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JUOS KALTINA UŽ AGI
TACIJĄ BAŽNYČIOSE. , 

Vyskupas Reinys išvadino 
dabartinius tautininkus 

“judošiais.”
Kova tarp Lietuvos val

džios ir kunigų kas sykis da
rosi vis aštresnė. Mes jau ra
šėm, kad klerikalai sujudo 
daugiausia dėl to, kam val
džia uždarė klerikališkojo 
jaunimo organizaciją mo
kyklose.

Kuomet fašistai smaugė 
pažangiųjų organizacijas, 
tai prabaščiai šaipėsi ir bu
vo visiškai patenkinti. Bet 
kada žvalgyba dabar užsi
sėdo ant klerikališkų “atei- 
nininkų,” tai juodajame 
abaze kilo baisus triukšmas.

Popiežiaus agentui vado
vaujant, Lietuvos vyskupai 
ir kiti klerikalų lyderiai bu
vo sušaukę tuo reikalu konfe 
renciją Kaune, kur vysku
pas Reinys ir kun. Krupavi
čius stačiai agitavo dabarti
nę valdžią nugriauti, nes už
dardėdama kunigines orga
nizacijas ji laužanti pasira
šytą su popiežium konkor
datą ir “įžeidžianti katali
kus.” Vyskupas Reinys nuė
jo savo kalboj taip toli, kad 
pavadino dabartinius tauti
ninkus “judošiais.”

Po to prasidėjo agitacija 
ir bažnyčiose. Per pamoks
lus kunigai pradėjo aiškiai 
sakyti, kad tpkia valdžia, 
kuri uždarinėja katalikiškas 
organizacijas, turi būt nu
versta.

Taigi Kaune pasklydo 
gandų, kad valdžia ruošiasi 
imti kunigas už apykaklės ir 
traukti teisman. Laikraščių 
korespondentai nuvyko pas 
Vyriausiojo Tribunolo pro
kurorą Kalvaitį pasiteirauti, 
kiek tame tiesos, nes teolo
gai aiškina, kad kunigai už 
sayo kalbas, pasakytas baž
nyčiose, atsako tiktai prieš 
dvasinę vyriausybę ir svie
tiškoji valdžia negali prie jų 
kabintis

Prokuroras atsakė taip:
“Už religinio pobūdžio 

kalbas, kunigas atsako prieš 
dvasinę vyresnybę, bet jei 
kunigas bažnyčioj laikys 
politinę kalbą ir šauks pilie
čius arba parapijiečius ne
klausyti valdžios, kurstys 
piliečius valdžią nugriauti, 
tada kunigas yra atsakingas 
prieš valstybės įstatymus.

“Kunigas pasakęs politi
nę kalbą bažnyčioje yra 
vaišinamas kaip ir papras
tas pilietis, pasakęs kalbą 
viešam mitinge.”

Toliaus prokuroras buvo 
paklaustas, ar traukimas 
kunigų teisman nepriešta
raus konkordatui? Į tai jis 
davė šitokį paaiškinimą:
\ “Konkordate nėra pasa

kyta, kad kunigai turi vary
ti agitaciją prieš vyriausy
bę. Konkordate pasakyta 
kaip tik priešingai, būtent, 
—kunigai turi būt lojalus 
valstybės vyriausybei.”

Toliaus prokuroras paaiš
kino, kad yra jau duotas ir 
įsakymas prasižengusius 
kunigus imti už sprandų. 
Bet visų pirma esąs veda-

VYSKUPAS REIKALAU
JA $5,000,000 UŽ GARBĖS 

NUPLĖŠIMĄ.
t Washington, D. C. — Me
todistų episkopalų bažny
čios vyskupas James Can- 
non apskundė. Aukščiau
siame Columbijos Distrikto 

tvirtins, kad dusių ganyto-. William Randolfą Hearstą, 
jai” ištikrujų kursto žmones reikalaudamas iš jo 5 
dabartinę valdžią nuversti? nų dolerių atlyginimo už 
Visų pirma busią pasodinti g2rbės nuplėšimą.
už grotų.vyskupas Reinys iri Hearsto laikraščiuose bu- 
kunigas Krupavičius. Vo išspausdinta istorija apie

Taigi išrodo, kad Lietu- į vyskupo Cannono intymius 
vojegali užvirti tokia pat (santykius su Mrs. Helen 

. kokia buvo tarp vai-1 Hawley, dabartine vyskupo 
džios ir kunigų Meksikoje. : žmona, kuomet dar jo pir- 
_  • moji žmona buvo gyva. 
Kaune Statys Nau-

mas tardymas, norima su- ± 
rinkti liudininkai, kurie pa- teisme

ją Kalėjimą.
Jis kaštuosiąs kraštui 

7,000,600 litų.

BUVĘS PREZIDENTAS 
KALTINAMAS VIENUO

LĖS NUŠOVIMU.
La Paz, Bolivija. — Pro

kuroras Miguel Telles įteikė
Šių metų teisinsimo min. teismui raportą byloje dėl

Socialistas Reichs
tago Prezidentas.
Rerlynas. — Nežiūrint 

staugimų ir triukšmavimų, 
vokiečių fašistams nepavy
ko nuveikti socialdemokra
tų, renkant reichstago pre
zidentą. Prezidentu išrink
tas Dr. Paul Loebe, social
demokratų vadas.

Dr. Loebe gavo 269 bal
sus, tuo tarpu kai Dr. Ernest 
Scholz, nacionalinės liau
dies partijos kandidatas, ku
rį rėmė ir Hitlerio fašistai, 
gavo 209. Wilhelm Pieck, 
komunistas, surinko 68 bal
sus (komunistai turi reich
stage 76 atstovus).

Fašstai tikėjosi gaut ir ka
talikų centro balsus, bet nu
sivylė.

Dr. Lcebe reichstago pre
zidentu yra jau nuo 1920 
metų.

KRUVINOS FAŠISTŲ- I 
KOMUNISTŲ MUŠ

TYNĖS.

> 
įM

Berlyno priemiesty Ber- Į 
nau pereitą nedėldieni buvo 
kruvinas įvykis. Grįžtant ko- ’ 
munistams iš savo mitingo, VAMAriA mficii ric 
fašistai pastojo jiems kelią ^"ADA NEĮSILEIS SO- 
ir pradėjo šaudyt. 8 komu- V1ETV RUSIJOS ANGLIŲ 
nistai buvo pašauti, du la- Montreal, Kanada.—Ka
bai pavojingai. Kada poli- nados vyriausybė užgynė 
cija pasirodė, fašistai tuo- importuoti anglis iš Sovietų 
jaus išbėgiojo, bet nakties Rusijos.
laiku 10 jų buvo areštuota. Į Ministeris pirmininkas 

-------------- George Parley pranešė, kad 
PASIKEITĖ POLITINIAIS jeigu importeriai įsakymo 

neklausysią, vyriausybė pa
vartosianti griežtas priemo
nes importui sustabdyti.

PREZIDENTAS ŠAUKIA 
BEDARBES KONFERENCIJĄ.

5,000,000 ŽMONIŲ YRA 
BE DARBO.

sąmatoje buvo skina Kaimo 
sunkiųjų darbų kalėjimo re
montui 700,000 litų. Buvę 
numatyta kalėjimo dirbtu
ves pastatyti kalėjimo skers
gatvy, o dirbtuvių vietą už
leisti kalėjimui. Tečiaus mi
nisterija nusistačiusi sunkių
jų darbų kalėjimą iš miesto 
iškelti, o pastatyti didelį 
modemišką kalėjimą už 
Kauno miesto prie 6-to for
to. Tas naujas moderniškai 
įrengtas 1,000 kalinių kalė
jimas kaštuosiąs apie 7,000,- 
000 litų. Dalis kreditų bu
sianti įtraukta į ateinančių 
metų biudžetą. Kalėjimas 
busiąs statomas ne iš karto 
visas, bet flygeliais; kalėji
mas busiąs statomas 4—5 
metus.

EKS-KAIZERIS REMIA 
FAŠISTUS.

Berlyno laikraštis “Ach- 
tuhr Abendblatt” išspausdi
no straipsnį, kur tvirtinama, 
kad buvusis kaizeris remia 
pinigais Vokietijos fašistus. 
Jis siunčiąs jiems pinigų per 
monarchistų organizacijas. 
Tas straipsnis sukėlė Berly
ne didelę sensaciją.

NELEIDŽIA GINKLŲ NI- 
KARAGUOS SUKILĖ

LIAMS.
Washingtono valdžia įsa

kė atatinkamiems organams 
žiūrėti, kad Nikaraguos su
kilėliai negautų iš Suvieny
tų Valstijų ginklų. Manoma, 
kad iki šiol jie gaudavo iš 
čia šautuvų ir amunicijos 
per Hondūro respubliką.

SUSTREIKAVO ANGLIŲ 
IŠVEŽIOTOJAI.

New Yorke pereitą sąvai
tę sustreikavo 3,000 anglių 
išvežioto jų. Unijos sekreto
rius tikisi, kad šią sąvaitę 
streikas apims 10,000 veži
kų ir krovėjų.

SNIEGAS NEW YORKO 
VALSTIJOJ.

New Yorko valstijoj, Adi- 
rondacxs apielinkėj, perei
tos savaitės pabaigoje pasi
rodė tikra žiema. Sniegas 
apdengė žemę ir pradėjo 
pusėtinai šalti.

vienos ispanų vienuolės nu
šovimo, buvusio prezidento 
Sileso namuose revoliucijos 
metu.

Raporte sakoma, kad ty
rinėjimais nustatyta, kad 
33 kalibro kulipka, nukovu
si vienuolę Imaculadą, buvo 
šauta ne iš lauko pusės, bet 
iš vieno kambarių, kuriuose 
gyveno ex-prezidentas Her- 
nando Šilęs ir jo uošvė, Fi- 
delia de Šalinas Vega.

Dėl šito kaltinimo Šilęs ir 
jo uošvė bus pašaukti teis
man.

KALINTAIS.
Raudonajam Kryžiui tar

pininkaujant, spalių 10 d., 
lietuviai ir lenkai pasikeitė 
politiniais kaliniais. Pasikei
timas įvyko demarkacijos i 
linijoje. Iš Lietuvos kalėji-1 
mų buvo atiduota 30 kalinių 
ir tiek pat buvo gauta iš len
kų lietuvių nuteistų.

I ________________________

ISPANIJOJ GALI KILTI 
į

' Žinios iš Barcelonos sako,

Sovietai Panaikino 
Bedarbių Pašalpą.

“New York Times” ko- 
respondentas praneša iš Ma
skvos. kad Sovietų valdžia 
panaikino bedarbių pašal
pą, aiškindamosi, jog bedar
bės Rusijoj dabartiniu laiku 
nesą. Netik nesą bedarbės, 
bet prie valdžios darbų dar 
trūksta darbininkų. Todėl 
darbo komisaras Cichonas 
išleidęs šitokį ukazą:

1. Kadangi prie šalies dar
bų neužtenka darbininkų, 
tai valstybinės apdraudos 
departamentas nuo šiol ne
bemokės bedarbiams pašal
pos.

2. Valstybiniai darbo biu
rai ir samdomos agentūros 
privalo visus bedarbius sta
tyti prie darbo, o ypač tuos, 
kurie ligi šiol naudojosi be
darbių pašalpa.

3. Bedarbiai turi priimti 
darbą ne vien tik pagal savo 
išsilavinimą, bet taipgi ir 
tokį darbą, kur jokio išsila
vinimo nereikia.

4. Jokie pasiteisinimai dėl 
darbo nepriėmimo nebus 
priimami. Kas atsisakys pri
imti bent kokį darbą, to var
das bus išimtas iš darbo 
biurų sąrašo.

Reiškia, jeigu rubsiuvys 
negaus darbo prie siuvimo, 
tai jis turės važiuoti dirbt į 
anglių kasyklas, arba teatro 
aktorius turės važiuoti į Vo- 
logdą miško kirsti. Kitaip 
jis negaus valgyt.

75 MOTERYS UŽSINUO
DIJO PIETAIS.

Joplin, III. — Čia buvo 
moterų pokilis, kurio pasek
mėj 75 moterys sunkiai ap
sirgo. Jos užsinuodijo viš
tiena su majonezu.

Valdžia bijosi, kad žiemos 
laiku krizis nepasidarytų 
* sunkesnis.
Prezidentas Hooveris šau

kia savo kabineto sekreto
rių (ministerių) ir stambes
nių pramonės vadų konfe
renciją, kad bendrai pasita
rus, kokiu budu šalies val
džia galėtų padėti " dabarti
nę bedarbę sumažinti.

Savo ministerių preziden
tas paprašė paruošti planus 
arba sumanymus esamam 
kriziui palengvinti. Paskui 
jis ^iulo jiems susižinoti su 
atskirų valstijų gubernato
riais, fabrikantais ir pirk
liais, ir bendrai su jais šitą 
klausimą pagvildenti.

Vyriausybė pripažįsta, 
kad dabartiniu laiku Ame
rikoje yra 5,000,000 žmonių 
be darbo, ir ji bijosi, kad at
ėjus žiemos šalčiams padė
tis nepasidarytų da bloges
nė.

Chicagoje vien tik namų 
<tautybos pramonėj priskai- 
toma 70,000 darbininkų be 
darbo. Žiemai atėjus jų skai
čius pasidarys ^la didesnis. 
Chicagos biznierių organi
zacijos proponuoja tuojaus 
Įvesti bedarbių registraciją 
ir sukelti bent $12,000,000 
jų pašalpai.

Visi kalba, kad reikia su 
bedarbe kovoti, bet kaip su 
ja kovoti, niekas tikrai neži
no. Dalykas yra toks, kad 
kapitalizmas pasiekė tokio 
savo plėtojimosi laipsnio, 
kur jo augimas toliau jau 
nebegalimas. Jis sustingo, 
tartum reumatizmo supara- 
ližiuotas senis ir nebegali 
savo kojomis atsistoti. Kri
zis jaučiamas netik Ameri
koje, bet ir Europoje. Maši
nos atlieka visokį darbą, o 
darbininkai vaikščioja be 
užsiėmimo. Vienatinė išei
tis, tai sutrumpinti darbo 
valandas. Amerikos unijos 
jau to ir reikalauja. Tas ga
lėtų palengvinti padėtį nors 
laikinai. Bet kapitalistai ir 
to nenori daryti.

Komunistę Riaušės 
New Yorke.

New York. — Ryšy su ko
munistų įvykusiais triukš- 
mavimais apie rotužę ir ki
tose vietose, buvo suimti ir 
kalėjime padėti šešiolika as- 

I menų, jų tarpe ir žinomas 
Louis J. Engdahl, Interna-

VOKIETIJOS PARLA
MENTE FAŠISTAI 

TRIUKŠMAUJA. ........................... .............. , „.................., ______
Berlynas. — Vokietijos kad Ispanijai gręsia revoliu-1 tjonai Labor Defence sekre- 

parlamente kilo naujas cija Sakoma, planai jau su- ;torius ir k°munistų kandi- 
triukšmas, svarstant vai- daryti ir prasidėsianti kata- datas j New Yorko vaLstijOs 
džies patiektą programą ir Unijoj. Sąmoksle prieš Ispa- į ViCegubernatonus. 
sumanymus. nijos sostą yra kuone visų. Viena komunistų grupė

Daugiausia betvarkes ke- gatalonijos miestų majorai. :buv0 į«ibriovus į Board of 
lia fašistai. Jie šaukia, kad Revoliucijos branduolys vi a |Estimates posėdį, kuriam 
reikia panaikinti Versalio Barc.elon1°J1’ sJomiF dl?" |1/--—--------- J-----
taikos sutarti. Ir, jei butų n?™ls dėl studentų liausiu ,ker įteikė neva bedarbių 
reikalinga vokietijos gero-, 
vei. eiti karfm.

Kada socialdemokratai. 
pasiūlė rėksnius išmesti, fa-1 
šistai atšovė: 
mėginkite!” t

Komunistai parlamente 
kol kas mažai dar kalba ir 
triukšmaūja. Jie užimti be
darbių ir streikuojančių 
darbininkų kurstymais. Įvai
riose miesto dalyse bedar-

AMERIKA NEPRIPAŽĮS
TA BRAZILIJOS 

SUKILĖLIŲ.
Valstybės departamentas

REVOLIUCIJA.

uždarytas universitetas.

AREŠTAI ISPANIJOJ.
Ispanijoj darbininkai pra- 

“Eikite šen ir dėjo streikuoti, o valdžia 
ėmė areštuoti darbininkų 
vadus, manydama, kad be 
vadų darbininkai nežinos 
ką daryti ir grįš darban. Bet 
pasirodė visai kas kita. Dar
bininkuose dabar eina smar
ki agitacija už generalį strei- 

biai su streikininkais kelia ką. Jeigu valdžia areštuoja 
riaušes, kovoja su policija, musų vadus, jie sako, tai 
Riaušininkams vadovauja meskime darbą visi. Val- 
komunistai. Jie nori įrodyti, džia sako, kad vadai kurstą 
kad sunkiai dirbą pasaulio streikus ir nori sukelti revo- 
revoliucijai ir reikalingi. liuciją. 
Maskvos paramos.

Spėjama, kad parlamente 
triukšmas baigsis ir valdžiai 
bus pareikštas pasitikėji
mas.

pirmininkavo majoras Wal-

ireikalavimus, ir čia vienas 
grupės lyderių, Sam Nessin, 
ėmė bolševikiškai lojoti ma
jorą.

Triukšmadariai buvo po
licijos laukan išmesti.

Muštynėse su policija 
ties Broadway ir Barclay 
gatvių riaušininkų buvo iš
daužyti milžiniškų Wool- 
worth trobesio langų stiklai. 
Sumušta keliolika asmenų.

DIDELĖ TRAUKINIŲ 
NELAIMĖ.

Cleveland, Ohio. — Spa
lių 17 d. čia susidūrė du iš 
priešingų pusių ėję Big Four 
geležinkelio traukiniai.

Lokomotyvams sudužus, 
traukinių mašinistai ir peč- 

į kuriai, viso 3 žmonės, tapo

MEKSIKA PRISIUNČIA
AMERIKAI SLAPTUS 
KOMUNISTŲ DOKU

MENTUS.
Mexico City..— Meksikos j karšto garo sušutinti, o kiti 

vyriausybė pasiuntė į Wa-keturi traukinių tarnautojai 
~v’ —* - ‘baisiai apdeginti.skingtoną specialų kurjerą 
su slaptais dokumentais, lie
čiančiais komunistų darbuo
tę Jungtinėse Valstijose. 
Dokumentus, kurie nesenai 
buvo suimti, Meksikos vy
riausybė laiko didelės svar
bos Washingtonui.

KATALIKAI NUSIGANDO 
ŽEMĖS DREBĖJIMO.
Louisianos valstijoj perei

tą nedėldienį buvo žemės 
drebėjimas. Morgan City 
mieste katalikų bažnyčioje 
ėjo pamaldos, kaip pradėjo 
siūbuoti žemė. Pamatę, kad 
bažnyčios sienos svyruoja ir 
braška, katalikai šoko gal
vatrūkčiais bėgti laukan. 
Daug jų buvo sužeista.

i

KANADOJ GILI ŽIEMA.
Kanados šiaurinėse pro

vincijose pasidarė jau gili

vdij>tyoes departamentas 
Washingtone paskelbė, kadį 
jo nusistatymas linkui Bi'a- j . .1 . .
zilijos revoliucijos pasilieka žiema. Albertoj, Saskatche- 3S _■  • 1—f —» ~ 1UT o n i f i cinnninrevoliucionierių‘tvane ir Manitoboj siaučia 
Washingtono vyriausybė ne- didelės sniego pūgos ir la- 
pripažįsta. " įbai šalta.

KUNIGAI BIJOSI 
DEBATŲ.

New York. — Iš Franci- 
jos atvyko kun. E. Dimnet, 
kaip sakosi, debatuoti su ži
nomu bedieviu advokatu 
Darrow, tikėjimo klausimu.
Dabar pranešama.kad baž

nyčios valdžia kunigui Dim- 
netui uždraudė turėti tuos 
bedatus.

LIETUVIŠKAS “HOUDI- 
Ni” VĖL PABĖGO IŠ 

KALĖJIMO.
Laikraščiai praneša, kad 

Viktoras Stanwhite (Stanis- 
lovaitis) vėl pabėgo iš kalė
jimo. Jis buvo 5 kartus pa
bėgęs jau pirma. Paskutiniu 
laiku jis buvo uždarytas 
Worcesterio nelaisvės na
muose už plėšikavimą. Jis 
yra da jaunas vaikėzas, bet 
policija negali išlaikyti jo 
kalėjime. Nežiūrint kaip jį 
užrakina ir kaip jį saugoja, 
jis vis pabėga. Todėl laik
raščiai praminė jį “Houdi- 
ni.” (Tikrasis Houdini buvo 
magikas, kuris išeidavo per 
visokius užraktus.)

Pabėgdamas dabar iš 
Worcesterio Stanvvhite išsi
vedė su savim ir vieną savo 
sėbrų. Bet šį sykį ilgai jis 
laisvas nebuvo. Jis 
žiavo į Washingtoną 
nai tapo areštuotas.

nuva- 
ir te-

VAIKŲ VEDYBOS 
AMERIKOJE.

Laikraščiai praneša, kad 
New Yorko valstijoj, Erie 
kauntėj, per 7 pastaruosius 
metus buvo 169 vaikų vedy
bos, kur mergaičių amžius 
buvo tarp 12 ir 15 metų. 
Daugiausia tokių vedybų 
buvę tarp ateivių, atvykusių 
iš tokiu kraštų, kaip Indija, 
kur vaikų vedybos yra pa
prastas dalykas.

RUMUNIJOJ ŠAUDO IŠ
ALKUSIUS ŽMONES.
Vienna, Austrija. — Iš 

Rumunijos pranešama, kad 
tenai išalkusi žemės ūkio 
darbininkų minia pradėjo 
pulti vieną dvarą, reikalau
dama darbo ir maisto. Pa
siųsta policija. Keturi žmo
nės nušauti ir keliolika su
žeista.

SUŠAUDĖ 2 KATALIKŲ 
KUNIGU.

Romoje gauta žinių, kad 
Rusijoj bolševikai sušaudė 
du katalikų kunigu, Joną 
Rothą Deaną ir Jokūbą Wol- 
fą. Abudu buvo gimę Ode
soje.

MERGAITĖ, PAŠALINTA 
IŠ MOKYKLOS UŽ RŪ

KYMĄ, NUSISKANDINO.
Detroit, Mich. — Nubė

gus į Detroito upę nusiskan
dino Dorothv Berger, 14 me
tų amžiaus mergaitė. Ji bu
vo labai susikrimtus dėl to, 
kad. kaltinama už rūkymą 
eiga retų,- buvo pašalinta iš 
mokyklos.

BEDARBĖ MAŽĖJA?
Chicago, III. — Bedarbė 

po truputį pradėjo mažėti. 
Rugsėjo mėnesyj dirbančių 
skaičius padidėjo ant vieno 
nuošimčio, palyginus su rug
piučio mėnesiu. Geriau dar
bai pradėjo eiti maisto kon
servavimo fabrikuose ir ang
lies kasyklose.

SUĖMĖ 70 BOLŠEVIKŲ 
ŠNIPŲ.

Buch areštas. — Rumuni
jos policija suėmė septy- 
niasdešimts asmenų, kaiti
namų šnipavime sovietų Ru
sijos naudai.
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Imigracija į Jungti
nes Valstijas.

BĖS” GARBINAMUS 
‘DIDVYRIUS.’

Brooklyno “Vienybė” la
bai susijaudino anąsyk, kad 
‘‘Keleivis” nepripažino did
vyriais nei Šarkio, nei Vol
demaro. Ji pradėjo dėl to 
net koliotis. Girdi:

“Kas dėl ‘didvyriu.’ ‘Vieny
bė’ lauks, kada Michelsonas 
savo ‘mokslo’ šaltiniu savo tau
tieti didele barzda. ‘Marksą’ 
pradės niekinti, taip kaip jis 
niekina musu tautos didvy
rius: Vytautą. Voldemarą. Šar
ki, Basanavičių. Kudirką ir ki
tus. Tuomet ‘Vienybė’ pripa
žins. kad p. Michelsonas yra 
nuoširdus savo konvikcijoje. ir 
ji paliks ramybėj prie savo pa
pročio: niekinti visus, išsky
rus save. Bet p. Michelsonas 
niekina tik lietuvių tautos va
dus ir didvyrius, garbindamas 
savus, dėl to ‘Vienybė’ ir to
liau ji vadins prideramu vardu 
—lietuvių tautos išgama."

Dėl šito “Vienybės” išsi
šokimo atsiliepė net “Lietu
vos Žinių” bendradarbis 
Vinciųnas, kuris Kauno 
dienrašty cituoja šitą ištrau
ką ir sako:

“Iš šios ištraukos matyti, 
kad tai rašyta tokių ‘redakto
rių.’ kurie nei laikraštinės eti
kos, nei kalbos nežino. Michel- 

' sonas mat yra socialdemokra
tas. Michelsonas retkarčiais 
parašo, kad Vytautas daug 
klaidų yra padaręs, nėra jau 
taip svarbu ji garbinti. Šarkis 
buvęs ‘bomelis.’ be jokio moks
lo ir išsilavinimo ir jei jo kum
štis ji ‘garsiu’ bei turtingu pa
darė. tai jau iš to didelės gar
bės lietuvių tautai nėra, nes 
Šarkis neturįs jokių simpatijų 
lietuviams amerikonams. Jis 
prieš kelis metus apdaužęs vie
ną kitą boksininką save labai 
aukštai skaito, o kitus ‘bomais’ 
ir valkatomis vadinąs. Šarkis 
jokių lietuviškų laikraščių ne
skaitąs. lietuvių gyvenimu ne
įdomaująs. Ir ne pats Šarkis 
save lietuviu išgarsinęs, bet 
reporteriai, sporto rašytojai. 
Bet nei Michelsonas. nei kitas 
musų laikraštis Šarkio, kaipo 
kumštininko, nepasmerkė. Tik 
jam. žinoma, didvyrio vardo 
nesuteikė, už tai ‘Vienybė’ ko- 
liojasi.”

Taigi apie “Vienybės” 
garbinamus “didvyrius” ir 
“Lietuvos Žinių” bendra
darbis yra tokios pat nuo
monės, kaip “Keleivis.” Jie 
nėra jokie didvyriai ir lenk
ti prieš juos galvas yra ne
rimta. Ypač Šarkio negali
ma lyginti prie Kudirkos ar 
d-ro Basanavičiaus, kaip tai 
daro “Vienybė.”

bausmę.
Ką gi jie dabar pasakys 

apie savo tavoriščius, kurie 
netik atsiklaupė prieš Sme
toną maldauti susimvĮėjimo, 
bet ir savo idėjos išsižada?

DOVANOJO TAURAGĖS 
PUČISTAMS BAUSMĘ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad šiomis dienomis 
Smetona dovanojęs šiems 
Tauragės sukilėliams baus
mę:

“1. Juozui Bružui (buvo bau
stas 10 metų). 2. Oskarui Ge- 
gugaičiui (baustas 10 m.). 3. 
Jurgiui Jankui (12 m.). 4. Juo
zui Jakubauskui (baustas kalė
ti kol gyvens). 5. Juozui Okui 
(12 m.). 6. Jurgiui Armonui 
(kol gyvens). 7. Jurgiui Gali- 
nauskui (miriop buvo pa
smerktas). 8. Juozui Guzovi- 
jui (miriop). 9. Aleksandrai 
Kulevui (12 metų). 10. Otui 
Venceliui (12 metų), 11. Juo
zui žiliui (kol gyvens). 12. Pe
trui Baltrušiui (miriop). 13. 
Richardui Zybartui (kol gy
vens), 14. Juliui Rimkui (20 
metų). 15. Pranui Kuisiui (mi
riop). 16. Jonui šiioniui (20 
m.). 17. Kaziui Žukauskui (mi
riop). 18. Petrui čirvinskui 
(miriop). 19. Napoleonui 
Merkšaičiui (15 metų). 20. Si
mui Sprainiui (20 metų).”

Trylikai Alytaus sukilėlių 
bausmė taipgi dovanota:

“1. Antanui Nenortavičiui. 
2. Vaclovui Jurevičiui. 3. Povi
lui Jankauskui. 4. Jurgiui Mi
sevičiui. 5. Jonui Bukauskui. 6. 
Jonui Gečioniui. 7. Vaciui Kaz
lauskui. 8. Jonui Gubrioniui. 9. 
Ipolitui Grigaliūnui. 10. Juozui 
Balzkevičiui. 11. Cezarui Nor
kūnui. 12. Petrui Grinevičiui. 
13. Aleksui Skruliui.”

Be to da penkiems taura- 
giečiams kalėjimo bausmė 
sutrumpinta. Iš tų Jonas Va
leckas buvo pasmerktas mi
riop. bet vėliaus mirties bau
smė buvo pakeista kalėji
mu. ir dabar kalėjimo baus
mė sutrumpinta iki 5 metų. 
Cipri jonui Kadakui. kuris 
buvo pasmerktas kalėti iki 
gyvos galvos, irgi padaryta 
tik 5 metai.

Reiškia, fašistų vadas pri
pažino, kad bausmė šitiems 
žmonėms buvo perdaug 
žiauri. Bet kaipgi bus su tais 
tauragiečiais. kuriuos fašis
tai tuojaus po sukilimo su
šaudė? Kas dabar gali jų 
bausmę palengvinti?

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

“ ‘Vienybę’ ‘Draugas’ visada ; 
vadina laisvamanių, vietoj tau-! 
tininkų laikraščiu... ‘Draugo’ i 
terminologijoj, kiek žinoma, i 
‘laisvamaniu’ vadinasi tas. ku-1 . .
ris bedievybe platina.” i Pereitais metais imigraci-

................. . ja sumažėjo I3.fi nuoš. tigi 
Vienybe Pries M1.1 P10"išių mętų birželio 30 dienai, 

testuoją U’ sako, kad ji — i vienais metais i Ameriką
“...bedievybės platininiu vi-.įvažiavo 446,214 žmonių, 

sai neužsiimą, bet priešingai' ^itam skaičiuj randąs; 24Ų- 
religiją gerbia... ” j 700 kvotinių imigrantų ir
Amžiną atilsi. Viešpatie, i 204,51 Ineimigi-antų. Per tą 

duok Jono Šliupo dvasiai. !)a‘; zm<J®es
kurią “Vienybė” ligi šiol Amertkos išvažiavo. Tuo 
gerbė. Dabar ji gerbs religi- budu per metus Amerikoj 

prisidėjo 173,789 žmones.
Ei, tautininkai, sudekit į prisidėjo 226.-

aukų ir nupirkit “Vienybės” žmones. . • '
redaktoriams po rąžančiu. imigiacija iš Europos A- 
___________L L_ menkon sumažėjo net / 

Dabok ir tobulink savo ’ nuoš.: tik iš Didžiosios Bri- 
reikalą.______ Vanderbilt. ! tani jos ii‘šiaurinės Airijos ji

; padidėjo 54 r.uoš. Daugiau- 
kovok'siai imigrantų sumažėjo iš 

. j pusesalio ir 
Emėrsonas. i Vokietijos (60 ir 43 nuoš.).

Imigracija sumažėjo ir iš

Žmogau, drąsiai _  v
už savo ateiti, o ji padarys! Skandinavų 
tave laimingu. F

---------- i ]v -...Balon kritęs—sausas ne- Kadanos. Iš Meksikos ji nu
kelsi. Patarlė. įkrito net ligi 68 nuoš.

PILNA

KOMUNISTAI IŠSIŽADA 
KOMUNIZMO IR KLAU
PIA PRIEŠ SMETONĄ.
Po to. kai Smetona dova

nojo bausmę kai kuriems 
Tauragės ir Alytaus sukilė
liams, komunistai pradėjo 
prašyt, kad jis ir juos pa
leistų. Jie išsižada net ko
munizmo. Apie tai praneša 
218-tame numery “Lietuvos 
Žinios,” kuries rašo:

“9 aršus komunistai iš Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
prezidentui padavė malonės 
prašymus, kad prezidentas do
vanotų jiems bausmę.

“Komunistai parašė prašy
mus labai aistringus, prakei
kia komunistus ir pasižada kol 
gyvi busią su komunistais nie
ko bendra neturėti.”

O musu maskviniu spau-i 
da Amerikoje tvirtino, kad j 
komunistai kalėjime numir-j

NAIKINA VOLDEMARO 
ŠALININKUS.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Betardant Pupaleigio ir 

Vaitkevičiaus bylos dalyvius, 
iškyla aikštėn vis naujų mo
mentų : šiomis dienomis suim
ti dar 8 žmonės, su Plungės no
taru Milimu ir Algirdu Slieso- 
raičiu priešaky. Pas suimtuo
sius rasta kompromituojančių 
dokumentų. Tokiu budu bylos 
tardymas dar užsitęsia.”

Minimi čia Pupaleigis ir 
Vaitkevičius, tai Voldemaro 
adjutantai, kurie andai kė
sinosi nudėti žvalgybos vir
šininką Rusteiką.

Pirma buvo areštuota 20 
| vold emarin inkų sanrišy su 
į tuo-pasikėsinimu, dabar gi 
'da 8 suimti. Matyt, žvalgy
ba yra pasiryžus išnaikinti 
visus Voldemaro šalininkus.

VIENYBĖ” I DAVATKAS 
RAŠOSI.

Brooklyno “Vienybė” at-
sią, bet prieš fašistų sostą virai pasisako, kad ji nėra 
nenusilenksią ir malonių ne- laisvamanių laikraštis, be
prašysią. 'dievybės neskelbia ir prieš

Komunistų laikraščiai ir kunigus nedrįsta rašyti. Sa- 
kalbėtojai Amerikoje tyčio- vo 118-tame numery ji sa- 
josi ir koliojo tuos politinius ko:

V ■' - ' ■ ■ ■'

Paėmus bendrą imigran
tų skaičių, jis dalijasi taip:

1. Kvotinių imigrantų 
(einant 1924 metų Įstaty
mų) buvo 141,4$7.

2. Sugrįžo senų gyvento
jų 99,154.

3. Laikinų svečių 70,823.
4. Nękvotinių šalių atei

vių 62,919.
5. Amerikos piliečių vy

rai, žmonos ir nevede vai
kai 32,105.

6. Tik pervažiavo per šia 
sali 27,991.

7. Svetimų valstybių kon
sulatai ir jų tarnautojai 
6,389.

8. Kitu šalių studentu 
1.902.

9. Dvasiškių ir profeso
rių su jų šeimynomis 1,340.

Pereitais metais išdepor- 
tuota 16,631 žmogus. FL1S.

Ateis diena, kada visų ša
lių darbininkai pakels gal
vas ir tvirtai pasakys — ga
na vargti. M. Gorkis.

n

r
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Ką Sako Socialistu 
Kandidatas.

i

Įvairiose valstijose ši ru- bankininkai vis dar gauna 
deni renkami valdininkai, milžiniškų neužpelnytų pa- 
Dabar eina partijų agitaci- jamų.
ja. Demokratai ir republiko-; “Nei demokratams, nei 
nai barškina senais puodais republikonams . bedarbių 
ir garsiai šūkauja apie pro- skurdas nerupi,” sako drg. 
hibicija.Prohibicija,tąi-svar- Levvis.
biausis pas juos klausimas. į “Tiesą pasakius, republi-

O ką gi sako apie tafso- konai savo programoj apie 
cialistai? Ką jie stato svar- bedarbę beveik irneužsime- 
biausiu dienos klausimu? na, o demokratai žada tik

Massachusetts socialistų komisiją paskirti, kad ’ištir- 
kandidatas i valstijos guber- tų bedarbės priežastį, 
natorius, drg. Aifred Baker j “Demokratams ir republi- 
Lewis, sako štai ką: konams daugiau rupi banki-

“Svarbiausis šiandien ninku reikalai, negu bedar- 
klausimas yra ne degtinė ir bes klausimas, 
alus, bet neužtikrinta darbi- i “Pavyzdžiui, pereitą gruo- 
ninkų senatvė, bedarbė, ai- -džicĮ mėnesi prezidentas

Įgų kapojimas ir baisus skur- ‘Hoovcris kreipėsi i fedena-
. das, kuomet fabrikantai ir

C
ALIFORNIJOS Vynuogių Auginto

jai gavo nuo Valdžios užtikrinimą,

kad Federalė Valdžia nedarys kliudymo

vartotojams, kurie nori nusipirk Vynuogių

(Greipsų) pasigaminimui sunkos, išimti-

nai suvartojimui savo namuose.

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

Valdžia

i

PIRKITE DABAR

VYNUOGIŲ SUNKAI

PAGAL VALDŽIOS

KONTROLĖS

PLANĄ

85' < visos Californijos Vynuo
gių Produkcijos yra parduo
damas šiais metais per agen- 
cias kooperuojant su California 
Grape Contrcl Board. Limitea.

line, valstijų ir miestų vy
riausybes, ragindamas jas 
paskirti daugiau pinigų vie
šiems darbams, kad paleng
vinus bedarbę. Valdžia, ži
noma, gali skirti viešiems 
darbams tik tuos pinigus, 
kuriuos ji surenka mokes
čiais. O bet gi paraginęs vy
riausybę skirti tokiems dar
bams daugiau pinigų, prezi
dentas Hcoveris tuojaus pa
davė Kongresui pasiūlymą 
sumažinti kapitalistams 
$160,000,000 mokesčių, ir 
tas sumanymas buvo per- 
giustas per Kongresą į dvi 
nepilnas sąvaites. Tuo budu 
prezidentas Hcoveris pats 
neleido fedęralinei valdžiai 
padalyti to, ko jis pirma rei- 

• kaląvo, būtent, paskirti dau- 
’giau pinigų viešiems dar
bams, kad palengvinus be
darbę.

“Vietoj" padėti bedar
biams, prezidentas Hoove- 
ris padarė §160,000.000 
prezentą didžiausiems pini
guočiams. Prie to prezento 
prisidėjo ir demokratai, nes 
jų senatorius Walsh iš Mas
sachusetts valstijos, kaip ly
giai ir demokratai kongres- 
manai iš čia, balsavo kartu 
su republikonais, kad mo
kesčiai turčiams butų suma- 

: žinti.
“Vadinasi, \ darbininkus 

republikonai su demokra
tais vilioja tuščiais žodžiais 
ir prižadais, o turčiams tuo 
pačiu laiku teikia tikros pa
galbos.”

Akyvaizdoje šitų faktų, 
ar gali susipratęs darbinin
kas balsuoti už republikonų 
ar demokratų partijas? Ži
noma, kad ne, ■ sako drg. 
Lewis. Kiekvieno darbinin
ko pareiga yra balsuoti už 
socialistų kandidatus.

!giau

Tomis Agentūromis yra:

California Fruit Evchange

California Vineyardists Association

San Joaųuin Grower-Shipper Association

CALIFORNIA GRAPE CONTROL 
BOARD, L1MITED

SAN FRANCISCO f CALIFORNIA‘ * i « < i f i S y

Kodėl Kunigai Kei
kia Apšvietą?

Ne taip dar senai kunigas 
buvo antras liaudies kara
lius. Jis mokydavo žmones 
pasninkauti, nešti kleboni
jai aukas, klausyti caro val
džios ir tt. Žmonės kunigui 
tikėjo, kaip Dievui.

Bet laikai pasikeitė. Kai
muose atsirado šimtai pra
džios mokyklų. Parapijoj, 
kur seniau buvo tik vienas 
inteligentas—kunigas, šian
dien yra net keli mokytojai, 

į Lietuvoj ėmė plisti moks
las, augti liaudies susiprati
mas. Daugeliui klebonija 
nustojo senoviško šventu
mo. Įvairiais reikalais žmo
nės pradeda kreiptis Į mo
kytoją.

Kunigai jaučia, kad laik- 
Taščių ir mokytojų sklei
džiama šviesa mažina jų ga
lybę. Todėl drebėdami iš 
piktumo jie keikia per pa
mokslus laikraščius, knygas 
jr mokytojus, kaip apuokai 
saulės šviesą.

j Tai, kas yra nesupranta
ma, dar nėra stebuklas.

i Goethe.
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VISKO PO BISKI

John Meldažis.

Kanados Lietuviai

No. 43.

organizavimo 
kuris turėtų už-

nelaimė. Aukščiau kelio man 
nulaužė koją.

ir kitu atžvilgiu. Pirmiausia, 
gerb. dainininkui Butėnui 
nekaip sekėsi dainuoti, nes 
nebuvo to pakilusio ūpo nei 
pas dainininką, nei publi-

Iš kur atsiranda vėjas.
Oro judėjimą mes vadi

name vėju. Vėjo didumas 
priklauso nuo smarkaus, ar 
lėto oro judėjimo. Oro judė-

FARMŲ ELEKTRI
ZACIJA.

Per šių metų pirmąjį pus
metį 68,532 Amerikos far-

šita šlykštybė buvo išstatyta Berlyne modemiškos plastikos 
parodoje, ir jai buvo pripažinta pirmutinė dovana. Jos kūrė j u 
yra tuias David Kampmann. Įspėkit, ką šita galva reiškia.

timšalius, pasirodė klaidin
ga, nes francuzai pasisavino 
žemes ir pavadino tą kraštą 
“Kanada,” mat jie manė, 
kad tais žodžiais vietiniai

lyti SLA. bei 4-to apskričio 
reikalus. Visi čia paminėti 
klausimai svarstyta rimtai ir

šimai, kurie lyti Pildomąją 
Tarybą algų kėlimosi klau- 

Oras pas” mus gražus, šil- sime ir kiti klausimai, kurie
tas.

Red. .prierašas: Drg. Mel- 
dažiui >«škiamy
ir Imkime greiUB^sveikti.|1.takimai a£sk. - -

PITTSBURGH, PA.

Kas skaito ir rašo 
Į Tas duonos neprašo e AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | ©

koncertas buvo rengtas ant mes, 
greitųjų ir nebuvo pakanka- j nubankrutavom visai. Al- 

imai išgarsintas. igos mažos, darbo valandos
Koncertas nekaip pavyko ilgos. Dirbam šešis tik mė

nesius, o kitus 6 mėnesius 
kortomis lošiam. Kaip gau
nam darbo, tai skubinam, 
kad atsigriebus už nedirbtą 
laiką. Kitokios kriaučiams 
išeities nėra, kaip tik orga
nizuotis ir pradėti vėl kovo
ti, kaip seniaus kad kovojo. 
Tik būdami organizuoti ga
lėsim pagerinti būvį.

Baltimorietis.

Musų naujienos.
Atėjus rudens sezonui, 

prasidėjo baliai. Pavyz
džiui, rugsėjo 27 d. pas mus 
buvo net trys parengimai: 
North Sides Lietuvos Sūnų 
draugija turėjo naminį pik- uaiuiuuuu|, Fu»u- 
mką ; South Sidės _sv. Kazį- įaip į-ac| būdavo ant ki
miero parapija turėjo baza- 
rą ir ant Soho L. M. D. sve
tainėje buvo Lietuvos naš
laičių naudai balius. Šitą ba
lių rengė P. Pivariunas, 
p-nia Liaukevičienė, Raudo
nienė ir kiti.

Kad paremt Lietuvos naš
laičius, baliun nuvykom ir 
mes. Į salę įėjom jau po 9, 
bet joje radom vos keliatą 
žmonių. Muzikes irgi nebu
vo. Pasirodo, kad P, Piva
riunas vietoj Dargienės or- 
kestros sumanė pakviest ki
tą ir tik apie 10 valandą su
graibė tris, ne lietuvius, mu
zikantus. Tik po 10 vai. pra
dėjom šokti lenkiškas pol
kas, mazurkas ir k., o lietu
viško šokio nei vieno.

P. Pivariuno šis pasielgi
mas gana keistas, tuo la
biau, kad jis skaito save di
deliu patriotu.

Mano manymu, Lietuvos 
našlaičių šelpimui reikėtų 
suorganizuoti tam tikras ko
mitetas ir prie to darbo rei
kėtų pritraukti daugiau vi
suomenės veikėjų. Girdėjau, 
kad šio baliaus rengėjai sa
ve tokiu komitetu ir laiko ir 
jau per Dr. Alseiką yra pa
siuntę pinigų į Vilnių. Taigi 
darbo pradžia jau yra, tik 
reikia tą darbą patobulinti 
ir padalyti jį našesniu.

SLA. veikimas.
Spalių 3 d. Įvyko SLA. 

3-čio apskričio komiteto ir 
parengimii komisijos posė
dis. Posėdy dalyvavo komi
teto pirmininkas J. K. Ma- 
žiukria, vice-pirmininkas J. 
Rūkas, iždininkas J. Virbic
kas, organizatorius S. Ba- 
kanas, iždo globėjas Anta
nas Janulevičius, parengi
mų komisijos pirmininkas 
P. Dargis ir narys J. Kizas.

P. Dargis išdavė raportą 
iš surengto J. Butėno kon
certo. Raportas priimtas. 
Toliau apkalbama “gedulu 
vakaras,” kuris manoma su
rengti spalių 26 d., paminė
jimui 10 metų Vilniaus už
grobimo. Tuo klausimu nu
tarta kreiptis ir į kitas lietu
vių draugijas, kad bendrai 
apvaikščiojus tas liūdnas 
sukaktuves. Programa susi
dės iš kalbų, muzikos, daimj 
ir deklamacijų. Kalbės P. 
Dargis ir J. K. Mažiukna, 
be to, nutarta kviesti kokį 
nors žymų amerikoną kal
bėtoją.

Kadangi didelė bedarbė 
ir žmonės į parengimus nei
na vien dėlto, kad reikia 
įžanga mokėti, tai šitam pa
rengime nutarta Įžangos 
nedaryti.

Iš komisijos pranešimų 
paaiškėjo, kad minimam pa
rengime jau sutiko dalyvau
ti: Aleksandras Sadauskas, 
geriausias musų daininin
kas; K. Savickas, geriau
sias mus smuikininkas; Har- 
rys teatro orkestrą, vado
vaujant p. Marinno; North 
Sidės vaikų orkestrą: p-nia 
Marcelė Grinienė, daininin
kė; Milda Virbickiutė, pia
nistė ; Vladzia Paulekiutė, 
dainininkė; Milda Liepiutė, 
Elena Norkiutė ir Regina 
Griniūtė.

Pono Butėno koncertas 
nepavyko.

Spalių 5 d. SLA. 3-čias 
apskritys buvo surengęs Lie
tuvos operos dainininkui Jo
nui Butėnui koncertą, bet 
koncertas nepavyko. Publi
kos susirinko virš 100 ypatų. 
Neskaitlingas publikos atsi
lankymas aiškinamas dve
jopai: dėl bedarbės ir kad

DETROIT, M1CH. 
SLA. reikalai.

Spalių 5 dieną buvo šau
kiamas, naujai persiorgani
zavusios, SLA. 200 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Tam 
tikslui pasisamdėm parapi
jos salę, narius kvietėm at
virutėmis ir paskelbėm “Tė
vynėj.” Atėję į salę susirin
kimo laikyti, radome stalus 
apgultus senosios bolševi
kiškos valdybos. Jie mums 
pareiškė, kad jie yra 200 kp. 
valdyba ir bus, kad jie laikę 
mitingus ir laikysią, kad jų 
nieks neprašalino ir nepra
šalinsią.

Svetainėje prisivedę pa
šalinių komsomolcų; visi 
įkaitę, rankoves pasiraitę ir 
prie visko prisirengę. Mes 
puikiausiai žinom, kad iš ši
tų fanatikų galima visko 
laukti, taigi nenorėdami 
muštynių, salę apleidom.

Musų bolševikėliai ištroš
kę kraujo, taigi matydami, 
kad mes jų nepristojam ir 
išeinam, kaip laukiniai ėmė 
šaukti, cypti, bliauti. Šitam 
“koncerte” ypač pasižymė
jo storos, plonos ir raišos bo
bos.

Išėję 41 narys susirinko 
viršutinėj svetainėj. Kuopos 
pirmininkas, K. Šnuolis, ati
darė susirinkimą ir apibudi-

tų Butėno koncertų. Nors p. 
Butėnas skundėsi, kad turįs 
šaltį, bet man rodos, kad ne 
tiek šaltis kaltas, kiek ne
skaitlingas publikos atsi
lankymas ; nėra publikos, 
nėra nei smagumo dainuoti. 
Apart to, p. Butėnas skun
dėsi. kad Clevelande jam 
rengtas koncertas da pras
čiau pavyko. Tai, žinoma, 
negalima nei norėti, kad ar
tistas turėtų pakilusį ūpą.

Butėnui akompanavo p-lė 
Milda Virbickiutė. Apart p. 
Butėno dainavo dar p-lė B. 
Paulekiutė.

Įdomus debatai.
Spalių 7 d. Carnegie Mu

zikos salėje buvo surengti 
įdomus, debatai. Buvo pa
kviestas iš Chicagos advo
katas Quin O’Brien ginti 
Rymo katalikų tikybą, Dr. 
Albert Day, Pittsburgho žy
miausias protestonų kuni
gas, ginti protestonizmą ir 
žydų tikybą gynė rabinas 
Goldenson, o bedievybę gy
nė Chicagos garsusis advo
katas Darrow.

Publikos buvo prisirinkę 
pilnutė Carnegie Muzikos 
svetainė, kuri talpina virš 
2,000 žmonių. Daugybė pu
blikos turėjo grįžti nuo sve
tainės durių, ba netilpo.

Pirmiausiai kalbėjo kata
likų Quin O’Brien. Jis gyrė 
katalikų tikybą ir visu smar
kumu puolė bedievybę, po 
jo kalbėjo protestonų Dr. 
Day; gyrė protestonizmą ir 
puolė bedievybę. Žydų kal
bėtojas, rabinas Goldenson, no šį biauių įvykį, 
kalbėjo ne kaip debatorius, 
ale kaip koks mokytojas ir 
gyrė žydišką tikybą. O Dar- 
rcw pats paskutinis kalbėjo 
ir netik kad atrėmė katalikų 
ir protestonų kalbėtojų puo
limus ant bedievybės, ale su
kritikavo į dulkes biblijas ir 
visus senus ir naujus testa
mentus, iš ko, tarpais, publi
ka turėjo gardaus juoko.

Korespondentas.

BALTIMORE, MD. 
Rubsiuvių prakalbos.
Spalių 8 d. 218-tos Amal- 

gameitų unijos lietuvių sky
rius rengė masinį susirinki
mą. Kalbėtojais buvo drg. 
P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, ir A. Jankauskas, 
“Darbo” redaktorius. Publi
kos buvo susirinkę daug ir 
prakalbų ramiai klausėsi. 
A. Jankauskas papasakojo, 
kaip dabar rubsiuviai dirba 
kituose miestuose, apie nu
veiktus Amalgameitų dar
bus ir ką veiks unija ateity
je. Vietos biznio agentas K. 
Matuliauskas papasakojo, 
kad Baltimorės didžiuma 
rubsiuvių dirba už visai ma
žą atlyginimą. Geri amat- 
ninkai neuždirba nei 30 do
lerių per sąvaitę. Kaip turi 
darbą, tai Baltimorės rub
siuviai neturi aprubežiavę 
darbo laiko; dirba kol ap- 
kvaista.

Drg. Grigaitis nors ne 
kriaučius, bet labai vaiz
džiai išdėstė kriaučių ir abel
nai darbininkų kovą už bū
vio pagerinimą. Po prakal
bų komunistai nedavė klau
simų, bet lermą kėlė. Jie 
daro visokius nepamatuotus 
užmetimus: tai Hillmanas 
negeras, tai kitkas.

Baltimorės lietuvių rub
siuvių didžiuma nemoka 
unijai duoklių jau apie 10 
metų, bet Hillmanas gauna 
tokią pat algą ir unija gy
vuoja kituose miestuose, tik

Rugsėjo 14 dieną mes tu
rėjom ekstra susirinkimą, 
kur buvo perrinkta kuopos 
valdyba. To susirinkimo 
protokolas šiandien tapo 
vienbalsiai priimtas, 18 na
rių užsimokėjo mėnesines 
duokles. 5 nariai bėdavoja, 
kad Centras juos suspenda
vęs. Pasirodo, jie pilnai su
mokėję mokesnius buvu
siam bolševikui finansų raš
tininkui Gailinskui, bet tas 
jų mokesnių Centrui nepa- 
siuntęs ir todėl šie žmonės 
suspenduoti. Gailinskas pi
nigų jiems negrąžina, ne
grąžina nei knygų, nei kito 
SLA. turto. Bet mes tikri, 
kad jis bus priverstas tą vis
ką grąžinti.

Damužis praneša, kad li
kę apatinėj svetainėj (pas 
bolševikus) nariai sumokė
ję Gailinskui apie $50 ir rei
kalauja pasiųsti Pild. Tary
bai, arba grąžinti jiems. 
Gailinskas su nieku nesi
skaito.

Gaila man tų narių. Gai
linskas yra niekai žmogus; 
•jis laužė SLA. konstituciją 
ir todėl tapo prašalintas. 
Pildomoji Taryba dabar su 
juo nesiskaito ir nuo jo pini
gų net neimtų, bet, aš ma
nau, pinigai galima bus at
imti. Dabar gi, visi nariai, 
kurie norit kad nebūtumėt 
suspenduoti, mokesnius su- 
mokėkit finansų raštininkui 
Jonui Laukioniui, 18479 
Dean st. V. Karpšlys.

CLE ELUM, WASH. 
Iš darbininkų gyvenimo.
Pas mus darbai prastai ei

na. Dirba tik po 1 ar 2 die
ni į sąvaitę. Negana to, ne
senai užsidegė viena kasyk
la. Žmonių nesužeidė nei 
vieno. Be darbo liko 300 
darbininkų. Kasykla dar ge
sinama. Kada pradės dirbti 
—nežinia.

Mane patį patiko baisiI

jimas svarbiausia, priklauso; norėję jiems pasakyti to 
nuo žemės paviršės įkaiti-i krašto vardą.
mo. Jeigu kur nors ilgesnį1 
laiką pabus gražus, saulėtas 
oras, tai saulės spinduliai 
šią vietą labiau įkaitins, ne- 
gt kur kitur. Nuo žemės pa
viršės Įšyla ir oras. Šiltas 
oras — lengvesnis už šaltąjį 
orą; todėl šiltos oro dujos 
kyla Į viršų, o šaltos puola 
žemyn, arba atplaukia ir 
iš kaimyifių šalių. Nuo šito 
oro bangavimo ir gaunasi 
vėjas.

SOUTH MANCHESTER, 
CONN.

SLA. 4-to apskričio kon
ferencija.

Rugsėjo 28 d. čia įvyko 
SLA. 4-to apskričio konfe
rencija. Suvažiavo 47 dele
gatai ir 5 apskričio valdy
bos nariai; tokiu budu 
sprendžiamuoju balsu buvo 
52 žmonės.

Apskričio pirmininkas J. 
Tareila atidarė konferenci
ją ir paskyrė mandatų ko
misiją iš Čekanausko, Vo
kietaičio ir Matiečiaus.

Kol mandatų komisija 
priruošė savo pranešimą, 
pirmininkas pasakė trumpą 
prakalbėlę. Po jo kalbėjo 
apskričio sekretorius J. F. 
Makaveckas. Toliau, man
datų komisija išdavė ra
portą ir ponia Lemežienė, 
su p-le Januškevičiūte, dele
gatams prisegė ženklelius 
su rūtos šakele. Skaitomas 
pereitos konferencijos pro
tokolas ir be didelių pasta
bų priimamas. Eina apskri
čio valdybos raportai. Jie 
paduoti raštu ir visi priimti. 
Iždininkas konferencijoj ne
dalyvauja ir raporto nepri- 
siuntęs. Iš iždo globėjų ra
porto paaiškėjo, kad apskri
čio iždininkas, Jonas Mika
lauskas iš New Britain, su
bankrutavęs ir apskričio iž
das, iš $1,214.60, irgi ran
dasi bankroto sukury. Vie
nok apskričio valdyba šitą 
turtą buvo apdraudus ant 
$2,000 ir tikisi, kad pinigus 
atgi us iš apdraudė® kompa- 
nijos.

Pirmą valandą pirmoji 
sesija pasibaigė ir 207 kuo
pa delegatus pakvietė pietų. 
Salė ir stalai gražiai papuoš
ti, o laike pietų skambino 
gabi pianistė p-lė Tamošai- 
tukė. Pietų vedėju buvo A. 
Tvaronaitis, vietinės kuo
pos darbuotojas. Jis pakvie
tė vieną, kitą delegatą pa
kalbėti. # Kalbėjo: J. Tarai
la, adv. Lukošius, Vedeikis, 
Gerdauskas, Zimantauskas, 
Čekanauskas ir kiti. Bai
giant pietus, J. Taraila pri
minė ir prašė delegatus at
kreipti domę į mancheste- 
riečių svetingumą. Buvo pa
daryta kolekta, kuri davė 
$50 pietų išlaidoms padeng
ti.

Pietų gaspadinėmis bu
vo : L. Strugienė, M. Girai- 
tienė ir A. Bražauskienė. Jos 
užsitarnavo didelę pagarbą 
nuo visų delegatų.

Antra sesija prasidėjo 
2:30 ir tęsėsi iki 9:00 vaka
ro. Antroj sesijoj apkalbėta 
plačiai seno iždininko J. Mi
kalausko reikalai, naujo iž
dininko kaucija, Centro pa
skola Deveniui, kuopų įne-

io valdy
bos. Į valdybą išrinkta: pir
mininku J. Taraila, vice
pirmininku — P. Kupstas, 
iždininku — A. J. Viznys, 
raštininku — A. Berieta, iž
do globėjai: Vitukynas ir 
Januškevičius (senis), orga
nizatoriai: B. Vedeikis ir 
Januškevičius (jaunasis).

Visa nauja valdyba pasi
žadėjo dirbti labui 4-to ap
skričio ir abelnai SLA.

Čia nenorėčiau praleisti 
nepaminėjęs, kad minėta 
konferencija neperdaugiau- 
sia domės kreipė i vieną iš 
būtiniausių klausimų, tai 
jaunuolių 
klausimas, 
imti pirmą vietą SLA. gvve- 
niręe. Vienok yra vilties, 
kad 4-tam apskrity kuopų 
veikėjai šį taip svarbų reika
lą visuomet laikys savo min
tyje ir sekantį apskričio su
sivažiavimą, kuris nutarta 
turėti Hartforde, parodys 
gerus vaisius. Aš nuo savęs 
duodu garbės žodį, kad jau
nuolių klausimą visuomet 
laikysiu gyvu.

A. J. Viznis.

HAMMOND, IND. 
Bloga padėtis.

Darbai labai sumažėjo. 
Užsidarė trys bankai ir dar
bininkai liko be darbo ir be 
pinigų. Kelios krautuvės 
pirmiau duodavo maisto pa
sipirkti ant knygutės. Da
bar tos krautuvės užsidarė. 
Maistą turi pirkti už gyvus 
pinigus, o jų nėra.

Standard Steel Corpora- 
tion, kur pirmiau dirbo 12,- 
000 darbininkų, dabar dir
ba apie 500. Visi kiti atleis
ti, nors jų tarpe yra tokių, 
kurie išdirbę čia po 20 metų.

Patartina nevažiuoti čia 
darbo jieškoti.

Lietuvių čia gyvena apie 
30 šeimynų. Visi išsiskirstę 
ir nieko visuomeniško ne
veikia. Laikraščių taip pat 
mažai skaito. Vietinis.

Saulė išperėjo kurkęs 
kiaušinį.

Michigano valstijoj, neto
li nuo Jonesvillės, pas far- 
merį F. Austiną kurkė pe
rekšlė pametė lizdą su kiau
šiniais. Farmerys nežinojo 
ką daryti ir kiaušinių neju
dino, manydamas, kad kur
kė dar sugrįš ant jų. Bet iš
ėjo dvi sąvaitės, o kurkė ne
grįžo. Oras tuo tarpu Michi
gano valstijoj buvo labai 
karštas. Ir po dviejų sąvai- 
čių vienas kurkęs kiaušinis 
lizde truko ir iš jo išsirito 
visai normalus kurkinukas. 
Pasirodo, kad saulės spin
duliai ir retkarčiais šiltas 
lietus tą kiaušinį išperėjo.

Kaip Kanada gavo savo 
vardą.

Ispanų avantiūristas Ca- 
boi jieškodamas aukso pri
plaukė Kanados pakraštį ir 
labai nustebo radęs visiškai 
neapdirbtą ir nepelningą 
kraštą.

Vietiniai gyventojai gir
dėjo juos dažnai kartojant 
žodžius: “Akanada” (čia 
nieko nepelnysim). Jie labai 
nudžiugo, kuomet pamatė 
ispanus grįžtančius į savo 
laivus ir plaukiančius atgal.

Taip pasiliko tuo pačiu 
vardu “Kanada” iki šiai 
dienai.

Herkulanum baigiamas 
atkast

Herkulanumo miesto, už
lieto drauge su Pompėja per 
Vezuvijaus išsiveržimą 79 
metais, atkasimo darbai jau 
baigiami. Atkasti griuvėsiai 
netrukus bus prieinami ap
žiūrėti visiems turistams. 
Nesenai Herkulanume at
kasta puikiai užsilikusi vie
no turtuolio vila iš 18 kam
barių, papuoštų gražiais 
paveikslais ir statulomis. 
Archeologų nuomone, Her
kulanumo iškasenos arche
ologiniu ir menišku atžvil
giu busią vertingesnės už 
Pompejos iškasenas, kurių 
dauguma yra Italijos muzie
juose.
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1542 m., kai franeuzų ko-< mos buvo elektrizuotos. Per 
lonistai atvyko į Kanadą, tą pat laikotarpį pereitais 
Carterio vedami, vietiniai metais elektrą įsivedė apie 
šaukė i juos gyvu balsu “A- 48,000 farmų. Viso šiandien 
kanada.” Bet viltis, kad šiais 627,105 farmos Amerikoj 
žodžiais jie nubaidysią sve- naudoja elektrą.

ANTELOPE, CANADA. 
“Sodoma ir Gomora” Ka

nados lietuvių tarpe.
Viena graži, jauna mote

ris pabėgo nuo savo vyro ir 
pamylėjo kitą. Manė, kad 
su svetimu vyru bus geres
nis gyvenimas. Juodu nuva
žiavo į Montreal ir manė už
vesti burdinghause. Deja, 
to padaryti nepavyko, nes 

“subrokino” ir

TORONTO, CANADA. 
Ištautėjimo reikalu.

Daug sykių buvo spaudo
je kalbama apie ištautėjimą 
Amerikos ir Kanados lietu
vių. šiuo reikalu ir aš tarsiu 
kelius žodžius. Dalykas yra 
toks: jei tik lietuvis patenka 
į kokią nors svetimą valsty
bę, tai tuojaus griebiasi jos 
papročių ir visos kultūros, 
sava ją visai pamiršdamas, j kavalierius 
Panašiai daro ir Toronto lie- j pabėgo. Jaunoji, matydama 
tuviai. Rodosi, dar tuomi vi
sai nereikėtų užsiimti, nes 
kiekvienas tebėra priaugęs 
prie Lietuvos papročių ir 
kultūros.

Kada rengiama šokių va
karas, kuriame atsilanko 
vien lietuviai, į salę įėjęs tie
siog pasakys, kad tai ne lie
tuviškas visas judesys ię visi 
jų šokiai. Daugiausia naudo
jama amerikonų džiazai, o 
lietuviškų šokių nematyti, 
rodosi, kad jie ir nemoka. 
Aš manau, kad tas mums ne 
garbę suteikia, bet pašaipą.

Dar kaslink kalbos naudo
jimo savųjų tarpe. Paklau
sius kaip lietuviai kalbasi, 
atrodo, kad jie jau ir nebe
moka lietuviškai kalbėti. 
Svetimai kalbai naudoti yra 
vieta reikalui esant, o ne tar
pe savęs. Nebūtų dar taip 
keista, jeigu gerai ją mokė
tų.

Daugelis mano, kad jie 
naudodami tarp savęs anglų 
kalbą, geriau pramoks. Bet 
aš su tuo nesutinku, nes ak
las aklam kelio neparodys; 
taip lietuvis lietuvį negali iš
mokyti anglų kalbos. Tam 
tikslui yra mokyklos, kurios 
veltui mokina. Ta proga ga
li pasinaudoti kiekvienas, 
rudens ir žiemos vakarais. 
Manau, mokykla geriau su
pažindins su anglų kalba. 
Taigi gerb. torontiečiai, ne- 
siskubinkit svetimų papro
čių jieškoti, nes dar perank- 
sti savi pamiršti.

Aitvaras.

kad “biznio” viena neišlai
kys, nutraukė pas savo seną 
“tėvelį” A. B. į Saskatche- 
waną.

Minėtas A. B. šitą moterį 
viliojo dar Sudbury jai tebe
gyvenant. Jis rašinėjo jai 
laiškus, kvietė pamesti savo 
vyrą ir atvykti pas jį ant far
mos. Užtai jis pažadėjo jai 
$500 ir $100 tuojau prisiun
tė. Moterėlė norėdama rasti 
priežastį, vyrą paskundė 
policijai, kad tas pasisavi
nęs visą jos turtą (kažin ko
kį? ar pančekas su šiu
šiais?). Vyras tapo areštuo
tas, bet teismas nerado jo 
kaltu ir paliuosavo.

Dabar ta moteris, kaip 
sakiau, gyvena Antelope 
pas farmerį A. B. Jis šitos 
šeimynos gyvenimą ir su
griovė. Kuomet vyras važi
nėjo šen ir ten darbo jieško
damas, tai A. B. su buteliu
kais atlankydavo ją ir įkal
bėjo sveikam ligą. Aš ma
nau, kad farmerio A. B. mo
teris nei nežino, kad jos vy
ras gyvena su kitom mote
rim ir mėto stambias sumas 
pinigų. Turėtų ir ji pagalvo
ti apie ateities gyvenimą.

Man asmeniškai baugu 
darosi žiūrėti į mus lietuvių 
supuvimą ir kritimą doroje. 
Taisykimės, broliai, nes mus 
laukia liūdna ateitis.

Lėtas Jonelis.

Kur prasideda tiesos jieš- 
kojimas, ten prasideda gy
venimas. Ruskin.Ruskin.
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Dalykus?

KJID-fe.

—Geras rytas, tėve! Kad 
kiek, tai butum ir praėjęs 
pro mane.

—Good moming, vaike, 
šlubuoji, tė-

—Tai ka 
sinot; ar manai 
ir nusigąs?

—Kaip nenusigąs, 
ke! Ar tu mislini, kad 
kai nematė, kiek aš žmonių 
vedžiau per Bostoną? Je: 
reikės, visas mano vaiskas 
eis ant vainos už Vilnių.

—Tušti tavo žodžiai, tėve 
Su tokiu “vaisku” maža: 
“privajavosi.“

—Et. kad tu. Maike. ma
ne vis sukerti ir sukerti

—Ką darysi, kad 
kalba neišlaiko kritikos 
je! .Ar kunigai irgi marša- 
vo?

—Kur tau. vaike, kunigai 
maršuos! Jie tik vakare at
važiavo armobyliais, o mes 
per dieną nevalgę šiušius 
plėšėm. Man net širdj-sopa. 
Pamislyk. paskutinę porą 
baigiu plėšt. Sakau, kad bu
tų nors generolui davę arte
li: butų kitaip atrodę, ar ne, 
Maike? Juk ir Vytautas rai
tas jodavo.

—Tai kodėl jie tau neda
vė kokio kuino?

—Sako, širmos kumelės 
neradę. Matai. Vytautas ant 
širmo arklio jodinėjo.

—Be reikalo tu tiek pri
vargai. tėve.

—Privargau, tai privar
gau : bet užtai dangaus ka
ralyste gausiu.

—Kokiu budu?
—Kaip tai. kokiu budu?

Jie marša- Aras tau nesakiau, kad kar
dinolas mus pabagaslovino? 
0 kardinolas, žinok, šventa

ojos komą,

—Kodėl tu
ve?

—Turiu ant
Maike.

—Reiškia, 
džia.

—Batas nemažas, vaike, 
ale pereitą nedėlią mes mar- 
šavom per visą miestą.

—Ar tai ir tu buvai, tėve?
—Jessa! O kaip be ma

nęs gali toks atpuskas apsi
eiti? Juk tai buvo musų ku
nigaikščio Vytauto šventė.

—Aš tavęs, tėve, nema
čiau.

—Kur tu mane matysi, 
vaike; aš ant vietos nestovė
jau. Aš turėjau visą koman
dą vest.

—Ką tu galėjai tenai ko
manduoti. tėve, kad tik se
nos bobelės tebuvo?

—Taigi, vaike, valuk to 
man ir pikta, kad Į cibu- 
liamą musų maršą susirinko 
tik senos bobos.

—O kodėl gi tu neišvedei 
savo vyčių maršuot?

—Norėjau išvest, ale 
galėjau. Neisim, sako, 
dac oi. Mat, sarmatijosi.

—O kur gi buvo jūsų in
teligentai? Kodėl jie nėjo? 
Ar jie irgi sarmatijasi Vy
tautą garbint?

—Tai tu, Maike. nematei 
musų tiligentų? 
vo!

—O kas jie tokie?
—Ar tu, Maike, da neži- asaba. Iš kardinolų ir šven- 

nai, kas musų tiligentai yra? 
Ogi visų pirma tai aš, o pas-! 
kui zakristijonas, 
Ščeslyvos Smerties Susaidės nesitikėk. Tai burbulas. Jei 
prezidentas ir senas mano neužsidirbsi sau ant binzų, 
kūmas, ką prie bažnyčios tai tais palaiminimais sotus 
durų dešimtukus kolektuo- nebusi, 
ja. Jis, vaike, ir šilkinę skry-'

batas spau-

vaisku
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l-nar: e £. r.. mimu mastu, 
mem ^.mri-us moteris 
vema r-r daugiau, nei 

i. Vyras 
vertas 

vra tiek 
po tunų 

r vra įkai
čių pro-

»C sa. jc i jos už
17 vs-iką.

dier - is Chica-

ta- st . ” u am- 
uėzą i'uris su kitu 

ūžt .ę gazo
liui siaų Tas kitas buvo po- 
uci iiis nusau-E- . •'•>-
kis paimtas Sakcma.
kac jiec i ai : čsį iš 1 i 
gaz.-im.' s' irią •: s. tei
sėjas pastai snin&aj| Stsa- 
E.'VSE IK ' 1 KiJl'-ja.
skirdama- -sitoiiu Kauciją 
teisėia> pasala ' As girdė- 

išieistas ik Eauc-ita 
naiiegž taigi aš tau 

. LUcue.^ą. kad
2-

jau. Kac 
moki

pasriirsii louią iuut.y 
be Roekeielierif siek 
ves negaišu simri ’

: '.šlaiky-

No. 43. Spalio 22 d., 1930.

(Lietuvos Radio Diena Amerikoj
t__________________________ _______________________________

Koncertas ir prakalbos, j tuomet, kaip ir dabar, po 
d;—.« —.1. a---- 'daugiau negu dviejų tūks

tančių metų, šie plotai be
veik išimtinai aprūpina pa
saulį gintaru. Dėl šios prie
žasties,lietuvių žemė kai ka
da yra vadinama vaizdingu klausomybę, nesustojo prieš 
‘Gintaro Žemės’ (Amber- jokias kliūtis. O tos kliūtys 
land) vardu. buvo didelės ir skaitlingos.

______  ____ ' “Būdami Įbriauti tarp Vienas pavyzdys, kaipo 
su programų iš Nevv skaitlingesnių už juos slavų iliustracija. Naująją respub- 

Yorko ir Washingtono. Iš *r vokiečių ir priversti nuo- liką paskelbus ir tautinę vy- 
New Yorko buvo perduota ^atos kovoti prieš jų įsiver- riąusybę suorganizavus, ta- 
muzikalis programas, susi- Šimus, lietuviai pradėjo išsi- po pradėtos tūlos derybos 
dedantis iš p. Juozo Babra- nerti kaiP° kompaktiška vai- su Vokietija ir, sąryšy su jo- 
vičiaus ir p-lės Onos Kat- stybė dvyliktame šimtmety- mis, Lietuvos finansų minis- 
kauskaitės puikiai atliktų Je- Keturioliktojo šimtmečio teriui buvo reikalo nuvykti 
keturių dainų ir Lietuvos Salas randa Lietuvą jau tų Berlynan—tai trumpa, dvy- 
himno, o iš Washingtono la&U galingiausia Europos likos valandų, kelionė trau- 
Lietuvos atstovas, p. B. K. valstybių. Jos sienos išsitie- kiniu. Ar jus tikėtumet tam, 
Balutis, pasakė trumpą pra- s® nuo Baltiko ligi Juodųjų kad nepriklausomos ir su- 
kalbėlę apie Lietuvą anglų jprių, o rylų sienos beveik verenės šalies pinigyno mi- 
kalboje. Ji perstatė ir ižan- riekė Maskvos, 
ginę kalbą' pasakė Mr.‘ Ro-1J_“Bęt tatai. buvo 
bert Kelley, F 
mento valdininkas.

• .* t • i

Lietuves atstovo kalba.“t - \ "
"Gerbiamieji ir gerbia

mosios :

pažindinti su Lietuva.
"Lietuva yra viena tų nau

Pirmu syk Amerikoj per 
radio buvo paskleista lietu
vių dainos ir paskaita apie 
Lietuvą ne tik po visą pla
čiąją Ameriką, bet ir Į Euro
pą. Tai Įvyko spalių 13 d., 
kuomet per Columbia 
Broadcasting1 System buvo 
surengta “Lietuvos Radio 
Diena” :

111111 11 j* u 11
nors buvo šalis visiškai su-ĮNew Yorke, Philadelphijoj, 
naikinta ir išpustyta, tai bu- ‘ Pittsburghe, Bostone, Cle- 
vo Lietuva po šešių ilgų nuo- velande, Dertoite ir tt. Lie- 
latinio karo metų. O visgi 
lietuviai, pasiryžusieji at
gauti pražudytą savo nepri-

ne-
ir

tuviai šioje šalyje turi per 
20 laikraščių, kurių tarpe 
keturi dieniniai.

Lietuviai greit pavysią 
kitus.

“Rodytųs, kad lietuvių 
tauta yra pasiryžusi galimai 
greičiausiai atsilyginti sau 
už visa tai, ko ji buvo nu
stojusi po svetimuoju jungu 
būdama. Galima tikėtis, kad 
dabartiniu progreso greitu
mu žengiant, lietuvių tautai 
neims daug laiko, kol ji ga
lės Įdėti žmonijos progre- 
san pilną savo dalį. Net ir 
dabar lietuvių tauta nėra be 
žymaus nuopelno šiuo atve
ju. Lietuviai išsaugojo da
bartinėms ir ateinančioms 
kartoms vieną brangų mok
slo turtą — savo gražiąją 
kalbą. Lietuvių kalba pažy
mėtina tuo, kad ji yra se
niausia visam pasaulyje gy- 

rišimas buvo apeiti su kepu- v°ji kalba. Ji yra artimai gi- 
re aplink ir surinkti bilietui mininga Sanskritui ir turi 
pinigų iš ministerijos valdi- daug panašumo lotynų ir 
ninku, — kas, žinoma, ir bu- grekų kalboms. Ji yra buti- 
vo noriai padaryta.

Lietuvos progresas.
“Po dvylikos metų nuola- universitetuose, kuriuose yra 

tinių ir entuziastingų pa- palyginamosios kalbotyros 
“Ši unija buvo aiškiai ne- stangų, dabartinė padėtis katedra.

- “ - — — — — — • • • • . • • I

nisteris, apžiūrėjęs savo iž- 
_______ __ penki dą, nerado jame užtektinai 
Statė Depart- šimtai metų atgal. Nuo to pinigų nusipirkimui gelžke- 

jfaiko Lietuvai teko patirti lio bilieto i Berlyną? Tai pa
kabai daug ir karšto ir šal- našu i pasaką, bet tai buvo

4 * *

Unija su Lenkais.
“Lietuviai, kurie nieka-

aktualė tikrenybė, — ir vie
natinis šios sunkenybės iš-

Šiandien aš turiu jus su- dos nebuvo labai skaitlinga
tauta, nuolatos puolami išjuieiuva yra viena ių nau- visų pusių, j artįmą ap_ 

jų Euiopos* respublikų, ku- iSigVnimo aliansą, o vėliaus Į 
nos issmere į nepriklauso- unlabai panašią į Austro. 
mą tautini gyvenimą Vengrijos uniją, — su savo
■s nesenai buvusio pasauli- piet® kaimynu Lenkija.Yale L n’vers;!:

ražu kaštuoja zsetams
SI S.53L X*?.

valdy
e: eitais —visiškai skirtiną nuo sla- Į 
o išlai-
00.000.
izacija vokiečių, kurie yra artimiau- 

jlerių su 
? prie to 

^laikymą, 
į ir kitas 
-si daro 16 
lerių.
s mėnesio 
iversitetas 
$82.856,- 

3s sumos 
investuo- 

L000 i vi- 
e >9,500,- 

ant nekilno-

na palyginamosios kalboty
ros studijavime. Lietuvos 

• kalba yra mokoma visuose
----- --------------

nio karo liepsnų.
“Lietuviai sudaro atskira

tą tėvą renka.
—Aš tą žinau, tėve. Tik 

paskui iš tų palaiminimų tu nieko

Indo-Europiečių rasės šaka laiminga. Lietuviai ir lenkai, vra žymiai skirtinga. Visais-
......... r - - - - būdami visiškai skirtingų ra- atvejais milzimskas progre-Į 

vų, kurie vra jų kaimynai ’s> fkirtin«°į kalb«j. b“- « padarytas. Prieškarinės: 
rytuose ./pietuose, ir'nuo į°’1 bu'° Pe,r(iau« sk'rt>nę-
' - - ikad galėtų tarp savęs sutik

ti. Galų-gale tas pasibaigė 
abiejų šalių padalinimu tarp 
Rusijos, Prūsijos ir Austri-

Ką autoritetai sako.
r_______  __________ “Bet tegul kalba kiti. Ne-

produkcijos laipsnis yra at-’ mažesnis autoritetas, kaip 
siektas ir peršoktas. Sveika žinomas Elisee Rečius, sako 
finansinė tvarka tapo įves-, aP^e lietuvių kalbą štai ką: 
ta ir yra išlaikoma. Lietuvos “ ‘Jeigu tautos vertė žmo- 
vahuta turi tą nepaprastą nijos šeimynoje turėtų būti 
pasižymėjimą, kad iš visų matuojama jos kalbos gra- 
Europos valiutų ji viena nie- žumu, tai... lietuviai užimtų 
kuomet nesvyravo: Jungti- pirmą eilę tarp Europos gy
niu Valstijų doleriu parem-i ventojų.
ta. ji niekuomet nebuvo že-! “O garsusis filozofas 
miaus savo ‘par.’ Vidaus Emanuelis Kantas turi štai 
skolų nėra, o užsieninės sko- pasakyti:
los neišneša nei šešių dole-l “ ‘Lietuva privalo būti už- 
rių per capita (ant žmo-j laikyta, nes jos^ kalba tun

’lologijos (kalbotyros), bet 
„t, «. , , - ir istorijos paslaptį.’Tuo pačiu laiku labai J f . r C ..

žymių pagerinimų padaryta Garsus bri^ų autoritetas, 
visose žemdirbystės šakose: Benjamin D. Dvvight, savo 
keliai yra vedami, upės re- velkal* Modem Philology, 
guliuojamos ir žemieji Iau- aP.,e Iletu™i kalb« raso 
kai nusausinami. Bet ypatin-/31?;
gų pastangų daroma apsvie- t.1./:3 KaiDa aia^ies
tos srityje Esant po Rusija,'verte? filologams. Savo for- 
Lietuvoje lietuviškos mo- 
kyklos buvo neleidžiamos ir . 
net pati lietuvių kalba buvo ” 
uždrausta. Bet ir tų pačių 
rusų mokyklų buvo maža ir, 
nei vieno i--- ---------- , — -
kitos aukštos mokyklos Lie-įt°ms šitokį patarimą: 
tuvos ribose nebuvo. Dabar! “‘Jeigu jus norite turėti 
pradžios mokslas vra priva-, supratimą, kaip musų pro- 
Iomas: Lietuvoje’ yra 125 tėviai 
gimnazijos typo mokyklų,'Lietuvon.’........................

si kaimynai iš vakarų.
Gintaro žemė. -

“Jau ankstyva istorija Jo?’ aštuoniolikto šimtmečio 
randa lietuvius begyvenan-! pabaigoj. Didesnioji Lietu
čius tose pačiose vietose J V9S dalis teko Rusijai, ir 
kurias jie ir dabar užima — ■ Lietuva, kaip minėta, atga- 
ant krantų piet-rytinių Ėal- ■ ?’° savo laisvę tik po didžio- 
tiko jūrių, kurioms, beje, jie : ^Ta.r®- . .. _
suteikė irių dabartinį var-i ___
dą. Baltiko vardas yra gry- j - ___ - .. ..
nas lietuviškas žodis, reiš-i1-—’------------- - -------- '— r > i v i - - - «.-i r-kiantis ‘baltas.’ Senovės i tartis su Rusija buvo pasira- gaus), kas yra zemiausis re- raktą, Kuris įsnsa ne lik n- 
pasauliui šie plotai buvo ži
nomi ‘šiaurės Aukso Že
mės’ vardu. Senovės Feni- 
cijonų pirkliai, o vėliaus •_ 
grekai ir romėnai čia keis- nepriklausomybės.
davo savo senobinės civili- tartimi Rusija perleido. Lie- 
zacijos produktus už bran- tuvai apie 32,000 ketvirtai- 

j ir ypatingai už angį, mylių plotą su apie 
kurį ‘jie vadino' 4,200,000 gyventojų —
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‘‘Lietuva paskelbė savo 
j nepriklausomybę 1918 me
tais, o 1920 metais taikos su-

syta. Tuo budu Rusija, kaip kordas tarp visų valstybių, 
buvusi Lietuvos valdovė, 
geru noni ir formaliai pri
pažino Lietuvos teisę prie

Šia su-

gius kailius
gintarą, 1_ I _____ ,
‘Šiaurės Auksu.’ Nes jau sudaro _

. _____ _ plotą ir gyventojų skaitlių.

j — kas
maž-daug Airijos momis ji yra seniausia tarp 

viso pasaulio gyvųjų kalbų 
artimiausia pradiniam 

Sanskritui.’
“Gi didis vokiečių filolo- 

universiteto, nei'gas Schleicher duoda tau-

Santikiai su Lenkais.
“Vienok ne visa šita teri

torija yra dabartiniu laiku 
, Lietuvos valdoma. Apie 
j trečdalis šios teritorijos, 
;drauge su Lietuvos sena so
stine Vilnium, tapo Lenki
jos pagrobta ir dar ir dabar

NAUJAS AUSTRŲ VADAS.

Fašistai išgabeno 80.000 
žmonių ir 600.000 gyvulių.

Italų kolonijoj šiaurės Af
rikoj prasidėjo arabų sukili
mas prieš fašistų rėžimą. 
Sukilimui vadovauja Omar 
ei Muktar. kuris su savo ka- 
riumene Įsikasė sunkiai pri
einamuose kainuose ir italai 
negali jo iš tenai išmušti. 
Maisto ir kitokių reikmenų 
sukilėliai gauna sau iš aplin
kinių gyventojų. Taigi fašis-l 
tų generolas Graziani sugal-; 
vojo šitą pagalbą iš sukilę-, 
lių atimti. Jisai suvarė visos, 
apielinkes gyventojus su gy
vuliais i vieną vietą, apsupo 
juos kareiviais ir nuvarė per 
tyrlaukius i pajūri — toli, 
teli nuo sukilėlių. Žmonės 
turėjo susidėti savo mantą 
ant kupranugarių ir su viso
mis šeimynomis keliauti Į 
nežinomą kraštą. Iš viso bu
vo išvaryta tuo budu 80,000 
žmonių ir 600,000 gyvulių. 
Fašistai mano, kad pasilikę 
be maisto sukilėliai turės ar
ba pasiduoti, arba išmirti 
kalnuose badu.

Driežastimi kad santikiai universitetas su apie pen- , J! kiais tūkstančiais studentų;

lomas; 'Lietuvoje' yra 125 tėriai kalbėjo, važiuokit

Ir ištikrujų, kiekvieną 
vasarą, tarp kitų turistų, ku
rių skaitlius kasmetai auga, 
nes Lietuva yra labai Įdomi 
šalis atlankymui, galima pa
matyti grupes lingvistų ir fi
lologijos studentų, kurie be
sikalbėdami su Lietuvos 
kaimiečiais tyrinėja moder
niškų kalbų motinos ypaty
bes.

“Baigdamas aš norėčiau 
duoti jums šios kalbos pa
vyzdi, pasakydamas lietu
viškai keliatą pasveikinimo 
žodžių tiems mano tautie
čiams, kurie klausosi šios 
paskaitos:

(Lietuvių7 kalba)
“Leiskite man pasveikin

ti jus, visus lietuvius ir lietu
vaites, kurie klausėtės mano

,tarp tų dviejų valstybių ta
po visiškai nutraukti, ir at- 
kartotinos pastangos teisin
gam ginčo išrišimui ligi šiol 
nedavė jokių apčiuopiamų 
pasekmių. Tatai tenka labai 
apgailestauti, nes Lietuvoj 
santikiai su visais kitais jos 
kaimynais, nepaisant neiš- 
yengtinų po karinių persi
tvarkymų, yra, abelnai paė
mus, labai geri.

Dabartinė Lietuva.
... ■*““ —-j “Dabar keliatas žodžiu

Kalimai pastate paminklą cialistai ir kitos partijos prie- gp.-e dabartine Lietuvą
~~ • | “Lietuva yra lengvai ban-

------------- guotą šalis su daugeliu iš- 
mėtytų ežerų, žemdirbystė 
yra svarbiausis jos gyvento
jų užsiėmimas. Tai yra šalis 

Los Angeles, Cal.—Smar- ūkininkų, kurie šiuo laiku 
kus sprogimas sugriovė čia yra ytin sukrutę atstatyti sa- 
vienuolikos augštų Garment

—Tai tu rokuoji, kad mes
belę pasiskolinęs užsidėjo, iš to jokio pažitko neturim?
Išrodė kaip regli graborius. j —Aš taip manau, tėve.
Tik jo tas tiligentiškas žipo-! —Palauk, Maike, aš no
nas tai jau nekaip išrodė, riu daugiau apie tai pamis- 
Skvernai iš priešakio iškirp- ]yt.

, ti, taip kad visas klynas bu-i
vo matyt.

—Na, o ką jus gero gavot
už tai, kari maršavot?

—O šiur, kad gavom. Pir
miausia, apturėjom atpus-
kus su kvadragenais, paskui
gavom nuo kardinolo bagas-
lovenstvą ir parodėm svie
tui, kad mus ciesorius Vy
tautas Įvedė Lietuvoje krikš
čionybę...

—Palauk! Aš turiu tave, SUČIUPO UŽ $1,000,000
tėve, pataisyti. Vytautas ne-Į
buvo “ciesorius,“ I“
gaikštis.

—Meik no diferens,-Mai- gelninkų laivą, kuris gabe- Kalėjimo perdėtinis tam ne- mų langai išbyrėjo. Nuosto- 
ke... O, jes, Polsčiui taipgi 
n^rasinom, kad mes be
Vilniaus nenumirsim.

60,000 ARKLIŲ MĖSAI.
Springfield, III. — Čia yra 

didžiausia pasauly skerdyk
la, kuri užsiima arklių sker
dimu. Kas metai ji papiau-

čia yra Dr. Kari Vaugoin 
kuris dabar sudarė naują minis
terių kabinetą Austrijoj. JĮ re- ’ 
mia fašistai, bet ūkininkai, so-

kalėjime. šingos jam.
Ohio valstijos kalėjime, 

na mėsai 60,000 arklių. Bet Columbus mieste, kur per 
šita arkliena beveik visa iš- pereitas Velykas sudegė 320 
vežama į kitas šalis, nes A- kalinių, jų atminčiai dabar 
merikojė žmonės jos neval- buvo pastatytas paminklas 
go-

GRIOVĖ NAMĄ IR SU
ŽEIDĖ 40 ŽMONIŲ.

kalėjimo kieme. Planą pa
minklui padarė vienas ar
chitektas, kurio vardas da- Capital trobesį. 40 ar 50 
bar yra pakeistas kalėjimo žmonių buvo sužeista, dau- 

tik kuni- New Jersey pakrašty vai- numeriu, o kaliniai bendro- gelis pavojingai. Aplinkui 
džios agentai sugavo šmu- mis jėgomis tą planą Įvykdė, per penkis blokus visų na-

DEGTINĖS.

no Amerikos butlegeriams sipriešino. Paminklas turi liai siekia apie milijoną do- 
už $1,000,000 degtinės. Ke- graikų styliaus fontanos iš- lerių. Sprogimo priežastjs 
turi žmonės suimti su laivu, vaizdą. nežinoma.

vo kraštą po didžiojo karo 
padalyto išpustymo. Nuo 
pat karo pradžios dabarti
nės Lietuvos teritorija buvo 
scena nuolatinėms armijų 
maršuotėms: išpradžių rusų 
ir vokiečių, vėliaus — lenkų 
ir bolševikų.

| “Ištikrujų, jeigu kada

-------------------- ---------------------------------------------„--------------------------------

yra Žemės Ūkio akademija 
ir kitos aukštesnės mokslo 
Įstaigos. Kiekvienais metais 
šimtai gabesnių jaunuolių 
siunčiama valstybės lėšomis 
Į užsienius savo mokslus pa
gilinti.

Amerikiečių nuopelnas.
“Žymi dalis kredito už 

šitokį puikų progresą priva
lo but atiduota Amerikos 
lietuviams, kurie suteikė sa
vo tėvynei savo geriausios, 
kaip moralinės taip pinigi
nės paramos.

“šioje šalyje, kaip ap- 
skaitliuojama, yra apie mi
lijonas lietuvių arba lietu
vių kilmės žmonių. Lietuvos šios paskaitėlės, ir širdingai 

palinkėti jums viso gero. 
Sudie!”

Pastaba. Butų labai gerai, 
jeigu lietuviai parašytų į 
Columbia Broadcasting Sys- 
tem, 485 Madison avė., New 
York City, ir pareikštų savo 
pasitenkinimo bei padėkos 
už suteiktą Lietuvai pusva- 

Tas liečia ir tave,

emigracija Amerikon prasi
dėjo apie 60—70 metų at
gal, kuomet Rusijos perse
kiojimai pradėjo būti ypa
tingai žiaurus. Lietuviai yra 
išsiblaškę skersai ir išilgai 
Jungtinių Valstijų — nuo 
Naujosios Anglijos valstijų 
ligi Kalifornijos, bet di
džiausios jų kolonijos yra landi. 
Chicagoje (apie 100,000), skaitytojau.

.'..J... I * t
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VISOKIOS ŽINIOS
RADO SENIAUSIĄ 

ABĖCĖLĘ.
-Visų tautų abėcėlės yra 
kilę iš finikiečių abėcėlės. 
Finikiečiai gyveno dabarti
nėje Sirijoje tarp Libano ir 
Viduržemio juros prieš ke- 
lioliką amžių Kristui negi
mus. Jie pirmi sudarė abėcė
lę iš 22 raidžių. Kiekviena jų 
reiškė vieną kurį garsą. Iki 
finikiečių išrastos abėcėlės 
kultūringesnės tautos (egip- 
tėnai) savo raštus rašydavo 
jieroglifais (daiktų pavyz
džiais). Laikui bėgant fini
kiečių tauta išnyko, palikda-■ 
ma sau amžiną paminklą — * 
abėcėlę. Toje vietoje, kur 
seniau finikiečiai gyveno,1 
nesenai du francuzai moks- Senas medžiotojas ir sląsti- 
lininkai darė senovės mies- ninkas, Joseph Hart turėjo 
tų griuvėsiuose kasinėjimus. įaugusį nagą į didijį kojos 
Jiems, apart kitos žilos se-įpirštą. Vaikščiojant po miš- 
novės daiktų, pasisekė rast; Į ką anądien tas pirštas jam 
ir paminėtą abėcėlę. Jos st- 
numas, vidutiniai, apskaito
mas 3,100 metų.

AIRIS PALIKO SAVO 
HAREMUI $3,000,000.
Iš vakarų Afrikos prane

šama, kad Lagos mieste šio
mis dienomis mirė airis var
du Doherty, kuris turėjo įsi
taisęs tenai haremą ir turėjo 
jame 16 juodveidžių mote
rų, su kuriomis jis buvo su
gyvenęs jau 50 vaikų. Da
bar jis mirė ir visą savo tur
tą, daugiau kaip $3,000,000, 
paliko toms moterims. Nors 
jis buvo tikintis katalikas, 
bet bažnyčiai ir kunigams 
neužrašė nei cento.

NUSIKIRTO SKAUDA
MĄ PIRŠTĄ

Saranac Lake, N. Y. -

tiek įskaudino, kad jis ėmė 
ir nukirto jį. Nuo krauja- 
pludžio Hart apalpo ir buvo 
nuvežtas ligoninėn be žado.

KELEIVIS

ĮDOMYBĖS.
KAS IŠRADO NETIKRUS 

PINIGUS?
Pinigų dirbimo istorija, 

pasirodo, nėra sena. Pirma
sis pinigų padirbėjas buvęs 
vienas anglas, advokato raš
tininkas, Richard William. 
Jis įsimylėjo į advokato du
kterį, ir paprašė jos vestis. 
Tėvas pareikalavo stambios 
sumos pinigų, kurios netu
rint William’ui nedavė duk
ters.

Williams sumanė pasi
dirbti pinigų, nes skolinti 
tokią sumą kur tu žmogus 
gausi. Jis užsisakė dvi vari
nes formas, prisispausdino 
popierių po 50 svarų ir atne
šė busimam savo uošviui. 
Vestuvės įvyko.

Nors Williams ketino tuo
jau po vestuvių pinigus su
naikinti, bet tas nepavyko, 
nes jo jaunoji žmona pasi
skubino porą notų išleisti 
madų pirkiniams. Williams

Rimtumas skelbėjui yra 
taip jau brangus tur 

tas kaip ir kožnam žmogui. 
Todel LaTouraine skelbi
mas nėra rašomas visuome
nės klaidinimui.

° TF •Jaįouraine

S

KAS BUVO KOLUMBAS?
Daug susidomėjimo sukė

lė Peru tautinės bibliotekos 
direktorius prof. Ulluos pa
skaita apie Amerikos atra
dėjo kilmę. Profesorius is
panų archyvuose surado do
kumentų, iš kurių išeina, 
kad Kolumbas nebuvo Ge
nuos vilnų pirklio, bet kata- 
loniečio kapitono sūnūs. Šis 
drąsus kapitonas drauge su 
danų piratais nukeliavęs per 
Airiją, Grenlandiją, Labra
dorą, Newfoundlandą ir da
bartinių Jungtinių Valstijų 
pakrantę į Floridą. Apie tai 
žinojęs Kolumbas ir pagal 
tai sutvarkęs savo planus. 
Tečiau jis apsirinkęs, kaip 
tarės, trumpesnį ir saugesnį 
kelią.

SMETONA NEPRIĖMĖ 
ZAUNIAUS REZIG

NACIJOS.
Washington, D. C.—Są

ryšy su nesenai paskelbta 
žinia, kad Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris D. Zau
nius rezignavęs, Lietuvos te
legrafo agentūra “Elta” 
praneša, kad Lietuvos pre
zidentas nepriėmė Zauniaus 
atsistatydinimo, ir prašė jį 
toliau pasilikti ministerių.

Liet. Pasiunt. Amerikoj.

MERGAITES APVESDI
NA SU MEDŽIAIS.

' Vienoje negrų tautelėje 
yra užsilikęs šitoks papro
tys. Kol vyriausia sesuo ne
išteka, 
pat negali išeiti už vyro. 
Dažnai pasitaiko, kad vy- „“"bakErijom^pa- i 
resnioji dėl kurių ners pne- siekę^usų maista. tas bak-1 
zasem nptrali vvrn tranti Ta. .5 . * į

i šai, tai musės, 
visam pasauly. Muses vei- 

' siasi purve ir tik laikinai ap
leidžia jį, kad užteršt žmo
gaus maista arba ir užkrėsti . ...

. . ji ligomis. Jos gali užkrėsti užsimoka ginčytis
2.!? mus dvejopu budu. Pirmiau- >žmogumi,^ kuns Lietuvoje

91 1 iw xrtr»-/v musės pačios užsikre- ‘
. čia ligų bakterijomis ir pa-

j ir sunaudosim Juokuose, ki
tos silpnos.

Pokšt — Draugo straips
nelio netalpinsime, nes ne

su tokiu

CALIFORNUOS VYNUOGIŲ 
CHIEF’AS LANKĖSI MUSŲ 

MIESTE.
Frederick J. Koster, buvęs 

komisijos pirmininkas Suv. Val
stijų prekybos buto ir vienas 
Įtekmingiausių biznierių, dabar 
yra Califomijos Vynuogių Kon
trolės Boardo direktorius. Toji 
Įstaiga yra suorganizuota Fede- 
ralio Farmerių Boardo sustabu- 
lizavimui vynuogių industrijos. 
Jis važinėjo po visus didesniuo
sius centrus Caiifornijos vynuo
gių augintojų reikalu; buvo 
VVashingtone ir apsistojo čionai, 
pasitart su pardavėjais ir di
džiaisiais pirkliais.

Kalbėdamas apie vynuogių in
dustriją jis pareiškė: kad rinka 
vynuogių industrijai padidėjo, 
vynuogės šiais metais labai ge
ros ir tikisi pelningų metų. Mr. 
Koster beto pareiškė, kad ryti
nėse valstijose milionai yra su
dėta i vynuogių yardus ir mar- 
ketus išplatinimui Caiifornijos 
vynuogių ir tasai boardas turės 
savo atstovus rytinėse valstijo
se. kurie teiks informacijas ir 
atstovaus vynuogių pirkėjus.
----------M- ----- i— 

Noriu susipažinti su lietuviais? jry- 
venančiais Jeanesville, Pa. ir. Mc
Adoo, Pa. Jeigą tose vietose yra lie- 

___  tuvių malonėjote atsišaukti. busltĮ dė- 
pranešti ju adresus--------------------- .. A- GULŠEN
■ ■ • . 731 Chandler st, Horeester, Mass.

J IEŠKOMI:
Adolfas, Juozas ir Benediktas Pet- 

. kevičiai, kilę iš Tytuvėnų miestelio, 
Raseinių apskrities; prieš karų jie 
gyvepę Chicagą, III. j

* Jonas Moniio (Mončiuit, kilęs iš 
, Kaspariškių kaimo, Pltmįėnų vaisė. 
Į J ieškomieji arba asmeus žiną apie 
; juos prašomi f----- y:
Lietuvos pasiuntinybei: 

LITHUANIAN LEGATION 
2622—16-th St., N. W .

Washi;igton, D. C.

t

ISTORIJA PASIKAR
TOJA.

Amerikos ekonomistai sa
ko, jog biznio ir pramonės 
judėjimas šiais metais yra 
lyginai toks pat, kaip ir 1921 
metais. Prieš devynerius me
tus, kaip žinia, pasireiškė 
pokarinė depresija. Tų me
tų rudenį krizis ėmė artintis 
prie galo. Esą ir dabar vis
kas eina tokia pat vaga; to
dėl, girdi, trumpoj ateityj 
galima tikėtis bendro page
rėjimo tiek biznvj, tiek pra
monėj.

ŠĖTONO SEKTA VAR
ŠUVOJ.

“Express Poranny” žinio
mis, Varšuvoj susekta vadi
namoji šėtono sekta. Sekta 
savo apeigas atlikdavo prieš 
šėtono paveikslą. Sektos su
sirinkimuose įvykdavo sa
distinės orgijos ir krikščio
nių sakramentų niekinimas. 
Sektantų tarpe buvo daug 
aukštų visuomenės veikėjų, 
vienas sektantų, Grabari, 
nesenai išvogė šv. sakra
mentus iš Varšuvos šv. Kry
žiaus bažnyčios. Sekta turė
jo savo šventes, jų tarpe “Ti
taniko” žuvimo dieną.

FARMA ANT PARDAVIMO. Geroj 
vietoj, miesčiuky, 9-nių ruimų .stuba, 
visas įtaisymas ir kiti budinkai. Ark
lys. dvi karvės, 50 vištų, 16 akerių 
žemės, visa dirbama. Savininką galit 
matyt visada. A. L. (44)
312 North st, Randolph, Mass.

APSIVEDIMAI.Į

' Pajieškau drauges apsivedimui, 39 
merų, gerai užsilaikančios, su kapi
talu $3500, kuri mylėtų apsigyvent 
Lietuvoje. Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti paveikslą. (43)

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

J ieškau merginos apsivedimui, tarp 
30 ir 35 metų amžiaus, pasiturinčios. 
Aš esu vaikinas, turiu ūkę — 20 ake
rių, pusantros mailės į miestą Hart, 
esu 38 metų Su pirmu laišku prašau 
prisiųst paveikslą, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. Arčiau susipažinsime 
laiškais. BENIS LAGŪNAS 

Į R 1, HART, MICH.

nemato elgetų.
Pauliui Dargiui. — Tams

tos korespondencijos nedė
jome, nes kada ją gavome, 
tai kito musų koresponden
to panašus pranešimas buvo 
jau sustatytas. Vistiek ačiū.

S. Pociui. — Tamstos pa
kvietimą kunigams nespaus- 
dinsim, nes gerai žinom, kad 

i kunigai į debatus neis.
A. K-nui. — Eilės “Nusi

minimas” spaudai netinka. 
Bet “Apleistas” ir “Ryto
jus” neblogos. Pastarosios 
visai geros. Ačiū. Gaila, kad 
bedarbė taip sunkiai jus 
prispaudė.

Ku-ku. — Už žinutes ačiū, 
bet jos jau yra tilpusios “Ke- 
leiyy” (mes jas buvom pa- "731 'chandie/st.1, 
ėmę iš Lietuvos laikraščių), ..........—r, , ... v - • 1 ani rarmos zenotastodėl kartoti nebeUZSimOKa. vyras, kuris mokėtų kirves melžti ir 
Klaidos atitaisymą įdėsime. kit^sxfa™s darb^

R. J., Bristoly. — Eilės 
persilpnos, nedėsime.

I 
i 
i

žasėių negali vyro gauti. Ta- ;j- >ine lieka Be. 
da jaunesniosios kreipiasi 1savi stabmeldiškus vaidv: ''?1.^“1m‘ok±^'S'?a^ 
i —_ 4*-. • • • • uzsilci 1. ai papiasta*.las ir jie vyriausiąją seserį Antras užkrėtimo
apzenija su kokiu nors budas tai įleidimas ligos 

medžiu. Čia atlieka tas pa- tiesiog į žmogaus krau
nas ceremonijas kaip ap-P ^ai dalV tos ^ės, ku- 
vesdmdami su tikru vyru. 1Randa ir čiulpia žm0_ 
Jauneanosios tada jau gali«gaug kraują. Amerikoj to- 

1 ~" ... . . Įkių musių mažai randasi.
I Jei vyresnioji nori visą iriausia užkrečia:

1 šiltine, vasarine liga, chole-
’ ra, įvairiomis vidurių ligo

mis, miegamąja liga ir dau
geliu kitų.

Musės, kurioms lengvai 
prieinamos išmatų vietos ir 
stalai kur valgoma, užkre
čia labai greitai. Maisto 
krautuvėse randasi daug 
musių, taigi maisto produk
tai gali but ir tenai užkrėsti 
ligos bakterijomis. Jeigu to
kį maistą mes valgysim ne
virintą, tai labai lengvai ga
lim užsikrėsti liga. Tuo bu
du, musių naikinimas turi 
rūpėti visiems.

Musės daugiausiai užkre
čia vasarine liga. Nors tai 
vadinama vaikų liga, bet jc 
serga ir suaugusieji.

1920 metais Suvienytose 
Valstijose nuo šitos ligos mi
rė 38,514 vaikų, ligi 2 metų 
amžiaus.

Įdomiausia’ liga, kuri tik
rai žinoma, kad musės ja už
krečia, tai miegamoji liga

Geriausias budas musių 
panaikinimui, tai sujungti 
visas gyventojų pajėgas, pa
dedant sveikatos skyriams 
Tik tokiu budu musių panai
kinimas galimas.

Kol rasis vietos musėms 
veistis, tol nebus galima jų 
išnaikinti; dėlto, pirmiausis 
reikalavimas panaikinti jų 
veisimosi vietas. Tas reiškia, 
kad švarumas turi visame 

Apie Atiantyaos Duvimą, viršyti ir negalima leisti iš
pasakojo egiptiečių padavi- matoms ir kitokiems pur
inai. Ją minėjo graikų filo- vams krautis, 
sofas Platonas. Atlantyda— ’•----- ——, —
buvęs sausžemis, kuris pa- laikomos gerai uždengtuose 
skendo. Pietų Amerikos čia- induose. Susikrovę purvai 
būvių padavimai taip pat kiemuose, dažnai didžiau- 
pasakoja apie paslaptingai šia priežastis musių buvi- 
žuvusią žemę. jmui. Jei tas daleidžiama, ži-

Nesenai francuzų mokslo noma, musių, niekuomet ne- 
akademija svarstė klausimą, bus galima išnaikinti, 
kada žuvo Atlantyda. Rusų 
mokslininkas Filipovas, gy
veną? Alžire prisiuntė Aka
demijai pranešimą, kuriame 
išskaičiavo Atlantydos žuvi
mo laiką. Filipovas nustatė, 

Newark, N. J. — Pereitą kad Atlantyda dingo 7256

BOLŠEVIKAI SUGAVO ištekėti 
LENKŲ BALIUNĄ. j

Šiomis dienomis Lenkijoj amžių pasilikti 
buvo baliunų lenktynės. Vie- su medžiu, tai parenka “pa
nas baliunų per miglas pa- švęstą” medį, o jei trumpes- 
klydo ir nusileido netoli 
Slucko, bolševikų pusėj, bile kurį medį, kol jaunes- 
Bolševikai tuojaus jį ir su- " 
ėmė. Varšuvos valdžia da-i 
bar rašinėja Maskvai notas' 
ir reikalauja, kad suimtas, 
baliunas butų paliuosuotas.

niam laikui, tai jai duoda

niosios išteka.

MOTERYS!
Suvėlintas, nereguliariškas arba 

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

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

v

DĖL RAŠYMO
Laiškai spalvuoti su gražiom dai

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

TIESOS REDAKCIJA, C.
244 N. 12-th Street. 

PHILADELPHIA, PA.

Noriu susipažinti su dora, laisva 
mergina ar našle, tikslu apsivesti; 
nesenesnės 45 m., turtinga ar beturtė. 
Aš esu blaivas, doras, šios šalies pi
lietis, amatr.inkas, turiu šapukę, tai
sau mašinas; turtu neturiu, bet ant 
pragyvenimo uždirbu ir boso ant sa
vęs neturiu Gal randas čia pat Wor- 
cestery merginų, bet neturiu pažin
ties, nes nesenai čia apsigyvenau. Su 
vietinėms galėčiau ypatiškai pasima
tyt, iš toliau prašau prisiųst paveiks
lą su laišku. Plačiau susipažinsime 
per laiškus. SENAS KAREIVIS

, Worcester, Mass.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

KOKIŲ PAVARDŽIŲ 
DAUGIAUSIA.

Vokietijoj daugiausia pa
plitusi pavardė yra Mueller, 
tą pavardę turi apie 600,- 
000 žmonių. Antroj eilėj yra 
Schmidt su 420,000; trečioj 

t eilėj Meyer, apie 400,000; 
1 ketvirtoj eilėj Schulz, pas- 

, Wolf* Fis- 
ir galop

BRAZILIJOS VALDŽIA
PERKA KARO ORLAI- j

VIUS.
Šiomis dienomis Brazili

jos valdžia nuDirko Ameri-1 
koje 10 karo orlaivių bom- Hoffmanį 
boms mėtyt. Be to, orlaiviai ch Becker __ 
un but apginkluoti da ir Schneider su arti 200.000. 

kulkasvaidziais. Juosapsi-; ...
ėmė pristatyt Curtiss-Wright Visam pasauly daugiau- 
orlaiviu kompanija New ®ia. paplitusi pavardė yra 
Yorke į Smith, nes tik vienoj Ame-

_________ i riko j tos pavardės yra 1,- 
CHICAGA VĖL NETURI .300,000 žmonių, antroj vie-

PINIGU ALGOMS. i toj eina Johnson su 1 milio-
nu žmonių.Chicagos miesto kasa vėl. 

ištuštėjo. Miestas turi 20,-! 
000 tarnautojų ir valdinin- ‘ 
kų, kurie ligi gruodžio mė- ‘ 
nėšio negalėsią gauti nei 
cento algų.

boms mėtyt. Be to, orlaiviai cher

I

PAJ IEŠKOJIMAI.

REIKALINGAS ant Farmos ženotas

A. Yanchus.
Hardwick, Mass.

.PARSIDUODA LIETUVIS-j 
Kl BALANDŽIAI

i

KAME YRA ŠAL
ČIAUSIA?

Nesenai Amerikos mete- 
■ oro 1 ogi jos biuras paskelbė 
ilgametę savo darbų apy
skaitą, iš kurios aiškėja šal- 
čiausioji vieta pasauly. Ji 
yra Rusijoje, Sibiro šiaurė
je, apie Verchojanską.

ISPANIJOJ NERAMU.
Ispanijoj vėl pasidarė ne

ramu. Bilbao mieste sukilo 
kareiviai ir atsisakė eit mar- 
šuoti. Granados mieste uni
versiteto studentai nušvilpė KADA ŽUVO ATLAN- 
ir išvijo iš pamokų profeso- 
rių Oliverosą, kuris buvo 
diktatoriaus Primo de Rive- 
ros rėmėjas. Tuo pačiu lai
ku po visą kraštą streikuoja 

J darbininkai. Valdžia nebe
su. Į žino ką daryti ir bile dieną

' gali sugriūti.

SUDEGĖ 40 KARVIŲ.
Monson, Mass. — Pereitą 

subatą čia sudegė farmerio 
Smitho tvartai, kuriuose žu
vo 40 karvių, 3 arkliai ir 130 

i tonų šieno.

pa telefono triubelėje, beI NUO DEGTINĖS MIRĖ 
antenos ir ižeminimo, gali 20 ŽMONIŲ.

RADIO LAIKRODIS.
Leningrade išrastas nau

jas radio laikrodis. Specia- 
lėje radio stoty pastatytas 
gramofonas, kurs yra
jungtas su laikrodžio me
chanizmu ir visą laiką sako 
paros valandą ir minutę. 
Gramofono kalba perduo
dama per radio ir abonen
tas, turėdamas paprastą im
tuvą, visada gali sužinoti ti
krą laiką.

Mažas imtuvas, kurs tel-’

i

TYDA.
Apie Atlantydos buvimą

Visos išmatos turi būti

dažnai didžiau-

ragės apskr. 12 metų kaip apleido 
Cicero, III. ir išvažiavo į Kentucky. 
Pats lai atsišaukia, arba kurie žinot, 
įrašau pranešti, busiu dėkinga. (44) 

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

Antanas Jankaitis, Jankūnų kaimo, 
ladviliškio parapijos, Šiaulių apskr. 
'rašau atsišaukt, turiu svarbų reika- 
ą, arba kurie apie jį žino, malonės 
>ranešti. FRANAS YARA.Š (44) 
19 Adams avė., Hyde Park, Mass.

Kazimieras Mustaitis jieškau Ka-į 
•.imiero I^urinaičio ir Adolfo Matu
levičiaus, abu paeina iš B ibtų para- 
>ijos, Pepailų sodžiaus, Kauno gub 

"’rašau atsišaukt arba kurie žino kur 
ie gyvena, prašau pranešti. (44) 

KAZIMIERAS MUSTAITIS
234 Orreigsburg st., Tamanua, Pa. i

Kazimieras Mikšėnas, mano pus
brolis, paeina iš Maškėnų kaimo, Pa- 
temunėlio vaisė., Rokiškio apskr 
Pirm 13 metų jis gyveno Philadel- 
ahia, Pa. Turiu svarbų reikalą, kurie 
žinot kur jis randas, prašau pranešti, 
įrba pats lai atsišaukia. (44) ;

PETRAS GRIŽAS
344 E. 65-th st, New York, N. Y

Kazys Pačėsa, Patašines kaimo, 
Cvietiškio valse., Mariampolės parap. 
Beniau gyveno Shenandoah, Pa. Pats 
ai atsišaukia, arba kurie apie jį ži- 
įot, malonėkite pranešti (43)

MIKE SAMOLIS
716 Dearborn st, Seattie, Wash.

Jieškau brolio Petro Ambrazo, Der- 
:intų kaimo, Šilalės parapijos, Tau

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

GEO. 
BENDORAHTS
520 Wilson St_ ‘ 

Waterburv. C7»«>w ■

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

JOHN BUROKAS
164 Washington Street, 
WORrTTSTKR_ MASS.

Formalinas yra labai ge
ras nuodas musių naikini
mui. Jis turi būti sumaišytas 
su keturiasdešimts daliui 
vandens ir išdėliotas bliude- 
liuose kambaryje. Reikia 
žiūrėti, kad nebūtų jokio ki
to skystimo musėms gerti. 
Už poros valandų nesima- 

Penkiolika dar sunkiai ser- tampa su Platono išskaičia- tys gyvų 
ga miesto ligoninėj. vimais. įse.

Jonas Basalykas, Panaros kaimo, 
Liškavos vaisė, ir parapijos. Alytaus 
ipskr ; 1920 m. gyveno NoWestown, 
Pa., dabar nežinau kur randas Kas 
cino kur jis randasi, prašau pranešti, 
rusiu dideliai dėkingas, arba pats lai 
atsišaukia. (44)

ANTANAS BASALYKAS
797 Bank st., Box 111,

Waterbury, Conn.

antenos ir įžeminimo, gali
atstoti kišeninį laikrodį. Tas
išradimas padaro pervers- sąvaitę nuo nuodingos deg- metais prieš Kristaus gimi
mą laikrodžių pramonėje. ’-------  ’ ........... '

. Imtuvas masinėje gamyboje 
kainuos apie 3 rublius.

tinės čia mirė 20 žmonių, mą. Jo išskaičiavimai su-
mušiu kambariuo-

FLIS.

Kazimieras Balčiūnas, Kuzirų 
miestelio, Šiaulių apskričio. Jis dirbo 
Fisher Body aut'.mobilių fabrike, 
apie du metai jau gyvena kur nors 
Illinois valstijoje Jis paliko pas 
mane knygą ir turiu jam svarbų rei
kalą pranešti Prašau atsišaukti, ar
ba kurie apie jį žino, malonėkite pra
nešti STANLEY CASPER (45) 

21 E. Montcalm st., Pontiac, Mich.

I

I Senovės Lietuvių žinyčia

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?.

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

< ~g-_~ ~ ~~

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas tarėt* 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dieve bntinamą.

Knyga didelio formate, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—31.00; audimo apd. — 31.26. Pinigus galima silpti popiarinj doleri 
arba “Money Orderį.’' A dresuoki t sekančiai:

KELEIVIS, 2S1 BrMdway. SmU
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Ar-

Irigoyen—dievaitis, 
demonas, baidyklė.

Skilus radikalų partijai iri 
perso-‘

Įspūdžiai iš Argentinos 
Revoliucijos.

= (Musų korespondento) =
[“La Protestą” ir "Intema-
i

Tikras Dvikovos Vaizdas

■*

4

No. 43. Spalio 22 d-, 1930.

Alvearo radikalams perso- • 
Ralistams pralaimėjus 1928! 
metų prezidento rinkimus, o į 
laimėjus Irigoyeno radika
lams antipersonalistams, — 
Irigoyenas pasidarė negal- 
vojančios minios dievaitis. 
Jo pavardė ir atvaizdai puo
šė visus kampus. Pridygo

j čionai.”
Revoliucijos banga 

išsiliejo.
Rugsėjo 3 dieną iš Buenos 

_ Aires išvyko į Campo de 
';Mavo kariumenės stovyklas 
_' apie tūkstantis advokatų, 

į daktaru ir kitokios inteli- 
2 Įgentijos. Krašto apsaugos 

'ministeris rezignavo. Polici- 
daugybė nacionalių komite-’Į0.3. v^.as rezignavo. Bras
tų, apie kuriuos sukinosi dy- IngOJ ^no galybe, bet 
kaduoniaujantįs karjeristai, j reakcija siautė. Ingoyenis- 
Irigoyenas padidino šalies i131 &a^e» Kad akmens ant ak- 
skolas trigubai ir visa sali:men^ ^et ^ng°ye-

- no niekas nenuvers.
į Rugsėjo 6 dieną Buenos 
Aires padangėje lakstė 26 

i karo orlaiviai ir bėrė prok
lamacijas prieš Irigoyeno 

į valdžią. Svarbiausios gat
vės buvo tuščios, tik raitoji

visiškai atsisakė duot leidi-
mus statyti fabrikus ar gelž-POG12?^°' ^an^”
kelius, eksploatuoti aliejaus i n?enf? Uriburu pa
laukus. Jis tai aiškino pat- isiunte h'igoyenu1 telegra- 
riotizmu. Visus leidimiLs mą reikalaudamas perduoti 
koncesijas pats pasirašinėjo,i).a*c?;3 kariumenei, sulyg 
nes netikėjo nei vienam (pueblo) m kanu-
vo ministeriui: įtarė juos ky- fmenes reikalav įmo. Irigo- 
šių ėmime. Visoj šaly pasi-l'ena> ir kalbėt nenorėjo.

■ ■ Argenti-' Rugsėjo 6 d., vakarop, du
----- 1 kariumenės pulkai ir keli 

j tūkstančiai ginkluotų civilių 
iš Campo Mayo atėjo į Bue- 
Inos Airesą. Pirmoji ėjo ka
ro mokykla. Artinanties prie 
■kongreso rūmų (kurie ne
prastesni už Washingtono 
Baltąjį Namą), Irigoyenis- 
tai sutiko revoliucionierius 

; kulkosvaidžių šūviais. Mir
tinai krito keliasdešimts ka
detų ir civilių. Sužeista dau
gybė. Kongreso langai pa
daryta kaip rėtis, granatos 
ir bombos nuskaldė granite 
sienas.

Tuo pačiu momentu, ka-

įtraukė katastrofingon pa
dėtim Mat, jis su nieku nesi
skaitė, net su savo artimiau
siais draugais. Svetimų vals
tybių kapitalistams pastatė 
sunkias sąlygas investuo-! 
jant kapitalus, o daugeliui ■

re- 
net

čia matote tikrą dvikovos vaizdą, čia mušasi kardais du 
gentines parlamento atstovai, senjoras Rocha ir senjoras Fres- 
;o. Ligi juostos jie abudu nuogi. Po kelių minučių kovos, Fresco 
sužeidė Rocha i ranką ir Į veidą. Tuomet baronas Demarchi, 
kuris stovi paveikslėlio kairėj, sustabdė kovą. Taip "unaravi” 
buržujai riša savo ginčus.

kas — 10 nuoš. tėvo algos 
(gaus iki 18 metų amžiaus). 
Iš $30 vyro algos, našlė gaus 
<8.65, o kiekvienas vaikas 
$2.11 Į sąvaitę. Visi sykiu 
turi gaut $19.20 j sąvaitę.

7. Telefoną išrado Alek
sandras Graham Bell, Bos
tone, Mass. 1876 metais.

8. Atlaidus įvedė kunigai 
1350 metais po Kristaus.

I

PASTABOS

MOTINA NUŠOVĖ DUK
TERĮ K GAILESČIO.
Briusselio priemiesty mo

teris Lannua nušovė savo 
neišgydomai sergančią 4 
metų mergaitę ir po to pati 
nusišovė.

Kaip daktaro receptas tapo 
garsiu pasauly.

Pirm 40 metų Chicagos gydy
tojas išsidirbo receptą ir jis 
naudodavo tiems savo pacian- 
tams, kurie būdavo nusilpę, li
goti ir abeinai menkos sveika
tos. Tie vaistai pagerindavo sti
muliaciją, sustiprindavo nervus, 
raumenis ir abeinai visą orga
nizmą ir gyvenimas būdavo 
naujai įvertinamas. Tais vais
tais buvo Nuga-Tcne. Tie, kurių 
sveikata bloga, trūksta stipru
mo, turėtų susiinteresuot tais 
Nuga-Tone apgarsinimais ar jie 
yra teisingi.

XSvarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno 
sekamas knygas:

1. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, r.es Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais afxia- 
rais, apie 300 puslapiu. Kaina $2.50.

šių ėmime, 
darė sustingimas. . 
nos pezas krito. Minios be
darbių, alkani vaitojo. Tie 
ką pirma šaukė “viva Irigo- 
yen,” dabar ėmė jo neap
kęsti. Irigoyen nepaisė savo 
rinkikų, bet elgėsi diktato
riškai. Kongresas ir senatas 
beveik visuomet atostogavo, 
sulyg senio įsakymo. O Iri- 
goyenas, buvęs Argentinos 
Respublikos prezidentu į
prieš 20 metų, dabar devin-Į 
tą dešimtį metų amžiaus bai
giantis senis, našlys ir stam
bus milionierius, taip vi-i 
siems įkyrėjo, kad visas 
miestas tik ir kalbėjo apie1 . .
jo audiencijas su moterimis,:ėjo musys ties kongresu, 
bet ne su valstvbės vyrais. J ginkluoti universiteto stu- 
„ .. . . .. I(lentai įsiveržė i Casa deRuošimasis prie revoliucijos.Gobiemį (valdžiįs namus)

Darbininkai neapkentė j prie piazg Mayo ir iškėlė 
Irigoyeno dėlto, kad prie joįant t0 milžiniško oalociaus 
kilo baisi bedarbė. Užsienių|baltą vėliavą, duodami gy- 
kapitahstai neapkentė jo (ventojams ženklą, kad Iri
dei to, kad jis nedavė jiems goyeno valdžia pasidavė, 
nei įbotų koncesijų. Tik vai-1 Irigoyena suėmė, 
dininkai jį mylėjo, nes prie irigoyenas tapo išvežtas 
jo klestėjo naktinės kavinės, į La Platą ir patalpintas 7-to 
visokios loterijos ir negirdė-jregjjpen-o priežiūroje, o 
tas protekcionizmas: tik Iri-į iaivu “Belgra-
goyenistai sėdėjo gerose vie- no” jis pasiŠalino iš respub- 
tose. i likos.

Alvearistai kalbėjo, kadį 
Irigoyen nedaprezidentaus i 
savo terminą. Studentija ir: 
šiaip buržuazija varė prieš] 
jį propagandą ir vedė dery
bas su kariumenės vadais. 
Irigoyenas tai jautė ir Bue-į 
nos Airėse turėjo 20,000 sa
vo samdinių, kurie visokia
me momente turėjo gelbėt 
jo viešpatavimą. Jaučia, bet 
nemato. — šaukė laikraš
čiai. kalbėdami apie katas- 
trofingą šalies padėtį ir apie 
besiartinančius pavojus iri
goyeno valdžiai.

Baisi reakcija.
Šnipai ir kazokai 

ovacijas už Irigoyeną. 
viršium atrodė, kad jis ne
nugalimas. Opozicijos laik
raščiams tapo įvesta baisi 
cenzūra. Net katalikiškai- 
kapitalistinis “La Razon,” 
šešis kartus per dieną išei
nantis dienraštis, tankiai iš
eidavo su baltais pusla
piais: viskas buvo išbrau
kiama, kas lietė politiką. 0 
Hearsto typo sensacinis 
dienraštis “Critica” (taipgi 
šešios laidos išeina per die
ną) tapo visiškai uždarytas. 
Uždaryta ir “La Fronda,” 
opozicijos organas.

Gana keistai atrodė, kuo
met bėgiodami tarp raitų 
kazokų, laikraščių pardavi
nėtojai pardavinėjo tik Iri
goyeno organus “La Epoca,” 
“La Calle“La " ‘ '
anarchistų bei

tautos vadas, aš esu prieš jį 
mažiukas tautos vadas.”

Giraitės Žentas.

Gatvės raudonos nuo 
kraujo.

Kongreso slenksčiai ir as
faltuotos gatvės kelias die
nas raudonavo: vėliaus sar
gai nuplovė žuvusių žmonių 
kraują. .v

Tarp tikrų revoliucionie
rių visuomet būna ir netik
ru. kwie tik naudojasi 
proga. Kas tai paleido ke
lis šuvius iš puikiausios Bue
nos Aires kavinės. “Ei Moli
no” (Malūnas, neprastesnis 
jž Paryžiaus Moline Rouge) 
i kadetus ii- nušovė revoliu
cinės kariumenės vado žir
gą. Minia metėsi kavinėn. 
Rezultatas — viskas ištuš
tinta, išmesta gatvėn ii- su
deginta, vidurys išplėštas, 
išdegintas.

Irigoyeno laikraščių 
dakcijas minia išdegino, 
lubas ir grindis išplėšė.

Jo ministerių ir jo depu
tatų butus taipgi išplėšė ir 
išdegino.

Ex-prezidento gyvena
mus namus išplėšė, viską iš
mėtė gatvėn ir sudegino; 
net biblioteka ir senio užra
šai su kolekcijomis ir albu
mais nuėjo liepsnomis.

“Revoliucijos atminčiai,” 
uli netikri revoliucionie
riai kai ką pasiima. Pasiima 
namo numeri, kėdės ske
veldrą, sienos vinį, bet kai 
kuriuos pats mačiau “revo
liucijos atminčiai” velkant 
knygoms spintą arba dėžę 
šampano butelių. Vis “revo- 
iucijos atminčiai.”

Rugsėjo aštuntoji.
Aštuntos rugsėjo vakare 

casigirdo kanuolių šūviai, 
combų sprogimai ir kulko
svaidžių muzika. Miestas 
'pmirė ir užsidarė. Pasiro
do, kad San Martin prie
miesčio policijos nuovados 
,’iršininkas su keliais savo 
policininkais ir civiliais ’iri- 
goyenistais paleido tą. anot 
spaudos, “falšą alarmą.” 
Bet rezultatai buvo baisus. 
Apšaudant valdžios namus 
ii- susidūrus su 7-to regimen- 
;o kareivių šūviais. Plaza 
Mayo aikštėj krito keliasde- 
šimts žmonių, tapo apdau
žyti valdžios namai, ap
griautas centralinis paštas ir 
išdaužyti langai Nacionalio 
Banko. Katedrai taip pat 
kliuvo.

Šis irigovenistų bandy
mas tuojaus buvo nuslopin
tas.

Ant rytojaus padaryta 
daugybė areštų. Buenos Ai- 
•9S ir visose provincijose. 
Areštuota opozicijos žmo
nės. Dar Irigoyeno paskelb
tas karo stovis, mėnesiui lai
ko, naudojamas naujos val- 
ižios prieš pačius paskelbė- 
jus. Buvo ir sušaudymų, bet 
tikro skaičiaus niekas neži
no, kaip nežino skaičiaus ir 
revoliucinėse kovose žuvu
sių. Sakoma — šimtai už
muštų ir sužeistų.

Nugalėjus mėginusius su
kilti irigoyenistus, mieste 
kilo didelis triumfas: pakilo 
langų ir durų geležinės už
laidos, maršavo studentai ir 
karo mokykla, o laikraštis 
“Critica” paleido miesto 
centru savo 75 automobilius, 
kuriais laikraštį po miestą 
išvažioja; prisėdo į juos 
krikštaujančio jaunimo ir 
svaidėsi serpantinais, kaip 
laike karnavalo.

(Bus daugiau)
VOKIETIJOJ ŽEMĖ 

DREBA.
Freiburg, Vokietija.—čia 
Badeno provincijoje bu

vo jaučiamas žemės drebė
jimas. Kartu su supurtymu 
buvo girdėt kažkoks dundė
jimas.

Žurnalas “The Pąthfin- 
der,” prisiminęs apie jau
nuolių tupėjimą medžiuose. ' 
sako: “Vaikėzas, kurs gali 
ramiai išsėdėti medyje tris: 
sąvaites, mokykloj ramiai i 
neišsėdės nei trijų minučių.” į

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knygą, apie 3U0 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
3. Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.
4. Vakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarąue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 258. Kaina $1J>O.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kama $2150.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausiu burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3250.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00.___________ .____________________________________ .____
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 256. Kaina $1.60.

Klausimai:
1. Kas vra “Kindergarten iŠ

school?” ?
2. Kada popiežius pa- |

i

tsŪŠ

Yra lietuvių, kurie jokiu 
budu negali atprasti nuo ru
siško biurokratizmo. Tokie i .... - -
žmonės parašę bile kokį i delbtas neklaidingu, 
mažmožį, prideda “lydima-’ 3. Ar įstatymai draudžia J 
jį” raštą, kur sako: “Šiuo-1 sulaikyti antkelio automo- 
mi prisiunčiu manimi para- bilį ir prašyti pavėžint?

4. Kada Amerikoj išleis
ta pirmoji knyga?

5. Ar Kristus Įvedė išpa
žintį?

6. Prie darbo užmušė 
žmogų. Jis paliko penkis 
vaikus (nuo 5 iki 15 metų). 
Kokio atlyginimo gali šei
myna reikalauti, jei jis už
dirbdavo $30 Į sąvaitę?

7. Kas išrado telefoną?
8. Kas Įvedė atlaidus?

Atsakymai:
1. “Kindergarten” yra vo

kiškas pavadinimas. “Kin- 
der” — vaikas ir “garten” 
—sodas. Tai priešmokykli- 
nio amžiaus vaikų mokvklė- :ff 
lė, kur juos prirengia į mo-: g 
kyklą. Tos rūšies mokvklė- j H 
lės pirmiausia atsirado Vo- ■ *“ 
kieti joj ir dabar jas yra pri- 
ėmęs visas kultūringas pa- $ 
saulis. J

2. Popiežius paskelbtas a 
“neklaidingu” tik prieš 60,1

Į 3

šytą”... tą ir tą... iš tokių tai 
metų, tokios tai dienos, to
kio tai mėnesio. Tai nepro
tingas visais atžvilgiais da
lykas.

10. Tikėjimų Istorija. Šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslu. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.5C.
11. Žodynas Lietuvių-Anglų ir A.ng’ę-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Laiis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.

Labai geras daiktas mo
kėti savo mintis kuotrum- 
piausiai reikšti. Bet tą daro
me nevartodami bereikalin
gų žodžių. Anaiptol, negali
me kapoti žodžių pusiau, 
nes tokios “sutrumpintos” 
musų minties nieks nesu
prastų. Tuo tarpu Lietuvos 
laikraščiai plačiai vartoja 
žodžių sutrumpinimus ir ra
sią daro nesuprantamu. Per
skaičiau vieno Lietuvos lai
kraščio špaltą. ir štai kiek 
joje radau sutrumpintų žo- 

Bern. Tag., išspr., 
reik., min., dir., kr., 
Įtak.. polit., Liet., kun., 

probl., gelež., st., 
Klaip., sekm.,

Jeigu pirkaite šitų knygų nemažiau vertės $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčiu nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiųskite tiktai S 7.00 arba jei.ru imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centų vietoj dcleric.

5 CENTAI KNYGA
iCO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ 55.00

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knygų rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslines, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. Šitą knygų rinkini parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygą 
Rinkini. Turėsite puikaus skaitymo v-ai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurios senesnes, -vienos jų mažos, kitos dides
nes net iki 200 puslapių, šitų visu knygų vertė yra apie 325.00, da
bar jas gaunate už 35.cn. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apsčiai. Lauksime užsisakant.
Už knygas malosūkite pinigus siųsti šiuo adresu:

'J

!

į

"

džių:
užs., 
žem., 
Viln., 
prosp., did., 
proj., kor., p.

Ar skaitytojas gali supra
sti, ką šitie beuodegiai reiš- metų, t. y. 1870 metais. 
k*a • 3. Maine, New Jersev,

Minnesota, Wisconsin ir, 
Distrikt of Columbia yra įs-; 
tatymas, kuris draudžia ‘ 
žmonėms stovėti ant kelio ir i 
prašyti juos pavėžyti.

4. “Pierce’s Almanac” bu- į 
vo pirmas leidinys Suvieny-Į 
tose Valstijose. Jis išleistas 
1638 ar 1639 metais. Meksi
koj ir Pietų Amerikoj ispa
nai pirmąsias knygas išleido 
1540 metais.

5. Ne. Ją įvedė kunigai 
1215 metais po Kristaus. 
. 6. Našlė gali reikalauti 30

KNYGYNAS ‘‘LIETUVA” 
5210 So. HaSsted St. Chicago, HL

/

Dvylikos valandų pre
zidentas.

Kada opozicinė spauda 
saukė, kad visa katastrofin-

!gos šalies padėties kaltė yra 
Irigoyenas ir reikalavo jo 
pasitraukimo, tai Irigoyenas 
“dėl ligos” perdavė savo 
antspaudą ir plunksną vice
prezidentui, D-rui de Marti
nes. Opozicija dar labiau 
protestavo ir reikalavo vi
siško Irigoyeno rezignavi- 
mo. Bet jis rezignavo tik ka
rininkų šautuvais priremtas. 
Rezignacijos tekste parašė, 
kad jis, konstitucinis prezi
dentas, perduoda valdžią 
karininkų grupei, sulyg tos 
grupės reikalavimo.

0 “pobre diabolo” de 
Martines, kaip ji opozicinė 
spauda vadina, išbuvo pre
zidentu tik 12 valandų, nes 
kaiiumenė sudarė provizo
rinę vyriausybę, kurios gal
va yra generolas-leitenantas 
Uriburu.

“Valymas.”
Valdžios aparato “valy

mas” paprastai įvyksta ir 
normaliu budu valdžiai pa
sikeitus, gi po revoliucijos 
da labiau. Taigi visi Irigo- 
yenistai eina lauk iš savo 
vietų, o skiriami nauji, prisi- 
d ėjusieji prie senos val
džios nuvertimo.

Visoms provincijoms pa
skirti kariški interventoriai-

I

I

darė
Pa-

!

ir

Union” ir
komunistų gubernatoriai.

V

Šiomis dienomis gavau iš 
Lietuvos laišką. Laiškas 
kaip laiškas, tik pašto ženk
las dviejų celių ir su dviem 
galvom: Vytautas ir Smeto
na. Sakau, ir reikia būti mu
sų fašistams tokiem asilam! 
-Jie būtinai nori Užpalių An
taną padalyti kunigaikščiu, 
kaip Vytautas buvo. Vyrai, 
nei jau jus jo kelkit taip Į 
padanges/ nei ką. Kas jis 

į buvo, tas ir liks. Tik vaikai 
■gali taip žioplai žaisti.

Pravartu čia prisiminti ir
tai, kad p. Smetona paša- nuoš. vyro algos (gaus iki ji 
kęs: “Vytautas buvo didelis bus našlė), kiekvienas vai-

=• 
5? 
■j?

Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
1905 metai. K. Bielinis.
“Blodas’’ nepabludusioj šaly. J. Radžvilas.
Didžiojo karo literatūra. Julius Butėnas.
Natūralizmui 50 metų. Pr. Daugnora.
Kritikas—karis nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.) 
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas.) 
Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra.
Vėjuota naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė.
Iš rinkinio: “Mėlyne vakaro tylus aidai.” Vertė VI. Pilotas. (J.

w
—

Šalčiai, kurie išsivysto .
į pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio, ar 
"flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
justi šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų, gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerkles nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION

•I
r

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 
ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.

“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai Įdomus ir 
turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių, rašytoju, literatu.

Jau išėjo “Kultūros” žurnalo 8-tas numeris, šių 1930 metu. 
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, visuomene ir kultūra. Vyro ir moters dvasinis pasaulis, rte. 

Dr. N. Išlondskij.
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Rainis.)
16) Apžvalga. Literatūra. Gamta. Technika. Aviacija. Hygiena. «tc.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
deliu puslapiu, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abeinai 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 šaltini ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą.

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros aL 15, Šiauliai, Lithuania.
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Be maldininku, Šiluvon iš ną išsiplikino.
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Jau nekalbant apie kitus
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Amerikos Auksas Kubos Kapitalistams Palaikyt

JAU IR KAIME ACTU 
NUODIJASI.

Igliauka, Jevaravo .valse. 
Šiomis dienomis Ona Skin-

maldininkų širdys 
, o rankos duos-

i£AS GIR
(I uo musų korespondentj ir jš Lietuvos I-Mik™

ST JKAS GAUDOMAS 1 
NUSIŠOVĖ.

Ti ląį laikas atgal, iš 9-to*
..

i

kams, kaip didžiausias pasi- \

• me aukšte bažnyčią, viršyti- uždarbio. Nusiskypdžia, kad 
niame mokyklą y jau, I 
rods, pradėję veikti. T _ 
gai tuo vienuolynu ląbąį ne- sutaupyti žięmąi, 
notonVini i nac nsnames fili- ririslA

V

Šauliai vijos

L1

I

No. 43. Spalio 22 d., 1930.
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RANGOVAS NESUMOKA 
DARBININKAMS UŽ

DIRBTŲ PINIGŲ.
Tarp Sintautų ir Naumies

čio per'upę Novą statomas 
; naujas tiltas. Per vasarą čia ■ 
i dirbo apie 40 darbininkų. 
(Darbo laikas 11 valaądų per 
• dieną, uždarbis — 6 litai. į 
Per visą vasarą rangovas ne- 
damokėdavo darbininkams! 

i tai po 10 litų, tai po 20 lt. 
: Darbininkai, manydami, j 
kad rangovas vėliau sumo- 

;kės pažadėtus pinigus, dir- 
■ bo, nes bijojo visai netekti; 
! darbo. Dabar, kai darbinin-; 
Į kai reikalauja pasilaikytus 
:pinigus sumokėti (kai ku- 
įriems priklauso po 200, 300 
Iir net 500 lt.), tai rangovas 
(aiškinasi, girdi, neturįs pini
ngų, nes valdžia nepriėmusi 
jo darbo. Ar darbininkas; 

į kaltas jei ir iš tikrųjų vai- , 
džia butų nepriėmusi jo dar-.

——y — —

fort< kalėjimo pabėgo kali
niai, tarpe jų, Burba ir Stu7 
kas. Policijai juos gaudant, 
Buri a buvo užmuštas, o 
Stuk is paspruko. Policija 
žinojo, kad jis turi ginklą, 
tedė. išdalijo gyventojams 
jo at vaizdus, kad pamatę ji 
galėt ų pažinti.

Ttigi anksti 28 rugsėjo 
rytą. Kirsnakavižnos kaimą, 
Gud- lių valsčiuje, pas ūki
ninką Joną čekaitį atėjo ne
pažįstamas asmuo ir klausė 
kažkokio staliaus.

Čekaitis Įtarė, kad tas ne
pažįstamasis yra vienas pa
bėgusių kalinių.

Be t ūkininkas neturėjo 
ginklo ir nedrįso Stuką klau
sti paso. Bet Čekaitis tuojau 
bėgo pas netoliese gyvenan
ti eis ulį, ir su eiguliu norėjo,.ę . v. . • UUIU UUM1 IV7 VLCLX ” .
patir įn.i nepazįbiamojo as- Darbininkai dirbo visa 
mem oę. Čekaitis su eiguliu 
beeidamas susitiko 4 raitus 
šauli is jojančius Į manev
rus. čekaitis tuojau pranešė 
šauli ims, kad čia esama bai
siai i tariamo lipo.

Paskui 4 raituosius 
liūs, važiavo važiuoti 
liai.

Ša .iliai leidosi nepažįsta
mo i eškoti ir sutiko beišei-v

nant. iš vieno ūkininko kie
mo.

Iš vežimo išlipo 23 šaulių 
burk vadas Milašauskas ir 
papr išė Stuką dokumentų.

R i itieji šauliai šaukė Stu- 
kui 4 stok.” Tuo momentu 
Stuk.is išsitraukė brauningą 
ir vieną šūvį paleido Į Mila-

Šiomis dienomis Kubos sostinėj Havanoj pradėjo griūti bankai. Kad palaikius Kubos kapita
listų bizni, Amerika nusiuntė jų bankams §11.000.000 vertės aukso. Šitas paveikslas parodo, 
kaip Havanos uoste nakties laiku Kubos jurininkai iškrauna tą auksą iš karo laivo.

ŠIAULIUOSE ĮSIKURIA GRĮŽTA IŠVAŽ1AVUSIE- 
JĖZUITAL JI DARBININKAI.

Jėzuitai nupirko Šiauliuo-Į Čekiškė. (Kauno apskr.) 
se iš mėsininko Stankaus Pavasari išvažinėję į visas 
muro namą, užmokėdami už puses darbininkai jau grįž- 
jį kelis šimtus tūkstančių ii- ta. Grįždami parsiveža po 
tų. Jame steigia: apatinia- 150—200 litų visos vasaras 

„r :\s; J
mokyklą ir jau, be- šią vąsąrą buvo visur blogi 

rods, pradėjo; veikti. Kuri- uždarbiai. Jęj puri $Įęk tiek 
gai tuo vienuolynu iąbąi ne- sutaupyti žiemai, turi nu- 
patenkinii, nes pąjąjyfis su- driskės ir pusbadžiąi gyven- 

! mažės. Šiauliams užtęnka tį. parvažiavusieji ėmęsi 
(dviejų bažnyčių, o čia alsi- jiešfcoli darbo vietoj, bet 

f rado trečia. dąjbQ niekur negauną. Jei
kuris ir gauną. tai dirba kaip 
jautis už 1.50—2 litu dienai.MERGŲ PEŠTYNĖS.

Marįampplėję prie narnų 
dymo bei statymo susipe

šė dvi mergos — iĮągdę ir 
Stasė. Susivnidį^nž kąž|n 

į kokį darbą (kiti sako,—už 
I jauniki) ir jsikąpinp. vieną

GAMTOS DOVANA 
^1EKĄ|S

Luokės apylinkėj šįmet 
yrą daug grybų, bet valdiš- 

; . Sįfise Ef4^ųp.sę, miškų ad- 
kitai nep.ielaširdingai į plau- lųiąįstracija grybauti nelei- 
kus ir nagais viena kitai vęi-įdįią. Gamtos dovana eina 

ktą ir krutiną.kaip ką-į niekais, o biędnuomęnei tas

mielą vasarėlę nuo tamsos 
iki tamsos, o dabar tui i ba
dauti vien tik todėl, kad ran
govas sakosi neturįs pinigų, i 
Ir ne tik badauti, bet dar bi- 

„ , įjoti policijos, kad šioji pas- 
į kutinės . lovos neparduotų, 

sau' įneš per vasarą prisidar^ko- 
(lų, manydami gavę uždirb
tus pinigus grąžinti. Šis rei
kalas turi būti sutvarkytas ir 
panašiems reiškiniams už
kirstas kelias.

Pamokslai monopolizuoti 
jėzuitų.

Šįmet visą laiką sakė pa
mokslus iš Pagryžuvio dva
ro (netoli Tytavėnų) jėzui
tas J Bružikas. Jis šaukė už
kimęs ir juokingiausiais ar
gumentais graudino žmo
nes. Barė ūkininkus, kam 
maža teaukoją bažnyčiai 
barė jaunuomenę, kad ji ne-

(lą, kaLr-{ -t — —-.-.g.-.—į > > - ' ■V’
itės braižė. Darbdavys Plio-J produktas ląbąį svarbus, 
ipiys, nebegalėdamas į tokią’
• mergų kovą žiūrėti, šoko 
peštukes skirti, bet jos gel
bėtoją partrenkė ant žemės 

' taip smarkiai, kad jo net ko
pos į viršų iškilo. Mergos tai 
(matydamos išsigando ir pą- 
■ leido viena kitos plaukus. 
: Stasė tuoj pabėgo ir užsida
rė kieme, o Magdė pęrpy- 

I kus draskė vartus, kad jie 
net braškėti pradėjo, kad 
čau pirštus susižeidė. Jeigu
• vartus Magdė būt išlaužys, 
'tai sakėsi, Stasę būt ųžmų-

i. f •šus. Bet vartai buvo stipres-
buklai reikalingi dvasinm- į Magdę../ Visiems iš to 

I karas, kaip didžiausias pąsi-ld juol;o buv0,
! pelnymo šaltinis, paskui ba- 
; gamazninkams, čigonams, 
i ubagams ir dykaduonių mi- 
i nioms.
į Čia pagrindas yra ekono
minis, pigaus pasipelnymo

Balagane trijų valgių pie-, Šiluvos i 
tųs — 1 lt. Arbatos stiklas minkštos, 
(nesaldintos) 10 et. Mat, 
kaimiečiai cukrų vežas iš 
namų ir perka tik nesaldin- užkulisius, darosi aišku, ko- 

’ r' ’ dėl šventajai Lietuvai ste 
buklinga Šiluva reikalinga. į 

Pirmoj eilėj Šiluvos ste- ’ 1 t • -• • 1

i I 
(tą karštą vandenį. Kiek to-i 
(lėliau — žvėrinčiai, cirkai, 
(Jeruzolima ir Kristaus kan- 
' čios.

, į Netoli bažnyčios yra kino, 
-ikuris jau kelinti metai per 

noriai tesispiečianti apie pa-į šilines rodo vis tą patį vei- 
vasarininkų vėliavą. Įkalą, būtent, “Sodomos ir

__ v_. i,. . . . iGomoros žuvimas.” t^azeja maldininkai. į Bilietai | Rino nuo 20 ct 
Ir nežiūrint karščiausių. Ugi ! it. ir visi pelnos, visi 

kunigų įrodinėjimų, kad Ši-. uždirba. Pasiteiravau bala- 
luva tikrai stebuklinga, mal-lgarte, kiek per dieną pada- 
dininkų metai į metus mažė- i ro balaganai apyvartos. At- 
ja. Anksčiau ten suplaukda- Į ?ako, kad apie 150—200 lt 
vo šimtai tūkstančių žmo- Už vietą moką po 50 lt. Bet

7 - ' .. .... . nių> o dabar jokių spūsčių klebono daržas brangus.; žmogelis išėjo su nak- Šiluvoj nėra.
-.f*--' j“-“ j via, piucitjUo aUovi

tik tuščius VO galima toliau eiti, įlindo; ^as dar į Šiluvą važiuoja. 
o': paskui į mandelį (gubą). Nipažuii _____ “D____________ D

k kėlė didžiausią I atvažiavus vežti rugių, pra- • visos Lietuvos ir Užsienio su-

IŠ PARCINKULIO BE 
KELNIŲ SUGRĮŽO.

Šiaulėnai, Šiaulių apskr.
Pilietis N. grįždamas iš Ty- 

įtavėnų apsinakvojo Šiaulai- 
šaus: :ą. Stuko šūvis pataikė' čių kaime pas B. ir atsikėlęs 
šauliu būrio vadui Į peų. viršutinių kelinių nerado.

Sužeidęs Stukas pašilei-' Deja, apatinės buvo neko- niu 
do bėgti. Šauliai vijos ir,klos; ~~ ” -------- 1. ■....•
šaudė. Bet šauliai vyko Į ma- j čia, bet pradėjus aušti nebu- 
nevns ir turėjo <........... _ ' ’ j”
ševirius. Todėl jie paskui Į mandelĮ (gubą). Nipažuii 
bėgdami til 
triukšmą. O Stukas bėgo per įdėjo iš mandelio prašytis,: 

į kad nevežtų mandelio, ku-į

Išgirdęs triukšmą, Parcinkulio Tytavėnų atlai-

lauką į mišką.
Pamiškėj gyvena eigulys šiame jis buvo. Žmogelis iš 

Brunza. w ■ ---- — *
revolveri jis išbė- dų tik Į trečią 

r pamate priešais: nių tepargrįžo.
atbėgantį nepažįstamą žmo-1 gėdija dėl kelnių, 
gy- j --------------

Stukas bėgdamas šaukė PASKAITA APIE DIEVU 
“laikykit,” "laikykit.” Te
čiau.- eigulis Brunza supra
to, 1 ad tas nepažįstamasis 
nors ir šaukė

tra-

KILIMĄ.
"Liaudies namuose” Eti-

važiuoja sukčiai, apgaudi
nėtojai, išnaudotojai. Be to, 
šimtai pauparninkų, bala- 
ganščikų. Rinkoj ir daržuos 
būda prie budos. Ten suka 
katarinkas, lošia pipirą, spė
ja saldainius. Rinkoj yra 
bent 50 būdų, kuriose verda 
pietus, pusryčius ir vakarie
ne.

.šaltinis h- kova su tamsių; ap.e 20 raetų merginą,
i žmonių fanatizmu sunkoka. !įcr.8į0 nusižudyti ir dėl to 

nsgere acto esencijos. Ji tar- 
i Be to, Šiluvos stebuklas’navo pas ūkininką. Tyčia 
nėra joks istorinis faktas, ,nuėj0 Į miestelį, nusipirko 

• nėra jokio dokumento Į esencijos, nuvyko pas Seserį 
į dančio bent tuos šaltinius,' jr abj su.raše dėl ko žudosi, 
kurie stebuklą mate, patyrė,! AiCtas, matyt, negardus bu- 
iViskas sukurta padavimais,Įv0> nestik paragavo ir bur- 
i prieštaraujančiomis legen-1 ~ •
•domis, fantazijomis. Kodėl 
gi musų mokslininkai ir isto-

SUMAŽINO 
CIĄMS BAU

Krašto apsaugos ministe- 
ris karo komendantų nubau
stiems “Lietuvos Žnių” ir 
“Ptyto” laikraščiams baus
mę sumažino: "Liet. Ži- 
nipms” ligi 100 lt., "Rytui 
lĮgi 200 iitų.

Menkėjanti sveikata ir 
netekimas spėkos

Kada neaklus gyvenimas, ’ ar ne- 
rorma’.is įtempimas ir išaikvojimas 
gyvenimo jėgų susilpnina jūsų svei
katą ir spėkas ir gyvenimas pasidaro 
nemalonus ir skurdus, paimkit Nuga- 
Tohe tik per kelias dienas ir pastebė
kite, kokis pastebėtinas seks pagerė
jimas. šis puikiausias preparatas iš
valo kūną nuo susirinkusių nuodingų 
atmatų, nugali konstipaciją, suderina 
ir sustiprina organus ir gretai page
rina abėlną sveikatą.

Nuga-Tonc priduoda jums geresnį 
apetitą, pagelbsti virškinimui, paga
mina užtektinai raudono, sveikaus 
kraujo, palengvina gasus ir išpūtimą 
vidurių ar pilvo, inkstų ar pūsles įde
gimą ir panašias ligas. Jis taip jau 
suteikia poilsingą, atgaivinantį mie
gą ir įdeda sveiką mėsą į sudžiuvusį 
kūną. Jus galite gauti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio.

nors ir šaukė "laikykit,” betįnės Kultūros draugija šiau- 
vra piktadarys. Brunza su-i^120^ suruošė viešą paskai-; 
šuke bėgančiam plėšikui;tą tema: "Kaip kinta dievai; 
"stop” ir paleido šūvį. Stu-;ar^a dievų kilmė. Skaitė 
kas sušuko: "nešauk, ba už-(doktorantas Juozas Bal- 
rnušiu.” Tečiau eigulis Brun-! d^^as. ................
za nors senas žmogus, bet į _ x ubliKOS pnsinnKo pilnu- 
šiuo momentu parodė didelį ’:tėle salė. Daugelis matėsi 
a Kti n gumą ir drąsa. Jis su- į kaimiečių, ypač moterėlių. 
šuko'Stukui "stok, o jei ne,Matyti žmonėms sis klausi- 
_ žujP” mas labai rupi.

Pranešimas buvo ilius
truotas daugelio tautų dievų 
evoliucijos pavyzdžiais.

Garsus Eurcpiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Stukas girdėdamas šūvių 
balsi s iš užpakalio ir maty
damas užpakaly besivejan
čius čaulius, o čia dar suti
kęs eigulį ginkluotą, išsigan
do. T ;, Įsikišęs burnon revol- 
veric vamzdį, nusišovė.

Atvykus policija nustatė, 
kad užmuštasis žmogus yra 
Stuk as.

Sužeistasis šaulių vadas 
Milasauskis atgabentas į 
Kau lą ir paguldytas karo 
ligor inėj. Milašauskis su- 
žeistas nelabai sunkiai.

M lašauskui visas gydy
mo išlaidas padengs vid.
reik: Jų ministerija, ūkinin
kas Čekaitis, kuris pirmas 
Stuką pamatęs Įtarė, gavo 
±00 itų dovanų, 100 litų ga
vo ii eigulis Brunza, kuris 
akthigiausiai prisidėjo Stu- 
kui sulaikyti ir sudarė le
miamą momentą.

DAR VIENAS PAUKŠTIS 
KLĖTKON.

Rugsėjo 21 d. suimtas ir 
uždarytas Kauno sunkiųjų 
darių kalėjiman Plungės 
notaras. Suėmė sąryšy su 
pasikėsinimu ant Rusteikos.

VILNIAUS KRAŠTE.
Veikunai, Kaltinėnų vals

čius. Sodžiaus gyvenimas 
pilkas, paprastutis.

Sodžius — lietuviškas, iki 
šiol buvo gerokai apsnūdęs. 
Paskutiniais betgi metais 
pradėjome po truputi krutė
ti. Nors mokyklos ir neturi
me, bet vaikus mokome lie
tuviškai. nusisamdę moky
toją p. B. Nepersenai susi
tvėrė čia šv. Kazimiero sky
rius. Yra ir šioks toks kny
gynėlis, bet ir valdyba ir 
knygynėlis nesparčiai vei
kia. Todėl žmonės mažai 
skaito, ypač laikraščių.

Teko girdėti, kad moky
toja neperdaug pataikau
janti kazimierječįąms ir to
dėl jie nutarę su ja kovoti ir 
jos vieton rūpintis kitos. Oi, 
vyrai, ar "bešmukliavoda- 
mi” mokytojais neprašmuk- 
liavosite ir paties- mokymo, 
o vaikeliams teks už trijų ki
lometrų vaikščiot Į lenkišką 
Švenčionėlių mokyklą.

! Klebonas už 1 metrą že
mės balaganui pastatyti dar
že ima 25 litus. Balaganšči- 
kai važiuoja Šiluvon iš Kau
no, Šiaulių net ir iš Latvijos.

Šiluvos miestelis per Šili- nninkai šiam svarbiam rei- 
nes daug uždirba. Važiuoti kalni nė piršto nepajudina? 
mcka už vietą vežimui pa- Bent patyrinėtų, ši-tą išaiš- 
statyci ir nutręšia laukus; už gintų. Juk tos minios žmo- 
nakvynę miestelis taip pat nių, tie tamsus prietaringi 
daug uždirba. Tečiau nors ir kaimiečiai be jokios nuovo- 
daug Šiluva kasmet suiau- j kos, be jokio pagrindo plauri 
kia svečių, daug turi iš sve- o. ,
čių pelno, bet Šiluvos mies
telis nuskuręs: namai blogi, 
gatvės negrįstos, dulkės ar
ba purvas, nešvaru. Tik baž
nyčios puikios ir brangios.

Pastabos.
Baigdamas savo Įspū

džius noriu padaryti keletą 
pastabų.

Pirmiausia pabrėžtina, 
kada atlaidai Šiluvoj prasi-

• deda ir kas juos palaiko.
’ Prirengiamieji darbai pra

sideda rugp. vidury. Prasi
deda taip: klebono paliepti 
kaimų maršalkos (kiekvie
nam sodžiuj yra klebono at
stovas) eina per savo kai
mus ir renka kiaušinius, žą
sis, vištas, kalakutus etc. 
Žmonės tamsus, prietaringai 
religingi, duoda iš paskuti
niosios. Tokiu budu iš para
pijos maršalkos tiek priren
ka sūrių ir sviesto, tiek pauk
ščių, kad klebonija lūžta, 
kai viską suvežą. (Neapsiei
na, žinoma, ir be to, kad pro 
maršalkų pirštus kas nenu
byrėtų.) O paskui kur tos 
milžiniškos aukos Į karbon- 
kas maršalkų (Šilinių metu) 
ir didžiulė skrynia koply
čioj!

Bažnyčios tarnai vaikš
čioja po bažnyčią ir švento
rius su terbomis ir renka pi
nigus. Toms didžiulėms 
rinkliavoms jokios kontro
lės, jokių antspaudų, patik
rinimų nėra. Šiluvoj aukąs

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo. 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmu 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visu seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdanti Į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris * turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubiir.o ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expciicris su inkaro renka*ne tik Šiluvos bažnv- 
vaisbaženkliu veikia — daugiau -
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

irštus kas nenu

GERO ŽMOGAUS 
NETEKO.

Kirsnokiškė, Pilviškių vai. 
į Rugsė jo 12 dieną mirė plau- 
■ čių uždegimu vos 25 metų 
(vaikinas Jonas Smilgius, 
i Velionis buvo susipratęs val- 

_ . . stietis,uoluspažangiujųlai-
kia į Šiluvą, krauna pinigus, ;R|.a§^jų skaitytojas; kaipo 
gaišta laiką. “L. Ž.” !(joras ir pažangus, turėjo
UKININKaTpERMOKA, idaug Įtakos ne tik to paties 
O JIEMS NEDAMOKA. kaimo; bet 11 apylinkes jau- 
Kamajai. Rokiškio apskr. Ve)jonę my]ėjo liau(iį ir 

Kamajiskiuose . yra nemaža -į į.uv0 v;sų mylimas ir ger- 
susipratusių ūkininkų bet >r w kaiD0 ;,oras ir susi. 
nesusipratusių yra tiek ir ę, žm0„us. 
tiek, štai siais metais dau-y 
guma ūkininkų .trąšas pirko- ; 
si pas žydelius ir jiems gerą j 
pelną davė. Rokiškyje Že-

VA1KAS NUŠOVĖ 
VAIKĄ.

Liaudiškių kaime, Pane-mes ūkio draugijoj zuperis apSkr Petras Bagdo-
parduodamas po 15 litų, o; , metų amžiaus, išme- 
Kamajuose pas zydohus po fižiok!inio ‘^1^-0, bežais- 

^uau!damas, nušovė savo broli 
ūkininkai be reikalo permo-1 v 2 metu.
ka 2—4 litus. ■' I

Kamajuose kiekvieną tre
čiadienį būna jomarkas. 
Žmonių privažiuoja daug. 
Priveža daug grudų ir kito
kių produktų. Mat, visiems 
reikia mokesčiai mokėti, 
varžytinės gresia. Tai ir par
duoda viską pusdykiai. Vi
sur girdėti ūkininkus skun
džiantis.

NUŠOVĖRETĄ ŽVĖRĮ.
Leipalingis, Seinų apskri

ties. Jovaišių kaimo laukuo
se, rugsėjo 15 d. nušautas 
retai pasitaikantis Lietuvoje 
žvėris—briedis.

Patogi ir Lisksma Ietim j
LIETUVĄ

Švedų 
Amerikos
Linija

(Swedish Amerkan Line)
Patogus ir greitas susisiekimas 

Dideliais. Naujais ir Moderniškais 
.Motorlaiviais

New York—Klaipėda 
(Per Gothenburgą)

Praleisk Kalėdas Lietuvėj
Dvi Kalėdinės Ekskursijos 

Išplaukia iš New Yorko
S. S. “Drottningholm”
Lapkričio 29 d. V. D. M.

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

Užsisakykit vietas dabar!
Laivų Išplaukimai Iš New Yorko: 

M. S. GRIPSHOLM .... Lapkričio 1 
M. S. KUNGSHOLM ... Lapkričio 8 
■S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29 
M. S. GRIPSHOLM ... Gruodžio C

' Kalėdinė Ekskursija į Lietuvą.
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas arčiausi Tamstai agentą arba 
bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk 
lietuvių kalboj speciali cirkuliorį apie 
Linijos patarnavimą. Gaunami pas 
agentus ir mu3ų raštinėse. Rašyk:

SWEDISH AMERICAN 
LINE

10 Statė Street, Boston. Mass.

i
t

čios ir kunigu reikalams, bet 
čia atvažiuoja aukų pasi
rinkti savo bažnyčioms ir ki
tų parapijų kunigai. Mat,

Nebus daugiau
Užkietėjimo 

fluta Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jant 

PepsiiiicSslteT 
Rašyk Pepsinic Seltzcr Co.

Worcester, Mass. o 
GAUSI SAMPELI DYKAI

*

I

LINKSMYBĖ 
UŽDARBIS 

Tie muzikantai, kurie. 
jrreja ant to stebėtino 
instrumento — yra už
tikrinti dideliu popii- 
liariškumu ir paverti
mu nubudimo į links
mybę Toji accordion 
pati per .--•avė yra pilna 
orkestrą Musų accor-' 
dienai rankoms padir- 
bli ekspertų meehani-| 
kų, liežuvėliai gero plie 
no, tu" gražius balsus.l 
Kautos žemo.,. Dykai) 
pamo1' '.- ir katalogas.1 
Italian Accordion Co.' 

323 W. Pilk st. Dp. 48,j 
CHICAGO, ILL. I

J

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidėkite prie musų bile vie- 
ros asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į 

LIETUVĄ 
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiais garlaiviais, kurie 

išplaukia iš New Yorko 
BREMEN 

GRUODŽIO 6 d.
EUROPA 

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 

LIETUVĄ
Arba keliaukite populiariu 

kajutiniu garlaiviu 
BERLIN .. Gruodžio 11 d.

. J pas 
vietinį agentą arba

NORTH GERMAN 
LLO YD 
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Vietinės Žinios
i 
I

LIETUVAITĖ IŠRINKTA MISS TERCENTENARY.”

Butėno koncertas.
Pereita nedekiieni South

moterys iššoko per langą ant 
krautuvės stogo ir pradėjo

Bostono lietuviu salėfbuvo ^Į“.® P^lbos. Pribuvo 
Lietuvos Operos artisto Bu-

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija pasibaigė.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija, kuri tęsėsi 
Bostone apie porą sąvaičių, j 
jau pasibaigė. Sekantis su- , 
važiavimas nutarta laikyti j 
ateinančiais metais Vancou- 
vero mieste, Kanadoje.

Konvencijai pasibaigus, ■ 
Bostono biznierių organiza
cija, Chamber of Commerce, 
iškėlė pirmininkui Greenui 
ir kitiems Amerikos Darbo , 
Federacijos viršininkams 
puotą, kur buvo pasakyta 
daug kalbų. Green buvo 
perstatytas kaipo vadas 4,- 
000,060 darbininkų. Kalbė
damas jisai pabrėžė, kad be
darbė Amerikoje nemažėja 
ir šią žiemą ji da skaudžiau 
palies darbininkų šeimynas, 
negu pereitais metais. To
dėl jisai ragino visus fabri
kantus, pirklius, bankinin
kus, kurie turi savo rankose 
pramonę ir finansus, jieško- 
ti būdų kaip nors dabartini 
ikrizį palengvinti ir žiūrėti, 

- . -v. . . , -kad šitoj turtingoj šalyje
oilių, privažiavo piįe jo du žmonėms nereikėtų badauti 
,-yrai. apmušė jį ir pagrębę vajjęgčiot apiplyšus.

Per 9 šių metų mėnesius 
Bostone vedybų buvo 449 
mažiau, negu pernai.

“Žinyno” Puikus Balius 
ir

Įvyks Subatoje, 25 Spalių, 
7:30 vai. vakare.

Mes turėsime labai gerą 
lietuvišką muziką. Maloniai 
įprašome visus ateiti Į ŽINY- 
•NO vakarą, tikrai turėsite 
į gerą laiką. Komitetas. 
I KAM REIKALINGAS SENYVAS 
'ŽMOGUS? Galiu atlikti pri? namų 
■ pentoriaųs, karpenterio ir pepieriavi 
. mo darbą. Sutikčiau važiuoti ir ant 
ūkės. (44)

STANLEY KURAl'SKAS 
3fll W. Eourth st» So. Boston. Mass.

Pasikorė Jurgis Buinickas.
Bostono dienraščiai pra

neša žinią, kad Lynno girio
je, netoli Bostono, žmonės 
rado ant medžio pasikorusį 
žmogų. Vėliaus paaiškėję, 
kad pasikorusis esąs Jurgis 
Buinickas, 43 metų amžiaus 
žmogus, kuris gyvenęs 
Lynne ant Centrai avė.

Rengia Gražią Vakarienę.
Dorchesterio S.L.A. kuo

pos moters, rengia pasilink
sminimo vakarą ir vakarie
nę 8 d. lapkričio, 8 Virginia 
st. svetainėje prie Uphams 
Corner. 7:30 vakare prasi
dės šokiai prie geros muzi
kos, vėliau bus vakarienė. 
Įžanga labai pigi. 1 Rep-

vidų. Pajutęs sau pavojų, 
Mitton nusišovė. Kelios mo-lėno koncertas. Publikos bu

vo beveik pilna salė. Burė-........................ v
nas dainavo puikiai. Gerai J° suvia* sužeistos, 
taipgi pasirodė ir du vieti
niai dainininkai, būtent p. 
Kubilienė ir p. Paura, kurie 
dalyvavo p. Butėno progra
moj.

Reikia pasakyti, kad vie
nas dalykėlis ir juokų publi
kai pridarė. Mat, buvo 
spausdintos koncerto pro
gramos ir jose pasakyta, kad 
artistas Butėnas dainuos 
ariją iš operos "Oxtello.’ 
Y ai išeina lyg ir is "jaučio 
vucdegos.” Tekios operos, 
žinoma, nėra: yra tik "Otel
io” opera, bet žmonės, kurie 
spausdino programas, pada
rė iš to “jaučio vuodegą” su 
itališka galūne.

Po koncerto pp. K. Šid- 
■ lauskai pasikvietė artistą ir 
artimesnius draugus pas sa
ve i namus ir širdingai visus 
navaišino.

Skandinosi Charles upėj.
Pereitą nedėldieni į Char

les River nušoko nuo tilto 
moteris. Pamatę tai tris 
Technologijos Instituto stu
dentai šoko i valtį ir skęs- 
cančią moterį išgelbėjo. Ji 
buvo jau be žado, bet po 20 
minučių darbo buvo atgai- 
v r.ia. Paaiškėjo, kad ji yra 
Mrs. Julia Fair, 30 metų am
žiaus moteris.

NAUJI

{
9

Instrumentas 
Instrumentai

Burdingieris apšaudė mote
ris ir pats nusišovė.

Lynds namuose, Alstone. 
gyveno Įnamis vardu Mit- 
ton. Jisai Įsimylėjo i Lyndsų 
19 metų amžiaus dukterį ii 
pradėjo kalbinti ją sau už 
pačią. Kada jis pasidarė jau 
perdaug Įkyrus. Lyndsai iš
vijo ji iš savo namų, ši pa- 
nedėlį jisai Įlindo per skie
po langą ir pradėjo šaudyt i 
merginos motiną ir keturias 
jos dukteris. Persigandusio?

f

Plėšikas Cornelius Sullivan, 
kuris nesenai išplėšė kelia- 
tą krautuvių, buvo nuteistas 
kalėti 25 metus.

Pagrobė už f25,060 auksi
nių daiktų.

ši panedėli netoli Bosto
no buvo užpultas ir apiplėš
us New Yorko laikrodėlių 
kompanijos agentas Samuel 
Sisholce. Apie 6 valandą 
ja karo jis sustojo ant kelio 
pataisyt savo tajerą. Betriu- 
Jant jam apie savo automo-

už $25,000 laikrodėlių ir ki
ekių auksinių daiktų, pabė

go.
Bostono laikraščiai sako, 

kad policijos nuovadoj ant 
Hanover streeto prapuolė 
• 0 galionų degtinės, kuri bu
co atimta iš butlegerių. Po
le Įjos komisionierius įsakė 
jolicmanams tą degtinę bu
mai grąžinti. Bet kaip jie 
ali ją grąžinti, jeigu ji jau 

išgerta?

RADIO
Vienintelis, geriausias ir pii- 

Muzikos 
Trys

KALBĖS PER RADIO 
LIETUVIŠKAI

Per Stotį WNAC ir WORC 
1230 kl. 244 mt.

D-ras J. Landžius-Seymour 
Utarninke, Spalių-Oct. 28 

6:30 vai. vakare.
Apie Repuhlikonu Kandidatus 

ateinančiuose
Visi lietuviai prašomi nusta

tyt savo Radio. kaip 6:30 atei
nantį utarninko vakarą.

Telefonas Columbia 6655 
5689 

H. A. WALKER
MOVING CO.

FURNITŪRŲ and PIANO MOVERS 
Į tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Sic rage
11 RILL ST.

Reikale kreipkitės 
gerą patarnavimą.

Žema Kaina 
' Pakavimas 

724 DUDLEY ST. 
prie musų, gausite

Rinkimuose.

Į LIETUVIŠKA Į 
: BUČERNE i
I Užlaikome geriausią tavorą irt 
{ parduodame pigiausia kaina. Jie- • 
I sos visuomet šviežios.
} Taipgi užlaikome švie ius
• gus. Chop Suev—3 svarai ..
* Pagardinimui Chop Suev,
I tokit China Eoy Soy Sauce. 15c.} 
J už banką.

Lietuviški skilandžiai . ...sv. 35c • 
Švieži sūriai nuo farmų. ‘
Visekj tavorą pas mus galite gaut t 

pigiai ir gerą
J. PATKAUSKAS 

STRAND CASH MARK ET
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SIKA.VU l.tjn ai .mik u 1 {
331 BROADWAY. SO. BOSTON. •

Telefonas: So. Boston 0551.

.‘999QOCe09QOCGO5(OOi9QCG99OC|

iDr. J. C. Landžiusi
• ♦

AVĖ., •
iI 
« 
i 
J

536
(SEYMOUR) 

CCMMONSVE ALTU 
BOSTON. MASS. 
Tel. Kenmere 1445.

Valandos: nuo 2—4 ir 7— -8.

f

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS 

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVYRENCE, MASS.
~~

TeJ. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS

Gladise Norkunaite.
Pereitą penktadieni Bos

tono miestas baigė savo 300 
metų sukaktuvių iškilmes. 
Tuo tikslu Boston Garden 
salėj, kur sutelpa apie 20,- 
000 žmonių, buvo suruoštas 
didelis balius su visokiais 
tautų šokiais, kostiumų pa
roda ir kitokiais dalykais. 
Bet svarbiausia dalis buvo, 
gražuolės rinkimas. Iš Įvai
rių tautų buvo surinkta po 
kelias merginas, kūnų iš vi
so susidarė 100, ir iš tų buvo 
renkama “Aliss Tercentena- 
ry.” Lietuvaičių buvo ketu
rios, ir iš pat pradžių visos 
keturios buvo pastatytos pir- 
mon vieton. Apėjus visoms 
keliatą kaitų aplink salę, 
teisėjai išrinko Gladisę Nor- 
kunaitę kaipo dailiausią 
merginą ir jai buvo suteik
tas “Miss Tercentenary” ti
tulas, o taipgi didelė sidab
rinė taurė ir daugybė gėlių.

Paskui sekė karo mokyk
los kadetų muštras, ugnage- 
sių maršas, policijos mušt
ras, tautinių kostiumų paro
da ir ant galo visokių tautų 
šokiai.

Tautiniuose kostiumuose 
lietuviai išrodė menkiausia. 
Su moterimis butų da pusė 
bėdos, bet vyrams truko 
spalvų. Trįs vyrai buvo ir 
visi tris baltomis “pa- 
džiamomis” apsitraukę, tar
tum vos tik iš lovos išlipę. 
Jau lenkai išrodė daug šau
niau. Jų keturkampės rau
donos kepurės, spalvuoti ži- 
ponai ir ilgi batai darė gana 
gero Įspūdžio. Ju moteris 
taipgi mirgėjo spalvomis. 
Galima sakyti, kad iš visų 
tautų, lenkai turėjo gražiau
sius kostiumus. Pirmą do
vaną bet gi buvo pripažinta 
už Amerikos kolonialiaus 
kostiumus.

Bet kaip lenkų kostiumai; 
buvo gražus, taip jų šokis’ 
buvo nevykęs, šoko jie savo

“kraveviaką,” bet kaž-kodėl 
jis jiems nesisekė. Prasčiau
sia išrodė sirijonų tautinis 
šokis. Geriausia iš visų šoko 
švedai ir ukrainiečiai. Vo
kiečiai vietoj šokio parodė 
gimnastikos mankštinimąsi. 
Buvo ir lietuvių šokikai. Jie 
pradėjo su “Noriu miego,’’ 
perėjo Į “Klumpakojį” ir 
baigė "Ragučio” šokiu. Mer
gaitės buvo išmokusios Vi
tus žingsnius neblogiausia, 
ik grupė buvo netiksliai su
vaikyta. Pavyzdžiui, “No- 
iu miego” vienoj vietoj šo

ko 2 poros, o kitoj—3. Tas 
gadino lygsvarą. Bet blo
giausia išėjo pagaiba. kuo
met “Ragutį” šoko tik dvi 
poros, o kitos, lyg ir neturė
damos ką veikti, pasitrau
kė tiUDUti toliau ir susėdo X W
ant žemės. Pabaiga visuo
met turi baigtis “climax’u,” 
kur kiekvienas privalo veik
li, o čia kaip tik priešingai 
—didesnė dalyvių dalis ant 
pabaigos susėda. Štai jums 
“climax!”

Baliuje dalyvavo visa Bo
stono amerikiečių aristokra
tija ir aukščiausi miesto ir v
valstijos valdininkai.

Garsus advokatas krito 
negyvas.

ŠĮ panedėli netikėtai kri
to negyvas Sherman L. 
Whipple, garsus Bostono 
advokatas. Jis buvo žino
mas visoj Amerikoj kaip 
vienas geriausių teisės žino
vų ir bylų vedėjų. Ji samdy
davo daugiausia milioninės 
korporacijos.

Parsiduoda rakandai.
Yra da likę pavartoti par- 

1 lovio ir dainingruimio setai, 
kuriuos galima gauti visai 
pigiai. Pamatyt galima pėt- 
nyčioj ir subatoj. 253 Broad- 
way, ant 1 -to aukšto, buto 
numeris 6.

!
tt 9 jKi -f

nutėiis 
Namuose.
viename —Victor Radio, Victor 
Electrola ir Victor Namą Re- 
korciuotojas, kur galima isidai- 
nuot Rekordus namieje tokius, 
kokias nori ir ką nori. Garso 
perduotojas yra dideliai page
rint: s ir išduoda labai švelnų ir 
malonų balsą. Kabinetas pada
rytas su klasišku skoniu iš Wal- 
nut. vienieruotas. Užeikit pasi
žiūrėt.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Bur.a atdaryta ir šventomis dieno- į 

( mis Biznis geras. Savininkas turi ki- j 
; tą užsiėmimą ir tari greitai parduot. Į 
Dėl gyvenimo namai yra prie storo; , 
renda pigi. Savininką galite matyt ’ 

I nuo 5 vakarais. (44) I
K. S. RAPAI.AS

j 33 Union si., Cambridge. Mass. 
|-------------------------------------------------- į
i PIGIAI PARSIDUODA 6 ŠEIMYNŲ
STUBA. Gražyje vietoje, prie pat by-1 
čių. Gazas ir Elektriką. Sutiktų mai- ' 
nyt ir ant farmos netoli Bostono. į 
Klauskite “Keleivio” ofise. (45) i

ANT RANDOS 4 kambariai, Elekt
ros šviesa, skalbynės. Randa $12 už 
mėnesi. Raktai 239 D st., So. Bostone.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAMA KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainą. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-> 

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

Nauji Victor Rekordai

V-14026(Ant tėvelio dvaro 
(Sugrįžimas

V-14016< Motule Mano 
(Pirmyn Į kovą 

šv. Marijos Lietuvių Choras.
V-l 1020( Vestuvės—Polka 

(Mylimasis—Polka 
D. KozeI Orkestrą.

V-14022(Jau Saulutė Leidžias 
(Vaikščiojau po žalią 
(girelę

Jurgis Namieka
V-l 10281 Reginos Polka

(Aukso Žuvytė—Polka
Victor Uthuanian Orkestrą

Padaužų Grupė
80750( Rožės—Mazurka 

(Seredžiaus Polka 
10-inch. Listo'kainos 75c.

80752(Ru:ų Polka 
(Daina jaunystės nelaimės

81303( Kvietkos—Valcas 
(Giedrutis—Valcas

814434 Mainerių Polka 
(Lakštingalos Poika

80638(Salk> Salunelis
(Ant kalnelio po kalneliu

ir

Muzika Kurios
Nori Kada 
Nori Ant
Rekordų

SO525(Vai -Jonukai jaunasis
(Karklyne žvirbleli

804701 Linksifrinkis Jonai 
( Kas snbatos vakarėli

803:)91 Petrogradas-— Maršas 
(Lietuvos ūkininkų valcas

80171 (Kuršėnų Polka 
(Antininkų Polka

V-] 1032( Pilietybės popierų
l Vyrų vargai

J. šaučiunas ir J. Varaitis
V-11033< Radio Polka 

(Bevardė Polka
Cbicagcs VeseEjų Orkestrą 

79O8O( Vai Ku-ku 
(Oi tu žirge, žirge 
Butėnas. Jonas

V-l 101 jiBurdingierius praktikoje 
(Klausyk mylimoji 

J. Žiūronas ir Grupė
V-l i->15( ( hieagos karčiamoj 

(Vienas artistas
75481 (Ska'.nb tiir.č—Polka 

(Telšių Polka
V-l4003 Baigias dienelė 

(Pasėjo brolelis
Dulkė, P. A.

MES UŽLAIKOME VISOKIUS REKORDUS 
VKTOR IšDIRBYSTĖS 

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistu 
dain.r.inką muzikų ir menologistų.

ras mus galite gauti r.eįik rekordų, kurie yra garsinami, bet 
šokių, kokie tik yra įietuv.ų kalboje išdirbti. Kreipkitės pas 
o gausite vaško. Rėkaudami katalogu, prisiųsiu“ 2c. štampą. 

GEO. MASILIONIS
377 BRMDWAY, SO. BUSTOJ, IUSS

PAŪL’S MENS SHOP
456 3ROADWAY, 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. '

-ąg.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE. 

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

FREEDMAN and 
MILLER

PLUMBING and HEATING 
Permainų ir Pataisymų Darbas 
musų Speciališkumas. Aprokuo- 
jam iš aukšto. Darbas užtikrintas.

254 BROADWaY
(prie AVashington St.) 

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

y

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas. 
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
303 ATHENS STREET. 

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

Se retomis
Ofisas "K

.1

duot

9

Tki

S

I

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automokiBi 
gezai patarnauja.

K e* - i
I 
f 
E n. ir 
į 

frS 
s— „----------- &
Agentūra Studebaker ir Erskine Ir 

Reikale kreipkite* ir gaueitg 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
I RAMLIN ST- 

kampas E. Eight «t- 
SOUTH BOSTON, MASS.

-r i'1.1"'-• j '"Pa*

i DR. J. MARGUS
• Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
| moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
ii
Į 261 Hanover St- 
»TeL: Richmond (
I________ _ .
| Nedaliomis iki 4 vai.
■  r -

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

Boston. Mass.
. .. Richmond 0668, Gar. 5437.
I Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

po pietų.

lietuves Cptomelnstas

C
Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopišsose takiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

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

SIUTUS, OVERKOTUS SIU
VAME ANT UŽSAKYMO.

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER, MAS3.
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 
apt:ekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musu adresą.

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

Kampas Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS.

Tei. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Tei. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

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

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

Vėliausi, geriausiai veikianti n»e- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

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

Dr. KILLORY
SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG..

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš r to iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: noo 10 iki 
1 dieną.

v

k

vi-
mus,

FARKWAY AUTO SER VICE
and F1LLING 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 
kata? gerai trauktų, imkite gazo
liną pus mus.

VIKTOR VAITA1TI?
415 Old Cotony

SO. BOSTON, MASS.
. Telefonas: So. Boaton 6777.

LAIDOJIMUS Į 
kuriuos peved; J 
mano prižiurėji < 
mui, visuome < 
būna patenkint J 
ir su taupi na ge < 
rokai pinigų. J 

Mano kum! < 
visiems ir visu r J 
vienoda. <

< JONAS PETRUŠKEVIČIUS } 
<} Lietuvis G r abortus <
J ► 162 Broadway. So. Boston. Mass Į 
<* Resideuce; 313 W. 3-rd street. < 
}► Telefonas: So. Poston 0304-W. <

> i 
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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 
gaiima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visad, s pasirengęs jums pa’arnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.
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