ti vienmarškiniai. Manoma, 
kad ugnį padėjo plėšikai, 
kurie buvo įsiveržę į paštą. 
Iš pašto ji išsiplėtė ir apėmė 
visą miesčiuką.

Amerikos republikonų 
partijoj prasideda skilimas. 
Pulkininkas Mann, kuris 
1928 metais rėmė Hooverį, 
dabar tveria naują partiją.

Anglija neįsileidžia Ame
rikos obuolių, nes bijosi mu
sės, kuri Amerikoje yra la
bai išsiplatinus ir labai ken
kia vaisiams. Ji laikosi dau
giausia ant obuolių.

— _ - į r

Rusijos darbo komisaras 
Uglanovas tapo išmestas iš 
vietos. Jis' prigulėjo dėži
niam komunistų sparnui ir 
kritikavo Stalino politiką.

IR ŠIAIP BLOGA, IR 
TAIP NEGERA.

Ligi šiol Wall Streeto 
spekuliantai nervavosi, kad 
Amerikoje perdaug kviečių 
ir kitokių javų. Kada javų 
perdaug, tai jų nėra kur dė
ti ir jų kainos krinta. Spe
kuliantams pataikaudama. 
Washingtono valdžia jau 
buvo išleidus farmeriams 
patarimą mažiau sėti javų. 
Bet štai, užeina nepaprasti 
karščiai ir sausra. Saulė iš
degina Amerikos farmerių 
javus. Dabar, rodosi, speku
liantai su valdžia turėtų 
džiaugtis. Bet ne. Ant Wall 
Streeto kilo tikra panika. 
Tie patys spekuliantai da
bar nusigando, kad farme- 
riai neturėdami ką parduo
ti, negalės nieko pirktis ir 
biznis eis velniop.

Tas parodo, kad kapita
lizmas jau peraugo ir serga

Per 5 pastaruosius metus 
Massachusetts , valstijoj iš
nyko 7,854 farmos.

BROOKLYNO “VIENY
BĖ” VĖL SUSIPAINIOJO.

Mes pasakėm andai, kad 
daug naudingesnis darbas 
yra kiaules ganyti ir bulves 
sodinti, negu būti tokiais 
“didvyriais,” kaip Šarkis. 
Vytautas ar Voldemaras.

Dėl šitos musų pastabos 
“Vienybės” redaktorius p. 
Valaitis bemaž ko negavo 
apopleksijos. Jis negali su
prasti, kaip galima taip pra
stai atsiliepti apie “karžy
gius.” Jam rodos, kad kiek
vienas žmogus norėtų būt 
panašus į Vytautą. Volde
marą arba Šarkį. Ir todėl jis 
sako:

“ ‘Jaunoji Lietuva’ atliko la
bai naudingą darbą išsiuntinė- 
dama paklausimą 
jaunuoliams. į kokį
dar gyvą asmenį jie norėtu bū
ti gabumu panašus. Tuom at
siekta du tikslu: pirma, patir
ta. kad Lietuvos jaunuoliuo
se atgimsta Vytauto dvasia— 
kad jie turi ambiciją pasekti 
didvyrius; būti vadais, karžy
giais, 
gerbia 
vietoj 
marą.’
Jeigu “Vienybės” redak

torius kalbėtų apie tai, iš 
kurio galo geriau kleboniją 
šluoti, tai galima butų su juo 
sutikti, nes jis ilgoką laiką 
buvo pas kun. šleinį už gas- 
padinę; bet kada jis imasi 
kalbėti apie visuomenės rei
kalus, 
monė. 
kad Lietuvos jaunuoliai bu
tu “vadais, karžygiais, drą
suoliais.” ir tuo pačiu laiku 
jis džiaugiasi, kad tuose 
jaunuoliuose atgimsta “Vy
tauto dvasia.”

Jisai nesupranta, kad Vy
tautas ir jaunuolių ambici
ja yra du nesutaikomi da
lykai. Nes jeigu visi Lietu
vos jaunuoliai išaugs ambi
cingi ir savystovųs vyrai, tai nepagydoma liga. Kada jis 
Vytautui vietos tenai nebus, užbaigs savo dienas, jo vie- 
Vytauto dvasia gali viešpa- tą užims socializmas. Tada 
tauti tiktai tenai, kur liaudis dideli maisto pertekliai nie- 
tąmsi, ištyžus ir nemoka pa- kam nekenks, nes jie bus 

gaminami ne spekuliacijos

tai išeina tikra nesą- 
Pavyzdžiui, jis nori,

Kanadoje, Quebec pro
vincijoje, išdegė Masson 
miestelis. Sudegė didelė ka
talikų bažnyčia, didelis da
vatkų klioštorius, šv. Jono 
salė ir buvusi prie jos davat
kų mokykla. Apie 150 šei
mynų pasiliko be pastogės.

Per 5 mėnesius šįmet Ru
sija nupirko Amerikoj ma
šinų už $64,424,500. Ji uži
ma dabar šeštą vietą 
Amerikos kostumerių. 
tai atgal ji stovėjo 
23-čioj vietoj.

i

tarp
Me-
vos

Sirijos tyruose 500 kurdų 
buvo užpuolę turkų kariu- 
menę, bet turkai juos atrė
mė. Taigi kurdų puolimas 
dabar eina jau trim kryp
tim : nuo Persijos, nuo Ira
ko ir nuo Sirijos.

tl ValdvtlS. liv
Mes, kaip ir visi socialis-■ tikslams, bet žmonių gyvy- 

1 tai, stojame už tai, kad žmo-' bės palaikymui.

Kansas. valstijoj užsidarė 
didelis Wichita miestelio 
bankas. Žmonės turėjo te
nai sudėję $3,346,244.

  —

Per šešis mėnesius Ameri
koje pastatyta 1822 nauji 

* orlaiviai.
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Km skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |
; PH1LADELPHIA, PA. Iruskiukai suvisai padūko,: 

Ii SLA. 10 kp. .u.irinkimo.is“s>™ki^t>už<Įare. Sekre-, 
. . x .. , , tonus, P. Rauktys, knygas.
Aną kartą rašiau, kad i susidėjo į baksą ir norėjo eit 

musų kuopos susirinkimas, namo 7_ ___ ‘
įvykęs liepos 2 dieną, buvo sekretoriu apstoio i 
triukšmingas Tame susinn- no k <
kime bolševikai šėlo, kumš
timis stalus daužė, “rezo-; 
liucijas” ii- “Laisvę” skaitė. 
Dabar musų bolševikai no
sis nuleido. Rugpiučio 5 d. 
Įvyko rimtas susirinkimas. 
Čia bolševikai kaip oisteriai 
tylėjo. Nebuvo čia nei “Lai
svės,” nei “rezoliucijų,” nei 
kumščių Į stalą. Galų gale 
pamatė, kad su jais niekas 
neina ir jie lieka ant juoko.

Susirinkimas buvo gana 
. skaitlingas ir užsibaigė ra

miai. Narių duoklės, abiejų 
susirinkimų, tapo pasiųstos 
centrai. Susirinkime buvo 
apie 7 bolševikai ir jie no
rėjo paskaityti savo kokį 
tai “protokolą,” bet susirin
kimas neleido. “Jei atsisky
rėte, sako susirinkusieji, tai 
ir dirbkite sau, o prie mus 
nesikabinkite. Jei norit pri
gulėti prie SLA., tai apsi- 
mekėkit mokesnius ir vis
kas. Kuopoj jus negaspado- 
riausit.”

Dabar bolševikai ramina 
save, kad bylą, prieš SLA.. 
jie laimės ir, per 40 metų, 
mus sudėtą milioną turės. 
Bet... mizerni bolševikėiiai; 
aš manau, kaip jus savo au
sis matot, taip jus ir tą mi
lioną matysit. Joks ant že
mės teismas tų pinigų jums 
nepriteis, išskyrus, žinoma, 
Maskvos.

Dabar jus, vyrai, turit ge
rą progą pasirodyti pasau
liui ką galit. Jus ginatės, 
kad atsimetę Chicagoje nuo 
legalaus SLA. Seimo, jus 
suubagavote jau $1,000. Tai 
gera pradžia jūsų susivieni

BALTIMORE, MD.
Iš musų padangės.

„ __ Šiais metais Baltimorės ir
fu3m7t “ bSevIkai apielinkės gyventojai labai 

ir mėgi- \ nuskriausti. Daugelis negali 
Tečiaus gauti darbo, o čia da nepa- 

i šitas darbas jiems nepasise- kenčiamai Karštis degina.
Jau 43 dienos kaip čia lie
taus nebuvo. Išdžiuvo ant 
ūkių daržovės ir žolės. Jau 
pradėjo džiūti ir medžiai. 

Šalaševičius pagrąsino, kad Rugpiučio 8 d. biskį palijo,

kė. Kiti nariai sekretorių už
sistojo. Tavoriščius Anta
nas Sungaila griebėsi pir
mininkauti, bet čia jam J.

’ bet mažai ką ^gelbėjo. Karš-

Kazimiero draugystės pini
gus.” Sako, 80 narių da yra 
ir 80 šimtų dolerių da ižde 
yra. “Tai kam dalinatės?” 
—paklausiau. “Tai kad nėr 
kam dirbti; visi seni, naujų 
nesirašo, tai ir nutarėm da
lintis pinigus." Taip su Ka
zimiero draugyste.’

Rugpiučio 6 d. švento 
Jurgio draugystė irgi išsi
dalino pinigus. Prieš 20 me
tų tos dvi draugystės buvo

IDIJOTAS. "s°<u,tc

c.

bolševikai neturi tiesos po bet mažai Ką^geipejo.. J^ars- . • Laikė būrelius “žal-
Su«ivieniiimo čarteriu rasi- tis siekia apie 100 laipsnių.rinkrx] vesti h aa X Baltimorės" arei^kupas 
žvėriškas orgijas lošti. Esą. Curiey ragana_ visus ttkin-
mes žinome priemones kaip 
nuo jus apsiginti ir reikalui 
prisiėjus jasias panaudosi
me. Tuomet triukšmadariai, 
šiek tiek, aprimo ir gražu
mu pradėjo prašyti sekreto
riaus P. Raukčio, kad pa
žiūrėtų į knygas ant kiek jų 
mokestys yra užsilikusios? 
Šitie suklaidinti triukšma
dariai, nors visaip plūstasi, 
meluoja, bet gi, matosi, kad 
jie ir paabejoja, ar jų šitas 
darbas jiems nusiseks? Ir ar 
nebus iš SLA. suspenduo
tais ir išbrauktais. Vėliaus 
teko nugirsti, kad daugelis 
bolševikuojančių narių, at
eina pas sekretorių ir užsi
moka savo mokestis. Ot taip 
ir reikia. G. Aini*.

LOWELL, MASS. 
“Darbininko” peckeliai.
Pas mus yra visokių atsi

tikimų, bet jų aprašymų 
rimtuose laikraščiuose nesi
mato. Tik vienas So. Bosto
no purvinas “Dar-kas” daž
nai mus pašmeižia.

Musų kiiubas turi gražų 
Vytauto parką. ’ JĮ valdo 
švarus, jauni vyrai, bet 
“Dar-ke” tūlas “Dzūkelis” 
juos šmeižia. Nors niekas į 
jų vambrinimus nekreipia

jimui. Kuomet mes atsisky- domės, vienok reikia pasa- 
rėm nuo kunigų, tai pra- kad. Vyr2į nekiškit į 
džiai sumesta vos $-0. Ne-,kur nerejkia savo nešvaraus

, musų žmones į jįežUvio Vytauto kalnas 
. . .. . . •persvaras tokiems žmonėms

rėsim kiek ims laiko jumi jkaip jus. Jus važiuokit ir 
sutaunvti milioną. ~ As ma; į darykit savo piknikus ten,

žiūrint į tai, 1—- 
suvijo visą milioną. Pažiu-; _ • • 'T • • s • * .

čiuosius melstis, kad Dievas 
duotų lietaus, bet arcivys- 
kupas per ilgai laukė: rei
kėjo melstis kaip augo dar 
daržovės ir tuomet neduot 
išdžiūti, jeigu jis mano, kad 
jo ir kitų maldų kas nors 
paklausys.

Automobilis užmušė 
lietuvį.

Rugpiučio 8 d. Antanas 
Raulinaitis ėjo iš darbo. 
Prie Monroe st. tilto staiga 
užvažiavo \automobilius ir 
sutriuškino Kaulinaičiui gal
vą. Po 3-jų valandų kančių, 
Raulinaitis ligonbuty mirė.

“Negyvėlis” sugrįžo.
Tūlas William E. Lentz 

buvo kiek laiko prapuolęs. 
Aną kartą rado Carol parke 
negyvą žmogų. Giminės pa
žino, kad tas pats Lentz. 
Rugpiučio 7 d. negyvą 
“Lentz” palaidojo. Tuo tar
pu susiedai pamatė W. E. 
Lentz einant gatve. Matot 
kaip stebuklai įvyksta!

Šventųjų Kazio ir Jurgio 
draugystės likviduotos.
Pereitą žiemą vieną va

karą įėjau lietuvių svetai
nėn. Žiuriu, žilų senelių pri
sėdę. Na, manau, kas čia to
kio įvyks? Tie žmonės iš 
bažnytinės svetainės niekur 
neidavo. Paklausiau pažįs
tamo “kas čia bus”? o jis 
sako: “dalinsimės švento

I

pitonai “šventųjų” karei
vius. Dabar tuos rubus var
toja per maskaradų balius. 
Tai taip persikeitė per 20 
metų. Baltimorietis.

WEST LYNN, MASS.
L. D. K. Vytauto paminė

jimas.
Daugely vietų šis pami

nėjimas jau įvyko, kitur 
yra ruošiamasi paminėti. 
W. Lynn’o lietuvių kolonija 
nors yra nedidelė, palygi
nus su kitų miestų kolonijo
mis, bet neatsilieka nuo di
desnių, _dar nori pralenkti. 
Dvi didžiausios W. Lynn’o 
draugystės: Šv. Juozapo ir 
Sūnų ir Dukterų, bendro
mis pastangomis rengia 
rugsėjo 7 d. Vytauto 500 
metų mirties paminėjimą, 
Paul Lebell parke, Danvers, 
Mass. Programa žada būti 
Įvairi. Dalyvaus: L. J. Cho
ras, Vaikų choras, kalbės 
apylinkės kalbėtojai, ir 
daug kitokių įvairumų bus.

Todėl Lynn’o ir apylin
kės lietuviai, traukite tą die
ną į Paul Lebell parką, kur 
išgirsite, ką nesate girdėję.

Gegutė.

Tarptautinis Agrikultu- 
ros Institutas Romoj numa
to šių metų derliaus 222,- 
905,700 bušeliu kviečių vi
sam pasauly. Pernai btv’ę 
269,909,094 bušeliai.

nau, k’ad jumi neužteks nei 
šimto metų tam atsiekti.

Alesandras M. Jocis.

SPRINGFIELD, ILL. 
Iš SLA. 158 kuopos 

susirinkimo.
Rugpiučio 3-čią dienąRugpiučio 3-čią dieną at

sibuvo mėnesinis susirinki
mas. Geriau gal tiktų sakyti, 
netekusių proto bolševikiš
ka jovalienė. Kaip tik pir
mininkas K. Čičinskas ati
darė susirinkimą, taip ir 
ėmė bolševikai visuose kam
puose staugti. Pirmininkas 
manydamas, kad dėl jo ypa- 
tos bolševikai taip pasiutu
siai šturmuoja, pasitraukė ir 
pavedė susirinkimą vesti 
pirm.-pagelbininkui, J. ša-

kur juodmargės pajus kepa.
Dzūkelis pyksta, kad čia 

renkasi jaunimas ir gražiai 
linksminasi. Jis norėtų ma
tyti visą jaunimą “katali
kiškai” išauklėtą, bet mes 
matom, kad “katalikiškai” 
auklėtos su franeuzais iš 
karų neišlenda. Ponas Dzū
kelis irgi “katalikiškai” au
klėtas ir todėl jis dabar gy
vanašlis. Jis ir senų davat
kų būrys, sudaro jų publi
ką.

Mes patariame, kad Dzū
kas su kun. Strakausku eitų 
pamokyt savo davatkas, 
kad tos pradėtų padoriau 
elgtis ir jaunimą lavintų 
prie švaresnių darbų. Lais
vų žmonių kliubą palikite

kaip kaiba 
PALESTINOJ /

W osn to asi
—tas reiškia “geriausias ką už pinigus gali pirkt." nes 
Eudweiser Barley-Mait Syrup nėra prastų priemaišų, pri- 
dėčkų. dirbtinės spalvos, nė dirbtinio kvapsnio—.jis yra 
100 procentų tyras. Jau virš sepnyniasdešimts metų 
Anheusef-Bush pastatė lauką tam gerumui.

Iaševičiui. Bet ir dabar bol- ramybėje ir per savo sutep- 
ševikai nenurimo. Jie dabar tus laikraščius jų vardo ne- 
spyčius rėžė ir plūdosi ant' valkiokit. Darbininkas.Darbininkas.
Pild. Tarybos. Iš vyrų la-J 
biausia plūdosi ir melavo:! 
Antanas Šimkus, Antanas

BRIDGEPORT, CONN. 
Visko po biskį.

Sungaila, Povilas Jurkonis, į Musų tautininkai pradėjo 
broliai Konstantinaičiai ir j ruošti naujos mados pikni- 
broliai Senkai. Iš moterų: kus. Tie piknikai atsibuna 
Marė Josčikienė, Veronika nakčia tokiose vietose, kur 
Žareckienė ir Malvina La-: nėra žiburių.
gunienė. Čia Įvardintos Pas mus yra daug sen- 
ypatos yra didžiausi 158 kp.i bernių. Kraujas ne rašalas 
triukšmadariai. Jie visi plu- ir jų. Myli gražuoles. Aną 
dosi, melavo ir agitavo už kartą pas vieną gražuolę su
gavo Meldažio svetainėje iš- sirinko net 7 senberniai, 
keptą sovietą. Jie nui’odinė-'Gražuolė ėmė juoktis iš 
jo, kad visa kuopa privalo “bernelių.” Girdi, nors 
prie sovieto prisidėti. Taip- , “praspendinau” 25c. už 
gi kiekvienas narys turi au
kauti po $10 dėl bylos su 
SLA. Labiausia jie siuto 
kaip patyrė, kad birželio 
mėnesinės mokestys į SLA. 
centrą pasiųstos. Nors jie 
visaip įkalbinėjo kuopos iž
dininkui J. Deringevičiui, 
kad pinigus nesiųstų, bet šis 
ėmė ir pasiuntė. Tvarkos 
vedėjas, J. šalaševičius, 
matydamas, kad lietuviški

Sendintas 3 Mėnesius Išdirbant.

Anheuser-Busch

Žiūrėk, kad kožnos kenos 
viršaus butų Tonio pa
veikslas
Knygutė su nurodymais 
kain gaminii gerus val
gius bus nusiųsta kož- 
r.am, kas tik paprašys.

ėmė
Girdi, 

, “praspendinau” 25c.
įžangą į bažnyčią, bet Die
vulis, štai, net 7 bernus man 
atsiuntė. Rimtesni berne
liai nusispjovė ir išėjo, o ne- 
kurie atsinešė medinio al
koholio, rutopi apsikaišę, 
ėmė gražuolę vitot. Neatsi
sakė ir gražuolė išgerti už 
bernelių sveikatą.

Man gaila senbernių, bet 
pagelbėt jiems nieku nega
liu. ’ “ ‘ '

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS—TURTINGAS SUDĖTY—NftR GERESNIO

Parsiduoda visur pas groserius ir dylerius.

Grinorka.
S

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Akto MakertofBu-rch FjttraDryGinger Ale BM-1S7

(Gyvenimo vaizdelis.) 
L

—Tak, talakl... 
laki... ššš... - 
sis 1 
mas bėgo per paskutinius 
Rusijos laukus, tamsiai rau
svas traukinys.

Artinosi paskutinė Rusi
jos gelžkelio stotis.

Sename ir nublukusiame 
vagono kampe sėdėjo And
rius ir ką tai, parėmęs ran
komis galvą, mąstė. Iš po 
juodų plaukų, nusvirusių it 
vynuogių kekės, matėsi mė
lynos aukštaičio .akys, ku
rios rodė, • kad jis šį kartą 
skendo melancholijoj.

Pro lėtai virpančias jo lu
pas buvo girdėti tylus gar
sai:

—Nelaimingas... Nelai
mingas... Kas bus, jei brolis 
ir pažįstami sužinos, jog aš 
buvau bepročių namuose?... 
Prakeiktas likimas stūmė 
mane į Rusijos fabrikus... 
Ak, Piketavę!-... Tu mane 
laikei iki tol, kol įvyko eks
ploatacija, kol mane pada
rei bepročiu... Nelaimin
gas... Nelaimingas... Bet?—

Jis pakėlė galvą ir nuliū
dusiomis akimis permetė vi
są vagoną. Paskui vėl tęsė 
toliau:

—Juk aš dabar sveikas! 
Dr. Svetovas sakė:— Tik 
neliūdėk, mažai apie viską 
galvok, buk linksmas ir ra
miai gyvenk; niekuomet 
daugiau nesusirgsi proto li
ga... O brolis Pranas?... 
Kaip gražiai rašo laiškus!... 
Tikrai, aš parvažiavęs gy
vensiu pas jį kaip pas tikrą
jį brolį!... Aš neturėsiu to 
rupesnio, kuris galėtų pa
veikti* į mano smegenis... O 
dabar Lietuvoje taip gražu, 
gera!... Tiek laiko aš jo ne
bematęs!... Kaip išsiil
gau!...—

Paskui greitai atsistojo. 
Priėjo prie netoliese gulėju
sio‘čemodano, atidarė jį, ir 
iš padėvėtos knygos išsiėmė 
glėbį laiškų. Pavartęs, pasi
ėmė vieną, vėl uždarė če
modaną ir priėjęs prie lan- 
goėmė pašnybždomis skai-I 
lyti:

“Tik parvažiuok!... Argi 
ne linksmiau bus čia gyven
ti?... Mes išsiilgę laukiame 
tavęs. Dabar pas mus vasa
ra. Pats linksmumas. Pievas 
baigiame šienauti. Rugiai 
jau ima baltuoti. Soduose 
raudonuoja vyšnios. Noksta 
kriaušės ir obuoliai... Lau
kuose per dienas skamba 
kaimiečių dainos... Sekma
dieniais susirinkęs jauni
mas gražiai linksminasi 
prie nesenai pirkto, naujo 
armoniko. Labai ramu...

“Sužinoję kaimo mergai
tės, kad tu rengiesi mus ap
lankyti, džiūgaudamos lau
kia.

“Atvažiavęs gausi savo 
dalį, dešimts hektarų, duo
siu ir gyvulių. Beabejo, atsi
veši nemažai pinigų ir gra
žiai gyvensime, o ypač, kar
tu bus daug linksmiau...” 
Čia nutruko Andriaus žo
džiai. Pasigirdo traukinio 
švilpukas. Pro pravirą va
gono langą jis išvydo stotį 
ir ėmė šypsotis, o širdis pla
kė vien džiaugsmu.

II.
Saulėtą sekmadienio ry

tą, dar rūkstant iš trobelių 
kaminų dūmams ir beke
pant mergelėm blynus, per
bėgo per kaimą žinia:

—Grįžo iš Rusijos And
rius Tilutis.

Vidurdienį apie And
riaus grįžimą jau kalbėjo vi
soje apylinkėje.

Laikraščiais nukabinėto

je Prano trobelėje, už ap-1 
krauto lietuviškais sūriais ir j

I
----  ‘ L L. tak ta- kumpiais stalo, sėdėjo And-
... ššš... — rangydama- Hus ir pamažu valgydamas 
kaip gyvatė, šnypšda- pasakojo

kaustytas skurdo ir vargo 
retežių, bado spiriamas ėmė 
elgetauti. Iš Prano, ne vien 
kad negavo tėvo palikimo, 
bet buvo dar skaudžiau, kai 
atėjęs Andrius j gimtąjį kai
mą, būdavo išmestas tikro-

> susirinkusiems 
kaimynams apie Rusijos gy-: 
venimą.

Nors Andrius norėjo pa-; jo brolio. Sužinojęs Pranas, 
slėpti savo nusiminimą ir ■ kad Andrius randasi kaime, 
būti linksmu, bet širdyje, bėgdavo jis su kumščiais, su 
verdanti nerimo banga ne- lazda ir negailestingai muš- 
leido jam būti ramiu. Pro damas alkaną ir išbadėjusi 
jo lupas skverbėsi žodžiai, 
apie pergyventas dienas Ru
sijoj, o galvoje sukėsi di
džiulis, tūkstantinis minčių 
ratas:

—Kur mano piniginė su 
dviem tūkstančiais rublių?.. 
Kas pavogė ją iš manęs?... 
Plėšike!... Koks tu negailes
tingas!... Ką dabar pasakys 
Pranas kai sužinos, kad ma
ne apvogė, kad mano kiše- 
niuje pasiliko vos dešimts 
rublių?...

Nors Andrius vengė, tuoj 
atvažiavęs, sakyti Pranui 
apie savo nelaimę, bet kan
kinamas Įkiriausių minčių 
ir verčiamas gyvenimo ap
linkybių, turėjo apie tai pa
sipasakoti. 
. Sužinojęs Pranas apie 
Andriaus nelaimę, vietoj 
užuojautos ir pasigailėjimo, 
ėmė su žmona jį persekioti, 
išmėtinėti jam ir neapkęsti.

Ir dabar, nors soduose 
geltonavo kriaušės ir kabo
jo dideli, gražus, žalsvai 
raudoni obuoliai; nors lau
kuose dar skambėjo paukš
čių ir lietuvaičių dainos; 
nors žvaigždėtomis ir mė
nesienos naktimis linksmi
nosi jaunimas prie naujos 
armonikos; Andriaus gyve
nimas liko sudrumstas. Per 
dienų dienas, Pranas nepra
tarė jam broliško žodžio, 
visaip jį niekino ir neap
kentė.

Andrius sukandęs dantis 
nešė sunkią širdgėlos naštą. 
Jo akys, kurios dar prieš ke
lias dienas degė tėvynės ir 
brolio meile, dabar buvo 
nubudę ir ašarotos. Širdy, 
meilės ir kančių deivė, susi
krovė laužą.

Jis paimdavo, kaltais, ra
šytus jam gyvenant Rusijoj, 
Prano laiškus ir trumpai 
perbėgęs juos akimis, vėl 
dėdavo, drebančiomis ran
komis, į čemodaną. Jam da
bar atrodė, kad plyš širdis, 
ar sprogs galva ir jis skirsis 
su Pranu amžinai. •

Nekaitą Andrius buvo 
nusistatęs eiti Į sodžiaus pa
kalnę ir nertis Į skaistaus 
upelio bangas; bet vėl susi
laikydavo, manydamas, kad 
Pranas jo pasigailės ir duos 
sklypelį žemės, ar kuiną, ar 
sulysusią karvutę; arba 
nors liausis jo neapkentęs ir 
duos jam ramybę.

Laikas bėgo, o Andriaus 
gyvenimas kas kart darėsi 
skaudesnis.

Neapkenčiamas ir visaip 
Prano niekinamas, Andrius 
susirgo smegenų 
mu.

Naudodamasis
Pranas, kaip tyčia, Andrių 
ėmė vadinti bepročiu ir pa
sklido visame kaime, buk 
Andrius “durniuoja.” Po tri
jų savaičių, nors silpnas, 
Andrius apleido lovą. Už
girdęs žmones jį vadinant 
bepročiu, idijotu, dar la
biau susigraužė. Jis veng
davo susitikti žmogų, nes 
jam atrodė jis giltine.

Pagaliau, po penkių die
nų pasveikus jam, Pranas 
išvarė iš namų.

III.
Neturėdamas pastogės, 

visų niekinamas ir vadina
mas idijotu, Andrius, su-

i

uždegi-

proga,

brolį, išvydavo iš kaimo.
Baigėsi lietingosios ir 

purvinos rudens dienos. Ar
tinosi baltutė žiema.

Andrius matė, kad žmo
nėse nėra pasigailėjimo, 
kad kiekvienas jį atstumia 
ir vengia priglausti jo su
daužytą ir pamėlynavusį 
kūną. Jis pasirinko prie ka
pinių nuošalesnę vietelę ir 
susilipdė iš velėnų ir molio 
lindynėlę — urvą.

šaltomis ir žvaigždėto
mis žiemos naktimis, sėdė
davo Andrius savo pastogė
je ir klausydavos vilkų dai
nos, kurie staugė miško gi
lumoje ir baugino apylinkės 
gyventojus. Andriui jie ne
buvo baisus. Jis galvojo eiti 
pas juos ir mirti, arba gy
venti su jais.

Pro suakmenėjusias ir 
mėlynas jo lupas, kartais, 
pasigirsdavo silpni žodžiai:

—Išalkęs vilkas nebūt
toks žiaurus, kaip mano tik
rasis brolis... Jis kvietė ma
ne, jis buvo toks geras ir 
gražus angelo kaukė... Jis 
daug žadėjo... Nelaimei 
man ištikus, jis sudrumstė 
mano gyvenimą... Jis pada
rė manė amžinu elgeta... O, 
Viešpatie! — jo žodžiai su
stiprėdavo. —Aš idijotas!... 
Idijotas!... 
teisybė?... 
žmonės, — 
broliais?...

—Aš jam dovanočiau vis
ką. Aš pabučiuočiau jo lu
pas ir jį broliškai mylėčiau, 
jei jis tik leistų man įeiti į 
gimtąjį kaimą ir pasirinkti 
sudžiugusios duonos plutą... 
Bet jis?... Jis beširdis!... tik
rasis brolis..

Pranai!... 
tavo brolis? 
Idijotas? !...

Jo žodžiai 
kapinių tylą, 
akyse sužibėdavo it brili- 
jantai, ašaros ir nuriedėda
vo per sudžiovusį ir pajuo
davusį jo veidą. Paskui da
rydavosi baisu. Braškino su
kandęs dantis, pakeldavo 
rankas ir su išskėstais ir 
lenktais, it erelio nagais, 
pirštais, griebdavo savo še
šėlį.

Iškankintas bado, vos gy
vas, vieną šaltą pūgų vaka
rą, eidamas pasirinkti duo
nos trupinių, krito sustingęs 
Į baltojo sniego patalą ir už
merkė akis amžinai.

Montevideo.

—Aš idijotas!.
Pasauli!... Kur 

Kas tavo dulkės, 
- kurie vadinasi

Pranai!... Kur 
.. Kur Andrius

sudrumsdavo 
Mėnesienoje,

Redakcijos Atsakymai.
Gegutei. — Jūsų kores

pondenciją žymiai sutrum- 
pinom. Tokių raštų, kurie 
turi apgarsinimo turinį, re
dakcijos, paprastai, nede
da, nes tai apmokamų skel
bimų sritis.

Adomui Matikoniui. — 
Apie priėmimo sąlygas į 
Amerikos kariumenę, re
dakcija žinių neturi. Mes 
abejojam, kad tamstą pri
imtų: viena, jus nemokat 
anglų kalbos, antra, teko 
girdėti, kad rekrutavimo 
punktai pilni jaunų vyrukų 
norinčių stoti į kariumenę. 
Dėl pastojimo į Kanados 
kariumenę tamsta gali atsi
klausti vietoje.



—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas gyvas, tėve! Iš 
kur gi taip keliauji?

—Buvau pas zakristijoną 
pypkių parūkyt.

—O kas pas jį girdėt?
—Žinai, Maike, jis pasa

kė man gerą naujieną. Sa
ko, Finlendijoj žmonės su
siorganizavo ir pradėjo ko
munistus razumo mokyt. Sa
ko, sugauna kur komunistą 
ant stryto, tuojaus kelines 
numauna ir paleidžia į svie
tą vandravoti.

—Tai kas čia gero?
—Čia, vaike, yra geras 

būdas su ištvirkimu kovot, 
ba kaulų žmogui nesulaužo, 
tik sarmatą padaro ir palei
džia. Aš mislinu, kad mums 
reikia taip pat susiorgani
zuoti ir pradėti mergoms 
andarokus maut žemėn. 
Katra tik eina nepadoriai 
apsirengus, tuojaus tokiai 
sijonas šalin ir d a Į sėdynę 
įkrėsti. Tegul padla apsi
velka kaip reikia.

—O ką tau kenkia mergi
nų sijonai, tėve?

—Argi tu, Maike, neskai
tei gazietose. kad Italijoj 
buvo didelis žemės drebėji- 
,mas, o Amerikoj dabar užė
jo tokie karščiai, kad išde
gino visus farmerių laukus. 
Išdžiuvo visi pynacai ir gali 
būt didelis badas. 
• —Bet ką tas turi bendrą 
su merginų sijonais, tėve?

—Žinoma, kad turi. Dėl 
trumpų sijonų Dievas ne
duoda lietaus ir per tai vis
kas išdžiuvo.

—Niekus kalbi, tėve.
—Jes, vaike, rodos nie

kai, ale Dievui tas nepatin
ka. Kas tai matė, kad sijo
nai butų aukščiau kelių? 
Juk tai veda žmogų prie 
blogu misliu. Tik tu nueik' , . • • - . ,
bažnyčion ir pažiūrėk, kaip ,r VIS« svleti» knt1'
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Imigracijos Kontrole
Savo pranešime.

į E. Hull. Imigracijos Gene- 
j ralis Komisijonierius. ]

. Harry laike gero ir blogo oro 
Suvirš 30 socialės tarny- 

is. paro- stės draugysčių turi savo at- 
'do, kad Ellis Island ir kitos j stovus ant salos. Draugysčių 
imigracijos stotys šiandien atstovai aplanko sulaikytus 
daugiau aprūpintos negu imigrantus net kelius sykius 
reikalinga. Rubežinė sargy- į dieną. Jiems duoda jų kal
ba organizuota kaip skauta- boj knygų ir laikraščių. Su- 
vimo ir susekimo vienetą, randa gimines ir draugus ir 
kuri stengiasi sustabdyti ne- praneša jieąis ko tie sulai-

■ — - ■ ■ ■ — ■   " ■ '   

Senovės Žmonių Fantazija
Šiandien mums įdomu, kengūros, labai gerai šoki- 

kuo domėjosi senovės žmo- nedavę. Jie gulėdami aukš- 
nės, keliaudami į kitas šalis, tielninki savo koja pasida- 
kokias jie žinias pasakojo rydavo nuo saulės pavėsį, 
sugrįžę savo šalin? Ar jie kad nebūtų karšta, 
irgi norėjo kur nors ašigaly į Indijoj buvusi Nomadų 
atrasti geležinės anglies giminė, kurių kojos kaip 
klodus, daug grožėtis tik gyvatės raitėsi. Šalia jų bu- 
naujybėms, kaip kokie eks^vusios tautos žmonės turėję 
kursantai? i tokią gerą uoslę, kad, uos-

Liko iš anų laikų užrašy- tydami gėlių ir šaknelių 
tų įvairių senovėj padarytų kvapą, tegyvenę. Jie burnų 
kelionių aprašymų ir ke
liautojų papasakotų kai ku- 

  __ rių pastebėjimų. Jie buvo 
1,000 iš jų yra imigracijos ‘ truojami prie egzaminų sta- rimtai tikimi, o mokslininkų 
inspektoriai 900 žmonių y-’lėlių ir jų vardai patikrina-pripažinti tikrais, “ 
ra nariai rubežinės sargy- i " ’________
bos. kurie turi prižiūrėti vi- panijos pristato kuomet lai- mokslo tiesos? 
sus Suv. Valstijų : 
rubežius. Jie saugoja 
liūs plotus žemė: 
mi motorus, 
liūs, laivus, 
nekurie pėkšti atlieka 
darbą. Jų užduotis suimti 
tuos ateivius, kurie nesi
kreipia prie imigracijos ins
pektorių.

Pereitais metais beveik 
30,000 tokių ateivių buvo 
suimti. Suvirš 790,000 trau
kiniu. laivu, busu ir auto- 
mobilių buvo sustabdyti ir 
peržiūrėti. 471 automobilius 
vežant ateivius arba drau
džiamus daiktus, buvo su
imta. Du vyrai stovi prie 
kiekvienos svarbesnės vie
tos.

Šių dienų Ellis Island.
Šiandien Suv. Valstijose 

kad taip yra apie 215 Įvažiavimo uo
stų, Įskaitant 26 orinias sto- 

itis. Vienok, daugiau ateivių 
New Yorko 

uostą negu per visus kitus 
uostus krūvon sudėjus. Bet 
dėl sumažintos imigracijos, 
Ellis Island, didžiausia A- 

I merikos Imigracijos stotis, 
yra ekonomiška problema.

Išegzaminavimas ateivių 
į užsieny sumažino skaičių a- 
jteivių Ellis Islande. Pir- 
miaus, beveik visi ateiviai, 

j kurie atvyko i New Y'orką, 
'apart pirmos ir antros kla
psės, buvo vežami Į Ellis Is- 
jland peržiūrėjimui. Dėl di- 
' dėlių pulkų naujai atvyku- 
jsių, egzaminavimas trukdy- 
; davosi. Šiandien yra dau- 
igiau aprūpinimų ant salos, 
į negu reikalinga.

Iš viso yra 27 triobos ant 
: Ellis Island, skaitant ir li- 
i gonbučius. Sulaikyti atei- 
I viai turi didelius, šviesius, 
; gerai vėdintus kambarius. 
; Yra vaikų žaidimui vietos

praneša jie^s ko tie sulai-
legališką ateivių Įvažiavimą kyti ateiviai ęęikaląuja.
. ' . Mažai permainų * įvyko

o---- ----------- • peržiūrėjimo procedūroj,
lauja net 3.000 darbininkų naujai atvykusių ateivių, 
vedimui savo darbo. Apie Pirmiausia ateiviai užrevis-

į šią šalį.
i Imigracijos Biuras reika-

Apie Pirmiausia ateiviai užregis-

_______ , “užpa-
mi iš sąrašo, kurį laivų kom- Į tentuoti” ir skelbiami kaip

žeminius vas atvyksta. Po tam, jie
i dide- medikališkai išegzaminuo- stotelis “moksliškai 

gelžkelius. ark-
aeroplanus ir

savo

štai žymufe filosofas Ari-
_____  — r pasa- 

yartoda- į iami, moteriškų ir vyriškų! koja, lyg šių laikų fantasti-

' naujas žmonių gimines. Pa- 
Į šakojo, esą žmonės žmogėd
ros milžinai. Jų net skyrė 
tris rūšis: vieni su didžiulė
mis ausimis, kiti su arklio 
kojomis, a treti visai be lie
žuvio, visai negąlj kalbėti, o 
tik susirodą ženklais. Taip 
pat esą žmonių, kurių žio
tys tokios mažos, kad gerti 
g-alį tik su šiaudeliu. Esą gi
minių, kurių moterys gim
dančios tik po vieną kūdikį, 
tautų, visai subezdžionėju- 
sių, plaukuotų, be ausų, be 
nosių...

žodžiu, visokiausių fan
tastiškų dalykų, kurie rodo 
ano meto žmogaus palinki
mą į tuščias fantazijas, no
rą matyti kas negalima — 
viršgamtiška.

VISOKIOS ŽINIOS
Gaisrai Naikina | 

Lietuvos Miškus.

sunkiai žmones koroja. 
Taip buvo senovėj: kada 
svietas ištvirko ir pasileido, 
tai Dievas užleido didžiausi 
patapą ir išniščijo viską iš 
padamenijos.

—Šventam rašte, tėve,
yra daug kas parašyta. Bet 
tai da nereiškia, 
buvo, arba, kad taip gali 
būt.

—Na. gerai. Maike, paro-■ įvažiuoja per 
dyk tu man iš švento rašto 
nors vieną dalyką, kurio 
niekad nebūtų buvę ir ku
ris dabar negalėtų atsikar
toti.

—Gerai, tėve, paimkim 
šventą Elijošių. Biblija sa
ko, kad jis nuvažiavo Į dan
gų su visais ratais ir dviem 
arkliais. Nagi pabandyk tu, 
tėve, padaryt tokią ekskur
siją.

—Na, čia tu mane sukri
tikavai, Maike. Aš su ark
liais ir su ratais į dangaus 
karalystę nuvažiuot nega
liu. Ale tu, Maike, su savo 
mokslu irgi tenai nedasi- 
gausi.

—Mano mokslas ir ne
tvirtina, kad Į dangų galima 
nuvažiuoti. Taigi tu jo kriti
kuoti negali, tėve.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai pasakyk, 
kodėl jus mokslinčiai nega
lit duot žmogui razumo?

1 —Tavo klausimas man
- neaiškus, tėve. Kalbėk aiš-j 

kiau.
i —Aš tavęs klausiu, Maike, I 
kodėl jus kritikuojat kuni
gus ir Dievą, o patys nieko Į 

'gero nepadarot? Kodėl jus! 
negalit padalyt taip, kad! 
i žmogaus galvą razumo ga-

■ lima butų pripilti samčiu 
taip, kaip zupės? Razumą!

U tiktai Dievas gali žmogui j 
suteikti, o jus tik liežuviais! 
malat

!

gydytojų; vaikai paprastai 
egzaminuojami su motino
mis.

Iš nekuriu šalių ateiviai 
turi išlaikyti žinojimo egza
minus. Perėję visus šiuos 
egzaminus, imigracijos ins
pektoriai imigrantų užklau
sia pas ką vyksta ir kiek pi
nigų su savim vežasi

Ateivis negali apleisti
Ellis Island be išvažiavimo iz-uiuiuų, n ui iv- ncuuo oaim 
bilieto. Sargai prižiūri vi-1 skylėj turėjo po du akies o- 
sus didelius kambarius ir buoliu, o kitų akys buvo pe- 
neleidžia ateiviams išeiti be tyse. Buvę žmonių turėjusių 
to bilieto. FL1S. tik vieną koją ir su ją, kaip

inių romanų rašytojas—esą, 
Himalajuos gyvenę žmonės, 
kurių kojos buvę nukreiptos 
į užpakalį. Kiti dar tą tiesą 
papildo, kad, esą, tų žmonių 
kojos turėjusios po 8 pirš
tus.

Kiti pasakoja,' esą, Afri
koj buvę žmonės, kurie tu
rėję šuns galvą ir šuniškai 
lodavę. Taip pat čia buvę 

■ žmonių, kurie vienos akies

visai neturėję ir visai neval- 
gydavę.

Afrikoj buvę žmonių ny
kštuku. kurie medžiuose gy
veno ir dirbo sau lizdus. 
Taip pat buvę žmonių, ku
rie gyvendavo po 150 ir 
200 metų, jaunystėj būdavę 
balti, o senatvėj juodi, kaip 
negrai. Vidurinėj Afrikoj 
gyventojai turėjo tokias 
ausis, kuriomis visą galvą 
užsidengdavo...

Ir tuos dalykus pasakoja 
rimtai, paremdami gausiais 
faktais. Pav., nurodoma, 
kad Romos karys Pitejas at
važiavęs į tas sritis, kur da
bar gyvena lietuviai ir ra
dęs žmones, kurie guldami _
galėję vieną ausį pasikloti, j laikė jo automobilių, atėmė 
o su kita užsikloti. ; iš jo 17 metų amžiaus mer-

Viduramžy pradėjus | giną, kurią jis išsivežęs pa- 
daugiau keliauti, padaryta j važinėt, ir įsivertę ją savo 
daugiau atradimų. Ir tais i mašinon nudumė savo ke- 
laikais dar “atrasdavo” i liais.

“L. Ž.”

JUODVEIDŽIAI ATĖMĖ 
IŠ BALTVEIDŽIO 

MERGINĄ.
North Carolinos valstijoj, 

Rakeigh miestely, 22 metų 
amžiaus baltveidis Rodgers 
pranešė policijai, kad už 
miestelio 3 juodveidžiai su-

U

I Nesenai su vienu baltu 
gydytoju karštoj atogrąžų 
Afrikos srity atsitiko ne vi
sai paprastas nuotikis. Tas 
gydytojas buvo vienos ligo
ninės vedėjas ir tyrinėjo 
atogrąžų kraštų ligas, o 
ypač miego ligą. Numirus 
miego liga vienam negrui, 
gydytojas sumanė patyrinė
ti lavono smegenis, norėda
mas susekti miego ligos vei- 

- t . !kimą. Išėmęs negro smege-
Žmonės patys pasakoja, njs, gydytojas per ligoninės 

jog Pne jpsų valdžios jie pasiuntinį, jauną negriuką, 
visuomet bėgdavę miškų ge- pasiuntė juos namo; - kad 
sinti ir kasdavę ravus, kad grįžęs galėtų tyrinėti. Lyg 
užkirtus gaisrui kelią. Bet tyčia tą dieną gydytojas dėl 
dabar jie nenorį to daryti. • tarnybos pareigų labai vėlai 

Kodėl taip yra. ’ parėjo namo ir dar labai al-
Atsakymas lengvas. Prie kanas žmona pastatė sta- 

rusų valdžios jiems nereikė- jan įg smegenų kotlietus, ku- 
davo mokėti jokių mokės- riuos gydytojas suvalgė 
čių už vuogas ir grybus, labai gardžiuodamasis. 
Žmonėms valia buvo netik “Klausyk” — tarė jis paval- 
vuogauti ir grybauti, bet jie gęs žmonai — 
galėdavo ir žabų pasirinkti, vardą to mėsininko, 
ir galvijus miške paganyti, pardavinėja tokius skanius burius.

Valstiečiai neina jų gesinti, 
nes valdžia neleidžia jiems 

nei vuogauti nei grybauti.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad šią vasarą tenai 
išdegė dideli miškų plotai. 
Vietos gyventojai nesisku
bina miškų gesinti, o kai 
kur net džiaugiasi, kad 
jie dega.

Naujas Susisiekimo Budas
KELEIVIS

Škotijoj dabar daromi mėginimai su nauju vagonu, kurį išrado škotų inžinienus George Ben- 
„ie Sat yra panašu, i mibiniška ir „e ien>e ritasi bet lekia uzkatantas ant rejes
kuri yra pritaisyta jo viršuje. Jį varo pritaisyti iš abiejų galų propelerai. Taigi vartojamas 
orlaivių principas, c _________________

Į LENKAS PADEGĖ NA
MUS IR PASIKORĖ.
Manchester, Conn. — Pe

reitą sąvaitę lenkas vardu 
l Viktoras Waichen čia pade- 
1 gė savo namus po numeriu 
10 Golway st. ir paskui pa
sikorė. Manoma, kad nuo 

i gėrimo jam susimaišė pro- 
' tas. "Tik per plauką nesude- 
i gė visa jo šeimyna.
I PAJIEŠKQJIMA1
i YRA pajieškoma po tėvais Majidv 
1 Lipnickiutė, po vyru Dagiliene. Gy- 
į vena ant farmos, rodos, Connectieut 

ar Massachusetts valstijose. Pajieško 
brolis Julius Lipnickas, širdingai 

! prašo atsiliepti ją pačią ar kas žinot 
apie ją, tai prašom pranešti sekan- 

! čiu antrašu: J. Markus, 911 N. Sa- 
; eramento Blvd., Chicago, III.

I

5

APSIVEDIMAI-
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui, aš esu vaikina*, neve
dęs, 36 metų. Norėčiau susipažinti su 
lietuvaite. P. S.
Box 822, Nat. Military Home, Kans.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio be vaiky, nuo 28 iki 40 me
ti;. Turi turėt savo namus arba pini
gų, gerą darbą arba būti tinkamu 
prie biznio. Aš sustoviu neblogai. 
Esu našlė, 37 metų amžiaus, pesenai 
pribuvus, trūksta pažinties. J Kurią 
interesuotus, meldžiu atsilankyt 
ypatiškai arba rašykit prisiūdami 
savo paveikslą. Pareikalavus, f sugrą
žinsiu Atsakymą duosiu kiekėienam. 
Nereikalingi, nerašinėkit.

L. S.
11351 Nagel st., Hamtramck, Mich.

............ .

Aš Tau Pasakysiu Moteries Paslaptį Į
‘ ALBE G. |
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Sanetti sėdėjo prie stalo ir skaitė laikraštį. Aš prigu
liau į lovą ir sumerkęs akis pradėjau snausti, kai trenk- 
telėjo kambario duris ir į vidų įėjo žmogus. Pusiau pra
vėręs akis išvydau suprakaitavusį ir raudoną Emiliaus 
veidą.

Iš visa ko buvo matyti, kad su juo atsitiko kas nors 
bloga.

Jis atsisėdo k pridususiu balsu ėmė kalbėti:
—Sanetti! Nors iki šiol aš viską slėpiau ir tylėjau/ 

nesakydamąs net ir tau, bet dabar turiu išduoti savo pa- j 
slaptį ir viską nuodugniai papasakoti.

Sanetti pastūmė laikraštį į šoną, atsilošė kedėje ir 
nustebęs ištempė akis. Aš palengva apsiverčiau ant kito 
šono ir susidomėjęs ėmiau sekti Emiliaus kalbą.

—Šiandie lygiai dvi sąvaitės,—pasakojo Emilius— 
kaip susitariau su Elida eiti į pliažą pasimaudyti. Pasisky- 
rėme valandą ir susitikimo vietą. Visą parą išsiilgęs lau- 

į kiau to vakaro. Sulaukęs penktos valandos, buvau jau 
, prie “casiklos” Nr. 47, nes ten sutarėm susitikti.

—Pamažu priėjau prie jos ir patuskenau dureles... 
į Kelies sekundės ir jos prasivėrė. Nustebau, apsvaigau ir 
; susigėdžiau.

Sanetti pasvirėjo, išsižiojo ir dar labiau įbedė akis 
Į Emilių.

jc • _ • ? ____ ji___ n
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Sanetti pasvirėjo, išsižiojo ir dar labiau įbedė akis

T

panelė švenčiausia yra apsi-i 
rengus — drabužiai nuo1 
galvos iki žemės.

—Tai yra senoviška ma
da, tėve. Senovėj žmonės 
viską darydavo kitaip. Pats 
Kristus tuomet ant asilo jo
jo, o šiandien jo vietininkas, 
popiežius, auksuotame auto- 
mobiliuje važinėjasi.

—Nesiginčyk, Maike. 
Mergų andarokai turi būt il
gi, kad uždengtų kojas iki 
žemės.

—Ar tai tuomet butų dau
giau lietaus?

—Šiur, Maike.
—O iš kur tas “šiur?”
—Tas, vaike, yra paimta 

iš švento rašto. Tenai yra 
juodu ant balto parašyta, 
kad Dievas yra labai geras 
ir kantrus, ale kaip jo kant
rybė išsibaigia, tai jis tada

—Tėve, čia tu irgi klysti. 
Dievas proto žmogui-neduo- 

*da. Tu pats žinai, kad užgi
męs kūdikis neturi jokio 
proto. Jis pradeda protauti 

, tiktai paaugęs, kai susidu- 
| ria su gyvenimu ir pradeda 

’ į mokyklą lankyti. Čia moks
las jam kaip tik ir prideda 
galvon proto.

—Palauk, Maike, aš užsi- 
rukysiu pypkę.

ŠRAINERIŲ VIRŠI
NINKAS.

MIESTAS PO JUROS 
VANDENIU.

Maskvos tyrimo instituto 
ekspedicija patvirtino fak
tą, kad senovės miestas 
Chersonesas buvęs juros 
įsiurbtas. Netoli Chersone- 
so švyturio rasti senovės 
miesto bokštų ir rūmų liku
čiai.

Amerikoje yra visokių mis
tiškų draugijų. Plačiausia jų 
yra pagarsėjusi Ku Klux Kla
nas. Ji turi savo “karalius” ir 
kitokius aukštais titulais virši
ninkus. Kliuksai dėvi ir tam ti
krą savo uniformą. Tai teroris
tinė organizacija. Toronto mies
te. Kanadoje, nesenai turėjo 
savo seimą organizacija vardu 
“Nobloes of Mystic Shrine.” 
Aukščiau padėtas paveikslėlis 
parodo jų viršininką. Jo titulas 
yra “Imperijos valdonas.” Jis 
dėvi turkišką kepurę ir turi me
dalių prisikabinęs. Tai vis dy
kaduonių žaislas, kurie pinigų 
turi i valias ir nedirba jokio 
darbo.

—Žinai ką išvydau?
—Vietoj geltonplaukės Elidos, stovėjo graži, kaip 

Į angelas, juodbruvė, jauna nepažįstama moteris. Greitai 
. ėmiau atsiprašinėti už nepadorų ir nemandagų savo elgė- 
’ si. Nusilenkiau ir jau ėjau, kaip ji ėmė mane kviesti į 
į vidų.

Iš pradžių visaip atsikalbinėjau ir nesutikau, nors 
į jos žydrių akių žvilgsniai mane it magnetas traukte trau

kė. Bet iš jos raudonų, kaip rožės, lupų skafnbėjo švel
nus žodžiai:

—“Ir kogi tamsta bijaisi moters? Juk ji yra daug silp
nesnė... Eikš!.. Eikš!... Aš tamstai pasakysiu moters pa
slaptį, kurios dar nežino nei vienas vyras...”

—Nebeišlaikiau... Žengiau žingsnį prie jos ir atsidū
riau “casillos” viduje. Ji uždarė dureles ir užbraukė ma
žytę velkelę.

" —“Pirmą kartą, aš sutinku tokį bailų vyrą,—sakė ji. 
—Jei aš esu maudymosi kostiume, tas juk neturėtų tamstą 
gąsdinti.”

—Aš, žinoma, jos “nebijojau”, bet nenorėjau susi
dėti su nepažįstama moterimi ir teptis rankų...

—Ji mandagiai paprašė mane atsisėsti. Paskui ir ji 
prie manęs atsisėdo... Iš pradžių kalbėjome apie viską: 
apie orą, jurą, maudykles, balius, vakarus... Pagaliau ji 
priminė ir šeimyninį gyvenimą su visomis jo ceremonijo
mis.. ' •

—Bematant jos minkštutis kūnas, lyg pūkas, pama
žu ėmė glaustis prie manojo... Mano kraujas ėmė virti ir 
šokinėti... Paskui mane apėmė toks smarkus miegas, jog 
aš staigiai užmigau... Toliau nebežinau kas su manimi 
dėjosi...

—Kada atsipeikėjau, pajutau šiltą moters glėbį, buč
kius ir...

—Kraujuje ėmė siausti keršto ir neapykantos viesu
las... Norėjau griebti šią moterį už plaukų, bet vėl ėmiau 
silpti ir nustojau sąmonės...

—Gyvatė,—sušuko Sanetti,—ji vartojo migdančias 
dujas.

—Gal būt... Kada aš antrą kartą atsipeikėjau, 
“casilla” buvo tuščia ir tamsu... Pro siaurus plišelius 
skverbėsi mėnulio šviesa ir raižė jos vidų...

—Atsikėlęs nuo suolelio išėjau į grinąjį orą. Pliažoje

žmonių nebebuvo. Juros bangos putojo ir supė pririštas 
žvejų valtis... Paskendęs minčių klane, grįžau namon...

—Įtariau Elidą...
—Sulaukęs ryto nuvažiavau pas ją...

—Ir prakeikta klastūnė...
—Prieš jos kambario duris pasitiko mane namų šei

mininkė ir pranešė, kad Elida, vakar vienuoliktą valandą 
“Asturias” laivu išvažiavo Europon.

—Europon?!—sušuko Sanetti.
—Taip—tęsė Emilius,— maniau, kad vietoje susi

plėšysiu...
—Oi, Sanetti! Netikėjau, kad moteris butų tokia 

žiauri ir baisi! Juk tu žinai, kad aš už Elidą aukavau gy
vybę... Jai buvau atsidavęs... Aš ją taip mylėjau... O da
bar kas man beliko?... Kuo ji man už tai atsimokėjo? 
Graudu ir šiurpu...

Jis giliai atsiduso ir nuleido akis žemyn.
—O kaip vadinosi anoji moteris,—nežinai? — nuo

stabiai užklausė Sanetti.
—Cramen Pintada,—atsakė Emilius ir tęsė toliau:
—Po šio įvykio pradėjau tankiau lankyti Pocitų plia

žą, norėdamas sugauti Pintadą ir jai atkeršyti. Ir štai, 
šiandie ketvirtą valandą, eidamas iš “casillos”, apsirengęs 
maudymosi kostiumu, prieš pat akis sutinku Pintadą iš
lipant iš vandens.

—Degdamas kerštu, nebežinojau kas daryti... Su
stojau...

—Ir kas per moteris?... Kas per moteris?...
Ji pamačiusi mane nusišypsojo... Pribėgo... Pasvei

kino... O paskui... Paskui... Pradėjo vėl kviesti į savo “ca- 
sillą”...

—Nebetvėriau! Griebiau ją už gerklės ir trenkiau į 
smiltingąjį juros krantą... Ji suklykė ir ėmė raitytis... No
rėjau dar kartą smogti ir atimti jai gyvvbę, bet baisių 
žmonių žvilgsnių buvau sulaikytas. Žinodamas, kad Pin
tada už tai nedovanos” ir aš liksiu kaltas, greitai nuėjau 
į savo “casillą”, apsirengiau ir pasiėmęs taksimetrą, ap- 
leidžiau pliažą... šoferiui įsakiau pristatyti mane pas ar- 
timiausį advokatą... Po penkių minučių taksimetras susto
jo Buenos Aires gatvėje ties Nr. 2587. Tai buvo vieno ad
vokato butas. Užsimokėjęs šoferiui, pasileidžiau marmu
riniais laiptais aukštyn. Atsidūriau antrame aukštyje, 
advokato kabinete. Pasirodė mažas, juoda barzdyke ir 
didele galva, advokatas. Padavė atsisėsti kėdę ir klausė, 
kame dalykas... Aš papasakojau. Iš pradžių jis tik klau
sėsi, paskui paėmė plunksną ir viską užsirašė... Pagaliau 
užklausė moters vardo... Vos spėjau pasakyti “Carmen 
Pintada , kai jis pašoko, trenkė kumšti į stata ir išsitrau
kė revolverį.

—“Tai tu mano žmonos meilužis?... Tu ia d Pra
keiktas žalty1... Tau mirtis!...”

Jo veidas buvo baisus, o akys galėjo užmušti žmo
gų.. Neišvengiama mirtis... Pamažu jis pradėjo kelti ran
ką jęu revolveriu... Iš lauko pasigirdo skambutis ir dvie
jų žmonių žingsniai... Man kilo mintis, kad tai grįžta kie
no nors lydima Pintada... Tikrai jau dabar turiu mirti, juk 
jis dar nežinojo, kad aš ją sumušiau... Bet advokatas’ pri
bėgo prie durų ir jas norėjo užrakinti, aš naudodamasis 
proga, trenkiausi į antras duris ir pasileidžiau per kam
barius... Pasigirdo revolverio tratėjimas ir kulkų zvim
bimas... Atsidūriau žemutiniame aukštyje... Kritau į vie
ną langą ir su stiklais išlėkiau laukan... čia nusitvėriau 
einančio tramvajaus ir dabar,—jis žvilgterėjo į laikrodėlį, 
— jau pusė valandos, kaip išsiskyriau su tuo įersonalu. ’ 

Nutilo ir išsitraukęs skepetaitę ėmė šluostyti nuo vei
do ir kaktos prakaitą.

O dabar, prie savo “tautiš
kos” valdžios, viskas už
drausta. Nori pasirinkti gry-; 
bų—mokėk pinigus. Nori 
pavuogauti — irgi mokėk. 
Tegul sau grybai ir vuogos 
miške supuva, bet žmonėms 
jų rinkti neduoda. Todėl 
žmonės ir sako: “Jeigu taip, 
tai tegul sau žinosi! Jeigu 
nėra nei žabų, nei grybų, tai 
tegul sudega visi miškai!”

Ir miškai pleška. Valdžia 
varo prievarta žmones miš
kų gesinti, bet nedaug žmo
gus padarys, jeigu jį varo 
prieš norą.

Laikraščiai kritikuoja val
džios politiką. Sako, kuni
gai ir ponai, kurie tuose miš
kuose medžioja ir kitaip 
jais naudojasi, nuo jų gesi
nimo visai paliuosuoti, o 
kaimiečiai, kuriems nevalia 
nei vuogos nuskinti, prie
varta yra varomi gaisrus ge
sinti. Tai išrodo lyg ir kokia 
baudžiava. Miškai gesinti 
yra labai sunkus darbas. 
Jeigu jau ponai su prabaš- 
čiais nepripratę prie tokio 
darbo, tai tegul valdžia pa
skirtų nors mokestį valstie
čiams už miškų gesinimą. 
Tuomet miškai neitų su du
rnais.

• » 
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PAJIEŠKAU DARBO PAS GERĄ 
PONĄ prie namų darbo; galiu sudėt 
elektriką, plumberis, karpenteris ir 
pentinu. Aš dabar dirbu fabrike, dau
giau nenoriu dirbt nė pas kontrakto- 

I rių, ne fabrike, noriu dirbt pas gerą
ANTANAS VALUCKAS, kuri, bu- »>"» “ vi“fM,CE :<“>

vo kaltinamas kaipo ^lsevikas ir as p Q Danbury. Conn.
buvau jį įsbiiavęs uz U. S. oo-
nais. Pasiliuosavęs, jis apsigyveno' 
Waterbury, Conn. ir turėjo kriaučių ’ 
dirbtuvę. * Yra svarbus reikalas iš > Kambarys ant rendos, vienas ar su 
Lietuvos. Prašau atsisaukt, kurie ži- - - " *---------- —*~,J
no kur jis randasi, malonėkit pranešt.

FRANK MUCINSKAS
16 Folan avė., Norwood, Mass.

DETROIT, MICH.
________ „ i 

valgiu, prie mažos šeimynos, netoli 
Fordo, arti Baker karų Vieta dėl 
vyrų ar merginų vienos ar .dviejų. 
Pašaukit telefonu: Cedar 6227-W. ar 
ypatiškai, 2588 Casper avė. (35)

WORCESTER, MASS.
Lietuviai, tėmykite! į

Ar jus žinote, kad ant 
Worcesterio S. L. A. 57 
kuopos, bolševikai buvo už
dėję savo diktatūrą? Ar jus 
žinote, kad tą kuopą bolše
vikai valdė taip, kaip kad 
valdo Rusiją per kelioliką 
metų?

Bet ar jus žinote, kad da- Į 
bar S. L. A. 57 kp. Worces- 
terio lietuviai maskoliškus 
generolus nuvertė ir kuopą 
pasiėmė į savo rankas ir 
daugiau ruskių čebatlai- 
žiams netarnaus.

Rugpiučio 24 d., ateinan
čioje nedėlioję, tie lietuviai- 
kareiviai, S. L. A. 57 kuopa, 
rengia puikų IŠVAŽIAVI
MĄ ant J. Špakausko far-
mos.

VaZlUOt netoli, teras tlKĮ^jte pranešti, 
dešimtukas. Reikia važiuot 
už City .farmos ir privažia
vus už tilto kelią, reikia iš
lipt ir eit po tiesiai. -------
bus pažymėtas plakatais. 
Vieta gražiausia, daug bus 
smagumo, išgirsite ir pama
tysite tą ko da nesate matę, 

i Atsilankykite į 57 kp. pikni- 
l ką visi, kas tik esate gyvas.

Kp. Narys.

DETROITE YRA PUSAN
TRO MILIONO GYVEN

TOJŲ.
Cenzo biuras praneša, 

kad Detroite yra 1,573,985 
gyventojai. Esąs jau galuti
nas ir tikras skaičius. Los 
Angeles miestas turi 1,233,- 
560 žmonių.

uuuus. Valstiečiams vado- • v
Nustebusi žino- vau ja garsus Tolimųjų Ry-, ^35 M11TT1S KdS0B13« 

“Nesuprantu, tų partizanai Ševčenko ir,

1919—1920 m. ševčenko 
ir Borisovas vedė atkaklią 
kovą su baltaisiais ir japo
nais Tolimuose Rytuose. Su
kilimo centras — miestas 
Spask. Į sukilimo vietas 
siunčiama raudonoji kariu- 
menė.

“pasižymėk
». kurs

SUKILIMAS PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS TOLIMUOSE 

RYTUOSE.
Sovietų spauda patvirti

no žinias apie valstiečių su
kilimą Primorje (Tolimuo
se Rytuose). Pritrukę kant
rybės Primorjes valstiečiai 
sukilo ir nuginklavo GPU

smegenis.” 
na atsakė: 
dėl ko tau taip patiko sme- Borisovas., 
genys. Man jie atrodė per 
liesi. O kai dėl mėsininko, 
tai juk tu pats per pasiunti
nį smegenis atsiuntei, tad 
pats geriau žinai, kur pir
kai.” Išgirdęs tai, gydyto
jas suprato, kad jis puikiai 
papietavo miego liga miru
sio negro smegenimis, bet 
nieko nepasakė, nenorėda
mas sukelti žmonai pasi- TA NEŠIOTI LAZDOS IR 
biaurėjimo... Į PEILIAI.

JAPONIJOJ ATSIVĖRĖ 
VULKANAS.

Ant Asama kalno, Japo
nijoj, pereitą sąvaitę atsivė
rė vulkanas ir pelenai iš jo 
pradėjo kristi net ant Ka- 
ruizavos miestelio, kur sve
timšaliai mėgsta vasaroti. 
Dabar visi vasarotojai sku
biai iš tenai bėga.

SALA IŠNYKO.
Pereitą sąvaitę atsivėrė 

Krakatao ugnakalnis, kuris 
randasi ant nedidelės Kra
katao salos, tarp Javos ir 
Sumatros. Iš vulkano pra
dėjo šaudyt Į padanges stul-

VOKIETIJOJ UŽDRAUS-

PEILIAI.
i Federalinė vokiečių vy- 

FAŠISTINIS JUDĖJIMAS riausybė išleido įsakymą, 
ESTIJOJ. kuriuo padaro tam tikrų

Estų laikraštis “Vaba lazdų, peilių ir panašių įran-
Maa” įdėjo sensacingą pra- kių nešiojimą baustinu nu-
nešimą iš Felino apskrities, įkaitimu. Numatytos baus- 
kur liepos 14 d. Įvyjęb 300 m^s iki vienų metų kalėji- 
ukininkų susirinkimas. Su- mo su^ didelėmis ^pabaudo- 
sirinkimas padarytas lapu- Į
jiečių pavyzdžiu. Jame svar- nuolatinių kruvinų musty- 
stytas klausimas dėl eisenos 
organizavimo į Taliną. Tarp - .
kitko susirinkime buvo iš- muštynėmis buvo sunku ko- 
kelta eilė reikalavimų, ku-' voti, kadangi peiliai ir tt.

------  - ’ > laikomi manais 
ginklais.

Įi

kur liepos 14 d. Įvy»kb 300 m^s iki vienų metų kalėji

me. Įsakymas išleistas dė''
— ■ • • i •____ ____________ _______

nių tarp fašistų ir komunis
tų. Iki šiolei su tokiomis

rie, ūkininkų nuomonė, turi tebuvo 
būti įgyvendinti artimiausiu K1~" 
laiku. Ūkininkai reikalauja 
žemės ūkio apsaugos ir tau
pumo plačiu mastu.

Toliau ūkininkai reika
lauja pakeisti rinkimų įsta
tymą ta prasme, kad rinki-

400 MILIONŲ DAUGIAU 
ŽMONIŲ, KAIP PRIEŠ 

KARĄ.
Paskutinieji /tarptautinic 

statistikos instituto Haago,' 
muose galėtų dalyvauti tik apskaičiavimai rodo, kad 
tie asmenys, kurie moka vai- dabar žemėje gyvena pei 
stybės ir savivaldybės mo- du miliardu žmonių, 
kesčius. Pagaliau, ukinin-| Skaičiai, liečiantieji Bra- 
kai reikalauja įsteigti vals- žili ją, Argentiną, Čilį i» 
tybės prezidento instituciją. Urugvajų nėra visai tikslus 
Pasikeitus nuomonėmis su-. Taip pat tikslesnių davinir 
sirinkimas nutarė atsišauki- nėra apie kiniečius. Sena 
mu kreiptis į ūkininkus ir žinoma, kad Kinijoj gyven? 
raginti juos rengtis eisenai į mažiausia 330—340 milio 
Taliną. Susirinkime išrink- nų žmonių. Bet galima tvir
tas net .organizacinis komi- tint, kad yra apie 450 milio- 
tetas iš 7 žmonių.

Gilberton, Pa.—Anądien 
čia užgriuvo anglių kasyk
la, 8 darbininkus užmušda- 
ma ir keliolika sužeisdama. 
Tarp užmuštųjų yra ir vie
nas lietuvis, būtent Kazys 
Juršas.

Mahanoy City, Pa.—Šio
mis dienomis Pottsvillės li
goninėj mirė Jonas Janavi
čius, kuris atvažiavo čia iš 
Lietuvos dar jaunas būda
mas ir išgyveno 30 metų. 
Beveik visą laiką Velionis 
išdirbo anglių kasyklose. 
Liko pati ir 8 vaikai.

New York. — Šiomis die
nomis garlaiviu “Grips- 
holm” čionai atplaukė iŠ 
Lietuvos šie emigrantai: 
Jadvyga Balašiutė, Kazys
Daraškevičius, Stepas Da- j 
•aškevičius, Magdalena Na-' 
vikienė, Jonas Navikas ir j 
Jieva Kralikienė.

GRAŽUS

PIKNIKAS
North Abington Lietuvių 

Apsigynimo Kliubas, rengia 
gražų pikniką, 24 d. August- 
Rugpiučio, nedėlioję; pra
sidės 12 vai. dieną, Island 
Grove Parke, Abington, 

obstrukciją ir priėjo net Mass. Vieta mašinom pasi- 
orie peštynių. Bolševikas statyt ir įėjimas dykai. Vi- 
Užunaris griūdamas iš salės sus prašome atsilankyti, 
laukan sudraskė Valančiui! Komitetas,
marškinius. ' ________________________

Chicago, III. — Rugpiu
čio 7 dieną čia įvyko SLA. 
139 kuopos susirinkimas ir; 
kuopa persiorganizavo. Į 
Apie 70 narių atsiskyrė nuo j 
bolševikų ir išsirinko savo i 
valdybą. Bolševikai darė

Pajieškau Albino Stankūno arba jo 
moteries Anės Avižienaitės, Kauno 
srub.; pirmiau gyveno Worcester, 
Mass., o dabar gyvena Clevetand, 
Ohio. Prašau atsisaukt arba kurie 
apie juos žino, malonėkite pranešti. 

GABRIELIUS KATKUS 
30 Mildred avė., ilattapan, Mass.

Pajieškau draugų M. Bajoro ir J. 
Valinto, pirmiaus gyveno Cbįifago, 
III., dabar nežinau kur. Prašau atsi; 
šaukt, turiu svarbų reikalą; žinanti 
apie juos, malones pranešti.

LEONAS GRICIUS 
6759 Fullum st„ Montreal, Canada.

Pajieškau brolio \ inco Križinaus- 
ko, seniau gyveno Mahanoy City, Pa. 
Iš Lietuvos Pietariu kaimo, Mariam- 
polės apskr., Suvalkų gub. Prašau 
atsišaukti arba kurie žino, malonės 
pranešti.

i MIKAS KRIŽINAUSKAS 
P. O. Box 15, Universal, Ind.

Pajieškau brolio Prano Virbylos, iš 
I Lietuvos paeina Vilkaviškio apskr., 

Alvito valsč., keli metai atgal gyve- 
I no I’hiladelphia, Pa. Prašau atsi- 
I šaukti arba kas apie jį žino, malonė-

I ‘ JOE VERBYLA
1861 IberviJle st., Montreal, Canada.

i Pajieškau dėdės ir dėdienės Anta- 
TZ’plInc I no Wiedmano, 1916 m. jie gyveno

| 9aysjtownf pa Kurie žinot kur gy
vena, prašau pranešti, tariu ačiū.

ANTON F. WHITMAN, 
Linnton, Oregon.

Pajieškau pusbrolio Jono Baranau- 
skio iš Viekšnių miestelio, gyveno 
Ashley, Pa. 30 Mojaus išvažiavo iš 
ten ir nežinia kur randasi. Pats lai 
atsišaukia arba kurie žinot, praneš
kite, yra svarbus reikalas.

E. JONUŠKIS
54 Water st., Stoughton, Mass.

Pranusė Domanskaitė po vyru pra
vardė Sarafinas, pajieškau mano vy
ro Antano Sarafino. Iš Lietuvos jis 
paeina Kauno apskričio, Vilkijos val
sčiaus, Čekiškės parap., Kilavos dva
ro. Apie 20 metų jis išvžžiavo j Ame
rika ir nuo to laiko jis mane apleido, 
palikdamas su maža dukrele Lietu
voje. Nuo to laiko neturiu nuo jo jo
kių žinių ar jis gyvas ar miręs. Iš 
pašalinių sužinojau, kad 1918 metais 
jis gyveno Hoboken, N. J. Jeigu jis 
gyvas prašau tuojaus atsišaukti. Ku
rie apie jį ką nors žino, malonėkite 
pranešti man į Lietuvą arba čionai į 

I Ameriką, už ką tariu mano ačiū.
PRANUSĖ SARAFINIENĖ (35) 

Į Prezidento gt. 11, Kaunas, Lithuania 
Į arba V. Domanskis, 367 Newark st.,' 
* Hoboken, N. J.

»

JIEŠKOME PARTNERIO ARBA 
PASKOLOS.

Farma 'N. B valstijoje apie 175 
akeriai aciuės^ su dideliu miątu. 
i_:r . .
Namas 14 ruimų, barne dėl 20

;-----------  . - rr------  . -
kinimus ypatiškai ar 0er lajsfy.

Čimbridge, Mass.
■e‘^4. >. 1 ---------

______ _____ ____________ Iš 
miško galima*^ padaryt apie Į$6,000. 
Namas 14 ruimų, barne dėl 80 kar
vių, gyvulių nėra. Platesniu.-) paaiš
kinimus ypatiškai ar per laišlį.

■<M. KAB0Š1US .. į 
Cambridge, Mass.45 Lee flt

FARMA PARDUODU.
160 akru, apie 80 dirbamos

uiueus pu...,, .. -
medžių, vertas kelių tūkstančių de

nio ir lygi. Upelis teka per farmą.

160 akru, apie 80 dirbamos žemės, 
didelis miškas, pusių, aglių ir kiet- 
medžių, vertas kelių tūkstančių do
lerių. Žemė dirbamoji be jokio akme
nio ir lygi. Upelis teka per farmą, 
pusė mailčs į miestą, 14 kambarių 
stuba, ir maudynė, barnė 100 pėdų 
ilgio, vietos dėl 30 karvių; kita bar
nė, vist įninkąs, ledaunė; vanduo va
romas į stubą, 1,000 galionų tenka 
dėl vandens Ši farma tris syk tiek 
verta. Parduoda už §5,500. (35)

A. ŽVINGILAS (pas barberį)
26 Broadway, So. Boston, Mass.

stuba,

nų. 1921 metais kiniečiu 
į paštų ministerijos apskai- 
.čiavimu, Kinija ir Mandžu- 

ventojų. Dabar tarptautini? 
statistikos institutas nusta
tė, kad yra 450 milionų.

Neabejotina, kad žemės 
gyventojų skaičius prašokę 
du miliardu ir yra 400 mi
lionų daugiau, negu prieš 
karą.

Didysis karas nusinešė 
15—20 milionų žmonių. Šis 

i skaičius tečiau nepadarė jo- 
. kios įtakos į bendrą žmoni- 
■ jos prieauglį.
Į, Vienas vokiečių geogra- 

žmonių. Jūrių sujudis buvo, Kataliku partijos nariai fas nustatė, kad pasauly ga-

ITALIJOJ UŽSIDARO
KATALIKŲ PARTIJA, 'rija turėjo 350 milionų gy-

Italų katalikų partija nu- 
'įtarė likviduotis. Iki paskuti- 

pai ugnies. Kartu su šituo' niojo laiko tai buvo'viemn- 
apsireiškimu išnyko sala telė partija, kuriai fašistai 
“Anak Krakatao,” kas reiš- nekliudė gyvuoti, 
kia “Krakatao vaikas.” Ke-| Manifeste apie partijos 
lios dienos atgal šita sala likvidavimą katalikų vadai 
stovėjo da 170 pėdų aukš-: praneša, kad jau nematą 
čiau jūrių, o šiandien jos sau atskiros vietos Italijos 
jau visai nesimato. 1883 politiniame gyvenime, ka- 
metais tenai įvyko toks bai- dangi vyriausias partijos 
sus vulkano sprogimas, kad tikslas, būtent sutaikinti Va- 
sujudintas jūrių vanduo nu- tikaną su Italijos vyriausy- 
šlavė nuo salos apie 20,000 be, jau esąs atsiektas, 
žmonių. Jūrių sujudis buvo | 
jaučiamas net Anglijos pa- automatiškai įeina į fašistų Ii sutilpti 8 miliardai žmo-- —1 ..  - y manymu, musų že-

--------------  • - mė daugiau žmonių išmai- 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS tinti negalėsianti.

ISPANIJOJ. i --------------
Rugpiučio 9 dieną Ispa- REIKALAUJA UNIJISTO 

nijoj buvo jaučiamas žemės 1 DARBO MINISTERIUS. 
drebėjimas apie Alcoy mie

kraščiuose, o išmesti iš vul- eiles, tkanų s dulkių debesiai ap
juosė visą žemės kamuolį.

JACHTA SPROGO.
Pereitą subatą Hudsono 

upėj sprogo New Yorko mi- 
lionieriaus Spencerio jach
ta. Žmonių niekas nebuvo 
užmuštas, tik pats Spence- 
ris apdegintas. Jachta nu
skendo.

West Lynn, Mass.—Rug
piučio 4 dieną L. P. Kliubas 
turėjo pikniką Darivefs 
miesčiuko parke. Keli busai 
lietuvių buvo atvažiavę iš 
Haverhillio, Lowellio ir 
Lawrence’o Kaip rodos, 
Kliubui turėjo likti gražaus 
pelno.

Waukegan, III. — Bosto- 
nietė p. Ona Kubilienė, ku
ri dabar atostogauja pas sa
vo tėvelius ant farmos Lake- 
villėj, tapo pakviesta .Chi- 
cagon dainuoti per radio iš 
WCFL stoties, iš kurios lie
tuviai visuomet duoda savo 
programus. Ji dainuos 24 
rugpiučio, 2 valandą po pie
tų.

Amerikos Darbo Federa- 
stą, kur yra 30,000 gyvento- cija pareikalavo, kad prezi- 
jų. Drebėjimas tęsėsi kelias dentas Hooveris paskirtų 
minutas ir nusigandę žmo- unijos žmogų į Darbo De- 
nės išbėgo iš namų į gatves, partamento sekretorius, vie- ir j 
bet nelaimių nebuvo. toj dabartinio p. Daviso. Įbui.

Detroit, Mich.— Nors bu
vo laikraščiuose rašyta, kad 
Detroite atsidarė automobi
lių fabrikai ir tūkstančiai 
darbininkų sugrįžo darban, 
abelna padėtis dėlto nepa
gerėjo. Daug žmonių vaikš
čioja be darbo ir nežinia 
kur jiems reikės dėtis, kai 
ateis žiema ir prasidės šal
čiai. Dėl bedarbės pradėjo 
ir bankai užsidarinėti. Sa
koma, kad viena? jų nune
šęs kelis tūkstančius dolerių 
ir Lietuvių Piliečių Kliu-

----

>•? : ir %£[■
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JAU IŠĖJO “KULTŪROS** 
6-7 NUM.
TURINYS:

(L) J G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų 
liepos revoliuciją minint. Bruožai. 
(3) Dr. J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais. (4) K. Kautskį atpasakoja 
A. Smėliunas. Žmogus—egoistinė bū
tybė. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 

į dvasinis pasaulis ir jų palyginamas*! 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 

Į tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Pla»rtiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
nait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas. (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabiudusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, iliustruotas.

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

Pinigus galima siųsti iš Amerikoj 
per paštą arba čekiais.

Adresas: Lithaania, Šiauliai,. Ani- 
ros ai. 15, “Kultara.”

IR VĖL GAVOME
Naujų Radio Rekor-jų GramafonaiM 
ir kitų muzikos instrumentų. Didelis 
pasirinkimas. Reikalingas partneris 
Vyras ar Moteris su kiek kapitalo. 
Jau senatvė artinas, vienam per sun
ku O gal prisieis ir parduoti. (37) 

JONAS AMBROZA1TIS
560 Grand St., Brooklyn, N. T.

AUTOMOBILIŲ PIRMA 
LEKCIJA UŽDYKĄ.

_Jeigu interesuojatės sužinot apie 
automobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas 
lekcijas sutaupinsite §100.00. Prisiųs- 
kite štampą, gausite lekciją. (35)

JOSEPH J. STANKUS
814 — 63rd Rd.. Elmhnrst, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUt 

663 FOURTH ST. 
8. BOSTON, MAS8., U.8.A.

........... . .... h

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.L



—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas gyvas, tėve! Iš 
kur gi taip keliauji?

—Buvau pas zakristijoną 
pypkių parūkyt.

—O kas pas jį girdėt?
—Žinai, Maike, jis pasa

kė man gerą naujieną. Sa
ko, Finlendijoj žmonės su
siorganizavo ir pradėjo ko
munistus razumo mokyt. Sa
ko, sugauna kur komunistą 
ant stryto, tuojaus kelines 
numauna ir paleidžia į svie
tą vandravoti.

—Tai kas čia gero?
—Čia, vaike, yra geras 

būdas su ištvirkimu kovot, 
ba kaulų žmogui nesulaužo, 
tik sarmatą padaro ir palei
džia. Aš mislinu, kad mums 
reikia taip pat susiorgani
zuoti ir pradėti mergoms 
andarokus maut žemėn. 
Katra tik eina nepadoriai 
apsirengus, tuojaus tokiai 
sijonas šalin ir d a Į sėdynę 
įkrėsti. Tegul padla apsi
velka kaip reikia.

—O ką tau kenkia mergi
nų sijonai, tėve?

—Argi tu, Maike, neskai
tei gazietose. kad Italijoj 
buvo didelis žemės drebėji- 
,mas, o Amerikoj dabar užė
jo tokie karščiai, kad išde
gino visus farmerių laukus. 
Išdžiuvo visi pynacai ir gali 
būt didelis badas. 
• —Bet ką tas turi bendrą 
su merginų sijonais, tėve?

—Žinoma, kad turi. Dėl 
trumpų sijonų Dievas ne
duoda lietaus ir per tai vis
kas išdžiuvo.

—Niekus kalbi, tėve.
—Jes, vaike, rodos nie

kai, ale Dievui tas nepatin
ka. Kas tai matė, kad sijo
nai butų aukščiau kelių? 
Juk tai veda žmogų prie 
blogu misliu. Tik tu nueik' , . • • - . ,
bažnyčion ir pažiūrėk, kaip ,r VIS« svleti» knt1'

keleivis No. 34. Rugpiučio 20, 1930. O No. 34. Rugpiučio 20, 1930.

Imigracijos Kontrole
Savo pranešime.

į E. Hull. Imigracijos Gene- 
j ralis Komisijonierius. ]

. Harry laike gero ir blogo oro 
Suvirš 30 socialės tarny- 

is. paro- stės draugysčių turi savo at- 
'do, kad Ellis Island ir kitos j stovus ant salos. Draugysčių 
imigracijos stotys šiandien atstovai aplanko sulaikytus 
daugiau aprūpintos negu imigrantus net kelius sykius 
reikalinga. Rubežinė sargy- į dieną. Jiems duoda jų kal
ba organizuota kaip skauta- boj knygų ir laikraščių. Su- 
vimo ir susekimo vienetą, randa gimines ir draugus ir 
kuri stengiasi sustabdyti ne- praneša jieąis ko tie sulai-

■ — - ■ ■ ■ — ■   " ■ '   

Senovės Žmonių Fantazija
Šiandien mums įdomu, kengūros, labai gerai šoki- 

kuo domėjosi senovės žmo- nedavę. Jie gulėdami aukš- 
nės, keliaudami į kitas šalis, tielninki savo koja pasida- 
kokias jie žinias pasakojo rydavo nuo saulės pavėsį, 
sugrįžę savo šalin? Ar jie kad nebūtų karšta, 
irgi norėjo kur nors ašigaly į Indijoj buvusi Nomadų 
atrasti geležinės anglies giminė, kurių kojos kaip 
klodus, daug grožėtis tik gyvatės raitėsi. Šalia jų bu- 
naujybėms, kaip kokie eks^vusios tautos žmonės turėję 
kursantai? i tokią gerą uoslę, kad, uos-

Liko iš anų laikų užrašy- tydami gėlių ir šaknelių 
tų įvairių senovėj padarytų kvapą, tegyvenę. Jie burnų 
kelionių aprašymų ir ke
liautojų papasakotų kai ku- 

  __ rių pastebėjimų. Jie buvo 
1,000 iš jų yra imigracijos ‘ truojami prie egzaminų sta- rimtai tikimi, o mokslininkų 
inspektoriai 900 žmonių y-’lėlių ir jų vardai patikrina-pripažinti tikrais, “ 
ra nariai rubežinės sargy- i " ’________
bos. kurie turi prižiūrėti vi- panijos pristato kuomet lai- mokslo tiesos? 
sus Suv. Valstijų : 
rubežius. Jie saugoja 
liūs plotus žemė: 
mi motorus, 
liūs, laivus, 
nekurie pėkšti atlieka 
darbą. Jų užduotis suimti 
tuos ateivius, kurie nesi
kreipia prie imigracijos ins
pektorių.

Pereitais metais beveik 
30,000 tokių ateivių buvo 
suimti. Suvirš 790,000 trau
kiniu. laivu, busu ir auto- 
mobilių buvo sustabdyti ir 
peržiūrėti. 471 automobilius 
vežant ateivius arba drau
džiamus daiktus, buvo su
imta. Du vyrai stovi prie 
kiekvienos svarbesnės vie
tos.

Šių dienų Ellis Island.
Šiandien Suv. Valstijose 

kad taip yra apie 215 Įvažiavimo uo
stų, Įskaitant 26 orinias sto- 

itis. Vienok, daugiau ateivių 
New Yorko 

uostą negu per visus kitus 
uostus krūvon sudėjus. Bet 
dėl sumažintos imigracijos, 
Ellis Island, didžiausia A- 

I merikos Imigracijos stotis, 
yra ekonomiška problema.

Išegzaminavimas ateivių 
į užsieny sumažino skaičių a- 
jteivių Ellis Islande. Pir- 
miaus, beveik visi ateiviai, 

j kurie atvyko i New Y'orką, 
'apart pirmos ir antros kla
psės, buvo vežami Į Ellis Is- 
jland peržiūrėjimui. Dėl di- 
' dėlių pulkų naujai atvyku- 
jsių, egzaminavimas trukdy- 
; davosi. Šiandien yra dau- 
igiau aprūpinimų ant salos, 
į negu reikalinga.

Iš viso yra 27 triobos ant 
: Ellis Island, skaitant ir li- 
i gonbučius. Sulaikyti atei- 
I viai turi didelius, šviesius, 
; gerai vėdintus kambarius. 
; Yra vaikų žaidimui vietos

praneša jie^s ko tie sulai-
legališką ateivių Įvažiavimą kyti ateiviai ęęikaląuja.
. ' . Mažai permainų * įvyko

o---- ----------- • peržiūrėjimo procedūroj,
lauja net 3.000 darbininkų naujai atvykusių ateivių, 
vedimui savo darbo. Apie Pirmiausia ateiviai užrevis-

į šią šalį.
i Imigracijos Biuras reika-

Apie Pirmiausia ateiviai užregis-

_______ , “užpa-
mi iš sąrašo, kurį laivų kom- Į tentuoti” ir skelbiami kaip

žeminius vas atvyksta. Po tam, jie
i dide- medikališkai išegzaminuo- stotelis “moksliškai 

gelžkelius. ark-
aeroplanus ir

savo

štai žymufe filosofas Ari-
_____  — r pasa- 

yartoda- į iami, moteriškų ir vyriškų! koja, lyg šių laikų fantasti-

' naujas žmonių gimines. Pa- 
Į šakojo, esą žmonės žmogėd
ros milžinai. Jų net skyrė 
tris rūšis: vieni su didžiulė
mis ausimis, kiti su arklio 
kojomis, a treti visai be lie
žuvio, visai negąlj kalbėti, o 
tik susirodą ženklais. Taip 
pat esą žmonių, kurių žio
tys tokios mažos, kad gerti 
g-alį tik su šiaudeliu. Esą gi
minių, kurių moterys gim
dančios tik po vieną kūdikį, 
tautų, visai subezdžionėju- 
sių, plaukuotų, be ausų, be 
nosių...

žodžiu, visokiausių fan
tastiškų dalykų, kurie rodo 
ano meto žmogaus palinki
mą į tuščias fantazijas, no
rą matyti kas negalima — 
viršgamtiška.

VISOKIOS ŽINIOS
Gaisrai Naikina | 

Lietuvos Miškus.

sunkiai žmones koroja. 
Taip buvo senovėj: kada 
svietas ištvirko ir pasileido, 
tai Dievas užleido didžiausi 
patapą ir išniščijo viską iš 
padamenijos.

—Šventam rašte, tėve,
yra daug kas parašyta. Bet 
tai da nereiškia, 
buvo, arba, kad taip gali 
būt.

—Na. gerai. Maike, paro-■ įvažiuoja per 
dyk tu man iš švento rašto 
nors vieną dalyką, kurio 
niekad nebūtų buvę ir ku
ris dabar negalėtų atsikar
toti.

—Gerai, tėve, paimkim 
šventą Elijošių. Biblija sa
ko, kad jis nuvažiavo Į dan
gų su visais ratais ir dviem 
arkliais. Nagi pabandyk tu, 
tėve, padaryt tokią ekskur
siją.

—Na, čia tu mane sukri
tikavai, Maike. Aš su ark
liais ir su ratais į dangaus 
karalystę nuvažiuot nega
liu. Ale tu, Maike, su savo 
mokslu irgi tenai nedasi- 
gausi.

—Mano mokslas ir ne
tvirtina, kad Į dangų galima 
nuvažiuoti. Taigi tu jo kriti
kuoti negali, tėve.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai pasakyk, 
kodėl jus mokslinčiai nega
lit duot žmogui razumo?

1 —Tavo klausimas man
- neaiškus, tėve. Kalbėk aiš-j 

kiau.
i —Aš tavęs klausiu, Maike, I 
kodėl jus kritikuojat kuni
gus ir Dievą, o patys nieko Į 

'gero nepadarot? Kodėl jus! 
negalit padalyt taip, kad! 
i žmogaus galvą razumo ga-

■ lima butų pripilti samčiu 
taip, kaip zupės? Razumą!

U tiktai Dievas gali žmogui j 
suteikti, o jus tik liežuviais! 
malat

!

gydytojų; vaikai paprastai 
egzaminuojami su motino
mis.

Iš nekuriu šalių ateiviai 
turi išlaikyti žinojimo egza
minus. Perėję visus šiuos 
egzaminus, imigracijos ins
pektoriai imigrantų užklau
sia pas ką vyksta ir kiek pi
nigų su savim vežasi

Ateivis negali apleisti
Ellis Island be išvažiavimo iz-uiuiuų, n ui iv- ncuuo oaim 
bilieto. Sargai prižiūri vi-1 skylėj turėjo po du akies o- 
sus didelius kambarius ir buoliu, o kitų akys buvo pe- 
neleidžia ateiviams išeiti be tyse. Buvę žmonių turėjusių 
to bilieto. FL1S. tik vieną koją ir su ją, kaip

inių romanų rašytojas—esą, 
Himalajuos gyvenę žmonės, 
kurių kojos buvę nukreiptos 
į užpakalį. Kiti dar tą tiesą 
papildo, kad, esą, tų žmonių 
kojos turėjusios po 8 pirš
tus.

Kiti pasakoja,' esą, Afri
koj buvę žmonės, kurie tu
rėję šuns galvą ir šuniškai 
lodavę. Taip pat čia buvę 

■ žmonių, kurie vienos akies

visai neturėję ir visai neval- 
gydavę.

Afrikoj buvę žmonių ny
kštuku. kurie medžiuose gy
veno ir dirbo sau lizdus. 
Taip pat buvę žmonių, ku
rie gyvendavo po 150 ir 
200 metų, jaunystėj būdavę 
balti, o senatvėj juodi, kaip 
negrai. Vidurinėj Afrikoj 
gyventojai turėjo tokias 
ausis, kuriomis visą galvą 
užsidengdavo...

Ir tuos dalykus pasakoja 
rimtai, paremdami gausiais 
faktais. Pav., nurodoma, 
kad Romos karys Pitejas at
važiavęs į tas sritis, kur da
bar gyvena lietuviai ir ra
dęs žmones, kurie guldami _
galėję vieną ausį pasikloti, j laikė jo automobilių, atėmė 
o su kita užsikloti. ; iš jo 17 metų amžiaus mer-

Viduramžy pradėjus | giną, kurią jis išsivežęs pa- 
daugiau keliauti, padaryta j važinėt, ir įsivertę ją savo 
daugiau atradimų. Ir tais i mašinon nudumė savo ke- 
laikais dar “atrasdavo” i liais.

“L. Ž.”

JUODVEIDŽIAI ATĖMĖ 
IŠ BALTVEIDŽIO 

MERGINĄ.
North Carolinos valstijoj, 

Rakeigh miestely, 22 metų 
amžiaus baltveidis Rodgers 
pranešė policijai, kad už 
miestelio 3 juodveidžiai su-

U

I Nesenai su vienu baltu 
gydytoju karštoj atogrąžų 
Afrikos srity atsitiko ne vi
sai paprastas nuotikis. Tas 
gydytojas buvo vienos ligo
ninės vedėjas ir tyrinėjo 
atogrąžų kraštų ligas, o 
ypač miego ligą. Numirus 
miego liga vienam negrui, 
gydytojas sumanė patyrinė
ti lavono smegenis, norėda
mas susekti miego ligos vei- 

- t . !kimą. Išėmęs negro smege-
Žmonės patys pasakoja, njs, gydytojas per ligoninės 

jog Pne jpsų valdžios jie pasiuntinį, jauną negriuką, 
visuomet bėgdavę miškų ge- pasiuntė juos namo; - kad 
sinti ir kasdavę ravus, kad grįžęs galėtų tyrinėti. Lyg 
užkirtus gaisrui kelią. Bet tyčia tą dieną gydytojas dėl 
dabar jie nenorį to daryti. • tarnybos pareigų labai vėlai 

Kodėl taip yra. ’ parėjo namo ir dar labai al-
Atsakymas lengvas. Prie kanas žmona pastatė sta- 

rusų valdžios jiems nereikė- jan įg smegenų kotlietus, ku- 
davo mokėti jokių mokės- riuos gydytojas suvalgė 
čių už vuogas ir grybus, labai gardžiuodamasis. 
Žmonėms valia buvo netik “Klausyk” — tarė jis paval- 
vuogauti ir grybauti, bet jie gęs žmonai — 
galėdavo ir žabų pasirinkti, vardą to mėsininko, 
ir galvijus miške paganyti, pardavinėja tokius skanius burius.

Valstiečiai neina jų gesinti, 
nes valdžia neleidžia jiems 

nei vuogauti nei grybauti.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad šią vasarą tenai 
išdegė dideli miškų plotai. 
Vietos gyventojai nesisku
bina miškų gesinti, o kai 
kur net džiaugiasi, kad 
jie dega.

Naujas Susisiekimo Budas
KELEIVIS

Škotijoj dabar daromi mėginimai su nauju vagonu, kurį išrado škotų inžinienus George Ben- 
„ie Sat yra panašu, i mibiniška ir „e ien>e ritasi bet lekia uzkatantas ant rejes
kuri yra pritaisyta jo viršuje. Jį varo pritaisyti iš abiejų galų propelerai. Taigi vartojamas 
orlaivių principas, c _________________

Į LENKAS PADEGĖ NA
MUS IR PASIKORĖ.
Manchester, Conn. — Pe

reitą sąvaitę lenkas vardu 
l Viktoras Waichen čia pade- 
1 gė savo namus po numeriu 
10 Golway st. ir paskui pa
sikorė. Manoma, kad nuo 

i gėrimo jam susimaišė pro- 
' tas. "Tik per plauką nesude- 
i gė visa jo šeimyna.
I PAJIEŠKQJIMA1
i YRA pajieškoma po tėvais Majidv 
1 Lipnickiutė, po vyru Dagiliene. Gy- 
į vena ant farmos, rodos, Connectieut 

ar Massachusetts valstijose. Pajieško 
brolis Julius Lipnickas, širdingai 

! prašo atsiliepti ją pačią ar kas žinot 
apie ją, tai prašom pranešti sekan- 

! čiu antrašu: J. Markus, 911 N. Sa- 
; eramento Blvd., Chicago, III.

I

5

APSIVEDIMAI-
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui, aš esu vaikina*, neve
dęs, 36 metų. Norėčiau susipažinti su 
lietuvaite. P. S.
Box 822, Nat. Military Home, Kans.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio be vaiky, nuo 28 iki 40 me
ti;. Turi turėt savo namus arba pini
gų, gerą darbą arba būti tinkamu 
prie biznio. Aš sustoviu neblogai. 
Esu našlė, 37 metų amžiaus, pesenai 
pribuvus, trūksta pažinties. J Kurią 
interesuotus, meldžiu atsilankyt 
ypatiškai arba rašykit prisiūdami 
savo paveikslą. Pareikalavus, f sugrą
žinsiu Atsakymą duosiu kiekėienam. 
Nereikalingi, nerašinėkit.

L. S.
11351 Nagel st., Hamtramck, Mich.

............ .
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Sanetti sėdėjo prie stalo ir skaitė laikraštį. Aš prigu
liau į lovą ir sumerkęs akis pradėjau snausti, kai trenk- 
telėjo kambario duris ir į vidų įėjo žmogus. Pusiau pra
vėręs akis išvydau suprakaitavusį ir raudoną Emiliaus 
veidą.

Iš visa ko buvo matyti, kad su juo atsitiko kas nors 
bloga.

Jis atsisėdo k pridususiu balsu ėmė kalbėti:
—Sanetti! Nors iki šiol aš viską slėpiau ir tylėjau/ 

nesakydamąs net ir tau, bet dabar turiu išduoti savo pa- j 
slaptį ir viską nuodugniai papasakoti.

Sanetti pastūmė laikraštį į šoną, atsilošė kedėje ir 
nustebęs ištempė akis. Aš palengva apsiverčiau ant kito 
šono ir susidomėjęs ėmiau sekti Emiliaus kalbą.

—Šiandie lygiai dvi sąvaitės,—pasakojo Emilius— 
kaip susitariau su Elida eiti į pliažą pasimaudyti. Pasisky- 
rėme valandą ir susitikimo vietą. Visą parą išsiilgęs lau- 

į kiau to vakaro. Sulaukęs penktos valandos, buvau jau 
, prie “casiklos” Nr. 47, nes ten sutarėm susitikti.

—Pamažu priėjau prie jos ir patuskenau dureles... 
į Kelies sekundės ir jos prasivėrė. Nustebau, apsvaigau ir 
; susigėdžiau.

Sanetti pasvirėjo, išsižiojo ir dar labiau įbedė akis 
Į Emilių.

jc • _ • ? ____ ji___ n

(

Sanetti pasvirėjo, išsižiojo ir dar labiau įbedė akis

T

panelė švenčiausia yra apsi-i 
rengus — drabužiai nuo1 
galvos iki žemės.

—Tai yra senoviška ma
da, tėve. Senovėj žmonės 
viską darydavo kitaip. Pats 
Kristus tuomet ant asilo jo
jo, o šiandien jo vietininkas, 
popiežius, auksuotame auto- 
mobiliuje važinėjasi.

—Nesiginčyk, Maike. 
Mergų andarokai turi būt il
gi, kad uždengtų kojas iki 
žemės.

—Ar tai tuomet butų dau
giau lietaus?

—Šiur, Maike.
—O iš kur tas “šiur?”
—Tas, vaike, yra paimta 

iš švento rašto. Tenai yra 
juodu ant balto parašyta, 
kad Dievas yra labai geras 
ir kantrus, ale kaip jo kant
rybė išsibaigia, tai jis tada

—Tėve, čia tu irgi klysti. 
Dievas proto žmogui-neduo- 

*da. Tu pats žinai, kad užgi
męs kūdikis neturi jokio 
proto. Jis pradeda protauti 

, tiktai paaugęs, kai susidu- 
| ria su gyvenimu ir pradeda 

’ į mokyklą lankyti. Čia moks
las jam kaip tik ir prideda 
galvon proto.

—Palauk, Maike, aš užsi- 
rukysiu pypkę.

ŠRAINERIŲ VIRŠI
NINKAS.

MIESTAS PO JUROS 
VANDENIU.

Maskvos tyrimo instituto 
ekspedicija patvirtino fak
tą, kad senovės miestas 
Chersonesas buvęs juros 
įsiurbtas. Netoli Chersone- 
so švyturio rasti senovės 
miesto bokštų ir rūmų liku
čiai.

Amerikoje yra visokių mis
tiškų draugijų. Plačiausia jų 
yra pagarsėjusi Ku Klux Kla
nas. Ji turi savo “karalius” ir 
kitokius aukštais titulais virši
ninkus. Kliuksai dėvi ir tam ti
krą savo uniformą. Tai teroris
tinė organizacija. Toronto mies
te. Kanadoje, nesenai turėjo 
savo seimą organizacija vardu 
“Nobloes of Mystic Shrine.” 
Aukščiau padėtas paveikslėlis 
parodo jų viršininką. Jo titulas 
yra “Imperijos valdonas.” Jis 
dėvi turkišką kepurę ir turi me
dalių prisikabinęs. Tai vis dy
kaduonių žaislas, kurie pinigų 
turi i valias ir nedirba jokio 
darbo.

—Žinai ką išvydau?
—Vietoj geltonplaukės Elidos, stovėjo graži, kaip 

Į angelas, juodbruvė, jauna nepažįstama moteris. Greitai 
. ėmiau atsiprašinėti už nepadorų ir nemandagų savo elgė- 
’ si. Nusilenkiau ir jau ėjau, kaip ji ėmė mane kviesti į 
į vidų.

Iš pradžių visaip atsikalbinėjau ir nesutikau, nors 
į jos žydrių akių žvilgsniai mane it magnetas traukte trau

kė. Bet iš jos raudonų, kaip rožės, lupų skafnbėjo švel
nus žodžiai:

—“Ir kogi tamsta bijaisi moters? Juk ji yra daug silp
nesnė... Eikš!.. Eikš!... Aš tamstai pasakysiu moters pa
slaptį, kurios dar nežino nei vienas vyras...”

—Nebeišlaikiau... Žengiau žingsnį prie jos ir atsidū
riau “casillos” viduje. Ji uždarė dureles ir užbraukė ma
žytę velkelę.

" —“Pirmą kartą, aš sutinku tokį bailų vyrą,—sakė ji. 
—Jei aš esu maudymosi kostiume, tas juk neturėtų tamstą 
gąsdinti.”

—Aš, žinoma, jos “nebijojau”, bet nenorėjau susi
dėti su nepažįstama moterimi ir teptis rankų...

—Ji mandagiai paprašė mane atsisėsti. Paskui ir ji 
prie manęs atsisėdo... Iš pradžių kalbėjome apie viską: 
apie orą, jurą, maudykles, balius, vakarus... Pagaliau ji 
priminė ir šeimyninį gyvenimą su visomis jo ceremonijo
mis.. ' •

—Bematant jos minkštutis kūnas, lyg pūkas, pama
žu ėmė glaustis prie manojo... Mano kraujas ėmė virti ir 
šokinėti... Paskui mane apėmė toks smarkus miegas, jog 
aš staigiai užmigau... Toliau nebežinau kas su manimi 
dėjosi...

—Kada atsipeikėjau, pajutau šiltą moters glėbį, buč
kius ir...

—Kraujuje ėmė siausti keršto ir neapykantos viesu
las... Norėjau griebti šią moterį už plaukų, bet vėl ėmiau 
silpti ir nustojau sąmonės...

—Gyvatė,—sušuko Sanetti,—ji vartojo migdančias 
dujas.

—Gal būt... Kada aš antrą kartą atsipeikėjau, 
“casilla” buvo tuščia ir tamsu... Pro siaurus plišelius 
skverbėsi mėnulio šviesa ir raižė jos vidų...

—Atsikėlęs nuo suolelio išėjau į grinąjį orą. Pliažoje

žmonių nebebuvo. Juros bangos putojo ir supė pririštas 
žvejų valtis... Paskendęs minčių klane, grįžau namon...

—Įtariau Elidą...
—Sulaukęs ryto nuvažiavau pas ją...

—Ir prakeikta klastūnė...
—Prieš jos kambario duris pasitiko mane namų šei

mininkė ir pranešė, kad Elida, vakar vienuoliktą valandą 
“Asturias” laivu išvažiavo Europon.

—Europon?!—sušuko Sanetti.
—Taip—tęsė Emilius,— maniau, kad vietoje susi

plėšysiu...
—Oi, Sanetti! Netikėjau, kad moteris butų tokia 

žiauri ir baisi! Juk tu žinai, kad aš už Elidą aukavau gy
vybę... Jai buvau atsidavęs... Aš ją taip mylėjau... O da
bar kas man beliko?... Kuo ji man už tai atsimokėjo? 
Graudu ir šiurpu...

Jis giliai atsiduso ir nuleido akis žemyn.
—O kaip vadinosi anoji moteris,—nežinai? — nuo

stabiai užklausė Sanetti.
—Cramen Pintada,—atsakė Emilius ir tęsė toliau:
—Po šio įvykio pradėjau tankiau lankyti Pocitų plia

žą, norėdamas sugauti Pintadą ir jai atkeršyti. Ir štai, 
šiandie ketvirtą valandą, eidamas iš “casillos”, apsirengęs 
maudymosi kostiumu, prieš pat akis sutinku Pintadą iš
lipant iš vandens.

—Degdamas kerštu, nebežinojau kas daryti... Su
stojau...

—Ir kas per moteris?... Kas per moteris?...
Ji pamačiusi mane nusišypsojo... Pribėgo... Pasvei

kino... O paskui... Paskui... Pradėjo vėl kviesti į savo “ca- 
sillą”...

—Nebetvėriau! Griebiau ją už gerklės ir trenkiau į 
smiltingąjį juros krantą... Ji suklykė ir ėmė raitytis... No
rėjau dar kartą smogti ir atimti jai gyvvbę, bet baisių 
žmonių žvilgsnių buvau sulaikytas. Žinodamas, kad Pin
tada už tai nedovanos” ir aš liksiu kaltas, greitai nuėjau 
į savo “casillą”, apsirengiau ir pasiėmęs taksimetrą, ap- 
leidžiau pliažą... šoferiui įsakiau pristatyti mane pas ar- 
timiausį advokatą... Po penkių minučių taksimetras susto
jo Buenos Aires gatvėje ties Nr. 2587. Tai buvo vieno ad
vokato butas. Užsimokėjęs šoferiui, pasileidžiau marmu
riniais laiptais aukštyn. Atsidūriau antrame aukštyje, 
advokato kabinete. Pasirodė mažas, juoda barzdyke ir 
didele galva, advokatas. Padavė atsisėsti kėdę ir klausė, 
kame dalykas... Aš papasakojau. Iš pradžių jis tik klau
sėsi, paskui paėmė plunksną ir viską užsirašė... Pagaliau 
užklausė moters vardo... Vos spėjau pasakyti “Carmen 
Pintada , kai jis pašoko, trenkė kumšti į stata ir išsitrau
kė revolverį.

—“Tai tu mano žmonos meilužis?... Tu ia d Pra
keiktas žalty1... Tau mirtis!...”

Jo veidas buvo baisus, o akys galėjo užmušti žmo
gų.. Neišvengiama mirtis... Pamažu jis pradėjo kelti ran
ką jęu revolveriu... Iš lauko pasigirdo skambutis ir dvie
jų žmonių žingsniai... Man kilo mintis, kad tai grįžta kie
no nors lydima Pintada... Tikrai jau dabar turiu mirti, juk 
jis dar nežinojo, kad aš ją sumušiau... Bet advokatas’ pri
bėgo prie durų ir jas norėjo užrakinti, aš naudodamasis 
proga, trenkiausi į antras duris ir pasileidžiau per kam
barius... Pasigirdo revolverio tratėjimas ir kulkų zvim
bimas... Atsidūriau žemutiniame aukštyje... Kritau į vie
ną langą ir su stiklais išlėkiau laukan... čia nusitvėriau 
einančio tramvajaus ir dabar,—jis žvilgterėjo į laikrodėlį, 
— jau pusė valandos, kaip išsiskyriau su tuo įersonalu. ’ 

Nutilo ir išsitraukęs skepetaitę ėmė šluostyti nuo vei
do ir kaktos prakaitą.

O dabar, prie savo “tautiš
kos” valdžios, viskas už
drausta. Nori pasirinkti gry-; 
bų—mokėk pinigus. Nori 
pavuogauti — irgi mokėk. 
Tegul sau grybai ir vuogos 
miške supuva, bet žmonėms 
jų rinkti neduoda. Todėl 
žmonės ir sako: “Jeigu taip, 
tai tegul sau žinosi! Jeigu 
nėra nei žabų, nei grybų, tai 
tegul sudega visi miškai!”

Ir miškai pleška. Valdžia 
varo prievarta žmones miš
kų gesinti, bet nedaug žmo
gus padarys, jeigu jį varo 
prieš norą.

Laikraščiai kritikuoja val
džios politiką. Sako, kuni
gai ir ponai, kurie tuose miš
kuose medžioja ir kitaip 
jais naudojasi, nuo jų gesi
nimo visai paliuosuoti, o 
kaimiečiai, kuriems nevalia 
nei vuogos nuskinti, prie
varta yra varomi gaisrus ge
sinti. Tai išrodo lyg ir kokia 
baudžiava. Miškai gesinti 
yra labai sunkus darbas. 
Jeigu jau ponai su prabaš- 
čiais nepripratę prie tokio 
darbo, tai tegul valdžia pa
skirtų nors mokestį valstie
čiams už miškų gesinimą. 
Tuomet miškai neitų su du
rnais.

• » 
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PAJIEŠKAU DARBO PAS GERĄ 
PONĄ prie namų darbo; galiu sudėt 
elektriką, plumberis, karpenteris ir 
pentinu. Aš dabar dirbu fabrike, dau
giau nenoriu dirbt nė pas kontrakto- 

I rių, ne fabrike, noriu dirbt pas gerą
ANTANAS VALUCKAS, kuri, bu- »>"» “ vi“fM,CE :<“>

vo kaltinamas kaipo ^lsevikas ir as p Q Danbury. Conn.
buvau jį įsbiiavęs uz U. S. oo-
nais. Pasiliuosavęs, jis apsigyveno' 
Waterbury, Conn. ir turėjo kriaučių ’ 
dirbtuvę. * Yra svarbus reikalas iš > Kambarys ant rendos, vienas ar su 
Lietuvos. Prašau atsisaukt, kurie ži- - - " *---------- —*~,J
no kur jis randasi, malonėkit pranešt.

FRANK MUCINSKAS
16 Folan avė., Norwood, Mass.

DETROIT, MICH.
________ „ i 

valgiu, prie mažos šeimynos, netoli 
Fordo, arti Baker karų Vieta dėl 
vyrų ar merginų vienos ar .dviejų. 
Pašaukit telefonu: Cedar 6227-W. ar 
ypatiškai, 2588 Casper avė. (35)

WORCESTER, MASS.
Lietuviai, tėmykite! į

Ar jus žinote, kad ant 
Worcesterio S. L. A. 57 
kuopos, bolševikai buvo už
dėję savo diktatūrą? Ar jus 
žinote, kad tą kuopą bolše
vikai valdė taip, kaip kad 
valdo Rusiją per kelioliką 
metų?

Bet ar jus žinote, kad da- Į 
bar S. L. A. 57 kp. Worces- 
terio lietuviai maskoliškus 
generolus nuvertė ir kuopą 
pasiėmė į savo rankas ir 
daugiau ruskių čebatlai- 
žiams netarnaus.

Rugpiučio 24 d., ateinan
čioje nedėlioję, tie lietuviai- 
kareiviai, S. L. A. 57 kuopa, 
rengia puikų IŠVAŽIAVI
MĄ ant J. Špakausko far-
mos.

VaZlUOt netoli, teras tlKĮ^jte pranešti, 
dešimtukas. Reikia važiuot 
už City .farmos ir privažia
vus už tilto kelią, reikia iš
lipt ir eit po tiesiai. -------
bus pažymėtas plakatais. 
Vieta gražiausia, daug bus 
smagumo, išgirsite ir pama
tysite tą ko da nesate matę, 

i Atsilankykite į 57 kp. pikni- 
l ką visi, kas tik esate gyvas.

Kp. Narys.

DETROITE YRA PUSAN
TRO MILIONO GYVEN

TOJŲ.
Cenzo biuras praneša, 

kad Detroite yra 1,573,985 
gyventojai. Esąs jau galuti
nas ir tikras skaičius. Los 
Angeles miestas turi 1,233,- 
560 žmonių.

uuuus. Valstiečiams vado- • v
Nustebusi žino- vau ja garsus Tolimųjų Ry-, ^35 M11TT1S KdS0B13« 

“Nesuprantu, tų partizanai Ševčenko ir,

1919—1920 m. ševčenko 
ir Borisovas vedė atkaklią 
kovą su baltaisiais ir japo
nais Tolimuose Rytuose. Su
kilimo centras — miestas 
Spask. Į sukilimo vietas 
siunčiama raudonoji kariu- 
menė.

“pasižymėk
». kurs

SUKILIMAS PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS TOLIMUOSE 

RYTUOSE.
Sovietų spauda patvirti

no žinias apie valstiečių su
kilimą Primorje (Tolimuo
se Rytuose). Pritrukę kant
rybės Primorjes valstiečiai 
sukilo ir nuginklavo GPU

smegenis.” 
na atsakė: 
dėl ko tau taip patiko sme- Borisovas., 
genys. Man jie atrodė per 
liesi. O kai dėl mėsininko, 
tai juk tu pats per pasiunti
nį smegenis atsiuntei, tad 
pats geriau žinai, kur pir
kai.” Išgirdęs tai, gydyto
jas suprato, kad jis puikiai 
papietavo miego liga miru
sio negro smegenimis, bet 
nieko nepasakė, nenorėda
mas sukelti žmonai pasi- TA NEŠIOTI LAZDOS IR 
biaurėjimo... Į PEILIAI.

JAPONIJOJ ATSIVĖRĖ 
VULKANAS.

Ant Asama kalno, Japo
nijoj, pereitą sąvaitę atsivė
rė vulkanas ir pelenai iš jo 
pradėjo kristi net ant Ka- 
ruizavos miestelio, kur sve
timšaliai mėgsta vasaroti. 
Dabar visi vasarotojai sku
biai iš tenai bėga.

SALA IŠNYKO.
Pereitą sąvaitę atsivėrė 

Krakatao ugnakalnis, kuris 
randasi ant nedidelės Kra
katao salos, tarp Javos ir 
Sumatros. Iš vulkano pra
dėjo šaudyt Į padanges stul-

VOKIETIJOJ UŽDRAUS-

PEILIAI.
i Federalinė vokiečių vy- 

FAŠISTINIS JUDĖJIMAS riausybė išleido įsakymą, 
ESTIJOJ. kuriuo padaro tam tikrų

Estų laikraštis “Vaba lazdų, peilių ir panašių įran-
Maa” įdėjo sensacingą pra- kių nešiojimą baustinu nu-
nešimą iš Felino apskrities, įkaitimu. Numatytos baus- 
kur liepos 14 d. Įvyjęb 300 m^s iki vienų metų kalėji- 
ukininkų susirinkimas. Su- mo su^ didelėmis ^pabaudo- 
sirinkimas padarytas lapu- Į
jiečių pavyzdžiu. Jame svar- nuolatinių kruvinų musty- 
stytas klausimas dėl eisenos 
organizavimo į Taliną. Tarp - .
kitko susirinkime buvo iš- muštynėmis buvo sunku ko- 
kelta eilė reikalavimų, ku-' voti, kadangi peiliai ir tt.

------  - ’ > laikomi manais 
ginklais.

Įi

kur liepos 14 d. Įvy»kb 300 m^s iki vienų metų kalėji

me. Įsakymas išleistas dė''
— ■ • • i •____ ____________ _______

nių tarp fašistų ir komunis
tų. Iki šiolei su tokiomis

rie, ūkininkų nuomonė, turi tebuvo 
būti įgyvendinti artimiausiu K1~" 
laiku. Ūkininkai reikalauja 
žemės ūkio apsaugos ir tau
pumo plačiu mastu.

Toliau ūkininkai reika
lauja pakeisti rinkimų įsta
tymą ta prasme, kad rinki-

400 MILIONŲ DAUGIAU 
ŽMONIŲ, KAIP PRIEŠ 

KARĄ.
Paskutinieji /tarptautinic 

statistikos instituto Haago,' 
muose galėtų dalyvauti tik apskaičiavimai rodo, kad 
tie asmenys, kurie moka vai- dabar žemėje gyvena pei 
stybės ir savivaldybės mo- du miliardu žmonių, 
kesčius. Pagaliau, ukinin-| Skaičiai, liečiantieji Bra- 
kai reikalauja įsteigti vals- žili ją, Argentiną, Čilį i» 
tybės prezidento instituciją. Urugvajų nėra visai tikslus 
Pasikeitus nuomonėmis su-. Taip pat tikslesnių davinir 
sirinkimas nutarė atsišauki- nėra apie kiniečius. Sena 
mu kreiptis į ūkininkus ir žinoma, kad Kinijoj gyven? 
raginti juos rengtis eisenai į mažiausia 330—340 milio 
Taliną. Susirinkime išrink- nų žmonių. Bet galima tvir
tas net .organizacinis komi- tint, kad yra apie 450 milio- 
tetas iš 7 žmonių.

Gilberton, Pa.—Anądien 
čia užgriuvo anglių kasyk
la, 8 darbininkus užmušda- 
ma ir keliolika sužeisdama. 
Tarp užmuštųjų yra ir vie
nas lietuvis, būtent Kazys 
Juršas.

Mahanoy City, Pa.—Šio
mis dienomis Pottsvillės li
goninėj mirė Jonas Janavi
čius, kuris atvažiavo čia iš 
Lietuvos dar jaunas būda
mas ir išgyveno 30 metų. 
Beveik visą laiką Velionis 
išdirbo anglių kasyklose. 
Liko pati ir 8 vaikai.

New York. — Šiomis die
nomis garlaiviu “Grips- 
holm” čionai atplaukė iŠ 
Lietuvos šie emigrantai: 
Jadvyga Balašiutė, Kazys
Daraškevičius, Stepas Da- j 
•aškevičius, Magdalena Na-' 
vikienė, Jonas Navikas ir j 
Jieva Kralikienė.

GRAŽUS

PIKNIKAS
North Abington Lietuvių 

Apsigynimo Kliubas, rengia 
gražų pikniką, 24 d. August- 
Rugpiučio, nedėlioję; pra
sidės 12 vai. dieną, Island 
Grove Parke, Abington, 

obstrukciją ir priėjo net Mass. Vieta mašinom pasi- 
orie peštynių. Bolševikas statyt ir įėjimas dykai. Vi- 
Užunaris griūdamas iš salės sus prašome atsilankyti, 
laukan sudraskė Valančiui! Komitetas,
marškinius. ' ________________________

Chicago, III. — Rugpiu
čio 7 dieną čia įvyko SLA. 
139 kuopos susirinkimas ir; 
kuopa persiorganizavo. Į 
Apie 70 narių atsiskyrė nuo j 
bolševikų ir išsirinko savo i 
valdybą. Bolševikai darė

Pajieškau Albino Stankūno arba jo 
moteries Anės Avižienaitės, Kauno 
srub.; pirmiau gyveno Worcester, 
Mass., o dabar gyvena Clevetand, 
Ohio. Prašau atsisaukt arba kurie 
apie juos žino, malonėkite pranešti. 

GABRIELIUS KATKUS 
30 Mildred avė., ilattapan, Mass.

Pajieškau draugų M. Bajoro ir J. 
Valinto, pirmiaus gyveno Cbįifago, 
III., dabar nežinau kur. Prašau atsi; 
šaukt, turiu svarbų reikalą; žinanti 
apie juos, malones pranešti.

LEONAS GRICIUS 
6759 Fullum st„ Montreal, Canada.

Pajieškau brolio \ inco Križinaus- 
ko, seniau gyveno Mahanoy City, Pa. 
Iš Lietuvos Pietariu kaimo, Mariam- 
polės apskr., Suvalkų gub. Prašau 
atsišaukti arba kurie žino, malonės 
pranešti.

i MIKAS KRIŽINAUSKAS 
P. O. Box 15, Universal, Ind.

Pajieškau brolio Prano Virbylos, iš 
I Lietuvos paeina Vilkaviškio apskr., 

Alvito valsč., keli metai atgal gyve- 
I no I’hiladelphia, Pa. Prašau atsi- 
I šaukti arba kas apie jį žino, malonė-

I ‘ JOE VERBYLA
1861 IberviJle st., Montreal, Canada.

i Pajieškau dėdės ir dėdienės Anta- 
TZ’plInc I no Wiedmano, 1916 m. jie gyveno

| 9aysjtownf pa Kurie žinot kur gy
vena, prašau pranešti, tariu ačiū.

ANTON F. WHITMAN, 
Linnton, Oregon.

Pajieškau pusbrolio Jono Baranau- 
skio iš Viekšnių miestelio, gyveno 
Ashley, Pa. 30 Mojaus išvažiavo iš 
ten ir nežinia kur randasi. Pats lai 
atsišaukia arba kurie žinot, praneš
kite, yra svarbus reikalas.

E. JONUŠKIS
54 Water st., Stoughton, Mass.

Pranusė Domanskaitė po vyru pra
vardė Sarafinas, pajieškau mano vy
ro Antano Sarafino. Iš Lietuvos jis 
paeina Kauno apskričio, Vilkijos val
sčiaus, Čekiškės parap., Kilavos dva
ro. Apie 20 metų jis išvžžiavo j Ame
rika ir nuo to laiko jis mane apleido, 
palikdamas su maža dukrele Lietu
voje. Nuo to laiko neturiu nuo jo jo
kių žinių ar jis gyvas ar miręs. Iš 
pašalinių sužinojau, kad 1918 metais 
jis gyveno Hoboken, N. J. Jeigu jis 
gyvas prašau tuojaus atsišaukti. Ku
rie apie jį ką nors žino, malonėkite 
pranešti man į Lietuvą arba čionai į 

I Ameriką, už ką tariu mano ačiū.
PRANUSĖ SARAFINIENĖ (35) 

Į Prezidento gt. 11, Kaunas, Lithuania 
Į arba V. Domanskis, 367 Newark st.,' 
* Hoboken, N. J.

»

JIEŠKOME PARTNERIO ARBA 
PASKOLOS.

Farma 'N. B valstijoje apie 175 
akeriai aciuės^ su dideliu miątu. 
i_:r . .
Namas 14 ruimų, barne dėl 20

;-----------  . - rr------  . -
kinimus ypatiškai ar 0er lajsfy.

Čimbridge, Mass.
■e‘^4. >. 1 ---------

______ _____ ____________ Iš 
miško galima*^ padaryt apie Į$6,000. 
Namas 14 ruimų, barne dėl 80 kar
vių, gyvulių nėra. Platesniu.-) paaiš
kinimus ypatiškai ar per laišlį.

■<M. KAB0Š1US .. į 
Cambridge, Mass.45 Lee flt

FARMA PARDUODU.
160 akru, apie 80 dirbamos

uiueus pu...,, .. -
medžių, vertas kelių tūkstančių de

nio ir lygi. Upelis teka per farmą.

160 akru, apie 80 dirbamos žemės, 
didelis miškas, pusių, aglių ir kiet- 
medžių, vertas kelių tūkstančių do
lerių. Žemė dirbamoji be jokio akme
nio ir lygi. Upelis teka per farmą, 
pusė mailčs į miestą, 14 kambarių 
stuba, ir maudynė, barnė 100 pėdų 
ilgio, vietos dėl 30 karvių; kita bar
nė, vist įninkąs, ledaunė; vanduo va
romas į stubą, 1,000 galionų tenka 
dėl vandens Ši farma tris syk tiek 
verta. Parduoda už §5,500. (35)

A. ŽVINGILAS (pas barberį)
26 Broadway, So. Boston, Mass.

stuba,

nų. 1921 metais kiniečiu 
į paštų ministerijos apskai- 
.čiavimu, Kinija ir Mandžu- 

ventojų. Dabar tarptautini? 
statistikos institutas nusta
tė, kad yra 450 milionų.

Neabejotina, kad žemės 
gyventojų skaičius prašokę 
du miliardu ir yra 400 mi
lionų daugiau, negu prieš 
karą.

Didysis karas nusinešė 
15—20 milionų žmonių. Šis 

i skaičius tečiau nepadarė jo- 
. kios įtakos į bendrą žmoni- 
■ jos prieauglį.
Į, Vienas vokiečių geogra- 

žmonių. Jūrių sujudis buvo, Kataliku partijos nariai fas nustatė, kad pasauly ga-

ITALIJOJ UŽSIDARO
KATALIKŲ PARTIJA, 'rija turėjo 350 milionų gy-

Italų katalikų partija nu- 
'įtarė likviduotis. Iki paskuti- 

pai ugnies. Kartu su šituo' niojo laiko tai buvo'viemn- 
apsireiškimu išnyko sala telė partija, kuriai fašistai 
“Anak Krakatao,” kas reiš- nekliudė gyvuoti, 
kia “Krakatao vaikas.” Ke-| Manifeste apie partijos 
lios dienos atgal šita sala likvidavimą katalikų vadai 
stovėjo da 170 pėdų aukš-: praneša, kad jau nematą 
čiau jūrių, o šiandien jos sau atskiros vietos Italijos 
jau visai nesimato. 1883 politiniame gyvenime, ka- 
metais tenai įvyko toks bai- dangi vyriausias partijos 
sus vulkano sprogimas, kad tikslas, būtent sutaikinti Va- 
sujudintas jūrių vanduo nu- tikaną su Italijos vyriausy- 
šlavė nuo salos apie 20,000 be, jau esąs atsiektas, 
žmonių. Jūrių sujudis buvo | 
jaučiamas net Anglijos pa- automatiškai įeina į fašistų Ii sutilpti 8 miliardai žmo-- —1 ..  - y manymu, musų že-

--------------  • - mė daugiau žmonių išmai- 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS tinti negalėsianti.

ISPANIJOJ. i --------------
Rugpiučio 9 dieną Ispa- REIKALAUJA UNIJISTO 

nijoj buvo jaučiamas žemės 1 DARBO MINISTERIUS. 
drebėjimas apie Alcoy mie

kraščiuose, o išmesti iš vul- eiles, tkanų s dulkių debesiai ap
juosė visą žemės kamuolį.

JACHTA SPROGO.
Pereitą subatą Hudsono 

upėj sprogo New Yorko mi- 
lionieriaus Spencerio jach
ta. Žmonių niekas nebuvo 
užmuštas, tik pats Spence- 
ris apdegintas. Jachta nu
skendo.

West Lynn, Mass.—Rug
piučio 4 dieną L. P. Kliubas 
turėjo pikniką Darivefs 
miesčiuko parke. Keli busai 
lietuvių buvo atvažiavę iš 
Haverhillio, Lowellio ir 
Lawrence’o Kaip rodos, 
Kliubui turėjo likti gražaus 
pelno.

Waukegan, III. — Bosto- 
nietė p. Ona Kubilienė, ku
ri dabar atostogauja pas sa
vo tėvelius ant farmos Lake- 
villėj, tapo pakviesta .Chi- 
cagon dainuoti per radio iš 
WCFL stoties, iš kurios lie
tuviai visuomet duoda savo 
programus. Ji dainuos 24 
rugpiučio, 2 valandą po pie
tų.

Amerikos Darbo Federa- 
stą, kur yra 30,000 gyvento- cija pareikalavo, kad prezi- 
jų. Drebėjimas tęsėsi kelias dentas Hooveris paskirtų 
minutas ir nusigandę žmo- unijos žmogų į Darbo De- 
nės išbėgo iš namų į gatves, partamento sekretorius, vie- ir j 
bet nelaimių nebuvo. toj dabartinio p. Daviso. Įbui.

Detroit, Mich.— Nors bu
vo laikraščiuose rašyta, kad 
Detroite atsidarė automobi
lių fabrikai ir tūkstančiai 
darbininkų sugrįžo darban, 
abelna padėtis dėlto nepa
gerėjo. Daug žmonių vaikš
čioja be darbo ir nežinia 
kur jiems reikės dėtis, kai 
ateis žiema ir prasidės šal
čiai. Dėl bedarbės pradėjo 
ir bankai užsidarinėti. Sa
koma, kad viena? jų nune
šęs kelis tūkstančius dolerių 
ir Lietuvių Piliečių Kliu-

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

(L) J G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų 
liepos revoliuciją minint. Bruožai. 
(3) Dr. J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais. (4) K. Kautskį atpasakoja 
A. Smėliunas. Žmogus—egoistinė bū
tybė. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 

į dvasinis pasaulis ir jų palyginamas*! 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 

Į tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Pla»rtiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant. Venclova. Pa- 
nait Istrati. (13) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas. (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabiudusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas labai įvairus 
ir įdomus, iliustruotas.

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

Pinigus galima siųsti iš Amerikoj 
per paštą arba čekiais.

Adresas: Lithaania, Šiauliai,. Ani- 
ros ai. 15, “Kultara.”

IR VĖL GAVOME
Naujų Radio Rekor-jų GramafonaiM 
ir kitų muzikos instrumentų. Didelis 
pasirinkimas. Reikalingas partneris 
Vyras ar Moteris su kiek kapitalo. 
Jau senatvė artinas, vienam per sun
ku O gal prisieis ir parduoti. (37) 

JONAS AMBROZA1TIS
560 Grand St., Brooklyn, N. T.

AUTOMOBILIŲ PIRMA 
LEKCIJA UŽDYKĄ.

_Jeigu interesuojatės sužinot apie 
automobilių kliūtis ir kaip pataisyt. 
Turintieji automobilius už pirmas 
lekcijas sutaupinsite §100.00. Prisiųs- 
kite štampą, gausite lekciją. (35)

JOSEPH J. STANKUS
814 — 63rd Rd.. Elmhnrst, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUt 

663 FOURTH ST. 
8. BOSTON, MAS8., U.8.A.

........... . .... h

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORCESTER, MASS.L



6

Lietuvos Fašistų Vergijoj
J. KRUKONIS.

Vėl Varniuose.
Nors per tiek daug “čys- 

čių” perėjęs ir be žandaro 
nei žingsnio nežengęs, bet 
sugrįžęs Į stovyklą, kaip 
naujokas turėjau atlikti vi
sus “formalumus.” Nurengė 
ligi nuogam, iščiupinėjo 
drabužius, iškratė čemoda
ną ir atvedė vėl Į tą pačią 
kamerą.

Visus senus draugus ra
dau “namie.” Nei vienas iš i 
jų neišėjo i “laisvę.” nei vie- i 
nas nenuvažiavo Į kalėjimą. • 
Draugai su džiaugsmu pri
ėmė ir ėmė klausinėti kas j 
dedasi “laisvėje.” Nors ma
no laisvė skaitytojui jau ži
noma, bet aš daugiau žino
jau už savo draugus ir šį 
tą papasakoti galėjau.

Mano viltys, rasti leidi
mą išvykimui iš Lietuvos, 
nuėjo niekais. Jokių prane
šimų iš Kauno negauta ir 
todėl, gavęs vbą kas reika
linga gyvenimui, po senovei 
apsiraminau ir apsigyve
nau ilgesniam laikui.

Dienos slinko ir artinosi 
Kalėdos. Šalta žiemužė ver
tė sėdėti tvankiose kamero
se ir skaityti, lavintis toles
nei gyvenimo kovai. Skaityt 
jau turėjom ką. Beatakuo- 
jant Rusteiką, gavom teisę 
skaityti “Lietuvos Žinias,” 
“Socialdemokratą” ir kitus 
pažangesnius laikraščius. 
Apart to, Šiaulių “Kultūros” 
Sąjunga prisiuntė visą dėžę 
gerų knygų. Taigi dvasios 
peno jau net'•ūko. Netruko 
tuo tarpu ir kasdieninio 
maisto. Andai prikrautos 
pilnos rogės net iš Šiaulių 
atvežė: lašinių, dešrų, cuk
raus, sviesto, muilo, tabako 
ir dar kai ką. Kas tą viską 
aukavo — mes nežinom. Ži
nom tai, kad yra gerų žmo
nių, kurie mus užjaučia ir 
neužmiršta.

Artinosi gruodžio 17 die
na. Prieš metus laiko, tą 
dieną būrys Lietuvos išga
mų, sutrypė tautos valią, iš
vaikė liaudies rinktus atsto
vus ir atsistojo smurtu kraš
tą valdyti. Prieš metus lai
ko mes buvome visi laisvi, 
dirbom krašto gerovei, kū
rėm šviesesnę ateiti, šian
dien mes, kaip kokie vilkai, 
išskirti iš visuomenės tarpo.

Tai dienai, mažiukas Lie
tuvos diktatorius, ruošėsi su 
didžiausiom iškilmėm. Jis 
triumfuoja nors ligi kelių 
braido kraujuose. Jis lai
mingai išdiktatoriavo išti
sus metus. Ką lems kiti me
tai — jis nežino, bet ką pra
gyveno — žino.

Stovykloj vaikščioja įvai
rių gandų. Vieni sako, kad 
Voldemaras su Smetona 
amnestuos visus: kiti sako, 
kad tik valstiečius liaudi
ninkus paleis ir tt. Visi lau
kia tos dienos su nekantru
mu. Net bolševikai, kurie 
sakosi nenori jokių malo
nių, ir tie tarp savęs disku- 
suoja, buria kurie pateks 
amnestuojamųjų sąrašan.

Gruodžio 16 dieną, va
kare, atėjo visa stovyklos 
načalstva su popieriais ran
koje. Eina per visas kame
ras iš eilės ir perskaito “Jo 
ekselencijos” “vysočaišėje 
soizvolenije,” kad toki, toki 
ir toki amnestuojami, meti
nių diktatūros sukaktuvių 
proga. Sąraše apie 30 žmo
nių. Jų tarpe amnestuoja vi
sus seiniškius, išskyrus ma
ne ir Pilipavičių.

Stovyklos komendantas 
įsako, ryt atiduoti visą val
dišką turtą ir pasiruošti ke
lionei. Kadangi žiemos ke
lias ir 30 kilometrų ligi Tel
šių eiti persunku, tai jis pa
skelbsiąs miestelyje, kurie 
ūkininkai norį uždirbti, lai 
atvažiuoja prie stovyklos 
gabenimui šitų “neištikimu-

Karo Tankų Mokykla Amerikoje.
KELEIVIS

Netoli Washingtono yra karo mokykla, kur jauni karininkai mokinami vartoti tankas. 5is 
paveikslėlis parodo vieną tokiu pamokų.

t 
f

No. 34. Rugpjūčio 20, 1930.

it

priimu, 
nei jo- 

Bet štai

ją sutvėrimų į Telšius 
stovyklos dar nei vienas iš 
amnestuojamų nebus laisvai 
paleistas, nes pirmiau turį 
pasirodyti “Jo didybei” po
nui Telšių komendantui Ru
steikai.

Su džiaugsmu širdy, am
nestuoti nuėjo gulti. Einam 
ir mes pasilsėti, nors dva
sioje didžiausias neramu
mas, laisvės pasiilgimas i 
kankina.

Ryte didžiausias sąjūdis. 
Visi bėgioja šen ir ten, dali
na liekamiem draugam ne
apdirbtą medžiagą, ne
baigtus dalykėlius. Liekan
tieji stovykloje informuoja 
draugus ką papasakoti jų 
namiškiam ir taip bėgioji
mui galo nėra.

Aš šaltai viską 
Neduodu draugam 
kių informacijų,
ateina viršyla. Kviečia eiti į 
komendanto raštinę. Nuei
nu kareivio ginkluoto lydi
mas, bet grįžtu jau be jo. 
“Jo ekselencija” teikės šį 
rytą mušti telegramą, kad 
Krukonis paleidžiamas , ir 
duodama jam vienas mėnuo 
taiko apleisti Lietuvą. Kaip 
viską, taip ir šitą naujieną 
priėmiau šaltai ir nuėjau 
rengtis kelionėn. Aš pui
kiausiai žinau, kad per vie
ną mėnesį aš nesusiruošiu ir 
apleisti Lietuvą negalėsiu. 
Tokiam atvejui, paleistasis 
grąžinamas atgal į stovyklą 
per visas policijos landy
nes. Tas jausmas man ir ne
leidžia džiaugtis įgyta “lai
sve,” nes tikiuosi po mėne
sio vėl čia atkliuti. Kaip ten

ri
Ižą sėdint. Toki “artimi gimi- 
jnės" Juozą pasveikino “la
bo ryto” su basliais ir “iš- 

į prašė” ant stryto. Juozui 
labai širdį skaudėjo ir va-

COPPER CLIFF, CAN.
Bernelių nuotikiai.

Musų tarpe yra aukšto 
mokslo vyras Juozas V. Jis, 
sako, baigęs 6 gimnazijos ^aro sulaukęs jis nuėjo pas 
klases, išvažinėjęs visą Ru- Merę pasiskųsti, čia rado 
siją, net ir Kanados miskuo-.porą šlėktelių. Tie chamai 

nežiūrėdami nei į Juozo 
mokslą, nei į nieką, griebė 
už kamziertaus ir nuardė.

Musų Be to. ėmė angelskai faituot 
i lenkę ir išbadė akis. Parėjo namo, 

ir vargšas, su juodom akim, su 
aigi nuardytu kalnierium.

Nlatot, berneliai, koki pri- 
potkai būna. Patartina pas 
Meres neiti, nes kitą sykį 
prošepanai gali visai akis 
išbadyti ir atimti pasaulio 
šviesą. Ar negeriau nueiti 
pas Onutės ir Ciciliutes? 
Jos lietuviško kraujo ir to
dėl tokių priešginumų nėra. 

Cibukas.

ST
se buvęs.

Kad ir kaip busi mok 
tas, nuo meilės žabangų ne- už kamziertaus 
liuosas 
Juozas 
Merę, 
daugiau

nei vienas, 
įsimylėjo 

Merei atsirado 
kavalierių, t 

Juozui ji davė “otstavką.” i 
Juozelis vis dar 
pametė ir manė, kad "pasi
ryžęs nugalės.’

ats

vilties ne-

Nueis, bū
davo, prie Merės lango, sėdi 
per naktį ir prašo pasigailė
jimo.

Vieną ankstu rytą. Juozo 
“uošvis ir švogeriai” ėjo i 
darbą ir rado po langu Juo-

nebutų, tuo tarpu gerai nors i 
mėnesį pakvėpuoti tyru ora. i

Kaipo laisvas pilietis, aš 
išėjau į miestelį. Įdomu pa
žinti Varnius. Juos kasdien 
mačiau iš lango, bet jie bu
vo man nepasiekiami.

Visos krautuvės uždary
tos. Prie kiekvieno namo 
plevėsuoja vėliava. “Kas 
čia per šventė?” — paklau
siau praeivio. “Tai Volde
maro sukaktuvės” — paaiš
kino žmogus. “Ir jus šven
čia! tokią “šventę”? — ta
riau aš. “Policija liepė iška
binti vėliavas” — atsakė 
žmogelis. “Triumfuok, nyk
štuke — pamaniau — kol 
sprandą kas nusuks.” Užė
jęs į paštą mušiau telegra
mą, kad parvažiuojam ir su
grįžau į stovyklą, nes rogių 
prigužėjo pilnas laukas.

Dabar čia tikras jomar- 
kas. Neturtingi žemaičiai 
nori daugiau iš mus uždirb
ti, o mes neturtingi kaliniai 
negalim tiek jiems mokėti. 
Daugumas iš mus neturi nei 
cento ir tie stovi nuošaliai. 
Jei draugai užmokės 
juos, tai ir jie važiuos, jei 
—varvs iuos pėsčius.

Važiuojam.
Susėdom kaupinai 

fordu ir keliatą rogių 
traukėm Telšių link, 
mendantas. viršyta 
načalstva su mumi manda
gus. Linki laimingos kelio
nės. nenori, kad blogai juos 
prisimintum: kas žino, gal 
netolimoj ateity teks su mu
mi susidurti, o gal būt ir ro
lėmis pasikeisti.

“Sudieu, prakeikti, palo- 
ciai!” — kažin kas sušun
ka .

(Bus daugiau.)

uz
ne

t Humoristika

į 
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čių 
r iš- 
Ko- 
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DAKTARAI JAI PASAKĖ 
“Whiting, Ind. July 20. — Penki me
tai atgal man* daktaras man pa
sakė imti
TRINERIO KARTAUS VYNO
ir stebėtinai pagelbėjo, šiandien ma
nęs netriubeliuoja nei užkietėjimas, 
nei galvos skaudėjimai, nei neramus 
miegas, kurs kankino mane per dau
gelį metų Mrs. A. Havlin.”

Trinerio Kartus Vynas valo vidu
rius, gaivira apetitą ir normuoja 
virškinimo sistemą Rezultatai jo re
guliariu vartojimo (po šaukštą nž 
pusvalandžio prieš kiekvieną valgį) 
yra stebėtini. Visose aptiekose.

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veikimo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai.

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

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina .............................  25c.

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

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m.........10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote- 
rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. .............25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė ~ iš pclitiškai-ekono- 

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

“NUOGŲJŲ” KONGRE
SAS VOKIET1JOJ-

Birželio pabaigoj, Frank
furte įvyko musų laikams 
nepaprastas kongresas.

Tai “nuogųjų” kongre
sas.

Kaip Žinoma paskutiniais* Lengvu Budu išmokti Angliškai _ - A _ • ... _ irmetais įvairiose Europos 
valstybėse atsirado žmonių, 
kurie paskelbė kovą rū
bams ir nutarė, kad žmonės 
turi vaikščioti nuogi.

“Nuogųjų” organizacijos 
yra daugely Europos valsty
bių. “Nuogieji” renkasi už
darose patalpose, arba už 
miesto tam tikrose vietose ir 
svarsto savo reikalus nuogi. 
Susirinkimuose drauge da
lyvauja vyrai ir moterys.

lyvavo Vokietijos, j 
zijos, Austrijos, Olandijos 
Šveicarijos, Čekoslovakijos

Nuogųjų” kongrese da-,

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

t

Sielos Balsai. — Paiki knyga, daugy* 
be labai gražių eilių ir damų. Daug 

gražių, spalvuotų paveilalų Popiers 
gera ir spauda graži. Paraše J. B. 
S mel storius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ........................................ $1.00
Audimo apdarais ........................ $1.50
Ben-Hsr. — Istoriška apysaka ii 

Kristaus laikų. Paraše Lew 
Wallace. 472 puiL...........................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba_ Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškai 
romansas M. Bemato wicz’o.
468 pusi............................................ $1.50
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, verte V K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m............................$2.00
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio. 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina................................ $1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
c.aina. Hc.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilio

rių? Aiškiai išguldyti pilietystėa 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laicL— 28c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydave

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutes dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi................................................ 10c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem> 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... £1.00 
Drūtais audeklo apdarais............$1.50
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi......................................25c.

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, Pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

j ta ir pagerinta laida. Sutaisė St.
Michelsonas. Pusi. 95..................... 35c.

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1999 m., pusi. 63...............................25c.
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
t-. i K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,r rančų- 1914 pnsi. 23.................... 10c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

’ 20c.ir Maroko delegatai. Italija katalikas ir laisvamanis p 
__  _______ „U ją perskaityti. 64 pusi. ........

... i—* — Arba kaip Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis
‘^įSiepia tėvų vartojimas alkoholio dnh»rf,in£. 1^™™
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtina; 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23............................1®*-
Byla Detroite Katalikų sn Socialis

tais — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911.

gruodžio"’1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody-

nedalyvavo kongrese, nes 
Mussolini griežtai pasisakė 
prieš “nuoguosius.” Bet vis 
dėlto Italų “nuogųjų” dele
gatas slaptai atvyko į kong
resą. Vokietija kongrese tu- 
rėjo daugiausiai delegatų. 

(Antroje vietoje stovi Pran
cūzija, kurią atstovavo P 
delegatų ir 6 delegatės.

15 • Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
!____ iaio m k-nvmitėi lStl-

Visi delegatai ir delega- : mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
t dnlvvjHiiu knnovoco N-i- teigia kovoj su socialistais. Sutės dalyvauja kongrese vi

sai nuogi arba pusnuogi. 
Geriausiame atvejy vyrai 
turi maudymosi kelnaites, o 
moterys maudymosi kostiu- 

ir visiškai 
nuogu delegatu ir delega

DŪŠIA PABĖGO.
Kartą per atlaidus bažnyčioje 

kunigėlis pamokslą sakė. Žmo
nių buvo daug ir jie vieni ki
tiems šonkaulius lamdė. Tarpe -
vyrų pakliuvo viena moterėlė irjmus- Bet buto 
gerokai vyrų palamdyta ėmė 
saukti: "Vyrai! turėkit dūšią!” ,
Ir kunigėlis, ir visi žmonės ėmė 
dairytis, 
do. P,et... vietoj dusios, vyrai iš

ošė apalpusią moterį.

Iš delegatų pranešimų

DZŪKO NELAIMĖS.
Musų parakvijo.’ biednas dzū

kelis nujojo miestelin nerami 
pasiaštrinti. Kumelaika nors ir 
kuda. bet pririšti ją kur ’i<ts 

reikia, kad nepabėgtų. Dairosi 
žmogus, ir nėr kur pririšti, z: 1- 
ri. kryžius stovi. Senas, supu
vęs. o i sos kiaulės i jo šor.us brū
žinąs!. Dzūkas pririšo prie io 
savo kumelką ir nuėjo savo rei
kalais. Kume’ka. norėdama ėsti, 
ant vietos nestovi: trypia, pava
di tempia, norėtų nutraukti ir 
eit i ganyklą. Kryžius senas, nu
puvęs. Patempė kumelaitė dar 
labiau ir kryžius ūžt ant jos. .. 
užmušė. Ateina dzūkas j "’ 
mo. ogi žiuri, jo kumelaitė nebe
gyva. Visai nebegyva. Guli po | 
kryžium ir rtei mur-mur. Verkia (bar 
dzūkelis, bet sykiu ir širsta a 
kryžiaus. Tai žertas, kumelę už- ‘ 
mušti 1...

Parėjo dzūkas namo pėsčias. I 
bet labai Įpykęs ant kryžiaus.; 
Jo trobelėj ant lango stovėjo 
mažas kryželis. Keršto pagau
tas dzūkas stvėrė ji nuo lango 
ir tėškė j žemę.

—Vienas žaltys, sako, užmu
šė mano kumely, o tu dar užmu
ši mano pačių su vaikais!... Anis 
buvo dzidelis. neapsigalėjau.Į 
bet tau nedovanosiu.

Taip ir sugurino kryželį j i 
šmotelius. Ar eis už tai dzūkas 
į peklą, aš nežinau, bet savo vy-j 
riškumą jis parodė. Dudutis. I

. kur toji dūšelė skrai-J matyti, kad Vokietijoje yra 
: 2,500 užregistruotų “nuogu- 

D-cis. ’ jy-” Jie leidžia 10 žurnalų.
i Francuzijoje — 4,000. Bet 
Francuzijos ' nuogieji turi 

tamstai^ sroves- Viena stovi už 
I visišką nusinuoginimą, kita 

savaite “Pusiau nusinuoginimą.” 
Vokietijoje “nuogieji” 

Į dažnai priklauso griežtai 
- O kiek mokė- priešingoms politikos sro-

■ vėms. Taip vieni jų nacio- 
Antra savaite ralistai, kiti socialistai.

- - • ‘ Kongresas susirinko neto-
D^ris. i’ Frankfurto lygumoje tarp 

____  ‘kalnų. Kongreso nariai gy- 
SAVgs NEPAŽINO. veno palapinėse policijos 

Girtas ponas žiūrėdamas j nurodytoje teritorijoje ir 
fidrodi rodo pirštu ir šaukia: peržengti jos ribas nuogi 

—Ei!... tarne... išvesk šita negali-
irtuikli laukan. ‘j Kongreso delegatų sto

vykla primena taukinių 
žmonių stovyklas. “Nuogie
ji” žaidžia futbolą, užsiima 
gimnastika ir tt. Palapinės 
papuoštos įvairių valstybių 
spalvomis.

Posėdžio metu delegatai 
sėdi ant žemės. Iš tribūnos 
kalba nuogi kalbėtojai, pir
mininkauja nuogas pirmi
ninkas ir verčia kalbas nuo
ga vertėja.

, “Nuogųjų” tarpe daug vi- 
—Todėl, kad jis diplomus su-’suomenės veikėjų, literatų 

teikia. Į Lietuvos didvyrius pa- ir tt. 
kelia ir daug kalba apie tai, ko 
pats neišmano.

DIRBTUVĖJ.
Darbininkas:— Kiek 

man mokėsi už darbą?
Darbdavys:— Pirmą 

nitko, kadangi tu turi pramok- _ 
ti darbą.

Darbininkas :- 
si antrą savaitę

Darbdavys:— ........„ ......... .
* ;

mokėsiu du kartu tiek kaip pir
mąją. • ]____

(f

Į

’• Ir
joti na-j baldus išsimokėjimui? 

Pardavėjas:— Taip.
Pirkėjas:— Tai aš duosiu da-

5 dolerius, o kitus gausi 
an‘ | kaip mane pagausi. D-cis.

Keno kojos silpnos. tam kiek
viena vieta slidi.

RAKANDŲ KRAUTUVĖJ. 
Pirkėjas:— Ar tamsta duodi

—Kas garsiausias Amerikoj?
— žinoma. “Vienybės” redak

torius.
—Kodėl tu taip manai?

MIŠKE GALIMA NE TIK GRY
BAUTI. BET IR PINIGAUTI.

Toki dalyką išrado "Drau
gas." Jis sako, kad St. Petro ir 
Povilo parapijos svetainei padi
dinti reikia-pinigu ir juos tikisi 
rasti miškuose. Gaila, kad “Dr- 
gas” nepraneša ar miškuose ga
li rasti pinigu tik kunigai, ar ir 
eiliniai parapijonys? D-cis. Į

Pabandyk Dykai

įsitikink, 
d

RE M OLĄ
GYDO 

GYSLĄ
KAM KENTĖT xad mos- 

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

paveikslais. 61 pusi.......................... 25c
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parooo, 
kaip iki šiol keitėsi č“ 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
taiizmas. Kaina .................  25c.

Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; vieno asto larsas, laoai jucKingaa 
tą knygą. Iš jos dasizmosi, kad 'Torą* į jr geras perstatymui. Kaina ____15c.
turėjo daug pačiu, o žmonos po kpiis , 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti - 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna. .........................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... < ac.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ..................................... 25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913, pusL 80..................... 25c.

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.................... 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

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

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje,_ kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi 63................. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

tourists and those who wish to leam 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chiesgo, TU. 
1908, pusi. 7»....................................K>e.

draugijos formos, “Salomėja,” arba kaip buvo nukirsta
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ................................. 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga*

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi............ ......................... 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi......... ................................10c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba

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

apysakos: (1; Neužsitikiųtis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus irtt........................................ 15c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė.Robert G Ingersoli, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ...............................  25c.
Amžines Dainos. Šioj knygutėj telpa

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

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

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurią gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina

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

SUGRĮŽUSIAM IŠ AME
RIKOS PLENTAUSKUI 

PAVOGĖ 14,000 DO
LERIŲ.

Netekęs pinigų dabar varg
šas elgetauja.

Kupiškis. Šių metų liepos 
mėn. 16 d., po miestelį vaik
štinėjo solidarios išvaizdos, 
status, aukštas, nors ir nu
nešiotais, bet pilnoj tvarkoj 
apsitaisęs drabužiais, skry
bėliuotas asmuo ir prašinė
jo kaip ir išmaldos.

Pasikalbėjus su nežino
muoju asmeniu, iš jo paties 
teko sužinoti sekantis:

Esąs Plentauskas Jurgis, 
60 metų amžiaus, kilęs iš 
Karšina vos kaimo, Velžių 
valse., Panevėžio apskr.

37 metus išbuvęs Ameri
koje netoli New Yorko. 
1930 metais gegužės m. grį- 

. žęs iš Amerikos. Sugrįžusi 
pasitikęs Panevėžio stotyje 
kažkoks policininkas ir pa
prašęs “užfundyti.” Stoties 
bufete “užfundijęs,” pas
kum tas pats policininkas 
nuvedęs į “Vilniaus” vieš
butį nakvynei, prižadėda- i
mas rytojaus dieną* apie 8 
vai. ryto vėl ateiti.

Kadangi nebuvę duryse 
jokių užrakinimų ir turėda
mas su savimi daug pinigų, 
lyg nujausdamas nelaimę, 
bijojęs gultu Būdamas iš 
kelionės didžiai nuvargęs, 
sėdėdamas užmigęs. Pabu
dęs pasigedęs pinigų, kurių 
ploščiuko apatinėje kišenė
je buvę 14,000 dolerių su! 
viršum.

Pakėlęs didžiausį triukš- 
mą-riksmą. Subėgusi viešo
ji ir kriminale policija, kuri 
suėmusi 4 jam nežinomus 
asmenis ir radusi pas juos 6 
tūkstančius dolerių. Jam šo
kusi galvon rožė ir išgulėjęs 
daugiau kaip mėnesį Pane
vėžio apskr. ligoninėje.

Jį palikusis Panevėžio 
stoty policininkas kaip tirp-

7e
■ ■■■■■ ■ ■, ■ ,, fc- ■■ ■■ II

PAGIMDĖ TRIS KŪDI
KIUS.

Kaune liepos 23 d. Rau- 
A. Panemunės valsčiuj poli-;donojo Kryžiaus klinikoj 
ei ja rado Juozą Janulevičių Jieva Paškevičienė, iš Jan-

Kaip Konstipacija Gali
Iššaukti Daugelį Ligų

Kada jus turite mažiau kaip du ge
rus vidurių išsivalymus į dieną, susi
renka atliekamos medžiagos, kurios 
paleidžia nuodingus gasus ir gimdo 
ligas. Tas gali priversti prie pražu
dymo apetito, nevirškinimo, gasų ar 
išpūtimu pilve ar viduriuose, inkstų 
ar pūslės įdegimo, neveiklių kepenų, 
nervirkumo, prasto miego, galvos 
skaudėjimo, kvaitulių, silpnų, ne
veiklių organų, netekimo spėkų ar 
svarumo, abelno nusilpnėjimo, ar pa
našios padėties, tankiai privedant 
prie daug rimtesnių ligų.

Nuga-Tone greitai nugali konsti- 
paciją. Jis išvalo vidurius nuo ligas 
gimdančių nuodą, stimuliuoja ir su
stiprina vidurius, pašalina inkstų ar 
pūslės įdegimą, pagerina apetitą, pa
gelbsti virškinimui, sustiprina nu
silpusius nervus, muskulus ir orga
nus, padidina spėkas ir suteikia poil- 
singą, atgaivinami miegą.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturi jų stake, paprašy
kit jį ‘užsakyti jų dėl jus iš savo džia- 
berio.

MIŠKE RADO DEGTINĘ 
BEVERDANT.

Rokų valdiškam miške,

7i NORĖDAMA PAGRAŽIN- PERKŪNIJA IR DIDELI 
NUOSTOLIAI.

Čekiškė. (Kauno apskr.) 
Liepos 18 d. naktį Čekiškės 
apylinkėj buvo didelė per
kūnija ir lietus, kuris apy
linkės žmonėms padarė di
delius nuostolius. Radviliš
kio kaime sudegino ūkinin
ko Bagdono trobesius, apie 
1,800 litų vertės.

s ŠI PONIA BE- 
NETEKO AKIŲ.

Musų ponios, pamėgdžio- 
damos Vakaru Europą, pas
kutini laiką uoliai taiso Die
vo duotuosius veido bruo
žus — nudažo juodai anta
kius ir tt. Vienai poniai tai

NEKASK DUOBĖS KI
TAM, PATS ĮGRIUSI!...

Kauno pirklys Buchma- . ,
nas laiko pas save kelioliką atn®S€ nemalonumų, 
nuolatinių darbininkų, ku-į 
rie iškrauna jo atvežtąsias 
žiemos uostan vagonais pre
kes: rąstus, anglis, ir kt. Lie
pos 12 d. atvežė keletą va
gonų rąstų ir nusiuntė dar
bininkus iškrauti. Darbinin
kai, pamatę taip sunkų ir 
pavojingą darbą, atsisakė 
už Buchmano mokamą atly
ginimą dirbti ir pareikalavo 
po 40 litų už vagoną. Buch- 
mana£ tiek mokėti nesutiko. 
Tuomet darbininkai sustrei
kavo. Darbininkams sustrei
kavus, Buchmanas atvedė iš 
savo lentpiuvės keletą dar
bininkų — streiklaužių, ku
rie tokiame darbe neturėjo 
jokio supratimo, bet vis tik 
su'iko dirbti už žymiai ma
žesnę sumą. Paleidę darbi
ninkus — streiklaužiai atri- 

' šo vielas ne iš to galo, rąstai 
staiga virto nuo vagono ir 
vieną darbininką vietoj už
mušė. 0 likusieji visi išbė
giojo kas sau. Tai didelė 
streiklaužiams pamoka!

I

I

Ji nuėjo į “Institut de 
Beautė” ir liepė padaryti! 
antakius juodesnius. “Insti- • 
tuto” savininkė tai vikriai 
atliko.'Ponia sugrįžo namo, 
bet kitą rytą pabudusi nebe
galėjo akių atmerkti. Anta
kiai baisiai skaudėjo ir pra
dėjo tinti. Sutino ir blaks
tienos. Pusė Veido pasidarė 
raudona ir poniai teko atsi
gulti akių klinikoj, po gydy
tojų priežiūra, nes akims 
gresia pavojus/

UŽMUŠĖ PAČIĄ, KAD 
NENORĖJO VOGTI.
Avižlių kaime, Papilės 

vai. gyveno Jurgis ir Ona 
Karščiai. Apylinkiniai žmo
nės juos įtardavo vagiliau
jant, nes tai šis, tai tas pra
puldavo.

Gegužės mėn. Ona Narš- 
tlenė pabėgo nuo savo .vyro 
ir kaimynams pradėjo pasa- 
koti, jog jinai su vyru nega
li sugyventi, nes pastarasis 
patsai vagiliaudamas ver
čia ir ją tai daryti. Jei ji 
vogti nenorinti, tai vyras vi
saip kankinąs ir mušąs.

Kaimynų įtaka Narstienė 
buvo sutaikinta su vyru ir 
vėl grįžo pas jį gyventi. Bir
želio mėn. 2 d. Jurgis Narš- 

_ ; tys pranešė, kad staiga mirė 
te ištirpęs. Dabar renkąs pi- jo žmona. Kilo įtarimas.

Teismo valdžiai darant 
'skrodimą paaiškėjo, jog pas 
mirusiają yra apie 100 įvai
rių nuo mušimo žaizdų ir 
kad pastaroji mirė nuo kan-

nigus į namus važiuoti.

GALVAŽUDYS OLŠAUS
KAS VAŽINĖJASI PO 

KAUNĄ.

su žmona Ona ir dukterimi 
Mare, gyvenančius Vičių 
kaime bedarančius degtinę. 

I

IŠNAUDOJA DARBI-
• NINKUS.

Bikėnai. (Salako valse.) 
I Čia malūno savininkas ver- 
■ čia darbininką dieną ir nak-. 
itį nemiegojus dirbti. Žmo
nėms daro blogą Įspūdį, kai 

i darbininkas' vaikšto snaus
damas ir griuvinėdamas. 
Taip negalima!

MOTERIS APKŪLĖ 
VYRĄ.

Liepos 14 d. Kauno gy
ventoja X. gerokai aptran
kė pil. Y., kuris su savo 
draugu buvo užėjęs pas 
“poniutę” pasilinksminti. 
Deja, labai apsigavo. Esą 
peiliu perdurta ranka, ap
draskyti antakiai. X areš
tuota.

Kai kas gailisi nukentėju
siojo, tečiau moteiys, • pas 
kurias mėgstama lankytis 
su tokiais tikslais, džiaugia
si. Girdėti, kad kai kurios 
esančios pasisiūliusios p. X. 
liudininkėms, kad ir pas jas 
esąs buvęs p. Y. ir kad su
muštas vertai. Tur būt bus 
teismas, kuris ras kame tei
sybė yra.

Aną dieną pralotas OI- kinančio mušimo, 
šauskas apsivilkęs sutaną, ‘ j
kalėjimo valdininko ir pri- imtas ir uždarytas į Šiaulių 
žiūrėtojo lydimas, savo pa- sftnkiujų darbų kalėjimą.

Žiaurusis vyras tuoj su-

SUPEGĖ.
Panevėžio apskrities, Ku

piškio valse., Laičių kaime, 
sudegė Adelės Totorienės 

į molio plūktinė kūtė, darži- 
i nė. Trobos apdraustos ne- 

/ buvo; nuostolių priskaito- 
ma apie 600 litų.

IR VĖL GAISRAS.
Joniškis. (Šiaulių apskr.) 

Birželio 29 d. Šiaulių gatvėj 
kilo gaisras. Sudegė piliečio 
Ncrgilio daržinė. Norgilio 
daržinė jau trečią syk dega. 
Matyt, yra kerštaujančio 
asmens darbas. Reikia pa
žymėti, kad birželio mėn. 
Joniškyje buvo 4 gaisrai. 
Pirmiau per metus tiek gais
rų neįvykdavo. Joniškiečiai 
gaisrais rimtai susirūpinę. 
Be to, kalbama, kad prie 
valsčiaus valdybos rastas 
prilipintas raštelis, kuriame 
esą parašyta, kad miestas 
dar daug sykių šįmet deg
siąs. Policija vedanti kvotą 
ir jieškanti kaltininkų. i

i

kų vai.. Šakių ap., pagimdė 
tris kūdikius — visus tris 
mergaites. Visos mergaitės 
'artimai lygaus svorio ir dy
džio, sveikos ir galės augti.

ties samdytu automobiliu, 
buvo parvažiavęs Į “Saulę” 
pažiūrėti savo buto.

Iš namų pralotas Olšaus
kas pasiėmė keletą smulkių 
reikalingų daiktų ir didelį 
bukietą gėlių. Po pusvalan
džio pralotas Olšauskas su
grįžo atgal į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

LIETUVOS STATYBA.
Pereitais metais Lietuvo

je pastatyta 16,835 trobe
siai ir 3,858 nauji tiltai. Kai
muose pastatyta 14,063 tro
besiai; 5,116 gyvenamų ir 
8,947 negyvenami. Mies
tuose pastatyta 2,563 trobe
siai: 1,466 gyvenami ir 1,- 
097 negyvenami. Be to, pa
statyta 17 tikybinių trobe
sių (įvairių bažnyčių), 32 
viešieji namai ir 160 pramo
nės įmonių. '

Savivaldybė pastatė 3,- 
858 tiltus: 1,126 medinius 
ir 2,732 betoninius. Atre
montavo 3,252 tiltu.

Visai šitai statybai išleis
ta 65,042,850 litų. Daugiau
siai išleista Kaune: 15,- 
000,(00 litų; paskui Ma- 
riampolės apskrity, Šiaulių, 
Kauno apskrity ir Alytaus.

SUDEGĖ KLOJIMAS.
Nakties laiku Kavolių 

kaime, Panemunio vai., Ro
kiškio apskr., sudegė pil. 
Galvanausko Jono klojimas. 
Nuostolių padaryta l,000ji- 
tų sumoje. Klojimas ap
draustas.

RADO UŽMUŠTĄ MO
TERĮ.

Jurbarkas. Liepos 16 d. 
rasta užmušta Stankienė 
Paulina, 33 metų amžiaus iš 
Aukštrakių kaimo, Šimkai
čių vai. Lavonas jau buvo 
išgulėjęs apie sąVaitę laiko, 
todėl nustatyti kaip ji buvo 
užmušta, tiksliai, nebuvo 
galima. Kaltininkai jieško- 
mi.

PAVOGĖ ARKLL
Nakties laiku, Letalionių 

kaime, Stakliškių valse, gy
ventojo Bakščinsko Petro 
nuo ganyklos tapo pavogtas 
arklvs vertės 300 litų.

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė švedų Amerikos 

Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją 

Su artimais susisiekimais su 
Klaipėda

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholm 

ir
S. S. Drotiningholm

PASIKORĖ.
Savo bute pasikorė Rin- 

gaudiškių vienkiemio N. Ra
dviliškio valse. (Biržų aps.) 
gyventojas Jurėnas Jonas, 
55 metų amžiaus. Savižudy- 
stės priežastis ekonominis 
sunkumas ir psichiniai tru
kumai. Valdė jis 10 ha. že
mės, kurią buvo pirkęs ir 
turėjo skolos apie 1,000 litų.

A

1930 Metais Išplaukia
Laivas Iš Neu Yorko
DROTTNINGHOLM Kugp. 23
GRIPSHOLM .... Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 20
GRIPSHOLM .......... Spalių 4
KUNGSHOLM .... Spalio H 
DROTTNINGHOLM Spalio 18 
GRIPSHOLM .... Lapkričio 1

Musų laivai yra greiti, dide
li ir moderniški. Išplaukia be
veik kas sąvaitę iš New Yorko 
ir atgal Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvynę Lietuvą 
dėl platesniu informaciją kreip
kis prie arčiausio agento arba 
pas:

SIEDISI AMERICAI 
ŪKE

10 Statė SU
21 Statė St..

Boston 
New York

Į Tėvynę
Renkitės dabar į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudeni LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
s. 
s. 
s. 
s. 
s.

S. PRES. HARDING .............................. Rugsėjo 3-eia
S. LEVIATHAN .......................................Rugsėjo «-t* ir 27-ta
S. PRES. ROOSEVELT ........................Rugsėjo l®-ta
S. GEO. M ASHINGTON ......................Rugsėjo 13-ta
S. AMERICA ............................................ Rugsėjo 24-ta
Plaukia į Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburf

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 
palyginomus patogumus kuriais visi United Statės Lines iaivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į abu galų!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. L, kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog į

UNITED STATĖS LINES
ROSTON OFFICK GRSERAL OFF1CES

Wal(rr A. MaclMaacai. Gea. A*t. 45
73 Statė street Sew Clty

SULAIKĖ DU KOMU- ! 
NISTUS. L

Policija Jonavoj sulaikė : 
beplatinant komunistinę li
teratūrą Leibą Štromą ir 
Efrainą Zehnanovičių.
---------------------------------------------------- k
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J KELIAUDAMI J LIETUVĄ IR AMERIKĄ
• VAŽIUOKIT

KOMUNISTŲ LITERA
TŪRA VILNIUJE.

Šiomis dienomis Vilniuje 
susektas komunistų literatū
ros sandėlis; rasta sąrašų. 
Suimta keliolika komunis
tų, kurių tarpe keli studen
tai. Pas vieną komunistą 
rasta 35 klg. komunistinės 
literatūros. Vileikos miške 
suimti 5 asmenys, kurie, pa
sak lenkų spaudos, perėjo 
nelegaliai Rusijos-Lenkijos 
sieną.

NUŽUDĖ SESERĮ.
Jurbarkas. Jonas Lioger- 

pušis 38 metų Maninos kai
me, Raudonės valsčiuj 1928 
metais rudens laiku nužudė 
revolveriu savo seserį, Zu
zaną Liogerpušytę 40 metų 
amžiaus. Nužudęs, pakasė 
savo ūkio kieme. Liepos m. 
jis iskasė minėtą lavoną iš 
kiemo ir pernešė į brolio 
Vaitiekaus suartą dirvą, 
Įkasdamas apie pusę metro. 
Tą darydamas, jis norėjo, 
visą kaltę suversti savo bro
liui Vaitiekui, nes jis tuoj 
pranešė policijai, kad pra
puolusi sesuo esanti nužu
dyta jo brolio, kurį, buk 
matęs, ją užkasant.

Pravedus Jurbarko poli
cijos viršininkui kvotą, kal
tininkas Jonas Liogerpušis 
prisipažino pats tai padaręs 
ir net iškasti padėjus jo mo
tina Jieva Liogerpušienė 80 
metų amžiaus.

IR APIE TAURAGĘ 
BUS KNYGA.

Paskutinėmis dienomis 
teko sužinoti, kad J. Romei- 
ka, spiriamas kai kurių jo 
prietelių, esąs pasiryžęs pa-į 
rašyti knygą, kurią jis esąs! 
pradėjęs dar 1928 metais.

--------------------- • i
ŪKININKAI KALĖJIME.

Žabučiai. (Antalieptės | 
valse.), čia dar pereitais 
metais suėmė keletą ūkinin
kų, kurie buvo kaltinami 
priešvalstybiniu veikimu. 
Vienas nesenai iš kalėjimo 
paleistas. Be to dar ir šįmet 
suėmė 2 ūkininku, kurie ap
skrities viršininko nubausti 
kalėjimu. Nors jie visi be
veik beraščiai.

PER CHERBOURG— 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir į 
LIETUVĄ 

greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu
COLUMBUS

Informacijų klauskit pas 
vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
6-> Statė Street, 

Boston, Mass.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
SVVEDISH AMERICAN LINE

trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais. 
MOTORINIAIS LAIVAIS

S. S. “I0II6SB0UI”. S. S. “GRIFSHOLM” ir S. S. *Wmil«M0LM”

■

žvilgterėjęs i žemlapi, tuoj matysit kelionės naudą važiuodami i Lietuvą per 
Švedija, švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo*— taip 
lengva, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidu. Kelionė prasideda ir baigiasi pa
čios linijos laivais.

Keliaują švedų Amerikos Linijos laivais iš New Y'orko, keleiviai plaukia per At- 
lantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog i Gothenhurg. Švedijos didžiausią uostą, 
iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgiui ar pervežimui, 
j Kalmar. kur švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos nuvežt tiesiog į 
Klaipėdą, kur išlipa i kranrtą. Modemiškas laivas “Borgholm” naudojamas išimtinai 
komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant .greitą keleivių kelionę ištisus 
metus.

' Nereik švedų vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra 
trukdymų. Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

i
1

mus populiariais kambariniais laivais:
MILWAUKEE IR CLEVELAND 
kreipkitės į lokalinius agentus musų

Greitas Laivą Patarnavimas i Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai

ST. LOUIS,
Dėl informacijų

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

■:

Puikus Laivai .—
Švarumas ir Patogumas

L a i
S.
s.
s.

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipki’ės pas savo 
agenta arba:

SCANDIHAV1AN AMER1CAH LINE
n WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. I3O N. LA SAULE ST.

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

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Ju ros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Ganėtinai Gero Maisto 
Malonus Patarnavimas 

vų Išplaukimai Iš N e w Yorko'
S. “HELLIG OLA V”...............  Rugp. 30
S. “OSCAR II” ....................... Rugsėjo 6
S. “FREDERIK VIII”..........Rugsėjo 13

KAINOS. Iš NEW YORKO (AR BOSTONO) I KLAIPĖDĄ: 
Trecia Klase—$107.00—i abi pusi—$181.00 
Turistu trečiu kabin —$124.50—į abi 
Kabin ar Antra Klase—$152.50—i abi

pusi—$205.00
pusi—$268.50

Išplaukimai iš New Yorko:
Rugpiučio 23 d......................
Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo
Spaliu 4

Išplaukimai iš Gothenburgo:
Rugsėjo 6 d. 

Rugsėjo 20 d. 
d. 
d. 
d. 
d.

DROTTNINGHOLM
6 d......................................... GRIPSHOLM ..
13 d....................................... KUNGSHOLM .............................. Rugsėjo 27
30 d................................... DROTTNINGHOLM .................................. Spalių 4
d............... ......... .’................... GRIPSHOLM ...................<.............  Spaliu 18

Spaliu 11 d. 7...................................... KUNGSHOLM .................................. Spaliu 25
Jei rengiatės keliaut i Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut 

visų informacijų iš centro raštinės, arba arčiausio vietinio
švedų Amerikos Linijos agento

10 STATĖ STREET. BOSTON. MASS.
21 STATĖ STREET, NEW YORK CITY.

*
4

SWEDISH AMERICAN UNE
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Vietines Žinios
Bandydamas savo spėkas 
Jurėnas išsilaužė ranką.
Monteilietis F. Jurėnai, 

kuris norėjo išmėginti savo 
“sveikatą,” gali pasilikti 
ubagas visam amžiui. Jis 
buvo išvažiavęs aną dien su 
draugais i Nantasket “by- 

“Darbininke” buvo parašy- ’ išsimaudęs šaltame
ta: “laimėjo.” Bet ką laimė- Jur1^ ) an<įenY; užsimanė eit 
jo ir kas laimėjo?—apie Susikibo su south-
tai aš papasakosiu. j bosvomeciu Širka._ Abudu

Aukščiau minėta draugi-; dld?.h mėgėjai ir zi-
ja jkurta jau apie 23 metai. no siokių-tokių tnksų. Sirka 
Visą laiką ją valdė kunigai, I Pa;?1Sa' o Jurėno ranką ir 
zakristijonai ir klapčiukai, i surakino ją. Jurėnas norėje 
Nors draugijoj priklauso vi- * fmai’^iai išsukti ir jo ran- 
si katalikai, parapijonys, k°s kaulas truko. Reikėjc 
bet jų tarpe yra ir protingų 
žmonių. Taigi šitie žmonės 
nepasitenkino zakristijoniš- 
kos valdybos politika ir ėmė 
reikalauti daugiau aiškumo

SO. BOSTONO KATA
LIKŲ FRONTE.

Peržiūrėjęs “Keleivi” nie
ko neradau parašyta apie 
So. Bostono nuotikius. Žmo
nės viens kito klausinėja 
kaip išėjo su “Saldžiausios 
Jėzaus širdies draugyste?” i 
“Darbininke” buvo parašy-

Komunistai sakosi laikysią 
mitingą be leidimo.

Majoras Curley atsisakė 
duoti leidimą SaccoA an- 
zetti mitingui 22 rugpiučio 

1 ant Boston Commcn. Dabar 
komunistų organizacija. In- 
ternational Labor Defense, 
pranešė majorui laišku, kad
ji nutarė laikyti toki mitin
gą be leidimo. Taigi reikia 
tikėtis susirėmimo su polici
ja.

ja Įkurta jau apie 23 metai.

kos
vežti vyrą ligoninėn. Dabai 
keliatą mėnesių negalės nie
ko dirbti ir gydymas pusėti 
nai kaštuos. Ir da gali but 

j*5 53X 0 rankos jau ne- 
ir tvarkos. Klapčiukinė vai-i .
dyba pamatė, kad bus ries- į Ąr ne g1 butų nuau
tai, tai nutarė prie draugi- j gu-'lern> vyrams nors karte 
jos vardo pridėti dar vuode-; Pame>tl imDnes- Juk ta 

- - --- - jas i piemenų sportas.

Lenkas žmogžudys jau 
sugautas.

Pereitam "Keleivy" ra
šėm. kad netoli Bostono bu
vo rasta lenkų farmerių šei
myna nužudyta. Vyras ir 
pati buvo kirviu užkapoti ii 
miške užkasti. Dabar polici
ja sugavo jų buvusi berną 
Grabovski, kuris yra taipgi 
žinomas ir Stafanovskio 
vardu, ir gerai užkurtas jis 
prisipažino prie kaltės. Vi
sų pirma jisai parmušęs vir
tuvėj savo šeimininką Ste- 
fanovičių, o kada triukšmą 
išgirdusi atbėeo Stefanovi- 
čiaus žmona, tai žmogžudys 
r jai kirtęs kirviu galvon.

Draugai Matai lankėsi .... .
^nai»k D— *. \ I barių namus ir kėpyoouth Bostone. K ; serai įdirbta vieta

Šiomis dienomis South
Bostone lankėsi drg. Tarnas

PARDUOS AR MAINYS 8 kam-’ 
j birių namus ir kepyklą, biznis eina 

Išdirbta vieta per 24 metus, 
Parduos arba 

mainys ant 1, 2 arba 3 šeimynų na- 
_  mo Dorchestery arba Roslindale. 

Matas su žmona' iš Water- 
būrio. Jiedu buvo išvažiavę* 361 broadhay. TeL s. b. <^7. 
porai sąvaičių atostogų ir mainau namą ant farmos 
porai dienų SUStoio musu 3 šeimynų namas, sų visais įrengi- 

A,-„ S , i _ ‘ ma.s, naujas. Kas nori platesnių ži-mierte. Čia jie aplankė ‘ Ke- nių klauskit'* laišku ar per telefoną, 
leivio” redakciją ir pažista- stanley shapman guj 
milo 1 idfIivriivo • ? 1" I Oak st- Brockton, Mass.mus lietuvius inteligentus. Tel. Brockton 2258-W.

Drg. Matas yra vienas žv- ‘ —s-r-------------------------------------------- _
miausilijų lietuvių veikėjų Mano farma, puikioj vietoj.

Užlaikome Lietuviškų Sūrių, Svie- 
i sto. Kiaušinių, turime taipgi Paršiu
kų, Viščiukų ir Daržovių. Važiuokit 
per Quincy, Weymouth, No. 3 keliu 

Ūki Queen Ann Čomer. Ten paklaus- 
* kitę Pond street. (35 į

DOMINIKAS ŠAPOKAS
į 211 Pond st., Rockland, Mass.

No. 34. Rugpiučio 20, 1930.
7------------------------------------- - ------------- -

tarp ĄVaterburio lietuvių. 
Jis turi tenai gerą užveizdos 
laibą dirbtuvėje ir prie to 
lar užsiima real estate biz

niu, kuris jam labai gerai 
sekasi. Dabartiniu laiku kiti 
real estate agentai negali 
parduot nei vieno namo, o 
drg. Matas šiais metais pa
darė jau daugiau kaip 20 
transakcijų. Pereitais me
lais jis-vien iš “komišinų” 
padarė daugiau kaip $10,- 
000.

i
l

I

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

U± PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 13S6-M.

Š LIETUVIŠKA : 

: BUČERNE
• Užlaikome geriausią tavorą iri 
{parduodame pigiausia kaina. Mė-}

die-|
25c.} 
var-l 
15c.} 

♦ 
j Lietui iški skilandžiai ... .sv. 35c} 

,------- -------- ------ ------- j
J Visokį tavorą pas mus galite gaut t

i

t

gą “Rymo katalikų.” 
pridečkas dar daugiau su
erzino narius ir draugija at
sidūrė teisme. Rimtesni na
riai iš po bažnytinio skiepo 
nuėjo i Lietuvių salę susi
rinkimų laikyt. Sklepiniai 
savo darbą varė toliau. Jie 
juokėsi ir šmeižė tuos na
rius, kurie nuėjo Į Lietuvių 
salę ir užvedė bylą dėl drau
gijos perorganizavimo. Du' 
kartu žemesniame teisme 
saliečiai nieko nelaimėjo. 
Sklepiniai gardžiai juokėsi 
ir delnus trynė.

Byla pasiekė aukščiausi n. 
teismą ir čia saliečiai laimė- Į 
jo. laimėjo net su magaiy- Pieij^..nuluP° .
čiom. Apie $3,000 vertės’Pohcija prikalė kitą ir klau 
turtas tapo pripažintas sa-’ĮlnėJa tų vaikų pavardžių 
hečiams. į1?61 ka^-nai vaikų neis-

Dabar sklepiniai rankas duoda.

Policija išmetė šeimyną ir 
užkalė namus.

South Bostone po nume
riu 140 C st. policija užkalč 

metams namus, 
tenai buvo daroma?

Namai priguli

vieneriems 
nes 
munšainas. 
italų Princiotta šeimynai 
Policija tą šeimyną išvijo ii 
užrakino visas duris, palik
dama rakandus viduje. Ita
lai atsidūrė gatvėje kaip 
stovi. Prie namų prikalta 

{policijos popiera su paaiški- 
i nimu, dėl ko namai užclary- 

Vakare vaikėzai tą po- 
» ir sunaikino.

Advokatas Bagcčius jau 
sugrįžo.

Atbuvęs Seimus ir atosto
gas, adv. F. J. Bagočius šio- 
nis dienomis sugrįžo namo 
r vėl pradėjo savo darbą. 
Jis priima interesantus savo 
ofise, 253 Broadv.ay. So. 
Bostone (viršuj '■Kelei
vio”), nuo 9 ryto iki 6 vaka
re; subatomis iki 4 po pietų. 
Norintieji su juo pasimatyt 
/ėliau, turi susitart telefonu. 
Telef. South Boston 2613.

Billericos ežere pereitą 
sąvaitę prigėrė Cambridge’- 
aus policmanas Cenney.

John Gilis nerdamas jū
rėse nusilaužė kaklą ir mi
rė.

Lynne banditai užpuolė 
ir apiplėšė telegrafo ofisą. 
Jie pagrobė $200.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. j. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMF.R STREET, 

LAMRENCE, MASS.

laužo ir dejuoja, kad 
jiems Dievas nepagelbėjo. 
0 saliečiai. džiaugiasi, kad Į 
jie, būdami teisingais, teisy- ’

Iš SLA. 43 kuopos išmesti 
komunistų veikėjai.

South Bostono SLA. 43 
be’surado“ BažkvtM skiepai1’.0!’3 susirinkime pe- 
apleido anie 30-ar 40 nariu.;1?“? nutarė išmest
o skiepe liko apie 150 na-;?u komunistų lyderiu Bar
nu. Dabar jie randasi kėb- »' p<?vli3 Kubiliūnų 
lioj padėty: perdaug metų Kuopos neįgalioti jiedu bu- 
priklausė prie draugijos ir1'0 nurengę jos vardu pra- 
dabar liko be jos: kiti turi k?lbas ir pasikvietė komu- 
jau virš 45 metų amžiaus ir. agitatorius, kurie is-
j kitas draugijas Įstoti nega- niekino SLA. Centro Tary- 
li. Ir tai atsitiko dėlto, kad SLA. organizaci-
paklausė kunigo klapčiukų. ^.^a1?1 Kubiliūnas su 

Praėjusi sekmadieni skle-, Barcium _ buv o išmesti uz 
pinės draugijos valdvba su- sauvaliavimą ir sėjimą de- 
sitarė nueit į Lietuvių salę, moralizacijcs SLA. narių 
kur buvo laikomas saliečių ^ai Pe- ______ Reporteris,
mitingas. Sklepinė v aldyba ■ jęaįp politikierius padarė 
atėjo ir lenda į susirinkimą.1 $311 300?
Matyt, ji mano panaikint j Bostono miestas nutarė 
teismo sprendimą ir pei apačia jūrių tuneli Į
“yainą _ paimt viską- atgal. Bostoną. Tas darbas
Sklepinė valdyba buvo per- apskaičiuota 316,000.000. 
spėta ir paprašyta išeit per get darBas fja neprasidėjo, 
duris. Jai nepaklausius, bu-; o politikieriai jau šluoja pi- 
vo paimtaw uz pakarpos, su- nigus. Pavyzdžiui, tūlas Ab- 
tdkta pora kikų į uzpa- Jam Lipp iš Brookline nu
kali ir išvyta. . . . . pirko East Bostone sklypą

Šitas įvykis _ sklepimam žemės prie jūrių. Tunelio 
staci3! protą atėmė. Pav vz- p]anas tuomet da nebuvo 
džiui, vienas išmestųjų pi;a- ,majoro užtvirtintas, bet jis 
dėjo ant cigaretų pakelio,jau žinojo, kad majoras ji 
kaž-ką cibuku rašyti, o pas- užtvirtins. Majoras planą 
kui salės duris laužtu buvo užgvrė ir nutarė daryti tu- 
pašauktas salės priziuiėto- ne)io stoti lygiai toj vietoj.

kUf miuėtasai Lipp turėjo 
nupirkęs žemę. Lipp dabar 

! pardavė tą žemę miestui ir 
uždirbo ant jos lygiai $311,- 
300. Žinoma, tais tūkstan
čiais jis dabar turės su kuo 
nors pasidalyti.

Gaudo nušautos moteriškės 
vyrą.

Norvoode žmonės rado 
nušautą jauną moterį. Gla- 
lys Zvvicker. kuri vos tik 
metai laiko kaip ištekėjus 
jž laivyno viršininko. Da
bar jis prapuolė ir policija 
išsiuntinėjo per radio šitokį 
sakymą: “Areštuoki: ir lai
kykit už žmogžudystę -Jero
nimą ZvvickerĮ.”

Gengsteriai šaudosi.
Karo veteranų kliube. 

Revere miestely, pereitą są
vaitę Įvyko gengsterių susi
šaudymas. Kada viena 
■‘gengė” lošė iš pinigu ir 
girtuokliavo, kita “gengė” 
užpuolė ir prasidėjo šaudy- 
mas. Buvo paleista iš abiejų 
pusių apie 100 šūvių ii su
žeista 10 žmonių. Pakol pri
buvo policija, gengsteriai 
sužeistuosius nusivežė auto
mobiliais, o 4 policija pa
ėmė ir patalpino ligoninėn. 
Du iš jų sužeisti mirtinai. 
Vėliaus tą ligoninę apsupo 
šeši automobiliai, iš kuinų 
iššoko 25 gengsteriai ir no
rėjo sužeistuosius savo sėb
rus išgrobti, kad mirdami 
jie kartais neišduotų visos 
“gengės.” Bet greitai buvo 
-pašaukta policija ir užpuo
likai pabėgo nieko nelai
mėję.

D-ras Landžius grįžta 
Bostonan.

Mums teko girdėti, kad
į ateinančio mėnesio pra- 
idžioje d-ras J. Landžius vėl 
(grįžta Bostonan. Jis turėjo 
: South Bostone ofisą keli 
Į metai atgal, bet paskui bu- 
įvo išvažiavęs i Worcesteri. 
Dabar jo ofisas busiąs ant 
Commonvvealth avė., kur 
gyvena Bostono aristokra
tija.

t
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Išvažiavimas
SO. BOSTONO LIETUVIU 
PILIEČIU DRAUGYSTĖS 

PIKNIKAS JVYKS 

Sept. 1,1930
D. L. K. KEISTUČIO D-TĖS DARŽE

OAKLAND GROVE
East Decįham, Mass.

U kęsų Kliubas deda visas pastan
gas ir Piknikas bus puikiausias Bus 
daugybė laimėjimų už atliktus Sporto 
Darbūs.

! šį pikniką suvažiuos visi sporti
ninkai ir didvyriai, todėl bus galima 
daug ko pamatyti. _

Kviečia visus L. U. D. KOM1T.

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS
I toiimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Stora ge
11 RILL ST. __________
Reikale kreipkitės prie musų, gausite j 
gerą patarnavimą.

į •*■

Žema Kaina 
Pakavimas 

724 DUDLEY ST.

i 
į

Didelė Pentų

READY
PAINT 

ir Baltas

p j a i j t-.
SEHCO
MINEI)

14 Spalvų
dėl viduje ir iš 

lauka
$1.95 gal.

V*l.rjlTI"r» -J

VALSPAR |
■ varmish sta:i* |

---------------------------------------A_

SHELLAC. Orange or White 
Guaranteed Pure 

$2.29 gal.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį^pgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą syki skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai 
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

• sos visuomet šviežios.
} Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 
} Pagardinimui Chop Suey, 
t tokit China Boy Soy Sauce,
• už bonką.

J švieži sūriai nuo farmų.
( V.„„,___ , .
} pigiai ir gerą. }
• J. PATKAUSKAS . i
J STRAND CASH MARKET J
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON.}
t TeleforĄs: So. Boston 0551. !

x
T

PARKWAY AUTO SER VICE
and F1LLING STAT1ON 

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 <>ld Colony Av«^

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

>
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Dorchester Clothing Shop
SIUTUS, OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALUL1S 
1854 Dorchester ava, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Kam Permokėt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bite kur. Perdėjimai iškimšti, v įsi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEX TRUCKING
583 Dudley St., Roxbury
Tel. Garrison 8843.

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

- f?52SHSH5eSHSa525aSZ5c5H5ė5a2S2S2!
Telefonu: So. Boston 1958. I

Bay View Motor j
Peter Trečiokas ir Į 

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI I 

MECHANIKAI. Į
Taiso visokius aatomobtlfaB Iri 
gerai patarnauja. I
Agentūra Studebaker ir ErakjaaJ 

Reikale kreipkitės ir gauni, 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta: - i

549 E. BROADVAT
Taisymo vieta: 

1 HAMLIN ST, 
kampas E. Eight at, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
ki 1 v. po’piotų

Serodcmis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo. 
Broadway, tarpa C ir D 84, 

SO. BOSTON, MASS.
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DR. J. NARCUS
i Iš MASKVOS IR KAUNO
■
Ii
I

į 261 Hanover St..
i Tel.: Richmond 0668, G<».
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
| Nedėiiomis iki 4 vai. po pietų. 
?_____________ ._________________ _ ■ —

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

Boston. Office 7 
Gar. 5437.

Lietuvis Optometnstis

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mana.

BOSTON AND DI TCH BOY 
WHITE LEAD 

Pure Linseed Oi] and Turpentine 
Pigiausia Kaina.

ANT PLU^BINGV dau” Su
taupysite.

Dykai pristatymas Bostone 
ir Apielinkčse.

Tel.: Hancock 6105—6106.

South End 
Hardware Co. 
1095 Washington Street, 

Boston, Mass.
Prie Dover St. Elevated Stoties

i R. J. VASIL

I

X 409 BROADWAY, ROOM 4. 
? SO. BOSTON, MASS.
f Parduodu: NAMUS. FARMAS, 
t KRAUTUVES.
Š Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
v* NAMUS, FORNISIUS, KRAU- 
g TUVES ir tt.
a Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
£ PADARAU VISOKIUS DOKU- 
X MENTUS kaip čia, taip ir I.ie- 
Ą tuvoje, greitai ir atsakančiai.
X Norint gero patarnavimo, k.-eip- 
| kitėa, R. J. VASIL
X 409 Broadway, So. Boston, Mana 
?O<r

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

Ligų Taip-pat visokių žolių, La
peliu ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiėkoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per pastą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (R?g. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

«
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I

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVBL, 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

881

p

jas, kuris suteikęs dar porą 
“kikų” Į užpakali, sklepi- 
nius iš namo išvijo.

Susivienijimo lietuvių šv. 
Kazimiero draugija buvo 
viena iš puikiausių apylin
kėj, bet per tuos pačius skle- 
pinius, daug priedėlių ir 
maišalienės pridėta. Kažin, 
ar kazimieriečiai apsižiūrė
ję irgi neišvys sklepinių? 
Girdėt jau daug narių ne
rimauja. Tas butų nelabai 
pageidaujama, bet “prie
dai” nevisur tinka. Pagy
vensim — pamatysim.

Salietis.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

OASAULI0
ISTORIJA

i ■
J Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

I Bronis Kontrim
I CONSTABLE
Į Real Estate and Insuranco 

Justice of the I’eaco 
Visame pataraauju gerai.

I

Vėliausi, geriausiai veil ittv : me- 
dikališki ir elektra gyd; ..i, duo

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

Dr. KILLORY

Patikrinus paskutini Cen
zo Biuro raportą, pasirodė, 
kad Bostone gyventojų yra 
787,270. Tai yra 4.000 dau
giau, negu pirmas raportas 
rodė.

Rengia
Lithuanian Chamber cf Commerce of Mass.

LABOR DAY

Rugsėjo-Sept. 1, Pradžia 10 v. ryto
Vose’s Pavilion, Maynard, Mass.

Šokiai bus per visą dieną. Gros Dirveiio orkestrą iš Worcestcrio.
Gražiausiai lietuvaitei iš M ass. bus dovanota sidabro taure
Sidabro taurės ir kitokios brangios dovanos bus duodamos ir už 

visokius atletiškus pasižymėjimus.

Siame tome kalbama atpie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra- 
dži. krikščionybės, Kristą, krikSčionių kilimą ir iAsiplėti- 
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikytfjs, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis'Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” t

Knygoje yra daug paveikslų, ž^mlapių, pietinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina ..., $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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I
| 598 E. Broadway, So. Boston, Mass. i

LAIDOJIMUS}; 
kuriuos paveda,; 
mano prižiurčji-p 
mui, visuomet p 
būna patenkinti p 
ir sutaupina go-p 
rokai pinigų.

Mano kainap 
visiems ir visur p 
vienoda. J >

J JONAS PETRUŠKEVIČIUS 1; 
Į > Lietuvis Graborius } ’

162 Broadway, So. Boston, Mass.<[ 
; > Residence: 313 W. 3-rd street. p 
<} Telefonas: So. Boąlon 0304-W.

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLOG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 fld 
1 dieną

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

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

,

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. .Telefonas Back Bay 7279.
222 HUTINGTON AVĖ, netoli Mass. Avė, BOSTON, MASS.


