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NEW YORKE 10,000 ŽMO- 
NIŲ BE PASTOGĖS.

Benamiams steigiami bara
kai ir maitinimo punktai.
Paskutinėmis dienomis 

kapitalistinė spauda pradė
jo rašyti stambiomis raidė
mis apie “darbų pagerėji
mą.” Sakoma, kad Fisher 
Body korporacija, kuri daro 
automobiliams “liemenis” 
ir turi įvairiuose miestuose 
10 fabrikų, nuo šio panedė- 
lio pradėjusi dirbt jau pilną 
laiką

Chicagoje Yellow Cab 
kompanija, kuri dabar turė
jo 4,000 darbininkų, paskel
bė priimsianti 100 žmonių 
daugiau. San Franciscoj ši
ta kompanija pakėlusi 1,000 
darbininkų po 25c. algos į 
dieną.

Šituo pasiremdama kapi
talistinė spauda ir triubija, 
kad “darbai jau eina ge
ryn.” Reiškia, balsuokit ir 
vėl už republikonus, nes rin
kimai jau čia pat.

Bet ištikrujų bedarbės 
šmėkla kas sykis darosi vis 
baisesnė. New Yorko mies
tas jau ruošiasi bedarbius 
maitinti šią žiemą. Ruošia
mi barakai, kur 3,000 žmo
nių galėtų rasti sau nak
vynę. Public Welfare komi
sionierius Taylor sako, kad 
jau dabartiniu laiku New 
Yorko mieste yra 100,000 
žmonių be darbo. Kiti ap
skaito, kad iš viso New Yor
ke dabar yra 800,000 bedar
bių. Miestas jau ruošia vir
tuves, kur kas diena bus 
maitinama po 15,000 asme
nų. Bedarbiams šelpti mies
tas turis pasidėjęs S1,000,- 
000.

Chicagos miestas taipgi 
ruošiasi bedarbius maitinti 
šią žiemą. Jau steigiamos 
virtuvės ir nakvynnamiai be
darbiams. Renkami pinigai, 
maistas ir drabužiai. Stei
giami bedarbių registracijos 
biurai. Policija daboja gelž- 
kelių stotis, kad nepriva
žiuotų’bedarbių iš kitų vals
tijų Chicagos pašalpa nau
dotis.

Taigi neišrodo, kad dar
bai eina geryn. Išrodo, kad 
ši žiema bus sunkesnė da 
negu pereita.

RUSIJOJ PASMERKTA 
DAR 75 Si EKULIANTAI.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę tenai pa
smerkta 75 žmonės už spe
kuliaciją valgomais daiktais 
ir drapanomis. Vienas pa
smerktųjų buvo sušaudytas, 
o 74 uždaryti kalėjiman. 
Dauguma pasmerktųjų esą 
smulkus biznieriai ir val
džios krautuvių tarnautojai. 
Spekuliacija Rusijoj vadi
nasi pardavinėjimas žmo
nėms reikalingų daiktų slap
ta ir aukštesnėmis kainomis, 
kuomet valdžios krautuvė
se tokių daiktų visai negali
ma gauti.

OKLAHOMOS KASYK
LOJ UŽBERTA 29 ANG 

LIAKASIAI.
Oklahomos valstijoj, ne

toli McAlester miestelio, šį 
panedėlį įvyko sprogimas 
Smaples anglių kasykloj No. 
4. Vienas angliakasys spro
gimo smarkumu buvo iš
mestas iš kasyklos per šaftą 
į viršų ir ant vietos užmuš
tas, o 29 kiti darbininkai li
ko kasykloje užberti. Ar pa
siseks juos išgelbėt, rašant 
šią žinią da negalima pasa
kyti.

j 
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FAŠISTAI NEDRĮSTA 
DEMONSTRUOTI.

Austrijos fašistai buvo 
nutarę laikyti didelę de
monstraciją Vienoje 2 die
ną lapkričio. Jie planavo su
šaukti savo šalininkus tai 
dienai iš visų apielinkių ir 
sudaryti 35,000 ginkluotų

'•i

Kiek Pasauly Yra 
Komunistę?

Maskvos bolševikų “Prav- 
.da” pereitą subatą paskel- 
jbė, kiek yra visam pasauly 
! komunistų. Ji sako, kad ko- 
• munistų Internacionalas tu
rįs visam pasauly truputį 
daugiau kaip 4,000,000 na
rių. Iš to skaičiaus esą:
Rusijoj ............. 3,500,000
Vokietijoj ......... 124,000
Anglijoj ........... 32,000
Čekoslovakijoj.... 35,000
Francuzijoj ....... 38,000
Suv. Valstijose 8,385

Taigi pasirodo, kad Ame-
vyrų eiseną Vienos gatvė- j rikoje komunistų spėkos vi- 
mis. Šitos demonstracijos sai menkos. Tą patvirtina ir 
metu jie ruošėsi reikalauti valdininkų rinkimai. Kur 
parlamento paleidimo ir vi- tik Amerikos komunistai pa
nokių laisvių suvaržymo.’stato savo kandidatą, visur
Bet valdžia pabūgo, kad ne-'jie gauna tik saujelę balsų, 
kiltų riaušės, ir paskelbė Vadinasi, jie neturi netik 
viešai, kad kiekvieną sumi- narių, bet neturi ir pritarė- 
šimą malšips ginklu. Fašis-jų. 
tus taipgi paėmė baimė ir 
jie savo demonstraciją at
šaukė.

IR NORVEGIJOJ BE
DARBĖ.

Iš Norvegijos pranešama, 
NEW YORKE NUO DEG-;kad per paskutinį mėnesį 
TINĖS MIRĖ 9 ŽMONĖS, i bedarbių skaičius tenai pa- 

New Yorke vienų dieną ,tri™ tūkstančiais.' Da- 
mirė 9 žmonės i, daktarai!bartiniu. Iaiku VKam 
pripažino, kad visi jie buvo 
užsinuodiję degtine, kurią 
butlegeriai fabrikuoja iš 
nuodingo alkoholio.

Lenkijoj Prasidė
jo Teroras.

METĖ BOMBĄ | BAŽ
NYČIĄ.

Los Angeles mieste 
nia kas metė bombą į 
distų bažnyčios 
Sprogdama bomba išnešė 
kelis bažnyčios langus ir ap
griovė sieną. Policija spėja, 
kad bomba buvo mesta iš 

! greitai bėgančio automobi- 
! liaus. Tai jau antra bomba 
prie tos bažnyčios sprogsta.

neži- 
meto- 
sieną.Areštucta 60 buvusio seimo 

atstovų; išdaužytas Socia
listų Partijos butas.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad šiomis dienomis suimta 
da 5 socialistai, buvusieji 
seimo atstovai. Juos kaltina 
sąmokslu prieš Pilsudskio Pirmutinė buvo padėta pora 

metų atgal. Manoma, kad 
čia kas nors keršija tos baž
nyčios kunigui už jo politi
nes kalbas per radio, nes jis 
turi įsitaisęs savo bažnyčios 
bokšte radio siųstuvą ir nuo
latos “broadcastina” savo 
kalbas. Dėl tų kalbų jis bu
vo jau ir teismo baustas, ir 
kalėjime sėdėjo.

gyvybę. Dabar iš viso esą 
areštuota 13 asmenų sąrišy 
su pasikėsinimu užmušti 
Lenkijos diktatorių.

Teroras Lenkijoj kas-sy
kis darosi vis didesnis ir Pil
sudskio pakalikai pradeda 
siausti vis su didesniu įnirti
mu. Anądien gauja šitų juo
dašimčių įsilaužė į Socialis
tų Partijos butą, sunaikino 
visas raudonas vėliavas ir 
sudaužė visus rakandus.

Naktimis eina kratos ir 
areštai. Iš viso esą suimta 
jau 60 buvusio seimo atsto
vų.

i esą užregistruota 20,363 
žmonės be darbo.

UŽPUOLĖ SOCIALISTŲ
, MITINGĄ.

Pereitą sąvaitę Dresdeno 
mieste buvo socialdemokra
tų mitingas, kur kalbėjo Vo
kietijos Reichstago pirmi
ninkas Loebe. Juodašimčiai 
mitingą užpuolė ir pradėjo 
mėtyt ašarines bombas, šeši 
žmonės buvo sužeisti.

Dvi Kasyklų Nelai
mės Vokietijoj.

VARGAS APSKELBTAS 
NAUJU PREZIDENTU.

RUSINAI SABOTAŽUO- 
JA LENKUOS VALDŽIĄ.

Žinios iš Varšuvos sako, 
kad Galicijoj rusinai varo 
didžiausį sabotažą prieš 
Lenkijos valdžią. Vietomis 
jie net javus degina laukuo
se, kad tik valdžia negalėtų 
jų už mokesčius pasiimti. 
Rusinu malšinimui Galici
jon esąs pasiųstas pulkas 
raitų ulonų.

YRA DAUG LIUOSNORIŲ liu.

DIDELIŲ KARŲ DAU
GIAU NEBUSIĄ.

Senatorius Borah iš Ida- 
ho valstijos mano, kad jūrių 
nusiginklavimo konferenci
jos, kuriose dalyvavo ir A- 
merika, padarė galą ginkla
vimosi lenktynėms ir todėl 
didelių karų ateityje jau ne
busią. Žmonija einanti prie 
to, kad visi valstybių nesuti
kimai bus rišami derybų ke-

Automobiliai Už
mušė 29,530 Žmonių

Suvienytų Valstijų komer
cijos departamentas šį pa- 
nedėlį paskelbė, kad perei
tais metais šioje šalyje auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 29,531 asmuo. Tai 
reiškia po 25.4 mirčių kož- 
nam 100,000 gyventojų.
New Yorke užmušta 1,328 
Chicagoje
Los Angeles 
Detroite
Philadelphijoj 
Clevelande 
St. Louise
Pittsburgh e 
Baltimorėj 
Bostone
Newarke
Automobilių kolizijose su 

traukiniais žuvo 1,958 žmo
nės.

n 
n

n
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Traukinys Užmušė 
Joną Mikelionį.

Palmer, Mass. — Pereitą 
subatą, 25 spalių, netoli nuo 
šio miestelio ant Boston & 
Albany gelžkelio traukinys 
užmušė žmogų, kurio niekas 
šioj apielinkėj nepažįsta; 
bet jo kišeniuje rasta Jono 
Mikelionio lietuviška metri
ka. Taigi manoma, kad už
muštasis ir yra Jonas Mike- 
lionis. Vėliaus patirta, kad 
užmuštasis buvo atvažiavęs 
į šią apielinkę iš Perth Am- 
boy, N. J.

Šita žinia paimta iš “Wor- 
cester Sunday Telegram.”

Rinkiniai Norve
gijoj-

Šiomis dienomis Norve
gijoj buvo renkamas naujas 
parlamentas. Socialistinė 
darbo partija pasilieka ir to- 
liaus stipriausia partija par
lamente, nežiūrint kad ke- 
liatą balsų ji ir pralaimėjo. 
Naujas parlamento sąstatas 
vra toks:

Socialistų ..................  47
Buržujų bloko........... 45
Radikalų ..................  32
Ūkininkų ..................  26
Buržujų blokas susideda 

iš dviejų buržuazinių parti
jų, būtent, konservatorių ir 
liberalų.

1 BRAZILIJOS REVO- 
x LIUCIJĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
nuo to laiko, kaip Brazilijoj

Italijos valdžia užgyrė 
sutartį su popiežium, kuria 
eidamas popiežius spaus
dins savo bažnytinės valsty
bės pinigus.

Sao Paulo mieste minia pa
leido kalinius ir sudegino 

kalėjimą.
Brazilijos karininkų suki

limas paėmė viršų. Prezi
dentas Washington Luis ta
po nuverstas ir pereitą pėt- 
nyčią revoliucinė armija 
jau užėmė vyriausį respub
likos miestą, Rio de Janeiro. 
Susidarė karininkų junta 
(taryba), kuri paėmė šalies 
vairą į savo rankas. Laiki
nuoju respublikos preziden
tu apskelbtas D-ras Getulio 
Vargas.

Visoms respublikos pro
vincijoms, kurios stojo už 
senąją valdžią, tapo paskir 
ti karininkai, kurie sudarė 
vietinę vyriausybę. Bet ku
rios provincijos ėjo su revo
liucionieriais, toms pavesta 
pačioms išsirinkti naują vy
riausybę.

Sao Paulo miestas ir pro
vincija daugiausia revoliu
cijai priešinosi, nes tai yra 
turtingiausią Brazilijos pro
vincija ir ji iš revoliucijos 
nematė sau jokios naudos. 
Todėl ji rėmė senąjį prezi
dentą Luisą ir pinigais, ir 
kareiviais. Revoliucijos ša
lininkai Sao Paulo mieste 
buvo areštuojami ir sodina
mi kalėjiman. Užtai gi paė
mus revoliucijai viršų, Sao 
Paulo mieste buvo daugiau
sia sumišimo. Minia tuojaus 
puolė kalėjimą, kur buvo 
uždaryta daug politinių ka
linių, išlaužė duris ir visus 
belaisvius paleido. Kartu su 
politiniais išėjo ir kriminali
niai kaliniai. Paskui kalėji
mas buvo padegtas ir lieps
nos jį sunaikino.

Vėliaus karininkų junta 
paskyrė policijos viršininką 
ir per vieną parą mieste įvy
kinta tvarka. Apskaitoma, 
kad perversmo metu turto 
buvo sunaikinta už $1,000,- 
000.

Senoji valdžia buvo jau 
nuversta ir kovos ratilo, 
kaip Rio de Janeiro mieste 
kilo triukšmas. Tenai sukilo 
militarinės policijos pulkas. 
Jis stojo už senąją valdžią. 
Bet ginkluoti gyventojai, 
ugnagesiai ir paskui pribu
vusi revoliucinė kariumenė 
sukilėlius nuveikė. Šitoj ko
voj krito 100 žmonių. Da
bar jau mūšiai sustabdyti ir 
visoj Brazilijoj apskelbtos 
paliaubos.

Vienoj žuvo 262 darbinin
kai, antroj 101.

Vokietijoj pereitą sąvaitę 
įvyko dvi baisios katastro
fos anglių kasy’ lose. Spalių 
21 dieną įvyko dujų sprogi
mas Annos kasykloje, netoli 
Altdorfo, Prūsuose. Nuo 
dujų sprogimo ekspliodavo 

į sukrautas kasyklos sandėly 
! dinamitas, o nuo šitos eks- 
Jpliozijos užsidegė ir sprogo 
Įkerosino sandėlis ant vir- 
■šaus. Šitie sprogimai buvo 
; tokie smarkus, kad buvo su
naikinta netik pati kasykla, 

j bet ir ant viršaus triobos bu- 
; vo sugriautos ir keliatas 
' žmonių užmušta. Iš viso čia 
1 žuvo 262 darbininkai. Lavo- 
Įnų buvo tiek daug, kad ne
didelėse vietos kapinėse ne
galima buvo visus juos su
talpinti, todėl prie kapinių 
buvo priskirtas naujas skly- 

; pas žemės ir tenai pereitą 
! subatą trijuose bendruose 
grioviuose buvo užkasta 216 
katastrofos aukų. Visos vė
liavos buvo nuleistos iki pu- 

■ sės stiebų, užsidarė visos pa
silinksminimo vietos ir visas 
miestelis paskendo į didelį 
liūdėsi.

Nespėjo žmonės pareiti iš 
jlgai, kapinių namo, kaip visuo- 

l • . mono cnlrržtž nauja Irafjv-!

VONIOJ PRIGĖRĖ 
MOTERIS.

Montreal, Canada: — Pe- J 
reitą sąvaitę čionai atvažia
vo iš Worcesterio, Mass., 
Isabelle Roiosan, 38 metų 
moteris, ir apsistojus viešbu-1 
ty norėjo išsimaudyti. , - - . .
iš vonios jai negrįžtant, jos! menę sukrėtė nauja kata^- 
duktė nuėjo pažiūrėti, ir ra- Netoli Saarbrueckeno, 
do motiną vonioj prigėrusią. Maybacho anglių kasykloje 

ijvyko kitas dujų sprogimas 
' ir užmušė da 101 žmogų.

MIKAS GAIŠUNAS 
UŽMUŠTAS.

“Naujienos” praneša, kadi i • • • • • • a V CL v< Į IvllvC U’A C111VCC4. JYCAvlkilo revoliucija, j Brazilijos Mjk Gaižunas> kuris ilgą 
konsulatą New Yorke kas į - — - .
diena atvyksta apie 50 vyrų. gvažiavo'i‘GZ^''ind 
kurie siūlosi liuosnonais į -
Brazilijos kariumenę. Jie 
nori dalyvauti revoliucinia
me kare.

I

ILLINOJUJE MAINOS 
PRADEDA GERIAU 

DIRBTI.
Laikraščiai praneša, kad 

Illinojaus pietuose, Herrino 
apielinkėj, pradėjo dirbti 
jau visos anglių kasyklos. 
Tenai kasama minkštoji 
anglis.

SĄJUNGA PRIEŠ BOL
ŠEVIZMĄ.

Berlyno “Lokal Anzei- 
ger” praneša, kad iš buržua
zinių Vokietijos sferų susi
darė sąjunga kovai su bol
ševizmu. Į šitą sąjungą įeina 
įžymus vokiečių visuomenės 
ir kultūros sferų atstovai. 
Tos sąjungos įkūrimas mo
tyvuojamas vis didėjančio 
bolševizmo pavojaus supra
timu. Sąjunga nori kartu su 
mokyklomis, bažnyčiomis, 
tikybinėmis draugijomis ir 
visų kitų kultūrinių fakto
rių pagelba,kovoti prieš bol- 
ševistiškų idėjų išsiplėti
mą.

RADO AUTOMOBILIUJE 
KUDIKį.

___ Worcester, Mass.—Šį pa- 
Platesnių ~ žinių ’nedėlį čia George Wood pa-

laiką gyveno Chicagoje, ne-
•7 

ir tenai buvo užmuštas buso 
nelaimėj. ] 
apie jį galima esą gauti pas 
S. Jonaitį, 2113 S. Halsted 
st., Chicago, III.

I Baigiasi 32 Žmog
žudžių Byla.

BANDITAI UŽMUŠĖ PO- 
į LICIJOS VIRŠININKĄ.
Į Jalisco valstijoj, Meksi
koj, šiomis dienomis bandi
tai užpuolė Huejotitlan EI 
Alto miestelį. Besiginant 

dėtą kūdiki. Mažutė mergai- nuo užpuolikų buvo užmuš- 
tė buvo šiltai suvyniota ir,tas policijos viršininkas ir 
turėjo prie savęs dar šiltą j sužeista keliatas piliečių, 
bonkute su pienu. Ten pat, --------------
buvo taipgi padėtas rišulė-1 ŽUVYS PASKANDINO

sistatė prie savo namų auto
mobilių. Kada vėliau jis su
grįžo prie savo mašinos, ant 
sėdynės rado kažin keno pa-

KOMUNISTU AREŠTAI 
AUSTRALIJOJ.

Australijos mieste Mel- 
bourne policija padarė ko
munistų tarpe eilę kratų ir 
areštavo 23 žmones. Suim
tųjų tarpe yra ir komunistų 
partijos sekretorius. Po grin
dimis komunistų bute rasta 
daug amunicijos ir agitaci
nės literatūros.

MEKSIKOJ PRIGĖRĖ 
25 ŽMONĖS.

Pereitą sąvaitę Meksiko
je buvo didelės liūtys, nuo 
kurių kilo net potviniai. Ži
nios sako, kad per tuos pot
vynius vidurinėj Meksikoj 
prigėrė 25 žmonės.

Szolnoko mieste, Vengri- 1 -----  . ,
joj, dabar eina įdomi byla, ! Hs su kitomis mergaitės dra-! 
kurioje iš viso buvo kaltina- panaitėmis. >
ma 32 motervs dėl žudvmo --------------
savo vyrų ir vaikų. Jos nusi- GAMTOS MOKSLININKŲ 
kratydavo nekenčiamu savoj KONGRESAS, 
vyrų bei vaikų nuodais. Nuo-' Portugalijos sostinėj Liz
dų joms pristatydavo viena bonoj šiomis dienomis susi- 

“ r___ -
jas, ir kaip tuos nuodus su gijos, klimatologijos Jr geo- 
maistu paduoti. i _ - - . ~ ,

Pereitą sąvaitę prieš teis- s^s- Prof. Egas Monis iš-1 
mą buvo pastatytos jau pas- rinktas kongreso pirminin- 
kutinės 9 piktadarės. Teis- ku. 
mui klausiant, ar jos prisi-' 
pažįsta kaltomis esant, pen
kios pasisakė esančios ne
kaltos, o šešta prisipažino 
nunuodijusi savo uošvį ir du 
kūdikiu. Ir ji prašė, kad tei
smas paskirtų jai aštriausią 
bausmę, nes ji norinti už sa
vo nuodėmes atkentėti. Ši
tai bylai valdžia iššaukė 120 
liudininkų.

( 

aų joms pristatydavo viena wvi,vj .

biznierka. Ji pamokindavo rinko tarptautinis hydrolo-;

DU ŽVEJU.
Brazilijos pakrašty žvejai 

pagavo ant palaidinio didelį 
ryklį (sharką) ir norėjo jį 
įtraukti laivan. Bet ryklys 
įtraukė jūron du žveju ir 
abudu paskandino.

• Sudegė 650 Kiniečių
Iš Kantono pranešama, 

|kad Kvantuno provincijoj 
.išdegė Wuchoy miestas. Ug
nis nušlavusi visą arbatos 

_ ___ ! firmų distriktą ir liepsnose
suėmė tūlą Minnie Stull, 30 žuvę nemažiau kaip 650 
metų amžiaus našlę, kuri , žmonių.
įkišusi į verdantį vandenį' --------------
savo maža posūni ir suviri- $623.833.822 NEW YOR-

NAŠLĖ SUVIRINO KARŠ- 
logijos tyrinėtojų kongre- TAM VANDENY POSUNJ.

West Virginijoj policija'

» ____________
1 AMERIKOS KONSULAS 

J SUŽEISTAS ISPANIJOJ.
Netoli nuo Vigo miesto, 

Ispanijoj, iššoko iš bėgių 
traukinys su žmonėmis. Bu
vo užmuštas mašinistas ir 
viena mergaitė, o 20 žmonių 
sužeista.
yra ir Amerikos konsulas vo nesenai įsikūręs iš naujų goms. Kiek bus pavogta, ži- 
Richards. (kolonistų. ^noma, negalima pasakyti.

savo mažą posūni ir suviri
nusi jį.

KANADOJ IŠDEGĖ 
KAIMAS.

Manitobos provincijoj,

KO BIUDŽETAS.
New Yorko 

džios išlaidų 
1931 metais 
$623,833,822.

miesto val- 
ateinančiais 

numatoma 
Daugiausia

‘ j Kanadoje, ugnis nušlavė vi- pinigų iš tos sumos išeis val- 
Tarp sužeistųjų są Minto kaimelį, kuris bu- dininkų ir tarnautojų ai
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POLICIJA NELEIDO KLE
BONAMS KARŠČIUOTIS.

Mes jau buvome rašę, kad 
šiomis dienomis Kaune bu
vo klerikalų konferencija, 
kur jie tarėsi apie kovą su 
tautininkų valdžia.

Dabar Lietuvos laikraš
čiai paduoda daugiau smulk
menų apie tą konferenciją. 
Vyskupų ir klebonų su man
datais buvo 180, o svečių 
buvo apie 200. Taigi išviso 
toj konferencijoj dalyvavo 
apie 400 klerikalų.

Konferencijoj drybsojo ir 
popiežiaus agentas Bartalo- 
ni. Kada pirmininkas atida
rė posėdi, Bartaloni pasa
kė: “Nors audros ūžia ap
link, bet nebijokite, nes Ce
zaris su jumis.’’ Tai reiškia: 
“Nors tautininkų valdžia ei
na prieš jus, bet nebijokite 
jos, nes popiežius su jumis.” 

Toliaus šitas klerikalas 
ragino Lietuvos kunigus 
veržtis plačiau i gyvenimą 
ir apimti visas jo sritis.

šituo paraginimu padrą
sintas, kunigas Bumša atsi
stojo ir pakeltu tonu ėmė 
šaukti, kad kunigų spauda 
turi būt paliuosuota nuo cen
zūros.

Ir toliaus kunigai taip Įsi
karščiavo, sako “Lietuvos 
Žinios,” kad i jų šventą kon
ferenciją Įsikišo policija ir 
liepė dūšių ganytojams susi
valdyti.

Ilgaskverniai nusiramino 
ir tuomet vyskupas Reinys 
pradėjo skaityti paskaitą. 
Visų pirma jis karštai užsi
puolė ant kun. F. Kemėšio, 
kuris savo knygutėj “šalin 
kliūtys” pataria krikščio
nims demokratams susitai
kyti su tautininkais. Kemė
šio manymu, i '"Katalikų 
Veikimo Centrą” turėtų būt 
Įleista pusė tautiškųjų fašis
tų. Vyskupas Reinys šitokį 
siūlymą atmetė ir pasmerkė.

Taigi pasirodo, kad ir kle
rikalų tarpe nėra vienybės. 
Vieni jų, kaip kun. Kemėšis, 
stoja už vienybę su fašistais, 
o kiti, kaip vysk. Reinys, 
griežtai tam priešingi.

Klerikalų nusistatymas, 
žinoma, priklauso nuo to. iš 
kurio lovio jie gauna geriau 
paėsti. Kun. Kemėšis yra 
paskirtas “profesorium” 
prie kiaulių auginimo Dot
nuvoje ir gauna iš valdžios 
algą, todėl už valdžią jis ir 
stoja. Vyskupai gi bizni d a 
ro iš plačiųjų minių, todėl 
jiems svarbu stiprinti savo 
intaką miniose. Tuo tikslu 
jie turėjo suorganizavę ir 
“ateitininkus.” Tautininkai j 
dabar tą organizaciją užda
rė, nes jie patys nori turėti 
intakos miniose. Taigi čia ir 
susitiko dalgis su akmeniu.

Bet tautininkams kovoti 
sunku, nes jie neturi organi
zacijos. Visa jų “partija” 
susideda ir saujelės karinin
kų ir civilių valdininkų. Mi
niose pritarimo jie neturi. 
Todėl jiems prisieina varto
ti demagogiją. Mes mano
me, jog dėlto jie ir d-rą Šliu
pą nuteisė mėnesiui kalėji
mo, kad parodžius tam-i 
sicms minioms, jog jie gina! 
katalikvbe.v C

KĄ SAKO PATYS KATA
LIKAI APIE SAVO 

SPAUDĄ.
Lietuvoj einantis kunigų 

laikraštukas“žemaičių Prie- 
telius,” 34 numery sako:

“...Katalikiškoji spauda, tar
si kokios nematomos galybės 
Įtakai pasidavus, nusigręžė nuo 
realaus, nuo tikrojo kasdieni
nio prakaituoto ir vargingo gy
venimo. Musų liaudžiai skiria- ’ 
mų katalikiškų laikraščių skil-! 
tys pilnos vaikišku apysakų ir 
mergiškai jautrių straipsnelių 
apie gėles, žvaigždėtą dangų, 
saldžiai jautrių deklamacijų

apie tėvynės meilę ar labai 
praskiestų dorinių pamoky
mų.

"Tokia saldi ir skysta koše
lė ilgainiui tegalėjo patikti tik 
priaugusioms mergaitėms, jau
niems vaikams ir davatkėlėms.

"Musų katalikiškoji spauda 
ar visai vengdavo ekonomi
nius, socialius ir politinius 
klausimus pagrindingiau svar
styti, ar tik patardavo ber
nams ir varguoliams nusiže
minimą ir kantrybę, tad visai 
suprantama, kad musų vyrai 
nusikreipė i tą spaudą, kuri 
neslepia aiškiai matomų netei
sybių.”

“Nebeužtvenksi upės bė
gimo” — sako poetas. Taip 
lygiai nesulaikysi žmogaus 
protavimo. Katalikiškoji 
spauda maitino ir tebemai- 
tina žmones “vaikiškom pa
sakėlėm,” “mergiškai jaut
riais straipsneliais,” ir todėl 
žmonės nuėjo ten, kur 
"'spauda neslepia matomų 
neteisybių.”

Tai didelis smūgis kuni
gų laikraščiams.

GERIAU ESĄ DIRBTI 
FARMĄ ANT PUSĖS, 

NEGU JĄ PIRKTI.
Drg. A. Kupreišis, kuris 

nesenai “Naujienose” apra
šė darbininkų skurdą bolše
vikų valdomoj Rusijoj, da
bar ten pat rašo apie Ame
rikos farmerių gyvenimą. 
Jis nuvažiavo per farmas iki 
Califomijos, todėl daug jų 
matė ir štai ką' apie jas pa
sakoja :

“Pirma aš manydavau, kad 
South ir North Dakotų farme- 
riai yra turtingi. Bet mano su
klysta. Labai retai tegalima 
užeiti farmeri. kuris turėtų sa
vo larmą. Didelė jų dauguma 
dirba farmas ant pusės. Par
mos gi priklauso bankams ar
ba realestatininkams. Rudenį, 
kai grudus iškulia. farmeris 
turi atsiskaityti: pusę derliaus 
atiduoti bankui. Jei metai pa
sitaiko neblogi, tai dar pusė 
bėdos. Savo dalį pardavęs, far
meris bent gali darbininkams 
algas išmokėti ir šį tą sau nu
sipirkti. Apie kokius nors di
delius pelnus, žinoma, nėra jo
kios kalbos."

Nors didesnė farmerių 
dalis skursta ir dažnai nega
li net darbininkams atsily
ginti. tečiaus—

“Farmeris dažniausia pasi
lieka vietoj gyventi. Nepasise
kė vieni metai, tai gal pasiseks 
kiti, galvoja jis sau. Ir reikia 
pasakyti, jog gerais ar blo
gais metais pusininkas visgi 
gali verstis. Jeigu nieko ir ne
pelno. tai pavalgyti visuomet 
turi.

"Visai kitoks reikalas yra 
su tais, kurie turi užpirkę far
mas. Jie paprastai perka ant 
išmokėjimo. .Juo tolyn, tuo iš
simokėti darosi sunkiau. Na. 
pavargsta žmogelis kiek laiko 
ir turi su savo farma persi
skirti. Tokiame atvėjvj jis pra
randa visus įmokėtus pinigus. 
Kur tik nepasisuksi, visur ma
tosi didelės iškabos, kad tokios 
ir tokios farmos per “okšen 
sėli" parsiduoda gyvuliai arba 
padargai.

“Bankai farmas parduoda, o 
paskui atima, jei pirkėjai ne
legali išsimokėti. Per paskuti
nius kelis metus farmos buvo 
bent po kelis kartus parduotos 
ir vėl atimtos atgal. Viso to 
priežastis yra ta. kad farmeris 
viską turi nepaprastai pigiai 
parduoti. Pavyzdžiui, už kvie
čių bušelį ils gauna 50 centų. 
Kviečių bušelio iškulimas kai
nuoja nuo 7 iki 9 centų, o nu
vežimas i elevatorių trys cen
tai ir daugiau. O kur mašinų 
iškasėjai, gazolinas, traktorius 
ir kiti galai? Iš žemės akerio 
vidutiniškai gaunama apie 20

s; parodo. kaip mokslo vyrai netoli VVashingtono mėgina pasigaminti lietaus, 
yra sprogdinamas dinamitas, kad sukrėtus atmosferą ir esamus tenai van- 

< pavertus į lietu. Eksperimentas bet gi nepasisekė.

šis paveikslėlis 
Prieš didelę uolą 
dens garu

Daktaras Šliupas Nu
baustas Kalėjimu.I 

1 
I! 
Jį apkaltino už knygutę “Ti-|savo mokslą skelbti, tai ir aš 
kr i ir netikri šventieji,” kuri 
Amerikoje senai jau buvo 

išleista.
IJetuvos laikraščiai pra

neša įdomią naujieną: 
D-ras Jonas Šliupas buvo 
patrauktas teisman ir nu
baustas mėnesiu kalėjimo 
užtai, kad išleido knygutę 

į “Tikri ir netikri šventieji,” 
■ kurios pirmutinė laida senai 
■jau buvo išleista Amerikoje, 
j Negana to, teismas liepė 
d-rui šliupui užmokėti dar 
po 150 litų dviem kunigams, 

'kurie kaip “ekspertai” teis- 
; me aiškino tos knygutės tu-
rim.

Byla buvo svarstoma 
Šiaulių apygardos teisme. 
Žmonės labai ja indomavo 

! ir jau nuo pat ryto skubinosi 
Teismo salėn, kad gavus sau 
i vietos. Ligi 9 valandos prisi
rinko jau pilnutėlė teismo 
salė. Susirinko advokatai, 
pirkliai, mokytojai, studen
tai ir visokie visuomenės vei- 

„ . . . „ ... - ------------- —---- —? - -------- ----------- -o------ Jkėjai. Visiems buvo Įdomu,
taigi, drg. Kupreisio ma- deimantų bendrovės kreipė-;tai visada butų pravartu at- kaip Lietuva kaltins tą žmo

gų, kuris visą savo amžių už 
i ją dėjo savo galvą ir beko- 
! vedamas jau paseno. Jis da
bar sėdi kaltinamojo suole ir 

' iš tolo matyt jo galva, balta 
kaip sniegas. Kiekvienas 
stengiasi jį pamatyt. Salėje 
matyt taipgi daug nusipenė
jusių sprandų su praskustais 
pakaušiais. Tai vis klebo
nai. popiežiaus agentai, juo
doji armija. Jie iš paniūrų 
dairosi po salę ir vis šnabž- 

! dasi tarp savęs, tartum ruoš
dami kokias velniškas pink-

bušelių kviečių. Darbininkams 
šiais metais mokėjo §50 į mė
nesį.

“Su kitais produktais irgi tas 
pats. Už kiaušinių tuziną f ar
mėnui moka vos 14 centų. O 
darbo prie vištų yra pusėtinai 
daug. Reikia nemažai žinojimo 
ir patyrimo. Jei nežinosi, kaip 
vištas prižiūrėti, tai iš jų labai 
mažai naudos tebus.”

.<

Ten, kur deimantus kasa
Transvalio žemė garsi pasisamdyti už tam tikrą at- 

deimantais. Bendrai paė- lyginimą. Visus laukelius 
mus, Pietų Afrika užima, užėmus, deimantų jieškoto- 
pirmą vietą deimantų gau- jai griebiasi darbo ir ima 
sumu. * knisti žemę, bejieškodami

Paskutiniais metais dei- brangiųjų žibančiųjų ak- 
; mantų kainos, dėl jų gausu- i menėlių. Ir jei mes mėgstam 
mo, ėmė smarkiai kristi, ir grožėtis deimanto ugnimis,

nymu. daug geriau yra dirb- sį net j vyriausybę, prašy-'minti, kad deimante žiba ne 
kas kitas, kaip tik gailios 
žmonių ašaros, nes jis yra 
randamas tik daug vargo 
padėjus... Daug žmonių yra 
iš deimantų pralobę, bet dar 
daugiau žuvo jų bejieško
dami.

Deimantų svoris yra ma
tuojamas karatais. Vienas 
karatas yra lygus penktajai 

:gramo daliai, vadinasi, pen
kių karatų briliantas sveria 

i vieną gramą. Tečiau tik ras-

ti faima “ant pusės.” negu 
ją pirkti.

I

SOCIALDEMOKRATU 
LAIMĖJIMAS KLAIPĖ

DOS RINKIMUOSE.
šiomis dienomis Klaipė

dos krašte buvo seimelio rin
kimai. Kaip balsavo visas 
kraštas, kol kas žinių da nė
ra, bet Klaipėdos miesto 
rinkimų rezultatai jau žino
mi. čia daugiausia laimėjo 
socialdemokratai, o dau
giausia prakišo komunistai.

‘"Elta" praneša, kad Klai
pėdos mieste socialdemo
kratai gavo 3.045 balsus: 
pereituose rinkimuose jie tu
rėjo tik 1.340 baisų, taigi 
laimėjo beveik d vy gubai.

Komunistai (“Darbinin
kų Partija") pereituose rin
kimuose turėjo 2.292 balsų, 
o šiais rinkimais gavo tik 
1.666. Vadinasi, nusmuko 
beveik per pusę.

Lietuvių patriotų susiblo
kavę 5 sąrašai surinko vos 
tik 353 balselius.

Stipriausia Klaipėdoj or
ganizacija. yra vokiečių 
“Volkspartei” (Liaudies 
Partija), kuri surinko 7,984 
balsus. Bet pereitais rinki
mais (1927 metais) ji turė
jo 8.548 baisus, taigi šįmet 
ji jau silpnesnė.

Klaipėdos rinkimų davi
niai turi džiuginti kiekvieną 
susipratusį darbininką, nes 
jie parodo, kurion pusėn te
nai krypsta gyvenimo eiga: 
visos kitos partijos smunka, 
o socialdemokratai auga.

damos pagalbos. Vyriausy
bė atsižvelgė Į reikalą ir, no
rėdama palaikyti aukštesnę 
deimantų vertę, suvaržė 
deimantų kasyklų darbą, o 
kai kuriose srityse visiškai 
neleido eksploatuoti naujai 
atrastų deimantų laukų.

Deimantų atžvilgiu gyve
nimas Transvaly tikrai Įdo
mus. Beveik kas mėnesis, ar 
savaitė, pasklysta gandų, 
kad ten ir ten rasti nauji, 
nepaprastai gausingi dei- įti, dar nešlifuoti, deimantai ------ -----------r.......
mantų laukai. Žiūrėk, ro- yra daug pigesni už jau ga- les. Kun. česna su kun. To- 
dos, prieš tai ir žmonių ap- tavus, šlifuotus deimantus, toraičiu vaito tą “baisią” 
link nebuvo matyt! Bet gan-:kurie paprastai vadinami\šliupo knygą, skaito ją ir 

įkaž ką tariasi. Mat, jiedu

i
į

turiu teisę kalbėti ir rašyti 
taip, kaip man mano protas 
ir mokslas diktuoja. Knygu
tė “Tikri ir netikri šventie
ji” nesanti jokia naujenybė; 
viena jos laida buvusi jau 
išleista ir išplatinta Ameri
koje, ir nieko blogo iš to ne
atsitikę.

Pabaigus abiem pusėm 
kalbėti, prokuroras visgi 
pareikalavo, kad teismas 
pripažintų d-rą Šliupą kaltu 
ir tinkamai ji nubaustų. 
Teismas nusprendė taip: 
knygutę "'Tikri ir netikri 
šventieji” sunaikinti, o jos 
autorių nubausti vienu mė
nesiu kalėjimo sąlyginiai, 
tai yra, jeigu bėgy metų jis 
daugiau panašių raštų nepa
rašys ir neišleis, tai nuo bau
smės ji atleisti, o jeigu da 
daugiau parašys, tai jau ta
da sodint jį belangėm Be to, 
d-ras Šliupas turi apmokėti 
visas teismo išlaidas ir po 
150 litų kun. Česnai ir kun. 
Totoraičiui už knygutės 
“ekspertyzą.”

Bylos metu teismo kori
doriuje žmonės garsiai kal
bėjo, kad kunigai yra Ro
mos popiežiaus agentai, 
Lietuvai nieko gera neduo
da, ir 1926 m. liaudis rink
dama Seimą kunigų partiją 
visiškai nušlavė, parodyda
ma tuomi, kad Lietuva ku
nigų daugiau nebenori.

Šliupo byla, žinoma, su
kels liaudyje da daugiau 
pasipiktinimo Romos agen
tais.

L. S. S. Reikalai.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
NENURIMSTA.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad pralotas K. Olšaus
kas. kuris už pasmaugimą 
savo meilužės dabar sėdi 
Kauno katorgoj, šiomis die
nomis padavė vyskupų kuri
jai prašymą, kad dvasiškas 
teismas iškeltų jam bažny
tinę bylą, pripažintų ji “ne
kaltu” ir lieptų valdžiai pa
leisti ji iš kalėjimo.

Kunigų vyriausybė atsa
kė tečiaus, kad ji negalinti 
šito prašymo patenkinti dėl 
dviejų priežasčių: viena, 
bažnytinis teismas negali 
panaikinti valstybinio teis
mo sprendimo, antra gi, pra
lotas Olšauskas, pats būda
mas nusikaltėliu, prašo kelti 
jam bažnytinę bylą. Tai yra 
ne nusikaltėlio dalykas.

Taigi jegamasčiui Olšaus
kui pasilieka ir toliaus daly
ti “rokundą sumenės” už 
geležinių grotų.

link nebuvo matyt! Bet gan-1 kurie paprastai 
dams pasklidus, tiesiog iš; briliantais, 
nežinia kur. kaip iš žemės,! 7
ima dygti minios ir traukia so nuo karatų skaičiaus. Juo 
į tą vietą, kur girdėjo esant i didesnis deimantas, tuo jis _ Pagalios išeina 
deimantų. Tai vis žmonės, i yra brangesnis. Didžiausias^ 
kurie nori lengvai pralobti, į lig šiol rastas _ 
vistiek. ar savo darbu, ar ■ syklose deimantas, 
svetimu, nes čia deimantus mas ”
dažnai vienas iškasa, o ki- karatus, 
tas. peilio ar revolverio pa- 1905 metais, 
galba, laimikį atima. į vyriausybė

Pats deimantingų plotų!už svarų
padalinimas ,, , ’
atliekamas tokiu budu. Val-inojo Anglijos karaliui Edu- 
džios atstovai suskirsto dei-:ardui VII. To deimanto tik- 
mantu plotus i mažus ke-iroji kaina siekė $2,400.000. 
turkampius laukelius, o dei-: Paprastai deimantai būna 
mantų jieškotojai laukia už:daug mažesni ir šlifuojami 
dvieju,'trijų kilometrų, su-Į dar labiau sumažėja, tik už 
statyti į eilę. Valdžios at- tat pakyla jų kaina, 
stovams davus ženklą, visi; —
jie pradeda bėgti, ir kuris' ŠĮ karą privalot jus mote- 
pirmas atbėgs ir paims kuri į rys nukariauti vyrų širdyse 
laukelį — tas ir laikomas jo!pirmiau, negu jis užlieps- 
nuosavybe. Kadangi tuo bu-;nos. L----- ----- --------
du geresnio laukelio pasi-^ --------------

Deimantų kaina priklau- yra teismo
— i------- “ekspertai.”

. r Didžiausias 
Transvalio ka- 

vadina- 
“Cullir.an,” svėrė 3024 

Jis buvo rastas 
Pietų Afrikos 

ji tada nupirko 
į sterlingų 

jieškotojamsį (apie $750,000) ir padova-

Romain Ro’land.

Šaukiamas VI Rajono kuo
pų suvažiavimas.

Šiuomi turiu garbės pra
nešti, kad 9 d. lapkričio 
yra šaukiamas viso LSS. VI 
Rajono kuopų suvažiavi
mas “Keleivio” name, 253 
Broadway, South Boston. 
Pradžia 10 valandą iš ryto. 
Taigi visos šio rajono kuo
pos malonės išrinkti nema
žiau kaip 3 delegatus ir pri
siųsti juos konferencijom

Draugai! Musų darbinin
kų padėtis yra sunki, ypač 
dabartiniu laiku. Kur pažiū
rėsime, visur skurdas ir var
gas. Kas reikia daryti, kad 
iš to skurdo išbristi? Kito
kio išėjimo nėra, kaip tik 
organizuotis Į socialistinę 
partiją ir per rinkimus siek
ti valdžios. Dėl to ir šita 
konferencija yra šaukiama. 
Taigi visi draugai kviečiami 
joje dalyvauti.

Geistina butų, kad atva
žiuotų draugų ir iš tų vietų, 
kur LSS. kuopų da nėra, bet 
yra pritariančių socialis
tams žmonių, iš kurių gali- 

■ m a butų sutverti kuopą. 
Į Nenuleiskit, draugai, ran- 

buvo pakviesti kų. Kova da nepabaigta.
” kad jie Mes turime dar labai daug 
nuomonę darbo, kad pagerinus gyve-

i teismas. 
Teismas praneša, kad d-ro 
Šliupo byla bus nagrinėja
ma prie uždarų durų ir pub
lika turi prasišalinti iš salės. 
Noroms-nenoroms žmonės 
pradeda eiti laukan. Kori
dorius prisikemša svieto ku
pinai. Žmonės stiepiasi ant 
pirštų ir nori nors per durų 
langelį pamatyti, kaip išro
do teisiamasis. Visi sako, 
kad čia teisia nekaltą žmo
gų.

Visų kalbų ir argumentų, 
žinoma, negalima buvo nu
girsti. Žinoma tik tiek, kad 
perskaičius kaitinamąjį ak
tą, prokuroras paklausė 
d-rą Šliupą: “Ar prisipažįs
ti kaltu esąs?”

šliupas ant to atsakė: 
“Jeigu pas mus nėra gali-

rinkimas priklauso nuo kojų) Galvojantis žmogus alko- rna mokintis, šviestis ir isto
rijos mokslą žmonėms skelb-

Friedrich von Logan. Jti, tai aš esu kaltas; bet jei 
galima mokintis ir mokslą 
žmonėms skelbti, tai aš ne
kaltas!”

Tuomet 
kunigai “ekspertai, 
pasakytų savo 
apie minėtąją d-ro Šliupo nimą sau ir savo jaunai kar- 
knygutę. Kur.. Česna tuo-j tai. Org. Jonas Urbonas,
jaus ėmė ją kritikuoti. Ji --------------
esanti parašyta darkyta kai- Rinkimuose visi balsuokime 
ba, prieštaraujanti istorijos! už socialistus.
Taktams ir mokslinės vertės 
visai neturinti. Bet vis dėl to 

' ir jis pripažino, kad paties 
i Dievo, tikybos ir bažnyčios 
niekinimo toj knygutėj ne- 

*są. Joje esą užgauti tik kai 
j kurie šventieji. Minios gal
vose toks raštas galis sukel- 
ti “visokių minčių.” 

į Paskui Šliupas davė atsa- 
ikymą i “ekspertų” parody
mus. Ilgoj savo kalboj jisai 
įišparodė, kad bažnyčia pri-
* dariusi Lietuvai daug 
i skriaudų ir dabar da vis jai 
į kenkianti. Aš esu laisvama
nis, sako šliupas, nepripa
žįstu jokios religijos, ir jei
gu kunigams duodama teisė

greitumo, tai yra speciališ-' holio negeria, 
kų bėgikų, kuriuos galima; F ’

I
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Lapkričio 4 dieną Mas- 
sachusetts valstijoj bus val
dininkų rinkimai. Nei vie
nas tegul nenumeta savo 
balso veltui, bet balsuoja už 
socialistų kandidatus. De
mokratai ir republikonai 
darbininkų būvio nepage
rins, nes tai išnaudotojų 
partijos. Tik socialistai ko
voja už darbininkų reikalus, 
taigi už juos ir balsuokime.

J. Urbonas.

* /

Pereitą vasarą Luzerne 
apskrity išdegė 443 akrai 
miško. Jo vertė siekia $10,- 
008.50. Jo gesinimui išleista 
$6,201.57.
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Km skaito ir rašo
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MANCHESTER, N. H. 

Merrimack River Savings 
Banko depczitorių žiniai.
Pereitą birželio mėnesį 

čia subankrutavo Merri
mack River Savings Bankas, 
kur apie 20,000 žmonių tu
rėjo pasidėję suviršum $11,- 
000,000. Iš lietuvių taipgi 
nemažas skaičius turėjo su
taupytus savo centus tenai 
susidėję.

Kada bankas subankru
tavo, teismas paskyrė jam 
“receiverį,” kuris išparduo
da visą banko turtą, ir su
rinktus pinigus dabar dalins 
žmonėms, po kiek išpuls.

Advokatas McLane, kuris 
buvo teismo paskirtas likvi
duoti banko turtą, pereitą 
sąvaitę kreipėsi į teismą, 
kad šis leistų pirmutinį tur
to padalinimą jau padaryti. 
Spėjama, kad su pirmutiniu 
padalinimu žmonėms išpuls 
po 25 centus ant kožno do
lerio.

Visas turtas dar nesąs iš
parduotas. Su Šerais ir bo- 
nais, kurių bankas turėjo 
prisipirkęs, bėdos nebuvę. 
Jie išparduoti tuo jaus. Bet 

"kitaip yra su “real estate,” 
tai yra, su namais ir žeme, 
kurie bankui priklauso, šito 
turto negalima esą nusikra
tyti, nes nėra kas jį pirktų. 
Kada jis bus parduotas ir 
kiek už jį bus gauta, dabar 
niekas nežino. Dėl to negali
ma numatyti ir kiek galuti
nai žmonėms išpuls, kada 
paskutinis doleris bus pada
lintas.

Advokatas McLane, kuris 
likviduoja banko turtą, pra
neša, kad apie 3,000 žmonių 
dar nėra atsišaukę dėl savo 
pinigų. Jiems priklausą 
bendrai apie $150,000. Lai
kas tokioms aplikacijoms 
jau pasibaigė; bet tamsus 
žmonės, matyt, bijosi ati
duot savo knygutes, kad pa
skui nieko negaus. Bijotis 
nereikia. Knygutes būtinai 
reikia priduoti kur reikia, 
nes kitaip pinigai nebus iš
mokėti. Adv. MacLane sako, 
kad nors paskirtas laikas 
knygučių grąžinimui pasi
baigė, tečiaus jas galima 
grąžinti da ir dabar. Taigi, 
kas da nėra jų grąžinęs, te
gul tuojaus grąžina, nes tuo- 
jaus bus išmokamas pirmu
tinis “dividendas.”

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
tiniu laiku jeigu kur ir ran
dasi musų žmonių, tai tik 
pavieniai. Dabar čia kasyk
lose dirba daugiausia neg
rai, ispanai, italai ir unga- 
rai. Tie žmonės visuomet 
patenkinti boso nustatytu 
mokesčiu. Na, o kasyklų 
kompanijos kaip tik tokių 
darbininkų ir reikalauja. 
Šiais laikais, kuomet visoj 
šaly bedarbė, tai kasyklų 
bosai išnaudoja angliaka
sius kiek tik gali. Verčia 
dirbti po 14 valandų, vietoj 
8 valandų ir nieko už virš
laikį nemoka. Tiesa, musų 
apylinkėj galima gauti dar
bo ir šiaip taip pragyvenimą 
galima padalyti, jeigu pasi
taiko vidutinis darbas gauti.

P. S. Rasinskas.

JOHANNESBURG, 
PIETŲ AFRIKA.

Ir čia moterys už vyrus 
pešasi.

Vieną kartą su draugu iš
ėjom pasivaikščioti. Buvo 
sekmadienis. Bevaikščioda
mi susitikom pažįstamą mo
terį, kuri pakvietė pas save 
pakortuoti. Jos vyras sun
kiai dirba ir todėl ilsėjosi

Besėdėdami pas minėtus 
žmones frontruime, klausom 
kitam kambary didžiausias 
lermas. Mes su draugu spru- 
kom per duris ir žiūrim, mus 
kvietusioji moteris parsiver- 
tus ant žemės kitą moterį ir 
nuo galvos plaukus rauna. 
Mes puolėmės ginti, bet kur 
tau. “Kibą tave pikta dva
sia apstojo?” — šaukia pir
moji — “pas mano vyrą 
lendi?’...” O antroji, apie 
50 metų moterėlė aiškinasi, 
kad ji nieko nekalta ir nie
ko nedariusi, tik pirmosios 
vyrą pabučiavusi.

Pasirodo, šita, jau ne pir
mų metelių moteris, turi sa
vo vyrą,tik tas jau persenas.

Kunigas J. Janilionis, gir
di, šventino tave vandeniu, 
bet aš. nurovus plaukus, pa
šventinsiu amariu ar kuju— 
plūdo pirmoji.

Tai dėjosi ne azijatų, bet 
lietuvių tarpe.

N. Kasputenas.

HAMTRAMCK, MICH. {skaito pereito susirinkimo'jasi rankoves pasiraitęs. Ge-
Lapkričio 8 d. bedarbiams (protokolą ir pirmininkas su ro pasisekimo lietuviu tarpe, 

šelpti balius. kuju į stalą pokšt. Susirin- * * ♦
Spalio 5 d. posėdyje, L. 

A. P. K. nutarė surengti be
darbių naudai balių. Tam 
tikslui išrinko iš 5 narių ko
misiją, būtent: K. Morkūną, 
A. J. Levutį, V. Kukli, P. 
Venclovą ir A. Velivį.

Šitam baliui komisijos na
riai turi jau paėmę svetainę 
ir jis įvyks lapkričio 8 d., 
1930, subatos vakare, Polish 
Falcons Hali; po numeriu 
10330 Jos Campau ir Caniff 
st., Hamtramck, Mich. Du
rys atsidarys nuo 6 vai. va
kare. Programas prasidės 
lygiai 7-tą vai. vakare.

Komisijos nariai stropiai 
dirba: renka apgarsinimus 
programe ir kvies gabiau
sius artistus, iš visos Ham- 
tramcko apylinkės, idant su
darius milžinišką balių al
kanų darbininkų naudai, 
kurie kapitalistų išmesti iš 
darbo, dėlei jų senumo ar 
silpnos sveikatos.

Daug gerų biznierių ir 
profesionalų inteligentų, ku
rie gyvena iš darbo žmonių, 
paremia labdaringą darbą. 
Daugelis kitų yra pasižadė
ję paduoti paramos ranką.

Minėta kliubo komisija 
kreipiasi į visą lietuvių spau
dą, idant pagarsintų šį lab
daringą pranešimą veltui.

Hamtramcko ir apylinkės 
visuomenės, o taipgi draugi
jų prašome nerengti tą die
ną jokių pramogų. Komisi
ja kviečia visus inteligentus, 
profesionalus, biznierius ir 
darbininkus prisidėti prie 
minėto baliaus, kad sutei
kus pagalbą tiems žmonėms, 
katrie laukia ištiesę ranką. 
Katrie turite atliekamų dra
bužių ar apsiavimo ir norite 
paaukauti bedarbiams, pra
neškite L. A. P. K. komisi
jai sekančiu antrašu: A. Ve- 
livis, 11339 Deąuindre st., 
Hamtramck, Mich.

Nepamirškit aukščiau mi
nėtos dienos, bedarbių ba
liaus, nes ryt poryt galim ir 
mes atsidurti bedarbių eilė
se. L. A P. K. rast.

rimas baigtas. Tuo budu 
bolševikai neturi kada rė
kaut apie Chicagos seimą. 
Tik “drg^.’ Mažeika dalina 
“Tiesą” ir-nekuriems ką tai 
į ausį šnabžda apie mokes
čių siuntimą.

* * #

Karpavičiuko štore, “Dir
vos” lange, pridėta visokių 
gintarų ir karolių. Plunksna 
parašyta, kad tie daiktai 
‘made in Lithuania.” Ar ne 

teisingiau būt parašius “ma- 
de in Germany?”

4: # *

Ponas Krasnickas, vieti
nis laikrodžių taisytojas, so
listas ir “Mirtos” choro ve
dėjas, jau niekad nešneka 
“Mirta” ar “mano choras.” 
Mat, chorą numokino pas 
viešpatį autų skalbti ir įnir
tėlė nuvyto.

Bolševikų “Lyra” ne
skamba ir ne kaip stovi, nes 
su savo žydeliu mokytoju 
turi “plenty trubel.”

“Keleivio” koresponden
to Jaraus senai mačiau ko
respondencijas “Keleivy.” 
Gal labai užimtas su A.&P. 
krautuvės darbais. O gal ne
susiduria su bolševikais, nes 
jo raštai, būdavo, daugiau
sia duoda vėjo bolševikams.

* ♦ *

Bolševikų lyderis Žeb
rauskas, ką pas Fisherį ma
la kavą, kaip tautiečiai sa
ko, per melą įlindo į SLA. 
136 kp. ir girdėt dirba savo 
“Darbininkų susivieniji
mui.”

“Keleivio” Skaitytojas.

Naujai pribuvęs dantis- į 
tas, Dr. Tamošaitis, darbuo-!

WORCESTER, MASS.
Pereitą sąvaitę čia buvo 

areštuoti Ona Tataronienė 
ir Juozas Treboskis — taip 
jų pavardes paduoda anglų 
laikraščiai. Jiedu yra kalti
nami apvogimu Julės Samo- 
lienės. Sakoma, kad Samo- 
liener miegant, iš jos krep
šio dingo $40.

Smulkmenų anglų dien
raščiai nepaduoda. O. K.

Kanados Lietuviai

Laiškas “Keleivio” Re
dakcijai !

Gerb. “Keleivio” Redak
cija! Malonėkite patalpinti darbo socialistinės visuome- 
“Keleivio” artimiausiame nės laikraštį, bet ot taip ro- 
numery šį mano laišką, ne-|dos, kad rausies po fašisti- 
žiurint jo turinio bei ilgumo, nės “Vienybės” šiukšlyną ir

Pažvelgus “Keleivio” pir- daugiau nieko. Toks “Ke- 
majį puslapį ir kai nori pasi- į leivyje” narpliojimas fašis- 
įdomauti jo amžiumi suži- ■ tinių piemenų koresponden- 
nai, kad “Keleivis” eina 25{cijų, apie patriotizmą ir ki- 
metus. Gal būti neklysiu sa- i tas nesąmones, niekuo nepa- 
kydamas, kad tai seniausias1 grįstas ir nepateisinamas. 
Amerikoje lietuviu kalboje Todėl “Keleivis” kaipo tok-

• . • 1 1 V • .-X V • j • 1 • . • « . •

liotos. Ir kai skaitai šį pus
lapį, tai jokiu budu nepasa
kysi, kad skaitei “Keleivį,”

y * nes laikraštį, bet ot taip ro-

HELEN, W. VA. 
Iš angliakasių gyvenimo. 
Šitoj apylinkėj kitokią 

darbu nesiranda, kaip tik 
anglių kasyklose. Pastaruo
ju laiku nekurios kasyklos 
dirba pilną laiką, o kitos tik 
3 dienas Į sąvaitę. Anglis ne 
visur vienoda: yra žemos ir 
aukštos; nuo 3 pusės iki 6 
pėdų. Žemesnė anglis yra 
švaresnė, o aukštesnė mai
šyta su akmenimis.

Dabartiniu laiku bosai 
spiria mainerius, kad kuo- 
daugiausiai valytų anglį. 
Kitaip, baudžia pinigiškai 
arba prašalina nuo darbo. 
Musų apylinkėj moka nuo 
kariukų: už 3 tonų kariuką 
moka 82 centu, už 4 tonų 
kariuką moka $1.10. Už ak
menis moka pagal bosų ma
lonę. Angliakasių unijos čia 
nėra ir nėra buvę nei pir-
miau.

Tiesa, nuo 1917 iki 1922 
metų buvo jau pusėtinai su
siorganizavus angliakasių 
unija. Bet nuo 1922 metų di
džiojo angliakasių streiko ji 
West Virginijoj puolė laips
niškai žemyn. Dabartiniu 
laiku čia mažai apie uniją 
girdėti. Kuomet buvo unija, 
tai buvo ir darbo sąlygos 
daug geresnės. Tuomet ir 
lietuvių radosi pusėtinas 
skaičius. Bet kuomet unija 
tapo išdraskyta, tai ir lietu
viai išvažinėjo iš West Vir
ginijos į kitas vietas. Dabar-

CLEVELAND, OHIO. 
Zigzagai.

Nekurie parapijonai vis 
buvo neužganėdinti savo 
kirpėju Vilkutaičiu ir dudo- 
rium čižausku. Pernai čia 
susitvėrė nauja parapija ir 
daug buručių nuėjo į naują 
gurbą. Kad sulaikius buru- 
tes, Vilkutaitis pasikvietė 
“pomočnyką.” Naujas kir- 
pikas gal būt kiek ir sulai
kęs bobeles nuo bėgimo į 
naują parapiją," bet ant ne
laimės susibarė su dudo- 
rium čižausku, kurio bobe
lės labai nemylėjo. Kilus ar- 
mydeliui, dudorius gavo 
“kiką” ir šiltą vietelę aplei
do. Geruoju jis nepasidavė: 
norit, nenorit jis dūduoja ir 
tiek. Tik vieną šventadienį, 
po pamaldų, bobelės dudo- 
rių apšaudė negerais kiauši
niais. Visi nuėjo teisman: 
strielčiai buvo pripažinti 
kaltais ir turėjo sumokėti 
teismo išlaidas, o dudorius 
turi apleisti Clevelandą. Da
bar, sako, gavo naują, labai 
mokytą, net Ryme buvusį, 
dudorių.

Parapija, sako, turi iki 
ausų skolos. Kad bent kiek 
jų atstumus, dabar daroma 
“kortų parės” ir kiti bizniai.

♦ * ♦

Naujoji parapija nesnau
džia. Kiek laiko meldėsi “5 
Point” teatre. Dabar nupir-

CLEVELAND, OHIO.
Kas atsitiko spalių 12 dieną?

O štai kas: iš Chicagos 
Vanagas su Olšausku at
plasnojo, ant keturių gumi
nių ratų (jie vadina maka- 
bilium) ir pridarė tiek juo
kų, kad nekuriems ir šian
dien nugaras tebeskauda iš 
juoko. Pirmiausiai Jonas 
Karpavičius paaiškino pub
likai kas čia per asabos atsi
lankė ir ką jie čia parodys, 
už 35c. Ištikrujų buvo verta 
vieno dolerio. Pirmiausia 
buvo perstatyta trumpa, bet 
juokinga, komedija, su pa
galba vietinių aktorkų, po
nios Banionienės ir panelės 
Dagilaitės. Po to sekė dai
nos ir visoki juokai, kurių 
ne tankiai Clevelande pasi
taiko. Per pertrauką Vana
gaitis kalbėjo ir aiškino rei
kalingumą visiems lietu
viams vienytis be skirtumo 
politiškų nusistatymų ir pla
tinti muziką, rengti radio 
valandas, kaip jis vadina 
“lietuvišką redijušą” nors 
sykį į mėnesį ir pasirodyti 
kitoms tautoms, kad ir mes 
lietuviai ką nors veikiam 
muzikos šakoj. Tas turėtų 
būti užgirtinas darbas ir bu
tų malonu žiūrėti, jeigu visi 
lietuviai pristotų ir tą darbą 
paremtų. *

Po to sekė vėl dainos, o ko kokią tai klubhauzę, kur 
kaip pasirodė vietinis solis- yra vietos ne tik pamaldoms, 
tas Zdanis, tai buvo tiek bet ir kortų parems. “Garbi- 
triukšmo, kad ėmė apie 10{na” Dievą‘visokiais budais, 
minučių, kol visi nusiramino kad tik daugiau dolerių gau- 
ir solistas gavo progą pasi- ti. 
rodyti ką jis gali. Publikos ‘ 
buvo tiek, 
nėra buvę.

WINNIPEG, CANADA. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” Nr. 35 tilpo 
mano straipsnis, į kurį kaž 
kaip įsibriovė klaida, į patį 
antgalvį — “Musų patriotiz
mas,” kur turėjo būti pasa
kyta: “Sektinas pavyzdys.” 
Mano tilpusiam straipsny 
kalba ėjo už lietuvybės pa
laikymą. Nors pirmoj eilėj 
reikalinga Lietuvoj demo
kratiška valdžia, pavyzdin
ga krašto tvarka ir, pilna 
laisvė, bet reikia lietuviui 
būti lietuviu, arba nors ir 
patriotu. Lenkai yra žinomi 
kaipo savi patriotai. Apie 
lietuvius tenka abejot. O, 
jeigu Vilnijoj lietuviai bus 
sulenkėję, tai gali išeiti, kad 
Vilnius tuo keliu ir ne grįš.

Kiekvienas gali pastebėti, 
kad ir toj pačioj Kaunijoj 
“proše panstva” labai išsi
plėtojusi ir “gerbiama.” Ką- 
gi bekalbėti apie Vilniją...

Negana to, kuo daugiau 
lietuvių, tuo platesnė dirva 
lietuviškai literatūrai I Da- 
leiskim. kad ir patį “Kelei
vį” skaito vien tik lietuviai, 
nes jis ir yra lietuviškas lai
kraštis. Jei kas butų kitos 
nuomonės, tai turiu pasaky
ti, kad kiek yra galvų, tiek 
skirtingų manymų.

Kazys Trinka.

kiek dar niekad
* « *

SLA. 14 kuopos susirinki-
John Jarus, mai atlaikomi greit. Per-

einantis laikraštis? Man gy
venant Lietuvoje, retkar
čiais atsiųsdavo, o gal nuo
latos siuntinėdavo giminai
čiai, bet aš gaudavau retai 
jį. Aišku bus, kad aš jį gau
davau tik tada, kada krik
demų šeškomo cenzūra pra
leisdavo.- Ir “Keleivį” paži
nau klebonų laikais Lietu
voj. Iš “Keleivio,” kaip anų 
laikų, taip dabar perskaitęs 
jį padarai išvadą, kad “Ke
leivis atstovauja socialistinę 
darbo visuomenę. Tečiau 
šitą išvadą padaryti ne taip 
lengva ir štai dėlko: Pirma
me puslapyje pažymėtas 
laikraščio vardas “Kelei
vis,” žemiau trejatas knygų, 
gandro plunksna, rašalinė 
reiškianti šviesos ir kultū
ros simbolį ir keletas amati
ninkiškų pabūklų, ir pirmuti
niame kampelyje, neperdi- 
džiausiomiš raidėmis, nežy
mioje vietoje pridėta: “Dar- 

” Pir
masis laikraščio puslapis nei 

nes tai smagiau-j kiek neatkreipia dėmesio 
aQ».k;Ti;n_ I jęarį paėmusiam jį į

rankas, kad tas laikraštis at
stovautų socialistinę darbo 
visuomenę. Vadinasi, jei no
ri sužinoti laikraščio idėją, 
turi vartyti puslapius, skai
tyti straipsnius ir pagaliaus 
ne kiekvienas iš pirmojo jo 
numerių įtikina į laikraščio 
idėją.Mano supratimu, kiek
vienas socialistinės partijos 
organas gali turėti vardą vi
sokį, bet turi turėti aiškio
je vietoje ir obalsį “visų ša
lių proletarai, vienikitės!” ir 
kas jį leidžia. Laikraštis bu
tų atviras. Ar negeresnį vai
zdą duoda Lietuvos “Social
demokratas”? Aišku, kad 
ginčytis tuo reikalu neten
ka. Tai tiek to dėl laikraš
čio formos.

Dabar dėl paties laikraš
čio turinio ir jo laikymosi 
socialistinės linijos.

Pirmas ir antras puslapis 
pasiėmęs socialistinės idė
jos liniją — išlaiko. Trečia
me puslapyje “Amerikos 
Lietuvių Judėjimas.” Tame 
skyriuje tiesiog košė, nes 
čia jame rašo kas nori ir ką 
nori. Todėl trečiasis pusla
pis atrodo išnuomojamas. 
Čia straipsnių, straipsnelių 
iš bažnytinių parapijų, čia 
fašistų garbinamas Vytau
tas, žodžiu, čia visokios ne
sąmonės davatkų supecke-

valgymui. Kas bus kaip ateis 
žiema? — nežinia. Darbi
ninkai jieškodami darbo 
braidžioja po visą Kanadą. 
Daugiausia jie slaptai sėda 
ant freitų ir važiuoja, bet' 
čia įvyksta daug nelaimių:: 
ar kojas nupiauna, ar visai 
užmuša žmogų. !

Iš lietuviškų laikraščių į bo žmonių laikraštis, 
pas mus daugiausiai skaito 
“Keleivį,” i 
sir.s ir puikiausias darbinin
kų laikraštis.

Saskatoonietis.

SASKATOON, CANADA. s 
Darbininkų vargai.

Dabartiniu laiku Kana- < 
doj visuose didesniuose mie- 1 
stuose galima sutikti lietu
vių. Saskatoone irgi yra ke- i 
lėtas lietuvių; kartais jų at- i 
važiuoja ir daugiau, bet ii- j 
gai čia nebūna, nes mažai 1 
darbų yra.

Daug darbininkų visą va- < 
sąrą nedirbo. Visi laukė ku- ' 
limo ir tikėjosi šį tą už- i 
dirbti. Daug bedarbių atva
žiavo iš Ontario provincijos. < 
Bet šįmet ir prie javų kūli
mo mažai mokėjo: nuo 
$2.50 iki $4 į dieną.

Darbininkų padėtis bega
lo prasta, bet apie jų vargus 
laikraščiuose mažai terašo
ma. (Nėr ko nei norėti, kad 
buržuazijos laikraščiai ra
šytų apie darbininkų skur
dą. Jie gina kapitalistų rei
kalus. Darbininkų reikalus 
gvildena darbininkiškoji, 
socialistinė spauda ir todėl 
tik ją reikia palaikyti. Red.) 
Jau dabar dauguma darbi
ninkų neturi cento kišeniuj 
ir gatvėmis vaikščiodami 
prašinėja nors 25 centų pa-1

WINNIPEG, CANADA.
Lietuviškas vakarėlis. Lietu

vaičių nemandagumas.
Winnipego mieste dabar

tiniu laiku yra nemažas skai
čius lietuvių ir lietuvaičių. 
Čia gyvuoja dvi draugijos: 
A.L.D.L.D. ir Savišalpinė 
draugija. Pastaroji spalių 
11 d. lenkų salėje surengė 
lietuviškus šokius.

Nors oras tų dieną nepa
prastai buvo biaurus, tečiau 
publikos šiuo kart buvo susi
rinkę daugiau, negu kada 
nors. Reikia pažymėti, kad 
dalis buvo svečių ir iš lenkų 
tarpo. Iš pradžių publika 
linksmai šoko lietuviškus 
šokius ir vakarėlyje visi jau
kiai jautėsi. Iš kaž kur atsi- 
baladojo grinorka prostitu
tė, dar vėliau jos trys kole
gės, kurios savo prostitutiš
ku elgesiu, iš vakarėlio pa
darė jomarką ir jautėsi gat
vinė atmosfera. Lenkiškas ir 
lietuviškas inteligentiškes- 
nis jaunimas veik demonst
ratyviai išsiskirstė ir nuėjo 
į “Emigregor,” ukrainų va
karėlį. Reikia pažymėti, kad 
Domicėlė Liutkevičaitė ir 
dar jos trys draugės iš lietu
vių vakarėlio tapo prašalin
tos, kaipo žeminančios lie
tuvių vardą. Tą turėjo pa
daryti ir p. Joniškis, vaka
rėlio vedėjas. Tokios rūšies 
‘'inteligentės” netik nedaro 
garbės sau ir lietuviškai at- 
eivijai, bet priešingai, jų 
gatvinis elgesys mums lietu
viams neša moralinį ir ma
terialinį susmukimą ir atsi
likimą nuo kultūros, bei pa
žangos.

Mano asmeninis noras yra 
palinkėti, dar jaunai Domi
cėlei, pasitaisyti ir pasekti 
čia gimusių lietuvaičių pa
vyzdžiu.

Rengėjams reikia turėti 
daugiau atydos, o ne pasi
pelnymo tikslų.

Plunksnaitė.

sai ateityje turi to vengti.
Dabar, kad ir kituose sky

riuose visokių moterėlių įs
pūdžiai iš kelionės apie Lie
tuvą, kurie neturi jokios 
prasmės ir skaitytojams vi
sai neįdomus, d tiems laiš
kams skiriamos sieksninės 
skiltys. Laikraštis senai rei
kalingas reformos. Refor
ma neišvengiama ir būtina. 
Jei Lietuvos “Socialdemo
kratas” paimtų tokią kovos 
fronte liniją su fašizmu, rei
kia manyti, kad šiandien 
“Socialdemokratas” neišei
tų nei toks, kokį jį mes šian
dien turime. Jei “Socialde
mokratas” turėtų tokias są
lygas, kokias turi šiandien 
“Keleivis,” nėra abejonės, 
kad jis butų populiariu dien
raščiu. Dėlko? Dėlto, kad 
socialdemokratas nusistatęs 
eit tomis socialistinėmis gai
rėmis, kurios veda į socializ
mą. Tokiomis turi eiti “Ke
leivis” neatsilikdamas nuo 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos kamieno.

Jei mes esame socialistai 
ir demokratai, tai mes turi
me pripažinti minties laisvę. 
Todėl ir mano mintis šiuo 
svarbiu klausimu turi būti 
apsvarstyta ir redakcijoj ir 
skaitytojų tarpe.

Tikiuos, kad mano žodis 
ir mano norai bus žinomi 
viešai socialistinei visuome
nei spaudos reikalu.

J. Novogrodskas.
Winnipeg, 
Kanada.

Nuo redakcijos. — Reikia 
pripažinti, kad drg. Novo- 
grodskas pasako daug tie
sos. Kad “Keleivis” duoda 
vietos išsireikšti visokių pa
žiūrų žmonėms, tai yra fak
tas. Bet mes nemanom, kad 
tai žemintų laikraščio vardą 
arba mažintų jo rimtumą. 
Juk savo straipsnio pabai
goje ir pats drg. Novogrods- 
kas pasako, jog būdami so
cialistais ir demokratais, 
mes turime pripažinti min
ties laisvę visiems. “Kelei
vis” šito principo ir laikosi. 
Jis duoda laisvai išsireikšti 
net ir tiems, kurie su jo ve
damąja linija nesutinka. 
Svetimų nuomonių bijosi 
tiktai silpnadvasiai ir fana
tikai. Mes prie tokių nepri
klausom.
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Aš niekuomet neužmiršiu 
savo tėvų, nes jie augino ir 
maitino pirmąjį supratimo 
diegą manyje. Kantas.

žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja ir 
nyksta. Lygiai taip menkėja 
ir nyksta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto 
skaitymų pavidale.

Vovenargas.
Aš geriau gyvenčiau ta

me krašte, kur yra laikraš
čiai, bet nėra įstatymų, ne
kaip krašte, kur įstatymai 
yra, bet laikraščių nėra.

Thoma* Jefferson.

Žuvis lenda kuo giliau— 
žmogus jieško kuo geriau.

Patarlė.
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Žemes Ūkio Moky 
klos Amerikoje

Žemės ūkio mokyklos^-; lykus. Agronomijos kolegi- 
merikoje yra 1 ’ 7 “
“Agrikultūros kolegijomis. 
Kongresas yra paskyręs vi
soms valstijoms po 30,000 
akrų žemės, kad Įtaisytų ge
ras žemės ūkio mokyklas. 
Dabartiniu laiku tokių mo- 
kyklų yra 51. Jas lanko apie 
150.000 studentu.

Agrikultūros kolegijose 
yra dėstoma ne vien tik ag
rikultūra, bet 
chemija. ir 
kie amatai.

Mok
Istoi

—Gud 
Kaip tu šiandien 1

—Aš jaučiuosi 
kaip tu. tėv^, laikais?

—Et. Maike, kam ir k 
sti. Žinai, nuo tų svieto zbit- 
kų mane paėmė tokie ner
vai. kad aš neturiu kur nei 
dėtis.

—Tai ką. sergi?
—Taip, rodos, nesergu, 

bet širdį piktumas kaip kir
minas ėda.

—Negerai, tėve; bet tas 
galima išgydyt.

—Na. o kaip tu mistini, 
Maike. kokių liekarstvų rei
kėtų paimti?

—Čia jokie vaistai, tėve, 
nereikalingi. Susirask 
koki nors užsiėmimą. Kuo
met dirbsi naudingą darbą, 
tai neturėsi laiko galvoti 
apie visokius niekus ir tavęs 
nieks neerzins.

—Ale kur čia. vaike, ne
erzins? Va. šiandien užė
jau pas zakristijoną, o jis j 
man tuoj ir skaito gromatą 
iš krajaus nuo savo pusbro
lio, kuris Panemunėj zakris- 
tijonauja.

—Na, o ką gi jis rašo?
—Gero nieko nerašo. Sr 

ko. Lietuvoje irgi sunkus čė- 
sai užėjo. Sako, seniaus ka-' 
lėdojant galima buvo prisi
rinkti kilbasų visiems me
tams, o dabar jau to nebėra. 
Per pereitą kalėdojimą vie
nas gaspadorius kad užfun- 
dinęs jam ąžuoline paleng- 
vica. tai pusę metų sprando 
negalėjęs pasukti.

—Reiškia, žmonės prade
da susiprasti ir dykaduo
niams dešrų nebeduoda.

—Tau.
mas, 
voj platinasi, o man širdį —Ką tu čia bludiji, Mai- 
skauda. ke? 0 kas gi tau duotų kvi-

—Tu. tėve, vis atbulai d a- telę? 
lykus supranti. Tu vis už
miršti, kad šiandien mes gy
vename dvidešimtame am- n.Į. 
žiuje. —0 kam tos spaviednės

O koks čia difrensas, reikia? 
Maike, ar mes gyvenam dvi- —Vardan Dievo tėvo ir
dešimtame amžiuje, ar pen- sūnaus ir dvasios... A štiš, 
kioliktame? velne!

—Čia, tėve, didelis skirtu- —Ką tu dabar kalbi, te
mas. Dvidešimto amžiaus ve? Kokie čia burtai? 
m<;kslas daro tokius stebuk- —Maike, tave pikta dva-
lus, apie kokius penkiolikta- šia apsėdo! 
me šimtmety niekas ir ne- —Kur tu ją matai?
sapnavo. Paimk, pavyz- —Dac inaif, Maike. Jeigu
džiui, radio. Washingtone jau tu sakai, kad velykinė 
prezidentas Hooveris sako spaviednis žmogui nereika- ger>. 
prakalbą, ir visa Amerika linga. tai aš bijau su tavim 
girdi kožną jo žodi. Arba daugiau šnekėt. Gud bai. 
paimk susisiekimą. Penkio
liktame šimtmety Kolumbas 
plaukė iš Europos ištisus tris 
mėnesius, pakol pasiekė A- 
meriką, o šiandien orlaiviai 
3,000 mylių per jūres į pus- džetas tam tikslui numato iš- 
antros paros perlekia. Taigi leist $97,000,000. f

aries
Kristų

—M

n g? 
mok: 
niairi 
piežii- 
kok.- ž 
atkišę; 
čiuotą.

sauįčiojo. o p 
me autorr 
si. Kri 
turtą, o 
žinąs r 
kelia. J 
veik nėra tol 
talikų parapijo 
nigus nebūtų buv 
kraujo praliejime 

—Maike. šarap 
man tokius dalyku:

—Aš noriu tau parodj 
tėve, kad Kristaus moksi 
negalima žiūrėti, nes ir pa
tys kunigai jo nepildo. Mu
sų sąlygose jis netinka.

—Tinka, ar netinka, bet 
kada kunigas atvažiuoja su 
zakristijonu kalėdot, tai 
kožno žmogaus pavidnastis 
yra priimti juos gražiai ir 
duoti kalendos.

—0 aš kitaip manau, 
tėve-

—Kaip?
—Aš manau, kad tokiems 

dykaduoniams kožnas turė- 
vaike, džiaugs- tų paimti gerą lazdą ir išvy- 

kad bedievybė Lietu-ti iš kiemo.

—Kokią kvitelę?
—Ogi i velykinę spavied-

»

menkoje yra vadinamos jos tankiai būna smulkiai iš- 
‘ ’ 1 dalintos į girininkystės ir

namų ekonomijos mokyk
las. Sutrumpinti kursai, nuo 
1 iki 4 sąvaičių, būdavo gar
sinami ūkininkams. Agro
nomijos kolegijų steigimo 
departamentas dažnai siun
čia prelegentus ir demonst- 
ratorius (kalbėtojus) Į kai
mus. kad suteikus praktiš
kas instrukcijas ukėms. Be
veik visose agronomijos ko
legijose, tiems kurie gyvena 
valstijoje nemažiau kaip 
vienus metus ir kurie yra 
Suv. Valstijų piliečiai, arba 
tiems kurie yra užsiregistra
vę būti piliečiais, mokslas 
veltui. Gyvenantieji kitose 
valstijose turi mokėti nuo 
45 iki 100 dolerių metams. 
Lankančių agronomijos ko
legijas studentų išlaidos yra 
skirtingos, žiūrint kokioje 
vietoje randasi lankomoji 
kolegija. Sąvaitinis mokes
tis už kambarį, valgį ir ap- 
skalbimą, Minnesotos uni
versitete kadaise buvo apie 
6 dolerius į sąvaitę, tuo tar
pu Comell universitete buvo 
apie 12 dolerių Į sąvaitę. 
Nekurtose kolegijose moka
ma tik po $200 Į metus, kuo
met kitose apie $600. Pa
prastai studentams yra dau
gelis progų užsidirbti pini
gų. ypač baigus pirmuosius 
mokslo metus.

Kai kurios kolegijos yra 
geriaus Įtaisytos, bet moks
las visose tas pats. Patogiau
sia mokyklą lankyti toje 
valstijoje, kurioje gyveni. 
Visų informacijų geriausiai 
teirautis pas kolegijos re
gistratorių. FLIS.

ir biologija, ir 
tzofija ir viso-

.ęsiasi 4 metus.
i kalbamuosius 

alingas augšto- 
os diplomas. Įs- 
iiplomo reikalin- 
zctimai. iš 15 da- 

lysą: angių kalba, algebra, 
geometrija ir elementarinė 
rizika. skaitomi privalomais. 
Kiti dalykai parenkama iš 
sekančiųjų: trigonometrija, 
istorija, lotynų, ispanų, grai
kų, francuzų ir vokiečių kal
bų. elementarinė chemija. 
boraTrika zoologija ir kiti. 

:o’amie;i kvotimai visose 
ijose skirtingi. Studen- 
nazar.ina pasirinkti ge

niausias ko- 
riose kolegi
ja priimami 

tai dali reika- 
į. turint 
usią dalį 
okslo me- 
aikys pil-

kslo laip- 
užbaigus 
iniai, ku- 

soiegiją lankyti 
is. gali imti spe- 
studijuojant iš- 

agronomijos da-

VIRTUVE IR NAMAI.
numerio 

vė ir Na- 
- kartas 

ekf. moterims nu- 
valgius.

dinti ir iškočioti blyną apie ket- 
virtdalį colio storumo. Supiaus- 
tyt visokiais pavidalais ir kepti 
išaliejuotoj blėtoj. Pečius turi 
būt įkaitintas iki 350 laipsnių

Ang- Fahrenheito. Iš tos tešlos gali
ma daryti visokius paukščius, 
žvėriukus arba galima supiaus- 
tyt paprastais keturkampiams 

; bei ratukais.
___________

i 
i

ir

Badaujančios Šalies 
Duonos Eksportas.

Vynuogės su medum.
5 svarai vynuogių.
2 svarai medaus.
1 puodukas uksuso.

• 1 šaukštukas cinamono 
gvazdikų.

Vynuoges reikia gerai nu
plauti ir sugedusias išmesti. 
Tada čielas kekes sudėti į stik
lus. Užvirint medų su uksusu ir 
kitais prieskoniais, pavirint 15 
minučių, nugriebti putas ir už
pilti ant vynuogių ligi pat vir
šaus. Stiklus gerai uždaryti, 
kad oras nejneitų. Pastatyti vė- suvartojimu, 
šioj vietoj ir paskui galima var- Nepo likvidacija ir žygis 
toti kada tik norint. Į kaimą panaikinti buožes,

-------------- ne tik atėmė iš Rusijos var- 
Kaip išimti dėmes iš drapanų, toto jų mėsą, sviestą, kiauši-

Kraujo ir mėsos dėmes reikia duoną,
valyti šaltu vandeniu ir muilu.

Kavos ir arbatos dėmes, jei
gu be Smetonos, valyt reikia 
verdančiu vandeniu. Jeigu kava 
ar arbata buvo su Smetona, tai 
pirma reikia išskalbti šaltu, o 
paskui verdančiu vandeniu. Jei
gu dėmės ir tada neišeis, tai 
reikia baltint su Potassium Per- 
mangonate. l

(Šokolado ir kakavos dėmėms 
reikia vartoti boraksą su i___
vandeniu.

Vaisiais padarytas dėmes rei
kia plauti karstu vandeniu ir 
baltinti. 1

Žolės dėmės skalbiamos šaltu 
vandeniu su muilu ar alkoho- 
lium. Jeigu neišsiskalbia, reikia 
vartoti koki nors baltinamąjį 
chemikalą.

Riebalų arba aliejaus dėmes 
reikia plauti karštu vandeniu ir 
muilu; arba padėti po apačia 
sugeriamosios popieros (blot- 
ter), o iš viršaus trinti gazolinu 
arba benzinu. Arba galima ap- 
tiekoj nupirkti chemikalo vadi
namo Carbon Tetrachloride.

Iodinos padarytos dėmės ge
riausia išimti alkoholium arba 
amonija.

Suodžiai lengviausia nusivalo 
kerosinu arba gazolinu.

Rudys, jei šviežios, plauna
mos šaltu vandeniu; kitaip var
tojamas baltinamasai chemika
las: Potassium Permanganate.

Maleva ir varnišas 1______
terpentinu arba chloroformą.

Prakaito dėmės plaunamos Z^"1 
šiltu vandeniu ir muilu; jeigu 
neišeina, reikia baltint su Po
tassium Permanganate.

Nepersenai, 2-3 metus at- dengia po “pramonės 
gal, prieš naujos Stalino po- darbininkų” širma. Karo 
litikos Įvedimą, sovietų pajėga ir sušaudymais ati- 
spauda aiškino mažą pro
duktų ir rugių eksportą Į už
sienį didesniu masių maisto

mama iš valstiečių duona 
eksporto fondui ir tuo dar 
stipriau užtraukiama bado 
kilpa pačioje Rusijoje.

Visos Rusijos viltys yra 
surištos su derlium. Bet gy
ventojų likimas priklauso ne 
tik nuo" derliaus, bet ir nuo 
tos dalies duonos, kurią val
džia atims nuo savo vartoto
jų. Yra faktų, kad Vokieti
jos rugių eksportininkai siū
lė Rusijai dideles sumas, 
kad rugiai pasiliktų Rusijo
je, bet valdžia tokius pasiū
lymus atmesdavo. Kultūrin
gose šalyse privatinius eks- 
portininkųs už tokią politi
ką teisia kalėjimu, Sovietų 
valdžia vadina ją “socializ
mo statyba.”

Viso pasaulio socialistai 
kovoja su kapitalistiniu 
ukiu dėl gyventojų aprūpi
nimo maistu, o bolševikai 
paverčia 150 milijonų žmo
nių industrializacijos, kolek- 
tivizacijos, traktorizacijos ir 
kt. kanuolių mėsa. Ir faktas, 
kad iš Rusijos eksportuoja
ma duona tuo metu, kai 
i Rusiją siunčiami siuntiniai 
su miltais iš kitų šalių, pasi
liks amžina žiaurios diktatū
ros istorijos puslapiu gėda.

J. Mis. (“S-tas.”)}
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-kyrius tu- 
bendradar- 

Taigi bu-
; skaityto- 

ką nors
. Nereikia 

ar gramati- j 
Redakcija tuos i 

pataisys, tegul j 
keturkampiais

Hooverienės sriuba iš grybu.
1 svaras smulkiai sukapotų 

grybu.
1 paintė šalto vandens.
Tegul užmerkti grybai pasto

vi 2 valandas. Paskui uždėt ant 
silpnos ugnies ir pavirint 30 mi
nučių. Tada vandeni nusunkti ir 
pridėti:

1 paintę stipraus 
virinto
v

s buljono, nu- 
nuo jautienos kaulų ar 

tienos.
1 paintę Smetonos. 
Druskos pagal skoni. 
Biskis paprikos.
Išplakti šaltam piene šaukštą 

miltų ir imaišyt i sriubą. Ir sriu
ba gatava.

Pyragaičai su imbieru.
Reikia paimti:
:2 puoduko kornų aliejaus.
1 puoduką rudo cukraus.
1 puoduką moliaso.
1 puoduką rūgusio pieno.
2 šaukštukai imbiero (gin

1 šaukštukas druskos. 
1’2 šaukštuko sodės. 
Miltų kiek tešlai reikės.
Į kornų aliejų sudėti cukrų,

Kas mėnuo Amerikos vai- moiiasą ir rugusj pieną. Gerai 
džia skiria .88,000.000 staty- išplakti, {maišyt imbierą, drus- 
bos darbams, šių metų biu- ką, sodę ir truputį miltų. Paskui 

,- pridėti tiek miltų, kad pasidary- 
-- tų minkšta tešla. Gerai ją atvė-

- Lik sveikas, tėve

* Z* j

v

sausos mustar-

uksuso.
Worcestershire

ARGENTINOS ATSTOVAS.

I

, Vėl pasirodė maisto produk
tų kortelės ir ilgos uodegos 
prie maisto kooperatyvų. Ir 
kai šių metų pradžioje kvie
čių duona Rusijoje virto le
genda, kai daugelyje vietų 
vyksta tikras badas, “Chleb- 
torg” (Duonos Eksporto Įs
taiga) pradėjo dideliais kie
kiais išvežti Į užsienį rugius 
ir kviečius. Iš visų Europos 

-Titn PusiŲ pasirodė žinios apie 
didelius rusų kviečių kie
kius, išmestus Į užsienio rin
ką visiškai mažomis kaino
mis. ■

Išveždama duoną iš ba
daujančios šalies, sovietų 
valdžia parduoda ją pasau- 

? linėje rinkoje už juokingai 
žemas kainas. Kuo ta politi- 

•ka aiškinama? Sovietų val
džia yra suinteresuota gauti 
užsienio valiutą ir numušti 
kainas pasaulinėje rinkoje, 
blogindama tuo Europos 
ūkio konjunktūrą. Ji daro. 
taip agitacijos tikslu, nežiu-' 

Įrėdąma savo gyventojų rei- Ąr Kari____
•kalų. Ji nori parodyti, kad/“ OUUIC, I\.dU 
tuo metu, kai Vokietijoje Trimotorinis pašto orlai- 
geriau apsimoka maitinti vis suvartoja kožnai kelio- 
duona kiaules, Rusijoje yra nei iš Chicagos Į San Fran- 
tiek duonos, kad apsimoka cisco 1,400 galionų gazoli- 
ją eksportuoti pigia kaina, no.
Šios politikos vaisiai — bai- Į ~;----
si panika pasaulinėje javų' Ant aukštų kalnų visuo- 
rinkoje, kuri atsiliepia Į Eu- _yra saI_čiau. negu pa- 
ropos valstiečių gerbūvį ir „ *nėse, nežiūrint to, kad 

nusiv , padidina jos ekonominę kri- Pe ran^a6^ arčiau prie sau-

1 Per 4 pirmus šių metų mė- ^alnų oras yra skystesnis, 
nesiūs Rusija eksportavo Į 

: užsienį 9 milijonus pūdų 
! kviečių ir 6 milijonus pūdų 
’ rugių. Tuoj po atėjimo pir
mo rusų javų transporto į 
užsienį, kainos nukrito pu
siau. Iš kitos pusės. Sovietų’ 
valdžia vis dar mažina eks-1 
portinių javų kainą.

Apginti valstiečiams nuo 
javų pardavimo nuostolin
gomis kainomis, Vokietija 
sudarė valstybinį javų fon
dą, supirkinėdama javus nuo 
eavo valstiečių vidutinėmis 
kainomis. Amerikos vyriau
sybė stengiasi visa eile prie
monių apsaugoti savo far- 
merius nuo javų pardavimo 
nuostolingomis kainomis. 
Tuo tarpu diktatorius Stali
nas perka duoną pas savo 
valstiečius už skatikus arba 
ją rekvizuoja ir parduoda

lės. Taip yra dėl to, kad ant 

Klonyse oras yra netik tirš
tesnis, bet ir jo sluogsnis bū
na daug storesnis, dėl to jis 
neleidžia taip greitai išsi
eikvoti tai šilumai, kurios 
žemė gauna nuo saulės.1 --------------

i Prie žemės oras yra tirš
tesnis negu viršuje dėl to, 
kad čia jį slegia viršutiniai 
jo sluogsniai. Oras, matote, 
taip pat turi svori, kaip van
duo ir kiti dalykai. Ties jū
rių paviršium oro spaudi
mas ant kožno keturkampio 
colio yra apie 15 svarų. Tai 
yra toks pat slėgimas, kaip 
30 pėdų po vandeniu.

Spirginta avinčiena su raudo
nais pipirais.

Proporcija tokia:
6 riekės (chops) mėsos.
3 šaukštai komų aliejaus.
3 šaukštukai

dos.
2 šaukštukai
2 šaukštukai

soso.
2 šaukštukai druskos.
'2 šaukštuko raudonų pipirų.
2 kiaušinių tryniai.
Biskis paprinkos.
Paimt aliejų, druską ir rau

donuosius pipirus ir sumaišyti 
juos torielkoj. Padažyt Į šitą ' TAI BENT RECEPTAS! 
mišinj mėsą ir kept truputį pa- 
aliejuotoj skauradoj po 4 minu-L. ,, ,.. ~ ciuose buvoves abidvi puses. Nuimt nuo ug- T ,. ,, , ...-• • . . * .. . .. , Jungtines Valstijasoies ir tegul truputi atausta. - - - —

Tuo tarpu paimti likusius 
prieskonius: sausą muštardą, 
uksusą. Worcestarshire sosą, 2 
tryniu ir papriką ir viską gerai 
mmaišyt. Ištepti šita koše abi
dvi puses mėsos, tada padažyt 
nesą į sviestą, apibarstyt džio
vintos duonos trupiniais ir kep
ti karštam pečiuje pakol gero- 
<ai parus.

Iš likusio mišinio reikia pa
daryt sunką: pridėt 2 šaukštu- tas nuo bedarbės yra seka
mu miltų. 2 šaukštuku cukraus, mas: reikia daugiau dirbti, 
l šaukštuką smulkiai sukapotų 0 mažiau kalbėti.” Tas pata- 
svogunų ir 1 puoduką perkoštos rimas yra tiesiog absurdiš- 
omačių sunkos. Užvirint viską kas. F 

voj pačioj skauradoj, kur mėsa {jam neišmanėliui, arba di- ro ir 3,500 pramonės darbi- du ji 
kepė, tada užpilt ant mėsos ir deliar.i cinikui, kad duoti ninku 
vėl įdėti karštan pečiun ant 5 teki patarimą, šiandien mi- duonos 
minučių.

Nors darbo prie to daug, bet darbo 
pasidaro labai geras valgis. dirbti,

Argentina paskyrė šitą seną
diplomatą savo ambasadorium pusdykiai užsienyje. Tuo jis 
Washingtone. Jis vadinasi Ma- atima javus iš vidaus rinkos 
nuel Malbran. j ir verčia badauti ir mokėti

-------------- 'dideles kainas už miltus.
(Vokietijos kiaulės penisi ja- 

Prieš kiek laiko laikraš- vais, o Rusijos piliečiai blo- 
rašyta, kad ?eJa’ stimpa nuo bado, — 

jjungunes vaisdjas valdo štai realus Stalino valstiečių 
164 kapitalistai. Tas valdy-.ir eksportp politikos vaisius.: 
mas, žinoma, nėra tiesiogi-' Tuo metu, kai Maskvoje' 
nis. Tečiau valdžia esą taip su vėliavomis ir muzika su
daro, kaip jie nori. Vienas tiko pirmą traktorių iš Le- 
New Yorko laikraštis suma- ningrado, valstiečiai rėkė: 
nė atsiklausti tų Amerikos “Kam mums traktorius, kai 
“bosų,” kaip jie mano paša- musų kaime pūdas rugių 
linti bedarbę. TipingiausĮ kainuoja 25 rublius? Duoki- 
atsakymą davė Sidney Z. 
Mitchell, Elektros Bonų ir 
Šerų kompanijos pirminin
kas. Jis pasakė, kad “vais-

Banginis arba “veliori- 
bas” nėra žuvis, bet gyvulys, 
ir priklauso prie pienžin- 
džių gyvulių grupės. Jis taip 
gi turi plaučius, ir todėl ne
gali visuomet būti pasinė
ręs, bet turi iškilti viršun ir 
pasisemti sauso oro; vande
ny alsuoti jis negali. Jis tu
ri ir šiltą • kraują, kaip kiti 
gyvuliai, tuo tarpu kaip žu
vų kraujo temperatūra vi
suomet būna vienoda su 
vandeniu.

Elektriškose lemputėse 
nėra oro. Kada oro nors kiek 
jon Įsigauna, tai oksigėnas 
tuojaus susijungia su karš
čiu ir išdegina lemputėj fi- 
lamentą (siūleli). Lempa 
tada nebešviečia. Bet su lai
ku elektriška lemputė ir be 
to sugenda. Jos filamentas 

_ . . . susivartoja, pasidaro plonas
“Kinijoje 60 mili- ir ant galo lempa užgesta.

rugių 
►uoki- 

tė mums duonos ir sviesto!” 
Rusijos spaudoje jus su

tiksite be galą daug straips
nių, kad ; - „ . ___
jonų žmonių miršta nuo ba- j ~ -------- ------ °
do,” «bet nei vienos eilutės Šviesos spindulys eina 
apie badą pačioje Rusijoje, oru greičiau, negu elektros 
Rusijos komunistų partijos srovė. Elektros greitumas 

Reikia būti arba dide- štabas mobilizavo 600 cent- priklauso nuo to, kokiu lai- 
’ J eina. Ji gali nueiti 
daug mylių Į vieną sekundę, 
tečiaus nekuomet negali pa
siekti Į sekundę 186,000 my
lių, ką padaro šviesos spin
dulys.

karo veiksmams 
fronte, siųsda- 

lionai žmonių negali gauti mas juos i kaimą rekvi- 
ir jiems patariama zuoti,tpaskutinius valstiečių 

o ne kalbėti! javų likučius, patsai prisi-

.» •« , r- > i* f f
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rioj randasi ežeras; antra, 
druskos gali prinešti į ežerą 
'upeliai. Jeigu toks ežeras ki
tais upeliais išsilieja, tai 
vanduo jame nuolatos mai
nosi ; bet jeigu išėjimo iš jo 

SOVIETŲ RUSIJOJ SU- Į NUTEISĖ 250 INDŲ KON- nėra, tai sunešta druska pa-: 
ĖMĖ PENKIS MOKSLI- GRESO NARIŲ.

NINKUS.
Vokiečių spauda praneša, 

kad Maskvoje suimtas aka
demikas M. Liubavskis, bu
vęs Maskvos universiteto 
rektorius, ir profesoriai: D. 
Erorovas, A. Jakovlevas, J. 
Gotje, S. Bogojavlenskis ir 
kiti.

Suimtieji kaltinami tuo, 
kad praėjusiais metais bū
dami Berlyne jie “atkreipę į 
save buržuazijos dėmesį, ir 
matyti, turėję su ja priešso- 
vietiškus pasikalbėjimus.”

VISOKIOS ŽINIOS

LENKIJA PRASISKOLI
NUS ŠALIS.

Iš visų valstybių daugiau
sia skolų turi Lenkija. Jos 
skolos taip atrodo: Francu- 
zijai — 1,072,313,493 fran
kus, Amerikai — 311,834,- 
578 dolerius ir 1,000,000 
svarų sterlingų, Anglijai — 
4,253.970 svarų sterlingų, 
Italijai — 17,780,000 kronų 
ir 1,312,000 svaru sterlingų, 
Danijai — 6,370,790 kronų 
ir 4,650,000 dolerių, Šveica
rijai — 78,750,000 frankų, 
Čekoslovakijai — 17,100,- 
000 frankų, Austrijai — 
335,000 šilingų.

GRESO NARIŲ. silieka ir vanduo su laiku
Bombėjus, Indi ja.—Poli- pasidaro sūrūs. Tokie ežerai 

ei ja čia suėmė ir nuteisė ka- tankiausia pasitaiko tyruo- 
lėjimu 250 Indijos naciona- se. ’ 
listų kongreso narių. l_

Tarp nuteistų yra ir Azi- kęs į ežerą vanduo išgaruo- 
bas Huseinshoj Lalja, kong- ja, o druska pasilieka, 
reso karo tarybos sekreto-' --------------
tata’PBr:2db:iTsuXMpali- Taktiniai Žcdžūi.' 

--------------- i Boikotas. — Ko nors nei-
Tmmnnc linine ^imas’ nepripažinimas, nu-1 rumpus 4IH1O5. traukimas su boikotuojamu
Birželio mėnesį Fordas reikalų; neėmimas boiko- 

išleido 174,528 automobi- tuojamo daikto nei į rankas, 
liūs. Liepos mėnesį jis išlei-į žodis boikotas gavo savo' 
do 133,035 automobilius. vardą nuo anglų kapitono 

. --- ----------- James Boycott, kurį airiai
Socialistinio Darbininkų ig80 metais boikotavo.

Intarnaaonalo Biuras Ciu-j Kosmoiogija. _ Visatos 
mokslas, gamtos filosofija.bmmkus atsmaukimą , kuria-į Praktilį _ įgudimas, 

monstruoti prieš Pilsudskio 
vyriausybės žiaurų smurtą 
ir neribotą militarizmo vieš
patavimą Lenkijoje.

Argentinoj, Buenos Ai
res mieste, atsirado žmonių 
grupė, kuri mano įsteigti A- 
merikos lietuvių “Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos” sky
rių.

kur išsiliejimo nėra, o 
saulė labai kaitina. Susirin-

Pietų Califomijos “Gražuolė

Pietų Califomijoj, Riverside mieste, šiomis dienomis buvo 
daržovių ir vaisių paroda, kurios pabaigoje buvo renkama gra
žiausia mergina. Tas “unaras” teko p-lei Ynez Seabury. Ji pa
rodyta čia prie vaisių krūvos. Tie vaisiai išrodo geriau, negu 
pati “gražuolė.”

PA GUMAI ! Aš, ONA JANKAUSKIENĖ,
1 1909 metais Lapkričio mėnesy-

je važiavau iš Libavos (Liepo- 
jaus) į Ameriką. Važiayome 13 
dienu ant rusiško laivo ir išlipo
me iš laivo New Yorke. Aš ve
žiausi kartu 3 Va metų dukterį.

T „ - , „ , „ • Važiavo tuo laivu iš Lietuvos ir
I.iškavos valsč. ir parapijos, Alytaus daugiau lietuvių. Aš nepamenu

Antanas Jankaitis, Jankūnu kaimo, 
Radviliškio parapijos, Šiaulių apskr. 
Prašau atsisaukt, turiu svarbų reika
lą, arba kurie apie jj žino, malonės 
pranešti. KRANAS Y ARAS (44) 

19 Adams avė., Hyde Park, Mass.

įįpskr; 1920 gyyeno >*oblestown, iajvo vardo, nė dienos kada 
Pa, dabar nežinau kur randas. Kas ... . ’ _ ...
žino kur jis randasi, prašau pranešti, atvažiavau į New lorka. Todėl 

prašau tų draugų vyrų ir fnote- 
rų, kurie kartu su manim va
žiavote ant to laivo, pranešti 
man to laivo vardą ir dieną ka
da atvažiavo Į New Yorką.

Mrs. Ona Jankauskienė
75 Pleasant st., Portland, Me.

Pa., dabar nežinau kur randas.

busiu dideliai dėkingas, arba pats lai 
atsišaukia. (44^-

ANTANAS BASALYKAS V 
797 Bank st., Box 111,

Waterbury, Coiųi.

KUN. J. JANILIONIS JAU 
KAUNE.

Šįmet po Pietų Afriką ir 
Argentiną daužėsi kun. J. 
Janilionis. Argentinoj jis 
užgriebė “Pietų Amerikos 
Naujienas” (prisikalbino to 
laikraščio finansuotoją Jo
kūbaitį) ir ėmė per jas vary
ti savo biznį. Davatkos, sa
ko, jam daug pinigų sunešę 
“pasidėti,” buvę pas jį ir pa
ties Jokūbaičio pinigų ir tve
riamos parapijos. Ir vieną 
gražų rytą, Argentinos lie
tuviai apsižiūrėjo, kad jų 
“tėvelio” nėra.

Dabar Kauno laikraščiai 
praneša, kad jis jau vieši 
Kaune. Gal.dvarelį pirkęs 
atvyks ir vėl “žebravoti.”

L_. j v - y ji rrakuka. — įgudimas,;
Sn^=fcimokėjimąs ar kitą

darbą dirbti. Praktiką įgau
name ilgus metus tą patį 
darbą dirbdami ir jį studi
juodami, mokydamiesi. Pa
rankų daiktą vadiname 
praktišku. Neįvykdomą va
diname nepraktišku. *

Miniatiūra. — Parodymas 
dalyko sumažintoj formoj.

Atėjizmas. — Bedievybė, 
nepripažinimas Dievo. Bol
ševikų Rusijoj atėjistai susi
organizavę į vieną grupę, 
kuri kovoja prieš religiją.

Kontinentas. — Žemynas, 
kaip ve: Europos kontinen
tas, Afrikos, Amerikos ir tt.

Kosmogonija. — Moks
las, kuris aiškina pasaulio 
atsiradimą.

Biudžetas. — Pajamų ir 
išlaidų suvedimas. Valsty
bės iškalno numato, kiek jos 
turės pajamų. Tuomi pasi
remdamos jos paskirsto 
kiek kuriam reikalui išleisti. 
Tai planingas pinigų sunau
dojimas. Biudžetą gali vesti 
ir atskiri asmenys, įstaigos 
ir tt.

Okupacija. — Krašto už
ėmimas svetima kariumene. 
Per karą Lietuvą buvo oku
pavę vokiečiai.

Demonstracija. — Viešas 
minios pareiškimas valdžiai 
savo reikalavimų, nusista- 
:ymų ar protestų: pavyz
džiui, bedarbių demonstra
cija prieš kapitalizmą. De
monstracijoj reiškiasi griež
tumas, todėl sakome, — jis 
demonstratyviai išėjo. Reiš
kia, piktas metė susirinki
mą ir išėjo.

Centralizacija. — Subūri
mas i krūvą. Centralizuota 
valdžia neduoda jokios lais
vės atskiroms sritims, bet 
pati sėdėdama vidury, cent
re, valdo visą kraštą. Žemės 
centralizacija, tai subūri
mas jos į krūvą, iš kur pas
kui duodama tiems, kas ją 
dirba ir kiek gali apdirbti.

Teokratiia. — Dievybės 
viešpatavimas; tai vidur
amžių valdymo forma. Ji iš
eina iš tos teorijos, kad val
stybės valdymas betarpiš
kai turįs pareiti nuo dievy
bės apveizdos; dvasininkai 

yra dievybės valios vykin
tojai, todėl jiems ir turinti 
priklausyti aukščiausia val
džia. Giraitės Žentas.

t

Apie Gyventojų Surašymą.
Kokiam tikslui valstybes 

skaito savo piliečius?
nesiūs laiko surašinėtojams, 
kad jie surinktų visas infor-

Musų Informacijų 
Biuras.

Ar tiesa, kad perkūnijos 
metu pienas surūgsta?

Ne, ne tiesa. Pieną surau- 
gina tam tikros bakterijos. 
Jos paverčia esamąjį piene 
cukrų į rūgštį ir nuo to pie
nas surūgsta. Tos bakterijos 
geriausia plinta šiltam ore. 
Bet perkūnija negali jomis 
pieno užkrėsti. Susidaręs 
žmonėse manymas, kad per
kūnija suraugina pieną, ga
li būt išaiškintas tuo, kad 
perkūnijos įvyksta papras
tai vasaros metu, kuomet 
oras būna šiltas ir pienas 
greitai surūgsta. Bet tai ne 
perkūnijos, o tam tikrų bak
terijų darbas.RADO NUŠAUTĄ STASĮ 

DIOKĄ.
Pereitą sąvaitę Chicagoj, 

skiepe rado nušautą Stanis
lovą Dioką. Velionis vakare 
kažin kur išėjęs ir šeimyna 
daugiau jo nebemačiusi. Tik 
anksti rytą nuėjus į skiepą 
pažiūrėti pečiaus, rado jį 
negyvą.

Policijos spėjimu, velio
nis bus pats nusižudęs, iš 
nusiminimo dėlei ligos ir ne
galėjimo rasti darbą. Jis jau 
8 mėnesiai kaip buvo be 
darbo, ir be to sirgo.

Velionis paliko žmoną 
Domicėlę ir sūnų Leonardą. 
Kilęs iš Budraičių kaimo, 
Skaisgirio parap., Šiaulių 
apskr.

PĖSTI IŠ BRAZILIJOS.
Argentinos laikraščiai 

praneša, kad šiomis dieno- 
1_.‘ . * ~ ' 

jos Aigentinon 3 lietuv ia’- tyrų ežeruose vanduo
Jie atrodo labai suvargę,! paprast4ai buna surus? 
nuplyšę, pajuodę. PasikaH Ežeras gali būt sūrūs dėl 
bėjime jie pasakoja pas ‘dviejų priežasčių: viena, 
sėtinus d ai j kus apie Br zi - ^ruskos gan but žemėje, ku- 
jos bedarbę ir lietuvių skur-. s J
dą- \
KAS UŽIMS SMETONOS

“SOSTĄ?”
“Wilenskij Express” pa

leido žinią, buk Klaipėdos 
gubernatorius Merkys šią 
žiemą busiąs išrinktas... Lie
tuvos prezidentu. Dienraštis 
įdėjo ir Merkio fotografiją.

ĮDOMUS FAKTAI.
Pernai Amerika nuošim

čių iš svetimų valstybių su
rinko $976,000,000. Ameri
kos turistai užsienyj pralei
do $839,000,000. Šmugelio 
keliu į Ameriką narkotikų ir 
svaigalu buvo įvežta už 
$214,000,000.

Kuris metalas yra bran
giausis?

Brangiausis yra radiumas. 
Už jį mokama apie $2,000,- 
000 vienai uncijai, arba apie 
32,000,000 dolerių svarui. 
Jis turi tą ypatybę, kad 
skleidžia spindulius, kurie 
eina kiaurai per visokią me
džiagą. Kaip metalas jis nė
ra nei vartojamas: jį varto
ja tiktai gydymo tikslams, 

j Iš paprastų komercinių 
i metalų brangiausis yra iri- 
jdiumas, kuris yra vartoja
mas auksinių plunksnų vir
šūnėms. Jis kaštuoja apie 
$250 vienai uncijai, arba 
apie $4,000 svarui. Paskui 
seka platina, kuri yra verti
nama apie $100 uncijai. 
Aukso paprasta kaina yra 
apie $20 uncijai, arba apie 

piaMvoc, ------ 5320 svarui.
mis pešti atvyko iš Brazui- __________
• A_____ O ’

Gyventojų suskaitymus nacijas apie gyventojus. Į 
užtinkame da senovės ras- surašymą x
tuose, taip vadinamoj bibli- J11011/? Ya stlJa, Rhode Is- 
joj arba Sventamjam ras-, 
te. Tų laikų suskaitymai bu
vo reikalingi valdovams, Į 
<ad žinotų kiek jie turi žmo-1 
nių tinkamų kariumenei, be į 
;o da, norėta žinoti nuo ko 
ir kiek paimti duokles.

Šių laikų gyventojų su- 
skaitymas irgi dalinai turi 
ą pačią reikšmę, tik šian- 

c ien tokios statistikos reika- 
ingos ir šalies ukiui. 
. Norint tinkamai vesti kia- Ha^oįk^pare’iškęs“ 
sto ūki, valdžia tun žinoti 
visą tą ūkį smulkiai. Jai rei- (vjrš 16 metų), trys baltos 
kalinga žinoti, kiek kraštas moteryS jr 7 kiti asmenys 
iun gyventojų, kokia kenot^gaj tarnai, nes vergų jis 
padėtis, aųizius ir tt. Šitos neturėjo). 1860 metais Lin- 
zmios būna įdomios visam co}nas į klausimus atsakęs: 
pasauliui. Taigi gyventojų “gsu 51 metų amžiaus, ve- 
suskaityme nėra nieko bai- advokatas, nejudomo 
saus ir jo vengti nėra reika- turto turiu už $5,000, judo- 
lo. Išmintingas žmogus apie mojo turto už $12,000, gi- 
save paduoda pilnas ir tei- miau Kentucky valstijoj.” 
smgas žinias. . pįrmas Amerikos gyven-
Pirmieji pasauly gyventojų tojų surašymo raportas at- 

suskaitymai. [spausdintas 1790 metais.
Biblijos ketvirtoj knygoj Jai buvo 56 puslapių knyga 

randame skyrių užvadintą “į'į didumo ir kainavo 
“Skaitlinės.” Ten skaitome: Gyventojų tada
“Viešpats įsakė Maižiešiui susza^yta 3,893,60?, iš ku- 
suskaityti Izraeliaus kon- 694 buvo vergai.
------- „„ 1920 metų cenzo raportas 

susidėjo iš 14 knygų. 12,- 
pirmasis 496 puslapių, 12x9 colių di

dumo. Kainavo $23,000,- 
000; gyventojų suskaityta 
105,710,620.

Amerikoje priimta kas 
dešimt metų gyventojus su
skaityti. Tokių skaitymų bu
vo 104, apart įvairiausiu 
specialių suskaitymų. Vie
nas cenzas imamas kas są
vaitę, parodo kiek kūdikių 
gema ir kiek žmonių miršta, 
tokiu budu, kas dvidešimt 
sekundų Cenzo Biuras gali 
pasauliui pranešti kiek iš vi
so yra amerikiečių.

užtinkame da senovės ras-

što ūki, valdžia turi žinoti

šitą surašymą neiėjo Ver- 
i

’land ir South Carolina. Ver- 
mont ir Rhode Island prisi
rašė prie unijos labai vėlai, 
o South Carolinos maršalka 
negalėjo rasti tam darbui 
darbininkų, nors jiems mo
kėjo po $1.00 už 150 suskai
tytų žmonių.

Lankydamiesi Statistikų 
i Biure, mes galim matyti gar
sių amerikiečių vardus ir jų 
atsakymus Į surašynėtojų 
klausimus. Pavyzdžiui, John 

. j kad jo 
šeimynoj buvę 2 balti vyrai

(alinga žinoti, kiek kraštas

Kazimieras Mikšėnas, mano ■ ^as- 
brolis, paeina iš Maškėnų kaime, Pa
nemunio valse., Rokiškio apskr. 
Pirm 13 metų jis gyveno Philadel- 
■<hia. Pa. Turiu svarbų reikalų, kurie 
iinot kur jis randas, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia. (44)

PETRAS GRIŽAS !
344 E. 65-th st., New York, N. Y.
Jieškau brolid Petro Ambroza, Der

intų kaimo, Šilalės parapijos, Tau- 
•agės 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.

Kazimieras Mušt sitis jieškau Ka- 
timiero Laurinaičio ir Adolfo Matu
levičiaus, abu paeina iš Babtų para
pijos, Pepailų sodžiaus, Kauno gub. 
Prašau atsisaukt arba kurie žino kur 
jie gyvena, prašau pranešti. ('“ 

KAZIMIERAS MlJSTAITIS 
234 ©rvigsburg a., Tamaųua, Pa.

-------------------------
Kazimiera^ Balčiūnas, Kuzįnų vaikinas, 

niestelio, Šiaulių apskričio. Jis dirbo profesija, 
“isher Bixiy autraobiiių fabrike, 
ipie du metai jau gyvena kur nors 
lllinois valstijoje. Jis paliko r— 
nane knygų ir turiu jam svarbų rei
kalų pranešti. Prašau atsišaukti, ar
ba kurie apie jj žino, malonėkite pra- 
lešti. STANLEY CASPER (45) 
21 E. Montcalm st, Pontiac, Mich.

Aldona Pozingaitė, po vyru Pakal
niškienė, pajieškau tėvelio Antano 
Pozingio ir Prano Dirvelio; paeina 
nuo šviekšnos, Runbikių kaimo. Ma- 
’onėkit atsišaukti arba žinanti pra
nešti, už kų busiu dėkinga. (45) 

MRS A. PAKALNIŠKIENĖ 
690 Dundas st., W.

Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau Petro Arnevičiaus-Orne, 
oaeina iš Vilkaviškio. 20 metų atgal 
jis išvažiavo į Škotiją, o paskiau į A- 
merikų. Dabar jis rodos gyvena St. 
Louis, Mo. Pats lai atsišaukia arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešt.

Miss Teresa Navickas (45)
4 Holyoke avė., Rumford, Me.

Stasė Yomartaitė, pajieškau tėvo 
I. Yomanto, paeina iš Kuršėnų mies
to. Daugiau kaip 30 metų išvažiavo 
i Ameriką. Prašau pačiam atsišaukti 
jeigu gyvas yra, arba kurie apie jį 
žino, malonėkit pranešti. (46)

V. KABALINSKI, Salėm House 
1 % Salėm st., Boston, Mass.

APSIV ĖDIMAI-
Atsišaukite doras vaikinas arba 

našlys, kad ir su pora vaikų. Aš dora 
darbininkė moteris, gražiai atrodau, 
vyras mirė, ant farmos gyvenu viena, 
labai reikalingas vyras. Aš pati dir
bu, turiu gražius rakandus, viena mo
teris. Su pirmu laišu prisiųskite pa
veikslą. A. S. P. O. Station A., 

Box 151, Hartfcrd, Conn.

Pajieškau apsivedimui vyro, juo
dais plaukais, geras vyras tarp 30— 
40 metų, kuris nori važiuot j Califor- 
niją. Tenais turiu savo namą. (45) 

MISS MARY 
(44) 821 W 35-th Place. Chicaao, III.

! -.-.T-i----------------------------- 4——

būti gerai pasiturint
inteligeot 
Kįurios i 

prakilnesnį ir žmoni 
malonėkit rašyti; :

Pajieškau gyvenimui draugi s, turi ----------- esu jaunas 
baigi i savo

'eidauja , apie 
bnį <yt enimą, 

. „ _ fiimtfr laišku
Pą11 prisiyskit savo paveikslą. Reikale bus 

' --------- ------------ (45)gražintas. S. W. JOHNIS (45) 
6249 S. Crawford avė., Chicago, III.

MOTERYS!
Suvėlintas, nereguliariškas arba 

skaudančias Andrapanes galima pra
šalimi su "LESKO” Gyduolėms. įsi
rašykite už $3.00 dideli paketą nuo 

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

DĖL RAŠYMO
Laiškai spalvuoti su gražiom dai

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

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

PHILADELPHIA, PA.
/

I

»
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REIKALAUJA
Senyvas vyras, arti 40 metų am

žiaus, ir nepilnos sveikatos, reika
lauja vietos apsigyvenimui ant ūkės, 
t y. kvateros su maistu, be skirtumo 
kokioj valstijoj. Pageidaujama, kad 
tokia vieta butų kalnuotoj apielinkėj 
ir tarp miškų. Turinti arba žinanti 
tokia vietų, malonėkite pranešti.

JACOB BAGINSKY, 
Bridgewater, Mass.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI

Juodgalviai, rud
galviai ir geltoo- 
galviai. Prisitm- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITI8
529 Wilm SU, 

Watwbarr. Caaa.

Noriu susipažinti su lietuviais gy- { 
veriančiais Jeanesville, Pa. ir Mc- 
Adoo, Pa. Jeigu tose vietose yra lie
tuviu malonėkite atsišaukti, busiu dė
kingas. A. GULBEN
731 Chandler st, Worcester, Mass.

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

gregaciją ir Maižiešius, su 
Aarono pagelba, tą atliko.” 
Tai bus, tur būt, i ‘ 
gyventojų suskaitvmas.

1085 m. prieš Kristų, Vin
cas normand ietis įsakė vi
sus jo naujus karalystės gy
ventojus suskaityti. Jis įsa- 
<ė suskaityti kiekvieną ak
rą žemės, kiekvieną poną, 
kiekvieną darbininką, kiek
vieną jautį, kiekvieną namą, 
visas girias, miškus ir upes. 
Tą raportą vadiname “svie
to pabaigos knyga.” Ji ran
dasi dabar Londone ir skai
toma viena iš brangiausių 
Anglijos turtų. t

Musų laikų gyventojų 
suskaitymai.

Amerikos Jungtinės Val
stijos yra viena iš jaunųjų 
valstybių, vienok ji pirmu
tinė įvedė modernišką gy
ventojų suskaitymą, “Cen
zu” vadinamą. Švedija įve
dė gyventojų suskaitymą 
1790 metais. Anglija, Fran- 
cija ir Prūsija nematė reika
lo skaityti savo gyventojų 
iki 1800 metų. Rusija pirmą 
gyventojų surašinėjimą atli
ko 1897 metais. Atgimusi 
Lietuva pirmą gyventojų su
rašymą atliko 1923 metais. 
Dabartiniu metu Amerika 
turi vieną iš geriausių statis
tikos biurų visam pasauly.

Kaip jau žinome, pirmon 
Amerikos valstijų sąjungon 
Įėjo 13 valstijų. Pezidentas 
Washingtonas davė 9 mė-

PAIN-EXPELLER
n<C ę __ pat o t c

SVARBU ŽINOTI NEPI- 
LIEČIAMS.

Visi, kuriems buvo pirktos 
laivakortės Bostono Įstaigose 
(pas Bostono Agentus) atva
žiuot i Ameriką, ir atvažiavę 
pamiršote laivo vardą, ir dieną 
atvažiavimo, tuoj kreipkitės Į

FARMA ant pardavimo. Geroj man9 ofisą dėl sužinojimo laivo 
vietoj, miesčiuky, 9-nių ruimų stuba, vardo. (-)
visas įtaisymas ir kiti budinkai. Ark
lys, dvi karvės, 50 vištų, 16 akerių ! 
žemės, visa dirbama. Savininką galit i 
matyt visada. A. L. (44) 1
312 North st_, Randolph, Mass.

K. SIDABRAS 
875 Cambridge St. 
Cambridge, Mass.

r

KILIS 
PAIN
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Įspūdžiai iš Argentinos 
Revoliucijos.

= (Musų korespondento) —
rimčiausiais 
kalba apie 
išdavas.

Redakcijos Atsakymai

Naujoji valdžia.
Generolo leitenanto Uri- 

buru valdžia turi didelio pri
tarimo. Tai yra dėl to, kad 
Irigoyeno valdžia labai nu- 
smukino šalį. Naujai val
džiai paprašius pas vietinius 
bankininkus 40 milijonų pe- 
zų paskolos, susirinkę ban-

argumentais 
šios revoliucijos

ir paveikslai.
laikraštininkai 

neįdomu, jeigu

Spauda
Abelnai 

sako, kad 
nieko “extra” šalyje neįvyk
sta. Ir ši revoliucija laikraš- 

kininkai pasiūlė 100 milijo-„Padare labai 
nų. Pezo kursas pakilo. Fa- Toxie didiapiai, kaip
brikantai gavo leidimus pra- ^3cl°n’.
dėt naujas “obras” ir jau-Į??vo tirazę padidino keliais 
čiamas jau darbų padidėji- gimtais tūkstančių, išeinant 
mas visoj šaly. Naktiniai ba-j™*1*^ kartą per dieną. Bet 
rai uždaromi antrą valandą! TT „ . Kazon,
ryto, o prie Irigoyeno jie kitimą Hora, tai savo se- 
buvo atidaryti per naktis iš
tisai. Atrodo, kad nauja 
šluota gerai šluoja.

Chile valdžia pirmoji pri
pažino Uriburu valdžią. Mat, 
ten taip pat karininkai val
do.

A. K-nui.—Straipsnio “Iš 
dvasios kultūros praeities” 
negalim sunaudoti, nes per
daug ištęstas.

— Antanui, Elizabeth, N. J. 
Jie —Tilpęs “Keleivy” straips

nelis “Kokie buvo šventie
ji” parodo, kad į relikvijas 
tikėti negalima. Tos bažny
čios, kuriose randasi neva

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Lietuviai darbininkai turi 
geras viltis.

Kadangi beveik pusė Ar
gentinoje gyvenančių lietu
vių daugiau būdavo be 
darbo, negu dirbo, tai da
bar visi turi geras viltis, kad 
gaus darbų. Bet politiniu 
atžvilgiu jaučiamas suvar
žymas. Pavyzdžiui, pil. Kra- 
pavickas, gana rimtas vy
ras, buvo prisidėjęs prie Įkū
rimo laikraščio '‘Rytojaus,” 
kuris vėliau virto komunis
tų organu. Atsimesti nuo 
“rytojiečių” jam buvo lyg ir 
nepatogu, todėl jie naudojo 
jį visokiems reikalams. Po 
revoliucijos jie atnešė Į jo 
namus savo plakatų ir iš čia 
juos platino. Todėl policija 
Krapavicką areštavo ir lai
ko jau kelintą sąvaitę. Kra- 
pavickienė keikia “rytojie- 
čius,” kad jie mėgsta sveti
momis rankomis žarijas žar
styti. Ji iš apmaudos pasi
statė Jėzaus muką ant ka- 
modės ir pasiruošė šluotą 
tokiems ponams, kurie jos 
vyrą nelaimėn Įvedė.

Amerikiečiai išvažiavo.
Nuvertus Irigoyeno val

džią, Legion d e Alavo į-ugsė- 
jo 6 d. maršavo Buenos Ai
res linkui. Miestas buvo tuš
čias, tik raiti kazokai jodė. 
Kaipo jūsų korespondentas, 
ėjau pažiūrėti Avenida Ala
vo. Ji buvo tuščia. Per užpa
kalines duris Įėjęs Į ‘‘La 
Prensa” raštinę, išėjau Į 
Avenida Mayo, drauge su 
amerikiečiu pil. Juščium. 
Paėjėjus Kongreso linkui, 
raiti kazokai sušuko “atras” 
(atgal): grįžtant kitas pat
rulis vėl šaukia “atras,” ir 
šauna viršum galvų baugin
dami tuos smalsuolius, ku
rie kiša galvas iš balkonų. 
Norėjome lysti Į subten-a- 
neo, bet buvo uždaryta. 
Krautuvės taip pat uždary
tos. Vargais negalais išsu
kome Floridon, o iš ten p. 
Juščius tuoj nuėjo pas Ame
rikos konsulą, kuris jam pa
tarė skubiai važiuot namo. 
Jis ir išvažiavo rugsėjo 13, 
o su juom drauge dar keli 
šimtai Amerikos piliečių.

Laukiama rinkimų.
Uriburu valdžia panaiki

no visą valdžios aparatą, 
veikusi prie Irigoyeno. Kon
gresą ir Senatą taip pat pa
leido, žadėdama paskelbti 
naujus rinkimus per 6 mė
nesius.

Partijų lyderiai turėjo 
konferencijas su naujos val
džios atstovais, bet apie jo
kias koalicijas nesigirdi. 
“La Vanguardijos” redak
torius asmeniniame pasikal
bėjime su nekurtais drau
gais išsireiškė, kad faktinai 
cenzūros kaip ir nėra, bet 
rašant reikalinga jos išsi
saugoti. Socialistinė spauda

•“Critica,
•“Ultima Hora,” 
šias laidas ne laikraščio, bet 
buletino pavydaluos leido, 
ir publika juos griebė iš par
davėjų be atvangos.

Paveikslų — paveikslai 
puošė ištisus puslapius: čia 
tuščios, tik policijos jodo
mos gatvės, čia revoliucijo- 
nierių banga, čia minios ova
cijos, čia sužeisti kadetai, 
studentai, čia kariumenė, 
čia gaisrai, čia laidojimas 
žuvusių. Viskas paveiksluo
se.

O vaikėzai, miestų padau
žos, pasiprašę vėliavą iš bi- 
le krautuvninko, eina vidu
riu gatvės šaukdami “viva 
la patria.” Jie tai šaukia ir 
sąvaitė po revoliucijos, nes 
juos ir pamaitina bile resto
ranas, gal ne iš meilingumo, 
bet iš baimės. Jie šaukia 
“viva la patria” ir praei
viams šaukia “los sombre
ro?” (skribėlės). Bet jie vi
siems greitai nusibosta, nes 
tai tokia publika, kuri šian
dien rėkia “viva la patria,’ 
o prie kitokios revoliucijos 
jie šauktų “viva ei comunis- 
mo,” ar tam panašiai.
Išplėštos visos armerijos.

Rugsėjo 8 dienos naktį, 
laike susišaudymo prie val
džios rūmų, tapo išplėštos 
visos armenijos, t. y. ginklų 
krautuvės. Plėšė jas tam tik
ro tipo “revoliucionieriai.” 
Viena nakčia, per kokias 
tris valandas, išplėšta bent 
40 krautuvių, tai jau reikėjo 
didelio susiorganizavimo! 
Nors Uriburu paskelbė su- 
šaudysiąs kiekvieną, pas 
kurį bus surastas ginklas, 
bet mažai kas juos atgal at
nešė; mat, tą pačią naktį 
nekuriuose priemiesčiuose 
policija ir nekurie civiliai 
šaukė “viva Irigoyen,” tikė
dami atgaut valdžią...

rasta ir kulkosvaidžių, 
nemanė, kad taip lengvai 
bus nugalėti.

Galutinas žodis.
Siųsdamas “Keleiviui” šį šventųjų kaulai, daro gerą

įspūdžių pluošta, manau, biznį iš tamsių žmonių, to- 
kad dar teks ir vėliau dėl s dėl jos ir stengdavosi turėti 
šio reikalo kalbėti, nes vis- tų relikvijų. Kaip vieno vo- 
tiek šioki ar toki pasikeiti- kiečių laikraščio surinktos 
mai Argentinos gyvenime žinios parodo, šv. Andrie
jus. Nors revoliuci ja buvo į jaus kūną turi net 5 bažny- 
ne proletarinė, bet buržua-, čios; galvą turi 6 bažnyčios 
zinė, ji turi didelės reikšmės ir 17 bažnyčių turi po ranką. 
Argentinos- gyvenime, o da- ■ Aiskus dalykas, kad čia yra 
linai ir darbininkų gyveni- žmonių apgaudinėjimas, nes 
me laukiama pagerėjimo. : tas šventasis neturėjo nei 17 

B. K. Algimantas, rankų, nei 6 galvų. Į antrą 
Rugsėjo 17, 1930. I klausimą buvo atsakyta 37
Buenos Aires. 1 nūn).

I

t
*

Humoristika
di-

na- 
nu-

VADOVAS Į DANGŲ.
Prastu būti nepatiko. 
Tad išėjo ant šventiko. 
Daug netruko, ir klebonas. 
Skerdžium buvęs, liko ponas. 
Čia viskas geriau atrodo. 
Pinigu už dyką duoda 
Ir da rankas išbučiuoja. 
Be kepurių mulkiai stoja. 
Reikia imti, pakol duoda. 
Nes ateis dienelė juoda.
Kai jie ims bedieviais virsti. 
Reiks klebonui malkas kirsti.

* * *
Pinigėliai plaukte plaukia. 
Vilkas bado dar nelaukia. 
O juk maldą paskaityti. 
Tai ne jaučius ten ganyti. 
Ir sugieda jas gerai. 
Ir užbaigia vis storai: 
Jei surinka kiek balsiau, 
Tuoj mokėti reik brangiau. 
Nes per tokią, sako, gaidą 
Greičiau velnias pasibaido. 
O ir Dievui taip geriau. 
Nes girdėtis daug aiškiau.

duoti prašymą pas Commis- 
sioner General of Immigra- 
tion.

8. Hipnoza beveik nieku
nesiskiria nuo paprasto mie
go. Hipnozos apimtas žmo
gus gali veikti dėlto, kad jo 
miegas nėra pilnas.____

9. Pasauly yra 230 milio
nų katalikų; 227 milionai 
mahometonų; 212 milionų 
protestonų: 157 milionai
stačiatikių ir 15 milionų žy
dų (Maižiaus tikėjimo). 
Taigi, apart katalikų, visos 
kitos tikybos turi 785 milio- 
nus žmonių. Reiškia, iš 100 
žmonių tik 17 katalikų.

10. Taip, galima nusivesti 
kitus liudininkus.

Gyvenimas — kova. Ko
voj darbininkai gali pralai
mėti tik savo pančius.

sf
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UŽDRAUDĖ POLITIKIE
RIAMS PRAKALBAS 

LAIKYT.
Scarsdale, N. Y. — Šio 

miestelio vyriausybė už
draudė politikieriams šiais 
rinkimais laikyti gatvėse 
prakalbas ir kelti triukšmą, 
nes gyventojai esą perdaug 
jau inteligentiški žmonės, 
kad jiems tokie politiniai jo- 
markai butų reikalingi.

I GYVATĖ KIAULIŲ KŪTĖJE.
i v

Jonelis neša kiaulėms ėsti. Su-I
stojęs prie kūtės durų, mato per 

1 pamatą vinguliuoja kažin koks 
sutvėrimas: storume kaip pir
štas, ilgumo sprindis.' o gal ir 
daugiau. Jonelis iš išgąsčio net 
puodą išmetė.

—Tėte, tėte! — sušuko par
bėgės, — kūtėj gyvatė yra!

i —Nu?!
Kas daryti? Vienam eiti bai

su. Pasišaukė kalvi su kuju, pa
siprašė dar koki tuziną vyrų, ir 
kas su kirviais, kas su kačerga, 
išėjo gyvatės mušti. Prieina, 
žiuri—kruta. Visus net šiurpas 
nukratė.

—Na Juozai, kalvis esi, drą
siausias. žiebk! — Juozas tris 
syk giliai patraukė oro kruti-

Klausimai:
1. Kas yra psichotechni- 

ka?
2. Ar Kristus skelbė čyš- 

čių (skaistyklą)?
3. Ateivis, išgyvenęs Ame

rikoje 10 metų prasikalto ir 
tapo nubaustas 14 mėnesių 
kalėjimo. Ar jį išdeportuos, 
atlikus bausmę?

4. Kiek žmogus turi krau
jo?

5. Kas yra hipnotizmas?
6. Kas įrodė, kad pana 

Marija “nekaltai” prasidė
jo?

7. Į Ameriką atvyko stu
dentas. Jis lanko kolegiją, 
bet nori persikelti į kitą. Ar 
imigracijos biuras pavelys 
tai daryti?

8. Kas yra hipnoza?
9. Kokios pasauly 

džiausios tikybos?
10. Žmogus pasiuntė 

turalizacijos prašymą ir
rodė du liudininku, bet da
bar tie liudininkai kažin kur 
išvažiavo. Ar galės jis nusi
vesti naujus liudininkus?

Atsakymai:
1. Tai yra psichologijos j 

dėsnių taikymas praktiškam! 
gyvenimui. Mat, žmonės ne-' 
vienokią turi dvasios sudėtį, j 
ne vienokius palinkimus iri 
gabumus įvairiam darbui.

2. Ne. Skaistyklą sugalvo- ; 
jo kunigai 1482 metais po 
Kristaus.

3. Ne. Jeigu jį antru kar
tu nubaustų už morališką 
nedorumą, tai išdeportuotų. 
Imigracijos aktas sako, kad 
nepaisant kaip ilgai ateivis 
čia išgyvenęs, jei buvo baus
tas daugiau kaip vieną kar- 
tą, deportuojamas.

4. Paprastai, žmogus turi
> iki pusantro ga- 

iliono kraujo. Esamas kūne | 
kraujas sveria apie vieną | 
dvidešimtąją dalį kūno svo- | 
rio.

5. Hipnotizmas yra moks-• X V

las apie hipnoza.

Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš musų 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, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais a>x!a- 
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50.
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 1-18. Kaina $1.25.
3. Arioną Prisikėlimas, parašė J. Prnnskus. 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 256. Kaina $1.50.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveiksią, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Piiaas Orakulas, visokiausių burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3.50.

Policistai be unaro.
Buenos Aires, tai didelis 

ir platus miestas. Pustrečio 
milijono gyventojų gyvena 
apie 30 kvadratinių kilomet
rų plote. Ji dabot ir valdyt 
reikalinga daugelio polici
jos. Bet kariumenei paėmus 
valdžią, policija nusiminė. 
Revoliucijos naktimis, ei
nant Avenida Mayo, policis
tai stovėjo prieduryse pasi
slėpę ir nedrąsiai klausdavo 
praeivių: “Quien manda
aya, policia. o los milita- 
res?” (Kas ten valdo, poli
cija, ar kariumenė). Ir ištie- 
sų, kol išsijojo policiją, tai 
daugely rajonų ir vieni,ir ki
ti valdė, vieni kitiems nepa
sitikėdami. Dabar palikta 
tik ta policija, kuri sugebė
jo gerai laviruoti revoliuci
jos eigoj, o tikėjusieji Irigo- 
veno galybei — pašalinti.

Irigoyenas turėjo didelę 
sargybą.

Irigoyeno gyvenamame, 
rastas visas ginklų arsena- j 
las. Vienoje salėje buvo net 

Į 60 ginkluotų kareivių, o 
priešais jo namus, pas jo 
draugą, užlaikantį valstybi
nės loterijos bilietų agentū
rą, atrasta netik ginklų, bet 
name, prie Calle Brazi], at-

I

£ -ff.

Taigi neškit turtą brangų. 
Apturėsit užtai dangų. 
Už jus menką doleriuką 
Jis pašventins balvoniuką. 
Balvoniukas medžiu buvęs, 
šventas tampa čia pakliuvęs. 
Dangum žmogų privilioja. 
Trimi pirštais peržegnoja. 
Ir sakyk tu jam Į ausi.
Ko sarmatinies labiausia. 
Jeigu nieko nemeluosi, 
Tai tikrai dangun važiuosi.

* *

Kas tam blofui patikėjo. 
Tas brangiau ir sumokėjo. 
Kas gailėjosi skatiko. 
Tam dangaus visai neliko. 
Pinigai stebuklus daro: 
Jie ir velnią tau išvaro. 
Jie ir dangų tau uždaro. 
Kitą velnią pekloj purto. 
Bet paleis už gerą turtą.

♦ ♦ «
I

■ šventus durnus veidan ruko. 
Taip žavėdams jis nutuko. 
Ir krapylu tingiai švaisto. 
Kaip lietum visus aplaisto; 
O kam tėkš jis per akis. 
Tas jau toli nematys. 
Nieko gera iš to nėra,

i Bet gi reikia duot apierą. 
Nors miiionus sumokėjo. 
Nieks dangaus da neregėjo; 
Visi gavo apsivilti, 
Nes aukštyn negal pakilti.

I " ‘ ® 1 •
nėn. užsimojo ir—žach, kad net!j}uo 'Jeno

: kūjis sušvilpė. “Kvi, kvi, kvi’’— 
! sužviegė. subrazdėjo kūtėje 
j kiaulė.
; Atidaro duris, žiuri—gi kiau-
; iės uodegos, kaip nebūta.
j Visi vyrai tada nuleido ran- 
į kas.
Į -------------------------

KAIP ZAKRISTIJONĄ AT
PRATINO NUO DEŠRŲ.

Lietuvos “gazietos” rašo:
A. Panemunės valsčiuj. Rokų 

kaime kas metai kalėdojant pas
kui kunigą važinėja vežimas ja
vams ir kitiems kalėdiniams 
daiktams krauti. Su klebonu' 
drauge kalėdodavo : 
nas. kuriam javai nelabai rūpė
jo. Jam daugiau tiko dešros, ka-, 
bančios po lubom. 1 
zakristijonas neva Šposais nusi-. jus busite ant kelio, kuris pertikrino 
kabindavo dešras ir susidėdavo | _ _ tūkstančius.. . :
i maišą. Vėliau su dešrom išei-; Siunčia Dykai Prirodymui J 
davo.

Vienas ūkininkas
tokį šposą.

Pranešus “špitolninkui,” kad 
atkalėdos klebonas, pagamino 
dešrų, prigrusdamas ’as pakulų 
ir raudonų burokų. Dešros išėjo 
dar gražesnes uz mėsinės. Beka- dėvėt prilaikyto ją

7. Jucda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 209. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmą. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00.______________________________________________________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 206. Kaina $1.60.
10. Tikėjimų Istorija, šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1686 puslapius, urutais 
apdarais. Kaina $7.50.
11. Žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglu-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lali. . Puslapių 1274. Kair.a $13.06.

Jeigu pirksit? šitų knygų nemažiau vertės $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiųskite tiktai $7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1CO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $ 5-00

Musų knygynas yra sudaręs 130 knygų rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. Aitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį- Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kuries senesnės, vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapių. Šitų visų knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunate už $5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar tupme apsčiai. Lauksime užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siusti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3X10 So. Haisted St. Chicago, UI.

i
6. To niekas neįrodė, tik 

popiežius 1854 metais pa- 
skelbė, kad ji 
pradėta.

7' - - -
rią svetimšalis nori persi- Įg 
kelti, yra imigracijos biuro į 
užgirių mokyklų sąraše, tai 
jis gali persikelti. Reikia pa- _________________________ __ ___

----------------------------------------------------------------------- x x s’įT? x S įsi

a

nekaltai” i i
i ra

Jeigu ta kolegija, Į ku- g
8

B

zakristijo-, JEI PATRUKĘS,
baidyk ta dykai

i

l|
KnlčHniant Uždėk ant bile patrukusios vietos, g tkaieaojant Senog af Naujos Didelės ar Mažos, ir |

ir susidėdavo. tūkstančius.

j Kiekvienas patrukęs, vyras, mote- 
ris privalo tuojau? rašyti pas W. S. 

sumanė Ši-1 Rice. 61 So. Main street, Adams,
• N. Y., reikalaujant dykai išbandymui • 
jo puikios metodos. Tik uždėk ją ant i 
patrukusios vietos ir žaizdos užyis 
natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progros 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso. Kokia nauda 

_ > amžių jeigu
lėdojant, jas pastebėjęs zakris- Jums r-®ra reikalo. Kam rizikuot kad 
... . ... prisimest^ gangrina ar kiti pavojaitljonas susidėjo maisan ir 13S1- , nu0 Jgįaj mažo patrūkimo, tokio, ku- 
nešė. Ka jis SU jom darė neži- * ris jau tūkstančius užmeta ant opera- 
nia. bet nuo to karto kelėdojant i 'į“ 
zakristijonas daugiau dešrų ne-, tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra- 
nermkahinriavn ’ žykit tuojaus reikalaudami išbandy-oenukat)inda\o. Inrai dykai šios puikios metodo? pa-

______________ i trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
MUSŲ V \IK AI į ^em’au i^ėtą kuponą.

—Mama! mes su Poviliuku 
žaisim cirką.

—Galit žaisti.
—Mes busim, mama, žvėriu

kai, o tu atlankyk cirką ir žvė-, 
riukus saldainiais pašerk.

S
ir'

sž
5'

5)
6)
7)
8)
9) 

10) 
11) 
12)

I

ŽYDAS VIS ŽYDAS.
—Juozai! kaip tau einas?
—Aš ne Juozas.
—O... Petrai, kaip tavo pati?
—Aš neturiu pačios.
—Ui... tai tavo pati dar mer

ga !...

Šri

f

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

Malonėkit prisiusi visiškai dykai 
jusu stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas

Adresas
Valstija

Pabandyk Dykai

REMOLA
GYDO 

RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampeh—paprastai apvyniotas ir 
užpeeėtytas. Rašykit Henry Thayer

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 

ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.
“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai Įdomus ir 

turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių. rašytojų, literatų.

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

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

Dr. N. Išlondskij.
Ar laisva valia? P. Vaitiekūnas.
1905 metai. K. Bielinis.
"Bludas'’ nepabludusioj šaly. J. Radžvilas.
Didžiojo karo literatūrą. Julius Butėnas.
Natūralizmui 50 metų. Pr. Daugnora.
Kritikas—kuris nesvyravo. J. Ražvilas.
Draugas (poema). Vertė P. Valys. (Sergejus Eseninas.)
Laiškas motinai. Vertė P. Valys. (Serg. Eseninas.)

13) Negyvėlių vieškeliuos. Aušra. Leonas Skaidra.
14) Vėjuota naktis apie kalėjimą. Vincas Dovinė.
15) Iš rinkinio: “Mėlyno vakaro tylus aidai.” Vertė VI. Pilotas. (J. 

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

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

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

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

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros ai. 15

I

žos 
tai

IR GI KOMPLIMENTAS.
—Kokios jūsų žavėtinos ma- 

rankutės! Kaip žiovaujate, 
tur būt bumą pridengti rei- 
abiem rankom? & Co- Cambridre. M

rt.- » » • > •-r.?-? rs •• -- —
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šis paveikslas parodo taip vadinamą Coolidge’o tvenkinį ant Gila upės, Arizonoj. Iš čia bus 

semiamas vanduo laukams laistyt palei tą upę. Mokslininkai apskaičiavo, kad sausros metu ši
tuo vandeniu bus galima palaistyt 100,000 akrų žemės. Tam tikslui yra taisoma didelė irigaci- 
jos sistema. Seniaus kunigai sakydavo, kad norint lietaus, reikia poteriaut. šitas tvenkinys pa
rode. kad Amerikos gyventojai poteriams jau netiki.

- n
LIGONBUTIS NEPA
GELBĖJO VIDURIŲ 

LIGAI
BET NAUJAS IŠRADIMAS 

ATNEŠĖ GREITĄ 
PALENGVINIMĄ...

Komunistų Areštai 
Kaune

I
l

i
Į
! 
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NUOMININKAI PADEGĖ 
GYVĄ MOTERĄ

Vienrankių kaime, Papi-i 
ės vai. gyventoja Barbora-; 
Rutkaitė savo ūkį buvo iš
nuomojusi Jonui ir Marijo
nai Daukinčiams. Ji gyveno 
vienuose namuose, tik kita
me gale.

Rutkaitė su minėtais Dau
kinčiais dėl nuomos buvo 
bloguose santikiuose ir daž
nai susiginčydavo.

Kovo 31 d. Rutkaitė su
grįžusi vėlai i namus, atsi
gulė. Kiek praslinkus Rut- 
eaitė — prabudo nuo spau
dimo galvos. Atvėrusi akis 
pamatė, kad Jonas Daukin
tis ją laiko, o Marijona Dau
kintienė riša rankas. Paskui 
žibalu apipylė Rutkaitės 
drapanas ir išvedę prieme- 
nėn uždegė.

Butkaitė draskydama de
gančius drabužius nubėgo 
pas kaimynus pagalbos, ku
riems pasisakė, jog ją Dau-

(} luo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOJ VIS KEIS
ČIAU, KAIP KITUR.
Lietuvos diktatoriai jav 

sena kalba, kad liaudis rei
kia “priruošti.” Tuomet, 
esą, galima bus daryti ir 
seimo rinkimai. Tais sume 
timais jie užčiaupė lupas 
pažangiajai spaudai ir vi
sais galais platina sava ją.

Taip, išleidę kokią nors 
agitacinę brošiūrą ar kny
gą, tautininkai pundais siun
čia policijai, viršaičiams, se
niūnams ii- kitiems ir šie, ne 
kad loska, turi tą “literatu 
rą” išplatinti, žinoma už pi
nigus.

Inteligentams “literatū
ra” siunčiama apdėtu mo
kesniu. Jeigu gauto siunti
nio neišpirksi, busi jau ne
ištikimas valdančiajai parti
jai ii prie pirmos progos pa- 
teriosi tarnybą.

Ne tik atskiriems inteli
gentams toki .siuntiniai siun
tinėjami. "Lietuvos žinios” 
rašė, kad “Varpo” spaustu
vė gavo iš Smetonos “raštų” 
leidėjų laišką, kuriame rei
kalaujama, kad iki tai ir tai 
dienai pranešti kiek spaus
tuvė tui’i darbininkų ir kiek 
tomų “Smetonos raštų” pri
siųsti.

Charakteringas šiuo klau
simu Širvintų valsčiaus mo
kytojų atviras laiškas. Jis 
skamba taip:

“Širvintų valsčiaus pra
džios mokyklų mokytojai 
susirinkę pasitarti pedago
giniais klausimais ir kitais 
mokyklų reikalais tarp kit
ko konstatavo faktą, kad at
skiri asmenys ir organizaci
jos be jokio atsiklausimo 
siuntinėja pradžios mokyk
lų Rūkytojams knygas ap
dėtu mokesčiu, arba tiesiog 
reikalaudami jas išpirkti, 
rašo atskirus lapelius su pa
moktais ir neatsilyginusius 
žada pristatyti švietimo mi
nisterijai kaipo nerangius 
mokrtojus.”

Tcliau, mokytojai sako: 
(1) kad jie suprantą knygos 
reikšmę, vienok maža alga 
neleidžia kiekvieną knygą 
Įsigyti; (2) mokytojai esą 
laisvai apsisprendę pilie
čiai ir gali pasirinkti knygą 

, sulygsa.vo skonio; (3) aky- 
plėšiškas brukimas 
gos, dar su “moralais,
gauna mokytojų ambiciją: 
(4) mokytojai pripažįsta 
reklamą, bet protestuoja 
prieš prievartą; ir (5) atsių
stas be sutikimo knygas lai
kysią paaukotomis mokyk
lų bibliotekoms.

Už tuos tarimus, žinoma, 
nevienam teks iš mokytojų 
pasitraukti.

'C

šiomis dienomis žvalgy
ba sulaikė žinomus Lietuvos 

j komunistų partijos narius: 
i Šukį Po vii į, Puodėnaitę Ve
roniką, Vainerį Maišą, Ja
kobą Vincą, Šmsrkovičaitę 

! Cha ją, Bušeli Genochą, Cha-
zeną Jokelį ir Cviką Eliją. 

Kratos metu pas Šukį ras
ta komunistinės literatūros 
ir mašinėle rašytas refera
tas 13 metų spalių revoliu- 

j ei jos sukaktuvėms paminėti, 
Įkuriame aprašomi komunis
tų nuveikti darbai per 13 i 
metų laikotarpi. Referatas: 
yra paskirtas komunistų' 
konferencijai, kuri turėjo' 
Įvykti Kaune 13 metų su
kaktuvių planui parengti, 

j Neleisti šiai konferencijai 
Įvykti, kriminalinės polici
jos paminėti iniciatoriai bu
vo sulaikyti. Paminėtas re
feratas, kaip matyti iš pada
lytų jame ranka ištaisymų! 
ir mašinėlės šrifto, Šukiui j 
buvo atsiųstas iš kaimyninės 
valstybės. Lietuvos komuni
stų partijoj Šūkis užima 

Icentralinio komiteto sekre- 
jtoriaus vietą. Šias pareigas 
i pradėjo eiti po to, kai buvo 

Lietuvos valstybės suimtas “Vereliunas”—Jan- - - - -K A 1 - ! 1 _ - T _ A ___ X.*_ 1__ t
darbus apžiurėjo ir i Kazys. Rastas pas Šukį vi- 

. ~ . rė. Pasiliko tik pavasarinin- kur juoda korta — išlošia i atidarė naująjį plentą. >dauspasas pasirodėsuklas-
Praslinkus vienai sąvaitei, fcų kuopa, kurių vietos kuni- susitartą sumą pinigų. Be-! Spalių 11 d. paskirti duįtuotas ir Šukio asmenybė 

agituodamas per pa- veik visuomet žiūrovai pra- Į nauji Klaipėdos direktorijos j aiškinama.

j

I

KLAIPĖDOS NAUJIENOS
Klaipėdos uostas po tru

putį tobulinamas. Be to, čia 
statomi šaldytuvai. Tarp 
Klaipėdos ir Švėkšnos nu- 

Musų Drau- statęs staliuką “meisteris” tiestas plentas. Šiomis clie-
„ Kultūros” būrelis, demonstruoja tris kortas, nomis Lietuvos ’

Kė, kad Rutkaitė pati apsi- p0 smetoninio perversmo Dvi raudonos, viena juoda, kontrolierius p. Matulaitis i kauskas Antanas ir Šimkus 
pylė žibalu rubus ir užside--vi£OS organizacijos užsida- Žiūrovai lošia. Jei atspėja šiuos - - — —  ■— — — — ■ — ■   — ■■ * A • 1 , • T •• 1 • 1 l 9^ ^9 J * T

IŠ LEIPALINGIO PA- | VIEŠAI VAGIA.
DANGĖS. j Mariampolėj, turgaus, ari

Pirmiau Leipalingy veikė I jomarkų dienomis, turga-; 
Socialdemokratų Partijos I vietėj visuomet rasite būrelį

kinčiai apipylė žibalu ir už- skyrius, socialistinės jauni- žmonių, kurių centre, pase
degę išvijo. mo sąjungos

Klausiami Daukinčiai sa- gas” ir “F”*'

gusi išbėgo į laukus.

Rutkaitė pasimirė. dgllUUtlclIlldb pcl Ųd’iVClA V iOU.Uilieu Z<iUlUVdl pid“ į liauji lYiaipcuvc vljj vmvi ijvr , 
Rugsėjo 27 d. šioji byla mokslus ir kalėdodamas po i lošia. Kad biznis geriau eitų, Į nariai: pp. Šulcas ir Žygan-; 

buvo nagrinėjama Šiaulių kaimus, surinko kelius de- į “meisteris” turi kompanijo- . das.
apygardos teisme. sėtkus. Bet ir jie nieko ne-!ną. kuris būdamas žmonių ------- 3------

Daukinčių vaikai pripaži- veikia. Sumoka nario mo- • tarpe, kaip nieko nežinąs, PERŠOVĖ KOJĄ.
no, jog “mama” surišusi 
Rutkaitę, o “papa” apipylė 
žibalu ir padegė.

Teismas abudu Daukin
čius pripažino kaltais ir nu
baudė kalėjimu iki gyvos 
galvos.

_____ ___________ mo- ’ tarpe, kaip nieko nežinąs, 
kęsti, ir baigta. Tiesa, kar-į dažnai lošia ir išlošia. Tuo 

' 1. patraukia kitus. Bet, kaip 
sakiau, kiti visuomet pralo
šia. Mačiau, kaip vienas vy
rukas, per kelias minutes 
įkišo 30 litų.

tais suruošia vakarą, žadė
dami Įsteigti knygynėli, ar 
kokį kryžių pastatyti, kurių 
yra jau pilnos pakelės, bet 
pinigai vis kaž kur sudyla. 
Darbo žmonės neorganizuo
tai gyvena — lyg ko laukia.

KAIP BUVO RENKAMA
“MISS UTENA.”

Vieną gražią rugsėjo die
ną Utenoje -pasirodė šaulių 
teatro kaukių baliaus ir 
“Miss Utenos” rinkimų afi
šos. Pagaliau ir uteniškiai iš
vys savo širdžių raganą, kaž
kas tarė. Bet su “Miss” išėjo 
visai nepagirtinai.. Mat, pa
kvietimus gavusių gražuo
lių ir šiaip “bajorų” visai 
mažai teatšilankė. Vis dėlto 
keletas šposininkų pradėjo 
reikalauti, kad butų renka
ma nors šio vakaro miss. At
sirado rengėjų paskirta ko
misija, kuri nežiūrint daly
vių protesto, baliaus karalie
ne paskyrė Vaitulevičienę, o 
kad kitataučiai “nesukiltų” 
savo kandidačių nepravedę, ’ 
dar paskyrė dvi freilinas — iki’20 dienai šuškaitrtaapie 
paneles M. Valavičiūtę ir 30 peštynių beveik vien Ro- 
Vainaitę. Ir taip vietoje kiškio valsčiuj 
skelbtos miss Utenos, — 
turim vieną ponią ir 
miss!

NUBAUDĖ ŽMOGŽU
DŽIUS.

Naumiestis. Apygardos 
teismas Naumiesty svarstė 
bylą A. Švedo ir Račiukai- 
tienės, dalyvavusių nužudy
me J. Račiukaičio, Sintau
tuose. Teisme abu kaitina
mieji išsyk kaltais neprisi
pažino, bet liudininkams da
vus prieš juos aiškių paro
dymų — prisipažino. Apy
gardos teismas A. švedui 
priteisė 15 metų, o Račiu- 
kaitienei 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

KAIP GYVUOJA NEOR
GANIZUOTAS JAUNI

MAS.
Rokiškis. Nuo rugsėjo 7

VIRŠAITIS SUMUŠĖ 
SENIŪNĄ

Jurbarkas. Rugsėjo 20 d.! 
prie mieruojamo kelio buvo! 
Jurbarko valsčiaus viršaitis! 
Ant. Vabalas, kuris paliepė! 
vilkti grandį seniūnui Simui į 
Lend -aičiui. šis griežtai at- ‘ 
sisaki, sakydamas: ar aš ta-j 
vo bernas! Viršaitis A. Va-i 
balas pasijuto Įsižeidęs iri 
pradėjo lazda mušti seniu-Į 
ną. Matę žmonės tokiu vir- į 
šaičio elgesiu baisiai pasi
piktino.

į“Per pastaruosius du 
metu aš kar.kinausi su 

Isavo viduriais, vidu
rių užkietėjimo ir ne- 
Ivirškirjmo,” rašo p. 
J. McCurdy, U’oods- 
town, N. J. gyvento
jas. ‘‘Išbuvau ligoni
nėj 4 savaites ir be
veik išėjau tas pats 
kaip ir įeidamas. Tri- 
nerio Kartus Vynas 

man daug oage'b&jo. Labai man 
daug palengvino.”

Tai nepaprastas daržovių receptas, 
kurį gydytojai rekomenduoja, pasižy
mėjęs už nepaprastų galėjimų išvalyt 
apsunkinimus keturiose pavojingose 
vietose — pilve, pūslėj, kepenyse ir 
žarnose. Už tai tas suteikia greitų pa
lengvinimų surugusiems viduriams, 
nuo rėmens ir užkietėjusiems vidu
riams. Trinerio Kartus Vynas turi 
Uuckthorn, Cascara. Malt Eztract ir 
California Vyno — visi tyrus daržo
vių ekstraktai.

Jsigvkit NEMOKAMĄ
Bandymą

čia yra musų neoaprastas NEMO
KAMAS ’ ’ '

Į prašykit 
Trinerio 
nurodyta 
nejausit _ _
rr.et sugrųžinkit kas liko ir atsiiipfcit 
savo pinigus! Pabandykit šitų stebė
tinų bandymų dabar, tuoj, šiandien!

bundymo pasiūlymas. Pa
savo vaistininko bonkutčs 
Kartaus Vyno. Imkit kaip 

per 10 dienų. Tuomet jei 
stebėtino pagerėjimo, tuo-

TRiNER'S 
BITTERWINE

Patogi ir Linksma Kelione į
LIETUVĄ

IŠTRAUKĖ ŽIRGUI 
LIEŽUVI-

Vepriai.’ Nesenai čia i mie
steli atvažiavo vienas ūki
ninkaitis, pasikinkęs jauną, 
gerai iššertą arklį. Miestely

PERŠOVĖ KOJĄ.
Velmakalnio girininkijos 

eiguliui Reškui Jonui, gyve
nančiam Kazlų-Rudos kai- 
me, Antanavo valsčiuj, ap- pastebėjo, kad arklio liežu- 
žiurint. savo eiguvą, miške, vis įkliuvęs Į žąslas. Prisiri- 
nežinomi piktadariai peršo
vė dešinės kojos keli. Sužei
stasis paguldytas Mariam- 
polės ligoninėje.

KŪDIKIS PADEGĖ 
KLOJIMĄ.

Mikališkio valsčiaus, Jes- 
trakio kaime kilo gaisras ir 
sudegė Kulvinsko kluonas 
su nekultais javais ir ūkio. __________ x
mašinomis. Kluonas neap- draudė kunigams vartot spi- 
Jraustas. Savininko apskaL ritinius gėralus ir kortų loši- 
eiavimu, nuostolių padaryta mą per visus atlaidus, reko- 
3,000 litų. Nustatyta, kad lekcijas ir dekanato konfe- 
kluoną padegė savininko 3 ■ rencijas. Kitomis dienomis, 
metų duktė. , reiškia, gali gert, kortuot,

--------------- uliot.

I

šęs prie tvoros, norėjo piely- 
čia žąslas perpiauti, bet ark
lys galvą truktelėjo ir iš
traukė visą liežuvį.

KUNIGAMS UŽDRAUDĖ 
GERTI IR KORTUOTI.
Vilniaus arkivyskupas už-

PAILSĘS?
Esorka Suteikia Naują 

Gyvenimui Prasmę!
Jeigu jūsų virškinimo siste

ma tinkamai veikia, jus sralite 
daasr žaisti, dauar dirbti ir pil
nai džiaugtis gyvenimu. Var
tokite Esorka. laiko įrodytą 
toniką. kad palaikyti normalų 
virškinimą. palengvinti pilvo 
pakrikimus ir pasalinti konsti- 
paciją. Klausk savo aptieki- 
ninko.

VIS LINKSMI VYRUKAI.
Venskunas (Balbieriškio, 

valse., Budos kaimo) pada- i 
rė savo namuose “gužynę.”! 
Įsilinksminę vidurnakti susi
pešė. Bražinskas Kazys iš Uii
Rudžių kaimo, II Gudelių keh automobiliai ir poli- 
valsčiaus, revolverio šuviu !CŪOS i^iotorciklas. Nuostolių 
užmušė Venskuną Antana. 27,000 litų.
Užmušėjas nuo policijos įį, ~ į,jri. ““ 
slapstosi.

je. Pasidavė 
me^ teisman šių kaimų jauni- 
^vi mas: Litviniškio 5, Ruopiš- 

! kio 2, Alsėtos 3, Didžiosios 
_ _ . ... i 3, Kulkliečiu 3, Narkunų 7,

UŽPUOLĖ VALTININKĄ.;Ragelių 28, Pakalniškio 1. 
i Aną dieną nežinomi pik-;Liudininkų bus iššaukta virš 
'tadariai netoli Babtų revol-j šimto. O kiek degtinės busi • • 1 * 1 1 • 9 T • i O T • * L- - 2 _ _ 7 -w-ye r,į vertais gąsdino valtininką ir Į išgerta? Jei butų jaunimas sužeistas

ŽIAURIOS MUŠTYNĖS.
Seredžius. Sekmadieni 21 

rugsėjo Seredžiuj vakarėly
je susitiko statybos darbi
ninkai su miestelėnais. Be
šokdami susipyko ir pradė
jo muštis. Per muštynes vie
nas užmuštas ir vienas sun-

reikalavo, kad juos perkel
tų per Nevėži. Valtininkas 
aiškinosi, kad visus iš karto 
perkelti negali, nes maža jo 
valtis esanti. Tada piktada
riai patys pasiėmė valtį ir 
perplaukė per Nevėžį.

Manoma, kad tai busią iš 
kalėjimo pabėgę kaliniai.

organizuotas ir disciplinuo
tas, to nebūtų. I

NUSIŠOVĖ DARBI
NINKAS.

Smilgiai, Rugsėjo pra
džioj miestely nusišovė, dir- £yv-, „ o_ ...
bęs prie vieno namo statv- c,a,.vta uz -7,000 litų, 
mo, darbininkas.

I I
i

GRĮŽTA EMIGRANTAI.
Kupiškis. Pavasarį nema

žai emigrantų buvo išvažia
vę Į Uragvajų ir Braziliją.

Dabar, kaip teko sužinoti 
iš palikimų šaltinių, dauge
lis j? u grįžta ir iš Argenti
nos. Kaip matyt, ir ten ne
kokie pyragai.

KOMUNISTŲ VĖLIAVA.
Kaune prie Tilmanso fab

riko rasta iškelta su obal- 
siais komunistų vėliava. Po
licija jieško, kas tą vėliavą 
butų galėjęs iškabinti.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creontulsion. sušvelnintas kreozo
tas. kuris yra priimtas vartoti. 
Creomtilsicn yra naujas rnedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu: jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir vi'okių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“fhi.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tu vartojant jj taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

išvedu
Amerikos
Linija

(Swedish American Line)
Patogus ir greitas susisiekimas 

Dideliais. Naujais ir Moderniškais 
Motorlaiviais

New York—Klaipėda 
(Per Gothenburgą)

Praleisk Kalėdas Lietuvoj
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 Ne* Yorko:

M. S. KUNGSHOLM ... Lapkričio 8 
S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29
M. S. GRIPSHOLM ... Gruodžio 6

S. S. DROTTNINGHOLM Gruodž. 27
Informacijos ir iliustruotas efrku- 

lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tą, arba:

SWEDISH AMERICAN 
LINE

10 Statė Street, Boston, Mass.

SUDEGĖ MECHANIKOS 
DIRBTUVĖ.

Šiauliuose, Dvaro gatvėj, 
sudegė Lukoševičiaus auto 
mechaninė dirbtuvė. Sude-

JI

I

1
1

I 
I

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ
Tiktai

»' Greitas
Paikus I-a i vai
Švarumas ir Patogumas —
l.aivy Išplaukimai 

“UNITED STATĖS
“HELLIG OLA V” 
“OSCAR II”..........

Vieninteliu Lietuvos Jaros Kelia 
per KLAIPĖDĄ

susisiekimas via Kopcnhagen 
Ganėtinai Gero Maisto

___ Malonus Patarnavimas 
Iš Ne* Yorko

S. S. ‘T'NITEI) STATĖS” .... Lapkričio 1 
S. S. “HELLIG OLA V” ......... Lapkričio 8
S. S. “OSCAR II”................... lapkričio 22

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo 
agenta arba:

SCANEHNAVIAN AMFRICAH LINE
27WHITEHALL ST. 248 WA$HIM&TON ST. 130 N. LA SAULE ST.

Į_NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICA&O. ILL.

t nuolatos pavargę
Tas nuolatinis iautimasis pavargu

siu ir nusikamavusiu, ar abelnai men
kos sveikatos, paeina nuo nusilpnėju- 
sio, pakrikusio stovio, pasidariusio 
dėlei konstipacijos nuodų. Iffikite 
Nuga-Tone ir a sikratykit jo, pirm 
negu jis pavirs chronišku ir prives 
prie daug rimtesnes padėties. Nuga- 
Tone išvalo kūną nuo tų nuodų, kurie 
ardo sveikatą ir padaro gyvenimą 
skurdų, tada jūsų apetitas pagerėja, 
išnyksta virškinimo nesmagumai, jū
sų miegas bus poilsingas ir atgaivi
nantis ir jus pasijusite kokis buvote 
pirmiau.

Kartais būna didelis abelnos svei- 
i katos pagerėjimas paėmus Nuga- 
Tone tik per kelias dienas, taio grei
tai jis veikia ir jeigu jūsų sveikata 

’ ' ’ , kokia ji turėtų būti, jas 
turite pabandyti Nuga-Tone. Jus ga- 

... ' i yra par
davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturi jų stake, paprašykit jį užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

ŠEDUVOJ SUDEGĖ 
MALŪNAS.

Rugsėjo 21 d. Šeduvoj su- ?ėr.a tokia-
- _ « -j . Ijtiuc vsinuy ti .N ui;d-1 mjldege Gabrylos malūnas ir nte gauti jį kur tik vaistai 

namas. Nuostoliu pa-------------------------------- (

■

į

i

Pajauta
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne. Kaina $1.50.

LINKSMYBE IR 
UŽDARBIS

Tie muzikantai, kurie 
groja ant to stebėtino 
instrumento — yra už
tikrinti dideliu popu- 
liariškumu ir paverti
mu nubudimo į links
mybę. Toji accordion 
pati per save yra pilna 
orkestrą. Musų accor- 
dionai rankoms padir
bti ekspertų mechani
kų, liežuvėliai gero plie 
no, tur gražius balsus. 
Kainos žemos. Dykai 
pamo1’"* ir katalogas. 
I takia n Accordion Co.

323 W. I’olk st. Dp. 48, 
CHICAGO, ILL.

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidėkite prie musų biie vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į

LIETUVĄ
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiais garlaiviais, kurie 

išplaukia iš New Yorko
BREM EN 

GRUODŽIO 6 d.
EUROPA

GRUODŽIO 16 d.
MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 

LIETUVĄ
> Arba keliaukite populiariu 

kajutiniu garlaiviu
BERLIN .. Gruodžio 11 d.

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentų arba

NORTH GERMAN
LLOYD

65 Statė St., Boston
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[Vietinės Žinios
UŽ KĄ REIKIA 

BALSUOTI?

Bus socialistų mass-mitin- 
gas.

Ateinantį penktadienį, 31 
spalių, 8 valandą vakare 
bus socialistų partijos masi
nis mitingas Lorimer Hallėj,. 
Treųiont Temple. Jaunuju; 
socialistų lygos choras dai-; 
nuos revoliucines dainas, oį 
kalbėtojai aiškins ateinan-1 
eių rinkimų prasmę. Kalbės 
socialistų kandidatas į Mas
sachusetts gubernatorius 
drg. Alfred Baker Levis, 
kandidatė į vice-gubemato- 
ius draugė Edith M. Wil-1 

liams ir kandidatas į Jungti
nių Valstijų senatorius drg. 
Sylvester McBride. Visų 
darbininkų pareiga yra da
ly vauti šitose prakalbose ir 
susipažinti su socialistų par
tijos reikalavimais.

Sovietų valdžia apskundė 
Bostono bankus ant 

$7.000,000.
Suffolk Superior teisme, 

Bostone, Sovietų valdžios 
Įgaliota advokatų firma ap
skundė 3 didžiausius Bosto
no bankus, reikalaudama 
$7,000,000 atlyginimo už 
padėtus jos pinigus Londo
no Middland banke. Skun
das sako, kad 1918 metais 
Sovietų valdžia padėjusi į 
minėtą Londono banką vie
ną sykį 847.000 svarų ster
lingų, o kitą syk 42,755 sva
rus. Priskaičius iki šiol susi
rinkusius procentus, tų pi
nigų esą pasidarę jau $7,- 
000,000, bet Londono ban
kas atsisako juos Sovietams 
grąžinti. Taigi Sovietų val
džia dabar traukia teisman 
Londono banką ir kartu 

w r__  skundžia 3 Bostono bankus,
Šita nelaimė prislėgė kurie buvo tų pinigų globė-

I

f ;

KILL
PIGIAI PARSIDUODA 6 ŠEIMYNŲ 
STUBA. Gražioje vietoje, prie pat by
rių. Gaza.s ir Elektriką. Sutiktų mai- 

I nyt ir ant „farsuos netoli Bostono.
Klauskite “Keleivio” ofise. (45)

Chmielinskienė suvažinėjo
i moterį.
į Jeigu jau kam gyvenimas 

Lapkričio 4 dieną visi pilie- nesiseka, tai nesiseka. Štai, 
lenkų dienraščio “Kuryer 
Codzienny” leidėjo Chmie- 
linskio šeimyna. Nelabai se
nai jų dvi jaunos dukterys 
žuvo automobiliaus katas
trofoj. Dabar gi pati p. 
Chmielinskienė susirgo ir 
buvo nuvežta • ligoninėn. 
Truputį pasitaisius ji griže 
automobilium namo ir suva
žinėjo moterį ant kampo 
Commomvealth avė. ir St. 
Mary st. Moteris buvo par- 
mušta ir be žado nuvežta li
goninėn. Jos gyvybė pavo
juje. f . ’ ' _
Chmielinskių šeimyną da jais, 
labiau.

i

Į

čiai eis prie urnų.
Ateinantį utarninką, 4 

lapkričio dieną, bus valdi 
ninku rinkimai ir prie to da 
Massachusetts piliečiams 
bus pavestas prohibicijos 
klausimas balsuoti.

Renkant valdininkus, mes 
patariam visiems balsuoti 
už Socialistų Partijos kandi
datus. Štai jų vardai ir į ko
kius urėdus jie kandida
tuoja :

Alfred Baker Levvis, į 
Massachusetts valstijos gu
bernatorius.

Edith M. Williams į vice 
gubernatorius.

Albert Sprague Coolidge 
Į valstijos sekretorius.

Walter S. Hutchins į val
stijos iždininkus.

Harry Fieldman į audito
rius.

John Weaver Sherman 
attorney general.

Sylvester J. McBride 
Kongreso senatorius.

Darbininkai privalo bal
suoti už socialistus dėlto, 
kad tik socialistai teisingai 
už juos kovoja. Štai tik ke- 
liatas reikalavimų, kuriuos 
socialistai stato savo pro
gramoj :

(a) Įvesti pasenusiems 
darbininkams pensiją. Kiek
vienas darbininkas, susilau
kęs 60 metų amžiaus, priva
lo gauti iš valstijos pragyve
nimo algą iki pat mirties.

(b) Pakelti privalomojo 
mokymo amžių vaikams iki 
16 metų. Tas duos darbinin 
kų vaikams daugiau apšvie- 
tos ir paliuosuos daug darbų 
suaugusiems darbininkams.

(c) Apdrausti darbinin
kus nuo bedarbės, taip kad 
darbo netekęs žmogus galė
tų gauti pašalpą iš tam tikro 
fondo.

(d j Pakelti algas.
(e) Sutrumpinti darbo va

landas.
(f) Panaikinti teismų in 

džionkšinus prieš streikus.
Kapitalistai nekuomet ši

tų dalykų darbininkams ne
įves, nes tai priešinga kapi
talo interesams. O be tokių 
reformų darbininko būvis 
niekad nepagerės. Taigi rei
kia balsuoti už tokią parti
ją, kuri šitų reformų reika- • T—k • > • 1 1 le

Žada nuimt nuo kelių 
20,000 automobilių.

Automobilių registracijos 
viršininkai sako, kad greitu 
laiku busią atšaukta apie 
20,000 registracijų. Reiškia, 
tiek automobilių Massachu
setts valstijoj bus nuimta 
nuo kelių, nes savininkai ne
pasirūpino sutaisyt kaip rei
kia žiburius ir stabdžius.

Dainininkas Butėnas 
areštuotas.

Vos savaitė atgal Lietu
vos operos dainininkas, Jo
nas Butėnas, turėjo South 
Bostone koncertą. Dabar 
komunistų “Laisvėj prane
ša su dideliu džiaugsmu, kad 
p. Butėnas jau areštuotas. 
Policija paėmusi jį “Vieny
bės” koncerte Brooklyne. 
Varantą jo suėmimui išėmu
si jo žmona, dėl to kad jis 
apleidęs ją su vaikais ir ne
duodavęs užlaikymo.

Taip pasakoja “Laisvė.” 
Bet Brooklyno “Vienybė” 
nesako apie tai nei žodžio, 
nors apie savo koncertą ir 
apie p. Butėno dainavimą ji 
rašo gana plačiai.
“Tarpininko” redaktorius 
išvažiavo prie “Vienybės” 

dirbti.
“Vienybė” praneša, kad 

prie jos “štabo” pradėjęs 
dirbti Rokas židžiunas, ku
ris pirma vedė ėjusį South 
Bostone “Tarpininką.”

“Tarpininkas” gi. virtęs 
iš mėnraščio sąvaitraščiu, 
jau kelinta sąvaitė nebepa
sirodo.

Moteris sudeginta, vyras 
surištas.

Po numeriu 32 Portland 
st., Cambridge, pereitą są
vaitę kilo ugnis. Kada pri
buvo ugnagesiai, jie rado 
prie durų gulintį ant žemės 
tų namų gyventoją Furta- 
do. Jo rankos ir kojos buvo 
surištos ir burna užkimšta, 
kad negalėtų išrėkti. Jis bu
vo pusiau be žado. Gi mie
gamam kambaiy lovoje bu
vo sudegusi jo žmona. An- 
tonia Furtado, 32 metų am
žiaus moteris. Policija ma
no. kad tai piktadarių dar
bas.

ą

L. S. S. 60 kp. nepaprastas 
susirinkimas.

Subatoje, lapkričio 1 d. 
lygiai 8 vai. vakaro, “Kelei
vio” ofise įvyks nepaprastas 
LSS. 60 kuopos susirinki
mas.

Visi kuopos nariai būtinai 
prašomi dalyvauti, yra svar
bus reikalai. Komitetas.

NEPAPRASTAS VA
KARAS

Įvyks Lietuvių M. Žiny- 
čioj, nedėlios vakare, Lap- 
kričio-Nov. 2-rą, 7:30 vai.
Šiame vakare dainuos žymi 
dainininkė p-lė A. Terizian, 
armėnų tautos, taipgi visas 
programas bus įvairus muzi
koj. Kviečiame visus ateiti. 
Įžangos nėra.

NAUJI

VICTOR
RADIO

Vienintelis, geriausias ir> pil
nutėlis Muzikos Instrumentas 
Namuose. Trys Instrumentai 
vienume —Victor Radio, Victor 
Eiectrola ir Victor Namų Re- 
korduoto.jas. kur galima įsidai- 
r.uot Rekordus namieje tokius, 
kokius nori ir ką nori. Garso 
perduotojas yra dideliai page
rintas ir išduoda labai švelnų ir 
malonų balsą. Kabinetas pada
rytas su klasišku skoniu iš Wal- 
nut. vienieruotas. Užeikit pasi
žiūrėt.

PROHIBITION
REPEAL BABY VOLSTEAD L AW

QUESTION O

vote YES
Constitutional Liberty Leaguc, 53 Štate Street. Bosion

C. S. RACKEMANS. Pre#. F. R. BANGS. Sec’y.

“HALLOtVEEN”
V

Rengia Gabijos Choras 
Pėtr.yčios vakare.

I

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

Už PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darba. Kurkite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor st.. Su. Boston, Mw 
Tel. So. Boston 1396-M.

Telefonas Columbia 6655

H. A. WALKER 
MOVING CO.

FURNITURE ąnd PIANO MOVERS 
I toliniesnias vietas arba arti. * I

Geras Darbas.
Storage
11 R1LL ST.

Reikale kreipkitės prie 
gerą patarnavimą.

.724

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

I

Cambridge’aus policija 
pradėjo vajų prieš tuos žmo
nes, kurie laiko savo auto
mobilius ištisą naktį gatvė
se. Dėl šito prasikaltimo pa
nedėlį buvo pašaukta teis-

SPALIO-OCTOBER 31 D., man įo5 automobilistai.
Lietuvių Salėje, 

Kampas E ir Silver Sts., 
So. Bostone.

Malonėkite visi vyrai ir moters da
lyvauti.

NAMAS 8 RUIMU. VASARNAMIS 
4 RUIMU IR GARADŽIUS, PARSI
DUODA. Platesnių informacijų klau
skime GEO H VVHYNOT

1382 Centrai st., Stoughton. Mass.

KAM REIKALINGAS SENYVAS 
ŽMOGUS? Galiu atlikti prie namų 
pentoriaus, karpenterio ir popieriavi 
mo darbą. Sutikčiau važiuoti ir ant 
ūkės. (44)

STANLEY Kl'RAUSKAS
301 W. Fourth st., So. Boston. Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Būna atdaryta ir šventomis dieno

mis Biznis geras. Savininkas turi ki
tą užsiėmimą ir turi greitai parduot. 
Dėl gyvenimo namai yra prie storo; 
renda pigi. Savininką galite matyt 
nuo 5 vakarais. (44)'

K. S. RAPALAS
38 l'nion st., Cambridge. Mass.

i LIETUVIŠKA 
BUČERNE

• Užlaikome geriausią tavorą
I parduodame pigiausia kaina. M ė-j
• sos visuomet šviežios. •
t Taipgi užlaikome šviežius die-j
• gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. i 
l Pagardinimui Chop Suey, var-J 
t tokit China Boy Soy Sauce, 15c. Į 
{už bonką.
• Lietuviški skilandžiai ....sv. 35c i
I Švieži sūriai nuo farmų. Į
• Visokį tavorą pas mus galite gaut i
J pigiai ir gerą. •
• J. PATKAUSKAS 
» STRAND CASH MARKET
• 331 BROADU AY, SO. BOSTON.i 
t Telefonas: So. Boston 0551.

I
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Bostono žydai pradėjo 
rinkti pinigus savo pašalpos 
fondui. Nežinomas aukoto
jas paaukavo $65,000.

i

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, E Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

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

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.
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(SEYMOUR)
COM MON V, E A LT H AVĖ. 

BOSTON, MASS.
Tel. Kenmore 1145.

Valandos: nuo 2—4 ir 7--8.

536

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vuk. 
NEDALIOMIS:

! 1 ▼. pc pietą
Semdcmis iki 12 dieną. 
Ofisas “'Keleivio” name.

141 Broadw«y, tarpe C ir D 8C, 
80. BOSTON, MASS.

»
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Telefonas: So. Uostos 1658. §

Bay View Motor? 
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočunas
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobiHBi 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine t 

Reikale kreipkitės ir gausit įf 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight at, 
SOUTH BOSTON. MASS. Q

| DR. J. MARCUS
| Iš MASKVOS IR KAUNO
• Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 

moterų ir vyry, kraujo ir odos.
Elektriką ir 606 gydoma

jei reikalas.
! 261 Hanover SU Boston. Mass.

1 »Tel.: Richmond 0368, Gar. 5437.
1 Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 

t j j Nedėiiomis iki 4 vai. po pietų.
' I- - - - - J ■ -1--- ---- -

&In- •
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lietuvs Gptsmetnstas

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

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

Stanisiovaitukas vėl 
uždarytas.

Viktoras Stanislovaitu- 
lauja. Reikia balsuoti už so- kas, kuris angliškai vadina- 
cialistus. si “Stanwhite” ir yra žino-

Toliaus eina prohibicijos mas kaipo lietuviškas “Hou- 
klausimas. Nors mes nesam 
svaiginamų gėrimų šalinin
kai, bet kadangi dabartinė buvo sugautas Washingtone 
prohibicija virto biauriau- ir pargabentas atgal į Bos- 
sio grafto ir piktadarybių toną. Šį panedėlį Suffolko 
dirva, o girtuoklystės nei 
kiek nesumažino, tai juo 
greičiaus ji bus atšaukta, 
tuo sveikiau bus visiems. 
Taigi mes patariam balsuoti 
už prohibicijos atšaukimą.

Ant balsavimo blankų 
prohibicijos klausimas bus 
paženklintas taip “Question 
No. 2.” Šitą klausimą bal
suokit “Yes.”

Tiesa, tai nėra federali
nės prohibicijos klausimas, 
bet valstijos. Dabar Massa- 
chusetts valstijoj yra taip 
vadinamas “Baby Volstead 
Act,” kuriuo eidama valsti
ja padeda federaliniems 
agentams prohibiciją vykin
ti. Kada šitas įstatymas bus 
atšauktas, tai valstijos ir 
miestų viršininkai bus nuo 
prohibicijos paliuosuoti.

Taigi gerai įsidėmėkit: 
ant balsavimo blankų ties 
“Ouestion No. 2” bus padėti 
du žodžiai: “Yes” ir “No.” 
Padėkit kryželį ties žodžiu tilto automobilius apvertė 
“Yes.” Tai reikš: yes, prohi 
bicijos įstatymą reikia at
šaukti.

dini,” pabėgęs kelis kartus 
iš kalėjimų, šiomis dienomis

apygardos teismas krimina 
lems byloms nuteisė uždary
ti ji bepročių ligoninėje 
Bridgewatery.

j Parsiduoda rakandai.
Po numeriu 253 Broad- 

way parsiduoda už pusdykį 
pavartoti rakandai: parlio- 
rio setas, dainingruimio se
tas, gramafonas ir kiti daly 
kai. Paklausti “Keleivio” 
ofise.

Marbleheado pakrašty 
prohibicijos agentai sugavo 
18 butlegerių iškraunant 
degtinę iš laivo. Visi areš
tuoti ir pastatyti po $72,000 
kaucijos.

Ant VVashingtono ir New- 
bury gatvių pereito nedėl- 
dienio naktį buvo išplėštos 
kelios moteriškų drapanų 
krautuvės.

Nakties laiku ant Warren

vežimą su pienu ir nesusto
jęs pabėgo. Policija dabar 
jo jieško.

Nauji Victor Rekordai

V-140264 Ant tėvelio dvaro
(Sugrįžimas

V-14016( Motule Mar.o
(Pirmyn į kovą

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

(Mylimasis—Polka 
I). Kozel Orkestrą.

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

Jurgis Namieka
V-14028( Reginos Polka

(Aukso Žuvytė—Polka
Victor Lithuanian Orkestrą ir

Padaužų Grupė
80750( Rožės—Mazurka 

(Seredžiaus Polka
10-ineh. Listo kainos 75c.

80752( Rūtų Polka
(Daina jaunystės nelaimės

81303(Kvietkos—Valcas
’ (Giedrutis—Valcas

814434 Mainerių Polka
(Lakštingalos Polka

80638( Salio Saluneiis
(Ant kalnelio po kalneliu

MES UŽLAIKOME VISOKIUS REKORDUS
VICTOR IŠDiRBYSTĖS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų 
dainininkų muzikų ir monologistų.

Pas r.ius galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet 
šokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, 
o gausite visko. Reikalaudami katalogu, prisiųskit 2c stamną.

GEO. MASILIONIS
377 BR0A3WJY, SO. BOSTON. NASS.

Muzika Kuries 
Nori Kada 
Nori Ant 
Rekordų

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

I

80525(Vai Jonukai jaunasis
(Karklyno žvirbleli

80470( Linksminkis Jonai 
(Kas subatos vakarėlį

80399 (Petrogradas—Maršas 
(Lietuvos ūkininkų valcas

80471 (Kuršėnų Polka 
(Antininkų Polka

V-14032( Pilietybės popieru
< Vyrų vargai

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

< Bevardė Poika 
Chicagos Veselijų Orkeslra

79080(Vai Ku-ku 
(Oi tu žirge, žirge
Butėnas, Jonas

V-14014( Burdingierius praktikoje 
(Klausyk mylimoji 

J. žiūronas ir Grupė
V-l 4015( Chicagos karčiamoj 

(Vienas artistas
79481 (Skambalinė—Polka 

(Telšių Polka
V-14003< Baigias dienelė 

(Pasėjo broielis 
Dulkė, P. A.

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 BROADMAY
(prie Washington St.) 

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

į
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Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
N AUJAS FUTRAS IR PF.RMO- 
DELIUOJAME SENAS. NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALULIS 
1854 Dorchester avė., 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET,

Kampas Broaaway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

I

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) x 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėiiomis ir šventadieniai* 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVĖ., 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

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

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

Dr. KILLORY
6n SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 1C iki 
1 diena

vi-

. . _____ i

PARKWAY AUTO SERVICEh
i

i

j
II

i

•nd FILLING STATION 
Studebaker Karų Agentnra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VTKTOR VAITA1TI8
415 Old Colony Ave^

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 8777.

LAIDOJIMUS < 
kuriuos pavedi ' 
mano prižiurėji < 

.mui, visuomet < 
būna patenkint J 
ir sutaupi.na ge < 
rokai pinigų. J 

Mano' kaina< 
visiems ir visur J 
vienoda.

< JONAS PETRUŠKEVIČIUS J
< Į Lietuvis Graboriua «
p 162 Broadvay. So. Boston, Mase.,

Reaidence: 313 W. 3-rd street. < 
p Telefonas: So. Boston 0304-W. 1

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 IJieles 
galima gaut pas 

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telcf. Richmond 1686 w 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.


