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FAŠISTAI JAU NORI 
CARO.

Suomių fašistų pasiseki
mai rado savotišką atgarsį 
ir Latvijoje. Latvių spauda 
praneša, kad į vieną Rygos 
restoraną naktį atvyko ne
žinomas asmuo ir pareikala-1 . 
vo, kad orkestras išpildytų 
cariškąjį himną: “Bože, ca-, 
ria chrani.” l.„_______
šaukė, kad visur atsistatan
ti sena tvarka ir kad po fa
šizmo ateisiąs tikras Pabal
tijo valdovas, rusų caras. 
Orkestras pradėjo griežti 
caro himną, bet publikai už
protestavus, sustojo. Tuo
met caristas puolė publiką 
su geležine lazda ir sužeidė 
restorano savininką. Polici
ja suėmė caristą. Tai latvis 
fašistas Pope.

soriaus Freinde bandymus 
gydyti nuo vėžio ligos. 
Freindas radęs būdą radi- 
kališkai gydyti vėžio ligos 
sutinimus. Vienos medici
nos draugijos posėdy Frein
das įrodė, kad savo budais 
jis išgydęs visą eilę ligonių, 
sirgusių vidurių vėžio liga.

Freindas gauna tūkstan
čius telegramų iš viso pa
saulio kampų, kuriose ligo- 

Nežinomaslš nia,i paskelbti jo su-
rastaji ligos gydymo būdą.

ESTAI NUŠOVĖ ŽEMĖN 
SOVIETU ORLAIVĮ.

Šiomis dienomis Estijos 
pasieny pasirodė 4 Sovietų 
lėktuvai ir nuskrido pasie
nin prie Kalkerės kaimo, 
kuris yra 4 kilometrai nuo 
sienos. Pasisukinėję čia, 3 
lėktuvai grįžo atgal į Sovie
tų Rusiją, o vienas skrido 

. toliau prie Hungerburgo. Jį 
. ' apšaudė estų pasienio sar- 

i , i j - r . ’ gvba. Sargvbos parodymais,'alavo, kad seimas butų pa- lėktuvas taip pat šaudęs į

Pilsudskiui reikalaujant, 
Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis paleido seimą ir pa
skelbė naujus rinkimus, ku
rie įvyks 16 d. sausio. Tuo 
budu Lenkijos prezidentas 
atvirai stojo akyplėšos Pil
sudskio pusėn.

Pilsudskis senai jau rei-

Areštuota 28 Vaikėzai
Su 15 Metų Mergaite.

Išleido Varantą De
venį Areštuot. 

Žmonės jį matę šiomis die
nomis New Yorke.

“The Waterbury Evening 
Democrat” praneša, kad 
Waterburio teismas yra iš
leidęs varantą (įsakymą) 
areštuoti Petrą Devenį, ku
ris pridaręs tenai visokių 
suktybių pabėgo Lietuvon.

Kiek ponas Devenis nu
nešė Waterburio lietuviams

UODAS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

New Yorke, kelios sąvai- 
tės atgal, Konstantinui Bo- 
rovskiui uodas įkando koją. 
Įkąstą vietą jam labai nie
žėjo ir jis ją gramžė. Nuo to 
užsinuodijo kraujas. Atėjęs 
daktaras pareiškė, kad yra 
rimtas pavojus gyvybei ir 
reikėsią koją nupiauti. Tuo
met Borovskis nuėjo į savo 
dirbtuvę, užlipo ant viršuti
nio flioro ir iššoko per lan
gą. Jis buvo 43 metų am
žiaus žmogus ir galėjo būt 
lietuvys, Barauskas.

Bedarbių Skerdynė

leistas, nes jis negalįs su 
žmonių atstovais susikalbėt. 
Dabar Lenkijoj prasideda 
žūtbūtinė kova tarp Pilsuds
kio ir kairiųjų partijų. Pe
reitą sąvaitę tris armijos 
karininkai užpuolė ir sumu
šė ligi sąmonės nustojimo 
seimo vice-maršalą Dombs- 
ki, kuris vadovauja ukinin-J 

partijai. Pilsudskis tą govjetu pasjuntinį Raskol- 
partiją daugiausia kolioda- ‘ 1
vo.

juos. T lėktuvą, matyti, pa
taikė kelios kulkos, nes jis 

a staiga pasuko atgal ir vos 
"iperskridęs Estijos Sovietų 

i Rusijos pasienį, krito že- 
, mėn.
I Apie incidentą tučtuojau 
i pranešta estų užsienių rei- 
j kalų ministeriui Lattikui, 
Į kuris, pasikvietęs pas save

PERUVUOS DIKTATO
RIUS KALĖJIME.

Argentina, Brazilija ir Ku
ba taip pat laukia sukilimų.

Peruvijos respublikoj dik
tatūra jau sutriuškinta. Bu- 
vusis diktatorius Leguia ne
tik nuverstas, bet areštuo
tas ir uždarytas kalėjime 
ant San Lorenzo salos. Vė
liaus jis bus atiduotas teis
mui ir nubaustas už išvogi
mą ir išeikvojimą visuome
nės pinigų laike savo dikta- 
toriavimo.

Jo sūnūs, Juan Leguia, 
taip pat areštuotas ir įgrūs
tas kalėjiman, kad nepabėg
tų nuo teismo.

Ir sūnų, ir tėvą kalėjime 
daboja stipri sargyba po va
dovybe leitenanto Alfonso 
Llosa, kurį diktatorius Le
guia buvo įmetęs kalėjiman. 
Revoliucionieriai Llosą iš 
kalėjimo dabar paleido, o 
jo vieton pasodino patį dik
tatorių.

Leguia buvo Amerikos 
kapitalistų bernas ir jų ka
pitalui tarnavo, todėl aukso 
karaliukai nuo Wall Streeto 
dabar pradėjo reikalauti, 
kad prezidentas, Hooveris 
užsistotų už jų lekajų ir ne
duotų revoliucionieriams jį 
nubausti. Ir sakoma, kad 
Hooveris jau tarėsi tuo rei
kalu su valstybės sekreto- pinigų, tikrai niekas nežino, 
rium Stimsonu, bet ką jiedu bet spėjama, kad jis išsive- 
nutarė, da nežinia.

Tuo tarpu revoliucija pie
tų Amerikoje plečiasi ir api
ma tenai kitas respublikas, 
kuriose daugiausia bosavo 
šios šalies kapitalas. Žinios 
sako, kad Argentina, Brazi
lija ir Kuba stovi taip kaip 
ant vulkano. Buenos Aires 
mieste valdžia stiprina savo 
pozicijas ir traukia daugiau 
kariumenės. Visos valdžios 
įstaigos apstatytos karei
viais. Patį Argentinos prezi
dentą Yrigoyeną, taip pat 
saugoja stipri sargyba. Vie
nu žodžiu, Argentinos sosti
nė dabar išrodo kaip karo 
laukas.

Kuboje eina smarkus 
bruzdėjimas prieš valdžią ir 
vietomis būna riaušių. Val
džia sakosi esanti pasiryžu
si apskelbti karo stovį.

ADVOKATAS SUDRAS
KĖ SAVE DINAMITU.
Texas valstijoj advoka

tas Payne įsimylėjo į savo 
stenografistę ir norėjo nusi
kratyti pačios. Tuo tikslu 
jisai padėjo automobiliuje 
po sėdyne bombą, kuri buvo 
taip pritaisyta, kad prade
dant automobilių sprogo ir 
užmušė jo pačią. Dabar jis 
buvo areštuotas, bet po kau
cija paleistas iki teismo. Bi
jodamas bausmės, pereitą 
sąvaitę jis sudraskė save di
namitu.

i

žė apie $300.000. Sakoma, 
kad Lietuvoje jis nusipirko 
dvarą už tuos pinigus. Ang
lų dienraštis rašo, kad po
nas Devenis nuskriaudęs 
keliatą našlių moterų ir vie
ną didelę lietuvių organiza
ciją.

Kur Devenis randasi da
bartiniu laiku, tikrai niekas 
nežino, bet Waterburv pa
sklido paskalų, kad šiomis 
dienomis jis vėl atvažiavęs 
Amerikon ir kad užpereitą 
subatą žmonės matę jį New 
Yorke. Todėl Waterbury ir 
buvo greitai išleistas varan- 
tas jo suėmimui. Detektivų 
biuro atstovas tuojaus nu
vyko su tuo varantu New 
Yorkan Devenį areštuot, 
bet sugrįžo neradęs.

3 KALINIAI MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ.

Pereitą sąvaitę New Yor
ko Sing-Sing kalėjime buvo 
nužudyti elektros kėdėj 3 
kaliniai, Claude Udwine, 
William Force ir Jesse 
Thomas — protestonas, ka
talikas ir žydas. Jie buvo

Rumunijos sostinėj Buda
pešte pereitą nedėki ieni be
darbiai Įtaisė demonstraci
ją reikalaudami duonos ir 
darbo. Į gatves išėjo apie 
100,000 žmonių. Policija 
buvo davus mitingui leidi
mą, bet pamačiusi tiek daug 
žmonių, pati nusigando ir 
pradėjo demonstrantus vai
kyti. Gatvėse pasirodė rai
teliai ir tankos. Drabininkai 
buvo mindžiojami arklių 
kojomis, kapojami kardais 
ir šaudomi iš revolverių. Tai 
buvo tikra bedarbių skerdy
nė. Vienas darbininkas bu
vo užmuštas ir 300 sužeisti, 
iš kurių keliolika dar galės 
mirti.

SCRANTONO MAJORAS 
GAVO METUS KALĖ

JIMO.
E. B. Jermyn, kuris du 

kartu yra buvęs Scrantono 
majoru, tapo nuteistas me
tams kalėjimo ir užsimokė
ti $500 pabaudos pinigais. 
Jis buvo apkaltintas tuo, 
kad būdamas majoru susi
tarė su gembleriais ir prote
gavo jų žulikystes.

AMERIKOS LEGIJONAS 
ESĄS “ANTIKRISTO 

ORGANIZACIJA.”
Wisconsino valstijoje 

i evangelikų kunigas Hen- 
pasmerkti miriop už riaušes ning atsisakė priimti Ame- 
Auburno kalėjime pereitą rikos Legijono narius prie 
žiemą. j komunijos, sakydamas, kad

-------------- _ jie priguli prie “Antikristo 
LENKIJOJ SUSIDARĖ > organizacijos.” Parapijos 
NAUJA VYRIAUSYBĖ, komitetas už tai atstatė kun. 
Pereitą subatą atsistaty- Henningą nuo vietos.

dino Lenkijos ministeriu ka- ■ --------------
binetas, kurio galva buvo NEW YORKE AREŠTUO- 
pulk. Walery Slawek. Nau- TA 18 KINIEČIŲ.
jai vyriausybei sudaryti pre- New Yorko policija gavo 
zidentas Moscickis pakvie- žinių, kad viena kiniečių or- 

* sąmokslą
suorganizavo ją beveik iš nužudyti du priešingos or- 
vienų pulkininkų ir artimų ganizacijos vadu. Policija 
savo sėbrų. Pats Pilsudskis užklupo sąmokslininkų bu- 
bus ministeriu pirmininku klę ir rado keliatą užtaisytų 
ir podraug karo ministeriu. revolverių i ’ ” 
Taigi Pilsudskio žvaigždė patronų. Areštuota 18 kinie- 
vėl nušvito. ^čių. ____

KAPITONAS NUSKENDO
SU LAIVU.

New Yorko uoste susidu- tė maršalą Pilsudskį, kuris ganizaciįa daro 
rė prekių laivas “Neches” 
su kitu laivu ir tuojaus nu
skendo. Jo 25 žmonės buvo 
išgelbėti, bet kapitonas įsi
painiojo tarp geležinių pai- 
pų ir nuskendo kartu su lai
vu.

ir keliatą dėžių

PILSUDSKIO DIKTATŪ
RA GRĘSIA LENKIJAI 

KARO AVANTIŪROMIS.
Berlynas. — Maršalo Pil

sudskio atsistojimas valdžios 
priešaky, kaip dabar jau 
matyt, gręsia Lenkijai visa 
eile naujų nesusipratimų vi
daus politikoj ir karo avan
tiūromis. Pilsudskio pirmi
ninkavimas miniisterių kabi
nete — sako politikai — 
reiškia pradžią griežtos ka
ro diktatūros ir augimą šo
vinizmo. Pilsudskis visuo
met buvo karingo lenkų na
cionalizmo simbolas.

TREČIAS VYRAS UŽ
MUŠĖ JĄ.

Pereitą sąvaitę Brookly- 
ne buvo nušauta pagarsėju
si Mrs. Kirkwood. kuri porą 
metų atgal nudurs antrą sa
vo vyrą, d-rą Kirkvvoodą, 
ir teisme buvo išteisinta. Pa
skui ji ištekėjo už trečio vy
ro, tūlo Francis Van Chief. 
kuris pereitą sąvaitę ją nu
šovė. Paskui betgi jis ir pats

nikovą, pareiškė jam griež
tą protestą dėl šio inciden
to.

I

TURKIJOJ ĮSIKŪRĖ 
NAUJA PARTIJA.

Turkijoj įsikūrė buržua
zinių liberalų partija, kurtos 
programa remiasi šitokiais 
punktais:

Veiklus bendradarbiavi
mas su Europos valstybėmis 
ir glaudesnis santikiavimas 
su Tautų Sąjunga, teisinės 
reformos, spaudos laisvė be 
sąlygų ir suvaržymų, mokes
čių sumažinimas, visuotinis 
balsavimo teisės suteikimas 
ir palankumas užsienių ka
pitalui.

Parlamente nauja partija 
turinti 65 šalininkus.

Vakarų Europoj 
Dideli Karščiai.

Anglijoj krito 30 žmonių. 
Kenčia Belgija, Vokietija 

ir Francuzija.
Europos vidury ir vaka- 

__ ruošė pereitą sąvaitę buvo 
nusižudė. Paliktame laiške1 labai dideli karščiai. Itali- 
jis sako, kad kitokios rodos W Francuzijoj, Vokietijoj 
negalėjęs gauti su ta mote- ” Belgijoj žmonės neturėjo 
riške.___________________ ,1—| kur dėtis. Anglijoj buvo ne- 

i tik karšta, bet ir labąi troš- 
jku. Tenai krito 30 žmonių 
į nuo kaitros ir troškumo. Pa- 

_ ------------ - ---------- i SU 
_____    nubaustas perkūnijomis. Perkūnija bu- 
$100 pabauda užtai, kad >vo tokia baisi, kad paskui 
darė religines apeigas už upėse buvo^ pilna negyvų 
bažnyčios ribų. Meksikoje, zuv^- Seni žvejai sako, kad 
tas vra įstatymais uždraus-, zuvl užmuša perkūnas, ka
ta_________ *■____________ Į da trenkia į vandenį.

_________ Į Paryžiuje nuo saulės kar- 
ITALIJOJ TIK 1,040,508 ,ščio mirė 8 žmonės, o susir- 

FAŠISTŲ.________ i S© 20. Telegramos sako.
Pasaulis mano, kad Itali- , Europos pietuose kai 

joj visi gyventojai virto fa- kur karštis siekė 120 laips- 
Fašistų njy Fahrenheito.

MEKSIKOS ARKIVYS
KUPAS NUBAUSTAS.
Meksikos

Palacio buvo

LIETUVOS UŽSIENIO 
PASKOLA.

Švedų degtukų sindika
tas jau įmokėjo į Lietuvos 
Banką 10 milijonų litų pa
skolos dalį. Sekančius 10 
milijonų litų sindikatas įmo
kės rugsėjo mėnesį ir 20 mi
lijonų litų įmokės ateinan
čių metų pradžioje.

Užsienio paskola 60 mil. 
litų bus gauta, bet nežinia, 
kaip bus suvartota. Jei šioji 
paskola butų sunaudota 
pramonei kelti ir krašto 
elektrofikavimui, tai tas la
bai teigiamai atsilieptų į 
Lietuvos ekonominį gyveni
mą. Bet jei žvalgybai ir ka
lėjimams, tai ji tik pribaigs 
kraštą smaugti.

Nauji Lietuvos 
Milionieriai.

Voldemaro turtai siekią 
5,000.000, o “tautos vado” 

net 12,000,000!
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Voldemaro turtas 
apskaitomas į 5,000,000 litų.

Reikia pažymėti, kad ne
labai senai da Voldemaras 
neturėjo iš ko žmoniškai ap
sirengt. Da po karo jis vaik
ščiojo kiaurom kelinėm ir 
robine apykakle. Taigi vi
suomenei butų įdomu žinoti, 
kokiu budu jis į tokį trumpą 
laiką susidėjo 5 milijonus?

Bet ne vienas tik Volde
maras susikrovė milijonus 
bediktatoriaudamas. Rygos 
“Darbininkų Balsas” sako 
turįs tikrų žinių, kad pats 
“tautos vadas” ir Voldema
rą prašokąs. Jo lobiai kartu 
su pinigais (Londono ban
kuose) siekią net 12,000,000 
litų!

O vos keli metai atgal po
nas “tautos vadas” neturė
jo iš ko kambv. H pasisam
dyti, gyveno pas amerikietį 
Romaną ant “burdo.”

arkivyskupas skui užėjo baisi audra PRAL. OLŠAUSKAS JAU 
ŽADA PASITAISYTI.
Šiomis dienomis pral. Ol

šauskas parašė Smetonai 
antrą prašymą, kad paleis
tų jį iš katorgos. Išėjęs lais
vėn jis žada pasitaisyti ir 
gyventi dorai, su moterimis 
ir merginomis daugiau ne
užsiimti. Bet vargiai vilkas 
nuo mėsos atpras.

šistais. Taip nėra, 
partijos paskelbtas dabar. 
raportas parodo, kad orga
nizuotų fašistų Italijoj yra 
tik 1,040,508.

LAKŪNŲ STREIKAS 
OLANDIJOJ.

Iš Amsterdamo praneša- Už dviejų dienų ji buvo ras- 
ma, kad Olandijoj sustrei- ta išžaginta ir nužudyta už 
kavo lakūnai, reikalaudami 
daugiau mokesties ir geres
nių darbo sąlygų. Visos or
laivių linijos suparaližiuo- 
tos.

IŠŽAGINO IR NUŽUDĖ 
8 METŲ MERGAITĘ.

i South Bend, Ind. — Ke- 
ilios dienos atgal čia pra- 
į puolė Appelių 8 metų am- 
įžiaus dukrelė Marverina.

t

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Netoli Blantyre miestelio, 
Škotijoj, pereitą sąvaitę Įvy
ko ekspliozija anglių kasyk
loj. Penki maineriai buvo 
užmušti, 9 sužeisti.

dviejų blokų nuo savo na
mų. Ant jos kaklo buvo už
veržta viela. Policija jieško 
piktadario.

ROBAS UŽIMA 7,000,000 
AKRU ŽEMĖS.

Washingtono prekybos 
biuras apskaitliavo, kad ro- 
bo (gumos) auginimui 
sam pasauly šiandien 
pavesta 7,000,000 akrų 
mės.

vi- 
yra 
že-

KUNIGAS METĖ BAŽNY
ČIĄ, NUĖJO PEČIŲ 

KURINT.
Wautoma, Wis. — Meto

distų kun. Bell čia metė ku
nigystę, o nuėjo už dženito- 
rių. Jis sako, kad plauda
mas grindis ir kūrindamas 
pečius jis galėsiąs žmoniš
kesnį pragyvenimą pasida
ryt.

RADO SUMĖSINĖTĄ 
STUDENTĄ IR JO 

MERGINĄ.
šiomis dienomis Califor- 

nijos universiteto studentas 
Colon nuvyko Meksikos pu
sėn su savo mylima mergi
na, Lois M. Kentle, ir pasi
statė sau būdą ant smėlio 
najury. Už poros dienų abu
du jie buvo rasti tenai su- 
mėsinėti.

JŲ TARPE YRA DAUG 
LIETUVIŲ.

Jie išbuvo kelias naktis su 
nepilnamete mokine lau
kuose ir visi iš eilės ja 

naudojosi.
“Bridgeport Herald” pra

neša nepaprastą atsitikimą. 
Pereitos sąvaitės pabaigoj 
Stretfordo policija areštavo 
28 jaunus vyrus, kurie pas
kutiniais laikais tenai kaip 
alkani vilkai gaudė jaunas 
mergaites ir išsivežę jas to
liau nuo žmonių nedorai su 
jomis pasielgdavo. Šiuo kar
tu policija sugavo juos su 15 
metų mokine, kurią jie buvo 
išsivežę į laukus ir tenai ke
lias naktis visi ja naudojosi.

Tarp suimtųjų piktadarių 
yra ir lietuviškų pavardžių, 
būtent: Jonas Sabulis, F. 
Jablonskis, Stepas Norkus, 
Albertas Kukta, Stepas Ži- 
linskis, Mikolas Sabulis, 
Franas Miklas ir tt.

Prie mergaitės policija 
rado tik 4 piktadarius. Bet 
jie laikė ją kitiems savo sėb
rams. Kada policija juos už
klupo, tai tūlas Debrizzi jau 
laukė savo eilės.

Policijos klausinėjama, 
mergaitė papasakojo, kad 
jau 3 mėnesiai kaip šitie 
sportai ją išsiveža naktimis 
ir visas būrys ja naudojasi.

Kada mergina papasako
jo visą istoriją, tada polici
ja pradėjo tuos paukščius 
gaudyt. Ir į dvi dienas su
rinko jų 28. Visi jie buvo 
areštuoti ir pastatyti po 
$500 kaucijos kiekvienas. 
Bet jie papasakojo policijai 
truputį kitokią istoriją. Jei
gu jiems tikėti, tai šita mer
gina susidėdavo su jais liuo
bu noru ir da primokėdavo 
jiems už kožną kartą. Kiti 
vaikėzai sako, kad jie jai 
primokėdavę. Mokestis bu
vusi ne vienoda — nuo ni
kelio iki 40 centų.

Policija nuvyko pas mer
gaitės tėvus pasiteirauti. Tė
vas sako, kad jo mergaitė 
nebuvo pasileidusi; ji visa
da buvusi namie; bet tie 
jauni vaikėzai, tai tikri vil
kai žmogaus kailyje, jis sa
ko. Kai tik ateina vakaras, 
tai jie eina pulkais ir me
džioja jaunas mergaites. 
Vieną vakarą į jo namus 
primarmėjo jų apie 25. Ka
da jis paklausė, ko jie susi
rinko, tai jie atsakę, kad jie 
čia esą pakviesti ant rauto. 
Jis juos išvijęs. Tuomet jie 
pradėję šaukti jo dukterį 
per telefoną.

Vieną vakarą pereitą sa
vaitę pasiprašė tėvų, kad ją 
leistų nueiti pas draugę į 
svečius. Tėvai sutiko ją iš
leisti. Bet kaip tik ji išėjo, 
tuojaus tie “vilkai” ir pa
griebę ją.

ISPANIJA PLANUOJA 
TUNELI APAČIA JŪRIŲ 

Į AFRIKĄ.
Pastaruoju laiku Ispani

jos vyriausybė pradėjo gal
voti apie kasimą tunelio 
apačia jūrių į Afriką. Apie 
sujungimą Europos su Afri
ka šitokiu tuneliu vienas 
francuzų inžinierius galvo
jo jau apie 75 metai atgal.
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LIETUVA NEŽINO KO
KIA JI SILPNA, SAKO 

VOLDEMARAS.
Šiomis dienomis Dr. Gri

nius pasakė “Lietuvos Ži
niose.” kad norint Vilnių at
gauti, reikia pakeisti kovą 
už ji. Tą kovą reikia perkel
ti pačion Vilnijon ir Įtrauk
ti jon to krašto lietuvius.

Valdžios organas “Lietu
vos Aidas” iškreipė Gri
niaus motyvus ir sako, kad 
norėdamas pakeisti strate
giją, liaudininkų vadas no
ris tos kovos visai išsižadėti.
Vokiečių laikraštis “Volks- 

blatt” kreipėsi laišku i Vol
demarą, klausdamas, ką ji
sai mano Vilniaus klausimu.

Voldemaras atsakė laiš
ku štai ką:

"Mano nuomonė Vilniaus 
klausimu pareikšta darbais, o 
ne žodžiais. Tiek dr. Grinius, 
tiek oficiozas užmiršta, kad 
Vilniaus klausimas yra didžio
sios tarptautinės politikos rei
kalas, o ne vien lietuvių su len
kais ginčas. Lenkai imdami 
Vilnių daro tik pirmą žingsnį 
visai Lietuvai paimti. Todėl 
mums Vilniaus klausimas yra 
nepriklausomos Lietuvos klau
simas. Kad ir mažiausių santi- 
kių per Vilniją užmezgimas, 
butų viešas pripažinimas, kad 
nepriklausoma Lietuva prade
da nykti... Užmegzdami santi- 
kius mes tik pagreitintume 
Lietuvos likvidavimą. Visi sve
timieji mato Lietuvos vidujinį 
silpnumą, tik patys lietuviai jo 
nemato. Vieton konsolidacijos 
Lietuvoj. svetimieji pastebi 
tik pakrikimą. Didžiosios vals
tybės niekados netikėjo Lietu
vos valstybės nepriklausomu 
likimu. Musų atidavimas kitai 
valstybei globoti yra visai ak
tualus klausimas.

“Klysta dr. Grinius many
damas. kad veikimas Vilnijoj 
jungtų lietuvius. Santikių už
mezgimas pakrikimą padidin
tų lietuvių tarpe. Juk gauda
mi truputį laisvės veikti Vilni
joj. mes turėtume kur kas jos 
duoti daugiau lenkams veikti 
kaunijoj. o tas veikimas pada
rytų Lietuvai greitą galą kaip 
nepriklausomai valstybei. Mu
sų politika pasižymi savo neiš
pasakytu 
gal vesti 
mų.”

Reikia 
tuose Voldemaro žodžiuose 
yra nemaža tiesos. Bet at
būdamas valdžioje Volde
maras elgėsi geriau, negu 
tie, kuriuos jis dabar kriti
kuoja? Žinoma, kad ne. Pa
vyzdžiui. jis sako, kad vie
toj Lietuvos žmonių vieny
bės, svetimieji mato joje tik 
pakrikimą. Tai yra neuž
ginčijamas faktas. Bet at
būdamas Lietuvos diktato
rium Voldemaras stengėsi 
vienybę Įgyvendinti? Ne. 
jis apskelbė karą visoms 
opozicijos partijoms ir už
darė visas darbininkų orga
nizacijas. .Jis norėjo valdyti 
kraštą vienas pats, o visus 
kitus pasmaugti. Ir dabar 
tas begėdis d a turi drąsos 
kalbėti apie pakrikimą Lie
tuvos viduje.

Tarptautinėj 
kurios jis dedasi 
taip pat pridarė 
mų klaidų. Ir “Lietuvos Ži
nios” teisingai pastebi, 
kad—

“Šis p. Voldemaro laiškas 
yra jam labai charakteringas. 
Iš jo matyti, kad p. Voldema
ras, ir Plateliuose atsidūręs, 
tebėra popiežiškos apie save 
nuomonės — jis tik vienas Lie
tuvoje neklaidingas.

“Neneigdami kai kurių jo 
tvirtinimų, mes pirmiausia ne
galime sutikti su jo posakiu, 
kad jis vedęs aktingą politiką. 
Tikrumoje p. Voldemaras lai
kėsi vien tiktai gynimosi tak

tikos. Kadangi tokia taktika 
iš esmės negali vesti prie jokių 
laimėjimų, tai ir p. Voldemaro 
politika privedė prie pralaimė
jimų ir svarbiausiai todėl, kad 
Lenkai, pajutę tą p. Voldema
ro minimą Lietuvos vidujinį 
silpnumą, pasinaudojo momen
tu ir prirėmė p. Voldemarą prie 
sienos, privertė jį atsižadėti 
karo stovio ir nustatyti admi
nistracinę liniją. Tokiu budu, 
ne kas kitas, o p. Voldemaras 
Vilniaus klausimu privedė Lie
tuvą prie pasyvios politikos.

"Juk į Pilsudskio paklausi
mą: Karas? p. Voldemaro at
sakymas: Taika! nuaidėjo po 
visą pasaulį kaip Lenkų Lietu
vių taikos faktas, o priėmimas 
Pilsudskio rankos po to. kai p. 
Voldemaras taip visiškai Tarp
tautinėj įstaigoj pralaimėjo, 
buvo visiško pralaimėjimo pri
pažinimas. Po to p. Voldema
ras jau ėjo toliau ir pasiūlė 
Lenkijai prekybos sutartį.

"Tai tokie yra p. Voldemaro 
darbai, o ne žodžiai, kuriais jis 
juos nutyli.”

Ir Įdomus dalykas, baigia 
“Lietuvos žinios,” kad Lie
tuvos silpnumą Voldemaras 
pamatė tik dabar, kai jis ta
po nuverstas nuo savo dik
tatoriško sosto. Pakol jis sė
dėjo valdžioje, tai jis kalbė
jo kaip tik priešingai.

pasingumu ir todėl 
tik prie pralaimėji-

pripažinti, kad ži

politikoj, 
žinovu, jis 
neatitaiso-

KODĖL LIETUVOJE NE
SISEKA PASIKĖSI

NIMAI?
Socialistai iš principo yra 

priešingi visokiam terorui. 
Todėl jie visuomet kritikuo
ja tuos karštuolius, kurie 
daro atentatus ant atskirų 
valdininkų. Socialistai sako, 
kad užmušimas vieno kito 
valdininko niekad neduoda 
pageidaujamų vaisių.

Socialistų nusistatymą pa
tvirtina ir Lietuvos atenta
tai. Pernai tenai norėta nu
šauti Voldemaras. Bet Vol
demaras išliko gyvas, o žu
vo tie, kurie norėjo jam ga
lą padaryti.

Dabar vėl buvo padary
tas pasikėsinimas nudėti 
žvalgybos viršininką Rus
teiką, bet ir čia tikslo nepa
siekta. Rusteika gyvas, o są
mokslininkai veikiausia bus 
sušaudyti.

Kodėl tie pasikėsinimai 
taip nesiseka? “Naujienos” 
i ši klausimą atsako taip:

“Žmonės, kurie užsiima te
roru dėl politikos, yra karštuo
liai arba svajotojai, kurie gal 
turi daug drąsos, bet neturi iš
silavinimo žmogžudystės ama
te. šis amatas taip pat. kaip ir 
kiekvienas kitas, reikalauja 
specialistų, arba kaip Rusijos 
bolševikai sako, ‘specų.’ Kuo
met nepatyręs vyrukas (kad 
ir jisai butų didelis ‘herojus’) 
imasi tokio darbo, tai jisai jj 
tik "sugadina.’

“Antra vertus, pažiūrėkite, 
kaip tą darbą atlieka tikrieji 
‘spėtai.’ štai. Chicagos ’gang- 
lande' nuolatos kas 
nugalabijamas. Ir 
atsitinka taip, kad 
bėgtų, palikę savo
siau paskerstą arba pašautą, 
ir pakliūtų i policijos rankas? 
Kur tau! Kas būna paskirtas 
ekzekucijai, tas nespėja nei 
‘Amen’ pasakyti, kuomet ji 
užklumpa paskirtieji jo nu- 
daigojimui ‘gengsteriai.’
Pykšt, pokšt — ir galas. Ir nei 
lapė neloja, kur piktadariai 
dingo ir kas iie per vieni.

“Kartais šitaip apsidirbama 
net ne su vienu, bet su visu 
pustuziniu antsyk.”

Todėl juokais “Naujie
nos” ir sako, kad kauniškiai 
turėtų parsitraukti iš Chica
gos keliatą “gengsterių,” 
jeigu jau kitaip jie nemoka 
savo viršininku nusikratvti.•• •*

BOLŠEVIKAI SKUNDŽIA 
SLA PENNSYLVANIJOJ.

Jau keturis kartus Chica
gos teismas atmetė bolševi
kų skundą prie SLA. ir išro
do, kad jie tenai nieko ne
peš; todėl jie ruošiasi per
kelti bylą Pennsyivanijos 
valstijom Jų “Vilnis” rašo:

“...Illinojaus teismai, sako, 
negalį svarstyti, nes SLA. yra 
inkorporuotas Pennsylvanijoj 
ir tik ten reikia tokius klausi
mus rišti. Teko girdėti, jog 
tuojau busią užvesta byla 
Penn. valstijoj.”

Bet “Tėvynė" mano, kad 
bolševikai nieko negaus ir 
Pennsylvanijoj. Tą žino ir 
patys bolševikai. Tai kam 
gi jie tąso tą organizaciją 
po “buržuazinius teismus,” 
kuriuos jie visuomet smer
kia? “Tėvynė" aiškina ši 
klausimą taip:

"...bolševikai nutarė tąsyti 
Susivienijimą po teismus šiais 
dviem sumetimais: pirmiausia 
ir svarbiausia dėito. kad yra 
progos bolševiku lyderiams pa
pildyti savo ištuštėjusius kiše- 
nius aukomis neva bylai Susi
vienijimo gelbėjimui.’ Antra, 
jie priversti pildyti savo ‘dar
bininkišką’ principą: užka
riauti ir valdyti, arba sugriau
ti. Tąsydami Susivienijimą po 
teismus ir nebūtus, ir neesa
mus dalykus skelbdami apie 
Susivienijimą tikisi organiza
ciją sugriauti, šita s dviem su
metimais bolševikai pradėjo 
kovą teismuose prieš Susivie
nijimą.”

Žinoma, aukos, tai bolše
vikų duona. Bet vargiai jie 
čia galės ką nors laimėti. 
Advokatai kaštuoja labai 
daug, o aukos ne taip jau 
plaukia. Daugelis SLA. kuo
pų. kurios pirma pritarė bol
ševikams, dabar jau persi
organizavo ir siunčia savo 
duokles Į SLA. Centrą. “Tė
vynės” manymu, su bolševi
kais nenueis gal nei tūks
tantis SLA. narių.

su pradžios mokyklomis turi 
šiokių, bei tokių reikalų.

”2. Esamus nenormalumus 
pradžios mokyklose galima pa
šalinti tiktai bendromis jėgo
mis, o ne iisiskirsėius.

”3. Inteligentai, turį dau
giau galimumų ir supratimo 
auklėjimo klausimais, nepri
valo šalintis, bet kartu dirb- 
darni tuos nenormalumus pa
šalinti. To iš jų reikalauja 
inteligento vardas, jeigu kas 
to vardo reikšmę supranta ir 
yra jos vertas.”

“Lietuvos žinios” mano, 
kad pažangioji inteligentija 
šitam fašistų sumanymui 
nepritars, nes jis atsiduoda 
viduramžių pelėsiais ir ne- 

i sulaikomas su demokratine 
20-tojo amžiaus dvasia.
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TIK DEMOKRATIJOJ 
LIETUVOS VILTIS.

Mūsiškiai atžagareiviai 
dažnai mėgsta pasišaipyt iš

I

nors būna 
ar dažnai 
užpuolikai 
auką, pu-

LIETUVOS FAŠISTU 
UŽSIMOJIMAI.

Mes jau ne kartą nurodi- 
nėjom, kad fašistai norėtų 
grįžti Į aštuonioliktąjį šimt
metį. Jie gyvena dar vidur
amžių dvasia. Šito ūpo pa
gauti ir Lietuvos tautininkai 
tempia kraštą atgal i feoda
lizmo laikus. Vienok dvide
šimtasis amžius daro jiems 
kliūčių ir jie klumpa.

Gruodžio 17 naktis iškėlė 
ir prie valdžios lovio pasta
tė Lietuvoje karininkų luo
mą. Daugumoj būdami se
nos rusų armijos oficieriai, 
šitie žmonės prisimena Mi
kalojaus laikus, jo žibučius, 
ir stengiasi ji pamėgdžioti.

Apie pora metų atgal fa
šistų spaudoj buvo įrodinė
jama, kad karininkų vai
kams reikia steigti atskiras 
mokyklas, kadetų korpusus. 
Tas sumanymas neišdegė, 
taigi dabar fašistai sugalvo
jo dar Įdomesnį. .Jie dabar 
atvirai kalba, kad jiems, 
kaip “inteligentams,” netin
ka sėdėti vienoje mokyklo
je su “mužikais.” Ponai
čiams, esą, reikia turėti at
skiros mokyklos. Tuo klau
simu, nors ir supančiuotos, 
“Lietuvos Žinios” rašo:

“Nesenai dienraščiuose, pa
sirodė keista žinutė, kurioje 
pranešama, kad greitu laiku 
Kaune busianti įsteigta inteli
gentų 
kvkla.

“Iš
ponus
griežtai atskirti nuo paprastų’ 
žmonių.

“Mirė mėlynojo kraujo žmo
nių sąjunga ir, rodosi, visuo
menė nei trupučio jos nepasi
genda. Nereikia ir ‘inteligen
tų’ sąjungos. Inteligentų vai
kai taip pat nereikia skirti iš 
visų vaikų.

“1. Pradžios mokyklos ne
normalios, tai žino ne tiktai in
teligentai, bet ir visi tie. kurie

vaikams pradžios mo-

to aišku visiems, kad 
inteligentus norima

diktatūra gali užtikrinti Lie
tuvai apsaugą.

Bet “Lietuvos Žinios” pa
rodo, kaip tie gaivalai klys
ta. Jeigu, pavyzdžiui, Vo
kietijoj dabar butų sugriau
tas parlamentas, o jo vieton 
pastatyta diktatūra, tai val
džios priešaky atsistotų to-J 
kie žmonės, kaip gen. Lu- 
dendorfas, Hitleris ir kiti 
fašizmo erštai. Lietuva tuo
met bematant netektų Klai
pėdos krašto ir uosto.

“Todėl aišku.” sako 
ninku dienraštis, “kad 
vai labai svarbu matyti 
tijoje demokratinę ir 
men tarinę 
vokiečių 
priešaky.

“Kas fo 
pranta ir
negali užsipelnyti 
rimtesnio politiko vardo.”

Vadinasi, tik socialdemo
kratai gali užtikrinti ramy
bę ir brolišką sugyvenimą,

t 
i 
i

liaudi- 
Lietu- 
Vokie- 
parla-

tvarką su taikiais 
socialdemokratais

nesupranta, nesu- 
Lietuvos reikalų ir 

šiek tiek

. . . , . A. ioe ir orousKą sugyvenimą,
parlamentų ir demokratijos. nes jje nepripažįsta kitų 
Jie garbina fašizmą ir dik- tautų pavergimo ir svetimų 

užgrobimo.taturą. Jie mano, kad tik

AR ŽLUGS LIETUVA
Žinios iš Paryžiaus sako, 

kad lenkai ruošiasi 
ją užimti.

“New York Sun” korės-, 
pondentas pranešė labai 
įdomių žinių iš Paryžiaus. 
Jis sako, kad lenkai slapta 
ruošiasi užimti visą Lietuvą 
ir jau susižinojusi tuo klau
simu su kai kuriomis dides
nėmis valstybėmis.

Korespondentas paduo
da net ir smulkmenas lenkų 
plano. Jis sako:

“Diplomatų tarpe Pary
žiuje pašnabždomis kalba
ma, kad Lenkija rengiasi 
prisijungti Lietuvą. Žinios 
iš patikimų šaltinių sako, 
kad Lenkija ir Vokietija jau 
sudarė sutarti, kuria Vokie
tija pasižada nesipriešinti 
lenkams užimti Lietuvą, o 
Lenkija užtai pasižada grą
žinti Vokietijai Danzigo ko
ridorių ir miestą. Tuo budu 
patenkinami ir vokiečių ir 
lenkų patriotų troškimai.

“Kai dėl Francuzijos, tai 
ši davė suprasti, kad jeigu 
lenkai Lietuvą užimtų, tai 
tuomet ir ji užėmimą pripa
žintų.”

Latviai su estais irgi pri
tartą lenkams.

Toliaus “New York Sun” 
korespondentas sako, kad ir 
artimiausi Lietuvos kaimy
nai latviai bei estai, su ku
riais Lietuva nepergeriausia 
sugyvendavo, nesipriešina 
lenkų užmačioms.

Apie kitas valstybes jis 
pasakoja taip:

“Kaip Anglija i šį lenkų 
sumanymą žiuri, kol kas 
dar nežinia, tečiau lenkų 
pirmieji mėginimai, patrau
kli savo pusėn anglus, davė 
neigiamų išdavų. Amerikos 
Jungtinės Valstijos prane
šimų dar negavo, nes esą jos 
reikalų neliečia, tečiau ma
noma, kad tokiu atveju A- 
merika griežtai pasipriešin
tų. ir gali net diplomatiškai 
įsikišti.

“Militariniai ekspertai sa
ko, kad priežasčių Lietuvai 
užimti nebūtų sunku rasti, 
nes beveik kasdien Lietuvos 
Lenkijos 
ginkluoti 
pasienio 
lenkų įniršimas visuomet pa
siekia aukšto laipsnio. Lie
tuvos armija susideda iš 
20,000 vyrų, todėl gerai ap
ginkluotos kelios lenkų di
vizijos galėtų visai lengvai 
užimti visą Lietuvą, o tuo 
tarpu lenkų laivai užimtų 
Klaipėdos uostą.
Rusija galinti protestuoti.
“Lietuvos prijungimas 

prie Lenkijos iššauktų pro
testų Rusijoje, nes Lietuvos 
nepriklausomybė jau Rusų

į

pasieny įvyksta 
susirėmimai tarp 
sargybininkų, o

Ar Mašinos Daro Žmo
niją Laimingesnę.

i

Berlvne nesenai pasibai- šimtų metų. Taigi, jeigu mes 
gė vadinama Pasaulio jėgos dabar pradėtume rūpintis

kuro medžiagos išsekimo 
klausimais, tai tuo pačiu 
mes jau rupintumės savo to
limų ainių reikalais. Prak
tiški inžinieriai dėl to ir sa
ko. kad šituo klausimu 
mums visai nėra ko rūpin
tis, o musų ainiai jau suge
bės patys savo reikalais pa
sirūpinti.

šiandien gali rūpėti ne 
kuro medžiagos ištekimo 
klausimas, bet •urasti pato
gesnės ir pigesnės energi
jos. Jėgos pigumas ir tiks
lus jos sunaudojimas — štai 
dienos obalsis.

Ir pasirodo, kad akmens 
anglys kasti šiandien jau 
nėra pelningas biznis. Ak
mens anglies pramonė vi
sur gyvena krizę. Anglis 
parduodama už tokią kai
ną. kad vos apmoka gamy
bos ir pervežimo išlaidas. 
Jeigu ir toliau taip bus, tai 
akmens anglies ištekliai pa
liks ateičiai. Dabar akmens 
anglies vietą pradeda užim
ti vandens varomoji jėga. 
Ir šitai pigiai jėgai išnaudo
ti yra didžiausių galimumų, 

i Inžinieriai vra apskaičiavę, 
ištekliai jau bai-!ka<l.!ki"ki^ darban Nemu- 

’• • Ina ties Birštono kilpa, elekt-
eitv paliaus ėję iš fabriku lo? xisai ^ie'
kaminų durnai ir visos ma^uva1’ Vokietijoj visas vąn- 
šinos sustos. dens jėgas išnaudojus, jos

Bet Berlyne susirinkusioj; Pa£amint14 tiek elektros, 
jėgos konferencijoj šitas l~ie.K. \ra. rejkalinga visai 
klausimas mažai kam teru- Jo,kietlJai apšvietimo ir fa-, 
pėjo. Pasirodo, kad reika-lįnkV .. reikalams,
lingi jėgai gaminti kuro šal- 7a1^, 1>e.ina’ kad Vokietija 

‘ toki menki, kai j akmenS ang‘

Bet Vokietija nėra pati 
turtingiausia vandens jėgos 
ištekliais šalis. Kitose šaly
se tokios jėgos išteklių gali 
būti dar daugiau.

’ Vandens jėga šiuo metu 
dar tik pradedama išnaudo
ti. bet kasmet šioje srityje 
daroma milžiniška pažan
ga. štai Argentinoj jau sta
toma Įtaisymai jurų potvi- 

’ j ir atoslūgių jėgai dar
ban Įkinkyti, šitie Įtaisymai 
duos dvigubai tiek elektros 
energijos, kiek jos gali duo
ti visi Vokietijos vandens 
jėgos šaltiniai.

Prisiminkime čia dar vie
ną dalyką, apie kuri įdo
mią paskaitą skaitė švedų 
profesorius Eksštromas. Sa
vo paskaitoj jis nagrinėjo 
tokį klausimą: ar visokiam 
mašinizmui tobulėjant žmo
nija darosi laimingesnė ar 
ne. Eksštromas atsako į šitą 
klausimą teigiamai. Maši
nos, anot jo, panaikino ver
giją. -Jei nebūtų mašinų, tai 
kiekvienas šių laikų žmo
gus, kad jis butų taip aptar
naujamas, kaip jį mašinos 
aptarnauja, turėtų turėti po 
125 vergus. Prieš šimtą ir 
dar mažiau metų, ūkininkas 
baisiai prakaitavo ardamas 
mediniu arklu, o dabar ga
lingą traktorių gali valdyti 
pirštiniuota panelė. Didelių 
fabrikų mašinų skyriuose 
prieš šimtą metų prakaita
vo visa eilė murzinų darbi
ninkų, o dabar tas mašinas 
aptarnauja švarus ponai
čiai. Visą juodą, nešvarų, 
patį sunkųjį darbą dabar at
lieka mašinos. Mašinos pa
darė žmogų laisvesnį. Vie
toj auginę savo raumenų jė
gą, dabar žmogus gali la
vinti savo protą. Mašinų 
gadynė, anot švedų moksli
ninko, turi išauginti naują, 
daug protingesnį žmogų. 
Ar tas protingesnis žmogus 
bus laimingesnis už dabar
tinį žmogų, tai jau kitas 
klausimas.

konferencija. Apie ją buvo 
užsiminta ir musų laikraš
čiuose. Bet ką ištikrujų šita 
keisto pavadinimo konfe
rencija veikė, mažai kam 
tėra žinoma.

Iš tikrųjų net ir sunku yra 
laikraščio straipsnyje kas 
nors pasakyti apie tos kon
ferencijos darbus. Mat. į 
konferenciją buvo suvažia
vę iš viso pasaulio keturi 
tūkstančiai inžinierių, mok
slininkų. pramonininkų ir 
jų darbai dabar jau yra ap
rašyti dvidešimtyje didelių 
knygų. Taigi aiškus daly
kas, kad mes čia turime pa
sitenkinti tik vieno kito toj 
konferencijoj kilusio klau
simo užminimu.

Konferencijoj, žinoma, 
galėjo kilti klausimas — ar 
žemėje nesibaigia jėgos šal
tiniai, ar nesiartina ta die
na, kad žemės jėgos ištek
liai išseks ir visi fabrikai, 
visas mechaninis judėjimas 
sustos.

Prieš dvidešimt penke
rius metus atsirado rašyto
jų, kurie savo knygose pra
našavo. kad akmens anglies i 
ir naftos 
giasi, kad jau netolimoj at-

et.

Įvertinta kaip svarbus fak
torius Lenkijos apetitams 
apriboti, tečiau kaip mato
ma, Sovietai apie lenkų pla
navimą užimti Lietuvą, dar 
nežino. Asmenys, pranešę 
korespondentui apie šiuos 
Lenkijos planavimus, pa
reiškė nuomonę, kad Brita
nija, kuri dabar neparodo 
jokio pritarimo lenkams, 
nedarys rimtų kliudymų, o 
vėliau tuos planus Įgyvendi
nus, pasielgtų kaip ir kiti. 
Kiekvienas perversmas, Įvy
kęs prie tokių sąlygų po ka
rui buvo pripažintas neiš
vengiamu ir reikalingu. Pa
našiai Įvyko 1920 metais su 
Vilnium ir 1923 metais su 
Klaipėdos kraštu, kuomet 
tas kraštas buvo neitraliu 
kraštu, konroliuojamas Tau
tų Sąjungos.”

Jeigu Lietuva dabar žūtų, 
tai kaltė butų fašistų, nes 
nuvertę teisėtą šalies val
džią ir išvaikę Seimą, jie ^žiagos išsekimo klausimu, 
nusilpnino f
Lietuvos visus jos draugus, j Užteks jo ir dar daugeliui

tiniai nėra L™ urciuu, . ...
Į kieno buvo manyta prieš 25; apsieiti.
; metus. Dabar yra išaiškinta, i
kad vienos tik Rusijos ak
mens anglių ištekliai siekia 
apie pusę miliardo tonų, o 

i Sibiro miškų prieauglis kas- 
‘ met lygus 26 milionams to- 
. nų anglių. Naujų kuro iš
teklių surandama ir kituose 
; kraštuose. Taigi mašinų va- 
tomajai jėgai gaminti me-

- - išsekimo klausimu, .
ir atstūmė nuo nėra didelio reikalo kalbėti. ,n1^

i

VISKO PO BISKI.
Paskutiniais laikais Ame

rikos armijon ir laivynan 
Argentinos ir Čili vyriau- pradėjo rašytis labai daug 

sybės galutinai nutarė per | liuosnorių naujokų. Tas reiš- 
Andų kalnus prakasti tune- kinys aiškinama tuo, kad 
1 * 1 * * * TV u * i ” - " — ’

Kasa didžiausi pasauly 
tunelį.

li, kuris sujungs tas Pietų A- j bedarbės laiku žmonės ne
menkos valstybes ir su-i gali gauti tinkamesnio užsi-į
trumpins kelią keletą šimtų 
mylių.

Andų kalnai po Himala
jų yra didžiausi pasauly. 
Dėl to ir tunelis bus 45 kilo
metrų ilgio ir neturės sau 
lygaus. Šiuo metu ilgiausias 
yra Simplono tunelis, kuris 
turi 20 kilometrų ilgio.

Andų tunelio prakasimas 
truks 5 metus.

Languose išstatytos vaš
kinės moterys išrodo labai 
gražiai, bet jos neturi 
dies.

Kiplingo manymu, žmo
gus visuomet dirbs tiktai 
sau ir moteriškei, kurią jis 
myli.

Pastaruoju laiku Įvairio
se valstybėse pradėta gerint 
gazo maskos artilerijom 
arkliams.

Sakoma, kad daug leng
viau yra susižieduoti su mer
gina, negu apsivesti su naš
le.

Kanadoje, ties Obonga 
ežeru, rasta dideli klodai 
chromiumo, kuris reikalin
gas nerūdijamo plieno iš- 
dirbimui. Radinys apskai
tomas į 80,000,000 tonų.

ėmimo.

Kovai su miškų gaisrais 
federalinė Amerikos val
džia išleidžia kas diena po 
$19.000.

RAITELIŲ “KARA
LIENĖ.”

Mcintyre, kurią 
Oregono Universiteto studentai 
aprinko savo “raitelių karalie
ne” 1930 metams.

Japonijoj atsivėrė Asa- 
mos vulkanas. Buvę ant kal
no 6 žmonės tapo užberti 
pelenais ir lava.
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___ ^1.____'___ 1_____ ■ Kitas agentas sako| aiškma žmonėms, kad ne- 
nė apsivesti su Stasiu Čir- “Negaliu surasti darbo dėl 
vinsku, jau augusiu vyru. Jų 200 darbininkų, kurie dirb- 
vestuvės įvyko 27 d. gegu- tų su mielu noru už 20c. į 
žės ir už trijų dienų po jų,1 valandą. Tie žmonės alkani, 
birželio 1 d., Ona Kriuklie- jie dirbtų bile kokį darbą ir 
nė anksti atsikėlus atėjo į 
štoriuką, pasiėmė revolverį 
ir nusišovė.

Kriuklienės nusišovimo 
priežastis niekam nėra ži
noma. Spėjimų yra visokių, 
bet kiek tie spėliojimai ati
tinka teisybei, tai sunku pa
sakyti. Pavyzdžiui, davat
kos pasakoja, kad dėlto 
Kriuklienė nusišovė, kad 
šliubą ėmė ne bažnyčioj ir 
dėlto, kad negalėjo imti 
bažnyčioj, nes Kriuklienės 
jaunasis buvo divorsuotas ir 
turįs palikęs moterį ir vai
kus Chicagoje, o Kriuklienė 
buvo tikinti moteris. Kitos 
priduria, kad Kriuklienės 
jaunasis neturįs nei divor- 
so, o tik taip palikęs savo 
moterį ir vaikus. Kriuklienė 
apie tai sužinojus ir iš susi
krimtimo nusišovė. Kitos 
kaiminkos prišneka da keis
tesnių dalykų.

Tą pačią dieną kaip 
Kriuklienė nusižudė, jos 
duktė, Marijona Kriuklytė, 
apleido Panevėžį ir išvyko į 
Ameriką pas savo mamą. Ji 
buvo palikta Lietuvoj nuo 
savo kūdikystės, vargo pas 
svetimus ir buvo prieglau
doje. Pittsburghan pribuvo 
birželio 20 d. tikėdamasi pa
matyti savo motiną, kurios 
per tiek metų nematė, bet... 
motiną jau rado palaidotą. 
Apie tėvo mirtį ji jau žino
jo da Lietuvoj būdama.

Žmonių patarlė sako, kad 
viena bėda tai da ne bėda, 
bet kaip kelios ant syk, tai 
tada tikra bėda. Tas pats ir 
su Kriuklio šeimyna. Tėvas 
mirė, motina nusižudė, ne
pilnamečiai vaikai liko ant 
svetimų rankų ir dėl mun
šaino, 11 metų vaikutis, yra 
kaltinamas. Tai vis munšai
no pasekmės. Reporteri*.

N. S. PITTBURGH, PA I Lietuvą ir tuom kartu suma
li metų lietuvių vaikas kai- 
tiriamas pardavime nuodin
gos degtinės. Nelaimingas 

šeimynos likimas. :
Rugpiučio 19 d., Charles . 

Richardas, 45 metų, Penn- , 
sylvanijos Railroad break- ' 
manas, kartu su savo drau
gu William Vukvich užsi
manė išsigerti ir atėjo į lie
tuvių štoriuką po numeriu : 
1811 Manhattan st. Minė
tam štoriuke rado tik 11 me
tų vaiką, Walterį Kriuklį, 
kuris jiems pardavė po ke
lis drinksus (2 drinksai už 
25 centus). Charles Richar
das tą dieną gėrė keliais at
vejais ir parėjęs namo stai
ga apsirgo ir numirė. Buvo 
pašauktas daktaras ir poli
cija, bet jau Richardas buvo 
negyvas. Įtarta, kad Richar
das nusinuodijo degtine, ir 
štoriuko savininkai: Stasys 
Čirvinskas (angliškai vadi
nasi Stanley Smith), 46 me
tų amžiaus, Walteris Kriu
klis, 11 metų, Marijona 
Kriuklytė, 21 metų (da tik 
2 mėnesiai kaip iš Lietuvos 
atvažiavusi) kartu buvo nu
vežtas į policijos stotį ir 
William Vukovich kaipo 
liudininkas.

Policijos nuovadoje klau
sinėjant, Walteris Kriuklis 
pasisakė, kad jis pardavęs 
Charlui Richardui, keliais 
atvejais tą dieną, po kelis 
drinksus ir po išklausinėji
mo, Walteris Kriuklis buvo 
perduotas Juvenile korto 
viršininkam, kaipo kaltinin
kas pardavime tos nuodin
gos degtinės. Walterio sesu
tė, Marijona Kriuklytė, bu
vo paleista ant rytojaus. 
Stasys Čirvinskas-Smith bu
vo nubaustas užsimokėti $50 
pabaudos už laikymą degti
nės. William Vukovich bu
vo paleistas.

Komerio tyrinėjimas pa
rodė, kad Charles Richardas 
yra miręs nuo nuodingo al
koholio. Miesto chemikas 
padarė tyrinėjimą štoriuke 
rastos degtinės ir analyzas 
parodė, kad minėta degtinė 
tui inti nuodų, nors ir ne taip 
daug, ale daug geriant gali
ma nusinuodyti. Stasį Čir- 
vinską-Smith už kelių dienų, 
pagal patvarkymą Korne- 
rio, vėl areštavo ir kaltina 
dėl “man slaughter.” Wal- 
teris Kriuklis vis da yra lai
komas Juvenile korto prie
žiūroje ir nežinia kas iš to 
viso išeis, kadangi Walteris 
Kriuklis 11 metų, jo sesuo 
Marijona Kriuklynė 21 me
tų ir da du Walterio broliąi, 
Stasys 15 metų ir Adomas 6 
metų, visi yra našlaičiai ne
turi nei* tėvo, nei motinos ir 
laikė minėtą štoriuką kartu 
su savo patėviu Stasiu Čir- 
vinsku-Smith. čirvinskas 
buk tai palikęs savo moterį 
su vaikais Chicagoje.

Nelaimingas Kriuklių 
šeimynos likimas.

Adomas Kriuklis Pitts
burgho lietuviams buvo ge
rai žinomas, kadangi jis ne
toli nuo Pittsburgho turėjo 
farmą ir Pittsburgho lietu
vių draugijos, dažnai, reng
davo piknikus Kriuklio far- 
moj. Be to, Kriuklis ilgai 
gyveno North Sides dalyje. 
Kriuklis paėjo iš Lietuvos 
Panevėžio miesto, buvo ve
dęs moterį ir augino šeimy
ną: vieną dukterį Marijoną 
Lietuvoje ir tris sūnūs čio
nai Amerikoj.

Virš metai atgal, Adomas 
Kriuklis pasimirė, palikda
mas moterį su vaikais. Mo
teris, likus našlė su vaikais, 
apleido farmą, apsigyveno (dymo agentūrų. 
North Side ir užsidėjo što-i Jis priduria, kad ir kituo- 
riuką, iš kurio darė pragy- se miestuose ne geriau esą, 
venimą su vaikais. Kriuklie- —1 J—- - V1-—— -----
nė panašlavus apie metus 
laiko, išsiuntė laivakortę 
vyriausiai savo dukteriai į

y?

PITTSBURGH, PA. 
Dar apie bedarbę.

Nedarbas šiandien kan
kina milionus darbininkų. 
Šituo klausimu ir aš noriu 
pasidalyti mintimis su “Ke
leivio” skaitytojais. Aš ma
tau daug korespondencijų iš 
šio “geležies miesto,” bet 
jose aprašomi daugiausia vi
sokie piknikai ir pasilinks
minimai, o apie bedarbės 
žaizdą, kuri ėda tūkstančius 
lietuvių ir kitų darbininkų, 
nei žodelio; rodos, kad čia 
viskas eitų kaip sviestu pa
tepta.

Apie 25 metai atgal, ka
da užeidavo bedarbės, tai iš 
tokių valstijų kaip New 
Yorko ir New Jersey, ne
vienas traukdavo į Pennsyl- 
vanijos valstiją, o ypač į 
Pittsburgho apielinkės, ir 
čia rasdavo kokį nors dar
bą, jei ne plieno dirbtuvėse, 
tai anglių kasyklose. Pitts- 
burgho gyventojai juokda
vosi iš bedarbės.

Šiandien Pittsburgho gy
ventojai pulkais vaikštinėja 
be darbo. 0 kitiems, iš kitų 
miestų atkeliavusiems, tai 
nėra nei kalbos apie gavimą 
darbo. Ir štai, rugpiučio 15 
d. Pittsburgho dienrašty 
“Press” Mr. Budd Davis ra
šo:

“Aš nesu matęs tokio šia
me mieste rūstaus padėjimo 
ir išalkusios minios žmonių, 
kaip šiandieną.

“Yra dienų, kad per 24 
valandas negalima surasti 
darbo nei vienam žmogui. 
Dėl to užsidarė daug sam- 
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už bile kokį užmokesnį.
“Ir taip eina diena paskui 

dieną ir mes juos turėsime 
maitinti.” Suprask, neužil
go bedarbiai turės stoti į ei
les, kad gauti veltui juodos 
kavos puoduką, arba, kaip 
amerikonai vadina, “Free 
Soup.”

Toliaus sako: “Mes ma
tom šimtus t^erų žmonių: 
amatninkų, literatų ir kito
kių nusiminusių dėlto, kad 
bado šmėkla žiuri jiems į 
akis; dėlto, kad negali ras
ti'jokio užsiėmimo.”

“Aš nemačiau tokios bai
sios bedarbės per 18 metų,” 
sako James McEwan, mene
džeris Keystone Hotel, ku
ris užlaiko mieste pigiausius 
kambarius darbininkams.

Pabaigoj jis pažymi: 
“Ateis žiemos laikas, ką ta
da darys tie bedarbiai, jei
gu darbai nepagerės! Nėra 
cento už šilimą užsimokėti 
nei už ką šiltesnių drapanų 
ir avalinės nusipirkti. Pa
kils ligos, nebus cento gy
dytojams apmokėti.”

Tai tokia yra šiandien pa
dėtis daugumui.

Jeigu jau Pittsburgho 
spauda talpina tokius straip
snius, tai tur but padėtis 
prasta ir žiauri.

Žinoma, tie ponai rašo 
neva užjausdami bedar
bius ; bet kaip iš jųjų apra
šymo matosi, tai pirma, kai 
darbai ėjo geriau, jie išleis
davo per savo ofisus nuo 
2,500 ligi 6,000 žmonių į 
darbus. Tik po $2.00 imda
mi, jie pasidarydavo gra
žaus pelno per dieną. Dabar 
negali surasti per 24 valan
das nei vienam žmogui dar
bo ir, žinoma, verkia gai
džio ašaromis, kad daug 
agentūrų jau užsidarė.

Tai tokios žinios iš šios 
padangės. M. J.

gal dar ir blogiau. Daugu
mas, sako, dirbtų bile kok ^ 
darbą, kad tik jiems duo
tum.

PHILADELPHIA, PA.
Tautiškos parapijos 

reikalai.
Svarbu bus žinoti kaip 

dalykai stovi nuo atvykimo 
vyskupo Žukausko į Phila
delphia. Jam atvykus, pra
dėjo čia organizuotis tautiš
ka parapija. Žmonės tam 
pritarė ir gelbėjo. Į trumpą 
laiką žmonės sukėlė kapi
talą, vieni aukodami, kiti 
paskolindami. Darbas ėjo 
pirmyn. Nupirko namą, po 
numeriu: 331 Reed st., iš
griovė nereikalingas, senas 
sienas, o kur reikėjo pastatė 
naujas ir Įrengė bažnyčią. 
Visi džiaugiasi atlikę didelį 
darbą.

Dabar visi kalba, kad rei
kia mums tautiškų kapinių. 
Greitu laiku, žmonės ir bu
vusi valdyba sukelia turtą 
ir nuperka žemę dėl kapi
nių. Tas pirkimas nebuvo 
lengvas. Sužinojusi valdžia 
pasakė, kad čia ne labdary
bės vieta, bet bizniška ir to
dėl turi but inkorporuota. 
Valdyba nieko nelaukusi, 
bijodama kad tam darbui 
kas nepakenktų, taip ir pa
darė: ant valdžios pasirem
dama, inkorporavo ant $500 
ir išleido šėrus valdyba pati 
ant savęs dėl išgavimo čar- 
terio. Kada čarterĮ išgavo, 
tai valdyba parašė šėrus ant 
parapijos ir parapija likosi 
savininku to turto.

Už kokių metų išgirstam 
parapijonus kalbant, kad 
tos kapinės nenupirktos dėl 
parapijos, bet valdyba už 
žmonių pinigus nupirko dėl 
savęs. Tokia naujiena, žai
bo greitumu, perėjo per vi
sus. Vieni pradeda klausi
nėti, kiti išmėtinėti, treti j 
keikti ir vaginti. Valdyba

teisybė, jie galį prirodyti, 
kad nieko panašaus nėra. 
Valdyba, sako, sušaukite vi
suomenės mitingą, o mes at- 
nešime dokumentus ir ant 
stalo padėsime, galėsit žiū
rėti, skaityti ir persitikrinti, 
kad mes nupirkom dėl para
pijos.

Mitingų nesušaukė, bet 
juos atlikdavo pas kūmutes. 
Ten svarstydavo reikalus, o 
ypač kada išsitraukdavo 
“mėnulio spinduliu,” tai 
šnekėdavo net apsispiaudy- 
dami. Buvusią valdybą 
šmeižė ir vienus su kitais 
pykindavo. Senoji valdyba 
matydama nesusipratimus, 
viens po kito atsitraukė. 
Tapo išrinkta nauja valdy
ba. Šitie tūzai pasidarė 
naują konstituciją su nau
jais patvarkymais ir tuoj pa
leido kelius vyrus į darbą su 
konstitucija ir sako: “Nori 
musų konstituciją, tai duok 
tris dolerius; galėsi neštis ir 
skaityti.” Nežiūrint ar tu esi 
davęs ar ne, duok tris dole
rius — busi parapijonas. 
Bet tas ilgai nėjo; daugu
mas atsisakė nuo lupimo pi
nigų ir tas biznis aprimo. Po 
to, ėmėsi naujo darbo: sta
tymo šokiams svetainės ant 
Vytauto parko. Tas darbas 
ėjo gerai ir per šešis mėne
sius svetainė, beveik, gata
va. Toliau, valdyba sako: 
“Padirbom tai reikia ir pa
krikštyti.” Tuojau surengė 
krikštynas (20 liepos). Su
šaukė žmones kas nori būti 
kūmais. Žinoma, kūmais ga
li būti daugelis, bet neuždy- 
ką, reikia pinigų: kas dau
giau duos, tas pirmutinis 
kūmas. Vienas $6.00, kitas 
$10.00, trečias $20.00, ket
virtas $30.00. Salė tapo pa
krikštyta. Po to, reikia išsi
gerti ir paveikslus nusiimti.

Vyskupas Žukauskas at
sisėdo ant parkės, išrinktie
ji iš šalių, o kita visa publi
ka aplinkui apstojo. Nu
traukė didžiausius paveiks
lus su užrašu: “L. R. K. Vy
tauto parkas,” tai yra: “Lie
tuvių Rymo Katalikų.” Ma
tote, tautiečius užrašo ry
miečiams, na ir tyli visi, ro
dos, kad nieko nesupranta 
ir nemato ar diena, ar nak
tis. Aš mislinau, kad tai 
kiaidą padarė, gal bus ati-

taisyta per laikraščius, bet 
kur tau!...

Bet eikim toliau: rugpiu
čio 11, girdim, kad tautiš
kas Vytauto parkas, su ka
pinėmis, parduota ant “She- 
riff sale” už $300. Sykiu 
parduota Vytauto svetainė, 
budinkai, kapinės su nabaš- 
ninkais už tris šimtus dole
rių, man atrodo, kad už per 
žemą kainą. Vot, tai jums ir 
teisingi tautiški tūzai. Da
bar jie teisinasi, kad ne jų 
kaltė, tiktai valdžia klaidą 
padarius: paėmusi pinigus 
ir užmiršus įrašyti į knygas. 
Bet man vienas žmogus pa
sakojo, kad parduota už tak
sų nesumokėjimą. Vienas iš 
board direktorių man kal
bėjo, kad jeigu Mockus su 
Braziu reikalaus paskolos, 
tai mes pervarysim per ban- 
krutą, o jie nieko negaus. 
Aš tam žmogui ir patikiu, 
bet tikros priežasties nega
liu nurodyti, nes viskas da
roma slaptai, kad žmonės 
nesužinotų. Jeigu kas norė
tų geresnių informacijų — 
galėsime per laikraštį su
teikti. Kodėl vyskupas Žu
kauskas tyli, kad jį pavadi
no “L.R.K.”? Juk jis šaukė
si labai didelis tautininkas.

K. S.

BROOKLYN, N. Y. 
Bolševikai reikalauja 

pinigų iš SLA.
Kaip jau žinoma, komu

nistų “teisėtos didžiumos 
pildomoji taryba” dabar su 
nekantrumu -laukia “milio- 
no” nuo SLA., tiktai tas Chi
cagos kapitalistų teismas 
tyčiomis vilkina bylą...

Nors byla da nepasibai
gus, musų raudonoji 83 kuo
pa jau “formaliai” pareika
lavo nuo SLA. Pildomosios 
Tarybos visų 83 kuopos su
mokėtų pinigų su smulkia 
sąskaita dėl kiekvieno “rau
dono” nario; jei tas reikala
vimas nebus tuoj išpildytas, 
musų raudonoji 83 kuopa 
tuojaus imsis visokių lega
lių (kapitalistiškų teismų) 
žingsnių, kad atsiėmus na
rių sumokėtus pinigus, iš
imant išmokėtas pašalpas ir 
posmertines. Kitom raudo
nom kuopom nusiųsti įsaky
mai.

Nutarta viską laikyti slap
tai ir “Laisvėje” negarsinti.

83 Narys.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Pilietybės popieros.

Klausimas: Aš esu gimu- 
Amerikoje, o ištekėjusisi 

už svetimšalio Kuboje, ti
kėdama, kad mano vyras 
galės atkeliauti Amerikon 
virš kvotos, kaip kad atke
liauja piliečių žmonos be 
kvotos. Vedybos įvyko pusė 
metų tam atgal.

Atsakymas: Tarp pilie
čių vyrų ir moterų yra skir
tumas ateivystės įstatymuo
se. Pilietis vyras (naturali
zuotas) gal nukeliauti Lie
tuvon, apsivesti, ir parsi
kviesti savo žmoną be kvo
tos — tuojaus. Tokia žmona 
vienus metus pagyvenusi A- 
merikoje, gali jau paduoti 
valdžiai prašymą tiesiog an
trom popierom (be pirmųjų 
popierų). Iki gegužės 31, 
1928, piliečių moterų sve
timšaliai vyrai irgi galėjo 
atkeliauti be kvotos. Bet 
nuo gegužės 31, 1928, tokie 
(svetimšaliai) vyrai gali at
keliauti tiktai kvotoje. Tam
sta išeidama už svetimšalio 
vyro netekai Amerikos pi
lietybės ir dabar turėsi na- 
turalizuotis. Vedybų klausi
me moters pilietės neturi tų 
teisių, kokias vyrai turi.

Klausimas: Aš slaptai at
keliavau Amerikon. Ar gali 
mane išvaryti?

Atsakymas: Kurie slap
tai atkeliavo pirm liepos 1, 
1924, tų nevaro; bet kurie

slaptai atkeliavo jau po 
1924 metų 1 liepos, tokius 
išvaro — deportuoja, kaip 
tik pagauna.

Klausimas: Ar gali natu- 
ralizuotas pilietis bolševi- 
ku-komunistu būti?

Atsakymas: Negali. Kiek
vienas naturalizuotas pilie
tis atkartojančiai po prisie- 
ka yra pareiškęs, jog “rems 
ir gins Amerikos Konstitu
ciją ir įstatymus prieš viso
kius vidujinius ir išorinius 
priešus, ir reikale imsis gin
klą apgynimui šalies.” Bol
ševikai-komunistai, turintįs 
Amerikos pilietybės popie- 
ras, yra kreivašiekiai ir to
kių “pilietybė” taps panai
kinta, nes yra neleistina 
griauti šalies, kurią pasiry
žo ginti, ir veikti Maskvos 
naudai.

Klausimas: Ar gali Ame
rikos valdžia išvaryti pi
liečius bolševikus į Rusi
ją?

Atsakymas: Negali, nes 
Amerikos valdžia nėra pri
pažinusi Sovietų kaipo val
džios ir neturi sutarties pa
sikeitimui “revoliucionie
rių.” Bet Lietuvoje gimu
sius bolševikus gali išvaryti 
Lietuvon pagal sutartį. To
dėl Amerikos lietuviai bol
ševikai turi labai apsižiūrė
ti, idant nepatektų “ekskur- 
sijon” į Klaipėdą.

i P. Mikolainis.

PITTSBURGH, PA.
Piknikas ir Vinčos kumš

tynės.
Rugpiučio 10, Amšiejaus 

farmoje atsibuvo Sandaros 
kuopų piknikas, kur kumš
čia vosi Juozas Vinča su P. 
Evaltu. Apie kumštynes sun
ku ką pasakyt: biskį gal 
pertrumpas laikas, buvo vos 
4 raundai. Evalto menedže
ris sako, kad musų valstijoj 
tokios tiesos ir daugiau jo 
vyras negali muštis. Vinča 
buvo pasirengęs 10 raundų. 
Taigi per tuos 4 raundus' iš
ėjo lygiomis. Gal Vinča ir 
pasigailėjo McKees Rocks j 
čempijono, nenorėjo garbę 
atimt. Žmonių buvo, bet ga
lėjo but ir du syk daugiau. 
Vieni skundės, kad prasta 
farma, bet šią vasarą ištik
ro bloga, mat lietaus nėra, o 
piknikai tankiai būna tai vi
sa žolė numinta. Bet kad žo
lės šiais metais niekur nėra; 
ji nudeginta. Iš dalies, ne
pergeriausi laikai: darbi
ninkai dejuoja, kad mažai 
dirba; kiti visai nedirba. 
Biznieriai irgi dejuoja.

Piknikas reikia skaityt 
prie nusisekusių, nes apmo
kėjus visas išlaidas liko gry
no pelno $155, kurie pasiųs
ta “Sandarai,” nes Pitts
burgho delegatai, budimi 
Chicagoj, matė reikalą pa- 
remt “Sandarą,” nes daug 
reikalauja darbo ir pinigų 
perkėlimas laikraščio iš vie
tos į vietą.

Dr. A. J. Zimontas pikni- 
kan nepribuvo, nes pranešė 
telegrama, kad šeimynoje 
įvyko susirgimas.

Pittsburghietis P. Piva- 
ronas buvo išvažiavęs atos
togų į Wisconsino girias ir 
par įžęs pasakoja, kad ten, 
ežeruose labai gerai žuvaut, 
nes žuvys, sako, kimba kai 
bolševikai ant SLA. iždo.

J. Virbickas.

PASTABOS
Jau 1919 m., spalio 1, 

Brooklyne bolševikai nuta
rė 45 balsais prieš 22, užval
dyti SLA. Ir taip 11 metų 
propagandą šuo ant uode
gos nusinešė.

Roseland'e, ties Chicaga, 
SLA. 139 kuopoje du bolše- . 
vikai jau ištikrujų gynėsi 
nuo tikrųjų narių, kurie iš
metė iš susirinkimo “drau
gus” Užunarį ir Tamošaus
ką, už suplėšymą Valančiui 
abiejų marškinių. O jau tų 
dviejų “draugų” rimtumas, 
tai lygiai kai seime: kaukė, 
bliovė, nosis-špygas rodė.

Bolševikai tyli apie aukas 
surinktas lojeriams vedimui 
“provos” prieš SLA. Loje- 
riai iš kalno žinojo, kad 
“provos” laimėti negali, bet 
viliojo bolševikėlius laimė
jimu, kad gauti tūkstančius 
pirm ėjimo teisman ir lopy
mą skundo devynis sykius. 
Ir giriasį bolševikėliai, kad 
jie rūpinasi našlių ir našlai
čių šelpimu.

Kinų visi bolševikai yra 
suženklinti: krutinėję turi 
“kūjį su piautuvu.” Lietu
viškus bolševikus reiktų ir
gi suženklinti kaip avis 
įkerpant į kairę ausį. Tuo
met lengvai pažintume kuo
pos susirinkime. Visiems 
delegatams Meldažio seimo 
įkirpti po du kart.

Kad bolševikai butų pa
aukavę $2,550 pašalpai naš
laičių ir senelių, tai turėtų 
kuomi pasirodyti, kad jie 
rūpinasi pašalpos reikalin
gais. Dabar bolševikai tik 
lojerius apauna.

PORTUGALIJOJ ŽEMĖ 
DREBA.

Pereitą sąvaitę Portugali
joj buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Namuose judė
jo rakandai ir skambėjo 
langų stiklai, bet nelaimių 
su žmonėmis nebuvo.

Kad pas Meldažį butų 
pradėję, tai bolševikai butų 
susitvėrę vieną “raudoną 
kuopą” iš 208 narių. Dabar 
dar nei vieno nario neturi, o 
jau trys mėnesiai praėjo.

Rusijoj kas neima popie
rinio rublio, tą šaudo. Gy
ventojai turi praktiką iš pir- 
miaus, kuomet sidabrinį ru
blį mainė už 50,000,000 po
pierinių rublių. P. M.
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Šeimininkių Kampelis

bus valdžioje, jie taip neda
rys.

—Na. o ką jus darysit?
—Socialistai žiūrės žmo

gaus mokslo, išsilavinimo ir 
sulig jo gabumų duos jam 
darbą. Visuomenėj visi 
žmonės reikalingi ir naudin
gi. Kurpius padaro mums 
batus, mokytojas mokina jo 
vaikus, policininkas daboja 
tvarką ir ramybę, laikrašti
ninkas pagamina laikrašti, 
kur randam daug žinių: vie
nu žodžiu, mes visi viens ki
tam reikalingi.

—Jų rait, Maike; 
man nesuprantama, 
galima apsieiti be aukštų 
asabu, be didvyrių.

—Tu. tėve, galvoji lygiai 
kaip “Vienybės” re- 

Jis irgi nori, kad 
didvyriais,” 
ar šiaučiais.
tėve, kas gi tuo- 
Juk ir pats “Vie- 

redaktorius tuomet

—Sveikas, Maike!...
—Gyvas-drutas, tėve!... j
—Et, po paibeliais, Mai

ke! Vis sakydavau, moky
tas, mokytas, o dabar...

—O kas dabar, tėve? Juk. Į 
rodos, aš nemandagaus žo
džio tau nepasakiau?

—Nepasakei... Pasisvei- į 
kinti su manim nemoki!

—Na, o kaip norėtum. ■ 
kad aš sveikinčiausi su ta
vim?
—Prie raskio susitikę gene

rolą sakydavo: “Zdavja, že- 
lajem. vąše visokoblagoro- 
dije!”

—Be reikalo, tėve, prisi
meni tuos laikus ir jų tušty
bes. Jie daugiau nebegrįš ir 
generolų nieks negarbins, i 
Antrą vertus, tu, tėve, man 
nesi jokis generolas. Vyčiai 
tegul tave garbina, nes tu jų 
viršininkas. Man gi tu lygus 
žmogus su kitais.

—Bet kodėl tu, Maike, 
seno žmogaus ir su tokiu ci
nu nepavožoji?

—Ne “cinas,” sakyk, tė
ve, bet laipsnis. Dvidešim
tas amžius laipsnių, luomų 
ir privilegijų nepripažįsta, 
tėve.

—Ką tas žnočina? paaiš- 
kvk man, Maike.«z

—O tai reiškia tą. tėve, 
kad socialistai neskirsto 
žmonių Į laipsnius. Kiekvie
nas dirba tokį darbą koki 
jis geriausiai myli ir moka. 
Koks nors policijos viršinin
kas nėra aukštesnis už eili
nį policininką. Skirtumas 
tarp jų tik tas, kad viršinin
kas turi daugiau žinių toj 
srity ir jo darbas brangiau 
apmokamas. Mes nepripa- 
žįstam nei luomų. Mes sa- 
kom, kad visi žmonės yra jai |;1'bal fgn.’N’iZ 
tarp savęs lygus ir negali ž 
būti nei mužikų, nei bajorų 
luomo. Mes nepripažįstame 
ir privilegijų.

—Veidiminut!.. 
ta privilegija?

bet galima dėti daugiau ar Reikia jas nulupti, supiaus- 
mažiau (arba visai nedėti), tyti ir įdėti _ į puodą, pridė- 
kaip kam tinka. jus truputį vandens, ir tol

Obuolių sviestas yra pa- virinti, kol nepasidarys min- 
skanintas dedant po pusę kštos. Paskui reikia įdėti 
šaukštuko malto cinamono, cukraus vieną puoduką ant 
gvaizdikų (eloves) ir kve- kiekvienos kvortos ir virinti 
piančiujų pipirų (all spi- dar nuo pusantros iki dviejų 
ces). Šituos visus dalykus valandų. Sviestas tada turi 
reikia sudėti ir sumaišyti būti jau užtektinai tirštas, 
kada jau užbaigia virti. I Kol dar karštas, reikia įmai-

Kol dar karštas, obuolių šyti citrinos skystimo, im- 
sviestą reikia supilti i išvi- '• biero, cinamono, ir kitų kve- • 11  _211.1I — a:,, AzJ;..

Namie padaryti vaisiniai 
sviestai.

Nors dėjimas Į dėžes 
(canning) ir- džiovinimas 
vaisių yra geriausiai visų ži
nomas, tečiau iš vaisių gali- 

Ka“ r-U- ma padalyti ir kitų dalykų, 
:ain ir kuri<“ pravartu žiemos laike

’ ekspertus, kurie mokina’ 
dabar A- Rusijos raudonuosius biz-

*- nierius kaip yra tvarkomos 
industrijos Įmonės Ameri
koj. Taigi matome, kad Ru
si” ' ’ ’ ri . 2__________
seii turėti- Jokių valgomų vai-ir kitos šalv1 ^arbę, kaip sju nerejkia išmesti ant nie- 
n kitos salys, ir joje veikia ku* b t tiek kiek tik 
tos pačios pamatinės nrie- i U’ J ;• T ? galimažastvs dai SZLuri panaudoti darant vaisinį

sviestą. Jį dirbant, nors ir 
pageidaujama turėti geriau
sių vaisių, tečiau galima pa
sekmingai vartoti ir sveiką
sias dalis sugedusiujų.

Reikalingi indai.
Tuos pačius indus, kurie 

randasi beveik kiekvienoje 
virtuvėje, galima vartoti ir 
dirbant vaisių sviestą. Yra 
pageidaujama, bet nėra bū
tinai reikalinga, turėti pali- 
votą arba alumininį katilą, 
kuris butų vien tik tam ir 
vartojamas. Kiti reikalingi 
indai yra koštuvas, vielinis 
sietas, saikavimui puodeliai, 
peiliai ir skaurados.
Obuolių sviestas su obuo

line gira.
Nors dabar obuolių svies

tas ir nėra šioje šalyje taip 
plačiai vartojamas, kaip se
niau kad buvo, tečiau jis te
bėra gerai žinomas. Nėra 
geresnio budo suvartoti ge- 

. rus obuolius ir sveikas dalis 
sugedusių obuolių, kaip pa
dalyti iš jų sviestą.

Nors iš visokių obuolių 
galima padaryti gerą svies
tą, bet geriausiai pasiseka, 
jei geros lūšies obuoliai yra 
vartojami ir jei jie gerai 
verda. Suvienytų Valstijų 
Agrikultūros Departamen
tas yra atradęs, kad vasari
niai obuoliai tinka geram 
sviestui. Kietųjų obuolių 
sviestas netaip gerai nusise
ka, jeigu jie nėra perkošti 
per dratinį sietelį. Tokios 
rūšies obuolius reikia suvar
toti darymui obuolinės sriu
bos, ir perkošti prieš sumai
šant su gira.

Kartais saldžius obuolius 
i maišo su rakščiais, dedant 
trečdalį saldžiųjų ir du 
trečdaliu rukščiujų. Per
daug prinokę obuoliai ne
geistini, ir jeigu juos prisi
eitų vartoti, reikia truputį 
uksuso indėti. Tiek uksuso 
dėti, kiek skonis reikalauja. 
Tiktai švieži, saldi gira arba 
sterilizuota turi but vartoja
ma. Tol reikia virinti, kol 
pusė belieka. Jeigu virinta 
gira yra karšta supilta į ble- 
kines ar bonkas, ją galima 
ir vėliau sunaudoti darymui 
sviesto.

Nuluptus ir supjaustytus 
obuolius reikia išvirinti sy
kiu su gira, kad padarius 
obuolių sviestą vienu sykiu, 
arba pirmiau galima pada
ryti obuolių sriubą, kurią 
paskui išverdi sykiu su gira. 
Su kietais obuoliais pataria
ma šis būdas. Reikia tol vir
ti kol gira ir obuoliai nebe- 
siskiria, o tuomet atšalęs 

J sviestas bus tirštas ir obuo
lių sriuba bus gera. Tirštu- 

; mą galima nutaikinti po tru
putį jo atšaldant.

Dažniausiai ima lygias 
dalis obuolių ir giros, kad 
padarius sviesta kafp rei
kiant. Pavyzdžiui, penkis 
galionus saldžios giros rei
kia nuvirinti, kol lieka pus
trečio galiono, o potam pen
kis galionus suluptų ir su
piaustytų obuolių reikia pri
dėti prie giros ir virinti.

Kad padarius gerą svies
tą, reikia ilgai ir pamažu 
virinti (nuo 4 iki 6 valan
dų) ir dažnai maišyti.

Jeigu vartojamas cukrus,

Tankiai yra sakoma, kad 
dėl siaučiančios < 
merikoje ir Europoje be
darbės, yra kaltas kapitaliz
mas. Jeigu tai tiesa, tuomet 
bedarbę pašalinti bus gali
ma tiktai pašalinus kapita
lizmo sistemą. Bet kas išris 
šitą klausimą? Bolševikai 
sako, kad Rusijoj nėra ka
pitalistų ir valdžia yra iš 
darbininkų išrinkta, o betgi 
bedarbė ir ją kankina. Spė
jama. kad šiuo laiku Rusi
joj yra nemažiau kaip pus
antro miliono bedarbių. (Ži
nios rodo da daugiau. R.) 
Kai dėl tokios šalies, kurios 
pramonė yra daug menkes
nė už Amerikos, Anglijos ir 
Vokietijos. tai bedarbiu 
skaičius milžiniškas. Prieš 
keliatą metų, kuomet žinios 
pradėjo sklisti apie masinį 
nedarbą Sovietų Sąjungoje, 
tai Maskva ir jos agitato
riai bandė tą faktą savotiš
kai išaiškinti. Jie sakė, kad 
suplaukė darbininkai iš kai
mų į miestus ir dėlto kilo 
bedarbė, bet faktiškai ne- 
prirodė kodėl darbininkai 
negali kaimuose gyventi ir 
ko jie bėga į miestus.

Svarbi bedarbės priežas
tis Amerikoj, tai gamybos 
metodų netobulumas ir ma
šinų gerinimas dirbtuvėse. 
Juo daugiau mašinų darbas 
atstoja rankų darbą, tuo 
mažesnio skaičiaus 
ninku reikia pramonei. Bet butų pagaminama viskas į 
jeigu tai daroma Ameriko-prtimpą laiką. __
je, tai tas 
Rusijoje, 
žinoma, 
smarkią

žastys dėl kurių bedarbė 
kyla. Tuo budu, grįžtame 
prie klausimo, kuris buvo 
paminėtas šio straipsnio 
pradžioje: ar kapitalizmas, 
kaipo sistema, vra kaltas,

bet 
kaip

taip, 
daktorius. 
visi butų ‘ 
kriaučiais 
pasakyk, 
met butų? 
nybės” 
vaikščiotų su išplyšusiu kly
nu.

—Ar tai tu sakai, Maike, 
kad vadai tautai visai nerei
kalingi?

—Aš to nesakau, tėve. 
Vadai visuomet buvo ir bus. 
Bet vadus sau turi pasirink
ti pati liaudis, taip kaip mo
kyklai yra renkami arba 
skiriami mokytojai, o ne jie 
patys turi lipti savo kojomis 
žmonėms ant sprandų ir rei
kalauti. kad juos vadintų 
“tautos vadais.” Tokie va
dai. tėve, nėra vadai, bet 
diktatoriai, despotai, ir so
cialistai šitokių nepripažįs
ta. Tikras vadas neprivalo 
didžiuotis ir neprivalo bliz
gučiais puoštis.

I —Tu. Maike, nupasako-
. argi gra

žu mums didžiuotis? Tu 
man daug razumo šiandien 
pridavei. Ot. rodos, paėmei 

'samčiu ir ikrėtei smegenų į

o ne
Bet

ĮKdlIlVlU ki lIYIClgl į

. O kas pakauši. Olrait, Maike. jei-
Igu tu taip jau sakai, tai nuo 

—Tai yra pirmenybė, šiandien ir aš biski netaip 
Buržuaziškose šalyse neku- mandravosiu. Pirmiau ran- 
rie žmonės naudojasi pir- ką duodavau tik zakristijo- 
menybe. Daleiskim, tu turi nui ir kūmui, o dabar reikės 
labai gudrų, išsilavinusį su- sveikinti ir vyčių fedfebe- 
nų. Na, ir buvęs gubernato- liūs. Nu. tai ir gud bai. Mai
nus turi sūnų, bet daug ke. 
žioplesnį už tavaji. Kaip tu, 
tėve, manai: kuris iš jų grei
čiau gaus valstybinį ar kitą 
gerą darbą?

—Šiur, kad gubernato
riaus sūnūs.

—Gerai, tėve, pasakei. 
Tas ir vadinasi privilegija. 
Bet ar tai teisinga?

—Man rodos, kad netei
singa, Maike.

—Žinoma, kad neteisin
ga. Ir kuomet socialistai

j

piančių žolių. Paskui supilti 
į karštas bonkas ir vėl virin
ti panašiai kaip buvo daro
ma su obuolių sviestu.
Persikų (Peach) sviestas.
Sudėti persikus į d ratinį 

gurbą ir įmerkti į verdantį 
vandenį kol jų lupynos ne
nusilups. Paskui įmerkti į 
šaltą vandeni. Geriausiai 
tinka prinokusieji ir netu
rintieji priaugusių prie 
minkštimų kaulukų. Sugrus
ti vaisius ir virinti be van
dens. Ant kiekvienos vaisių 
dalies dėti pusę tiek cuk
raus, išlengvo virinti, ir daž
nai maišyti, kol nesutirštės. 
Galima kelius čielus persi
kus sykiu su sviestu išvirti. 
Karštą sviestą sudėti į bon
kas ir panašiai daryti, kaip 
su obuolių sviestu. FLIS.

c

rintas bonkas, stiklines, ir 
kitus panašius indus su ge
rais dangteliais. Tą pada
rius, reikia dar sekančiai vi
rinti : Gerai užvožtas dang- 
tęliais, sudėti pilnas bonkas 
Į gilų indą, užpilti vandeniu, 
kad jas apsemtų, uždengti 
ir uždėti ant ugnies. Pradė
ti skaityti laiką nuo tada, 
kada garas pasirodo, ir po 5 
minutes ant kiekvienos 
kvortos, 10 minutų ant kiek
vieno pusgalionio, ir 15 mi
nučių ant kiekvieno galiono. 
Paskui išimti bonkas, duoti 
atvėsti; paskui padėti sau
gioje vietoje, kol reikės var
toti. Nereikia nuimti dang
telių iki vartojimo. Jeigu 
dangteliai neužsivožia gerai 
tai reikia prieš virinant Įdė
ti dangteliuose vaškuotos 
popieros. Tas virinimas yra 
dėlto, kad apsaugoti nuo 
pelėsių, ir gedimo obuolių 
sviesto, ir užima vietą vaš
ko, kuris dabar yra brangus. 
Visi vaisių sviestai turi būti 
panašiai sterilizuojami, bet 
jeigu to negalima daryti, ta
da reikia karštu vašku (pa- 
raffin) užpilti, ir tuomi jie 
bus apsaugoti nuo gedimo.

Obuolių sviestas be giros.
Geras obuolių sviestas 

dažnai padaromas ir be gi
ros. Užtektinai vandens rei
kia pridėti prie nuluptų ir 
supiaustytų obuolių, tuomet 
padarys skystą obuolių sriu
bą, paskui išlengvo virinti 
ant.mažos ugnies apie 3 ar
ba 4 valandas. Rudasis cuk
rus tinkamesnis, negu balta
sis, kuri reikia Įdėti kada 
baigiama virti. Cukrus, ku
ris apsistoja ant dugno, 
New Orleans sirupo bačkos, 
yra labai geras. Svaro ant 
galiono užtenka, bet tas pri
guli nuo skonio, kaip ir ci
namonas, kvepiantieji pipi
rai ir gvazdikai, kuriuos pri
deda sviestui išvirus.

Obuolių sviestas su uogų 
skystimu.

Jeigu geistina turėti uogų 
skonio, galima pridėti jų 
skystimo. Ant kiekvieno ga
liono išvirtų ir perkoštų 
obuolių, reikia dėti vieną 
puskvortę uogų skystimo, 
vienas svaras rudojo cuk
raus, ir ketvirta dalis šaukš
tuko druskos. Virinti reikia 
išlengvo, per dvi valandi, 
dažnai maišant kol nepasi
darys tirštas. Tada Įmaišyti 
vieną šaukštuką cinamono, 
ir kol karštas supilti Į bon
kas. Paskui virinti bonkas 
taip kaip buvo daroma 
obuolių sviestu.

Obuolių sviestas su 
citrinomis.

Reikia supiaustyti ketu
rias citrinas, apmerkti van
denyje ir laikyti per naktį. 
Ant rytojaus sudėti Į puodą 
sykiu su aštuoniais svarais 
nuluptų ir supiaustytų obuo
lių. Virinti vieną valandą, 
pridėti tris svarus cukraus, 
ir virinti dar pusantros va
landos, kol nepasidarys tirš
tas. Supilti Į bonkas kol kar
štas ir virinti jas pana
šiai kaip buvo daryta su 
obuolių sviestu arba aplieti 
su-karštu vašku.

Gružių sviestas.
Grušių sviestas yra daro- 

kaipo tokie turėtumėt but tai reikia jį pridėti kada bai- mas taip kaip obuolių svies- 
išvyti iš visuomenės tarpo. gia virti. Koks svaras ant tas be giros. Grasios turi 

Barbora Dvilaitė. kiekvieno galiono gerai yra, but užtektinai prinokusios.

--- naiid^, 
kad šiandien pasauly siau-j
čia bedarbė? Aiškus daly
kas, kad kapitalizmo siste
ma vra kalta dėl nedarbo. 
Mes žinom, kad darbinin
kas gauna tik mažą dali at
lyginimo už savo darbą, o 
viskas palieka kapitalistų 
rankose; ir juo daugiau pel
no jie padaro, tuo daugiau 
gamybą didina ir užverčia 
rinką. Atsiranda prekių per

viršis, gamvbą tenka stab
dyti, darbininkus atleisti, 
prasideda bedarbė. Kapita
lizmo sistemoje, kaip mato
me, laiks nuo laiko, atsikar
toja bedarbė ir ji yra neiš
vengiamas dalykas, kadan
gi gamyba yra privatinių 
žmonių rankose ir niekeno 
nereguliuojama. Vadinasi, 
bedarbė išnyktų jeigu ga
myba butų reguliuojama ir 

darbi-1 Jeigu, pagerintom mašinom.

I

Apsinuodijimas

. Tuomet ne 
daroma ir darbininkai būtų atleidžia- 

, ale valandos 
šiandien veda butų sutrumpintos ir bedar- 
industrializacijos bė galėtų būti prašalinta 

kompaniją: vykindami, va- kiu su kapitalizmu, 
dinamą, penkių metų planą. Tas įvyks tada, kada val- 
Per penkius metus jie nori džia bus iš darbininkų par- 
paversti žemdirbių šalį į 
pramonės šalį ir tuo tikslu 
jie perka Amerikoj už šim
tus milionų dolerių mašinų 
ir importuoja iš Amerikos

pats _______ ,
Bolševikai, kaip mi iš darbo,

I

sv-
•z

tijos, tai yra socialistų. Tik 
tokia valdžia tikrai gintų 
darbininkų reikalus ir Įves
tų pelno kontrolės sistemą.

John Jarus.

SKAITYTOJŲ BALSAI.
“MOTERŲ TRUMPI SI
JONAI IŠŠAUKĖ ITALI

JOJ ŽEMĖS DREBĖ
JIMĄ.”

Taip pasakė tūlas 
kardinolas.

Būdama moteris, norė
čiau išgirsti iš kunigų pla
tesnių Įrodymų, kokiu budu 
mes, moterys, geriau sakant 
musų trumpi sijonai, galėjo 
iššaukti žemės drebėjimą 
Italijoj.

Mes. moterys, visą laiką 
palaikėm tuos tamsybės 
apaštalus. Kad ne moterys 
(mes juk pergalim ir savo 
vyrus), tai kunigai senai 
butų išnykę nuo žemės pa- 
viršės. Kas tiek dolerių ku
nigams suneš, kaip mote
rys?

Atsidėkuodami už tai. 
kunigai visuomet mus laikė 
ir tebelaiko žemesniu su
tvėrimu už vyrus. Jeigu pri- 

inkviziciją, tai 
kad sudeginta ir 

nukankinta buvo 
kurias 

apšaukdavo “ra-

ŽALI NAGAI — VĖLIAU
SIA MADA.

Washingtono žiniomis, šį 
rudeni kosmetikų fabrikan
tai Amerikoje stengsis Įves
ti mada moterims dažvt sa-C «/

vo nagus tokiom pat spal
vom, kaip drapanos. .Jei šlė- 
bė bus žalia, tai ir nagai tu
ri but žaliai nudažyti, o jei 
mėlyna, tai mėhnai. Taip 
pat ir antakiai.

siminsim 
matysim. 
Įvairiai 
daugiausia moterų 
bažnyčia 
ganomis.”

Nereikia siekti nei vidur
amžių. Ir šių dienų kunigija 
moterį žemesniu sutvėrimu 
laiko.

Aukščiau ištarti aukšto 
dvasiškio žodžiai, kad dėl 
trumpų sijopų dreba žemė, 
kaip tik parodo, kaip toli 
kunigai yra nuo progreso 
atsilikę.

Mes žinom, kad žemės 
drebėjimas, tai gamtos ap
sireiškimas ir nieko bendra 
neturi nei su dievais, nei su 
rijūnais.

Jeigu jau taip nori kuni-

v*

gai priduoti šiai nelaimei 
viršgamtišką pobūdi, tai aš 
pasakysiu, kad ją iššaukė 
kaip tik tie patys Rymo ku- 
nigai-senberniai, kurie ir 
20-tam amžiuje nenusiima 
ilgų savo sijonų.

Nors žodžiuose jie laiko 
moterį žemesniu sutvėrimu, 
bet praktikoj ir jie, kaip ir 
kiekvienas vyras, stengiasi 
pasigauti moterį. To reika- 
'auja gamta ir prieš gamtos 
įstatymus neatsispirsi.

Tarp pasaulinių ir “dva
rišku” vyrų skirtumas tik 
tas. kad antrieji, celebato 
varžomi, stengiasi paslėpt 
gamtos duotą instinktą. Jie 
neleistinais budais nori atsi
kratyti nuo savo sūnų ir 
dukterų ir žmonių akyse no
ri pasirodyti “čystatoje.” 
Tokius mes žinom Maco- 
chus, Olšauskus ir šimtus 
kitų.

Taigi, jei taip norit, tai aš 
pasakysiu, kad žemės dre
bėjimą iššaukėm ne mes, 
moterys su trumpais sijo
nais, bet jus, Rymo senber
niai. Jei butų tokis Dievas, 
kaip jus mums skelbiate, tai 
pirmas jo perkūnas pasiek
tų jus.

Toliau. Jei jus laikotės 
“Šventojo rašto” ir tam
sioms minioms liepiate jį 
pildyti, tai aš pasakysiu, 
kad jus pirmieji to rašto ne- 
silaikot.

Kristus mokydamas žmo
nes pasakė tokį palygini
mą: “Kas neduoda vaisiaus, 
tas lai būna iškirstas ir ug- 

įny sudegintas.” Taigi jus 
i esate bevaisiai sutvėrimai ir

I

su

Dabar yra kaip tik grybų 
laikas. Bet ne visi grybai tin
ka valgiui. Jų tarpe yra daug 
pavojingų, nuodingų. Kas
met dėl neatsargaus grybų 
vartojimo apserga gana 
daug žmonių. Todėl yra la
bai svarbu mokėti gerai su 
grybais apsieiti.

Pirmoji apsinuodijimo 
priežastis yra pačių grybų, 
kaip antai musmirių ir šun
grybių, nuodingumas. Todėl 
renkant grybus tenka būti 
ypač atsargiems. Nereikia 
siųsti grybauti žmonių, ne
mokančių atskirti geni gry
bų nuo nuodingųjų. Taip 
pat reikia parneštus namo 
grybus visada perrinkti, kad 
per neapsižiūrėjimą Į juos 
nebūtų patekę negerų.

Antroji, taip pat labai 
svarbi nuodijimo grybais 
priežastis, yra nemokėjimas 
grybų pagaminti. Reikia at
minti, kad gaminami valgy
ti grybai turi būti švieži. Se
nų, blogai kvepiančių, iš
pampusių ir lietaus permir- 
kytų grybų virti ir valgyti 
negalima, nes jie yra pavo
jingi. Surinktų, arb® pirktų 
grybų niekad nereikia ilgai 
laikyti nesutvarkius. Grybai 
privalo būti tuojau perrinkti 
ir nuvalyti, viršutinė oda nu
lupta ir išpiauti koteliai. 
Taip sutvarkyti grybai gali 
stovėti ištisą parą nepages- 
dami, tik jų nereikia už
dengti, nes grybus užden
gus, tuojau atsiranda juose 
nuodų, kurie gali būti labai 
pavojingi. Taip elgiantis su 
giybais, visada bus išvengta 
rimtų nelaimių.

Apsinuodijimas grybais 
taip pasireiškia: ima skau
dėti viduriai, dažnai varo 
lauk, arba verčia vemti, li
gonis silpnėja ir alpsta, šie 
reiškiniai pasirodo arba 
tuojau po valgio, arba tik po 
kelių valandų. Apsinuodi
jus, tuojau reikia kreiptis 
pas gydytoją. Kol gydyto
jas atvyks, reikia pasisteng
ti, kad ligonis kuo daugiau 
verptų. Jam reikia duoti kiek 
galima daugiau šalto, nevi
rinto pieno. Tečiau geriau
sias būdas išsisaugoti nuo 
apsinuodijimo tai būti ^at
sargiems renkant, perkant ir 
gaminant grybus.

1
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VISOKIOS ŽINIOS
VOKIEČIŲ SOCIALDE
MOKRATAI IKI GALO 
GINSIĄ DEMOKRATIJĄ.

Francuzų laikraštis “Eks- 
celsor” įdėjo pasikalbėjimą 
su žinomu vokiečių social
demokratu d-ru Breitšeidu 
apie politinę padėtį Vokieti
joje.

Breitšeidas pareiškė, kad 
atsakomybę už reichstago 
paleidimą nešąs Briuningas, 
nes jis norįs per naujus rin
kimus gauti daugumą. Pa
sak Breitšeino, naujoji “val
stybės partija” neturėsianti 
pasisekimo. Kol kas Vokie
tijos respublikai negresiąs 
pavojus. Socialdemokratai 
visais budais priešinsis užsi
mojimams įvesti diktatūrą. 
Jei vyriausybė drauge su 
nacionalistais pradėsianti 
kovą su socialdemokratais, 
tai pilietiškas karas busiąs 
neišvengiamas, nes social
demokratai iki galo ginsią 
respubliką ir demokratiją.

ANTIFAŠISTINIS BASSA- 
NESI PADĖTAS KA

LĖJIMAN.
Antifašistas Bassanesi, 

kuris sukėlė pasaulinę :sen- 
saciją, iš lėktuvo primetęs 
antifašistinių lapelių ant 
Milano, perkeltas iš karo li
goninės j Lugano kalėjimą. 
Kalėjime jis laikomas todėl, 
kad skrido per uždraustą 
sritį — Švento Gotardo le
dyną.

VOKIEČIAI LEKIA AP
LINK ŽEMĖS KAMUOLĮ.

Šį panedėlį į Halifaxą 
(Kanadoje) atlėkė vokie
čių orlaivis tiesiog iš Vokie
tijos. Utarninke vokiečiai 
žadėjo lėkti iš Halifaxo per 
Bostoną į New Yorką. Bos
tono majoras Curley pasiun
tė jiems pakvietimą sustoti 
ir paviešėti Bostone, bet 
jiems čia neparanku buvo 
stoti. Iš Nevv Yorko jie keti
na lėkti toliau į vakarus ir 
paskui aplink visą žemės 
kamuolį. Šitą jų kelionę su-

MASKVOS KALĖJIME 
MIRĖ ISTORIKAS PROF. 

PLATONOVAS.
Paryžiaus spauda prane

ša, kad Maskvos kalėjime 
mirė žinomas rusų istorijos 
profesorius S. Platonovas.

Prieš kelis mėnesius pro
fesorius Platonovas buvo 
suimtas Leningrade kaipo 
įtariamas “kontrevoliuciniu 
veikimu;”

Profesorius Platonovas 
buvo kaltinamas, kad Moks
lo Akademijos archyve pa
slėpęs caro Nikalojaus II-jo 
ir jo brolio Mykolo atsisa
kymo nuo sosto aktus. Gir
di, prof. Platonovas norėjęs 
pašalinti formališkas kliūtis 
Romanovams grįžti į sostą.

Prof. Platonovo byla tu
rėjo būti svarstoma rugpiu
čio mėnesį. Tečiaus pervež
tas iš Leningrado į Maskvos 
kalėjimą prof. Platonovas 
mirė.

Prof. Platonovo vardas 
yra žinomas visoje Europo
je. Jis gimė 1860 metais.

P. S. Kiti laikraščiai sa
ko, kad Platonovas gyvas ir 
laukia teismo. Kur čia teisy
bė — sunku pasakyti.

PABĖGĘ AMERIKOS KO
MUNISTAI ESĄ RUSIJOJ

Pereitam “Keleivio” nu
mery rašėme, kad iš North 
Carolinos nuo teismo pabė
go 3 Gastonijos streikieriu 
vadai. Už juos buvo užsta
tyta $12,000. Dabar spauda 
spėja, kad jie pabėgę į Ru- 
sija. |

Tarptautinės Darbininkų

Pajieškau tetos Elzbietos Kuzmic- 
kienės. po tėvais Žilioniutės, prieš 15 
metų ji gyveno Bayonne, N. J., potam 
išvažiavo buk į Rudines mainas, ir 
nuo to laiko apie ją nežinau. Aš esu 
Petronė Kaminchaitis po vyru, o po tė
vais Petronė Žiloniute. Meldžiu atsi
saukt, arba kas žino praneškite, už 
ką aš busiu dideliai dėkinga. (37) 

MRS PETRONĖ KAMICHAITIS 
242 Hoyt st., Kearny, N. J

■ — ■ — jj

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

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

FRANCUZIJOJE PRASI
DĖJO KAMPANIJA UŽ 

RUSIJOS PREKIŲ 
BOIKOTĄ.

Sovietų pastangos išmesti 
į francuzų rinką nepapras
tai pigias prekes, iššaukė 
pramonininkų bruzdėjimą. 
Prasidėjo agitacija už su
varžymą Sovietų importo. 
Kampanijai vadovauja se- Jelande" buvo puota’7 Apie 'patys buvę GPU bendra- 
natorius radikalas Dalbiec. “ ”• ■ - - - > , , - • « • , , -

Jis kaltina Sovietus, kad 
iie norį dezorganizuoti 
Franzucijos pramonę, iššau
kti ekonomišką krizį ir pa
ruošti dirvą komunistiškam 
judėjimui. Dalbiec nurodo, 
kad prekyba su Rusija nau
dinga tik pastarajai. Fran
cuzai eksportuoją į Rusiją 
prekių už 10 milionų, o Ru
sija į Francuziją už 33 mi- 
lionus.

ruošė ir finansuoja vokiečiir BESIEDOVSKIS ME- 
crlaivijos mokykla. Kelio- LUOJA.
nei vadovauja kap. Wolf- Besiedovskio leidžiamam 
gang von Gronau, be kurio Paryžiuje laikrašty “Borba 
yra da 3 vokiečiai.

LUOJA.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
BALIŲ.

(“Kova”) paskelbti nepa
prastai įdomus daviniai 
apie tai, kiek Maskvos Ko- 
mintemas išleidžia pinigų

Pereitos nedėlios naktį. čekistams laikyti užsieny. 
” ~ .Į Tuos davinius pranešapas turtuolį Dunhamą Cle-

KAIP DIRBA DIDIEJI
ŽMONĖS.

Berlyne išėjo Bittercho 
knyga apie tai, kaip dirbo 
didieji žmonės.

Platonas, pav., savo “Dia
logus” rašė 18 metų. Koper
nikas dėl savo knygos triūsė 
36 metus. Martynas Liuteris 
Biblijos komentarijus rašė 
10 metų. Vagenzeilis, 1923, Tarptautinės Darbininkų nuo 30 iki 45 metų, mylinčio dorą gy-į ir kitų muzikos instrumentų. Didelis 
metais išleidęs Ulrįeho von Apšilimo Lygos sekreto- -j £i
Huggeneno biografiją, rase rius Samuel UaiCV sutinka grąžintas. Arčiau susipažinsime per Jau senatvė artinas, vienam per sun- 
15 metus.

Tyrinėjimas genialiųjų Jungtinėse V alstijose nėra; j 
žmonių kūrybos įtikina, kad i bet jis sako, kad jie atsiras - 
genialumas tuo pačiu yra ir 1—1:" 
darbingumo stebuklu. Pil
nas Gėtės kurinių rinkinys 
nudaro 33 tomus. Gėtės lai
kais rašomųjų mašinėlių 
dar nebuvo, ir įgudęs perra
šinėtojas visus jo veikalus 
perrašyti galėjo tik per 60 
metų. Tečiau Gėtė ne tik ra
šė, bet ir galvojo. Be to, jis 
buvo ministerių, teatro di
rektorium, žurnalo redakto
rium.

Šekspyras ir Strimbergas 
taip pat parašė ištisas bib
liotekas. Balzakas 51 m. 
amžiaus jau buvo 90 roma
nų autorius, be to daugelį 
kitų raštų parašė.

L. Tolstojus vėlai pradė
jo rašyti, o parašė 100 to
mų. Dostojevskis daugumą 
raštų parašė išėjęs iš kator
gos.

Tas pat ir muzikos srity. 
Mocarto kuriniams, kurių 
vra apie 1,000, ranka per
rašyti reikia 50 metų. Al. 
Gumboldto mokslo darbai 
sudaro 30 didelių tomų. 
Tiek pat yra parašęs mate
matikas Eileris. Darbingu
mo gigantu buvo Leonardo 
da Vinči — dailininkas, 
skulptorius, inžinierius, iš
radėjas, arch Rektorius, fizi
kas, matematikas, gydyto
jas ir gamtininkas viename 
asmeny, — jis spėjo tiek 
daug padaryti, kad papras
tas žmogus negali suprasti, 
iš kur jis gali gauti tiek 
darbui laiko. Tas yra aiški
nama nepaprastu tų žmonių 
susikaupimu.

APSIVED1MA1-
IR VĖL GAVOME

Pajieškau vaikino apsivedimui. Naujų Radio Rekordų Gramafonams

,^..1...^. Prašau rašyt laišką ir pa- j pasirinkimas, 
veikslą prisiųst. Reikalaujam bus su-

——— — — v grąžintas. ---------- , .........
I ąn tuo kad minėtu 3 bėgliu laišką; atsakymą duosiu kiekvienam, ku O gal prisieis ir parduoti jbU iuv,L A. 1489 Jolieveur avė , | JONAS AMBROZA1T1S

„ • Montreal, Canada. Į

PITTSBURGH, PA. NOKTU SIDE Į
Kampinis namas Groserne ir Meat 

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

1401 Page street. (39)

genialiųjų Jungtinėse Valstijose nėra; Į

legalių reikalavimų aky- 
vaizdoje. Darcy užtikrina, 
kad jeigu jie atsidūrė Rusi
joj, tai iš ten juos sugrąžins 
Amerikai.

GAUBLYS SUERZINO 
LENKUS.

“Rzeczpospolita” su di
deliu pasipiktinimu rašo, 
kad vokiečiai Poznanės pa
rodoj išstatė žemėlapį ir 
gaublį (globusą), kuriuose 
Vilniaus kraštas priskirtas 
Lietuvai. Direkcija, paste
bėjusi tai, liepė pridengti 
“papiktinamą” vietą popie
rium. Tečiau tas direkcijos 
žygis laikraščio nepatenki
na. Pasak laikraščio, taip 
pat tučtuojau reikėjo išmes
ti gaublį iš parodos, o di
rekcija pasitenkino tuo, kad 
pieštuku užbraukė užrašą 
“Vilnius Lietuvos ribose” ir 
padėjo parašą: “Lenkijos 
ribose.”

<
I

Montreal, Canada

(37)

560 Grand St, Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIŲ DOMEI!
Gera proga visiems Biznieriams 

Apsigarsinti Krutumuose Paveiks
luose. Rinksime apgarsinimus ir įdė
sime i Filmas, ir išgarsinsime po vi
sas Lietuvių Kolonijas.. Gerai žino
mas Bostone Lietuvis JONAS UR
BONAS ir jo draugas FRANAS 
ŠERNIS.

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

(1.) J G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 
liepos revoliuciją minint. E. 
(3) Dr. J Bagdonas. Kova 
frontais. (4) K. Kautskį atpasakoja 
A. Smėliunas. žmogus 
tybė. (5) I)r. N. Išlondskij. Meile, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters į 
dvasinis pasaulis ir jų palyginumasai 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 
tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (71 Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit Europos valstybių oro karo 
laivynai (9) Ats kapit. Plaukiojus 
"širšių” lizdas juroje. (10) J >nas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant Venclova Pa- 
nait Istrati. (13) Par.ait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas (16) J Ra- 
dzvilas. "Bliudas” nepabludusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj Pagal prof. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr Daug
nora). Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnorai, Žvilgiai nuo kalno 
(P. I).). 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 Amerikos 
per paštą arba čekiais.

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

“9 metų
Bruožai 

dviem

goistinė bu-

farmos: farmos:
Farmos. Ant pardavimo 
360 akerių: 115 akerių iš
dirbtos žemės, budinkai 
geri. Sena vieta gyvenimui 
arba bizniui, nes rudies 
randasi po žeme.

Gyduolės nuo džiovos: 
Kam yra pripažinta nuo

daktarų plaučių liga, tai atsilankyki
te pas mane arba kreipkitės su laiš
ku. Kaina per paštą $2.25; iš namų 
$2<M). JOE ZLMANČIL'S (36) 
5350 S. Maple»ood avė., Chicago, III.

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
VORCESTER. MASS.

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

rocoeoosiccoococeeooocooooi 
•SVARBUS IŠRADIMAS*
i i i•
• l i
• savo praktikos sudarė formulą. į
t kad daug ligų gali gydyt. Tai yra| 
{ vaistas po vardu T. A. D. |
t Jis yra reikalingas kiekvienam J
* žmogui, kuris nori but sveiku. j 
I T. A. D. yra geriamas po 3 kar-1 
{tus į dieną. Didelė bonka kainuo-i
♦ ja $1.50. Taipgi reikalaujam agen-1
I tų, duodam gerą nuošimtį. <
{ .3133 SO. HALSTED ST„ j

' ♦ ( HICACO, ILL. j

iBRAZILIJOJ LIETUVIAI 
JAU BADAUJA

“Lietuvis Brazilijoj” ra
šo, kad paskutiniu laiku Sao 
Paulo mieste daug kas jau 
badauja. Dėl tos priežasties 
reikalaujama laikinai su
stabdyti imigraciją į Sao 
Paulo valstybę. Priemies
čiuose bedarbiams ir jų šei
moms duodami dovanai pie
tus. Bedarbių skaičius vis 
didėja.

KANADOS GYVENTOJŲ 
. TURTAS.
Apskaičiuota, kad Kana

dos gyventojų turtas 1928 
metais siekė 4,788 milionų 
svarų sterlingų. Per vienus 
metus jis priaugo 254,400,- 
000 svarų.

40 svečių per visą naktį gė- darbiai. Pasirodo, kad -už- 
rė ir šoko. Apie rytmetį te- sienių GPU žvalgyba ir 
nai įsibriovė 5 plėšikai ir at- agentūra kainuoja du ir pu- 
kišę ginklus pareikalavo vi- sę milionų dolerių į mėnesį, 
sus pakelti rankas. Drąsus'o į metus _aP\e 30 milionų 
jauni buržujai nenusigando [dolerių. Šitie pinigai leidžia- 
ginklų ir puolė ant plėšikų, i mi tam, kad gauti Maskvai 
Prasidėjo kova. Tuo tarpu reikalingas žinias. Tam tik- 
pribuvo policija ir prasidė-[ slui stengiamasi papirkti as- 

■ ’ 1 , Trjs plėšikai i menis, kurie gali suteikti to
kių žinių.

Esą 1924 m. už 20,000 do
lerių GPU nusipirkusi Suo
mijos konsulo Rumunijoje 
ir Lietuvos konsulo Pietų- 
slavijoje (Bielgrade) bend
radarbiavimą. Eidami savo 
tarnybines pareigas tie kon
sulai tarnavo GPU.

Kiekvienas konsulas turė
jęs sekretorium GPU agen-

jo šaudymas. Tris plėšikai 
buvo pašauti, o vienas iš ba- 
liauninkų visai nušautas. 
Sakoma, kad jį nušovę plė
šikai.

MOKSLAS DYKAI.
20-typewriting Lessons-course jei 

pirksi Rašomąją Mašinėlę, jei ir ne
mokate rašyti galėsite drukuoti kaip 
grajinti ant armonikos. Malonėkite 
atsiųsti Dešimtuką Pašto išlaidas, o 
mes atsiusime kataliogą (36)

TYPEHRITER AGENT 
P. O. Box 174, CANTON, MASS

Kurio Pasaulis laukė per « 
šimtus metu, jau yra t 

gatavas I t

DR. J. BASFFORD per 19 metų* 
praktikos sudarė formulą. {

PIEMENUKAS IŠGELBĖ
JO LENKIJOS LEGIONIE
RIUS NUO TRAUKINIO 

KATASTROFOS.
50 kilometrų nuo Varšu- . _ 

vos luošas 7 metų piemenų-' sukaktuvės, 
kas nuo tikros katastrofos mieste per susirinkusią mi-

BELGIJOJ SUŽEISTA
50 ŽMONIŲ.

Pereitą nedėldienį Belgi
joj buvo švenčiamos karo 

Diksmiudės

išgelbėjo traukinį, kuriuo nią perlėkė belgų orlaivis kuJls, v*ręs tiesiogini 
iš iškilmių Radome:ir pabėrė lapelius, kuriuose špionažo darbą._

PORTUGALIJOJ SUDU
ŽO TRAUKINYS.

Pereitą nedėldienį Portu
galijoj įvyko traukinio ka
tastrofa ties Coimbra. Du 
keleiviai buvo užmušti, o 40 
sunkiai sužeista.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

grįžo 
legionininkai. Kažkas buvo 
padėjęs bombą ant bėgių. 
Tą bombą pastebėjo pieme
nukas ir, nusimovęs savo 
marškinius ir ėmęs jais mo
suoti, laiku sustabdė trau
kinį.

PAJIEŠK0JIMA1
______ 7 ________ j Tuo reikalu “Lietuvos Ži- 

karo laiku pasižymėjo kai- nios” kreipėsi į užsienių mi-
buvo pasakyta, kad flemai

BUDAS ILGAI GYVENTI.
Rusų mokslininkas Povi

las Kučiakovas savo labora
torijoj Nicoj, esą, suradęs 
naują receptą žmonių gyvy
bei prailginti iki 160 metų. 
Kučiakovo teorija esanti 
pateikta Pasteuro institutui. 
Rusų mokslininkas tvirti
nąs, kad žmonės galėsią at
jaunėti ir atgimti, valgyda
mi nevirintą valgį. Kučia
kovas dirbo 20 metų, kol su
sekė šita ilgo amžiaus “pa
slaptį.”

MĖGINA NAUJĄ PA
RAŠIUTĄ.

Anglų aviacijos ministe
rija mėgina parašiutą, kuris 
yra cilinderio pavidalo ir iš
siskleidžia iš anksto piloto 
nustatytam atstume nuo že
mės. Parašiutui išsiskleidus, 
užsidegs prie parašiuto pri
taisytas švyturys ir nušvies 
žemę nusileidžiant.

po bailiai. Diksmiudė yra 
flemų miestas ir įsižeidę fle
mai tuojaus nuplėšė ir sude
gino kelias belgų vėliavas. 
Iš to kilo tokios riaušės, kad 
50 žmonių buvo sužeista. 
Ostende taipgi buvo riau
šių.

________________ _______ »

LENKAI PERKA ESTAMS 
GINKLUS. I

Vokiečių laikraščių pra
nešimu, paskutinis amunici
jos transportas, kurį užsisa
kė Lenkija, yra skirtas ne 
pačiai Lenkijai, bet Estijai. 
Transportas pasiųstas šio 
mėnesio 17 d. Laikraštis sa
ko, kad paskutiniu laiku 
Lenkija tapusi karo me
džiagos statytoja Estijai. 
Jei dar busią priimta dėme
sin, kad netrukus Lenkijos 
prezidentas revizituos Estų 
valstybės galvą, tai dar kar
tą paaiškėsią, kad Lenkija, 
kaip įmąnydama, stengiasi 
vis labiau įtraukt! Estiją į 
francuzų lenkų frontą ry
tuose.

RUSIJOJ SUŠAUDYTA 14 
LATVIŲ KOLONISTŲ.

Latvių laikraštis “Latvis” 
praneša, kad Rusijoj sušau
dyti 14 latvių kolonistų už 
tai, kad jie “agitavę už tiky
binius prietarus” ir priėmę 
pas save pastorą. Sušaudy
ti! šeimos esančios baisioje 
padėty.

nisteriją ir patyrė, kad Lie
tuva akredituoto konsulo 
ten neturėjo.

DAUGIAU PABĖGĖLIU 
NEGU LIETUVOS 

GYVENTOJŲ.
Žinios sako, kad visam 

pasauly pasisklaidę 3,000,- 
, 000 politinių Rusijos bėglių. 
' Jų /tarpe daugiausiai mo- 
narchistų, nors yra didelis

NUŠOVĖ JUODVEIDI 
ŽMOGŽUDĮ.

Nevvarke vienas juodvei- 
dis užmušė žmogų ir sužei
dė policijos leitenantą, pas
kui užsidarė savo kambary 
ir pradėjo iš tenai šaudyt. 
Galų gale jis krito nuo poli
cijos ugnies.

Pajieškau Baltramiejaus Urbaičio, 
Kauliškių sodžiaus, Šeduvos parapi
jos. Keli metai atgal jis gyveno De- 
Ka,ANTANAS SKAČKAUSKAS 
930 Prospect st., DeKalb, III.

SPROGO AMUNICIJOS 
TRAUKINYS.

Kinijoj sprogo valdžios 
amunicijos traukinys. Išlė
kė į padanges 19 vagonų su 
šoviniais.

UŽSIDARO ŠILKO 
DIRBTUVĖ.

Holyoke, Mass. — Skin- 
------- --------------------------- ,ner & Sons šilko firma čia 
nuošimtis ir socialistų. Jie!paskelbė uždaranti savo 
visi priversti buvo bėgti nuo , dirbtuvę ant trijų mėnesių 
bolševikų. Taigi Rusijos pa- jaiko, nes neturinti kur dėti 
bėgėlių daugiau negu da- gijko. Daugiau kaip 1,500 
bartinės Lietuvos gyvento- darbininkų paleidžiama iš 
M--------------------------------- darbo.

Pajieškau sesers Agnieškos Men- 
keliuniutės, po vyru pravardė Kazi
mierienė Bertulienė. Seniau gyveno 
Waterbury. Conn.. dabar girdėjau 
gyvena West Virginijoj, bet adreso 
nežinau. Prašau atsisaukt, arba ku
rie žino kur ji randasi, malonės pra
nešti. Turiu svarbų reikalą (36) 

FRANK MENKELIUNAS
P. O Box 621,

Hastings on Hudson, N. Y.
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ANTANAS V A LUCKĄ S, kuris bu
vo kaltinamas kaipo bolševikas ir as 
buvau jį išhilavęs už $1000 U. S. bo- 
nais. Pasiliuosavęs, jis apsigyveno 
Waterbury, Conn. ir turėjo kriaučių 
dirbtuvę. Yra svarbus reikalas is 
Lietuvos. Prašau atsisaukt, kurie ži
no kur jis randasi, malonėkit, pranešt.

FRANK MUCINSKAS (36)«
16 Folan avė , Norwood, Mass

NUSKENDO PORTUGA
LŲ LAIVAS.

PABĖGO KALINIAI.
Arkansas valstijoj iš ka- 

Ties Portugalų Gvinėja Įėjimo pabėgo 6 kriminalis- 
sudužo į) uolas garlaivis tai. Jie išpiovė lango grotas, 
“Guine.” Žmonės išgelbėti, sumušė sargą ir paspruko.

TURTINGA NAŠLĖ 
NUŽUDYTA.

Michigano valstijoj buvo 
nušauta turtinga našlė ant 
savo farmos netoli Carson 
City. Policija jieško žmog
žudžių.

Sveikata
^■^TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygicnos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2^0.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pranvsė Domanskaitč 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 išvažiavo į Ame
rika ifr 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. Is 
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 
Ameriką, už ką tariu mano ačiū.

PRANUSX SARAFINIEN (36)Ė 
Prezidento gt. 11, Kaunas, Lithuania 
arba V. Domanskis, 367 Newark st., 

j Hoboken, N. J.

į Marijona Bajorinaitė iš Lietuvos, 
, jieškau brolio Jono Bajorino iš Tau
ragės mies(o. Jau treti fnetai negau
nu jokios žinios. Prašau atsiliept ar- 

, bą kurie ką nors apie jį žino, malo
nės pranešti (37)

MARIJONA BAJORINAITĖ 
Dargelaitės namas, Plento gatvė, 
Tauragė, Lithuania

' Pajieškau brolio Karolio Abromai
čio, Ogmenų kaimo, Baisiogalos vai., 
Kauno gub. Kas apie jį žino kur jis 
randasi prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. Turiu svarbu reikalą

IGNASIS ABROMAITIS (38) 
P. O. Box 111, Mollenauer, Pa.

MARGUČIO DAINOS
34 DAINOS UŽ $1.00.

Puikus rinkinys linksmų, juokingų ir kitokių dainelių su piano 
pritarimu. '

Jame telpa: 7 solo dainos, 15 duetų. 2 trio. 8 chorui dainos ir 2 
piano kuriniai. Kiekvienam dainų mylėtojui verta i 
arba A. Vanagaičio dainos.

Pinigus siuskite paprastam laiške šiuo adresu: 
“MARGUTIS”

2437 W. 69-th St., Chicago, III.

I

I♦ »horui dainos ir 2 |
įsigyti Margučio, •

|i

1

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

S;. '
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Senovė* Lietuviu Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knygn didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—gl.oO; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba "Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, SobU BotCm, Mm.
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Humoristika
■ 1

i Iš Argentinos Lietuvių Gyvenimo.

DZŪKO GROMATA DŽIAN 
BAMBAI.

Aukščiausis Tavorykšeiau!
Aš noriu tau paporycie. ko aš 

labai nekencu. Aš čitoju “Ke
leivi.” Viskas man labai patin
ka. cik vienas daiktas nepatin
ka. Po Džian Bambos sėdzyni 
palindis tas, šėtono macis. Du
ducis ir jis ty porina kas pas 
mus dzukus kadaise darėsi. Aš 
porinu iš cikros širdzies. Kad 
tas. šėtono macis. Duducis Me
luot. tai aš ji išvadzytau tokiais 
žodžiais, kokių *nei mus dzūkiš
kam krašti nėra. Bet, kad jis, 
padia. nemeluoja. Jis porina 
apie mano arcimiausias gimines, 
kų Varanoj gyvena. Aš labai 
ant jo. žalco. pykstu. Mano šir- 
dzis kap vištukas: cik cvak. 
cvak. cvak. Tai žertas, visų mu
sų gyvenimų tep ir išporino ža- 
maicam?!... Kad tas, zllydukas. 
Duducis pasrodzytų Varanas 
miestelin, tai jau savo kojom 
neišeit iš ty.

Gal tu. Džian. kur nors begry
baudamas ji pagauni, tai išpešk, 
padlai. nors penkias plunksnas 
iš vuodegos.

Šėnavodamas tavi, pasilieku: 
Varanos Dzūkas.

POEMA “NEDl'OSNŲS.” 
Nepatenkintas bolševikas.

Darbininkai, draugai brangus! 
Kodėl jus tokie nerangus?
Iš jūsų menka paguoda. 
Dolerių mažai jau duoda.

Nepatenkintas darbininkas.
Ko stebiesi prisitupės?
Ar dar mažai prisilupęs? 
Nurijai šimtus rublinių 
Dabar nori dolerinių?
Gana bus j ūmi aukoti

į Ir ant musų sprandų joti.
Į Imk kromeiį ir vali:
Jok į Maskvą kaip gali.

Nepatenkintas bolševikas.
Kaip matau, tu mykti moki
Ii- į akį vadui šoki !...
Man iš pykčio reiks pasiust.
Ar į peklą tave siųst.

Duducis.

NETEISINGAS KALTINIMAS
Lietuvos ministeris:— Am

žinai tamstos parašas neišskai
tomas! Kas čią per biurokrati
ja?!...

Direktorius:— Jūsų ekselen- 
cija! Tai ne biurokratizmas, tik 
pagiros čia kaltos.

Ministeris:— A. a. a! Taip. 
Na, tai menkniekis. D-cis.

KALBANT APIE NABAŠ- 
N INKUS.

NETIKĖTAI SAVE IŠDAVĖ.
Turtingų tėvų duktė buvo 

blogų akių: toliau kaip per pė
dų neįžiūri ir gana. Važiuoja 
svotai iš toli ir arti, bet dėl šito 
trukumo nei viens bernelis jos 
neima.

Kartą atvažiavo piršliai iš to
li. Mergelė ir kraitis jiems pati
ko. taigi padarė sugertuves. Jau
nasis jau buvo girdėjęs, kad 
Labučių Ona neprimato. bet čia 
atvažiavęs jis įsitikrino. kad tai 
buvo pletkai.

O ištikrujų Onutė piršlius pri
gavo. Ji jau seniau su mama bu
vo susitarusios, kad kaip tik 
piršliai pasirodys ant kiemo, tai 
jodvi padės pas duris adatą. 
Motina paskui jieškos tos ada
tos, o Onutė prieis ir ras. Taip 
ir padarė. Mama jieško, klausi
nėja adatos, o Onutė tik priėjo 
ir rado.

Piršlius apgavo. Sugertuves 
geria. Tėvas ąsuočiais alų tik 
neša. Onutė patenkinta su jau
nu berneliu sėdi.

Tėvas atnešė ir pastatė netoli 
jaunųjų ąsotį alaus. Onutė ne
įžiūrėjus kas ten yra. manė, kad 
katinas atsisėdo ant stalo. Jei 
taip, tai reikia jis nuvyti. Ne
mandagu gi ant stalo katiną lai
kyti.

—A škic, tu bjaurybe! — sa
ko Onutė: ir kad stums uzboną 
nuo stalo!... Tas ūžt ant šono, ir 
visas alus jaunikiui ant kelinių.

Po šitos nelaimės piršliai 
Onutę paliko ir išvažiavo.

Duducis.

—Girdėjau, kad žmoną palai
dojai. Priimk nuo manęs gi
liausios užuojautos pareiški
mą... Gera buvo moteris...

—Taip, gera; jau kitos tokios 
negausiu. Nabašninkė jeigu ir 
supykdavo, tai vis minkštuoju 
šluotos galu mušdavo...

DUOTĄ ŽODĮ IŠLAIKO.
—Jonai, kada tu man grąžin

si skolą?
—Dar šį mėnesį negalėsiu, 

Petrai.
—Kad tave bala. Jonai, juk 

tu ir aną mėnesį taip sakei!
—Tai ką. ar aš žodžio neišlai

kiau?
—

AIŠKUS PALINKIMAS.

—Petrai, ant ko tu manai sa
vo vaiką leisti?

—Vai. jis taip myli gyvulius, 
kad aš nutariau leist jį į buče- 
rius.

BOLŠEVIKŲ KURORTAI.
“Laisvė” apgailestaudama 

praneša, kad geriausias jos 
draugas redaktorius Paukštys, 
dėl ligos apleido “Laisvės” šta
bą ir nuėjo dirbtuvėn paprastu 
darbininku sveikatos pataisyti. 
“Laisvė” džiaugiasi, kad "drau
gas” jaučiasi labai gerai.

Vadinasi, dirbant komunistų 
įstaigoj tavoriščiaus Paukščio 
sveikata sukliuro, o nuėjus į ka
pitalistų dirbtuvę — pasitaisė. 
Jeigu taip, tai komunistai netu
rėtų kapitalizmą griauti, nes 
paskui neturės kur sveikatos 
pataisyt.

KODĖL SMETONĄ ANT 
RANKŲ NEŠIOJA.

I Valdininkas:— Tai musu 
tautos vadas išvažiavo pasilsė
ti?

II Valdininkas:— Pagirtuok- 
liauti. ne pasilsėti.

I Valdininkas:— Bet musų 
tautos vadą stebėtinai visi myli.

II Valdininkas:— Kodėl tu 
taip manai ?

I Valdininkas:— Tik tu pa- 
mislyk. Kuomet tik jis atsilan
ko į karininkų Ramovę, tai kari
ninkai visuomet jo ekselenciją 
ant rankų išneša.

II Valdininkas:— žioplas esi. 
Už tai ant rankų išneša, kad jis 
ant kojų pastovėti nebegali.

SUNKU ŽINOTI.
—Ar tavo mylimoji gelton

plaukė?
—Vakar buvo geltonplaukė, 

kokia bus rytoj—nežinau.

Susiskaldę komunistai ir so
cialistai. Konsulate ir kle

bonijoje organizuojami 
klerikalai.

(Musu korespondento I 
Komunistų nusivylimas.
Kuomet atvyko paleistas 

iš Varnių Mišėikas-šeimi- 
niškis. čionaitiniai komu
nistai pastatė ii redaguoti 
savo “Rytojų” ir visi jį gar
bino. kaipo kankini už pro
letariato laisvę. Jeigu kas 
pasakydavo ura-komunistų 
davatkoms, kad šeiminiš- 
kis yra paskutinis provoka
torius, išdavęs Vilkaviškio 
žydus Voldemaro žvalgy
bai, tai "Rytojaus” davat
kos piestu šokdavo už jų va
do "šmeižimą.” Bet raudon- 
davatkiai gavo gromatą 
nuo savo “neklaidingojo” 
papos Angariečio apie M iš
eito šunybes. Nepatogu bu
vo, bet visgi persiskyrė su 
Miščiku, su kuriuom nuėjo 
didelė dalis rytojiečių pasi
piktinusių Brooklyno "Lais
vės” parašymu, esą Argen
tinos lietuviai komunistai 
visi mulkiai, nemokšos, tam- 
sunai ir dėl to miklaus lie
žuvio šeiminiškis juos buvo 
užvaldęs.
Socialistų sąjungos krizis.

Sunkų smūgi Sąjungai 
uždavė jos "globėjas" Maš- 
nius-Jokubaitis, susitaręs su 
konsulu Mačiuliu, aferistu 
Šacikausku 
lioniu. Jie 
gos organą 
koneveikė 
intriguoti 
gaiš negalais 
vaitines “_ 
Naujienas.' 
buvusio “Rytojau 
cijos nario drg. Pilipaičio ir 
buvusio "Balso" redakto
riaus drg. Paliuko. Kai ku
rie pirmieji Sąjungos orga
nizatoriai laikosi neutra
liai, bet kasininkas p. Vil
činskas nuėjęs konsulatan 
sudėjo atgailą už "cicilišku- 
mą.” pasikloniojo klebonui 
ir Įžengė Vytauto jomarko 
komitetam Buvęs "Naujie
nų” redaktorius drg. čiuče- 
lis grižo Jokūbaičio "mei- 
lingan prieglobstin” ir... 
rengiasi redaguot "beparty- 
višką” klerikalų laikrašti. 
Sąjunga daro mažai paren
gimų ir tie neskaitlingai 
lankomi, nes intrigantai sa
vo laikraščio špaltose leido 
provokacijas prieš savo 
“konkurentus.” Sąjungos 
lyderiams truko nuoširdu
mo ir dėl to šiandien Sąjun
ga ir organas sunkiai gy
vuoja. Bet žmonės, kurie 
dabar Sąjungai dirba, kaip 
draugai Pilipaitis, Graibus. 
Paliukas. Stepaitis, dirba 
energingai ir su gerais no
rais; dėl to galima tikėtis, 
kad krizis bus pergyventas 
ir Sąjunga bei jos organas, 
“Naujienos” bus vėl popu
liarus Argentinos lietuvių 
tarpe.

Konsulatas, klebonas ir 
Mašnius.

Naujas konsulas Gaučys 
dar nespėjo pasireikšti Ar
gentinos lietuvių tarpe, dėl 
to jo politinio veido negali
ma pasakyt. Gal naujas kon
sulas, nors jaunas biržietis, 
bus nepolitikuojantis kon
sulas, nes buvusieji, “amži
nas” Skinkis ir laikinas Ma
čiulis, vien klerikalus sten
gėsi organizuoti ir kleboniš
ki gastrolieriai, kaip Vipar- 
tas, Daknys, Janilionis, kle
bonijoje visą įkvėpimą gau-Į 
davo.

Konsulatas, klebonas ir 
Mašnius-Jokūbaitis buvo* 
sudarę toki “triumviratą," 
kad užgriebtose socialistų 
“Naujienose” pasidarė sau 
riebų jeigu šaltinį: konsu
las ir klebonas siuntė pas 
Jokūbaitį išbadėjusius be
darbius, o pastarasai ėmė 
nuo jų po 6 pezus neva pre

ir kunigu Jani- 
užgriebė Sąjun- 
"Naujienas,” iš- 
ji ir pametė. Su- 
socialistai var- 

išleido dvisą- 
Pietu Amerikos 

redaguojamas 
red ak-

numeratos, bet faktinai už 
rekomendacijas kokion tai 
gazmėn. Surinko 617 pezų, 
bet nei vienas žmogus nega-1 
vo darbo su jų rekomenda
cijomis, o kaip rašo vieti
niai laikraščiai, vienas toks 
’rekomendantas” net tapc 
nušautas ties fabriko val
iais. kovose už darbo gavi
mą su vietiniais darbinin
kais. -Jokūbaitis tokiu budu 
surinko kelis tūkstančius 
pezų iš bedarbių, kurie sko
linosi iš savo draugų ir nešė 
jam sulyg patarimo konsu
lato ir klebonijos.

Dabar Jokūbaitis nusi
gando Socialistų Sąjungos 
paskelbto prieš jį boikoto ir 
ėmė limentis prie socialistų. 
•Jis puolė drg. čiučelio glė
bin. kad pastarasis jį išgel
bėtų nuo socialistinio boi
koto. Rezultate, Įvyko ke
lios konferencijos tarpe Jo
kūbaičio pakalikų ir Sąjun
gos valdybos, žmonės taria
si su tuo. I 
niekšiškai išniekino ii ap
gavo. Žmonės dar tiki jo žo
džiui ir traukia Sąjungą dar 
didesnėn klampynėm Kon
sulas, klebonas ir Mašnius- 
•Jokubaitis savo triumfą nu
mato tik Sąjungos sugriovi
me, dėl to tai jie ir čiučelį 
glamonėja (žinoma, laiki
nai !) ir Vilčinską meilingu 
svečiu Vytauto komitete lai
ko ir Paliuką savo pusėn vi
lioja. Greita ateitis parodys, 
kaip visa tai pasibaigs.

Klerikalų organas.
Apart "bepartyviško” mė

nesinio žurnalo, kuri ren
giasi redaguoti buvęs “Nau
jienų” redaktorius čiučelis, 
o finansuoti Sąjungos su- 
griovėjas Jokūbaitis, liepos 
20 pasirodė naujas laikraš
tis “Švyturys.” Ji redaguos 
buvęs Kauno kunigų orga
no “Laisvės” redaktorius 
kunigas Janilionis, kuris 
čia tveria “zitietes” ir abel- 
nai smarkiai dirba: jis tai 
ne Švagždys, ne Daknys ir 
ne Vipartas! Komunistai 
platina jo išleistus lapelius: 
apie išpažinties reikalingu
mą ir tt., bet dabar apsivy
lė, kadangi šis Dievo dri
gantas visai komunistų iš
bandyta taktika savo buriu- 
tes organizuoja, o

, organizacijos jam 
Konsulato parama ir kiti

i slapti “gausybės ragai” ver- 
• čia susirūpinti feodalizmo 
laikų liekanų bujojimu dvi
dešimtame amžiuje Ameri
kos kontinente. Lietuviai 
darbininkai eina su bogo- 
mazų procesija 'be kepurių 
gatvėmis. Ne dėl to jie eina, 
kad jiems norisi “dangaus, 
karalystės,” bet dėl to, kad■ 
konsulato įtaka ir kiekvie-i 
na progelė darbo žmogui, 
perduodama klebonijon.' 
Tai šitokia dabar padėtis! 
Argentinos lietuviuose.

P. S. — Bankų ir agentu- 
rų tarnautojai lietuviai ren
giasi koki tai kliubą steigti.

B. K. A.

KOMUNISTAI SU FAŠIS
TAIS PEŠASI.

Suomijos miestely Lazia 
du komunistai subadė pei
liais fašistą.

Redakcijos Atsakymai.
Siyytui.—“Geležinio Vil

ko” štabo išleistą proklama
ciją gavome, tečiaus laik- 
raštin jos nedėsime, nes ji 
inkriminuoja daug žmonių, 
j mes to patikrinti negali
nę. Jeigu ištikrujų taip bu- 
ų, kaip toj proklamacijoj 
ašoma, tai beveik visi da- 
)artiniai Lietuvos valdmin
tai turėtų būt uždaryti ka- 
ėjiman kaip didžiausi va
gys ir kyšininkai. Visa tai 
gali būt tiesa, bet gyvenda
mi Amerikoje mes negali
me to patikrinti.

M. Lukui. — Taip, Ame
rikos valdžia turi daug že
mės, kurią dalija norin
tiems ją dirbti, bet reikia 
pasakyti, kad tokia žemė 
būna, paprastai, be triobų, 

i toli nuo gelžkelių, ir Įsitai
syti joje gyvenimą nėra len
gvas daiktas. Geros žemės

l
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Piršlys Su vadžioto jas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben.* Rumšas. Ga-

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 gražią, spalvuotų paveikslų. Popiera 
moters ir 5 vyrai. gera ir spauda graži. Parašė J. B.

Šmel storius. 221 pusL Popieros * 
apdarais ..............   $1.06
Audimo apdarais ...................... $1.50
Ben-Har. — Istoriška apysaka U 

■ Kristaus laikų. Parašė Lev
Wąliace. 472 pusL........................ $2.06
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M Bernatowicz’o.
468 pusi......................................... $1.56
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Bebel, vertė V. K R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m......................... $2.00

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Biblija Satyroje. — Labai įdomi ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- j juokinga knyga su 879 puikiais pa-

Kunigo Meilė, Vieno vaiksmo 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- 

po vi čius, 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 Šių knygų turėtų

J
rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į veikslais, perstatančiai, įvairius nuo
takią kunigų globų. Parašė kun. Geo. • • “
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferainand de Samogitia.................. 25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin-? i- 1_  - ■ ir ž*
miško klausimo, kurių turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai-

lesa. So. Boston, Mass, 1914 m.,

rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina.............................. $1.06

geidi knygutė iš politiškai-ekono- Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 
iško klausimo, kurią turėtų kiekvie- —Delta, kad norisi, atsakys _koka 

nas protaujantis aaroininsas pe;»Ra*-
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale- be valgio žmogus silpsta? Ir delko

-- tau siviics,
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 

vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da-ir parankioj vietoj dabar puslapių’28.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai tykų? Kodėl jam reikią riebalų?
Irina reikalingiausių žodžių ir tuos klausimas suprasi tiktai iš šios 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip knygutės. Paraše D-ras G-mua. 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas' Kaina ■•..••••.•• 16c,
gali įeitai išmokt kalbėt angliškai. < Suvienytų Valstijų Hlio-
Joje telpa netik atstanz^ziai bet ae^ p^ty^
h sakiniai, pas j n | įstatymai su reikalingais klausimais ii
tantU. V-a21uojanJ na? ha’ -/daS atsakymais lietuvių ir anglų kalbose

__ :___ • _____ A . ................... .. .

10c.
jau nebegalima dykai gauti.

. . . . ,■ Tečiaus jeigu norit plates-
kuris, Juos. taiP nių informacijų, tai parašy- 

kit angliškai laišką Į: De- 
partment of Agriculture, 
Washington. D. C.

J. Jarui. — Straipsnio 
‘Amerikos farmerių padė
tis” netalpinsime, nes jis til
po “Naujienose.” Daugelis 
musų skaitytojų skaito ir 
“Naujienas,” todėl kartoti 
straipsnį neužsimoka.

Ten Buvusiam, 
delphia. — Jūsų rašto, netal
pinsime, nes nepaduodat 
nei savo tikros pavardės, 
nei adreso.

B. R. Kanadoje.—Ar yra 
džiova be kosulio, tai gali 
atsakyti tik daktaras. Re
dakcija nėra ligų apsireiš
kimų žinovė, nes tai ne jos 
sritis.

Hamiltoniečiui. — Tams
tos korespondencija asme
ninio pobūdžio; be to. tams
ta nesi “Keleivio” skaityto
jas. Nedėsim.

Senberniui. — Jūsų ko
respondencijos netalpinsim. 
Ji nieko naujo nepasako.

J. Ž. Kanadoje. - 
straipsnio nesunaudosime. 
Persilpnas.

V v nu* ---- j--
Ucrautuvėn, pas daktarą, pas barzda- _  — — 1 2——icLriv
ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

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

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia, Pagal daugelį autorių parašė 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apoiovą iįsas. Antra knygutės dalis yra: “14- 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para- vifitįčįaa Mokslas arba Kaip Atsira- 
i še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. Kalbos.” Parašė Z. Aleksa,
j 1909 m., pusi. 63..............................25c. • 40 pygi.........................................

Phila- | žingsnis Prie šviesos. V ieno akto vaiz- Lįetnvoe Respublikos Istorija ir Žeas- 
delis ir monologas Našlaitė. Paraše lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

; K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass , I nuo 1905 meęų revoliucinės Lietuvos 
! 1914 m., pusi. 23....................: — 10c. spėtos vedė kovą su caro valdžia, ir

bUMlMI, i V
L- ppfj11”0. KV"lkama^sVDrivaloeraS liuciia P*ėmė viršų, kaip Lietuva li- 
katalikas ir laisvam p pamosuota j§ po caro valdžios ir
ją perskaityti. 64 pus.......................... leaip ji buvo apskelbta respublika.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip Pridėtas didelis spalvuotas iemlapis 

i ^atailiepla tėvų vartojimas alkoholio parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ant iu vaiku Kas yra arba tikisi ka- \r kaip sala yra padalyta i apstai- 
S »» bud kūdikių tėvais, būtinai į «us Tai yra vienatinė knyga, kuri 
tar«ų perskaityti šitą knygutę. Pa- parodo kaip gnne Lietuvos Respubh- 
£5 daktarą Holitzerį sutaisė Ba- ka ir kaip n išrodo, čia telpa visi 
rabošius. Hisl. 23.............................1®*- įvarbesl\ dokumentai: Steigiamojo
raD98 ' Seimo nutarimai, taikos sutartis su
Byla Detroito Katalikų su Socialia- bolševikais, sutartis su latviais, apra- 

tais. _  Pirmą kartą katalikai už- šymas visų mūšių su lenkais ir tt
puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.09 
sai telpa teismų rekordai ir prirody- Drūtais audeklo apdarais.......... “
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL................................  juokų, ir tt. Puikiai iliua-

' Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris' truota. 95 pusi................................. 25c.
I trumpais ir aiškiais faktais parodo,' „„ „„n—♦.
1 kaiD iki šiol keitėsi draugijos formos, balome ja, arba kaip buvo nukirsta Ju«U ‘ Sturės• būt pakeistas kapi- . galva. Drama vienam.

, . talizmas. Kama ........................... ‘f
Lieuvią Šeimyną Istorija Juškevičiaus skaityti.

_ - -v • _ 2 -Z—— Irnm CanA.

pat
■Įso:

25c.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz-

$1.56
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips- 
juokų, ir tt. Puikiai ilius- 

................................... 25c.

rimtos 
nėra.

PALIUOSUOTAS NUO 
NUODŲ

“Peoria, Iii. — Trinerio Kartus Vy- 
! nas apvalė mane nuo nuodingu at
matų. Aš jau taip buvau nusivaręs 
ir netekęs vilties dėl atgavimo svei
katos, kad maniau, jog galas atėjo 
Tuomet aš nusipirkau
TRINERIO KARTAUS VYNO
ir mano apetitas tuoj pagerėjo. Ma- 

i no nervingumas ir nemiegas dingo, 
i Aš pilna gajumo.

Miss Nettie Erion.”
Vidurių triubelius sukelia nuodai 

nuo nesuvirškinto maisto. Trinerio 
Kartus Vynas išvalo ir paakstina vi
durius. .Visose aptiekose.

Pabandyk Dykai

įsitikink, 
kad

REM-OLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos 

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

“Keleivio” draugai, reikale lanky- 
kit tas įstaigas, kurios garsinasi 
“Keleivy.”

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pus

lapių. didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt ši

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina $1.59.

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna.............................................. ??c-
Drūtuose audeklo apdaruose .... ‘oc- 
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

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

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So Boston, 
Mass., 1913, nusL 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- 
ristiškoa 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 perstata 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 
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ 10c.

Stabmeldiška*Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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................................ 10c.
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš įos 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 liau
kis. For practical ūse by travelers, 

tourists and those who wish to learn 
Lithuanian. Vadovėlis anglams mokin
tis lietuvių kalbos. Chicago, Iii. 
1908, pusi 73.....................................90c.

25c. akte, parašyta garsaus angių rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per-

•• 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokinga*vcj ‘ K Vienu 3Kto larsas, laoai juoiungaa
tą knygą. Iš jos dasizinosi, ^aa y i įr geras perstatymui. Kaina .... 15c,

Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eiles, 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.
Knr Musų Bočiai Gyveno? — Arba

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

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt •••••••••••••••••• 15c,
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu.......................................... 25c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32......................................... - - 15e.
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 (dusias), velnius, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos, pusi. 676. Popieros ap<[ $1.50
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus 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 vaikais. 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
253 Broadway,

So. Boston, Mass.



No. 36. Rugsėjo 3 d., 1930.

ICAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(I luo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

5 LIETUVIŲ KOLONIJA 
LATVIJOJ.

7
■ ---ii- ■

IŠGELBĖJO KAREIVI 
NUO MIRTIES.

Pradėjus eiti iš Mauručių 
stoties traukiniui, į traukinį 
norėjo įsikabinti 2 pulko 
careivis, kuris besikabinda- 
mas pargriuvo ir pateko po 
vagono laiptais ir laikyda
masis viena tik ranka už 
aiptų buvo traukinio velka

mas. Tą pastebėjęs Mauru
čių stoties budėtojas Jančai- 
tis nieko nelaukdamas stai
ga puolėsi prie traukinio ir 
ištraukė nelaimingąjį iš po 
vagono.

CEIVIS

Japonų Merginos Kotojistės

Kaip pas lietuvius tautinės muzikos instrumentas yra kank
lės, taip pas japonus yra koto. Šis paveikslėlis parodo japonų 
merginų kotojisėių kontestą. Geriausia kotojiste visoj Japonijoj 
buvo pripažinta japonietė parodyta kairėj paveikslo pusėj. Ji 
taip pat buvo pripažinta ir gražiausia mergina visoj Japonijoj.

TOBULINA KAUNO GE
LEŽINKELIO STOTĮ.
Kauno geležinkelio stotis 

modernizuojama. Pristato
mas visai naujas fasadas iš 
miesto pusės. Tai bus ne tik 
stoties pagražinimas, bet 
vieta, iš kurios žmonės tu
neliais galės pasiekti trauki
ni. Pasitaikydavo, kad žmo
nės, važiuodami į Panevėžį, 
atsisėsdavo į Šiaulių trauki
ni, arba, važiuodami į Ky
bartus, patekdavo į Kaišia
dorių traukini. Dabar kasa
mi tuneliai, kuriais bus gali
ma tiesiai iš stoties patekti į 
norimą traukini neperei
nant perono.

šitokie tuneliai visose di
desnėse užsienio stotyse yra, 
nes kitaip lengvai žmonės 
suklystų ir nuvažiuotų visai 
i kitą vietą. Be to, ir pati 
stotis norima atremontuoti.

Indrico. Nesenai Į Indricą 
buvo nuvykę kun. Kurliand- 
skis, konsulas Savickis ir 
“Eltos” atstovas Kemežys 
aplankyti to tolimo Latvijos 
kampelio lietuvių. Indricos 
lietuviai gyvena dešiniaja
me Dauguvos krante, Len- 

.....Zofija Nudaraitė, ^-^ dabartinių sienų 
ilgai mylėjos su Julium Cho- karT' Pokariniu te™ - 
pa. 24 metų amžiaus. Juo- ™ satt‘,n,t “ nel01!,£'1e^ 
dviejų meilė ėjo taip toli, k?s> . «'
kad Zofija tapo nėščia, Mneos lietuvy is
Julius ketino ją vesti. Bet' Lietuvos iškeliavo 1893 m. | 
kai jaunikis sužinojo, kad 
jo mylimoji nėščia — vesti 
atsisakė ir pradėjo draugau
ti su kitomis.

Apvilta mergaitė baisiai 
susikrimto, susierzino ir ren
gėsi nusižudyti.

Julius nors ją ir pametęs, 
bet vis dėlto retkarčiais at
silankydavo.

Sykį Zofija jau galutinai 
buvo nutarus nusižudyti li
tam reikalui susitaisė nuo-j 
du. Tuo momentu atėjo pas, 
ją Julius ir pradėjo iš jos 
tyčiotis. Mergaitė neteko 
lygsvaros ir tais nuodais, 
kuriais buvo ketinus nuody- 
tis, pylė savo meilužiui į 
akis.

Juliui Chopai akys tuojau 
apsilpo. Nukentėjusiam bu
vo tuojau suteikta medici
nos pagalba. Tečiau viena 
akis liko visai sugadinta.

Ta liūdna meilės istorija 
dabar praėjo pro Kauno 
apygardos teismo stalą.

Nesusivaldanti mergaitė 
nuo vasario mėnesio sėdi 
kalėjime.

Apygardos teismas Zofi
ją Nudaraitę nubaudė 2 me
tus ir 6 mėn. sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Bet atskaičius 
iškalėtą laiką ir vieną treč
dali kaip nepilnametei, jai 
liko kalėti 1 metai ir 5 mėn.

Chopas reikalavo iš jos 
da ir 19,000 litų atlyginimo, I šių mokslo metų pradžios

LIETUVOS “KULTŪRIN
GI” ŪKIAI.

Senai jau svajojau kaip 
man susipažinti su tais u- 
kiaif, kuriuose buvo apsi
lankę ministeriai ir kurie 
apdovanoti pagyrimo lapais 
bei šgarsinti laikraščiuose. 
Apžergęs savo “automobi
lį,” leidaus kelionėn.

Pirmiausia pasiekiau P. 
kaimą, kuriame gyvena kul
tūringas ūkininkas, išgairin
tas ūkio ministerio apsilan
kymu. Tiesa, namai gražus 
ir švarus, bet ūkininkas pats 
darbo nedirba, o tarnauja 
banke. Jo žemę — 80 ha — 
dirba pusininkas. Javai lau
ke blogi, ypač žieminiai 
kviečiai, kurių nei nežymu 
iš po dirsių. To ūkininko 
kaimynystėj gyvena ūkinin
kas turįs 30 ha. Jis jau skai
tomas prastu. Bet jo javai 
Dievo palaiminti. Kviečiai 
lyg nendrės Sartų poežerė- 
je-

Leidaus toliau, pas labai 
garsų ūkininką, kuris net 
buvo išsiųstas Danijon ūkių 
pasižiūrėti, kad paskiau ga
lėtų kitiems ūkininkams pa
vyzdžiu būti. Pabarbinau.

—Prašau! — atsiliepė 
vidaus vyriškas balsas.

Traukiu, traukiu duris
vis neatidarau.

—Trauk smagiau! — vėl 
tas pats balsas sako iš vi
daus.

Kad patrauksiu iš visų jė- 
» gų, tai net durys i mano kak
tą atsimušė padarydamos 
Maižiešiaus ragą. Mat, du
ryse nebuvo klingės ir jos 
virvele buvo pririštos prie 
stalo kojos. Viduje purvina, 
nuo musių langai duoda žė- 
launą šviesą, viduaslyje sto
vi duonkubilis su tešla, o bet teismas jam priteisė tik i Mažeikiuose steigia kerami- 
ant krosnies aukštielninkas. 8,000 lt. Mat, teismas pripa- i kos amatų vidurine mokyk- 

£TUili• žino, kad Chopas neteko tik, ]ą, jau perimta iš susisieki- 
' dalies darbingumo. ’ — -

Amerikoje šitokiam atsi- stotyje i 
tikime mergina butų ištei-' aukštų namai* 
sinta, o jos suvadžiotojas niai, kiti mūriniai, su 1 ir pu- 
butų pripažintas kaltu. ' se ha žemės.

--------------- j Mokykloje mokslas tęsis 
NAUJOS INSTRUKCIJOS keturis metus. I ja bus pri- 

KALĖJIMAMS. ; imami baigę pradžios mo- 
Kauno kalėjimo viršinin-1 tykios kursą.

LIŪDNAS MEILĖS
GALAS. .

Kauno priemiesty, Šan
čiuose, 20 metų amžiaus 
mergina, 7

nu sakant — netoli Kreslau- 
kos, Vitebsko gubernijoj. 
Pirmieji Indricos lietuviai iš 
Lietuvos iškeliavę 1893 m. 
Daugiausia iš Daugėliškio ir 
Dūkšto apylinkių, dabar len
kų okupuotų Lietuvos sričių. 
Įsikūrimas gana Įdomus: 
rasų valdžia neleido lietu
viams tėviškėj pirktis že
mės, laikydama juos “mia- 
tiežninkais,” tai grafas, Zi- 
berg-Plioteris pardavė už 
5900 rublių Indricos dvarą, 
matyt, ne pardavė, bet tie
siog dovanojo, nes tokia kai- 

i na dvaro nenupirksi. Dėl to 
I Indricos lietuviai gerbia jo

NUBAUDĖ LIETUVOS 
JCAIINIIIR KftMIINK.KALINIUS KOMUNIS
TUS UŽ RUGPIUČIO 

1-mą DIENĄ
160 bolševikų kalinių 

Kauno kalėjime, ragpiučio 
■ 1 dieną pasipuošė raudo

iš

atminti: ne vieno triobąl1 ,duuu-
puošia jo paveikslas. Iš pra-:na.'? ^nkleliais, dainavo re- 
džių įlndricą nusikėlėll(; vobuein^ tlamas, šturmavo 
jaunu poru: Milašiai, Bara- lr.”ekl?.use kalų.mo adnu- 
nauskai. Naeai. Varnai. , Prokuratūra uzinauskai, Nagai, Vainai, 

: Natkevičiai ir kiti. Ir iš to 
šiandien yra susidarę apie 
200 lietuvių. Visi seniai te
begyvena ir yra sulaukę 
ne tik vaikų, bet ir palikuo
nių — anūkų. Dar lietuvių 
gyvenama ir kaimuose, bū
tent, Bindara, Spalviškių, 
keliuose viensėdžiuose.

ir

STEIGIAMA KERAMI
KOS MOKYKLA.

t

Lietuvoje yra neblogo 
molio, tečiau daug molio 
dirbinių tenka vežtis iš už
sienių, nes trūkstant gerų 
specialistų, Lietuvoje gami
nami tik prastesni molio ga
miniai. Švietimo ministerija 
tam trukumui pašalinti nuo

tai juos nubaudė sekamai: 
visą mėnesi jie negaus pasi
matyti su lankytojais ir per 
tiek laiko negaus iš šalies 
maisto.

Tą dieną triukšmavę ir 
Ukmergės kalėjime: pasi
puošę raudonais ženkleliais, 
dainavę internacionalą, o 
per kaminą iškišę raudoną 
vėliavą. Triukšmavimu ypač 
pasižymėję moterys.

LIETUVOS BANKO 
SKYRIUS JURBARKE.

Pranešama, kad Jurbar
ke steigiamas Lietuvos ban
ko skyrius, kuris nuo rug
piučio 5 dienos pradeda vi
sas operacijas. Banko sky
riaus direktorium paskirtas 
p. J. Stankevičius.

ŠAULYS PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Papilės valsčiuje, Biliu- 
niškių sodžiuje, pas ūkinin
ką Meldaržį buvo vakaruš
kos ir mergos su bernais pu
sėtinai išsigėrė. Išsigėrusios 
merginos susipešė dėl vieno 
vaikino. Vyrai pradėjo jas 
skirti ir patys susimušė. Sto
nys smogė Stundžiui kokiu 
tai kietu daiktu, kad pasta
rasis tuojau ėmė kraujais 
spiaudyti ir nuvežtas ligoni
nėn pasimirė.

Stonys nuo policijos buvo 
pasislėpęs, tai policija Įdavė 
oakvietimą A. Glodeniui 
(šauliui), kad jis Stoniui 
Įteiktų suradęs. Šaulys pasi
ėmė Šautuvą ir nuėjo pas 
Stonį plaunantį šieną ir par
sivarė į namus prie kitų vy- 
•ų; parsivaręs įsakė kelti 
rankas aukštyn, bet Stonys 
tepakėlęs vieną ranką, tai 
šaulys paleido šūvį Į šlaunį, 
kur šūvis eidamas nudaužė 
kaulą ir išplėšė mėsas. Sto
nys paguldytas ligoninėn, o 
šaulys areštuotas.

GATVĖJE TIES LIGONI
NĖS NAMAIS MOTERIS 

PAGIMDĖ KUDIKJ.
Kaune vieną rytą kažko

kia moteris Laisvės Alėjoj 
paliai Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę pradėjo gimdyti. 
Žmonės pranešė Raud. Kry
žiaus ligoninei. Taip mote
ris gatvėje ir pagimdė ir su 
naujagimiu gatvėje gulėjo. 
Publika pradėjusi triukš
mauti, kad po ligoninės du
rimis gimdančiai moteriai 
nesuteikiama pagalbos. Mo
teris paimta i ligoninę.

* --------------

IŠPLĖŠĖ GELŽKELIO 
RAŠTINĘ.

Nežinomi piktadariai įsi- 
briovė į Kėdainių geležin
kelio ruožo raštinę, atplėšė 
visų stalų stalčius, išnešė 
kelis antspaudus, vienkarti
nius geležinkelio bilietus ir 
40 litų pinigų. Atplėšę pik
tadariai namus norėjo už
degti ir sienas išlaistė ben
zinu. Bet kaž kas vagis pa
baidė ir namų jie nespėjo 
padegti. Policija įvykį tyri
nėja.

NĖRA LIETAUS.
Papilė.—Šioje apylinkėje 

mažai buvo lietaus. Vasaro
jui ir daržovėms labai pa
kenkė, nes nuo kaitros ėmė 
plaukti pagal žemę. Žiemi
niai javai ir dobilai nenu
kentėjo.

SU

kojas įrėmęs i lubas, 
pats kultūros pavyzdys.

Ūkininkas truputi parau
donavęs. Mat, vidurvasary’ 
ant krosnies šilta!

—Prašau sėstis — papra
šė ūkininkas, nusiritęs nuo 
krosnies ir taisydamas kel
nes, kurios jau buvo nuslin- 
kusics ant kulnų.

Apsidairiau. Sėstis nebu- kas sustatė instrukcijų pro-’ 
vo kur, nes visur buvo žy-jektą jr nusiuntė teisingumo, 
mių, kad sėdėta kuoduočių.^ ministerijai, kad tas taisyk-

Tik “brazdi, brazdai ,ies patvirtintų. Taisyklės su' 
įvirsta kiaulė ir visu godu- mažomis pataisomis busian- 
mu puola tešlą knapoti. ' ęjos priimtos.

—Mare, kad tave perku-j šiomis taisyklėmis Į kale
nai ! — kiaulė tešlą iškna- jjmo režimą Įvedama šios 
bos — mandagiai pašaukė naujovės: 
ūkininkas savo pačią. j j Visiems nuteistiems ka-

Marė atėjo su bulvėtu ko- lįniams, nebojant jų ekono- 
čelu. Na, ir kliuvo tai ne- minės ir visuomeninės buk- 
klaužadai! Ant duonkepės ^ ir išsilavinimo laipsnio, 
Marė užmetė suplyšusius darbas privalomas, 
skrebus. . j 2. Kiekvieną sykį kalini

Taip ir grįžau su ispu- išleidžiant iš kameros daro- 
džiais ir Įsitikinimu, kad ma jam smulki krata, 
žmogui garbingu likti reikia g Visiems nuteistiems ka- 
talento. P. Kriukelis. ]jnjams privalomi kalėjimo

_____ į (valdiški) rūbai.
4. Jokių daiktų kameron 

neleidžiama Įsinešti (krep- 
Pažerių šių. čemodanų etc).

mo, išplaukė! paviršiu daug mi, išskyrus tuos, kuriems 
negyvų žuvų.* Tas reiškinys teismo nutarimu negalima 
vietos gyventojų buvo pa
stebėtas rugpiučio 10 d.

dalies darbingumo. 'mo ministerijos Mažeikių
Amerikoje šitokiam atsi- stotyje mokyklai dviejų 

, vieni medi-

PAŽERIU EŽERE DVESIA'
ŽUVYS.

Šėtos valsčiuj, ------- -t 7 . . .
ežere, kuris yra 3 ha didu- j p- isi kalimai nukerpa-

Vietos gyventojai dalį žu- siųsti
vieš suvartojo maistui, te
čiau ežero paviršiuj ir pa-

UŽSIMUŠĖ DARBI
NINKAS.

Dažydamas Lydavėnų ge
ležinkelio tiltą nukrito ir 
mirtinai užsimušė darbinin
kas Jonas Ševelis.

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS.
Švedu Amerikos Linija. Rug

piučio 18 d. atvažiavo sekantys 
keleiviai:

Matylda Reinienė Į Chicago. 
III.. Juozas Gudas i New Britain, 
Conn.. Kazys Papieraitis Į Mont
real. Canada. Valerija šimans- 
kytė Į Montreal, Canada, Olga 
Kaminskienė i Norfolk, \ a., 
Elena Lumenskytė i Bedford, 
Mass., Ona Mažeikiutė i Nashua, 
N. H., Ona Vilkiutė i Bedford, 
Mass.

Visi keleiviai yra labai paten
kinti smagia kelione ir puikiu 
patarnavimu. Report.

J. STANKEVIČIUS 
NUSIŽUDĖ.

Šiomis dienomis Papilėj 
ant tvarto rasta negyvas 
Juozas Stankevičius. Skro
džiant gydytojas nustatė, 
kad nusinuodijęs karbolio 
rakštimi. Rasta laiškutis, 
kuriame jis prašo nužudy
me nieko nekaltinti.

VAGILIUS SUNKIAI 
ŽEIDĖ ŽMOGŲ.

Alytaus apskričio ūkinin
kas Balčius ėjo į sodą pa
žiūrėti ar nėra vagilių. Įėjus 
Balčiui i sodą, kažkas jam 
smogė akmeniu Į galvą ir 
sunkiai sužeidė. Sužeistąjį 
reikėjo gabenti į Alytaus li
goninę.

Kitą dieną buvo suimtas 
to paties kaimo gyventojas 
Juozas Valentą ir padėtas Į 
kalėjimą.

VESELNINKAI VIENAS 
KITĄ NUŽUDĖ.

Mariampolės apskrityje, 
Poriškių kaime, grįždami iš 
vestuvių Z inkus su savo kai
mynu Vitkausku susipešė. 
Vitkauskas turėjo peilį nuo 
vokiško šautuvo ir juo mir
tinai nudurė Zinkų. Vitkau
skas suimtas.

1

I

keisti išvaizdos.
6. Laiškus kaliniai galės 

" i • kiekvieno mėnesio
1, 10 ir 30 d.

7. Knygos Įleidžiamos tik
krantėse daug dar jos plu- mokslo vadovėliai, 
duriuoja žuvis jau pradeda 8. Politiniams kaliniams 
ge^ti Ją gaudyti pardavi-, pasimatyti bus leidžiama 
mui poHcija uždraudė. Reiš-.tik vieną sykį per sąvaitę

•_______ člin- aini oi Rnvn rlnkinys aiškinamas.

3 MILIONAI VĖŽIŲ 
IŠVEŽTA.

Nors vėžininkystė Lietu
voje gerokai apleista, bet1 
per sezoną eksportuojama 
apie 3,000,000 vėžių, už ku
riuos vidutiniškai gaunama 
po 50 et., kas sudaro iš viso 
apie 1,500,000 litų sumą. Se
zono metu vėžininkystė ver
čiasi apie 1,500 žmonių.

(lig šiolei buvo du syk).
9. Kreipiantis Į administ

racijos tarnautojus reikės 
sakyti: “Tamsta viršininke, 
tamsta prižiūrėtojau” ir tt.

2,637 BEDARBIAI 
VILNIUJE.

Nežiūrint darbymečio, 
Vilniuje didžiausias nedar
bas ir skurdas. Vien tik įsi
registravusių bedarbių da
bar vra 2,637 asmens.i J

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į 

i^i ir va
Švedų Amerikos Linija

(Swedish American Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gethenhurg)

NAUJAS SKALBIMO BUDAS 
LENGVAS BALTINIAMS.
Lininių baltinių sandėlis pas 

kiekvieną gaspadinę šiandien 
yra mažesnis negu desėtkas ar 
du metu pirmiau, dėlto kad jie 
pabrango. Be to reikia priskai- 
tyt da ir tai kad antklodės, stal
tiesės ir baltiniai laiko daug il
giau su naujoviško skalbimo bu
dais.

Gaspadinės daugiau nevarto
ja skalbimo lentos ilgam tryni
mui kad išskalbti lininius gra- 

Įžiai. Vieton kad sutrint jų gy- 
. vastĮ, moderniška moteris pa- 
■ merkia drabužius i saugias pu- 
į tas granuliuoto muilo. Tos iš
mirko tuom pačiu laiko jas skai
sčiai baltas ir daug sutaupo dra
panų sunešiojimą.

Raportai parodo, kad dauge
lis pasikeičia į Rinso. nes tas 
naujas muilas geras dišėms, 
padlagoms ir abelnam apsišva
rinimui.

PASKOLA KAUNUI.
Kauno miesto valdyba 

buvo patiekusi per savival
dybių departamentą vidaus 
reikalų ministeriui prašymą, 
kad suteiktų iki vieno mili
jono litų paskolos kanaliza
cijos, vandentiekio ir mies
to tvarkymo darbams. Mi- 
nisterių kabinetas nutarė 
paskirti Kauno miestui pra
šytą paskolą aštuoneriems 
metams iš 7 nuošimčių.

KAIMIETĖ MĖGINO 
NUODYTIS.

Bičiūnų kaime, Kėdainių 
apskrity, Veronika Linaitė 
norėjo nusinuodyti ir išgėrė 
acto esencijos. Ji nugabenta 
ligoninėn.

Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSU.) 

NAUJAM MOTORLAIVJ

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

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

s. S.

. šešt. Rugsėjo 6. 
šešt. Rugsėjo 13, 

. šešt. Rugsėjo 20,
.. šešt. Spalio 4, 

.. šešt. Spalio 11.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
M. S. GRIPSHOLM ..........
M. S. KUNGSHOLM..........

DROTTNINGHOL.M
M. S. GRIPSHOLM..........
M. S. KUNGSHOLM..........

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija j Lietuvą.

pas arčiausj Tamstai 
raštinę. Gauk lietuvių 
apie Liniją. Gaunami

nei platesnių informacijų kreipkitės 
agentą arba bent kurią musų Linijos 
kalboj specialiai atspaustą cirkuliorį 
pas agentus ir musų raštinėse

RAŠYK:
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATĖ STREET. BOSTON. MASS.

PERKŪNAS DEGINA 
TRIOBAS.

Staugaičių kaime prie 
Šiaulių, perkūnas sudegino 
tvartus su daržinėmis, o ne
toliese ganykloj užmušė tris 
avis.

Miškalenskių kaime prie 
Vilkijos taip pat trenkė ir 
sudegino gyvenamą namą 

' ir tvartus.

Nevirškinimas ar Išpūtimas 
Pilvo ar Vidurių.

Nevirškinimas, surugusis pilvas, 
vėmimas, atsirūgimas vandeniu ar 
maistu, galvos skaudėjimas, gasai ar 
išpūtimas pilvo ar vidurių, netekimas 
apetito ir panašios negalės yra grei
tai nugalimos su Nuga-Tone. Ši pui
ki gyduolė išvalo sistemą nuo nuodų, 
nugali konstipaciją. sutvarko ir su
stiprina vidurius, piilvą, inkstus ir 
pūslę, stimuliuoja neveiklias kepenis, 
sustiprina nusilpusius nervus ir mus
kulus, priduoda jums gerą apetitą ir 
leidžia jūsų viduriams lengvai su
virškinti viską suvalgytą.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams 
vyrų ir moterų atgauti geresnę svei
katą ir didesnes spėkas Jis ypač pui
kus yra dėl žmonių, kurie yra silpni, 
liguisti, nerviški ar yra nusikamavę. 
Imkite Nuga-Tone nors tik keletą 
dienų ir pastebėkite pastebėtiną pa
gerėjimą. Jus pasijausite stipresnis, 
turis daugiau jėgos ir jūsų miegas 
bus poilsingas ir atgaivinantis.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavėjų Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake. paprašykit 
jį užsakyti jų dėl jus iš savo džia- 
lierio

f

♦

g DIENOS AKT VAMDEIIYNO
PER CHERBOURG— 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit paa 

vietinį agentą arba 
NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Statė Street, 

Boston, Mass.

Greitas Laivų Patarnavimas i Europą
PER HAMBURGU MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

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

ST. LOUIS, MILM'ALKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

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

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

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

“FREDERIK VIII”..........Rugsėjo 13
“UNITED STATĖS” Rugsėjo 27 
“HELLIG OLA V”.................... Spalio 4

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo 
agentą arba:

SCANDINAVIAN AMERJCAM LINE
27 wwrTEHALL ST. 24-8 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLt ST.

Į NEW YORK. N. Y. BOSTON. MASS. CHICAOO, ILL.
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Įvairios Žinios
DU DIDŽIOJO KARO BE

LAISVIAI GRIŽO PO 
12 METŲ.

“Ruskij Golos” praneša, 
kad šiomis dienomis iš Si
byro i Vokietiją grižo Ru- 
dolf Kutz ir Joan Michalski. 
Jie buvo vokiečių kareiviai 
paimti i rusų nelaisvę. Atsi
dūrę Sibyre jie tenai apsi
vedė ir gyveno. Prabėgus 
12 metų, jie pasiilgo tėvy
nės ir atėję i artimiausi mie
stą, pareikalavo, kad juos, 
kaipo belaisvius, grąžintu i 
Vokietiją. Kadangi belais
viams grąžinti laikas senai 
jau pasibaigė, tai jų reikala
vimo niekas neėmė domėn. 
Tuomet jie trvse pešti išsi
rengė kelionėn per Maskva, 
Kauną ir Varšuvą. Po 15 
mėnesių jų kelionės vienas 
jų draugų Kaune mirė.

Sugrįžę belaisviai paša-

AUSTRALIJOS DARBI
NINKAI REIKALAUJA 
ATMESTI KARO SKO

LAS.
Australijos Labor Parų 

išnešė rezoliuciją, kad visos 
skolos, kokių pasidarė Aust
ralijai karo reikalams, butų 
atmestos, taip kaip Rusij< 
atmetė senas caro skolas 
Darbiečiai Australijoj kont
roliuoja federalinę valdžią, 
todėl šitokia rezoliucija ne
pasiliks be svarstymo.

ŠARKIS KUMŠČIUOS1S 
SU CAMPOLO.

Šarkis pasirašė kontrak
tą kumščiuotis su pietų A- 
merikos kumštininku Cam- 
polo. Kumštynės bus Neu 
Yoike 25 rugsėjo.

i "Tass” praneša, kad Ru
sijoj manoma gaminti avali 

koja, kad jie apie karo pa- nę iš žuvų odos. Esą bandy- 
baigą nieko nežinoję ir to- mai davę gerų rezultatų, 
dėl nėję namo. Jie sako, 
kad Sibyro kalėjimuose dar 
daug tokių belaisvių kanki
nasi.

Mes žinome, kad po Di
džiojo karo ir lietuvių daug ’ 
negrįžo. Apie juos jokių ži- į 
nių gauti nepasisekė, nors 
visi užmuštieji sužiūrėti, i 
Galimas daiktas, kad nevie-

|

į

užmuštieji sužiūrėti. •
1 • 1 x -J j_______ ; _ i

nas ir lietuvis dar tebebrai-, 
džioja po Sibyro taigas.

i

NEW YORKO MAJORAS 
APSKUSTAS ANT 

$250.000.
Buvusis Ne\v Yorko mies

to maršalas apskundė majo
rą Walkeri už šmeižimą ir 
reikalauja $250.0<>0 atlygi
nimo.

SCRANTONO GATVĖ 
ĮGRIUVO KASYKLON.
Pereitą savaitę Scranto- 

no mieste Įgriuvo anglių ka- 
kyklon viena gatvė ir kartu 
su ja Įkrito i žemės gelmes 
du vyrai. Ėmė 9 valandas 
laiko, pakol juos išgelbėjo.

SUŽEISTA 16 ŽMONIŲ.
Baltimorėj pereitą savai

tę sugriuvo javų magazinas 
ant gelžkelio stoties. Nelai
mėj sužeista 16 darbininkų.

Pereitą panedėlĮ ant Bos
ton Common komunistu kal
bėtojai reikalavo, kad kapi- 
alistų valdžia mokėtų vi
siems bedarbiams po §25 i 
•>ąvaitę pašalpos. Bet komu- 
įistų valdžia Rusijoj irgi 
temoka tokios pašalpos.

Vietines Žinios
UŽMUŠĖ IŠTVIRKUSI 

VAIKĄ.
Antanas Sutkus areštuotas 

ir laikomas be kaucijos.
Pereitą savaitę Montello- 

je buvo areštuotas už žmog
žudystę Antanas Sutkus. 40 
metų amžiaus lietuvis. JĮ 
kaltina užmušus 10 metų 
amžiaus vaiką, Everettą L. 
Stoughtoną. kuris visokiais 
erzinimais išvedė Sutkų iš 
kantrybės.

Šitas incidentas Įvyko 
prie Ashland gatvės, kur 
yra suversta krūva visokių 
senų daiktų. Sutkus su kitu 
lietuviu žiūrinėjo tą laužą, 
ar neras sau kokio naudin
go daikto. Būrys ištvirkusių 
vaikų pradėjo juodu erzint.

KOMUNISTU DEMONST
RACIJA LAWRENCE 

NEĮVYKO.
Labor Day dienoj komu

nistinė audėjų unija Law- 
rence norėjo suruošti de
monstraciją ant Common 
sodo ir ruoštis prie streiko. 
Susirinko apie 200 žmonių 
ir du agitatoriai; tečiaus mi- 
tinguot negalėjo, nes netu- j 
rėjo leidimo. Kalbėtojai pra
nešė susirinkusiems, kad 
mitingas bus italų salėj ir 
tenai reikia visiems eiti. 
Nuėjo tik apie 50 žmonių. T . • c? *1 ičia vėl pasirodė betvarkė. ?r J™ S“?.1™?
nes žmogįs. kuris buvo šitą tao. dau?lau J* istv.rkeliat 
salę komunistams pažade- «'zmo tr ant galo pradėję 
jęsį neturėjo tam teisės, ir svaidrt plj-tgaliais. Isejęs is 
susirinkimas čia taip pat ne- kantp-bes Sutkus pasiėmė 
galėjo įvykti. Tuomet kaibė- PaIeM'° « ’
tojai pradėjo kviestis žmo- ^dykeiiy. .Bonka pa
neš i kooperacijos darbiniu- taikė vienam jų i pakausi n 
kų salę. Nuvyko tik 30 žmo
nių ir jie sudarė visą komu
nistų mitingą. Kalbėtojai 
ragino juos susiprasti ir nu
versti kapitalizmą, bet kaip 
30 žmonių galėtų ji nuvers
ti, jie nepasakė. Tuo viskas 
ir pasibaigė. Demonstraci
jos visai nebuvo.

ant vietos jį parmušė.
I Sutkus nujausdamas, kad 
čia gali būt bėdos, pasitrau
kė Į netolimus krumus, o 
vaikai tuojaus davė žinią 
policijai, kad vienas jų sėb
rų su perskelta galva jau 
miršta. Policija nuvežė ji li- 

■ goninėn. kur jis tuojaus ir 
j pasibaigė. Sutkus buvo areš- 

GRAFTAS NEW YORKE. Juota.s. ir dabar laiko ji be 
Socialistai New Yorke . *abcI.J°>- 

pradėjo kelti aikštėn kapi
talistinių partijų graftą ir 
korupciją. Pasirodo, kad 
policijos valdininkai, teisė
jai ir kiti aukšti vyrai buvo 
skiriami Į vietas už pinigus. 
Vienas teisėjas užmokėjo 
už savo vietą $200,000, t. y. 
apie $65,000 daugiau, negu 
jis gali gauti algos per visą 
savo tarnybos laiką. Tai pa
rodo, kad būdamas teisėju 
jis tikėjosi gauti daug kyšių.

______________________ _ I

Lietuvių vakaras Franklin 
Parke.

Praėjusi ketvergą Frank
lin Parke buvo lietuvių va
karas sąryšy su Bostono 300 
"metų sukaktuvėmis. Vaka
rą atidarydamas majoro at
stovas pasakė prielankią lie
tuviams kalbą, o po jo ang
liškai kalbėjo apie lietuvių 
praeiti adv. F. J. Bagočius. 
Po to sekė dainos, muzika ir 
gyvieji paveikslai, kuriais 
buvo atvaizduota Vytautas 
(Al. Žvinglas). lietuviška 
motina su kūdikiu (p. Jen- 
kinso žmona), maldininke 
prie kryžiaus (p-lė Agota 
Staroliutė). d-ras Kudirka 
su knyga (P. Žukas) ir lie
tuviškos vedybos, kuriose 
jauną marčią reprezentavo 
p. Ona Kapočienė.

Bendrai imant, vakaro 
programas buvo gana Įvai
rus ir visi dalyviai atliko sa
vo užduoti gerai. Tik buvo 
rupuli nepatogumo publi

kai, nes žmonių susirinko 
’abai daug (tarp 7.000 ir 
10.000), daugeliui prisiėjo 
stovėti gana toli, tai negalė
jo visko matyti ir girdėti.

KELEIVIS

Pilietybės kursas.
Pradedant su 5 rugsėjo, 

Cambridge’aus Y. M. C. A. 
atidaro vakarinį pilietybės 
kursą po No. 820 Mass. avė. 
Pamokos bus duodamos per 
6 sąvaites seredos ir pėtny- 
cios vakarais. Kursą veda 
žinomas lietuviams Mr. H. 
M. Geny. Jis priruošia atei
vius prie kvotimų ir išpildo 
aplikacijas pirmoms ir ant
roms popieroms. Jei kas ne
gali prirodyt, kokiu budu 
yra Įvažiavęs Į šią šalį, tai! 
tokiam čia bus parūpinta 
specialė blanka užsiregist
ruoti ir savo buvimui čia le
galizuoti.

t

Vaizbos Buto piknikas ati
dėtas ant 28 rugsėjo.

Pereita nedėldieni turėjo 
įvykti Vaizbos Buto pikni
kas Vose's Pavilione, May- 
narde, bet lietus ji sugadino. 
Rengėjai buvo suvažiavę ir 
iki 1 valandai laukė, ar ne- 
išsigiedrins. Bet juo toliau, 
tuo daugiau lijo. Todėl nu
tarta atidėti pikniką ant 28 
rugsėjo. Piknikas bus toj. 
pačioj vietoj.

No. 36. Rugsėjo 3 d., 1930.

Skilandis išvažiavo.
“Darbininkas” praneša, 

kad diakonas Skilandis iš
važiavo automobilium ant 
vakacijų. Be Skilandžio, ži
noma, “Darbininko” davat
koms bus pasninkas.

DOVANAI
Kas nori gyventi Dorehesteryje 

28 Ellet st.. ir apsiims prižiūrėt ma
no namus, duosiu 4 kambarius už 
pusdykiai. Yra visi įrengimai. Atsi- 
šaukit tuo jaus. (36)

W. YANUSS
134 — 6-th st., So. Boston. Mass.

Bitės įgiltas arklys užmušė 
žmogų.

Ant George Dodge far- 
mos, netoli Bostono, bitė 
Įkando arklį, kuris buvo pa
kinkytas vežiman. Arklys 
metėsi i šoną ir nuo vežimo 
nukrito darbininkas Thibo- 
deau. Vežimo ratas perėjo 
per jo galvą ir sulaužė kau
lą. Ten pat žmogus ir mirė.

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

UŽ PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1336-M. ,

^O909OQO&9CCOCeO909eOOOQr,

:Dr. J. C. Landžius: 
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(SEYMOUR)
718 COMMONtVEALTH 

BOSTON, MASS.
Tel. Kenmore 7825.

Valandos: 2—1 ir 7—8.
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Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 1 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.M.MER STREET, 

LAM’RENCE, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki • vak.
NEDĖLIOM1S: 
iki 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofiea3 “Keleivio” name, 

tfl Broadvey. tarpe C ir D 84- 
SO. BOSTON, MASS.

Į
I

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI 
šeimynoms pristatymas 

musų Spec'-ališkumas.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus
308 ATHENS STREET. 

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

;FARKWAY AUTO SERV1CE ’

duot

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 VAITAIT13
415 Old Colony Atol,

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

i

Vejamas vagis įvažiavo au
tomobilium į aptiekos langą

Pereito nedėldienio naktį 
oolicija pastebėjo ant Old į 
Colony bulvaro, South Bos
tone. vieną bomą vogtame! 
automobiliuje ir pradėjo jį; 
vytis. Bėgdamas vagis Įva
žiavo i aptiekos langą po j 
numeriu 3 Minot st. Polici
ja čia ji sučiupo. Jis pasisa- ■ 
k ė esąs Dudley Burke.
—

Atėmė pinigus ir čeverykus.
Policija jieško bandito, 

kuris vieną rytą užpuolė če- 
veiykų krautuvę ant Wash- 
ington street o, atkišęs revol
veri atėmė iš savininko $65 
ir paėmęs porą eeverykų pa
bėgo.

Apgavikai gavo $2,100.
Suklastavę čeki, du apga

vikai išgavo iš Westem 
Union telegrafo kompani
jos $2.100. Policija dabar 
jų jieško.
$20 pabaudos už sugedusius 

“šuniukus.”
Newtono mėsininkas Or- 

landelli buvo nuteistas už
mokėti $20 pabaudos užtai, 
kad jo krautuvėj sveikatos 
inspektoriai rado pagedusių 
dešrukių, “šuniukais” vadi
namų.

I

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies 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 apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sek»-«'ius sykius 
skaitome 2«- žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už ppjieškojimus 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 paveiksiu 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 mokestį.

KELEIVIS
253 BROADAVAY,

SO. BOSTON, MASS.

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 

TAIPG1 SIUVAMENAME.
NAUJAS PUTRAS IR l’ERMO- 
DEL1UOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė.. 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

i

I

Kam Permokčt
Mes perkraustome ant vietos arba 
į kitus miestus. Mes perkraustome 
bile kur. Perdėjimai iškimšti. Visi 
kroviniai apdrausti.

MIDDLESEX TRUCKING
583 Dudley St., Rosbury
Tel. Garrison 8843.

7 BOSTON St.. SO. BOSTON
Tel. Šio. Boston 4414-W.

1
■
I■IaI
*I1
IIII
s iei.: rtiunnivnu vvvo, vr<ax. viut.
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
| Nedėliotais iki 4 vai. r~
■ - - - - - T - ,

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO

Specialistas slaptų ir kroniškų ligą 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston. Offiee 7
Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437.

iki 4 vai. po pietų.

Lietuvis Gptometitnstii

I

priskiriu 
atitiesinu 

šviesą tinkamu

Išegzaminuoju 
akinius, kreivas akis 
ir amblyupiškose (aklose) aky
se sugrąžinu 
laiku.

J. L. PAšAKARNIS, O. D.
447 Broadnay, So. Boston, Mass.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVB, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBR1DGE, MASS.

Gengsteriai šaudosi.
Bostonas pradeda jau ne

atsilikti nuo Chicagos. Vos 
kelios dienos Įvyko didelis 
gengsterių susišaudymas 
Revere veteranų kliube. o 
dabar vėl kruvina batalija’ 
buvo West Ende ant Nor- 
man gatvės. Tenai stovėjo 

:ant šaligatvio tris žinomi 
gengsteriai: Scalia, Ciam- 
pia ir Guiffre. Staiga prie jų 
privažiavo automobilius su 

IŠVADAVO 3 KALINIUS keturiais vyrais, ir iš to au- 
IŠ KALĖJIMO. jtomobiliaus pasipylė revol- 

Hazleton, Pa. — Pereita veriu šūviai. Visi tris minėti 
savaite čia buvo areštuoti gengsteriai ant gatves krito 
3 munšainieriai. Vėliaus ka-. mirtinai sužeisti. Gulėdami 
lėjiman atvyko du ginkluoti ant šaligatvių jie da . įssi- 
vyrai, Įrėmė revolverius i traukė savo revolverius ir 
šerifą Marinką ir privertė ji pradėjo šaudyt į užpuolikų 
atrakinti celes, kur tie įbun-, automobilių^ Bet užpuolikai 
šainieriai buvo užrakinti, pabėgo.
Tuo laiku šerifas buvo kalė
jime vienas pats ir priešintis 
negalėjo. Paskui užpuolikai 
uždarė ji patį už grotų ir pa
siėmę savo sėbrus pabėgo.
SĄMOKSLAS UŽMUŠTI 

EGIPTO PREMJERĄ.
Egipte tapo susektas są

mokslas užmušti premjerą 
Sidky Pašą. Prie jo 
mojo kambario 
žmogus su kirviu.

Dabar sužeisti
' gengsteriai guli ligoninėj, 
bet nei vienas nesako, kas 
buvo jų užpuolikai ir už ką 
juos šaudė.

Ant Harvardo tilto per 
Labor Day policija areštavo 
100 automobilistų už lenk
tyniavimą.I

šiomis dienomis So. Bos- 
miega- tone sudegė Lietuvių Ra- 

suimtas kandų Krautuvė po Nr. 326 
Broadway.

Kun. Urbanavičių ištiko 
nelaimė.

Faktinaji “Darbininko" 
redaktorių, kun. Urbonavi
čių ištiko nelaimė. Jo koja 
jau seniau gedo, paėmė gan
grena ir pereita pėtnyčią 
iam koją nuplovė.

Nors iš jo darbininkas 
nebus, bet kol galės pasa
kyti “Dominus po biski” — 
badu nemirs. Rep.

“Darbininkas” mėgina Įs
pėti. kodėl “Keleivio” re
daktorius persikėlė i naują 
vietą gyventi. Na, o ar “Dar
bininko” redaktorius visą 
amžių gyvena vienoj vie
toj ?

“Rankas aukštyn!” o jis 
neturi rankų.

Apleistame sename laive 
rie vandens gyvena apyse- 

‘ , John Johnson.
neturi abiejų rankų.

ori 
nis žmogus, 
kuris i'
Aną vakarą plėšikai Įsiver
žė Į jo landynę ir sušuko: 
“Rankas aukštyn’." Bijoda
mas, kad jie nepradėtų tuo- 
Įaus šaudyt, Johnsonas pra
dėjo šaukti, kad jis negalįs 
to padalyti, nes neturįs abie
jų rankų. Tuomet plėšikai 
suvyniojo ji Į paklodę ir pa
vogę jo $1.40 pinigų, pabė
go automobilium.

Telefonas Columbia 6655
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

K RN1TURE and PIANO MOVERS
J tolimesnias vietas arba arti.

Geras Darbas.
Storage
11 RILI. ST.
Reikale kreipkitės prie musų, gausite 
gerą patarnavimą.

$

$ 
v*
v' 
v* 
v' 
? 
v'
$

v' v'
$ 

c

$ 
v'

v* r>ro»»<jwaYf

Žema Kaina 
Pakavimas 

724 DUDLEY ST.

R. J.VASIL i 
409 RROADVAY. ROOM 4, S 

SO. BOSTON, MASS. g
Parduodu* NAMUS. FARMAS. S 

KRAUTUVES. «
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS, FORMšIUS, KRAU- $ 

TUVES ir tt. «
Apdraadžiti gyvastį ir gveikatą. 
PADARAU VISOKIUS l)OK LE
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
4OM Brosdvav, So Boston. Mase

įvedė 5 centų mokesti ant 
gatvėkarių.

Ant viršutinių gatvėkarių 
Bostone Įvesta 5 centų mo
kestis, kuri tęsis per visą 
rugsėjo mėnesi. Kompanija 
nori išbandyt, ar daugiau’ji 
šitaip pelnys, nes kai reikė
jo mokėti 10 centų, tai dau
gelis gatvėkariais nevažia
vo. Tuneliuose ir ant elevei- 
terio pasilieka 10 centų.

I
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I
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I Telefonas: So. Boston 1058. E

Bay View Motor |

Peter Trečiokas ir
Jos Kapočunaa

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius h 
gerai patarnauja.

Lg Agentūra Studebaker ir Erakine 
Reikale kreipkitės ir gausit

Ln patenkintą patarnavimą.
H Pardavimo vieta:

549 E. BROADWAY
t! Taisymo vieta:
H 1 HAMLIN ST.,
H kampas E. Eight sL,
3 SOUTH BOSTON. MASS. 
nįsaS252S2S252525252S2SaSa52Sasasaji
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t Lietuviški skilandžiai .... sv. 35c i
| švieži sūriai nuo farmų. *
• Visokį tavorą pas mus galite gauti
t 
f 
4

Tel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurane* 
Justice of the Peaco

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadwav, So. Boston, Mass.

Į LIETUVIŠKA 
: BUČERNE
■ U1_:'___ „ ‘ ■
} parduodame pigiausia kaina.
I sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius 
t gus. Chop Suev—3 svarai ..
| Pagardinimui Chop Suey, 
I tok.it China Boy Soy Sauce, 
♦ už bonką.

I
.Ii

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių V aistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. \ ais- 
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

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

Kampas Broad'vay, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

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

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

Dr. KILLORY• *X*M*4Vt»*
60 SCOLLAY SUUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

k

LAIDOJIMUS* 
kuriuos paveda* 
mano prižiurčji-< 
mui, visuomet < 
būna patenkinti, 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. * 

Mano kaina* 
visiems ir visur, 
vienoda. <

4

J JONAS PETRUŠKEVIČIUS *
, Lietuvis Graboriua *
> 162 Broadway, So. Boston. Maaa.,
J Residence: 313 W. 3-rd street. <
► Telefonas: So. Boston 0304-W. J
+*****+++**+++***+******»

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

vos ir visados šviežias Dieleu 
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.

Užlaikome geriausią tavorą
Mč-J

J pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS
J STRAND ( ASH M ARK ET .
• 331 BROADVVAY, SO. BOSTON.i
i Telefonas: So. Boston 0551. j

Du Metai Išmokėjimui

PLUMB1NG & HEATING
P0WERS & MEHEGANS 

So. Boston.
---- Milton 6211■500 Broadway,

Tel. So. Boston 4599-
v®

I

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

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

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

Kaina .... |2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.


