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MASKVA REIKALAUJA 
BALTAGVARDIEČIŲ TURTO
CARO “GVARDEICAI” Į tu vandeniu 

STOVI PARYŽIUJE. vos užsienio
---------  # . sąrąs tuojaus prisiuntė Fran- 

Jų pulkas yra subirėjusios euzijos užsienio reikalų mi- 
Vrangelio armijos liekana, nisterijai aštrų protestą dėl 

šitos baltgvardiečių demon
stracijos. Leisdama tokias 
demonstracijas, sako jisai, 
franeuzų vyriausybė rodo 
savo nedraugiškumą pripa
žintai Sovietų valdžiai. Ir 
prie šitos progos bolševikai 
vėl reikalauja, kad šita caro 
kazokų organizacija Pary
žiuje butų likviduota ir jos 
turtas atiduotas Sovietams.

Franeuzų valdžia aiški
nasi, kad Francuzijoj jau 
nuo senų laikų yra įsigyve
nęs paprotys teikti politi
niams pabėgėliams prie
glaudą ir leisti jiems laisvai 
gyventi, jeigu jie nedaro jo
kių sąmokslų prieš pripa
žintąsias valdžias. Gi šitie 
Vrangelio armijos likučiai 
tokių sąmokslų nedarą, to
dėl franeuzų valdžia ir ne
galinti jų organizacijos už
daryti.

Komunistai, žinoma, nuo
latos šaukia, kad baltgvar- 
diečiai daro prieš juos są
mokslus. Bet baltagvardie
čiai iš savo pusės daro to
kius pat užmetimus komuni
stams. Pavyzdžiui, jie sako, 
kad komunistai jau kelis 
kartus mėgino pavogti mi
nėtus aukso indus iš kazokų 
seifo. Bet ir vienų ir kitų 
kaltinimai neturi įrodymų.

Kuo tas ginčas pasibaigs, 
sunku iš kalno pasakyti, bet 
auksinių indų bolševikai 
turbut negaus.

apliejo. Mask- 
reikalų komi-

Paryžiaus priemiesty yra 
apsigyvenusi nedidelė sve
timšalių armija, kuri vis ti
kisi susilaukti progos kada 
nors išeiti į kovos lauką. Tai 
yra generolo Vrangelio ar
mijos liekaną. Skaitytojai 
turbut atsimena tuos audrin
gus laikus po didžiojo karo, 
kada Vrangelio armija siau
tė pietų Rusijoj. Ją rėmė 
franeuzai ir anglai, kurie no
rėjo nuversti Rusijoj bolše
vikų valdžią. Galų gale bol
ševikai Vrangelį sumušė ir 
daug jo armijos paėmė ne
laisvėn, bet likusioji jos da
lis su savo vadais susėdo į 
laivus ir pabėgo per Juodą
ją Jurą į užsienį. Vieni vran- 
geliečių tuomet apsistojo 
Konstantinopoly ir tenai bu
vo aliantų užlaikomi; kiti 
jų atsidūrė Afrikon, o da ki
ti Paryžiun.

Paryžiuje dabar yra 160 
tos armijos kareivių ir apie 
20 karininkų. Kareiviai dir
ba dirbtuvėse, o karininkai 
linksminasi kabaretuose 
prie šampano ir moterų, nes 
pinigų jie turi į valias.

Šita baltgvard iečių grupė 
nešioja “Imperatoriškos 
Gvardijos Kazokų Pulko” 
vardą. Gi to vardo pulkas 
buvo įkurtas dar Rusijos ca
ro ‘ Petro Didžiojo laikais ir 
yra dalyvavęs daugely mū
šių: su švedais ties Poltava, 
su japonais ties Mukdenu, 
su vokiečiais ties Tannen- 
bergu ir kitur. Pradedant 
nuo Petro Didžiojo ir bai
giant Mikalojum Paskutiniu, 
kožnas caras sykį ant metų 
turėdavo su tuo pulku pie
tus, prie kurių būdavo var
tojami gryno aukso indai.

Kalbamieji Paryžiaus bal
tagvardiečiai tebeturi tuos 
indus savo žinioje ir šian
dien. Jie esą verti labai 
daug pinigų ir laikomi su
krauti didelėj geležinėj šė
poj, kurią tam tikslui dova
nojusi viena turtinga ameri
kietė, kuriai labai patikę ka
zokų vyrai.

Sovietų valdžia jau kelis 
kartus darė franeuzų vyriau
sybei reikalavimų, kad tas 
turtas butų iš baltgvardie- 
čių atimtas ir atiduotas ko
munistų fondui, nes jis pri
klausąs Rusijos valstybei.

Franeuzų vyriausybė ne
nori to daryti. Juk nelabai 
senai da ji rėmė tuos caro 
kazokus, kad jie nuverstų 
bolševikų valdžią. Tai kaip
gi dabar juos skriausti? Bet, 
iš kitos pusės, su Sovietų 
valdžia irgi užmegsti jau 
“draugiški” ryšiai. Taigi 
franeuzų vyriausybės padė
tis tarp šitų baltgvardiečių 
ir bolševikų gana kebli. Nei 
vienų užtarti, nei kitų.

Dabar vėl kilo naujas 
triukšmas. Šiomis dienomis 
šitie kazokai, augaloti ir 
liemeningi milžinai, su ūsais 
kaip linų pluoštai, išsirikia
vo pilnoj savo uniformoj, 
su ginklais, ir įtaisė paradą 
svarbesnėse Paryžiaus gat
vėse. Sovietus tas kaip karš-

Fordas Neprisilei
do Fašistų Vadų.

Hitleris norėjo gauti iš jo 
20,000,000 markių savo 

partijai.
Dabartiniu laiku Ameri

kos automobilių fabrikantas 
Henry Fordas važinėjasi po 
Europą jieškodamas rinkų 
savo “fordams.” Pereitą są
vaitę jis sustojo Muencheno 
mieste, Bavarijoj. Pasinau
dodami šita proga, vokiečių 
fašistai nusiuntė pas jį savo 
delegaciją pasikalbėti. Bet 
Fordas atsisakė su fašistų

GYVENO ANT ŽALIOS 
ŽUVIES IR KRAUJO.
Iš Australijos pranešama, 

kad kiniečių laivas užklydo 
į Paukščių Salą ir rado tenai 
35 žmones, kurie daugiau 
kaip mėnuo laiko gyveno 
tenai maitindamiesi vien tik 
žalia žuvimi ir paukščių 
krauju. Ant salos nėra jokių 
augmenų nei gyvybės, iš
skyrus jūrių paukščius. Tie 
žmonės pateko ant jos po to, 
kaip audra išmetė ir sudau
žė į krantą jų valtį, kurioj 
jie įrėši per Bandos Jurą. 
Kai kurie jų dabar buvo jau 
bevek pamišę nuo alkio ir 
vargo. Visa jų kompanija . . _ . --—
maitinosi tomis žuvimis, ku-. lyderiais kalbėtis ir jų visai • _ _ ••__ ___ • __ ___ • •

HAMBURGO SENATO
RIAI ŠELPS BEDARBIUS.

Žinios iš Hamburgo sako, 
kad to miesto-respublikos 
senatoriai nutarė skirti po 
10 nuošimčių nuo savo algų 
bedarbių naudąi.

BĖGDAMAS NUO MER
GINŲ NUOGAS VYRAS 

KRITO NEGYVAS.
Jacob Banta, 21 metų am

žiaus vaikinas iš Haledon, 
N. J., nuėjo anądien į Ram- 
po upę maudytis. Jis įlipo į 
vandenį be maudymosi kos
tiumo. Tuo tarpu atėjo ton 
vieton būrys merginų. Ban- 
:a iššoko iš vandens ir nuo
gas leidosi miškan, o mergi
nos paskui jį. Bėgant jam 
sustojo širdis ir jis krito ne
gyvas. Kada merginos jį su
rado, jis buvo jau negyvas.

VARNAI UŽKAPOJO 
KŪDIKI.

Netoli Grodko, Molodeč
no apskr. (Rusijoj), buvo 
rastas sukapotas vaiko lavo
nas. Pasirodė, kad vaiką už
kapojo varnai ir kad jis mi- 
•ė baisiose kančiose. Vaiką 
buvo pametusi motina, no
rėdama tuo paslėpti, kad tu
rėjo neteisėtą kūdikį.

rios jiems pasisekdavo pasi
gauti apie salos pakraščius. 
Ugnies jie neturėjo, todėl 
žuvį valgė žalią. Vandens 
taipgi nebuvo (jūrių van
dens gert negalima), todėl 
jie gesino savo troškulį 
paukščių krauju.

TAI BENT PROLETARAI.
Budapeštas. — Budapeš

to policija paskelbė praneši
mą apie sukastą pas nesenai 
suimtą komunistų vadą Fol- 
des garderobą. Tas praneši
mas sukėlė didelę sensaciją.

Pasirodo, kad tas komu
nistas turėjo nemažiau, kaip 
40 įvairių puikiausių kostiu
mų, 45 poras batų ir labai 
daug švelniausių šilkinių 
baltinių. Jo mylimoji ir sek- 
ietorė p-nia Fink turėjo 
daugiau kaip 50 suknelių, 
53 poras batų, 4 kailinius 
apsiaustus ir 18 skrybėlių.

X ,

WYOMINGE PRISNIGO 3 
PĖDAS SNIEGO.

Wyomingo valstijoj pe
reitą sąvaitę pasirodė tikra 
žiema. Pradėjo smarkiai 
šalti ir paskui užėjo didelės 
sniego pūgos. Kalnuose pri
snigo 3 pėdas sniego.

BRAZILIJOJ NULIN- 
ČIUOTA DU POLIC- 

MANAI.
Sao Laurence miestely, 

Brazilijoj, minia nulinčiavo 
du policijantu, kurie buvo 
užmušę vieną ūkininką, ne
norėjusį pasiduoti kratai. 
Jiedu jieškojo pas jį ginklų.

Bolševiką Diploma
tas Atsisako Grįžti 

Namo.
Rusijos diplomatijoj atsi

rado d a vienas “nevozvraš- 
čencas.” Tai Aleksandras 
Soboliovas, karo ir laivyno 
patarėjas prie Sovietų am
basados Švedijoj. Sakoma, 
kad jis pasisavinęs ir $1,000 
Sovietų pinigų.

Vyriausis bolševikų tribu
nolas Maskvoje užtai ap
skelbė jį “darbininkų ir val
stiečių priešu” ir liepė kon
fiskuoti visą jo turtą Rusi
joj.

PER AUDRĄ ŽUVO
30 ŽVEJŲ.

Francuzijos pakrašty 
reitą sąvaitę per audrą ant 
jūrių žuvo 30 žvejų. Dau
giau kaip 100 laivų tą diena 
negalėjo sugrįžti namo.

pe-

neprisileido. Tuomet fašis
tų delegacija su vyriausiu 
savo erštu Hitleriu priešaky 
susigavo vieną Fordo arti
mųjų draugų ir jam išdėstė 
savo reikalus. Jie pasisakė 
norį gauti iš Fordo 20,000,- 
000 aukso markių paramos, 
savo partijos agitacijai. Ži
noma, jie nieko nepešė.

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
PATS PASIKORĖ.

York, Pa. — Netoli nuo 
šio miestelio farmerys var
du Dietrich užmušė savo 
žmoną, keturis vaikus, o 
ant galo ir pats pasikorė. Ši
tos baisios tragedijos prie
žastis buvo finansinis nepa
sisekimas. Laikas buvo jau 
suėjęs atmokėti bankui $3,- 
800 paskolos, o Dietrich ne
turėjo pinigu. Todėl ir pa
liktame laiške jis sako: “Ne
galėjau palikti vargui savo 
vaikų ir pačios ir mes visi 
nutarėm mirti kartu.”

AUTOMOBILIUS SUŽEI
DĖ 156 METŲ TURKĄ.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke automobilius sunkiai su
žeidė pagarsėjusį Zaro 
Aghą, 156 metų amžiaus 
turką, kuris nesenai atva
žiavo Amerikon pasipiniga
vimo tikslais.

Išgyvenau Turkijoj 156 
metus, jis sako, ir niekas 
man piršto neįdrėskė, o čia 
vos tik žengiau į gatvę, tuo
jaus civilizacijos išradimai 
sulaužė man kaulus.

FORDAS NUPIRKO PIR
MUTINI VOKIEČIŲ 

AUTOMOBILI.
Iš Mueancheno praneša

ma, kad Fordas nupirko te
nai Benzo modelio automo
bilių, kuris buvo padalytas 
1888 metais ir dabar stovė
jo muziejuje. Tai buvo pir
mutinis Vokietijoj padary
tas automobilius. Jis turi tik 
tris ratus. Fordas parsiveš 
jį į savo muziejų.

MOTERIS TEISME ŠOVĖ 
TEISĖJĄ IR ADVOKATĄ.

Enido miestely, Oklaho- 
mos valstijoj, našlė vardu 
Douthitt apskundė teisman 
savo advokatą, kuris pralai
mėjo jos 7 bylas, reikalau
dama iš jo atlyginimo už 
tai. Teisėjas Sutton jos 
skundą atmetė. Tuomet mo
teris atsistojo, išsiėmė re
volverį ir pradėjo teisme 
šaudyt. Vieną šūvį paleido 
buvusiam savo advokatui, 
antrą teisėjui, o trečią taikė 
kitąm advokatui, bet buvo 
nuginkluota.

175 ŽMONĖS ŽUVO PER 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Tažikistano respubli
koj, Šalinabado apielinkėj, 
buvo smarkus žemės drebė
jimas, per kurį 175 žmonės 
buvo užmušti ir 300 sužeisti. 
Sunaikinti 7 kaimai.

APVIRTO AUTOBUSAS 
SU MOKINIAIS.

Į šiaurę nuo Rochesterio 
pereitą sąvaitę apvirto auto
busas, kuriuo vaikai važia
vo mokyklon, šeši mokiniai 
buvo sužeisti.

ŠEŠI ŽMONĖS PRIGĖRĖ, 
22 IŠPLAUKĖ.

Netoli Žaros uosto, Jugo
slavijoj, nuskendo didelė 
laivė su vynuogėm, šeši 
žmonės su ja prigėrė, o 22 
išplaukė į krantą.

KINIJOJ PLEČIASI 
MARAS.

Žinios iš Peipino sako, 
kad bado apimtose vietose, 
Kinijos šiaurėj, pasirodė 
maro epidemija. Nusigandę 
žmonės bėga iš tų vietų, pa
likdami krūvas nelaidotų la
vonų.

Bolševikai Sušaudė 
48 Žmones.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę slaptoji 
bolševikų policija suėmė ir 
sušaudė 48 “kontrevoliucio- 
nierius.” Sovietų žinių agen-
turą Tass vadina juos “kont- 
revoliucionieriais” dėlto,

NAMIE GALIMA DARYTI 
ALŲ IR VYNĄ

TAIP SKELBIA PROHI
BICIJOS VIRŠININKAS.

Vynuogių kompanijos žada 
duoti pagalbą, jeigu kam 

pasidarytų bėdos.
Amerikos prohibicija jau 

suklupo. Jau pats prohibici
jos direktorius Woodcock 
paskelbė iš Washingtono, 
kad žmonės gali pasidaryti 
namie savo reikalams alaus 
ir vyno, ir joks prohibicijos 
agentas neturi teisės jų areš
tuoti užtai. Netik areštuoti, 
bet ir krėsti neturi teisės.

Vienu žodžiu, prohibici
jos viršininkas pareiškė, kad 
prohibicijos įstatymas ne
gali piliečio namų pasiekti, 
jeigu tas pilietis svaiginamų 
gėrimų niekam nepardavi
nėja. Kad prohibicijos agen
tas gautų varantį krėsti 
žmogaus namus, tai jis pri
valo pirma įrodyt, kad tuose 
namuose yra pardavinėjami 
svaigalai. Reiškia, kur jie 
nėra pardavinėjami, tenai 
prohibicininkai neturi teisės 
savo nosį kišti.

Tai taip pasakė prohibi-1 
cijos direktorius.

Dabar gi tą patį patvirti
na ir Federalinė Farmų Ta
ryba. Ji davė net valdžios 
paskolą Californijos vynuo
gių augintojams ir užtikrino 
juos, kad jie gali legaliai da- ! 
ryti iš vynuogių sunką ir

pardavinėti ją žmonėms, 
kurie paskui gali pasidaryti 
sau vyno namie. Ir vynuo
gių augintojų sindikatas da
bar skelbia laikraščiuose sa
vo produktus. Jeigu jau 
kam pasidarytų kokių ne
smagumų su vietiniais val
dininkais, tai vynuogių sin
dikatas žada visuomet duo
ti tam pagalbos.

Tai yra visai netikėtas 
krypsnis prohibicijos vyki- 
nime. Tam yra kelios prie
žastys. Visų pirma, republi- 
konų valdžia nori taikytis 
prie žmonių ūpo, kad laimė
jus ateinančius rinkimus. 
Žmonės yra priešingi prohi- 
bicijai, todėl valdžia ir pa
sakė, kad galit daryti na
mie alų ir vyną. Antra prie
žastis, tai pragaištingas pro
hibicijos atsiliepimas į že
mės ūkį. Farmeriai neturi 
kur dėti javų, jų kainos 
krinta, o alaus daryti negali
ma. Tai veda farmerius prie 
bankroto. Tas pats ir su vai
sių augintojais. Didelės far- 
mos Califomijoj, kurios iki 
šiol vertėsi iš vynuogių, da
bar atsidūrė ant bedugnės 
kranto, nes neturi kur dėti 
savo produktų. O kada ūki
ninkai bankrutuoja, tai ir 
visa šalis eina velniop. Tai
gi ir čia buvo labai svarbus 
veiksnys, kuris paveikė į 

‘prohibicijos įstatymo su
minkštinimą.

KL1UKSAI IŠSMALAVO 
ŽYDELI KOMUNISTĄ

Miami, Fla. — Ku KIux 
Klano teroristai čia pagrobė 
žydelį Weinbergą, kuris vis 
agituodavo už komunizmą, 
išsivežė už miesto, išrėdė, 
aptepė visą smala, paskui 
apibarstė plunksnomis ir pa
leido.

NORI IŠSTUMTI ATEI
VIUS IŠ VALDŽIOS 

DARBŲ.
Republikonų kongresma- 

nas Bacon iš New Yorko pa
darė federalinei valdžiai 
pasiūlymą, kad kontrakto- 
riai prie valdžios darbų sam
dytų tiktai buvusius karei
vius ir kitus šios šalies pilie
čius. Dabar kontraktoriai 
dažnai samdą ateivius, nes 
šie pigiau dirbą, o piliečiai 
vaikščioją be darbo.

ANGLIJOJ SUMAŽĖJO 
NEDARBAS.

Paskutinėmis dienomis 
Anglijoj truputį sumažėjo 
nedarbas. Rugsėjo 15 d. be
darbių buvo 2,103,413; tai 
yra 36,000 mažiau, negu sa
vaitė atgal.

kad jie stojo opozicijon 
prieš sovietų valdžią. Jų tik
slas buvęs “sunaikinti Rusi
jos maisto atsargą” ir tuo 
budu “numarint badu SSSR 
piliečius.” Kokiu budu jie 
butų galėję visos šalies mai
stą “sunaikinti,” Maskvos 
žinios nepasako.

AUTOMOBILIUS NUKRI
TO PO TRAUKINIU.
Coning, N. Y. — Pereitą 

sąvaitę vienas automobilius 
čia nusirito nuo kelio 90 pė
dų žemyn į pakalnę ir nu
krito ant gelžkelio. Kaip tik 
tuo laiku bėgo traukinys ir 
automobilių sudaužė į šipu
lius. Du žmonės buvo už
mušti ant vietos.

Lietuviškos Degti
nės Šmugelis 

Išaiškintas.
Paskutiniais laikais apie 

Bostoną lietuviški butlege- 
riai pradėjo pardavinėti 
“importuotą iš Lietuvos val
stybinę degtinę.” Ir ištikru- 
jų, ji taip panaši į Lietuvos 
“valstybinę,” kad Amerikos 
valdžia pradėjo teirautis, 
kokiu keliu ji iš Lietuvos į 
Ameriką patenka. Ir, kiek 
mums teko girdėti, Lietuvos 
vyriausybė turėjo tuo klau
simu aiškintis Dėdei Šamui. 
O pasiaiškinimas buvęs 
toks, kad toji neva Lietuvos 
“valstybinė” degtinė nie
kad nėra Lietuvoje buvus. 
Ją gamina .Bostono prie
miesčio Chelsea žydeliai ir 
Lietuvos valdžia užtai neat
sakanti.

Nelaimė Anglių 
Kasykloj.

Užmušti 4 maineriai, jų tar
pe M. Sabaliauskas.

Pottsville, Pa. — Šiomis 
dienomis Sherman Coal Co. 
kasykloje čia įvyko nelai
mė, kurioje 4 maineriai bu
vo užmušti, o du sužeisti. 
Musų korespondentas drg. 
A. J. Banišauskas praneša, 
kad šitoj nelaimėj nukentė
jo ir du Sabaliauskai. Leo
nas Sabaliauskas buvo sun
kiai sužeistas, o M. Saba
liauskas užmuštas. Nelaimė 
įvyko skaldant dinamitu an
glį. Užmuštasis Sabaliaus
kas buvo kilęs iš Suvalkijos, 
Seiminiškių kaimo, Simno 
parapijos. Amerikoje buvo 
išgyvenęs 29 metus ir turėjo 
jau 46 metus amžiaus. Ve
lionis priklausė prie SLA.

10BANKININKAS GAVO 
METŲ KALĖJIMO.

Buvusis Worcesterio ban
kininkas, Emest L. Smith, 
gavo 10 metų kalėjimo už
tai, kad pavogė iš banko 
$38,000. •

DESPOTAS GERBIA 
DIKTATORIŲ.

Abysinijos despotas kara
lius apdovanojo Italijos dik
tatorių Mussolinį medalium.

ANGLIAKASIŲ MUŠ
TYNĖS.

Duųuoin, III. — Pereitą 
pėtnyčią čia susimušė dvie
jų frakcijų angliakasiai. 
Viena frakcija stojo už nau
ją uniją, kuriai vadovauja 
Howat ir Fischwick, o kita 
laikosi senos United Mine 
Workers unijos, kuriai va
dovauja Lewis. Muštynėse 
dalyvavo apie 100 mainerių. 
Du maineriai buvo subadyti 
peiliais, o keliolika buvo 
kumščiomis apkruvinta. A- 
reštų nebuvo.

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
VYRIAUSYBĖ.

Pereitą sąvaitę rezignavo 
Austrijos ministerių kabi
netas su premjeru Schobeni 
priešaky.

REZIGNAVO EKVADO
RO PREZIDENTAS.

Šį panedėlį rezignavo Ek
vadoro respublikos prezi
dentas Isidro Ayora. Savo 

; rašte kongresui jisai aiški
na, jog pasitraukia iš vietos 
tuo tikslu, kad kongresas su
rastų tinkamesnį žmogų jo 
vieton. Respublikos finan
sai paskutiniais laikais labai 
suirę; jis bandęs sustiprinti 
juos sumažindamas išlaidas 
armijai. Tai nepatikę kai 
kuriems kongreso nariams 
ir prieš jį pradėję bruzdėti 
armijos karininkai. Dėl šitų 
priežasčių Ayora ir atsista
tydinęs.

Connecticut valstijoj, ne
toli Brookfieldo, perkūnas 
užmušė 7 karves ir bulių.
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metu neatei-

ii* kitus su- 
kad fašis-

stovio buvimas pas mus yra 
kvalifikuojamas normališko 
gyvenimo sąlygų sustingimu.

“Musu manymu, opozicijos 
laikraščiams cenzūra yra per- 
menka. Ir cenzūrai esant, vis 
dėlto opozicijos laikraščiai gan 
palaidus. Tokiai padėčiai esant, 
cenzūrą galėtų pakeisti tobu
las spaudos Įstatymas, apsau- 
gojąs spaudos padorumą. Stro
pi spaudos priežiūra turi likti 
ir ateičiai.”

nustato
Girdi, jokios 

nereikia.

Tai ve tie planai, kuriuos 
Lietuvos fašistai užsimoję 
vykinti. Mums, gyvenan
tiems laisvesnėj šaly, jie at
rodo begalo šlykštus ir pra
lenkia net Rusijos caro ir 
Muravjovo laikus.

LIETUVOS FAŠISTAI 
PATYS APIE SAVE. 

Išėjusio j tautininkų bro
šiūroj, “Gyvenamojo mo
mento klausimai.” Lietuvos 
fašistėliai parodo save vi
sam nuogume.

Ši brošiūra gimė po to, 
kaip jie nuvertė Voldema
rą. Joje stengiamasi įrodyt, 
kad Voldemaras ir jo poli
tika buvo “no good."

Voldemaras, girdi, netu
rėjęs jokios politiškos lini
jos. Kuomet kiti tautininkai 
tuo reikalu kreipdavęsi i 
Voldemarą, tai šis atsaky
davęs, kad—

“...politišką liniją 
pats gyvenimas, 
rašytos programos 
Iškėlė gyvenimas vieną klausi
mą. tą klausimą ir spręsk, iš
kėlė kitą — vėl spręsk, žodžiu, 
apgalvotos tolimesniam laikui 
programos nebuvo. Ta progra
ma buvo vienadienė.

Toliau ekstra tautininkai 
aiškina, kad Voldemaras 
norėdamas vienas diktato
riškai valdyti, rėmėsi “Gele
žiniu Vilku.” tą organizaci
ją naudojo prieš tautininkų 
sąjungą ir kiršino vienus 
prieš kitus.

Apie save smetoniniai 
tautininkai sako:

“Mums atrodo, kad šiandien 
aiškumo yra daugiau. Mes 
orientuojamės i naują Konsti
tuciją. Visai kitas klausimas, 
kuomet ši Konstitucija turėtų 
būti vykdoma. Paskubomis čia 
nieko daryti nemanoma. Rei
kalingas gilus apgalvojimas 
dėl Konstitucijos vykdymo 
plano. Suprantama, jog eiti Į 
seno atminimo parlamentariz
mą mes nemanome. Jis jau ne
grįš, nes atgyveno savo amžių. 
Tad fašizmas ar parlamenta
rizmas? Visas dalykas, kaip 
kas fašizmą supranta. Praktiš
kai šiandien aišku, kad itališko 
fašizmo Lietuvai kopijuoti ne
galima.”

Čia fašistai aiškiai pasi
sako, kad jie nesiskaito net 
su savo pagimdyta “konsti
tucija.”

Prie parlamentarizmo jie 
nemano grįžti ir diktato
riaus tol. kol sprandus nusi
suks.

Nors Italijos fašizmą stu
dijavo keli tautininkų tūzai, 
bet jo esą Lietuvoj kopijuo
ti negalima ir todėl tautinin
kai mėgins sutverti “savajį” 
fašizmą.

Kalbėdami apie prezi
dentą. Lietuvos fašistai sa
ko. kad jį rinks atstovai; bet 
kokie atstovai ir kas tuos 
“atstovus” rinks — iu “kon- 
stitucija” nepasako ir todėl, 
girdi, reikia paruošti apgal
votą įstatymą, kuris numa
tytų atstovų rūšį. Aišku kaip 
diena, kad tas įstatymas at
stovais būti leis tik fašis
tams — bajorams.

Su seimo rinkimais, gir
di, nėra ko skubėti, nes kra
štas nėra jo ištroškęs. Čia 
fašistai begėdiškai juokiasi 
iš prispausto piliečio. Kas 
juos įgaliojo krašto vardu 
kalbėti? Ar jie atsiklausė 
krašto nuomonės? Ne.

Kalbėdami apie karo sto
vi, apie cenzūrą 
varžymus, sako, 
tams

“...Į galvą šiuo 
tų laikraščių palaidumo nesu
drausti arba susirinkimams se
ną šeiminę laisvę grąžinti. Šie 
reikalai tečiau privalo būti su
reguliuoti teisiškai, tam tikrų 
Įstatymų. Laikraščių palaidu
mui kelias bus užkirstas. Karo 
stovio reikalai galėtų gauti ki
tą formą. Šie valdžios žygiai 
yra pageidautini, užsieny klai
dingiems apie musų gy\enimą 
komentarams pašalinti. Užsie
niečių akyse nuolatinis karo

IŠ ISTORIJOS.
Kaune einantis “Musų 

Rytojus” rašo:
“Keistučio tėvas Gediminas 

laivo galingas valdovas. Jo sū
nus ir dukterys nesidėjo į po
ras su tėvo pavaldiniais. Vy- 
riausis sūnūs, Algirdas, buvo 
vedęs Vitebsko kunigaikštytę; 
antras sūnūs, Liubartas, išėjo 
Į žentus pas Voluinijos kuni
gaikštį. Viena duktė ištekėjo 
už mozūrų kunigaikščio Boles
lovo. antra — už Lenkijos sos
to įpėdinio Kazimiero, trečia— 
už Tveriaus kunigaikščio, ket
virta — už Maskvos kunigaikš
čio. Galimas daiktas, kad ir 
Keistutis buvo apvezdintas su 
kurio nors kaimynų valdovo 
dukra, nes yra labai rimto pa
grindo manyti, kad Birutė bu
vo antroji Keistučio žmona.
.“Vyriausias Keistučio sūnūs 

Patigras. J348 metais buvo 
jau subrendęs vyras ir yra tuo
met Įrašytas istorijos lapuose, 
kaip veiklus karys ir sumanus 
Keistučio bei Algirdo padėjė
jas. Tuo tarpu, duktė Ringailė 
ištekėjo tik 1392 metais. Vadi
nasi. Patigras turėjo būti be
maž 50 metų vyresnis už savo 
seserį Ringailę. Sunku many
ti. kad juodu abu galėjo būti 
vienos motinos vaikai.

“Nors tikrai nėra nustatyta, 
kuriais metais Birutė ištekėjo 
už Keistučio, bet apytikriai 
spėjama, kad tatai turėjo atsi
tikti apie 1350 metus, kada gi
mė Vytautas didysis, kuris 
skaitomas pirmutiniu Birutės 
kūdikiu. Jeigu šitie spėliojimai 
apie Keistučio šeimyną yra 
teisingi, tai ištekėdama Birutė 
rado savo vyro rūmuose tris 
posūnius ir vieną podukrą. 
Vargu begalima manyti, kad 
jaunos pamotės gyvenimas pa
čioje pradžioje galėjo būti la
bai džiaugsmingas, ypač, kad 
posūniai buvo jau suaugę vy
rai. Jos našta turėjo pasidary
ti dar sunkesnė, kai atsirado 
savi vaikai, o jų išaugo šeše
tas: Vytautas. Tautvilą. Zig
mantas ir dukterys Miklausa, 
Danutė ir Ringailė.

"Tokios skaitlingos šeimos 
auklėjimas gulėjo ant vienos 
Birutės pečių. Kunigaikštis 
Keistutis, tais laikais, savo 
krutinę Lietuvos laisvę dangs
tė ir be paliovos buvo karo žy
giuose. Pakaks priminti, kad 
kryžiuočių ir kalavijiečių orde- 
nai daugiau 100 kartų buvo už
puolę Keistučio žemę. Pats 
Keistutis puolė abu ordenu 
apie 40 kartų; o kur karai su 
lenkais ir kitais Lietuvos prie
šais? Tokia daugybė karų įvy
ko kokių 30 metų laikotarpy. 
Išeina, kad vidutiniai kiekvie
nais metais Keistutis turėjo 
atlikti kokius 5 karo žygius. 
Nesunku suprasti, kokiu šir
dies skausmu išlydėdavo kiek
vieną kartą Birutė savo myli
mąjį vyrą, o paskui ir sūnūs Į 
kruvinų kovų laukus.

“Nei viena moteris Lietuvo
je. rodos, nebus tiek širdgėlos 
pergyvenusi, kiek teko išken
tėti Birutei.”

Šitą ištrauką mes teikiam 
• savo skaitytojams todėl, kad

1
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Ar Žemės Drebėjimas Yra

ant Italijos žmonių už jų pa naikinimas žemės drebėji-

Tas šešių žodžių atsakimas 
į tą paklausimą, kodėl taip 
daug Nauja Angliecių perka 
La Tourame Kavą.

Po baisaus žemės drebėji- fkuose, ir potvimai, ir ligos, ir 
mo. kuris nesenai ištiko pie
tinę Italiją, keisti ginčai ki
lo tarp Italijos dvasiškuos ir 
laikraščių.

Neapolio, Milano • ir Ge
nujos kardinolai pareiškė ti
kintiesiems, kad žemės dre
bėjimo priežastimi buvusi . -

visos kitos nelaimės.
Bet žmonija stengiasi su 

tomis nelaimėmis kovoti. 
Kaip išvengti žemės drebė
jimų, tiesa, dar kol kas nie
kas nežino: bet architektai 
moka pastatyti namus, ku
rie nesugriuva net žemei

Dievo rūstybė.” Ponas Die- drebant Tuo sumažinamas 
vas, gii-di, labai užsirūstinęs l gyvybių žuvimas ir turto su- 

’ 2 ‘ • naikinimas žemės drebėji-
šiieidimą’ir nepadoriu rubu mo metu. Žmogaus išmintis 
dėvėjimą, todėl juos ir nu-j taip pat dar nesugeba tvar- 

; baudęs. ‘Ateitv išvengti že-l^yti orą, bet juo labiau mok- 
mės drebėjimu, anot tų baž-Į^as daro įtakos i žemdirbys-

parodyt, jog patys tautinin-' 
kai pripažįsta, kad buvę Lie
tuvos kunigaikščiai niekuo 
nesiskyrė nuo kitų valdonų 
(su savo pavaldiniais nesi-! 
dėjo į porą l ir. kad jie buvo Į 
tuščios garbės ir turtų jieš- j 
kotojai (Keistutis pats pa- Į 
daręs daugiau kaip 40 už
puolimų ).

Be to, keldami į padan-1 
ges Vytautą. Lietuvos fašis
tai nori įrodyti, kad ir jo j 
motina Birutė yra verta 
“šventosios” vardo.

Aukštinki! ir garbinkit 
kunigaikščius, bet liaudis to 
nedarys.

RINKIME 1905 METU I 
MEDŽIAGĄ.

Tokiu straipsniu drg. S. 
Kairys kreipėsi į visuomenę. 
Ar atsiliepė i tai plačioji j 
Lietuvos visuomenė—mums 
nežinoma, tik Amerikos lie
tuviai ši klausimą kaip ir 
pamiršo.

1905 metais, t. y. prieš 25 
metus. Rusijos ir Lietuvos 
liaudis bandė atsikratyti 
despoto caro ir revoliucijos 
pagalba bandė nušluoti visą 
jo supuvusią kliką ir duoti 
darbo minioms laisvę.

Nors revoliucija tapo nu
slopinta. nors tūkstančiai 
darbininkų ir jų vadų žuvo 
nuo švino kulkų, kalėjimuo
se ir Sibyre, bet pasėtoji 
laisvės sėkla augo ir stiprė
jo. Kovotojų krutinės virto 
kietu granitu ir Į ji atsimušę, 
monarchų sostai subyrėjo.

Apie 1905 metų revoliu
cinį judėjimą "Socialdemo
kratas” štai ką sako:

‘1905 metu revoliucinis są
jūdis Lietuvoje nebuvo miniu 
tik gaivalinis krustelėjimas. 
Musų liaudis stojo prieš seną
ją santvarką turėdama aiškius 
obaisius. ką ji nori panaikinti 
ir ką. naujo sukurti. Jos žygiai 
prieš caro despotijos atstovus 
ir Įstaigas Lietuvoje turėjo 
tikslo tik tam juos pašalinti, 
kad butų laisva vieta kurti 
naują politini gyvenimą.”

Prieš 25 metus ne vienas 
ir iš mus, amerikiečių, sto
vėjo tos liaudies eilėse ar 
jai vadovavo. Ne vienas iš 
Amerikoj gyvenančių lietu
vių. nuo kartuvių ar kulkos 
gelbėdamasi, atvyko į ši 
kraštą.

Ištikrujų tai svarbios su
kaktuvės. 1905 metai, anot 
drg. S. Kairio, tai pasakų 
metai.

Kad tie vargai, kad tie 
žygiai neišnyktų iš pasaulio, 
reikia juos surinkti i saugią 
vietą. To darbo ėmėsi Lietu
vos Socialdemokratų parti
ja ir tuo reikalu ji kreipiasi Į 
visuomenę šiais žodžiais:

"Mes kviečiame visus musų 
draugus: rinkime medžiagą
apie 1900—1905 metų Įvykius. 
Rinkime visokeriopą. — spaus
dintais ir rašytais dokumen
tais. atnaujinkim Įvykius at
minty ir juos surašykime. Su-

tę, tuo mažiau žemės ūkio 
pasisekimas priklauso nuo 
oro atmainų. Mokslo dėka 
žmogus vis sėkmingiau ko- 
voja ir su ligų epidemijomis, 
kurios seniau žmonijai buvo 
taip baisios.

Bet jeigu, kaip kardino
lai sako, tos žmonių nelai
mės Įvyksta Dievo valia, tai 
aišku, kad visą, ką išranda 
mokslas žmogui apsaugoti 
nuo nelaimių, yra priešinga 
Dievui. Sulig kardinolų pro
tavimu, išeina, kad Dievui 
geriausia patiktų, jeigu ne
būtų nei gydytojų, nei archi
tektų, nei inžinierių, nei ag
ronomų, ir kad žmogus be 
pasipriešinimo priimtų visas 
panašias nelaimes, 
vo valiai priešintis yra nuo
dėmė.

Aiškus dalykas, kad šito
kių “pamokinimų” nepriims 
nei Italijos žmonės, nei kitų 
šalių gyventojai. Juk nei 
pats popiežius nesielgia taip, 
kaip jisai turėtų elgtis sulig 
savo teorija.

Kai pats popiežius suser
ga, jis šaukiasi geriausių gy
dytojų pagalbos, o nepasi
duoda vien tik “Dievo va
liai.”

Gyvename XX amžiuje, o 
kunigija vis kartoja tai, ką 

; ji skelbdavo viduramžių lai- 
; kais, kada dar nebuvo nei 
• elektros, nei telegrafo, nei 

radio ir orlaivių.
Viskas keičiasi, o kunigi

ja nesikeičia ir nekeičia sa- 
, vo pamokslu turinio.

“L. U.”

nyčios šulų, busią galima 
tiktai tuomet, jeigu žmonės 
išsižadėsią “begėdiškų ma
dų ir pusnuogių maudymosi 
kostiumų.”

Italų spauda ėmė aštriai 
kritikuoti šituos kardinolų 
pareiškimus, nurodydama, 
kad tose srityse, kurias su
naikino žemės drebėjimas, 
gyvena daugiausiai sodie
čiai arba mažų miestelių gy
ventojai, kuriems naujosios 
prašmatnybės yra beveik vi
sai svetimas dalykas. Jei 
Dievas butų norėjęs bausti 
žmones už moderniškas rū
bų madas, tai jisai, be abe
jonės, butų pasirinkęs mies
tus su jų ponais.

Pažymėtina, kad šitame 
ginče Vatikanas atvirai sto
jo minėtųjų kardinolų pusė
je. Oficiališkas Vatikano or
ganas “Osservatore Roma
no” pripažįsta kardinolams 
teisę naudotis žemės drebė
jimu “dvasiškam žmonių 
pamokinimui ir švietimui.” 

i Vadinasi, Romos katali
kų bažnyčios vyriausybė lai-

rinkime materialius daiktus, 
kurie buvo musų žygių daly
viais ir primena ryškesnius ko
vų ir įvykių atsitikimus. Nu
fotografuokime žymesnių įvy
kių vietas, surinkime vietos 
žymesnių veikėjų atvaizdus. 
Musų draugai latviai, pamatę 
tam pačiam laikotarpy heroi- 
nes kovas, jau spėjo sudaryti | 
visą didžiuli muzėjų iš pirmo
sios revoliucijos laikų labai 
turtingą ir nepaprastai Įdomų.

“Mes buvom mažiau atydųs 
ateičiai ir veikėme sunkesnėse 
sąlygose. Mes netekome Parti
jos veikimo centro — Vilniaus. 
Kuklus Partijos archyvai cent
re ir vietose arba žlugo, arba 
pateko Į svetimas rankas. Dėl
to didžiulė rašytos ir spausdin
tos medžiagos dauguma jau 
yra dingusi. Bet mes dar turi
me jos — musų vyresniųjų 
veikėjų atminty. Iškeikime ir 
fiksuokime ją dabar. 1905 me
tu minėjimo proga, nes tai yra 
vienintelė ir pasaulinė proga 
atnaujinti pergyventus Įvy
kius. Todėl mes kreipiamės vi
sų pirma Į senuosius Partijos bučiavo, 
veikėjus — sura^kit savo at
siminimus. bendrus ir epizodi- Vilniuje tapo atidengtas ge

neralgubernatoriui Murav
jovui-Korikui paminklas. 
Vyriausybė jį pagerbė už 
tai, kad jis nuslopino 1863 
metų sukilimą, gliaudyda
mas ir pakardamas 1280 
asmenų ir tūkstančius pra
žudydamas Sibiro tyruose.

Paminklo atidengimo pro
ga socialdemokratų laikraš- Parlamente susidarė opozi-!
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tai melagiai ir provokato
riai pirmos rūšies.

Toliau Plečkaitis skun
džiasi, kad jo giminės ir pa
žįstami persekiojami vien 
už tai, kad jis su jais drau
giškai susirašinėja. Susira
šinėti su Plečkaičiu uždrau
sta net jo žmonai.

Ką Rašė Socialistai 
1899 Metais?

1896 metais įsikurusi Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija stojo ginti skriaudžia
mųjų darbininkų reikalus. 
Rusų caro rėžimas sunkia 
letena spaudė darbininkus, 
nedavė jiems nei išsižioti.

Tiems, kurie gėrė lietuvių 
kraują ir smaugė kiekvieną i 
drąsesni ir griežtesni žodi, 
valdžia : 
Koks biaurus dalykas! Ku
riuos liaudis keikė ir vadino 
budeliais, caras ir visa Ru
sijos ponija tuos glostė ir

statė paminklu^. kogj t0 nusistatymo, kad že-

1898 m. lapkričio 20 d.

neš Die-

nius; surašyki! ką galit ir at
simenat ir pristatykit Partijos 
centrui.”

Mes manome, kad prie 
šito kilnaus darbo gali prisi
dėti didelė anų laikų kovo
tojų dalis, kuri dabar gyve
na Amerikoj. Mes tikime, 
kad tie draugai ir prisidės.

PROVOKATORIAI.
Mes jau nesykį rašėm, 

kad visose diktatūrų šalyse 
milijonai mėtomi žvalgybai 

Į ir šnipų armijai. Lietuvos* 
diktatoriai nors jau baigia 
krašto turtus, miškus eikvo
ti. bet šnipų armijos nema
žina ir naujas provokacijas 
tveria.

Nepersenai šnipo Davi
dą vičiaus “parodymais” pa
siremdamas, žvalgybos vir
šininkas Rusteika paskelbė 
spaudai naują provokaciją 
prieš Lietuvos politinius 
emigrantu*.

Senu žvalgybos papročiu 
’ čia minimas buvo ir Pleč.- 

: kaitis, su kuriuo buk tai po
litiniai emigrantai vis dar 
palaiką santikius.

Šitos provokacijos nepa- 

“Lietuvos Žiniose” paskelb
tam jo laiške skaitome:

“Antrą syk pareiškiu, kad iš 
vokiečių kalėjimo nerašau nie
ko i Vilnių emigrantų komite
to nariui Januškiui ir todėl kri
minalinės policijos komunika
tas šiuo atžvilgiu neteisingas. 
Jei kriminalinė policija turi ga
vusi kelis mano laiškus iš Vo
kiečių kalėjimo, kurie yra 
‘svarbaus’ turinio, tai prašau 
juos ištisai paskelbti.”

Po šito viso ar galim Lie
tuvos fašistams tikėti? Ne. 
Nei per aguonos grūdą 
jiems tikėti negalima, nes

Šitos provokacijos nępą* 
kentė jau nei Plečkaitis ir

mės drebėjimas, tai ne gam
tos jėgų veikimo pasėka, bet 
sąmoningas Dievo darbas, 
arba, kaip musų žmonės sa
ko, “Dievo rykštė.” Dievas 
tyčia darąs tokias baisias 
nelaimes, kad žmones “nu
baustų už nuodėmes.”

Jeigu “Dievo rykštė” yra 
žemės drebėjimas, tai “Die
vo rykštė” yra ir blogi orai, 

! kurie sunaikina javus Iau-

Turkijoje Pasibaigė Diktatūra.

tis “Lietuvos Darbininkų 
Gynimo Aidas” 1899 m. į 
Nr. 1 rašė: į

“Iškilmingas atidengimas • “a iafta^ vadi^^^Li^- 
pammklo Muta\jo\ui ais-L^gg pai^jja? kurios prieša
kių aiškiausiai rodo mums,.st0Vėjo prezidentas Ke- 
kact caro rudeas ir toliau za-įmaj pa§a \ors buvo Turki- 
da muravjotįskai elgtis su:joj parlamentas, bet jis ne- 
Lietuya... Lai stovi gi ir lai !daug reiškė, nes opozicijos 
tyčiojasi is tuokiu tiesų jame nebuvo ir valdžios dar- 
zmomjos.is visokiu civihza-.^ njekas nekritikavo. Tai 
cijos naudų. dėt gausus pa- buvo beveik tas pats, ka vie
kelis caro prispaudimų duos no žmogaus valdžia.
per ateinanti žmonių sukili-i šitaip dalykams stovint, 
mą simteiįopą uzderejimą. vyriausybė sustin-
Ate^s valanda, kada žmones gO pasjdarė baisiai neran- 
baisiai atkeršys uz amžių gj Pradėio kilti nepasiten- 
sknaudas ir krauju pnspau-iginimas net či liaudinin. 
dejų numazgos patremptą kų tarpe> Galų gale 17 par. 
dabarjm> kojų liuosybes \ e-, iamento narių iš liaudinin- 
'’ay,a- ku partijos išstojo ir sudarė

Štai, kokiuo drąsumu jie1 opozicijos frakciją. Šiomis 
kėlė tada prieš caro jungą dienomis šita frakcija pasi- 
balsą ir kaip blaivai žiurėjo Skelbė jau liberalų partija, 
į ateitį. Jų žodžiai išsipildė: RUri griežtai pasisakė prieš 
1905 metais, lygiai prieš 25 valdžios politiką, 
metus, žmones sukilo ir bu- ■ Prezidentas Kernai Paša 
vo bekelią laisvės vėliavą, naujai partijai pritarė ir pa- 
bet tada dar nepasisekė. Ca- , reiškė, kad valdžia bus daug 
ras atsipeikėjo ir sukilimą sveikesnė ir įstatymai tobu- 
ųumalšino, bet neilgam. Po ]esni, kuomet opozicija juos 
16 metų nuvirto jis nuo sos-: kritikuos ir nurodinės silp- 
to ir daugiau “visagalis” ne-'nasias jų puses, 
beužlipo ant jo duoti įsaky- į Senasis ministerių kabi- 
mų liaudžiai per t---1---- 
Muravjovus, 
taip toliau.

cijos partija.
Iki šiol Turkijoj buvo vie- 

inos partijos diktatūra. Šąli

Pereitą savaitę pirmu kar
tu dabartiniame Turkijos 
parlamente prabilo formalė 
opozicijos partija. Jos lyde
ris Fethi Bey pasiprašė bal
so ir atsistojęs pareiškė, kad 
jo partija kovos prieš visą 
vyriausybės programą, bet 
kadangi premjeras Ismet 
Paša da nebuvo naują kabi
netą galutinai sudaręs, tai 
jis, opozicijos lyderis, tuo 
tarpu nuo kritikos susilaiky
siąs. Opozicijos partija rei
kalausianti tuojaus spaudos 
laisvės, sumažinimo mokes
čių, sustiprinimo Turkijos 
finansų, kurie prie diktatū
ros visiškai susmuko, ir ati
davimo teismui visų prasi- 
vogusių valdininkų.

Kai kurie politikos žino
vai spėja, kad šitaip kriti- 

įkuojamas Ismet Pašos kabi
netas neišlaikysiąs ir kad 
naują vyriausybę teksią su
daryti opozicijos partijai. 
Taigi diktatūra Turkijoj jau 
pasibaigė.

visokius netas su premjeru Ismet Pa- 
Rasputinus ir §a atsistatydino, kad davus’ 

prezidentui liuosas rankas 
i sudaryti naują vyriausybę, 
i Tiesa, prezidentas paskyrė 

_ '. nežinomi Ismet Pašą iš naujo ministe-
piktadariai pavogė iš Ro- riu pirmininku, bet paties 
kiškio pašto 14 apdraustų kabineto sąstatas jau bus 
laiškų ir 87 litus. pakeistas.

APVOGĖ PAŠTĄ. 
Rugsėjo 14 d.

REZIGNAVO FAŠISTŲ 
PARTIJOS SEKRETO

RIUS.
Pereitą sąvaitę atsistaty

dino Italijos fašistų partijos 
centro sekretorius Augusto 
Trati. Jo vieton paskirtas 
Giovanni Battista Giuriati, 
atstovų buto pirmininkas.

Turati išbuvo fašistų par
tijos sekretorium nuo 1926 
m. ir buvo tikras diktatorius, 
atsakomingas tik vienam 

‘Mussoliniui.

f i
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Gražiausia lietuvių koloni- Matytojai, nei pats Stalių-
ja. Įspūdžių žiupsnelis.
Jau porą kartų teko man 

lankytis Worcestery ir kiek
vieną kartą iš ten išsinešiau 
kuogeriausius įspūdžius. Ne
iškenčiu todėl šį tą nepasa
kęs apie juos.

Pas drg. Mozuraitį.
Pirmoj eilėj man teko su

sipažinti su drg. Mozuraičio 
šeima. Tokioj jaukioj at
mosferoj čia Amerikoj aš 
pakliuvau pirmu kart. Drau
giškumas, vaišingumas ne
apsakomas. Susirinko čia ir 
daugiau draugu ir visi nuo
širdus, malonus. Labiausiai 
čia man patiko, kad drg. 
Mozuraičio čia gimę ir išau
gę vaikai nei biskį nepras
tesni lietuviai kaip senojoj 
gimtinėj.

Pas “Aušrelę.”
Labai geras ir senas ma

no draugas A. Jonušonis, 
nusigabeno mane ant Ver- 
non st. Priėjom gražius rū
mus ir mano draugas suka į 
juos. “O kas čia gyvena?” 
—paklausiau aš. “Tai lietu
vių namas” — paaiškino 
draugas. Aš stebėjaus ir gė
rėjaus, kad vvorcesteriečiai 
toki gabus ir susipratę žmo
nės.

Apžiūrėję visą namą lei
domės žemyn. Čia radom 
didžiausį būrį jaunimo be
dainuojant. Mokino p. Dir- 
velis. Susipažinau su žymes
niaisiais ir nuošaliai atsisto
jęs klausiausi gražių liau
dies meliodijų.

Numatytą repertuarą bai
gė ir susimetę berneliai į 
krūvą, ėmė traukti grynai 
Lietuvos kaimo nekompo
nuotas dainas. Viens užve- 
džioja, kiti pritaria ir gau
nasi tikra sutartinė, kaip tė
viškės laukuose. Aš taip ir 
jaučiausi, aš ir prisiminiau 
bakūžę ir suoleli kur sėdė
davau ir klausydavau ne tik 
lakštučių, bet ir' bernelių 
dainų.

Ir visam šitam darbui va
dovauja gabi ranka, p. Dir- 
velis.

Tai buvo pirmas mano ap
silankymas Worcesterv.

Bolševikų piknike.
Rugsėjo 14 d., man pasi

taikė proga vėl Worcesterį 
atlankyti. Pirmiausia pa
kliuvau į pikniką. “Keno 
piknikas?” — klausiu pažįs
tamų. “Suvienytų draugijų” 
—paaiškina man. “Kokių, 
būtent? Ar čia yra ir SLA. 
kuopos ir visos kitos draugi
jos?” — vis teiravausi. “Ne! 
Čia yra tik bolševikų suvie
nytos draugijos.” A,a,a, — 
suprantu. Mat, bolševikai 
meta daug meškerių, stato 
daug bučių ir žmogus, kaip 
ta žuvis, ant vieno ar ant ki
to užsiveria. Sykį jau pa
kliuvai į jų bučių — tai be 
Mizaros akademijos 
eisi.

Prasidėjo pikniko 
gramą. Staliulionis 
gervė po pelkę žarginėja, 
įsakymus duoda, tvarko. Jis 
čia vyriausias viršininkas. 
Tiesa, jis yra aukštas ir 
ugiu. Savim, matosi, labai 
patenkintas, gurklį patem
pęs ir vaizduojasi daugiau 
žinąs už šituos, štai, nykštu
kus.

Buvo ristynės, kumštynės, 
dainos ir šokiai. Viskas pa
prasta, kaip visur. Tik štai, 
Staliulionis praneša publi
kai, kad dabar choras pa
dainuos “grikius,” o rusiš
kai, girdi, vadinasi “greče- 
nikai.” Ir tikrai choras už
traukė ukrainiečių dainą. 
Man tai buvo neprošalį pa
siklausyti, nes prieš 12 me
tų Ukrainoj gyvenau ir jų 
dainas mėgau. Keista man 
tas, kad bolševikų choras 
dainuoja tokias dainas, ku-

Jionis nesupranta. Nabagai, 
vis mat nori prilygti “ma- 
tuškai” Rusijai ir “neklai
dingam popiežiui Stalinui.

Po šitų ceremonijų atvy
kęs iš Lietuvos P. Daniušis 
pasakė prakalbėlę (žinoma, 
ne bolševikam, bet kitais su
metimais).

Pas kliubiečius.
Iš čia, vienas draugų, nu

sivežė į “Lietuvių Piliečių 
Kliubo” vasarnamį. Tai tik
ras žemės rojus. Gaila, jau 
buvo tamsu ir apylinkės ap
žiūrėti nebuvo galima* Vie
nok gražaus ežero paviršė 
blizgėjo. Jo apaugę krantai 
snaudė. Žiburių žiburėliai 
mirksėjo šen ir ten,jo p. Dir- 
velio muzika trenksmingai 
grojo ir jaunimas tancių šo
ko.

Pas “tavorykščius” nieko 
negavom užkąst, taigi kliu- 
biečiai tuojau pavaišino: 
sendvičiais, šuniukais ir viš
tos kulšim.

Pasivalgę ir pašokę, išbil- 
dėjom į Bostoną.

Smart vyrai tie worceste- 
riečiai! Jonyla

neiš-

pro- 
kaip

(zonui atėjus, lietuviai turi apskričio komitetas, kartu 
(svetainių, bet vasaros išva
žiavimams viena bėda. Ne
turėdami savo vietos, mes 

(rengiam po kelis piknikus 
j kartu, o kada turėtume savo 
atsakančią vietą, būt gali
ma išanksto paskirstyt kas 
kada turi rengt. Todėl pa
bandykim įsigyt atsakančią 
vietą. J. Virbickas.

BRIDGEPORT, CONN. 
Lietuvių judėjimas.

teto ir komisijų nutarimai I. Musų mieste taip sumažė- 
šie: Surengti prakalbų mar-'J° darbai, kad niekas tokios

su rengimų komisija, turėjo 
posėdį. Svarbesnieji komi- IŠ DARBO LAUKO

PITTSBURGH, PA.
Visokios žinios iš musų 

padangės.
Rugsėjo 6 d. Juozas Sem

sis taisė Jono Kazlausko stu- 
bos stogą ir kopėčioms lū
žūs krito ir užsimušė ant 
vietos. Pastaruoju laiku 
Semsis neprigulėjo prie jo
kios pašelpinės draugystės 
ir nors buvo vedęs ir turėjo 
šeimyną, bet su moteria bu
vo pasimetęs. Moteris su 
mergaite gyvena Clevelan- 
de, Ohio, tai laidotuvėmis 
rūpinosi Jonas Kazlauskas.

Semsio lavonas buvo pa
šarvotas pas Joną Žaroms- 
ką, ant Forbes st. Rugsėjo 
8 d. Semsis buvo palaido
tas lietuvių tautiškose kapi
nėse be bažnytinių apeigų. 
Laidotuvėse dalyvavo gana 
daug žmonių ir virš 20 ma
šinų. Mat, Semsis Soho lie
tuviams buvo gerai žino
mas per 20 metų. Ant kapi
nių tūlas bolševikėlis, iš 
South Sides, J. Urbonas net 
spyčių pasakė; tik iš to spy- 
čiaus daugiau juokų buvo, 
negu ko kito. Mat, tavorš
čius J. Urbonas buvo per 
daug paėmęs ant drąsos mė
nesėlio spindulių tai nežino
jo nei ką kalbąs. Suminėjo, 
kad velionis Semsis buvo 
darbininkas ir darbininkus 
visada kritikavo ir da kele
tą nesąmonių pasakė ir baig
damas spyčių patarė vi- 
įsiems sekti draugo Semsio 

begalo patenkinta? Ji sako! Pėdomis- Aš nežinau ar kiti 
kad juoduko jokiu budu ne
galima prilyginti prie balto 
vyro. Girdi, juodukai viską 
atlieka prideramai, daug ge
riau ir maloniau,kaip baltie
ji. Juodukai, girdi, tikri ak
toriai.

Aš mėginau atstovėti bal
tąją pusę, bet man tas nepa
vyko.

Reikia džiaugtis ir laukti, 
kad ir musų tauta, nors kar
tą, pasigamins tikrų “akto
rių.” Brooklyniškis.

II.

BROOKLYN, N. Y.
Bolševikų “sorkes.”

Musų bolševikai užsimo
jo padaryti didelį “progre
są” rasių tarpe. Jie, žut-but, 
nusistatė juodus negrus iš
baltinti, o baltus lietuvius 
pajuodint. Tuo tikslu, rugsė
jo 8 dieną jie surengė vaka
rėlį ir sukvietė kiniečius, 
turkus, japonus ir negrus.

Visos šitos tautos su musų 
lietuvaitėmis šoko, linksmi
nosi, bet, sako, dar nei vie
nas juodukas nuo to nepa- 
baltėjo.

Su viena lietuviška Mask
vos “drauge” man teko, poi 
to, pasikalbėti. Vakarėliu ji!s

seks Semsio pėdomis ar ne, 
bet tavorščius J. Urbonas 
tai tikrai seka. Velionis jau 
per eilę metų mėgdavo mė
nesėlio spindulius, kaip 
drg. J. Urbonas.

J. Semsis buvo apie 50 
metų senumo. Jaunesnis bū
damas buvo gana veiklus ir 
energingas: dalyvaudavo
lietuvių viešame judėjime. 
Šliupo laikais, kada laisva- 
manybės šalininkai kariavo 
su kunigais, Semsis buvo 
didelis šliupo garbintojas. 
Paskiau Semsis virto socia
listu. bet jo socializmas bu
vo mišinys Šliupo laisvama- 
nybės, Geležėlės “aidobliz- 
mo” ir Baltrušaičio “socia
lizmo.” Semsis buvo kiek 
skaitęs ir anarchistiškų raš
tų, nes daugiausia vadova
vosi anarchistiškomis idėjo
mis.

Laike pasaulinio karo at- 
įsiradus kairiasparniams, 

** j Semsis veikė su jais. Kairia- 
Į sparniams virtus bolševi- 

o - ‘ kais, Semsis nuėjo ten. At-
K_Cia^ a^kntys. Tode isiradus kairiemsiems pas

bolševikus, Semsis pradeda 
veikti su kairiaisiais, bet ne
ilgai trukus jis nesitenkina 
nei kairiaspamiais ir lieka 
be jokios partijos. Dabar jis 
keikdavo visas partijas, vi
sus veikėjus ir niekur nieko 
gero nematydavo, o tik ap
gavystes, darbininkų parda
vimus ir kitus blogumus. 
Semsis laike prakalbų mėg
davo įžeisti kitus savo, ne
va, kritikomis ir sukelti 
triukšmą. Metęs visas orga
nizacijas ir draugijas saky
davo, kad jos tik mulkina 
darbininkus. Iki mirties pri
gulėjo prie lietuvių tautiškų 
kapinių ir turėjo šėrą pir
kęs. Turbut nujautė, kad 
reiks mirti ir reikalinga nors 
vieta, kur pasikavoti.

Ii SLA. 3-čio apskričio 
komiteto posėdžio.

Rugsėjo 12 d. SLA. 3-čio

PITTSBURGH, PA. 
Visokios žinutės.

Lietuvos Operos daininin
kas Jonas Butėnas bus Pitts
burghe. Kadangi gerb. J. 
Butėnas dabar randasi A- 
merikoje, tai nori aplankyti 
ir savo senus pažįstamus, 
nes Pittsburghe jis gana 
daug darbavosi seniau. Va
žiuodamas pro šalį jis sustos 
Pittsburghe spalių 5 d. L. 
M. D. svetainėj ir duos kon
certą, kurį rengia SLA.!

burgho ir apylinkės lietu
viai, kurie norite dar kartą 
išgirsti Butėną dainuojant, 
minėtą vakarą atsilankykit.

Petras Valungevičius 
(Wallace) išėjo iš biznio, 
todėl tautiškų kapinių rei
kalu kreipkitės pas jį į na
mus: 103 Cherry Hill Street 
Carreck; arba telefonu, 
Carreck 1038-W.

L. M. D. nutarė atsišaukti 
Į Pittsburgho lietuviškus 
kliubus, kad susidėję nusi
pirkt gražią farmą dėl išva
žiavimų, vasaros laike. Pir
mas posėdis šaukiamas 15 d. 
spalių 7:30 vakare, L. M. D. 
svetainėj. Todėl, kurios 
draugijos gavo laiškus, ar
ba ir taip norėtų prisidėti, 
turi atsiųsti atstovus į posė
dį. Būt gerai, kad kuodau- 
giausia dalyvautų, nes tuo
met galima plačiau apkal
bėti tą klausimą, žiemos se-

šrutą 3-čio apskričio ribose, 
pakviečiant gerą kalbėtoją. 
Nutarta susižinoti su Lietu
vos operos dainininku Jonu 
Butėnu ir j •» galima bus, tai 
surengti koncertą spalių 5 d.

Nutarta surengti spalių 
26 d. gėdulos vakaras, pa
minėjimui 10 metų sukaktu
vių Vilniaus užgrobimo, pri
taikant tam vakarui tinka
mą programą.

Reiškia SLA. 3-čias ap
skritys, besiartinant rude
niui ir vėl stvėrės naudingų 
darbų.

Bolševikiška padange 
apsiniaukus.

Laukiama paskiriant nau
jo komisaro. Bolševikų “Lai
svėj” tūlas komunistas skun
džiasi, kad Pittsburghe vis 
da bolševikiškas dangus ap
siniaukęs. Mat, Pittsburgho 
bolševikiškos žvaigždės vi
sai jau užtemusios ir jų pa
dangė kas kart tamsėja. 
Kad išgelbėjus padėtį, ma
noma apgyvendinti vieną 
didžiųjų komisarų Pitts
burghe, kad nušviestų tą 
tamsėjančią padangę. Visa 
bėda tame, kad atgabentos 
“didėsės” bolševikiškos 
žvaigždės čia netarpsta; 
mat, Pittsburgho klimatas 
netinka.

Buvo laikai, kada didžio
ji bolševikiška žvaigždė, ko
misaras Buknys, buvo atga
bentas į Pittsburghą ne tik 
kad neapšvietė Pittsburgho 
bolševikiškos padangės, ale 
da daugiau aptemdė ją. Di
džioji žvaigždė, pajutus 
kad ji ima temti nuo Pitts
burgho durnų, pasipusčius 
padus išdūmė į Brooklyną. 
Buvo atskridus ir kita dide
lė “žvaigždė,” tai komisa
ras Žaldokas, bet irgi nieko 
gero nepadarė, tai temstan
čiai padangei. Tai pajutęs, 
Žaldokas nuskrido Į kietųjų 
anglių apylinkę ir tenai 
“šviečia.”

Pittsburgho lietuviai ir 
net doresni “progresistai” 
nemyli tų “didžiųjų” skra
jojančių žvaigždžių-komisa- 
rų, kurie nieko naudingo ne
dirba, o tik užsiima pjudy
mais vienų prieš kitus.

Holduperiai veikia.
Pittsburghas neatsilieka 

nuo kitų didžiųjų miestų 
holdapų srity. Štai, tik 3 mė
nesių apiplėšimų rekordai:

Birželio 10 d., Baur 
Brothers Bakery Penn. avė., 
ir Beechwood Blv. atėmė iš 
paimeisterių $2,000.

Birželio 11 d., American 
Coat and Apron Supply 
Company, 1000 Blake Cha- 
teau st., North Side. atėmė iš 
paimeisterio $3,000.

South Hills Trust Compa
ny menedžerį John B. Stauff 
apiplėšė birželio 17 d. atim
dami $3,000, John B. Stauff 
vėliau mirė nuo išgąsčio.

Rugpiučio 19 d. North Si
de Laundry, Winifred st, 
Pairola, nunešė $3,776.

Rugpiučio 23 d.. Aldine 
Theatre ant Liberty avė., ti
kėtų ofise, išplėšė $1,500.

Rugsėjo 5 d., Cruikshank 
Brothers, Preble avė., nune
šė $3,500.

White Linen Supply Co., 
Sypres and Gross st., nune
šė $1,448.42.

Rugsėjo 12 d. Williams N. 
Sauer Plumbing and Heat- 
ing Co., atėmė iš paimeiste
rių $9,000.

Reiškia, laike 3 mėnesių 
Pittsburgho banditai pasi- 
šlavė arti $25,000.

Kipšas.

•J

bedarbės nebeatsimena.
Nepaisant to, lietuvių ju

dėjimas žengia koja į koją.
Nepersenai “Keleivy” bu

vo rašyta, kad musų tauti
ninkai sugalvojo piknikauti 
naktimis be žiburių. Tą gud
rų išradimą pasigriebė ir 
bolševikai ir aną kartą pa
darė savo vakarienę patam
sy. Valgį čia gavai už kor
čiukę, kuri kainavo $1.00, o 
gert reikėjo eit patamsy ir 
mokėt pinigai. Gėrimėliai 
čia buvo rūtom apkaišyti. 
Būrys miesčionkaičių (taip 
vadino Z. Angarietis savo 
pasakose) linksmino sve
čius ir savuosius “gražiom 
dainelėm.” Buvo čia ir ko- 
lekta streikieriams, tik ne
pasakė kokiems. (Gal “dr- 
gui” Paukščiui, nes jis su
streikavo ir iš “Laisvės” pa
bėgo?)

Dabar musų tautininkai 
labai užimti, nes ruošiasi ap- 
vaikščiot šventą Vytautą. 
Didelės ceremonijos įvyko 
mėnuo atgal, Waterbury. 
Čia viso Connecticut “bedie
viai” tautininkai susidėjo su 
davatkomis ir Vytautą pa
kėlė į šventuosius. Bridge- 
porto tautininkai tuo dar 
nepasitenkino ir ruošiasi 
vieni “iškilmingai” apvaikš- 
čiot. Tam reikalui išrinktas 
tūlas “spykyzininkas” į Vy
tautus. Jis sveria 250 svarų, 
taigi “didvyris” netoli Vy
tauto. Taip pat išrinkta vie
na dievobaiminga moterėlė, 
60 metų amžiaus, sveria 300 
svarų, ji bus Birutė. Visą 
dabar sunkumą sudaro, tai 
baltos kumelės suradimas. 
Reksmonai nenori duoti, 
nes “Vytautas su Birute” 
sveria 550 svarų ir už tokį 
svorį ant vieno gyvulio, gali 
prisikabinti gyvulių inspek
torius. Reporteris.

* 
Amerikonų kompanija šau

do Kubos darbininkus.
Iš Kubos pranešama, kad 

Sagua de Tamano apielin- 
kėj apskelbta karo stovis ir 
kariumenė šaudo darbinin
kus. Sakoma, kad Atlantic 
Fruit & Sugar Company, 
kuri priklauso Amerikos ka
pitalistams, užsimanė nu
kelti nuo savo žemės 660 
kubiečių šeimynų, žmonės 
atsisakė kraustytis, aiškin
dami, kad šita žemė visuo
met prigulėjusi Kubos vals
tybei ir kad jie ir jų tėvai 
gyveną tenai jau nuo neat
menamų laikų. Bet matyt, 

kams remiasi daugiau isteri- kad dabartinis Kubos dikta- 
ja, negu šaltu protu. Inteli- torius tą žemę pardavė ar 
gentiškesni amerikonai yra ' atidavė Wall Streeto pluto- 
kitokios nuomonės, štai ką kratams; jis atsiuntė kariu- 
rašo Bostono “Traveler:” ‘mene ir lienė kariumenei 

“Užgniaužti žodžio lais
vę, tai geriausia bolševi
kams pagalba. Persekioji
mas geriausia kursto bolše
vizmo ugnį. Tai yra tikras 
respublikai pavojus. Dau
gelis tų anti-bolševikų yra 
gerų noių piliečiai, bet jie 
nežino, kad jie padeda bol
ševikams.

“Persekiojama tarpsta 
kiekviena idėja. Persekioji
mas visuomet sukelia užuo
jautą persekiojamiems.

“Jungtinių Valstijų vals
tybės gynėjo padėjėjas 
Schenck praneša, kad fede- 
raliniai valdininkai ‘užge
sins karšti’ vietos raudonu- , . . , . , ...

Pataria nesikarščiuoti dėl 
bolševikų.

Paskutinėmis dienomis A- 
merikoje prasidėjo stiprus 
judėjimas prieš bolševikus. 
Pradėta stačiai reikalauti, 
kad visi bolševikai, kurie nė
ra Amerikoje gimę, butų su
imti ir deportuoti. Jeigu ku
rie iš jų turi jau išsiėmę pi
lietiškas popieras, tai atimti 
iš jų pilietybę ir deportuoti 
kaip svetimšalius. Jeigu 
jiems ši šalis negera, tai iš-! 
gabenti juos tenai, iš kur jie 
yra atvykę.

Taip kalba tie ameriko
nai, kurių opozicija bolševi-

PITTSBURGH, PA.
Visokios žinios iš Pitts

burgho padangės.
Teko sužinoti, kad SLA. 

3-čias apskritys rengia Jo
nui Butėnui koncertą spalių 
5 d. L. M. D. svetainėje, 142 
Orr st.

Apie Joną Butėną turbut 
Pittsburgho publikai aiškin
ti nereikia, nes tai pitts- 
burghiečių mėgiamas daini
ninkas. Buvo laikai, kada 
Butėnas Pittsburghe gyve
no, mokino chorą, lavino 
jaunimą dainuoti, rengdavo 
vakarus ir mumis linksmin
davo savo skambančiomis 
dainomis. Šiuomi kartu Bu
tėnas dainuos mums jau kai
po Lietuvos Operos artistas, 
ir dainuos tas pačias dainas, 
kurias jis dainuoja Lietuvos 
Operoj. S. B.

HAMMOND, IND. 
Klaidos pataisymas.

“Keleivio” 32 num. tilpo 
hammondiečių sąrašas, ku
rie aukavo Skubrių (Akė
čių) mokyklos pastatymui.

Toj žinelėj įsibriovė pora 
klaidų, kurios verta patai
syti; būtent: laikrašty pasa
kyta, kad apart pasiųstų 350 
litų, dar surinkta $40. Tik
rumoj, viso labo surinkta 
$40. ‘

Toliau. Laikrašty pasaky
ta, kad po $4.50 aukavo: J. 
Maksvytis ir K. Beduonis. 
Po $3 — M. Bacevičius ir K. 
Pelenius. Tikrumoj turėjo 
būti taip: $4.50 aukavo J. 
Maksvytis, paeinantis iš Be
duonės kaimo ir $3 — M. 
Bacevičius, paeinantis iš 
Pelenių kaimo.

J. Maksvytis.

Kiniečiai turi žodyną iš 
5,020 tomų ir enciklopediją 
iš 22,937 tomų.

Miunchene mirė muzikas 
ir kompozitorius prof. kun. 
Teodoras Brazys.

menę ir liepė kariumenei 
areštuoti visus, kurie tik ne
norės kraustytis. Ir įvyko 
kraujo praliejimas.

Meksikoj tik 86,600 
bedarbių.

Visoj Meksikoj dabarti
niu laiku yra tik 86,600 be
darbių. Tai yra beveik vie
nas bedarbis ant kožnų 200 
gyventojų.

Audėjų unija eina į pietus 
darbininkų organizuot.
Amerikos audėjų unija, 

i United Textile Workers, nu
tarė iš naujo mėgint organi- 
zuoti audimo pramonės dar-

bę ir visus juos deportuoda
mi.

“Buk atsargus, Mr. 
Schenck. Mes komunizmo 
mokslo nemylim. Bet apsi
žiūrėk, kad nepadarytum iš 
bolševikų kankinių.”

Taip kalba šalto kraujo 
buržuazijos organas. Bet to
kių balsų nedaug girdėtis. 
Kiti laikraščiai reikalauja 
deportuoti komunistus be 
jokių ceremonijų. Ir išrodo, 
kad ne vienam l____ _
teks su Amerika atsisveikin
ti.

ninkai tenai dirba nepaken
čiamose sąlygose, nes neturi 
organizacijos. Labai gail
imas daiktas, kad tenai vėl 
bus apskelbtas streikas.

Bedarbiai perpildė ka
lėjimus.

New Yorko miesto kalėji-Į New Yorko miesto kalėji- 
jmai dabar taip pripildyti, 
kaip jie da niekad nebuvo. 
|Ir kalėjimų komisionierius 

komunistui Patterson sako, kad tai vis 
dėl bedarbės.

Dėl bedarbes suvaržė 
imigraciją.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad prezidentas Hoo- 
veris suvaržė imigraciją vie
niems metams. Tai padary
ta dėl to, kad Amerikoje da
bartiniu laiku daug žmonių 
yra be darbo. Savaimi su
prantama, kad imigracija 
negali bedarbės palengvin
ti, bet daugiau ją apsunkins. 
Todėl Amerikos Dar
bo Federacija prezidento 
žingsniui pilnai pritarė. Wa- 
shingtono žinios sako, kad 
iš Meksikos ir Kanados dar
bininkai jau nebeatvažiuoja 
i Jungtines Valstijas.

Peruvijos darbininkai prieš 
Amerikos kapitalą.

Peruvijos respublikoj apie 
15,000 darbininkų pareika
lavo iš Cerro d e Pasco vario 
kompanijos geresnių darbo 
sąlygų ir žmoniškesnio su 
jais apsiėjimo. Cerro de 
Pasco kompanija priklauso 
Amerikos kapitalistams. Se
noji Peruvijos valdžia buvo 
ištikima tų kapitalistų tar
naitė ir darbininkams neva
lia buvo jokių reikalavimų 
statyti. Užtai ji buvo- nu
versta ir dabar jau darbinin
kai gali prabilti.

Ispanijoj streikuoja sta
tybos darbininkai.

Barcelonos mieste, Ispa
nijoj, streikuoja statybos 
darbininkai. Pereitą sąvaitę 
streikieriai nušovė vieną mi- 
licijantą, kuris lydėjo į dar
bą streiklaužius. Kitas mili- 
cijantas sužeistas.

Krečia unijų ofisus.
Šiomis dienomis Chica

gos policija iškrėtė 10 unijų 
ofisų, paėmė visas knygas ir 
kitokius raštus. Kai kuriuo
se ofisuose buvo užrakinti 
seifai ir unijų viršininkai at
sisakė juos atrakinti. Proku
roro padėjėjas Mueller pa
sakė, kad jeigu seifai nebus 
atrakinti jam geruoju, tai jis 
atrakinsiąs juos su slesorių 
pagalba, o jei reikės, tai ir 
dinamitą pavartosiąs. Mat 
esą žinių, kad unijų ofisuo
se priviso “raketerių,” ki
taip sakant, “juodarankių,” 
kurie vartoja darbininkų or
ganizacijas visokiems tam
siems darbeliams.

Kanados 
Lietuviai

COPPER CLIFF, CAN.
Lietuviai nemandagus.
šitam mažam miestely 

randasi keliolika lietuvių. 
Bedarbių čia nėra, nes bran
gus pragyvenimas; laikosi 
tik tie, kurie turi šiokį-tokį 
darbelį.

Kad ir nedidelis būrelis 
lietuvių, bet savo storžieviš
kumu pasižymi. Aną kartą, 
vienoj finų valgykloj, lietu
vis Juozas M. šeimininkei 
norėjo pataisyti žiurkštą ir 
už tai gavo mazgote per 
akis.

Lietuviai! bukim žmoniš
kesni.

Keliaujantis kelmas.
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Maike. Aš irgi piktas ant jų.
—Už ką?
—Už tai, kad perdaug ne

lygybės buvo. As pats ir 
mano vyčiai maklenom per 
bruką pėkšti. o musų ponai 
užsidėję šilkines skrybėles, 
kaip kokie graboriai. ir su
sėdę į armobilą važiuoja 
sau ir kelia dulkes prieš mu
su nosi. Juk tai siderstva, 
vaikei

-&ąl ii •Tu norėjai tenai 
būti?

—Žinoma, kad vertėjo ir 
mane priimti. Ar aš nedau
giau pasidarbavęs už p. 
Kneižiuką?

—Gal ir taip, tė 
bet man reikia eiti. 

I —Good bye, Maike. Aš 
irgi einu pas zakristijoną ir 
viską jam streit išdrošiu.

I -------------
i iiavci n Elvine
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Ten, Kur Revoliucijos Vėliavos 
Niekad Nenuleidžiamos.

_ Rašo J. Trimda. ---- --
(Rygoje yra įsteigtas 1905 
metų revoliucijos muziejus. 
Tų muziejų aplankęs £ 
Trimda ir rašo šį straipsnį, 

fe IJaunoji karta j§en knygo
se teskaito apie praėjusią 
gadynę, kai jos tėvai, 1905 
metais palikę lūšnas, išėjo 
gatvėsna ir trenkė į sauva
liaujančio carizmo molines 
kojas pirmuosius smūgius.

.Tiesa, musų jaunosios kar
tos akyse praūžė 1917 metų

niausioji karta, atseit toji, dėstė latvių kalbą. Koks 
kuri saulę pamatė jau de- baisus nusikaltimas!?

” ‘ * us ii- antrajame 
je randu daug veir 

ų savininkai praei- 
įe dfidele energija puolė 

tautai talkon, versda-
liąi atįn aki 190 
stoty kurios ar

M 
amb
Ų,

U agy-( 
___ „_____et buvo ________ , 

palaužtos ir 1917 metais vi- mi arba patys kurdami re- 
sai sutriuškintos. Ir štai, šiai (voliucines dainas (Akurate- 
musų jaunajai kartai, tiesa ris, Jakobsonas ir kt.), bet 
apie carą smauglį ir jo ber-’šiandien jie pavargę murdo
mas, laikiusius tautą neva-Įsi miesčioniškoj dumblynėj 
lioj ir skurde — tarsis vien ir... vengia minios...

MOKSLO ŽINIOS.

' lietuvių saujelė, kartu su ki
tomis tautomis.

—O kaiu tau patiko. Mai
ke, a?

—Turiu pasakyti, kad šį 
kartą lietuviai labai prastai 

; pasirodė.
—Na, na; kas tau nepati- 

ko?
Pirmiausia, nedaug jų da- 

i iyvavo.
—Tai kad bedieviai su 

mumis nėjo!
—Butų ėję. tėve, visi, jei 

tai butų visų draugijų iš
anksto susitarta. Bet dabar 

i tokio susitarimo nebuvo.
—O kaip gali su bedie-. 

viais tartis! Jie vietoj Vy- 
i tauto, butų kažin ką parėdę.

—Taigi užtai, tėve, kad 
• Vytautas čia ir netiko. Iš
keldami Vytautą mes ame
rikonams pasirodėm, kad 
mes ir po šiai dienai garbi
nam kunigaikščius. Ir tas 
pats Vytautas buvo parody
tas ne tokioj istorinėj švie
soj. kaip reikėjo. Stam- 
biausis Vytauto nuopelnas 
Lietuvai buvo kryžeivių or- 
deno sunaikinimas ties Žal
giriu. Taigi reikėjo šitą įvy
kį ir atvaizduoti. Ant aukšto 
vežimo Vytautas turėjo sto
vėti su kardu rankoj ir lai
kyt koja primynęs popie
žiaus kryžeivį. Dabar gi jū
sų kunigas parodė ameriko
nams Lietuvos kunigaikštį 
po popiežiaus pantapliu, bū
tent-, priimant katalikų krik
štą. Bostono 300 metų su- 

juos-.sutikai, kartuvėse dalyvavo kelioli-

Sirijoj iškasta seniausis 
pasauly žodynas.

Prancūzų archeologų 
ekspedicija nesenai atrado 
Sirijoj prie jūrių kranto 
miestą ^kuris žydėjo $.pie 
3.000 ifietų prieš krikščiony
bės gadynę, t. y. apie 5,006 
metų atgal skaitant nuo mu
sų laikų. Miestas vadinosi 
Zapuna. Dabar iš jo yrą likę 
tik griuvėsiai, bet 5 tūkstan
čiai metų atgal jis buvo pa
čiam savo žydėjime. Ir pasi
rodo. kad to miesto gyven
tojai jau tuomet vartojo raš
tą ir turėjo net žodyną. Ka
sinėdami griuvėsius, fran
cuzų mokslininkai rado ne
mažą knygyną, kur vietoj 
knygų buvo vartojamos de
ginto molio plytelės. Mat, 
popieros tuomet žmonės da 
nežinojo, tai dalydavo iš 
molio plyteles ir ant jų ra
šydavo. Iš šitų raštu nusta-* fc- t
tyta, kad Zapunoj 5.000 me
tų atgal buvo jau vartoja
mos penkios kalbos, būtent: 
šumerų, egiptėnų. babilio- 
niečių. mitanų ir hititų. Tų 
kalbų palyginimui atrasta 
net žodynas, parašytas ant 
deginto molio. Manoma, kad 
tai bus seniausis žodynas 
visam pasauly. Priešų ai-mi- 
jos sugriovė Zapunos mies
tą apie 1,200 metų prieš 
Kristaus ginsimą.

šitas prarūgęs arbūzas yra raudonosios dienos, kada 
kardinolas Granito de Belmonte, sauvalės smaugianti šmėk- 
šiomis dienomis jis buvo paskir- ia nebeatlaikė darbo tautos 
tas kardinolų kolegijos viršila, galingų-smūgių ir sukiužo į 
Taigi po popiežiaus jis yra di- dulkes; bet 1905 m., vargu 
džiausis klerikalų bosas. ar ji atmena. O musų jau-

NEMESK KELIO DĖL TAKELIO
as, Joną 
ų mokslo* 
ežaitis, j

sunkiai-tikėtina pasaka...
Ir ne tik jaunoji karta, bet 

ir vidurinė, ir net ta, kurios 
akyse liepsnojo 1905 metų

Šypsantis veidas užu ka
lėjimo štangų...

Ten pat, antrajam kam-
šviesa paskendus dienos ruJbary po kaire, visai prie du- 
pesčiuose, varguose, gali pa-rų, nutraukta jauna, kukli 
miršti tęsimą penktųjų metų'mergina užu kalėjimo gele- 
kovos tradicijų, kurios tryš-'žinių narvo grotų ir, ar tikė- 
ko ir pro 1905 metų aušrą, |sit. ji šypsosi. Kai pirmą 
ir 1906 m. kraujo klanus, ir, kartą apsilankiau į muziejų,

—Bum, bum, bum—mai
šos žemė su dangum. Heilo, į 
Maike! Kur bėgi? Sustok, 
pakalbėsiva.

—Sveikas, sveikas, tėve, Į 
Bet kodėl tu gatve eidamas 
dainuoji, rėkauji? Rimti | 
žmonės taip nedaro.

—Kad man šiandien link-i 
sma, Maike, tai aš ir dai
nuoju. Juk dainuot ne grie
kas.

—Ne tame dalykas, tėve. 
Savo linksmumą tu gali ir 
kitaip reikšti, o jei rėkausi 
gatvėje, žmonės pamanys, 
kad beprotis: be to. dar ga
li ir policija prie tavęs prisi
kabinti : sakys, girtas esi.

—O kodėl policija nesi- 
kabina £>rie airišiukų arba ir 
prie mano vyčiukų, kurie 
kas vakaras kelia laci nois?

—Jie mat jauni, nesu
brendę jaunuoliai, todėl ir 
jų kvailystės atleistinos. Bet 
rimtų tėvų, gražiai auklėti 
vaikai irgi taip nedaro, jie 
randa naudingesnį užsiėmi
mą.

—OI rait, Maike, jei taip, 
tai ir aš nešukausiu. Palauk, 
nebėk. Aš prisikimšiu pyp
kę. tai dar pakalbėsim.

—Man Įdomu, kodėl tu, 
tėve, šiandien tokis links
mas?

—Matai, vaike, su aukš
tais žmonėmis turėjau rei
kalo. Kalbėjau su kun. 
Šmulkščiu ir kitomis gadpo- 
mis asabomis.

—O kur tu 
tėve? jka įvairių tautų ir kiekvie-

—Ar tu nežinai, Maike, na parodė ką nors įdomaus 
kad pereitą nedėlią buvo iš savo liaudies gyvenimo: 
musų susaidės seimas? Da- tik vieni lietuviai iškišo sa- . ,
lyvavau, vaike, ir aš. Dieno-’vo katalikybę, tartum nieko tiko prie dūšios.
mis seimavojam, o vakarais geresnio pas mus ir nebūtų, 
pas kurną išsigeriam. Ot, tai —Geresnio daikto už ka- 
gyvenimas! italikybę nėra, Maike. Kata-

—O. tai švento Juozapo likų viera yra geriausia, tai- 
brostvininkų. geriau sakant, gi mes turėjom parodyt ame- 
“Darbininko” skaitytojų su-'rikonams, kad ir mes katali- 
važiavimas. Na, o kągi jus kai. 
nutarėt?

—Nežinau, Maike! P 
pisoriai pratikulą neparašė; 
kaip parašys, tai tada ir tau 
papasakosiu. O dabar užei
kim pas mano kurną, aš tu- yra protestonai ir katalikų 
riu dolerį, tai pantukę iš
gersim.

—Aš į tokias vietas, tėve, 
nevaikščioju. Patarčiau ir 
tau nesilankyti. Ar nege
riau, kad tu pridėjęs dar po
rą dolerių nusipirktum čeve- 
rykus?

—Bala jų nematė, Maike. 
Kaip išgeri šnapsuką, tai ant 
širdies kitaip pasidaro. 
Aha!... bučiau pamiršęs. At
buvai aną seredą ant lietu
viškų iškilmių?

—Tai buvo ne lietuviškos, 
tėve, tik jose dalyvavo ir

1917 m. audras, atkakliai man jos šypsena neišdildo- 
siekiant tuos tolius, kuriuo- mai įsmigo atmintin. Ma
se me* šiandien dalinai gy- nau, kad ši šypsanti mergi- 
vename. Norėdami eiti dar na užu kalėjimo geležinio 
toliau pirmyn. — mes priva- narvo stangų savo šypsena

— iš- du tu likai toks, kokjgaš 
rofeso- bar matau ?*j V
12------- 5 —Atsimeni dar, kai bu-'

girdo t 
rius 
siauru ____ __ o____
Kryptelėjo atgal ir pamatė 
susilenkusį sepelį, linguo
jantį savo žilą galvą.

—Tai jau, matyt, 
žįsti manęs, — tęsė 
žilgalvis senelis.

Atydžiai apžiurėjo Brė- 
žaitis senelį nuo galvos iki 
kojų ir, tikrai įsitikinęs, kad 
tai. paprastas miesto valka
ta, jau buvo beeinąs; bet se
nelis jį pačiupo už skverno 
ir tarė:

—Nėra ko skubintis — 
pasikalbėkiva. Daug jau 
laiko praslinko, kai nesima- 
tėva, o tu nenori, matyt, nei 
manęs išklausyti, nei papa
sakoti man gyvenime patir
tus nuotikius.

—Nenoriu kalbėtis su 
miesto valkatomis! Jei tu 
nori gauti išmaldą, tat sa
kyk iš karto, be jokių “dip
lomatiškų” įžangų ir “pa
žinčių.”

—Nenuostabu, kad kiek
vienas mane Jaiko - - miesto 
valkata: mat, aš jam labai 
panašus, nors ištikrujų nesu 
toksai. Na. ar neatsimeni, 
Jonai, to linksmojo gimna
zijos d raugę ų J’etro, kuris 
daug kartų jums padėdavo 
ir kurį taip visi mylėjot?...

—Nesisavink sau vardą 
jau senai žuvusio musų ge
rojo draugo... Štai paėmęs 
šia išmaldą, eik sau. Gaila, 
kad tu ne advokatas, o kal
bėti, matyt, turėtum ką* net 
kelias dienas, — pridūrė nu
sišypsojęs Brėžaitis.

—Netikiu, kad tu, buvęs 
visados toks geras ir pirma
sis mano draugas, tikrai ne
norėtum manęs pažinti... 
Na. jei aš ir ne Petras, tai 
pasakyk man, kas žinojo tą 
liepomis apaugusį gojų, kur 
judu su Danyte kas vakarą 
susitikdavot?...

Blykstelėjęs profesoriaus 
galvoje '"jaunystės vaizdas 
valandėlei ji pavertė stabu, 
bet atsigodėjęs pradėjo aty- 

Į džiau apžiūrėti besiperšantį 
' senelį.

—Gal but. gerai atsime
ni, — tęsė toliau senelis — 

'■ kai vieną naktį miestelio 
žydas Jankelis buvo priver
stas suvalgyti" gabalą virtų 
lašinių? Niekas to žygio ne
žinojo, tik mudu.

—Sunku mane įtikinti,— 
............ tarė Brėžaitis, — bet jei ne- 

Žiurint Hermann Wirth išdirbo žinočiau kad Petras tikrai 
teoriją, kad baltas, žmogus mįręs, tai gal t&ve juo ir pa-

, ddamas - ____ :__ ;___ , __„___
'miesto šalygatviu. vau septintoj klasėj? Vie-

nepa- 
toliau

I

100 metų nuo siuvamos 
mašinos išradimo.

Šįmet sukako jau 100 me
tų kaip buvo išrasta pirmu
tinė siuvamoji mašina. Jos 
išradėjas buvo francuzas 
rubsiuvys Berthelemy Thi- 
monnier. kuris gyveno Ar- 
bresie miestelyje, netoli 
Lyons. Neturėdamas turto, 
jis negalėjo savo išradimo 
užpatentuot per keliatą me
tų. Tik kasyklų savininkas 
Beaumer. pamatęs tą maši
ną ir supratęs jos vertę, pri- 
kąlbino Thimonnierą va
žiuoti su juo Paryžiun ir or
ganizuoti v kompaniją siuva
moms mašinoms dirbti. Thi- 
mcnnier bet gi mirė be ska-

I i

Kurioj vietoj ant žemės at
sirado pirmutinis žmogus?

Tarp mokslininkų dau
giausia yra išsiplatinusi nuo
monė. kad žmpnijos lopšinė 
yra buvusi mažoj Azijoj.—. _ v •'S A JAI J A X Za a i v/i *

Bet amerikonų akyse maždaug apie ta vietą, kuri 
Dar,tas kaip tiK pažemino lietu- šiandien yra žinoma Mezo-

vius.
—Kodėl?
—Todėl, kad amerikonai

nemyli. Žydai, juodveidžiai 
ir katalikai, tai trys žemiau
sios žmonių rūšys, 
amerikonų akimis.

^-Tai tu sakšti. kad gali- f. 
ma buvo gražiau pasirodyt?

—Žinoma. Reikėjo paga
minti toki paveikslą, kuris 
vaizduotų giyną lietuvišką 
praeiti. -Juk dabartiniam pa- . 
veiksle kunigai, vienuoliai ir 
kiti, nebuvo lietuviais, o po
piežiaus agentai. Gi ameri
konai popiežiaus baisiai ne
kenčia. ;

—Gal tu ir gerai sakai, :

potamijos vardu. Biblija sa
ko, kad ir “rojus” buvęs toj 
vietoj.

Bet vėlesnių laikų tyrinė
tojai pradeda su tuo nesu
tikti. Vokiečiu mokslinin-

I

atsirado Amerikos šiaurėje. 
Wirtho nuomone, šiaurei 
pradėjus užšalti, žmonės bu
vo verčiami trauktis i pie
tus. Vieni jų pasiekė A- 
ziją ir šiaurės Europą, o kiti 
nukeliavo net i pietų Ameri
ką. į

Beacon .Oil Co. įmonėj. 
South Everett’e, sprogo ga
zolinas.

toliau pirmyn, — mes priva
lome degti ta galinga ugnim 
ir ištverme, kurią mes pa- 
veldėjome iš anų laikų revo
liucionierių, o jų vaidai mus 
be paliovos šaukia su savim, 
o ypač pajuntame jųjų ga
lingą šauksmą, kada įeina
me į 1905 m. Revoliucijos 
muziejų.

Man norėtųsi sakyti “Tau
tos Panteoną.” Taip, tautos. 
Juk tik revoliucijoj, niekur 
kitur, — pareiškė ir išplėtė 
savo jėgas tai, kągalinde 
teisėtai ir nedviprasmiškai 
vadinti tauta. Tai tiesa. Bet 
skaitykime toliau:-

Tiesiai prieš duris pa
veikslas, kuris • vaizduoja 
rankom ir kojom krūvon su
kaustytą kalinį. Ir taip žmo
gus kentė tris, keturis ir 
daug -ilgų metų už tai, kad 
išdrįso reikalauti visiems 
gyvenimo... Gyvenime esu 
sutikęs daug žmonių išlais
vintų 1917 metų revoliuci
jos, grįžusių namo su bai
siais rankų riešuose ir kojų 
blauzdose grandžių įspau- 
džiaiš. 0 kiek tokių yra!? 
Tai įsivaizduojama tik skai
tant -1905 metų teismų 
sprendimus: 4-riems, 8-
riems, 12-kai ir daugiau me
tų katorgos... Kaip lengva 
pono prokuroro liežuviui iš
tarti šie žodžiai!...

Vaikštinėju palei atvaiz
dų eiles, skaitau pavardes ir 
—kada ir kur sušaudytas... 
pakartas... miręs kalėjime...

Ant suolo padėtas iš
gremžtu viduriu, beržinis 
dervokšlis, kuriame baisio
mis dienomis buvo slepiama 
nelegalinė literatūra. Vitri
noje revoliucionierių.gink- 
lai: tikri ir padirbdinti^tūlo 
vyriškio lazda, šautuvas.

Sklaidydamas Birkerto 
knygą, “1905 metų revoliu
cijoj nukentėję Latvijos mo
kytojai,” randu vietą, kur 
skaitome:

“Arturs Bašmanis, Val- 
mieros apskr., baudžiamo
sios ekspedicijos sušaudy
tas. Po mirties jam priteista 
3 mėnesiai arešto... Jį išda
vė buvęs draugas ir... už 9 
rublius kraujingų pinigų.”

“Celins Teodoras, moky
tojas. 1906 metais sušaudy
tas mokinių akyvaizdoje.” 
Norisi tikėti, kad kruvinąją 
sceną mačiusieji mokiniai 
'ėjo savo mokytojo pėdomis, 
j ? “Jatrjeįguvos Apskričio 

visokius tviršininkas Fogtas, duoda
mas įsakymą areštuoti, vie
noj raščiuko pusėje rašyda- 

MINIA PAKORĖ JUOD- vo: “Areštuoti toks ir toks,” 
" ■ ■ ~ 0 antroje — “kad areštuoto

Georgijos valstijoj minia nebebūtų.” Šitokiu “recep- 
baltveidžių pakorė Willie tu” vadovaujantis kelyje į 
Kirklandą, 20 metų amžiaus Jaunjelguvą sušaudytas mo- 
juodveidį, už tai kad 9 metų kytojas-rašytojas Dievko- 
amžiaus baltveidė 
pasakė, jog tas

nas mano pažįstamas pri
kalbėjo mane stoti kontra- 
bandistų eilėsna, Įtikino, 
kad aš versdamasis kontra
banda daugiau galėsiąs pel
nyti, negu koksai garsus 
daktaras ar inžinierius, ir 
pasiūlė man, kaipo šiek tiek 
mokytam, likti slaptos kont- 
rabandistų sąjungos vedė
ju. Mokytis buvo didelis 
vargas, nes, tau gerai žino
ma. kad versdavausi tuo, ką 
užsidirbdavau; be to, dar 
stovėjo prieš akis du metai 
gimnazijos ir universitetas. 
Būdamas — turiu prisipa
žinti — silpnabūdis, paklau
siau prikalbinėjimų ir ta
pau kontrabandistų “kara
liumi.” Iš karto visa vyko 
gana sėkmingai, ir iš su
krautų pinigų Įsigijau šiokį 
tokį turtą.

Po dviejų metų sėkmingo 
darbo musų organizaciją su
sekė policija ir sukišo mus 
visus kalėjiman, o musų 
turtus konfiskavo. Teismas 
nubaudė mane, kaipo orga
nizacijos vadovą, trimis me
tais kalėjimo ir dvidešim
čiai metų ištrėmė Į tolintojo 
Sibyro dykumas. Atlikęs 
skirtąją bausmę aš grįžau ir 
—štai dabar stoviu tau 
prieš akis...

Vos baigė kalbėti, senelio 
raukšlėtu veidu nuriedėjo 
keli stambus karčių ašarų 
lašai.

Visados šaltai galvojan
čio juristo širdis pradėjo 
smarkiau plakti, ir jis ap
kabinęs apiplyšusĮ senelį, 
karštai pabučiavo. • * "

—Vargais ne galais bu
čiau galėjęs baigti jnokslųs, 
bet, pasigodėjęs pinigų, pa
mečiau tikrąjį kelią ir nuė
jau šuntakiais, — kalbėjo 
senelis eidamas Į profeso
riaus namus.

Veltui tą dieną laukė stu
dentai profesoriaus Brėžai- 
čio. — Jis šventė kartu su 
Petru ir mylima Danyte jau
nystės atsiminimų šventę.

Evandželinas.

laikyčiau.
—Buvo miręs Petras tik 

pasauliui, vienok jo kūnas 
buvo Įkastas ne kapuose, o 
tolimame Sibyro kalėjime. 
Kalėjimo sienos taip tvirtos, 
kad iš jų ne tiktai -kūnas, 
bet ir siela nepajėgė pa
sprukti.

—Jei tu Petras — nors ir 
nesinori tikėti — tai papa-

WILKES BARRE MIESTO 
VALDININKAI NUTEISTI 

KALĖJIMAN.
Wilkes Barre, Pa. — Trys 

apskrities komisionieriai, 
Rosser, Harrison ir Conway, 
tapo nuteisti metams kalėji
mo, užsimokėti teismo lėšas 
ir po $100 pabaudos. Jie bu
vo kaltinami už 
prasižengimus tarnyboje.

I

VEIDJ.
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šakok gi skubiu, kokiu bu-.buvo ją užpuolęs.

mergaitė cirtš> 4
juodukas “Graudins Kazys sušau

dytas už tai, kad mokykloje

nugali kiekvieną aplankiusį 
šį nepaprastą muziejų. Su
grįžęs namo, negalėjau susi
laikyti savo dienos įspūdžių 
nepasidalinęs su popiera. 
Rašiau:

“Šiandieną .kaž ką ma
čiau. Mačiau šypsantį veidą 
užu kalėjimo narvos geleži
nių štangų. Tai nuotrauka, 
bet nuotrauka kalėjimo rū
sy šypsančio veido, matoma 
1^05 metų revoliucijos mu
ziejuje, Rygoje. Tai veidas, 
kuris šypsosi tarp daugelio 
.skausmo ir kančių išjuoktų 
kalinių veidų, tarp švino 
kulkomis krūvon suverstų 
žmbnių, tarp 1905 metų bu
delių ir išdavikų; tai veidas, 
kurį sunkiau pamatyt, negu 
mėlyno dangaus ruožas pro 
kalėjimo užtvertą langą. Jus 
nesuprantate, kaip galima 
šypsotis toj už darbo tautos 
laisvę mirusio žmonių krau
ju prisotintoj atmosferoj. Ir 
aš nesupratau... Aplink ją 
pūvančios caristinės nagai- 
kų kultūros žandarų lazdų 
prismogti žmonės, ištrėkšti 
smegenys suminti su žeme... 
padžiuvę obelys-kartuvės ir 
nykus kryžiai... Ochranšči- 
ko Davo judošiškos akys. 
Orlovo bejausmis degtinės 
prirugęs veidas, pasruvu
sios krauju Orlovo sadisto 
begėdiškos akys... Sušaudy- 
tujų giminės, tėvai, motinos 
skausmo priplakti prie že
mės... Taip, nesupratau ir 
aš, kaip čia galima šypso
tis?.. Dabar suprantu. Su
prantu visą ir dar daugiau. 
Tai nėra paveikslai, kurie 
eilėmis priesienv išrikiuoti 
tyli. Tai yra dalis didelio 
kėlimo, kuris taip didelis 
kaip musų pasaulis ir taip 
nesulaikomas, kaip rytdie
na. Tai — kėlimo dalis. Da
lis, ant kurios raudonu raša
lu rašoma: 1905. Ir kas žino, 
gal but, kai kėlinyje bus ra
šoma 1935 m., gal but, tada 
ir šie skausmo ir švino su
laužyti žmonės ims lygiai 
taip šypsotis, kai šypsos ten 
anas veidas užu kalėjimo 
geležinių narvos štangų...

“Neskaitykite manęs, ele
gantiškieji ponai ir kilnio
sios damos, nes jus pagadin
site pietums apetitą. Elegan
tiškoj pozoj, smokinge ir ci- 
lindery matyti veidą, šyp
santį užu kalėjimo narvo 
geležinių štangų—labai ne
malonu... Gali būti ir taip, 
kad 1935 metais ji šypsoda
ma rašys naujan istorijos la- 
pan: “Mes ilgus metus kalė
jom, bet — nugalėjom! Mu
sų svajonės ir troškimai įvy
ko!” O tada? Tada ir mes 
suprasime, kodėl šypsomasi 
užu kalėjimo narvo geleži
nių štangų.”

laisvai lietuvino
VI. Pilotas.
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PIRKITE DABAR 

VYNUOGIŲ SUNKAI 

PAGAL VALDŽIOS 

KONTROLĖS PLANĄ

ALIFORNIJOS Vynuogių Augintojai gavo nuo Val
džios užtikrinimą, kad Federalė Valdžia nedarys 
kliudymo vartotojams, kurie nori nusipirkt Vynuo

gių (Greipsų) pasigaminimui sunkos, išimtinai suvartojimui

savo namuose.
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85% visos Californijos Vynuogių Produkcijos yra par
duodamas šiais metais per agencias kooperuojant su 
California Grape Control Board, Limited.

/

✓

Vynuogės šįmet prinoksta dviem sąvaitėni 

anksčiau negu paprastai—vėliau oras gali 

pakenkti jų gerumui. Galima pirkti
( t

Boston and Main Gelžkelio Stoties 
Vynuogių Yarde, Boston, Mass.

I

Z

t

r

Tomis Agentūromis yra: 

California Fruit Exchange
<■ ’ K

California Vineyardists Association 
San Joaguin Groicer-Shipper Association

VALDŽIA NEDARYS KLIŪČIŲ
i

CALIFORNIA GRAPE CONTROL 
BOARD, LIMITED7, < •

i

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
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Chicagoje pereitą sąvaitę r- s- . 

buvo areštuotas Michael Ja- 
kubiak. matomai lenkas. Ji
sai papiovė savo moterį, ku
ri skalbdama ofisuose grin
dis užlaikydavo jį ir vaikus. 
Areštuotas Jakubiak prie 
kaltės prisipažino ir paaiš
kino, kad jis papiovęs savo 
žmoną iš pavydo. Jo mer
gaitė pasakiusi jam. kad 
mama turinti sau kavalierių. 
Tcdėl aš nuėjau pasitikti ją 
pareinant iš darbo, sako Ja
kubiak, apkabinęs ją pabu
čiavau ir pasakiau, kad atė
jo jau paskutinė tavo valan
da. Ir išsitraukęs peilį per
ploviau jai gerklę.

t
I

TURKU MOTERYS PIR
MU KARTU EINA 

BALSUOTI.
Konstant i no poly art inasi 

miesto valdybos rinkimai, 
kuriuose pirmu kartu istori
joj dalyvaus ir turkų mote- 

Rinkimais jos labai ido- 
ir kandidatų sąra

šuose matyt jau nemaža 
moterų kandidačių.

MAISTO KAINOS NUKRI
TO 10 NUOŠIMČIŲ.
Statistikų biuras prie Dar- 

Įbo Departamento \Vashing- 
;tone apskaičiavo, kad pas
kutinių metų laikotarpy mai
sto kainos Amerikoj nukri
to 10 nuošimčių. Kitaip sa
kant, šįmet pasidarė bran
gesni pinigai. Pereitų metų 
doleris šiandien esąs vertas 
SI.19. Tai yra. perkamoji 
dolerio gale tiek pakilo.

PASTATĖ BEŽDŽIONEI 
UNIVERSITETĄ.

Daytono, Tenn., fanatikai 
pastatė Bryano atminčiai 
universitetą, kurio vyriau-i 
sis tikslas bus kovoti su ta 
mokslo teorija, kad žmogus 
yra išsivystęs iš beždžionės. 
Atidarant tą škuię vienas , 
fundamentalistų kunigužių nės buvo areštuoti, 
pasakė: “Bryano universi
tetas tiki tiktai į Dievo iš
minti. o žmogaus išmintį vi
sai atmeta.” Taigi juokda
riai dabar ir sako, kad fun
damentalistai pastatė uni
versitetą beždžionei.

SUSEKĖ BUTLEGERIV 
RADIO STOTĮ.

New Bedforde federali
nės valdžios agentai susekė 
butlegerių įtaisytą radio 
stotį, iš kurios jie pranešda-
įvo savo laivams ant jūrių, 
kurioj vietoj laikosi pakraš
čių sargy bos botai. Du žmo-

«

TRUMPOS ŽINIOS
Paryžiuje pereitais mie

tais prarūkyta 904,500,000 
frankų (apie §35,275.500).

VYNUOGIŲ SUNKA 
DĖL NAMU

YRA LEGALĖ

Tinkamų kurui ir kitiems 
reikalams durpynų Lietuvo
je yra 65,648 hektarai.

* " _______________ _____ —

Japonijoj yra maldos na
mai (bažnyčia) pašvęsti 
33,333 dievams. Jų viduj yra 
visų dievų stovylos, kurių 
taip tanku, kaip miške me
džių.

No. 40. Spalio 1 d., 1930. auta1
Paškevičius Aleksandras, ir sesuo 

Bronislava, Onos vaikai, išvykęs su

1914 m. gegužės mėnesį, kilę iš Rad
viliškio parapijos. Pajieško motina, 
esanti vargingame padėjime.

Aukščiausi Lietuvos kai-
• w r a — •» a DrUXlISlHVil« VI1USnai yra Šie: MedvegallO kai- tulu rusu per Hamburgą Amerikon 

nas, 235 metrų aukščio; Šat
rijos kalnas, 227 metrų, ir 
Lapaičių, 210 metrų.

Kun. Krupavičius sugry- 
žo Lietuvon, bet jo viltys 
grįžti Į politiką, nubluko. 
Reinys ji nukėlė į Garliavą 
vikarauti.

ATSIVEDIMAI-
Dora mergaitė, 18 metų amžiaus, 

nori rasti pažintį dėl apsivedimo. Pra
šau atsiųsti savo paveikslą su pirmu 
laišku. •
Juozas Urbanavičia parduot O. \ai- 

čiuniutei, Juozapiečių prospektas 51, 
Kaunas-Šančiai, Lithuania.

Rytų Galicijoj ukrainie
čiai po lenkų koperatyvu 
padėjo miną. Mina sprogo 
ir koperatyvo namas išlėkė 
i padanges.

Tūlas Karanney per 79 
sekundes prarijo 40 žalių 
kiaušinių. Tai irgi savo rū
šies atsižymėjimas.

Pajieškau švarios merginos arba 
našlės apsivedimui tarp 30-45 metų. 
Esu nebiednas vaikinas ir myliu sva
rų gyvenimą ir gerą muziką. Pajieš
kau per laikraštį dėlto, kad čionai lie
tuvių visai negyvena.

F. MILUKAS
Gen. Delivery, Pocatello, Ida.

DIKTATORIUS KALTI
NAMAS VAGYSTĖMIS.
Buvusis Peruvijos dikta

torius Leguia, kuris dabar 
sėdi kalėjime, yra kaltina
mas valstybės pinigų išvogi
mu. Būdamas diktatorium 
jis nesitikėjo, kad jį galės 
kas nors kontroliuoti. Bet 
kilo revoliucija ir ponas 
diktatorius atsidūrė už gele
žinių grotų. Revoliucinė val
džia tuojaus padarė iždo 
kontrolę ir susekė didelių 
vagysčių. Už tas vagystes 
Leguia yra traukiamas teis
man. Byla jau prasidėjo pe
reitą sąvaitę. Apkaltinimo 
aktas jam buvo perskaitytas 
kalėjime.

DAINOS PER RADIO 
LIETUVIU DIENOJ.

Lietuvos * atstovybė pa
kvietė p. Juozą Babravičių 
dainuoti Lietuvių Dienai, 
spalio 12 d., per Columbia 
Broadcasting System New 
Yorke. Dainuos taipgi p-lė 
Katkauskaitė iš Hartford. 
Conn.

Šia proga norime primin
ti, kad p. J. Babravičius ne
beilgai čia pasiliks. Spalių 
18 d., Skandinavų Ameri
kos Linijos laivu “Frederik 
VIII” išvyksta Lietuvon.

Rep.

GYVOJI VIELA UŽMUŠĖ 
VAIKĄ ANT STULPO.
Madison, III. — Bargelių 

8 metų vaikas čia užlipo ant 
stulpo pažiūrėti kaip kiti 
vaikai lošia beizbolę. ir stai
ga nukrito nuo stulpo nebe
gyvas. Pasirodė, kad jį už
mušė elektros viela.

TROCKIO SESUO IŠMES
TA IŠ KOMPARTIJOS.
Olga Kameneva. Trockio 

sesuo, išmesta iš komunistų 
partijos.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

NAUJOS BĖDOS LEN
KAMS: KAS MĖNESĮ 
REIKĖS MAUDYTIS.
Telegramos praneša, kad 

Lenkijos valdžia nutarė 
prievarta išmaudyt savo pi
liečius. Išleistas patvarky
mas sako, kad kožnas pro- 
šepanas privalo bent sykį Į 
mėnesį nueiti į pirtį ir išsi
maudyti. Visiems bus duo
damos tam tikros kortos. Iš- 
simaudžius jos kožną sykį 
bus štampuojamos. Kada 
sveikatos inspektorius sulai
kys ant gatvės murziną pro- 
šepaną, šis turės parodyt 
jam savo kortą. Jeigu jis 
bus nesimaudęs, turės eit 
“kozą.”

1

NAUJA KNYGA APIE 
BOLŠEVIKUS.

Žymus socialdemokratų 
teorikas rašytojas Kari 
Kautsky išleido naują kny
gą (“Der Bolschevismus in 
der Sackgasse”) apie bolše
vizmą ir Sovietų Rusijos 
ateitį. Rusijos socializmo iš
gelbėjimą Kautskis mato 
darbininkų, darbo valstie
čių ir proto darbininkų vie
nybėj ir demokratinėj san
tvarkoj. Šie dalykai laiduo
tų ne tik Rusijos gerą ateitį, 
bet prisidėtų prie visos Eu
ropos gerbūvio pakėlimo.

AUTOMOBILIAI IR AU
TOBUSAI NUKONKU

RAVO GELŽKELĮ.
Wellingtonas. Naujos Ze

landijos geležinkeliai per 
praeitus metus turėjo 1,250,- 
000 svarų sterlingų nuosto
lių. Svarbiausia nuostolių 
priežastis — smarki autobu
sų ir automobilių konkuren
cija.

PAVOGĖ NAMĄ.
Carlos Aspinvvall, kuris 

gyvena Georgijos valstijoj, 
turėjo Floridos mieste Mia- 
mi namą. Aną dieną jis ga
vo nuo savo draugo iš Flori
dos šitokią telegramą: “At
važiuok greitai, nes kažin- 
kas pavogė tavo namą.”

Telegrama nemelavo. As
pinvvall nuvažiavo i Miami, 
ir savo namo neberado. Pa
sirodo, kad vagys nuritino 
ji ant apskritų rąstų kokias 
3 mylias tolyn ir tenai par
davė ji kaip savo turtą.

KARVĖ IŠBUVO MEDY 
3 DIENAS.

Jeigu koks grinorius no
rės jums pasakyti, kad kar
vė negali Įlipti Į medį, tai 
pasakykit jam, kad jis apie 
karves nedaug žino. Štai, 
Texas valstijoj farmerio 
Perkerio karvė išbuvo net 3 
dienas i medi Įlipus. Vieną 
dieną ji prapuolė iš bandos 
ir farmerys jau manė, kad 
koks meksikonas bus ją pa
vogęs ir paplovęs. Bet trečią 
dieną farmerys Įžiūrėjo me
dy kažin koki didelį daiktą. 
Jis nuėjo pažiūrėti artyn ir 
pamatė, kad tai jo “Bossie.” 
Ji ramiai sau gromuliojo 
gromulį ir žiurėjo per šakas 
i lauką.

Medis buvo pusėtinai pa
linkęs ir storas. Karvė, ma
tyt, užsimanė paragauti ža
lių jo lapų, nes ganykla bu
vo saulės išdeginta, ir pra
dėjo lipti jo kamienu aukš
tyn, pakol inėjo tarp šakų. 
Bet atbula nulipti nemokė
dama, o apsisukti negalėda
ma, ji priversta buvo tenai 
stovėti per 3 dienas.

FAŠISTAI SUMUŠĖ PA- 
SAŽIERĮ ANT LAIVO.
Šiomis dienomis New Yor- 

kan atplaukė laivu “Roma” 
italas vardu Antonio Asco- 
lese ir tuojaus pasisamdęs 
advokatą patraukė teisman 
to laivo kompaniją. Jis sa
ko, kad ant to laivo fašistai 
jį sumušę, kam jis nenorė
jęs giedoti fašistų himną. 
Paskui d a uždarę jį į karce
rį ir išleidę tik atėjus laivui 
į uostą.

Bet laivo viršininkai ki
taip dalyką aiškina. Jie sa
ko, kad laivo kapitonas iš
kėlęs pasažieriams atsisvei
kinimo vakarienę. Buvę vy
no ir visi gerai išsigėrę. Pas- pranešama, kad ištremtasis 
kui, žinoma, buvęs Italijos Bulgarijos karalius Ferdi- 
himnas. Kada visi sudaina
vę, tai Ascoiese atsistojęs ir 
susukęs: “Šalin fašistai!’’ 
Tuomet salėj kilo riaušės.

BULGARIJOS KARALIUS 
EIS VIENUOLYNAN.
Iš bulgarų sostinės Sofijos

nandas ketina neužilgo grįž
ti iš užsienio ir užsidaryti 
vienuolyne. Politika atėmė 
jam norą gyventi.

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

Californijos Vynuogių Augin
tojai tapo Valdžios užtikrinti, 
kad nebus autorizuoto Federali
nio kliudymo vartotojams, ku
rie nori nusipirkti vynuogių 
(greipsų) pasigaminimui vaisių 
sunkos išimtinam suvartojimui 
savo namuose.

Pirkite sultingąsias vynuoges 
dabar sulig Valdžios kontrolės* 
pienu. — Vynuogės šįmet pri
noksta dviem savaitėm anks
čiau negu paprastai — vėliau 
oras gali pakenkti gerumui vy
nuogių dabar gaunamų prie vi
sų Geležinkelių Trekių. — Val
džia nekliudys nė pardavinėji- 
mui. nė gaminimui vartojimui 96 tūkstančiai hektarų že- 
savo namuose. mės apsemtos vandeniu.

Pernai Lietuva išvežė į 
užsienį už 479,500 litų gin
taro išdirbinių, o šįmet per 
tris mėnesius — už 93,600 
litų.

Redakcijos Atsakymai.
Lietuviui. — Jus agituo- 

jat už i _ _ _
vis” neatstovauja nei vienos 
tikybos ir todėl jūsų raštas 
musų laikraščiui netinka. 
Gal pasinaudosim tik jo iš
trauka.

Pajieškau merginos apsivedimui 
arba našlės be vaikų, ne senesnės 38 
metų amžiaus. Plačiau paaiškinsiu 
per laišką, su laišku malonėkit prt- 
siųst savo paveikslą.

JOHN LAPINSKAS
74 Main st., Bar Harbor, Me.

į

Pajieškau merginos apsivedimui, 
gero budo, dailaus sudėjimo, nuo 20 
metų amžiaus—gali būt jaunesnė ar 
senesnė; merginų meldžiu tuojaus ra-

_______ ’ (41) 
150 Leonard st., Brooklyn, N. Y.

tūlą tikybą. “Kelei- ir savo kį^ prisiųsti-

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija.

Aš jaučiuosi skolingas 
tautiečiams pranešti apie tą 
šundaktarį, kuris “Keleivy” 
laiks nuo laiko pasigarsina 
kaipo didis specialistas, du
sulio gydytojas.

Tai yra lenkas-žulikas! 
“Keleivis” niekad nepriim
tų jo apgarsinimų, jei žino
tų kas tai do paukštis. Ant 
N. Kedzie avė., Chicagoje. 
jis turi dvejus namus pasi
statęs iš silpnybės lengvati
kių, jieškančių sveikatos. 
Jis nėra joks daktaras, tik 
paprastas apgavikas. Aš 
pats su juo turėjau reikalų, 
r.es tik tris blokus gyvena 
nuo manęs. Jis bile ką susu
ka. bile tik ne nuodai, ir 
siunčia lengvatikiams ver
tės 5 centų už 3 ar daugiau 
dolerių, kaip pasitaiko kur 
gaut. Vietos gyventojams 
jis nesigarsina savo biznio. 
Ir vietos kostumerių nemėg
sta priiminėti.

Jei kas sužino iš provinci
jų laikraščių, tai ateina pas 
jį, bet jis pats nesirodo: iš
siunčia tarnaitę ar pačią, o 
ši išklausinėja, ar esi čia bu
vęs. Jei pacijentas gražiai 
kalba, nesikarščiuoja ir dar 
pirmą syki, tai apgavikas 
pasirodo ir pats: o jei jau 
buvęs, tai nesirodo. O jei pa
cijentas pradeda peikt jo 
medicinas ir karščiuotis, rei
kalaudamas savo pinigų at
gal, tai pasiuntiniai sako, 
kad “daktaro” nėra namie, 
ir greitai nebus, nes jis išva
žiavęs ant vakacijų ar kur 
kitur.

Vietoje jis yra labai ma
žai žinomas, nes jokios iš
kabos neturi, bet atvažiavu
sius iš toliau apgaudinėja be 
jokios sarmatos. Ir leidimo 
jokio neturi nuo valdžios, 
slapta užpakaliniame savo 
name turi vadinamą “labo
ratoriją” ir tik laiškų neši
kas jį težino. Viskas eina 
šmugelio keliu, taip kaip ir 
kiti šmugeliai patamsiais 
būna varomi. Ar ne butų ge- 
riaus, kad kas tokį paukštį 
patupdytų į belangę už iš
naudojimą suktybėmis leng
vatikių. Reikia žinot, kad 
nuo dusulio (asthma) nėra 
visam pasauly gyduolių, o 
jis apsiima tą ligą išgydyt, 
nors neišgydo.

“Kel.” skaitytojas.
Chicago, III.

Fašistų Italijoj bedarbių 
j skaičius pasiekė 400,093. 
: Lic-pos mėnesio pabaigoj 
• bedarbių buvo 352,287. 
I
I

I Neskaitant tvenkinių ir 
mažų upelių, Lietuvoje yra

Humoristika
_____________________________________________________________________

NAUJA DAINA LIETUVOS 
LAUKUOSE.

Buvo bloga. Buvo bado, 
bet vieni kitų nebadė.
Gėrė snapsą, valgė pupas 
ir bučiavosi i iupas.
Atentatų ar banditų 
nei už graši nematyta.
Tik jei čiupdavo kam batus, 
tai ir visas atentatas.
Tiktai per didžiąsias šventes 
arba leiskime dėl meilės 
kai kas visko nebeiškentęs 
stačiai griebdavosi peilio.
O dabar kur tik pažiūri, 
visur pažanga didžiulė, 
čia nušovė, čia nudurė. 
čia visai papjautas guli. 
“Rytas” ir “Lietuvos žinios” 
Geležini vilką mini.
Sako šitas sutvėrimas 
labai godus ant piovimo. 
Piauna avi, piauna kiaulę 
atvirai ir per apgaulę.
O kai kur net čielą jautį 
užsimoja pasipiauti.
Taigi šitokio piovimo 
jau ir žmonės griebtis ima. 
“Jeigu vienas, kitas gali 
tai valiai visi po valiai!” 
Todėl kaimuos ar kermošiuj 
kožnas vaikšto pasipuošęs. 
Nori meiliai—prašau meiliai! 
Nori bartis—gausi peiliu!
Laikraščiai sėte prisėti 
kiek kas kur sudabė svieto; 
kas. ir kiek, ir kam sveikatos 
pro užkulnius jau iškratė?
Ir visai kažkas nebgera!
Ir visai jau nebesveika!
Kai hoteliuos užsidarę 
ima pjaustyti Rusteiką.
Ir todėl ar jau nelaikąs 
mesti visas peilių baikas. 
nes kitaip didvyrių vietoj, 
liks lavonai ir štilietai.

»

ŽYDO LOGIKA.
žmogus veža šieną ir susitin

ka žydelį.
—Nu. Jonu, ko tu če veži? — 

klausia žydelis.
—Ar nematai, kad vežu mal

kas?
—Nu. Jonu, kam tu man me

lo ji? Juk tu veži šieną.
—Jeigu matai, kad šieną ve

žu tai kam klausi?!...
*

žiuri žydas į saulę ir klausia: 
—Tamoš. ar aukštai dar soi-

i —Tu, parka, kibą nematai, 
kad jau temsta? Saulė jau se
nai nusileido.

I —Ui. Tamoš. kam tu man me- 
loji? Ar aš anam nematoj: kaip 
dugnas šviečia. Duducis.

t

i

i 
i i

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau Jurgio, Petro, Broniaus 

Sinkų, Paežerėlių valsčiaus. Žūklių 
kaimo, ir Antano Jenčiaus, Beduones 
kaimo. Lukšių valsčiaus; visi Šakių 
apskričio, prašau atsišaukti arba ži
nantieji malonės pranešti.

J MAKSVYTIS
Box 872, Hammond, Ind.

Pajieškau Savo vyro Jono Kučio; 
aš prieš karą nuvažiavau į Lietui ą ir 
negaunu nuo jo jokios žinios. Bran
gus Jonukai, kviečiu, jeigu esi gyvas, 
prašau atsiliepti, gy venu labai var
gingai. Kurie žino apie jį ką nors ma
lonėkite pranešti, už ką labai busiu 
dėkinga.

Marta M artina itė-Kučienė
Miesteliškiai, Panemunėlis, Rokiškio 
apskritis. Lithuania. Arba \. Marke
vičius, 920 No. 28-th st., Philadelphia. 
Pa

Pajieškau J ievos Makrickiutės, po 
vyru Junavičienės; girdėjau gyvena 
Ed'ardsville, Pa. Prašau pačios atsi
šaukti arba kurie žino kur ji randasi, 
meldžiu pranešti, už ką iš aukšto ta
riu ačiū. A. P- MAKRICKAS (41) 
Light Star Rte., St. James, Mo.

Pajieškau brolio Vinco Derančiais, 
prieš 11 metų gyveno Akron, Ohio, 
oaskiaus girdėjau kad išvažiavo į 
West Virginia Į minkštas anglis ir 
nuo to laiko nieko nuo jo negirdėjau 
Meldžiu pačiam atsišaukti arba kas 
apie jį žino meldžiu pranešti; busiu 
labai dėkingas ir dovaną prižadu 
$250, kuris pirmas praneš apie jį.

JUOZAS DERANČIUS <42) 
81-1 Bank st.. Box 16,

IVaterbury, Conn.

JIS GERIAU ŽINO.
Daktaras apžiūrėjęs ligonį 

sako:
—Padėti nieko negaliu, nes 

tavo kairioji ausis apkurto iš 
senatvės.

> —Neteisybė. — atkirto žmo
gus, — argi mano kairioji ausis 
senesnė už dešiniąją?

I ------------------------------------I . _____

I

*
LIETI VOS ČINAUNINKŲ 

TARPE.
—Kur eini. Jonai?
—Einu siuvėjui užmokėti už 

siutą.
—Tai tu moki siuvėjui? Eee... 

kaip žiuriu. tai iš tavęs niekuo
met nieko gero nebus. Tu minis- 
teriu negali būti.

f
I

Pabandyk Dykai

įritikink.

i 
l

I
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GYDO 
RAUDONĄJĄ GYSLĄ 

KAM KENTfiT kad moa- 
tis su REM-OLA yra taip 

maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
konaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpeeėtytas. Rašykit Henry Thayor 
A Co„ Cambridre. Mana.

Surnfts Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tojaus su 

toinicSettztr 
VAISTINĖSE 25L 5CMR? 

SAMPMJS DYKAI

PARDUODU MALKAS
Kieto medžio, supiaustytos $12.06 

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

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

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, apgyventa lietuvių, 

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

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

FARMA PARDUODU.
100 akerių žemės, visa beveik dir

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

R. 1, FREE SOIL, MICH.

5 AKERIŲ VAISIŲ IR VIŠTŲ 
FARMA Parsiduoda arba mainau ant 
Namo mieste. 11 Ruimų Namas, šty- 
mo šiluma, maudynės, elektrikos 
šviesa, telefonas. Didelė barnė, vieta 
dėl 2 karų, Green hause, Tennis 
Court. (40)

MRS. MARYkMILLER 
IVoburn street. VVilmington. Mass.

Tel.: Wilmir.gton 26, ring 12.

FARMA KAIME.
90 a kerių geros naudojamos žemės, 

10 ruimų namas ir visi fumišiai, 8 
kiti budinkai; 10 karvių, 2 arkliu, 
1100 vištų, automobilius, visa maši
nerija, javai, netoli miesto. Už viską 
85,000. Imokėt $1,500. Tikras barme
nas iš priežasties ligos. (42)

MRS. J. K1RMAN
SARATOGA SPRINGS, N. Y.

PAJIEŠKOMA:
Pabrinkis Adomas ir Aleksas, gy

venęs St. Louis, Mo., kilęs iš Pauliu
kų kaimo. Šėtos valse., Kėdainių aps. 
-Jieško brolis Juozas.

Kerbeiis Kazys, kilęs iš Pauliuką 
kaimo. Jieško tėvas Juozas.

Kolitą Jurgis, kilęs iš Kamėnų kai
mo, Šėtos valse., jieško motina ir Mi
kas Keliauskas.

Pumputis Juozas, kilęs nuo Radvi
liškio, gyvenęs Nanty Glo, Pa., Ame
rikoje apie 23 m.

Levanas Ignas, Jono sūnūs, gimęs 
1888 m., kilęs iš Krakių valse., Pa- 
karkliu kaimo, Amerikon atvykęs 
1910 m., 1924 m. gyvenęs 124%
W. 18-th st.. Los Angeles, Cal. Jieš
ko brolis Balys.

Bitleris Adomas, apie 40 m. am
žiaus. 1913 m. gyvenęs pas J. Urbo
ną. 191 C ar E st., So. Boston. Mass.

Sližys Baltrus, iš Stirbučių kaimo, 
Plateliu vai., Kretingos apskr., Ame
rikon atvykęs 1913 m., gyvenęs East- 
on, Pa., tarnavęs Amerikos J. V. _ka- 
riumenėje, dabar neva gyvenęs New 
York’o apylinkėse.

Kiumbus Tadas, seniau gyvenęs 
Montrealy, Kanadoje, ir 15 metų at
gal gyvenęs Cleveland, Ohio; kilęs iš 
Kelvėtų kaimo, Švėkšnos valse., Tau
ragės apskr. Pajieško giminės. Tur
tas Lietuvoje pavojuje, nebent atsi
lieptų.

Paulauskas-Poškauskas Vincas, 
prieš didijį karą gyvenęs Brooklyn, 
N. Y., karo metu kovojęs Francuzijo
je, po karo grįžęs į New Yorko apy
linkes. Reikalingos žinios ar jis gy
vas ar miręs, jei taip, kada ir kur.

Mačiukas Antanas, iš Lietuvos at
vykęs 1914 m., ilgai gyvenęs Law- 
rence, Mass., tarnavęs Amerikos ka- 
riumenėje, iš kur grįžęs apie pusę 
metų Lawrence pagyvenęs kaž kur 
dingo.

Kasperas-Casper Borisas, ilgą lai
ką gyvenęs Detroit, Mich. ir dirbęs 
Fordo dirbtuvėse. Jeigu kam žinoma 
pas ką p. Kasperas gyveno ir kurioje 
dirbtuvėje dirbo, tai prašoma pain
formuoti Lietuvos konsulatą.

Jurgis ir Vladas Grigaliūnai ir Ele
na Vaitkevičienė, Laurynos ir Mari
jonos vaikai, prieš 3 metus gyvenęs 
1317 Freeman avė., Racine, Wis. Tė
vui mirus, motina nori susirašyti su 
vaikais.

Pševorskaitės Elena (Šaulienė), 
Stasė ir Zosė, kilę iš Seirijų valsč., 
Seinų apskr., Amerikon atvykę prieš 
karą. Jieško Juozas Cereška.

Sadauskas Juozas, Simono ir Onos 
sūnūs, gyvenęs Yonkers, N. Y. ir ki
tose New Yorko apylinkėse. Jis pats 
arba anie jį ką nors žinantieji prašo
mi skubiai atsiliepti. (10-1232).

Tomkovidas Vladas, 1929 m. liepos 
mėn. gyvenęs 64-14 Perry avė., Mas- 
peth, N. Y. Jieško pusseserė Ona Ba- 
jorier.ė.

J ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji maloniai kviečiami atsi
liepti į: Consulate General of Lithua
nia. 15 Park Row, New York City.

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

(L) J. G. Europos žvaigždė nusi
leidžia. (2) J. Galvydis. 1830 metų 
liepos revoliuciją minint. Bruožai. 
(3> Dr. J. Bagdonas. Kova dviem 
frontais. (4» K. Eautskį atpasakoja 
A. Smėliunas. žmogus—egoistinė bū
tybė. (5) Dr. N. Išlondskij. Meilė, vi
suomenė ir kultūra (Vyro ir moters 
dvasinis pasaulis ir jų palyginamasai 
įvertinimas). (6) Jonas Ilgūnas. Apie 
tikėjimą, dievus, apeigas ir Jėzų Kri
stų ant kryžiaus. (7) Ats. kapit. Šių 
dienų karo industrializacija. (8) Ats. 
kapit. Europos valstybių oro karo 
laivynai. (9) Ats. kapit. Plaukiojąs 
“širšių” lizdas juroje. (10) Jonas Vė
žys. Tikėjimo, mokslo ir valstybės 
autonomija. (11) Leonas Skabeika. 
Be tėviškės. (12) Ant Venclova. Pa- 
nait Istrati. 113) Panait Istrati. Nak
tis pelkėse. (14) Petras Cvirka. Eilė
raštis apie šienapiuvių liaudį. (15) 
Vincas Dovinė. Smuikas. (16) J. Ra- 
dzvilas. “Bliudas” nepabludusioj ša
ly. (17) K. Fulda. Imperializmas XX 
amž. Vakarų Literatūroj. Pagal prof. 
V. Fricę. (18) Apžvalga. Literatūra. 
V. Krėvės “Likimo keliai” (Pr. Daug
nora), Literatūros pionieriai eina 
(Pr. Daugnora), Žvilgiai nuo kalno 
(P. D.). Kultūrinis gyvenimas. Eko
nominis ir socialinis gyvenimas, 
Technika ir kt.

“Kultūros” žurnalas iabai 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.”

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, H Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

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

JOHN BUROKAS
164 Waahington Straat, 
WORCE8TER. MASS.
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ŠLYKŠTUS INTELIGEN- IGRIAUSTINIS NUTREN- 
TŲ ELGESYS. v ‘ r"rr'~

M’ims teko patirti apie 
šlykf;ų kai kurių Klaipėdos 
kraš o valdininkų nesenai 
padarytą chuliganizmą.

Pagal Nemuną, netoli Til
žės, Lietuvos pusėj buvo 

. gegužinės. Joms pasibaigus 
ir žir onėms išsiskirsčius, ke
li vaidininkai, jų tarpe vie
nas-! itas policijos tarnauto
jas, liaž kur sugriebę men
kos doros merginą, ją prL 
girdę, paguldė po medžiu, 
pagal žmonių dažnai vaikš
čiojamą taką. Numovę jos 
kelnaites, prikimšę šienu ir 
pakabinę ant medžio šakos. 
Tuo žygiu didžiavęsi išradę 
origi’ialę rekliamą paleistu- 
vybės įstaigai, kurią jie bu
vo pavertę po medžiu esan
čią vietelę.

Gerokai įsigėrę 9 ar 12 
vyrų, išsirikiavo ir iš eilės 
tą marginą koneveikė. Pas
kui iii kaž kur sugriebę skus
tuvą, apskutę ją, vartoję cit- 
rino sunką, žvakes, dviračio 
pompas ir kitą.

Rjtą, saulutei patekėjus, 
mergina gulėjo be sąmonės, 
o “ii teligentai,” nesigėdy
dami pro šalį vaikščiojan
čių žmonių, vis “darbavosi.” 
To maža, jie iš savo tarpo 
išrinko “delegatus,” kurie 
vaikščiojo apylinkėj ir jieš
ko jo vyrų, norinčių ta mer
gina pasinaudoti.

Ar galima rasti šlykštes
ni, gyvuliškesnį žmonių el
gesį? Kaip mums teko pa
tirti, šio įvykio byla esanti 
perduota Klaipėdos krašto 
gube.'natoriui Merkiui. Kal
tininkai esą tardomi ir grei
čiausiai busią perduoti teis
mui.

v -»

KĖ KARVES, O VAGIS 
PAVOGĖ ARKLĮ.

Degučiai, Zarasų apskr. 
Bykfeiių kaime nesenai My
kolui Šileikiui vedant vaka
re iš ganyklų karves, griaus
tinis jas užtrenkė, o senis li
ko sveikas.

Atėjus iš Nečeskų kaimo 
Šeduikiui padėti kaimynam 
kaivių kailių lupti, vagis 
nujojo arklį.

ir tamsumo daug prisideda 
tas nelemtas šnapsas, kurį 
veliuoniškiai smarkiai var
toja, didindami žydelių tur
tus.

“Gavau nuo tavęs “Ke
leivį,” bet jis keliatą mėne
sių keliavęs atnešė labai se
nas žinias. Turbut buvo kur 
nors užkliuvęs.

“Tavo J.”
I

GAISRAS JŪŽINTUOSE.
Rugsėjo 1 d. iš klebonijos 

kilo gaisras. Sudegė 7 gyve
namieji trobesiai ir 4 trio- 
bos negyvenamos. Gaisri
ninkai pribuvo iš Rokiškio. 
Tai jau antras gaisras šįmet 
Jūžintuose, ir vis dėl neat
sargumo ir apsileidimo.

SUSIGĖDO IR PABĖGO.

Imbrado valse., Vadmi- 
nių kaimo gyventojas T. K. 
prieš kelias dienas baigė tal
ką. Pabaigę užuliojo. Vaka
re K. pakvietė kaimyno M. 
dukterį ir užrakino klojime 
su savo pusininko sunumi.

Rytą merginos tėvas ėmė 
jieškoti dukters ir rado per 
prievartą klojime "štukavo- 
jant.” Duktė išsigandusi 
“sensacijos,’’ pabėgo.

Brazilijos Žmonių Papročiai.

BOČIŲ “NUOPELNAIS” 
REMIASI.

Šaukėnai, Šiaulių apskr. 
Vietzs žmonės kalba, kad 
dvarininkų šeimos pil. S. pa
davė prezidentui prašymą 
grąžinti jam 60 hektarų ge
riausio miško neva užtat, 
kad jo bočiai kunigaikščio 
Vytauto už kariškus žygius 
buvę apdovanoti žeme ir esą 
šis pilietis atitinkamus savo 
bočių nuopelnų dokumen
tus turįs. Mat, apetitas val
gant atsiranda.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Vienas Lietuvos mokyto

jų rašo:
“Šiandien paskutinė atos

togų diena. Rytoj (rugsėjo 
1 d.) vėl stosiu darban. 
Šiems metams esu paskirtas 
į B. mokyklą, tai apie 7 kilo
metrai nuo P. Gyventi pri
sieis P. ir į mokyklą reikės 
kasdien žygiuoti 7 kilomet
rai.

“Tas vaikymas per blogas 
mokyklas taip įkyrėjo, kad 
turėdamas kitokią išeitį 
spiaučiau į visas ministerijų 
užgaidas ir eičiau kito dar
bo dirbti. Bet dabar prisiei
na kęsti, nes kitokio pragy
venimo šaltinio neturiu.

“Su tavo laišku gavau ir 
G. laišką. Iš laiško turinio 
matyti, kad tai prasilavinus, 
pažangi moteris, kokių lie
tuvių tarpe nedaug ' rasis. 
Teko man šįmet vieną kitą 
amerikietį prašnekinti. Bet 
turbut mano laimei pasitai
kė susitikti* tik tokios asa- 
bos, kuriose be dirbtino pa
siputimo ir angliškai-lietu- 
viško žargono nieko nepa
stebėjau.

“Paskutiniu laiku gyve
nau Veliuonoj, taigi iš tos 
padangės mėginsiu tau ži
nučių suteikti. Veliuona da
bar labai “pagražinta.” Vi-jkė pretenzijų į laidojimą, 
dury rinkos, ties špitole, pa-i nes girdi velionis esąs kata- 
statytas didelis Vytauto pa- likas.
minklas, bet nuo to Veliuo-j Tėvas nustebo : girdi, ar 
nos purvynai gražiau neat- aš nežinau religijos savo su- 
rodo. Dabar taisoma baž
nyčia. Visam tam lėšų daug 
reikia, o mokykla iki šiol 
savo buto dar neturi. Šiaip 
žmonelei skursta ir vargą 
vargsta. Daug jaunų pažįs
tamų jau Brazilijos gyvaty
nuose atsidūrė, kiti dar ren
giasi ten vykti. Prie skurdo skaitytis su faktu.

PALEIDO 5 “PLEČKAI- 
TININKUS.”

Prezidento aktu paleisti 
iš Kauno sunk, darbų kalė
jimo 5 nubausti kaipo “pleč- 
kaitininkai:” Bukauskas, Li- 
sevičius, Urbonavičius, Ge- 
čionis ir Balzavičius. Jie bu
vo padavę prezidentui ma
lonės prašymus.

PAKLIUVO PO TRAU
KINIU.

Baisiogaloj pateko po 
traukiniu darbininkas Jan
kevičius. Traukinys nupio- 

i vė jam ranką ir sužeidė vei- 
. dą. Manoma, kad jį bus kas 
pastūmęs po traukiniu. Da
lykas tiriamas.

t t 
i

iI

NUŽUDĖ IR UŽKASĖ 
SAVO KŪDIKI.

Kėdainių apskrity Rubi- 
kauskaitė pagimdžius kūdi
kį po 5 mėnesių jį nužudė ir 
užkasė į žemę. Nesenai pa
dalytas kūdikio skrodimas 
ir motina suimta.

Negirdėtas Dar Įvykis Lietuvoje.
Gimnazijos kunigas slapta 

nuo tėvo perkrikštijo 10 
. metų gimnazistą.

Rugpiučio 28 d. nusken
do “Aušros” gimnazijos mo
kinys Gavrilovas. Nelaimė 
—tėvams skaudus dalykas, 
tečiau “viena bėda—nebė- 
dĄ” — ši nelaimė iškėlė 
faktus, dėl kurių Gavrilovų 
šeima priėjo ligi katastro
fos.

Gavrilovai sunaus kūną 
pašarvojo namie ir ruošėsi 
laidoti. Velionis Gavrilovas 
yra pravoslavas. Todėl tė
vas laidoti pakvietė pravos
lavų kunigą. Bet netikėtai ir 
nelauktai atėjo “Aušros” 
gimnazijos kapelionas kun. 
Jakubauskas, kuris pareiš-

Nevalia nuskriausti moterį.
Daug kalbama, kad mo

teris Brazilijoje — visagalė. 
Dalinai tas pasitvirtina. 
Nors moterių ten visuomeni
niame gyvenime nedalyvau
ja, neturi balsavimo teisių* 
negali valstybinėje tarny
boje užimti atsakomingą 
vietą bet už tai šiaip mote
ris apsaugota Įstatymu. Už
kabink arba įžeisk svetimą 
moterį gatvėje žodžiu — at
sidursi policijoje. Sumušk 
savo moterį namuose, jai 
pasiskundus irgi atsidursi 
policijoje ir busi išsiųstas 
dirbti į “Matto Grosso” miš
kus, jeigu žmona nesikreips 
i policija ir neprašvs paleis
ti.
Svetimoteriautoją galima 

užmušt ant vietos.
Užtikus pas savo moterį 

bute prielaidinį, nukauk 
mirtin abudu — atsakomy
bės neneši. Busi sulaikytas 
tik iki tardymui pravedant. 
Nežiūrint tokių griežtumų, 
Brazilijoje gyvenimas pa
laidas. Veneros ligomis ser
gančių skaičius čia siekia 
iki 90 nuoš. visų gyventojų 

: skaičiaus.

neprašyti lįst į bile keno na
mus. Brazilijoj gi pašali
niam žmogui užeiti į sveti
mą butą be prašymo negali
ma. Jeigu nori pas ką užeiti, 
tai pirma privalai rankų plo
jimu arba skambučiu iš
šaukti ką nors iš namiškių į 
lauką. Įeiti butan galima tik 
sutikimą gavus. Jaunuoliai 
į savo sužiedotinės butą, 
taip pat, nesilanko. Papras
tai susižiedavę kalbasi iš 
gatvės per atdarą langą, ar
ba, ties vartais sužiedotinės. 
Butan galima užeiti tada, 
kada porelė jau susižiedavo 
ir jungtuvės kelioms die
noms praslinkus įvyks.

Bendrai čia savo rūšies 
moteries neliečiamybė ap
saugota daugiau, negu kur 
kitur. i

MIŠKE UŽPUOLĖ.
Miške netoli Raseinių vie

nas piktadarys užpuolęs 
Kiekipą peiliu sužeidė jam 
nugarą ir atėmė 114 litų. 
Užpuoliko policija jieško.

naus, kurį krikštijęs pravos
lavų apeigomis?

Kunigas atsakęs, kad jis 
sūnų perkėlęs katalikų ti
kybom

Reikia sau įsivaizdinti, 
kaip ta žinia paveikė inteli
gentą žmogų. Tečiau teko 

Gavrilo-

f

BERNIUKAS UŽMUŠĖ
MERGAITĘ.

Ukmergėj viena motina 
paliko žaisti namie savo vai
kus : 6 metų berniuką ir 4 
metų mergaitę.

Vaikai, bežaisdami, susi
kivirčijo ir pradėjo muštis: 
berniukas spyrė mergaitei į 
širdį. Mergaitė tuojau apal
po ir nuvežta ligoninėn mi
rė.

IŠT REMTAS LAIKRAŠ
TININKAS.

Laikraštininkas Alf. Dė- 
delė Kauno karo komen
danto nutarimu išsiųstas į 
Kybartus.

vas pareikalavo iš kun. Ja
kubausko dokumento, kad į 
jo sūnūs tikrai perkrikštytas į •Bažnytinio šliubo Brazi- 
ir padarytas kataliku. Toks 
dokumentas reikalingas ir 
laidotuvėms, tečiau kapelio
nas dokumentą duoti atsi
sakė.

Laidotuvės susitrukdė, 
nes kun. Jakubauskas pada
ręs žygių, kad pravoslavu

kita ar
P. Gavrilovai teko kreip-■ :a,,.ne‘1.n« ar svf ,msale;.su 

_ i ... ..... -']a kur) laiką padraugauti ir
jeigu ši moteris pasiskųs po
licijai, kad ją žadėjai vesti, 
o dabar suvedžiojai, tai turi 
ją vesti.
Myluotis su mergina potam

siai uždrausta.

lija nepripažįsta.
i Brazilijos valdžia bažny
tinio sutuokimo nepripažįs
ta. Kiekvienas be bažnyčios 
šliubo turi atlikti tam tikras 
apeigas policijoje, tuomet 
tik jungtuvėm laikomos tei-

tis į apskrities viršininką, į 
valstybės gynėją, kol galų 
gale karo kdfjelionas velionį 
palaidojo katalikų kapinėse.

Šioje byloje paaiškėjo 
įdomių smulkmenų.

Gavrilovo žmona esanti
I

katalikė. Šeima sugyvenusi jeigu policija sugaus vy-
- * ......_ „.F%kur nors parke potamsiai
Vieną “Karią gimnazistas su mergina myluojanties, ir

gražiai.

sūnūs paklausęs tėvą, ar jis jeigu bus jau po 9 valandos 
vakaro, tai abudu bus paim
ti ir prievarta policijoj ap
vesdinti.

Reikia pasakyti, kad po 8 
valandos vienos moterys 
Brazilijoj gatvėmis jau ne- 
bevaikšeioja. Jeigu po 8 su- 

j tiksi moterį einant gatve, tai

nieko neturėsiąs prieš, jei 
jis, turėdamas laisvą valan
dą, užeis į katalikų tikybos 
pamokas. Tėvas, lojalus as
muo, sunui leidęs, pastebė
damas tik, kad tas nekenk
tų jo pamokoms.

Tiek tėvas ir težinojęs. O, 
matyti, tai butą tiktai intro- i ji bus su savo vyru, 
dukciios. Kaip dabar jau I _

JEIfATOJIĘS,
BANDYK TĄ DYKAI.

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

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui

Kiekvienas patrukęs, vyras, mote
ris privalo tuojaus rašyti pas W. S. 
Rice. 61 So. Main street, Adams, 
N. Y., reikalaujant dykai išbandymui 
jo paikios metodos. Tik uždėk ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užgis 
natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso. Kokia nauda 
dėvėt prilaikytoje visą amžių jeigu 
jums nėra reikalo. Kam rizikuot kad 
prisimestų gangrina ar kiti pavojai 
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku
ris jau tūkstančius užmeta ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrų ir moterų 

. nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad

šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios metodos pa
ti ūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

PRIE GELEŽINKELIO 
STATYBOS.

Darbininkai, dirbdami 
prie kasimo tiltams “Kofla- 
nų,” gauna po 60 centų į va
landą, kur priversti stovėti 
vandeny, o jeigu nors biskį 
kokį darbą sulėtina, tuojau 
darbe aviai nepatenkinti ir 
greitai atleidžia nuo darbo, 
o pas<ui reikia laukti apie 
dvi savaites pinigų. Labai 
žiauriai elgiasi dešimtinin
kai su darbininkais. Apla
mai, sunkus darbas ir mažai 
apmokamas. Nakčia dirba 
prie “bagaro” kasimo maši
nos ir gauna 60 centų į va
landą. Nors darbininkai 
skunežiasi savo likimu, bet 
jų nkkas neužsistoja, o dar- 
binin tai dėl duonos kąsnio 
privei sti dirbti po 10 vai. į 
dieną bei naktį už 6 litus.
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Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
1905 metai. K. Bielinis.
“BĮūdas” nepabludusioj šaly. J. Radžvilas. 
Didžiojo karo literatūra. .Julius Butėnas.
Natūralizmui 50 metę. Pr. Daugnora.
Kritikas—kuris nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.) 
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas )

s z
1
x

X

i
x x s 
X
X

|
X- 
X 
f 

X
I
'S.
x 
X 
i

«

dukcijos. Kaip dabar jau 
paaiškėjo, kunigas Gavrilo- 
vienę net tris kartus buvęs 
iškvietęs ir siūlęs pasirašyti 
raštą, kad ji prašanti sūnų 
perkrikštyti. Ji nesutikusi 
oasirašyti. Kapelionas tada 
pats pasiėmęs atsakomybę, 
tiktai liepęs apie tai vyrui 
nieko nesakyti.

Ir štai, tiktai po tragiško 
įvykio, kada nuskendo sū
nūs ir reikėjo palaidoti, iški
lo visas šis negirdėtas dar 
pas mus faktas, kad valsty- i tv, 
binės gimnazijos kapelio- jar

1____ A- ________ AT_____________ ________•!_ mcnas slapta nuo tėvo perkrik
štijo dešimties metų vaiką ir 
tuo suardė šeimą, nes Gavri
lovai prieina ligi persiskyri
mo.

Čia jau atsiduoda vidur
amžiais. ?T ’ ’ ’ ’ *

Neprašytas j svetimus na
mus Brazilijoj neik.

Lietuvos žmonės pripratę

RUDENINĖ EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ.

Spalių 11 dieną, švedų Ameri
kos Linijos nauju motorlaiviu tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra- 
M. S. KUNGSHOLM išplaukia 
lietuvių ekskursija į Lietuvą, 
per musų nuosavą uostą KLAI
PĖDĄ. šios ekskursijos palydo
vu bus p. J. V. Adomaitis, Lie
tuvos šaulių Sąjungos spaudos 
atstovas, kuris išbuvęs apie tris 
mėnesius Amerikoj, grįžta Lie
tuvon.

Kviečiamas L. L. A. A. A. pir
mininko. sutiko vadovauti šią 
ekskursiją. Kam teks keliauti 
sykiu su p. Adomaičiu, musų 
tautos karžygiu, tam ištikrujų 
teks progos pasinaudoti kelio
nės malonumais. Palidovas Lie
tuvos gyvenimą žino geriausiai, 
jis teiks keliaujantiems žinių 
bei patarimų, kurie reikalingi 
žinoti Amerikos lietuviui no
rint apsigyventi Lietuvoj. Kad 
nepadarius tų klaidų, kurios bu
vo daromos pirmiau per šalies 
sąlygų nežinojimą.

Ši ekskursija tame garbinga, 
kad jos dalyviai suspės parva
žiuot i iškilmingiausią Vytauto 
Didžiojo iškilmių dieną. KAU
NE, SPALIO 27. Tad visi, kurie 
manote ši rudeni aplankyti Lie
tuvą ar joje apsigyventi, va
žiuokime su šia Ekskursija 
SPALIO 11 DIENĄ, su p. J. V. 
Adomaičiu priešaky.

Turistas.

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

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ...............................................
Adresas ...............................................
Valstija ..............................

SU bABRAVICIUM I LIETUVĄ 
SPALIO MĖNESI.

Šįmet linksma rudeninę Ekskursiją 
Lietuvon per Klaipėdą vadovaus nie
kas kitas kaip Žymiausias Lietuvių 
Dainininkas Gerb. Juozas Babravi
čius Ekskursija išvyks spalių 18 <Į, 
1930 V.D. m. didžiuliu populiariu lai
vu “Frederik VIII,” Skandinavų Ame
rikos Linijos iš New Yorko į 
dą pe. Kopenhageną.

Tuo laiku susidaro daug 
norinčių tai A morkos bedarbę 
praleist ir pigiai Lietuvoje 

| vent, tai apsižiurėt kur kokių biznių
• žemės nusipirkimą arba visą žie

mos sezoną linksmai su savaisiais 
praleisti, ši Ekskursija tikis smagiai 
ir linksmai praleisti laiką laive, nes 
gerb. Juozas Babravičius vadovaus 
ir prisidės palinksminti ekskursąn- 
tus-keleivius

Klaipėdos Ekskursiją pasitiks šau
lių Sąjunga. Ši Ekskursija rengiama 
ir paremta Lietuvių laivakorčių A-

Klaipė-

žmoni’4 
tedgvai 
pragv-

NUSIŽUDĖ JAUNA 
MERGAITĖ

Rugpiučio 31 d. už Žalio
jo tilto Žemojoj Fredoj po 
einančiu traukiniu puolė 
jauna mergaitė, kurią trau
kinys perpiovė pusiau. Do
kumentų jokių su savim ne- 

. turėjusi. Nusižudymo prie
žastys ir asmenybė aiškina
ma. Mačiusieji pasakoja, 
kad mergaitė ilgai stovėjusi 
ant tilto ir verkusi, matyt, 
norėjusi šokti nuo tilto, bet 
vėliau puolė po traukiniu, ir t 
kiti nebespėjo jos išgelbėti, Į 
nors matė visa savo akimis, i
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO. VISUOMENĖS, LITERATŪROS. 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai Įdomus ir 

turtingas. Jam hedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytojų^ literatų.

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

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

Dr. N. Išlondskij.
5)
«)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13) Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra.
14) Vėjuota naktis apie kalėjimų. Vincas Dovinė.
15) Iš rinkinio: "Mėlyno vakaro tylus aidai.” Vertė VI. Pilotas. 

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

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

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

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros ai. 15, Šiauliai. Lithuania.

(J.

Noiano-i Viinicrni Assosiacijos Amerikoje ir dėl-
. . f-uiilgui o pasekmės šios Ekskursijos pri-

neturi kultunngesnių pne- klauso nuo kiekvieno Lietuvių ajren-
monių platinti katalikybę? iavažiw>iančio sPa,i”
Ir pagaliau, ar tai leistina ~ ■
valstybinėj įstaigoj tokie
darbai?

Ir pagaliau, ar tai leistina
H
X

Tadgi nuoširdžiai prašom paremti, Į ' ' « ■ ... n 
paprasta Rudeninė Ekskurskja pui- 

, kiai nusisektų. L. L. A A. A.

x

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jaros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenha^en

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogu mas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w Yorko 

S. S. “OSCAR II” .......................... Spalio 11
S. S. “FREDERIK VIII”..................Spalio 18
S. S. “UNITED STATĖS” .... lapkričio 1

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo
• agentų arba:

SCANDMAV1AN-AMENCAN LINE 
n WHITEHALL ST, 140 WASHtNOTON ST. I3O N. LA SALLE ST.

Į NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, IUL.

Praleiskit Kalėdosi 
Senojoj Tėvynėj j 

Prisidėkite prie musu bile vie- A 
nes asmeniniai prižiūrimos 1 

Kalėdinės Ekskursijos j

LIETUVĄ
Keliaukite greičiausiai plau- , 
klojančiais garlaiviais, kurie 1 

išplaukia iš New Yorko . '

BREMEN
GRUODŽIO 6 d.
EUROPA

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU S DIENOS I 

LIETUVĄ
Arba keliaukite populiariu •' 

kajutiniu garlaiviu
BERLIN .. Gruodžio 11 d. ;

Informacijų klauskite pas 1 
vietinį agentą arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

65 Statė St., Boston
ooaeoeoooooooooMomMi

I

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONE {

LIETUVĄ
Švedų Amerikos Linija

a

v

<Swedish Americart Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenburg)

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 

NAUJAM MOTORLAIVI 

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

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

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

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNINGHOLM .... šešt. Spalių 18

S. GRIPSHOLM...............  šešt. lapkričio 1
S. KUNGSHOLM............... šešt. Lapkričio 8

DROTTNINGHOLM .. šešt. Lapkričio 29 •
S. GRIPSHOLM.................  šešt. Gruodžio 6

M. 
M. 
S.
M.

s.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tamstai 
agenta arba bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių 
kalboj specialiai atspaustą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami 
pas agentus ir musų raštinėse.

Rašyk: SW EDI S H AMERICAN LINE
10 STATĖ STREET. BOSTON, MASS.

ir vi b
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Vietinės Žinios
JONAITIS IR KAŠĖTA 

AREŠTUOTI.
Abudu kaitinami namo pa

degimu ir laikomi be 
kaucijos.

Žinomas southbostonie- 
čiams maliorius Franas Jo
naitis ir Jonas A. Kašėta 
šiandien sėdi uždaryti kalė
jime be kaucijos. Policija 
juodu kaltina padegimu na
mo po numeriu 176 W. 
Fourth st. Pereitos subatos 
rytą tas namas pradėjo liep
snoti, o Jonaitis su Kašėta 
stovėjo iš lauko ir žiurėjo. 
Vienas kaimynų atkreipė Į 
tai policijos dėmėsi ir polici
ja abudu areštavo.

Franas Jonaitis tuojaus 
prisipažino. Sako, Kašėta 
turi ant to namo antrą mor- 
gičių ir negali sukolektuoti, 
tai pasamdė mane, kad aš 
padėčiau namą padegti. 
Tuo budu Kašėta tikėjosi 
gauti iš inšiurans kompani
jos apdraudą. Namas pri
klauso Labekui.

Anot Jonaičio, jiedu pra
dėję ruoštis prie to darbo 
jau pėtnvčios vakarą. Jie 
prikimšę 10 maišų visokiais 
popiergaliais, sulaistę tuos 
maišus gazolinu ir sukišę 
juos tarp namo sienų ir grin
dų. Subatos lytą jiedu atsi
nešę daugiau tokių popierų 
ir padėję ugnį.

Ir ištikrujų po visą namą 
buvo prikaišiota gazolinu 
sulietų maišų. Namui Įside
gus, gazolinas pradėjo eks- 
plioduoti ir šaudyti ugnage- 
siams Į veidus. Tuo budu bu
vo apdeginta ir sužeista 10 
ugniagesių. Trys jų ir dabar 
da guli ligoninėj.

Jonaitis pasakęs policijai, 
kad už šitą darbą jis pinigų 
iš Kašėtos negavęs, bet Ka
šėta žadėjęs jam atlyginti 
vėliaus sukolektavęs inšiu- 
ransą.

Policija sako, kad ir Ka
šėta iš dalies prisipažinęs 
prie šito sąmokslo, tik jis 
neprisipažistąs kad pats bu
tų ugnį padėjęs. Sako, “zak
ristijono” darbą atlikęs Jo
naitis.

Saugokitės apgavikų.
Ant Dock skvero į buvusį 

>odės štoriuką įlindęs koks 
tai dantų “daktaras.” Jis sa
ko ilgiausias prakalbas, kad 
labar bedarbė ir jie ūžta 
Įydo dantis dykai. Man pa
dam teko matyti ten daug 
žiopsotojų. Dantų čia negy 
Jo, tik norintiems gydytis 
“norsė” parašo raščiuką ii 
siunčia į kitą vietą.

Vakar vienas lietuvys nuc 
Bowdon st. štai ką man pa- 
oasakojo:

“Man skauda dantis. Ne
tyčia pakliuvau ant Dock 
skvero ir išgirdęs kalbą ii 
daug žmonių viduj, užėjau 
oasiklausyti. Aš. matai, be
darbis, o čia, klausau, gydo 
dantis už dyką. Priėjau prie 
norsės’ ir ta davė raščiuką 
pas kitą ‘daktarą.’ Nuėjau 
ten. čia tuojau apipuolė keli 
vyrai ir mergos, tuojau pa
guldė ir ėmė traukti dantis. 
Vieną ištraukė gerai, kitą 
.raukiant įskėlė pažiaunę, o 
du dantis tik nulaužė. Skau
smo nukentėjau labai daug. 
Paleidę mane pareikalavo 
510 už ‘darbą.’ Aš ėmiau 
sakyti, kad aš pinigų netu
riu ir, kad man sakė, jog gy
dymas bus veltui. Bet kur 
tau:— duok, sako, 810. nes 
kitaip mes šauksim policiją. 
Policijos betgi nešaukė, tik 
nulupo man akinius ir išstū
mė per duris. Ant rytojaus 
aš vėl nuėjau pas ‘daktarą,’ 
prašyt savo akinių, bet jis 
mane išvijo. Tuomet aš 
kreipiausi į policiją ir su po- 
licmanu nuėjau pas jį. ‘Dak
taras’ gynėsi, kad jis manęs 
nematęs: paskui, kad aš 
jam neužmokėjęs $10: galų 
gale prisipažino, kad aš aki
nius ‘palikęs.’ Policmanui 
aš išpasakojau visą istoriją 
ir jis akinius atėmė. Džiau
giuosi nors tuomi, kad atga
vau akinius, nes bučiau ne
turėjęs pinigų kitiems aki
niams. Jonyla II.”

WORCESTER. MASS. 
Minės gėdulos dieną.

9 dieną spalių Worceste- 
rio lietuviai minės gėdulos 
dieną: tai yra pagrobimą 
Vilniaus. Tą dieną sukanka 

, lygiai 10 metų, kaip lenkai 
I išplėšė iš lietuvių sostinę. 
Jausdami tą žaizdą, \vorces- 
seriečiai rengiasi išnešti re
voliucijas prieš lenkų grobi
kus. Beto. bus visa eilė kal- 
oėtojų, kviečiami visi vietos 
’nteligentai. vietos chorai. 
Aušrelės ir bažnytiniai. Tą 
dieną nutarta nedaryti jo
du įžangų ir kolektų. X a- 
<aras skirsis nuo visų buvu- 
ūų parengimų. Taigi daly
vaukite visi. Atsibus Lietu
vių Ukėsų Pašalpinių Kliu- 
bų svetainėj. 12 Vernon st. 
Prasidės 8 vai. vakare. X i- 
sus kviečia 10 vietos drau
gijų komisija:

P. A. Dėdynas.
J. Krasinskas, 
A. T. Jasaitis.

■

Buto 
pereitą 
geriau 
tikėtis.

T

I
RUDENS ATIDARYMO

PARDAVIMAS
VISOKS STARAS NUPIGINTAS
ŠIMTAI DIDELIŲ BARGENŲ

Telefonas Columbia 6655
5689

H. A. WALKER 
MOVING CO.

FURNITURE and PIANO MOVERS
I jolimesnias vietas arba arti.

Geras Darbas. A---- —
Storage
11 RILL ST. 724

Reikale kreipkitės prie musą, gausite 
gerų patarnavimų.

PLUMBING AND 
HEATING 

42-in. Attractive White 
Enamel Drain Board 

Sink

VERTINGI PENTAI
SEHCO

Gatavas vartojimui
PENTAS

14 Spalvų ir Baltas. Viduje ir 
Lauko vartojimui.

Tai yra Per.tas, kurį mes ne- 
abejojančiai gvarantuojame, kad 
jis duos pilną užganėdinimą, ar
ba grąžinsime jums pinigus. Ne
permatomas — uždengia gerai 
—išdžiūsta žvilgančiai.

Parsiduoda žema kaina.
Gal. $1.95

$3.00 vertės pentas.

Pats užsisukantis kranas, mui
lui dišė ir koštuvas, bresinė ni
keliuota drainė, lenta tiesė ar 
kaire pusėj

$24.39.

FLAT HHITE PAiNT
Gal. $1.29

ASBESTOS PIPE 
COVER1NG 

Apdeng jūsų štymo ar šilto \ an- 
dens paipas—Sutaupysi Anglis. 
Saizas —1—114 — 1 Vį—2
Už pėdą 6c.—7c.—8c.—9c.—10c.

l

Žeiua Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST.

Telefoną* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMF.K STREET, 

LAWRENCE» MASS.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

L’Ž PRIEINAMĄ KAINĄ. 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

U Tiek no r st., So. Boston, Mass
Tel. So. Boston 139 c-M.

PARKVAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITA1TI3
415 Old Colony .Va,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 977?.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki D vak
NEDĖLIOM1S:
•id 1 v. po pietų

Serodomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

SS1 Bro«dway, tarpo C ir I) 8t_
SO. BOSTON, MASS.

j

Atėmė automobilių ir 
merginą.

Nepažįstama mergina 
Bostone paprašė jauno Gof- 
fey, kad jis pavėžėtų ją sa
vo automobiliuje. Mergina 
buvo jauna ir labai graži, 
todėl Goffey mielu noru su
tiko jai patarnauti. Bet ka
da jiedu išvažiavo netoli 
Lynno ir sustojo miške pasi- 
myluoti, prie jų priėjo plėši
kas ir atkišęs revolveri liepė 
Goffey'ui pasitraukti. Tuo
met plėšikas pasiėmė su sa
vim merginą ir atsisėdęs Į 
Goffey automobilių nuva
žiavo sau.

Policija aiškina šitą Įvyki 
dvejopai: arba šita mergina 
buvo su plėšiku susitarus iš 
kalno toki plėšimą padalyt, 
arba ji pati tapo šito užpuo
limo auka. Kas ji buvo, iki 
šiol nesužinota, kaip lygiai 
nesurastas ir pavogtas auto
mobilius.

E.

Vaizbos Buto piknikas 
pasisekė.

Lietuvių Vaizbos 
piknikas Maynarde 
nedėldieni pasisekė 
negu galima buvo
Automobilių suvažiavo apie 
700. žmonių buvo daugiau 
kaip 3,000. Ypač daug buvo 
čia augusio jaunimo, o tai 
yra labai džiuginantis reiš
kinys. Buvo nemaža ir se
nesnių musų veikėjų matyt.

Jaunuoliams rengėjai tu-j 
įrėjo paruošę visą eilę lenk- 
! tynių. Visų pirma buvo taip! 
'vadinamos “shoe race.” Čia 
■kožnas jaunuolis turi nusi- 
i auti čeverykus ir ištraukti iš 
keturių skylučių apyvaras. 
Paskui visų jų čeverykai su
maišomi, nunešami tolyn ir 
padedami krūvon ant pie
vos. Davus vedėjui ženklą, 
jie turi nubėgti prie tos krū
vos, susirasti savo čevery
kus, apsiauti ir sugrįžti. Pir
mas sugrįžo Juozas White. 
antras — Franas Vasil.

Paskui sekė 50 vardų bė
gimas mergaitėms. Pirmu
tinė išbėgo Mary Zalves, an
tra—Julia Zalves.

100 vardų bėgime 1 vietą 
laimėjo A. Machanskis, an
trą—A. Kavaliauskas.

Merginų 100 vardų lenk
tynėse pirmą vietą laimėjo 
Blanche Raminę, antrą— 
Elena Zukiutė.

Pypkorių lenktynėse pir
mą vietą laimėjo J. Likas, 
antrą — Balčius, trečią — 
J. Veračka.

Sunkiausis buvo 1 mylios 
bėgimas. Jį pradėjo keiiatas 
bėgikų, bet iki galo išbėgo 
tik du. Pirmą prizą gavo 
Antanas Kavaliauskas, ant
rą—Antanas Machanskis.

Gražiausia mergina buvo 
pripažinta Ona Grybaitė iš 
Cambridge'aus.

Visiems svečiams ir šiaip 
kuo nors prie pikniko prisi- 
dėjusiems rengėjai taria per 
“Keleivį” ačiū.

ENGLISH WHITE ENAMEL
Gal. $1.95

(i varant uotas Tyras H hite ar 
Orange SHELLAC Gal.

$2^5
FL(M)R VARN1SH .. Gal. $1.48

PAINT and VARNIsH 
REMOVER 
Gal. $1.19

ROOF COATING
Specialiai šiame pardavime 

Asbestus and Asphalt Compound 
5 gal. kenas ........................ $2.69

ASBESTOS CEMENT 
Apdengimui Forniso, Boilerių, 
apsaugoja karščio eikvojimą 
100 svarų bagė ................... $1.95
Pagerink jūsų Kičino pečių ir 

Fornisą.
BLACK STOVE PIPE

24 col. ilgis arba juoda alkūne 
(Elbows) 4 ar 6 colių ........... 25c.

Somervillėj Antanas Va
lentas gavo 5 metus kalėji
mo už tai, kad susimušęs su 
kitu vyru iššovė du kartu iš 
revolverio.

Žvejų laivas “Rita” atve
žė Bostonan 12 pėdų ilgio 
ryklį (shark). Sako, šitas 
jūrių vilkas bemaž ko nepa
skandinęs laivą.

Vakarines mokyklos 
atsidaro.

Šiomis dienomis Bostone 
ir jo priemiesčiuose atsida
ro nemokamos vakarinės 
mokyklos, kur užsiregist
ruoti galima 29 ir 30 rugsė
jo ir 2 spalių. Žemiau pa- 
duodam jų adresus:

Aukštesnės (high) moky
klos:

Brighton High School, 
Warren st., Brighton.

Dorchester High School, 
Talbot avė. ir Washington 
st., Dorchester.

East Boston High School, 
White st., East Boston.

Hyde Park School, Cent
rai ir Montgomery avės., 
Hyde Park.

Boston Clerical School,
Warren ir Monroe sts., Rox- NEPAPRASTA NAUJIE- 
bury.

So. Boston High School, 
Thomas Park, So. Boston.

W. Irving Building, Pop- tas draugiškas balius Nedė- 
lar ir Havvthorne sts., Ros- lioje, 
lindale.

Pradinės mokyklos:
Bigelotv School, Fouth ir ma puiki dovana kiekvie- 

E sts., So. Bostone. nam. kuris tik ateis ir daly-
Brighton High School bil- vaus jame. Visi lietuviai yra 

dinge, Warren st., Brighton. prašomi ateiti Į balių, nes
Comins School, Terrace ir mes turėsime valgių, gėri- 

Tremont st., Roxbury.
Edward Everett School, 

Pleasant st., Dorchester.
Hyde Park High School 

bildinge, Centrai irJMetro-'ge’uje mirė" gerai žinomas 
” ' " ’ namų statytojas Filmore. Jis 

paliko savo giminėms $6,-
School, 000, o savo stenografistei 

, $20,000. Mergina visuomet

NA LIETUVIAMS.
Lietuvių M. žinyeioje 

įvyks labai puikiai paruoš-

Spalių-October 5 d„ 
1930, 7:00 vai. vak. šiame 
kiltame baliuje bus duoda-

mų ir gerą programą. Įžan
ga tik 25 centai ypatai.

i Pereitą sąvaitę Cambrid-

politan avės., Hyde Park.
Amatų mokyklos: ~
Boston Trade

Pąrker st., Roxbury.
Brightono skyrius, Brigh- artimesnė, negu giminės.South Bostono policma-į ]

nas Timerbacker vieną nak- tono High School bildinge,! 
tį užtiko 3 vyrus laužanties Brighton.
Į vaisių krautuvę. Išsitrau- East Bostono 
kęs revolveri jis 
juos visus tris j 
tenai pasišaukė policijos ve
žimą.

SLATE SURFACE ROOFING
(Raudonas ar žalias) Padaro 

stogą patraukiančiu ir geru. Ro
lis 108 kv. pėdų. Kartu su vi
nimis. Rolis ........................ $1.98
6-Rib Galvanized Steel ASH 
CAN. Abelna kaina $2.90 už $1.49 
LIGHT GALVANIZED CAN, 
Išmatoms ar Pelenams ____89c.

PILNA EILĖ GALVANIZED 
FURNICE P1PE and FITTINGS 
Pasireng Dabar! Sutaisyk savo 
Stogą, kad VANDUO NEJBĖG- 
TU ir ŠTURMAI Nepakenktų.
Da vienas karo lodąs Geriausios 

Rūšies
BIRD’S Smooth Surface Roofing 
Tinkantis visokiems budinkams

Light Medium Heavv
Rolis $1.00 $1.29 $1.69
TOILET SEAT Aržuolo užbaigta 
Bar binge, tinka į bile

toiletų ............................... $1.59
6 Ft. STEP LADDERS. su prie
taisu pastatymui viedro. Tikra 
kaina $1.75, parduodam už $1.29

South End Hardware Co.A
Dykai Vietos Pristatymas. Atdara Subatoms iki 10:30 vakare.
Tel. Hancock 6105—6106. Prie Dover St. Elevated Stoties

1095 WASH1NGTON ST., BOSTON.

Rado pinigų.
Rugsėjo 26 d. palei North 

Station atradau $20. su cen
tais, pinigų. Kurie esate pa
metę. galite gaut juos atgal, 
prirodydami, kad jie tikrai 
jūsų. Jonas Zapereckas, 19 
Gold st., So. Bostone.

Po numeriu 940 Dorches- 
:er avė. apiplėšta vaistinė. 
Du banditai inėjo su revol
veriais, liepė visiems pakel
ti rankas, pagrobė iš kasos 
$80 ir pabėgo. Ant gatvės 
jų laukė automobilius.

Cambridge’uje nakties 
laiku buvo išlaužtas Supe- 
rior Laundry kompanijos 
seifas. Vagys išnešė SI,000.

CAMBRIDGE, MASS.
PARSIDUOS ANT OKŠINO 2 NA

MAI Spalių-October 4 d., 1930. 3 vai. 
no pietų, po num. 48—50 Market st.. 
antras namas ant 3:15 po pietų, par- 
siduos ant 181 Clark Street.

S. A PRICE, Auctioner.

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

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

Naujas Bostono policijos 
komisionierius Hultman sa
ko, kad nuo gegužės mėne
sio iki šiol jis uždaręs jau 
262 “spykyzes.”

Į LIETUVIŠKA H

Į BUČERNE :
• Užlaikome geriausių tavorų ir» ;
{parduodame pigiausia kaina. Mė-J > 
I sos visuomet šviežios. t
• Taipgi užlaikome šviežius die-{
J gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. 1 
! ' Pagardinimui Chop Suey, var-t 
t tokit China Boy Soy Sauce, 15c. | 
{ už bankų. 1
i Lietuviški skilandžiai . —sv. 35c 1 
{ Švieži sūriai nuo farmų. J
• Visokį tavorą pas mus galite gaut t
{ pigiai ir gerą. |
’ J. PATKAUSKAS ’
J STRAND CASH MARKET •
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON. 1
1 Telefonas: So. Boston 0551. |

t

Miestas ketina statyt nau- 
East Bostono skyrius, ją spaustuvę savo reika- 

nusivarė East Bostono High School lams. Sena miesto spaustu- 
prie bakso ir bildinge. vė turinti susidėjus $300,-

Hyde Park skyrius, Hyde 000 iš pelno, taigi tų pinigų 
Park Iligh School bildinge. užteksią naujai spaustuvei.

«

M ES R EK O M EN DUOJ A M

SPIEGEL’S
137 SU.MMER ST., BOSTONE 

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

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

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

f R.J.VASIL j 
£ 409 BROADWAY, ROOM 4, }
5 SO. BOSTON, MASS. ;

Parduoda: NAMUS. FARMAS, ' 
| KRAUTUVES.
A Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
£ NAMUS, FORNlšIUS, KRAU- 
$ TUVES ir tt.
$ Apdraudžiu gyvasti ir sveikatą.
6 PADARAU VISOKIUS DOKU- 
$ MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
Ą tavoje, greitai ir atsakančiai.
$ Norint gero patarnavimo, kreip- 
£ kitčs. R- J- V AS1L
v* 409 Broaduav, So. Boston. Mass

| DR. J. MARCUS
I IŠ MASKVOS IR KAUNO
{ Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
J moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
Į Elektriką ir 606 gydomą
į jei reikalas.
į 261 Hanover St., Boston, Office 7
• Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
J Nedaliomis iki 4 vai. po pietų. 
t - - - ----------

Lietuvis Optonetristu

i 
i
Į<
I

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Masa.Dorchester Clothing Shop

SIUTUS, OVERKOTUS SIU
VAME ANT UŽSAKYMO.

ŠTYMU VALOME IR PROS1- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJ AS FUTKAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampas Broadwav, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Ii
i

LAIDOJIMUS^ 
kuriuos paveda} 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti, 
ir sutaupina g®-< 
rokai pinigų. } 

Mano kaina’ 
visiems ir visur, 
vienoda. ’

< JONAS PETRUŠKEVIČIUS }
’J Lietuvis Graboritu ’
’► 162 Broadway. So. Boston, Mass.,

Residence: 313 W. 3-rd street. < 
}► Telefonas: So. Boston 0304-W. <
''*+++*+**+**/**+***++++**»

i

k Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVEL, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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. KIULORY
66 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG-,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryt° >ki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

k

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

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond )686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

įPSBsaresasesasasasahdsaKsaesesagĮ 
Telefonas: So. Boston 1058. (n 

g Bay View Motor | 
Peter Trečiokas ir į

Jos Kapočunas 9
$ GERIAUSI LIETUVIAI S 
H MECHANIKAI. g
S Taiso visokius automobilius h K 
[n gerai patarnauja. K
C] Agentūra Studebaker ir Erskine |į] 
V Reikale kreipkitės ir jausitjį 
Įn patenkintų patarnavimų. jį
rfl Pardavimo vieta: §
į 549 E. BROADWAT į
X) Taisymo vieta: re
P 1 HAMLIN ST.. g
į kampas E. Eigkt SU, g

SOUTH BOSTON. MASS. g

i

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krik&ionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Cingis Chaną ir jo dsrbu3, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ■

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

Kairia .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADVAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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