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Iš Meksikos Išvaromi 
Romos Katalikų Kunigai

JIE RUOŠĖ KRUVINĄ 
MAIŠTĄ PRIEŠ ŽMO

NIŲ VALDŽIĄ
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Popiežiaus agentas sugautas 
dirbant valstybės išdavimo 
darbą. Dokumentai viešai 

paskelbti.
Romos katalikų kunigai 

pradėjo iš naujo kurstyt 
Meksikoj maištą prieš žmo
nių valdžią ir respublikos 
konstituciją. Meksikos kons
titucijos 3-čias paragrafas 
nustato, kad valstybės mo
kyklose turi būt dėstoma 
tiktai grynas mokslas. Reli
gija su visais savo “stebuk
lais” ir burtais iš mokyklų 
turi būt prašalinta. Kuni
gams tas nepatinka, nes jie 
neturi progos mokyklose 
skiepyt klerikalizmo į jau
nus vaikų protus. Todėl jie 
pradėjo skelbti bažnyčiose, 
kad šitokia mokyklų refor
ma esanti “socialistiška,” 
“bedieviška,” ir prieš ją rei
kia kovoti. Kovoti reikia ne
tik nrieš tokią mokyklą, sa
ko kunigai, bet ir prieš tokią 
valdžią, kuri tokiomis mo
kyklomis nori subedievinti” 
visus Meksikos katalikus.

Nors didžiuma Meksikos 
gyventojų remia savo išsi
rinktą valdžią, tačiau yra ir 
tamsių fanatikų, kurie da ti
ki kunigams. Kunigų sukur
styti, šitokie tamsuoliai pra
dėjo neleisti savo vaikų į 
valstybines mokyklas, pa
skelbė vadinamą “mokinių 
streiką.”

Be to, į valdžios rankas 
pateko klerikalų slapti pla
nai, iš kurių paaiškėjo, kad 
popiežiaus agentai ruošia 
Meksikoje antrą kruviną 
maištą. Jie būtinai nori nu
versti revoliucinę vyriausy
bę ir atsiimti savo dvarus, 
kurie buvo išdalinti bied- 
niems ūkininkams, žodžiu 
sakant, kunigai nori vėl pa
vergti Meksikos liaudį, kaip 
turė jo ją pavergę prieš revo
liuciją.

Sužinojusi šitokius pla
nus, Meksikos valdžia tuoj 
įsakė visiems kunigams išsi
kraustyti iš Meksikos. Pen
kiose Meksikos valstijose vi
sos bažnyčios jau uždarytos 
ir kunigai išvaryti, bet liku
siose 23-jose valstijose šitas 
įsakymas kol kas griežtai 
nėra vykinamas. Prie moky
klų tačiau stovi kareiviai, 
kad klerikalai nepadarytų 
kokio smurto.

Meksikos arkivyskupas 
Diaz norėjo prieš visuome
nę pasiteisinti ir paskelbė 
viešai pareiškimą, kad Mek
sikos katalikai neturi jokių 
slaptų planų ir jokių maištų 
nemano kelti. Jie esą “išti
kimi” piliečiai ir “myli savo 
tėvynę.”

Bet valdžios organas “EI 
Nacional” tuoj paskelbė 
buvusio popiežiaus pasiun
tinio Leopoldo Ruiz y Flo- 
res’o, kuris dabar yra pabė
gęs į Jungtines Valstijas, ra
šytąjį visiems Meksikos ku
nigams laišką, kuriuo jie y- 
ra šaukiami kovon prieš 
konstitucinę valdžią. Tas 

i

laiškas buvo didelis kleri
kalams smūgis, nes nuplėšė 
nuo jų kaukę ir parodė juos 
dirbant valstybės išdavikų 
darbą.

Išrodo, kad šį kartą kleri
kalizmas jau bus iš Meksi
kos galutinai iššluotas.

Jau 11,000,000 Be
darbių Amerikoje.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green su
muša visas valdžios skelbia
mas statistikas apie “darbų 
pagerėjimą.” Jisai parodo 
skaitlinėmis, kad bedarbių 
armija nuolatos auga. Per 
paskutinius metus laiko ša
lies gyventojų priaugo 450,- 
000, o dirbančiųjų skaičius 
tuo pačiu laiku sumažėjo, 
sako Greenas. Pereitų metų 
rugsėjo mėnesy Jungtinėse 
Valstijose prie darbo buvo 
39,764,000 žmonių, o šių 
metų rugsėjo mėnesy prie 
darbo buvo jau tik 39,367,- 
000.

Pernai rugsėjo mėnesy 
bedarbių buvo 10,108,000, o 
šįmet tą patį mėnesį bedar
bių armija pasiekė jau 10,- 
951,000. Šiandien veikiau
sia bus jau daugiau kaip 
11,000,000.

Kaip Baltveidžiai
Linčiavo Juodveidį
Kraujo ištroškusi dievuo- 

tų fanatikų minia Alabamoj 
pereitą sąvaitę ištraukė iš 
kalėjimo 23 metų amžiaus 
juodveidį Nealą ir paskelbė 
laikraščiuose, kad vakare 
jis busiąs linčiuojamas, tai
gi tegul visi baltveidžiai 
krikščionys susirenką pasi
žiūrėt linčo ceremonijų. Ir 
atėjus paskirtam laikui, su
sirinko didžiulė minia žmo
nių. Juodveidis buvo pa
kartas, paskui nuleistas že
mėn ir sudraskytas. Kuogi 
tie sutvėrimai skiriasi nuo 
alkanų vilkų?

»

Rusijoj Sušaudyta 
8 Komisarai Vagys.

Smolensko apskrity, Balt- 
gudijoj, pereitą sąvaitę bu
vo sušaudyti 8 valdininkė
liai, kurie susitarę su kitais 
buvo pavogę 1,400 tonų ja
vų, kurie turėjo būt atiduoti 
valstybei. Ryšium su tuo 
graftu, 47 kiti sukčiai buvo 
nuteisti kalėjiman.

WALL STREETO BIRŽA 
VERTA $43,846.054.
Naujas Jungtinių Valsti

jų įstatymas reikalauja, kad 
įvairių miestų biržos, kurios 
verčiasi šėrų ir bonų pirki
mu bei pardavinėjimu, kas 
metai skelbtų visuomenės 
žiniai savo maklioriško biz
nio finansinį stovį. Taigi 
šiomis dienomis tokį rapor
tą paskelbė didžioji Wall 
Streeto birža. Iš to raporto 
pasirodo, kad biržos triobė- 
siai, įrengimas ir kitas turtas 
šiandien yra vertas $43,- 
846,054.

Amerika Susirūpino 
Dėl Vokiečių Vistros

Vokiečių mokslininkai iš
vystė naują medžiagą dra
panoms — tai jų pavadinto
ji “vistra,” kurią jie išdirba 
iš medžio, panašiu budu, 
kaip popiera yra daroma. 
“Vistra” esanti labai panaši 
medvilnei, ir net švelnesnė 
už ją, tik netaip gerai nešio
jasi. Vokiečiai bet gi plačiai 
ją naudoja ir medvilnės pra
deda jau nebepirkti iš Ame
rikos. Dėl to Amerikos agri
kultūros departamentas la
bai susidomėjo, nes iš med
vilnės šios šalies farmeriai 
iki šiol gaudavo nemaža pi
nigų. Net tokiais krizio lai
kais, kaip 1933 metai, med
vilnės buvo parduota iš A- 
merikos į užsienį už $438,- 
000,000. Bet jeigu vokiečių 
“vistra” pasirodys geresnė 
ir pigesnė už medvilnę, tai 
Amerika savo medvilnės jau 
nebegalės niekam parduoti. 
Dėl to ir susirūpino Wash- 
ingtono galvos.

Apiplėšė Unijos Iž
dininką.

Penki maskuoti banditai pa
grobė $50,000 darbininkų 

organizacijos pinigų.
Michigan City, Ind.—Pen

ki maskuoti banditai perei
tą sąvaitę čia įsiveržė į Tho- 
maso Maloy’o namus, kuo
met namie buvo tik dvi mo
terys, ir pareikalavo paro
dyti, kur yra unijos pinigai. 
Mat, Thomas Maloy yra ju- 
domujų paveikslų operuoto- 
jų unijos kasininkas ir turė
jo namie $50,000 tos organi
zacijos pinigų. Banditai pa
siėmė visus tuos pinigus, 
prie to da pagrobė $13,000 
vertės visokių brangmenų, 
ir pabėgo. Pats Maloy tuo 
tarnu buvo išvažiavęs Kana- 
don medžioti. Kartu su ban
ditais buvo ir vietos polici
jos viršininkas, bet jis sako, 
kad jie buvo atsivedę jį prie
varta.

Pašėlusios Ginklavi
mosi Lenktynės.

Washingtone surinktomis 
žiniomis, dabartiniu laiku 
tarp kapitalistinių valsty
bių eina pašėlusios ginklavi
mosi lenktynės. Nei viena 
valdžia nenori apsileisti ki
tai ir, nors viešai visos kalba 
apie taiką, slapta visos gink
luojasi kiek tik gali. Gink
lams dabar esą išleidžiama 
daug didesnės pinigų sumos, 
negu buvo leidžiamos *ruo- 
šianties pasauliniam karui.

BEDARBIAI PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ

Texas, valstijos sostinėj 
Austin’e bedarbiai susirin
ko su savo moterimis ir vai
kais prie legislaturos rūmų 
ir pareiškė: “Jeigu neduosi
te mums pašalpos, mes čia 
visi mirsime badu.”

EKSPRESO KATASTRO
FOJ SUŽEISTA 32 

ŽMONĖS.
Indianos, valstijoj pereitą 

sąvaitę iššoko iš bėgių nak
tinis Cincinnati ekspresas ir 
keli vagonai apvirto ant šo
no. Toj nelaimėj buvo su
žeista 32 žmonės.

“Mirtis Sinclairiz- 
mui,” Saukia Vagys.

Netik Califomijoj, bet vi
sose Jungtinėse Valstijose 
dabar baubia didžiausios 
plutokratų kanuolės prieš 
buvusį socialistą Sinclairą, 
kuris kandidatuoja į Cali- 
forai jos gubernatorius. Va
gys iš Wall Streeto aukoja 
milionus dolerių šlykščiau
siai propagandai ir šmeiž
tams; kad padarius iš to 
žmogaus velnią visuomenės 
akyse. Jie bijosi Sinclairo 
dėl to, kad jis prižadėjo pa
leisti iš kalėjimo darbinin
kų vadą Mooney ir apkrauti 
stambųjį kapitalą didesniais 
mokesčiais, kad galima bu
tų paliuosuoti nuo mokesčių 
biednus farmerius ir darbi
ninkus, kurie turi įsigiję ko
kius nors namelius. Išpra- 
džių pelnagrobiai gąsdino 
publiką Sinclairo “bedievy
be.” Jie citavo jo parašytas 
knygas, kur jo yra išsireikš
ta prieš klerikalizmą, ir skel
bė tas citatas laikraščiuose 
kaip įrodymą, kad tapęs gu
bernatorium jisai išvysiąs 
Dievą ir kunigus iš Califor- 
nijos. Dabar gi jie ėmė triu- 
byt visais trimitais, kad Sin
clairas esąs “komunistas” ir 
tapęs gubernatorium parsi- 
kviesiąs sovietus iš Mask
vos. Visi turtingi žmonės iš 
Califomijos pabėgsią, visi 
fabrikai išsikraustysią ir pa
silikę vieni patys darbinin
kai neturėsią iš ko gyventi. 
Califomijoj busiąs didesnis 
vargas ir badas, negu Rusi
joje.

Ar publika duosis šitai 
biauriai kapitalistų propa
gandai suklaidinti, parodys 
6 lapkričio rinkimai.

Sidzikauskas Nu
baustas.

Vaclovas Sidzikauskas, 
buvusis Vokietijoj Lietuvos 
pasiuntinys, buvo pašauktas 
Kaunan ir jam iškelta byla 
už kyšių ėmimą ir kitokį 
šmugelį. Žinios iš Kauno da
bar praneša, kad teismas 
rado Sidzikauską kaltu ir 
nuteisė jį pusei metų kalėji
mo. Sidzikauskas buvo ku
nigų partijos žmogus, kleri
kalas.
PAKILO 8 MYLIAS, O NU

TŪPĖ ANT MEDŽIO.
Pereitą sąvaitę iš Detroito 

pakilo stratosferon specia
liai suruoštu baliunu prof. 
Jean Piccard su savo žmo
na. Baliunas iškilo 8 mylias 
aukštyn, paskui nusileido 
žemėn ir pakybo ant me
džio. Profesorius su žmona 
išliko nesužeisti. Taigi kili
mas nelabai pavyko, nes nu
sileista nekaip reikia ir stra
tosferos nepasiekta per po
ra mylių. .(Stratosfera pra
sideda tik už 10 mylių nuo 
žemės.)

30,000 Šilko Dažy
tojų Streikas.

Patersone pereita sąvaitę 
sustreikavo visi šilko dažy
tojai ir streikas žada apimti 
iš viso 30,000 darbininkų ši
toj pramonėj Passaico klo
ny. Jie reikalauja 30 valan
dų darbo sąvaitės. $20 algos 
minimumo ir “uždarų du- 
rų.

ninkus.
Pereitas Kongresas buvo' 

išleidęs įstatymą, kuriuo ■~ 
milioninės gelžkelių kompa- « 
nijos buvo verčiamos mokė
ti pasenusiems savo darbi
ninkams pensiją. Kompani
jos atsisakė tą įstatymą pil
dyt ir kreipėsi į Supreme 
Courtą, kad šis tą įstatymą 
panaikintų. Ir pereitą sąvai
tę Vyriausis Tribunolas mi- 
lionierių norą išpildė, pa
reikšdamas, kad tas “įstaty
mas priešingas konstituci
jai.” Tai ve, kokia Amerikoj 
“demokratija!”

Legijonininkai Rei
kalauja Bonuso.

^Kuomet Miami mieste 
(Floridoj) rinkosi Ameri
kos Legijono konvencija, 
tai gatvinė kapitalistų spau
da tvirtino, kad legijonie- 
riai bonuso dabar nereika
laus, nes žino, kad valdžia 
neturi pinigų. Bet pasirodo, 
kad patriotiniai laikraščiai 
nepažįsta net ir patriotiškų 
legijonierių, nes kaip tik 
konvencija atsidarė, legijo- 
nieriai vienu balsu sušuko: 
“Mes reikalaujam bonuso 
tuojaus!” Užmokėti dabar 
buvusiems kareiviams pri
žadėtą jiems bonusą, val
džia turėtų pakloti apie $2,- 
000,000,000.

Anglijos Darbiečiai 
Sumušė Valdžios 

Partiją.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo dviejose vietose papil
domieji rinkimai į parla
mentą, ir abejose vietose 
darbiečiai sumušė konser
vatyvus, kurie sudaro val
džios partiją. Žymiausis 
Darbo Partijos laimėjimas 
buvo Swindone, kur jos kan
didatas Dr. Addison gavo 
20,902 balsu, kuomet kon
servatyvų žmogus surinko 
tik 18,253 balsus. Tai buvo 
jau aštuntas panašus darbie- 
čių laimėjimas nuo 1931 m., 
kuomet konservatyvų parti
ja paėmė Anglijos valdžią į 
savo rankas. Iš tų laimėjimų 
sprendžiama, kad ateinan
čiais parlamento rinkimais 
Darbo Partija vėl atsistos 
prie valstybės vairo.

J 57 VALANDAS TRAUKI
NIU SKERSAI AMERIKĄ

Union Pacific gelžkelio 
pastatytas naujas “sklan
džių linijų” traukinys atbė
go iš Los Angeles į New 
Yorką į 56 valandas ir 55 
minutes, padarydamas į tą 
laiką 3,334 mylias kelio. 
Tarpais jis lėkė po 120 my
liu į valandą. Tai yra da ne
girdėtas traukinio greitu
mas. Mašinistas buvo taip 
nuvargęs, kad sustabdęs 
traukinį New Yorko stoty 
tuoj apalpo.

BEPROTIS NUŠOVĖ 6 
ŽMONES.

Kanados mieste 'Quebec 
tūlas Bįllodeau išėjo iš pro
to ir pradėjo šaudyt žmones. 
Pakol policija jį suėmė, jis 
užmušė 6 asmenis, jų tarpe garsus judžių aktorius Lou 
penkis savo gimines. Tellegen.

APGAVO 700,000 AŪDIMO
PRAMONES DARBININKŲ.

Naujienos” Kels By
lą PriešVanagaitį?
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

buvo nagrinėjama Vanagai
čio iškelta byla prieš “Nau
jienas.” Vanagaitis skundė 
lietuvių dienraštį dėl to, kad 
jame buvo aštriai pakriti
kuoti vanagaitiški koncer
tai. Toj kritikoj Vanagaitis 
įžiūrėjo gadinimą jo biznio 
ir apskundė “Naujienas” 
reikalaudamas $50,000 “at
lyginimo.” Spėjama, kad 
prie tokio žingsnio Vana
gaitį pakurstė “Naujienų” 
priešai. Ir kadangi teisme 
Vanagaitis su liudininkais 
tvirtino, kad toji “Naujie
nų” kritika ištiesų pridariu
si jam daug nuostolio, tai 
“grand jury” nubalsavo, 
kad “Naujienos” duotų jam 
užtai 500 dolerių atlygini
mo.

“Naujienos” jaučiasi, kad 
šitoks sprendimas nėra tei
singas ir todėl reikalausian
čios bylą atnaujinti. Teisė
jas davė tam tikslui 20 die
nų laiko.

Taigi išrodo, k&d Vana
gaitis tų 500 dolerių da ne
gauna. Svarstant bylą iš 
naujo, sprendimas gali būt 
visai priešingas.

Chicagos Pasaulinė 
Paroda Užsidarė.

Apie 30,000 jos darbinin
kų lieka be darbo.

Chicagos pasaulinė paro
da, žinoma kaip “Progreso 
Šimtmetis,” užsidaro šią są
vaitę. Spalių 31 bus jau pas
kutinė jos diena. Paskutinis 
vakaras užsibaigs didžiau
siom iškilmėm. Ketvergo ry
tą pabudę chicagiečiai paro
dos jau neberas. Vieniems 
skaudės galvos nuo alaus ir 
šampano, o kitiems nuo susi
rūpinimo, kur gauti darbo, 
nes apie 30,000 žmonių, ku
rie per dvi vasaras dirbo pa
rodoj kaip švalikai, virėjai, 
pardavėjai, patarnautojai, 
raštininkai ir kiti darbinin
kai, dabar išmetami gatvėn. 
Lapkričio 1 d. tenai suva
žiuoja jau kiti žmonės. Jie 
griaus parodos triobėsius ir 
veš šalin visus jos įrengi
mus. Toj vietoj bus jtaisyr 
tas parkas, kuris vadinsis: 
Buraham Park.

Per du metu į parodą atsi
lankė apie 38,000,000 žmo
nių. Pernai svečių perėjo 
22,565.859, o šįmet apie 15,- 
000,000.

Kai kurios koncesijos ke
liasi į naujas vietas ir žada 
savo biznį tęsti toliau. Pa
vyzdžiui, žydų įtaisytos “Pa
ryžiaus Gatvės,” prieš ku
rias taip pcotestavo Francu- 
ziios valdžia ir spauda, yra 
keliamos į Miami miestą, 
Floridon.

NUSIŽUDĖ GARSUS AK
TORIUS.

Los Angeles mieste šį pa- 
nedėlį nusidurė žirklėmis

JIE NUTRAUKĖ GENE
RALINĮ STREIKĄ IR 
NIEKO NEGAUNA.

Audinyčių magnatai nepri
pažįsta nei unijos, nei pre

zidento pasiūlymų.
Audimo pramonėj renka

si nauja audra. Jau pradeda
ma kalbėti apie naują strei
ką. Paaiškėjo, mat, kad 
700,000 audėjų buvo begė
diškai apgauta, nes audiny
čių magnatai dabar visai at
sisako su jais tartis.

Kuomet streiko komiteto 
pirmininkas Gormanas lie
pė audėjams baigti genera
linį streiką ir grįžti atgal į 
darbą, tai jisai tvirtino dar
bininkams, kad tuo streiku 
buvo jau viskas laimėta; 
fabrikantai jau pripažinę 
United Textile Workers of 
America uniją ir sutikę pri
imti prezidento Roosevelto 
pasiūlymą sudaryti tarybas 
darbo sąlygoms ištirti ir 
“stretch-out” sistemai pa
naikinti.

Bet dabar pasirodo visai 
kas kita. Vilnų fabrikantų 
associacijos erštas Arthur 
Besse pareiškė, kad audiny
čių savininkai nekuomet nė
ra unijos pripažinę ir nekuo
met nepripažinsią. “Pripa
žinti tokią organizaciją, ku
ri buvo apskelbusi streiką ir 
kovojo prieš dirbtuvių savi
ninkus ir ištikimus jiems 
darbininkus (skebus.—Rd.) 
butų neįmanomas dalykas,” 
pasakė jisai.

Prezidento Roosevelto pa
siūlymo sudaryti tarybas 
darbo sąlygoms ištirti fabri
kantai irgi nepripažinę, sa
ko toliau tas reakcininkas.

Buvusio streiko komiteto 
pirmininkas Gormanas da
bar grąsina fabrikantams 
nauju streiku. Jis grūmoja 
jiems netik streiku, bet ir 
boikotu. Jis sako, kad uniji- 
stai mokėsią pavartoti savo 
perkamąją ealią kaipo buo
žę prieš tas kompanijas, 
kurios atsisako pripažinti 
uniją. Jos negausiančios nei 
vieno unijisto dolerio.

“Mes darėm ką tik galė
jom, kad grąžinus pramonėj 
taiką,” sako Gormonas. 
“Mes priėmėm prezidento 
pasiūlytas paliaubas. Mes 
norime ko-operuoti. Bet fa
brikantai paliaubų nepri
ėmė, kad turėtų laisvas ran
kas pradėti karą iš naujo. 
Jeigu taip, tai jie bus atsa- 
komingi už pasekmes. Unija 
jų nenusigąs. Ji padarys vis
ką, kas tik reikės, kad vi
duramžių sąlygos dirbtuvė
se butų panaikintos.” .

Prie to Gormanas pridū
rė, kad kiekvienas unijos 
skyrius dabar turi teisę skel
bti streiką iš naujo. New 
Jersey valstijoj jau prasidė
jo šilko dažytojų streikas.
STANLEY KOZIOL GA
VO METUS KALĖJIMO.

Stanley Koziol, 18 metų 
amžiaus lenkas iš Worces- 
terio, buvo nuteistas kalėji
man užtai, kad pereitą mė
nesį 3 kartus kėsinosi išvers
ti traukinius iš bėgių, pri
kraudamas ant gelžkelio a_k-
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AR NESUVALGYS KAU
NAS LIETUVOS?

Nelabai senai Lietuvoje 
išėjo T. Tilvyčio knyga “Di
čiaus” vardu, kur autorius 
eilėmis piešia oficialųjį 
Kauną, valdininkų gyveni
mą. “Dičius” — tai bendras 
Lietuvos valdininko tipas. 
Berniokas ganęs kaime 
kiaules, atvažiuoja Kaunan, 
pasimokina truputį, užside
da manyšką ir tuoj pradeda 
kelti nosį, manydamas, kad 
jis pasiutusiai žvarbi perso
na, kad be jo taute negalėtų 
apseiti. Jis pasidaro tikras 
parazitas, kuris nori tiktai 
gerti, valgyti ir baliavoti, 
tuo tarpu kaip Lietuvos kai
miečiai nepaneša mokesčių 
naštos.

Štai Dičiaus pradžia:
Iš senos kaimiečio grįčios, 
Nuo kalnuotų Tauragnų, 
Atvažiuoja ponas Dičius 
Semtis Dievo dovanų. 
Greit pagauna miesto ūpą, 
Miesto ritmas Dičių supa; 
Dar su mokslo bagažu— 
Čia pasiutiškai gražu!

✓

Jaunas Dičius pradeda 
mokintis, ne be mokslo į po
nus negi išeisi. Tačiau—

Dičiui studijos įkirios, 
Viltys tirpsta pamažu, 
Jis minios paviršium irias 
Su manyškų bagažu, 
žmogus linkęs gaudyt vėją, 
Baisiai greit sukulturėja; 
Jam nedaug reikės žinių, 
Kad atkreipt akis žmonių. 
Jo kalba, jo mintys, protas 
Lengvas, greitas ir judrus, 
Jis atrodo ir gudrus, 
Ir kažkuo apdovanotas. 
Bet jei imti iš giliau— 
Tuščia vieta, pagaliau.
Tai toks yra jaunas

Čius, kandidates į “tautos 
vadus.” Ir ne jis vienas toks. 
Dičiai visi tokie. Štai:

Aplink apskritą staliuką 
Sėdi keliatas vadų: ✓ 
Tai išmokslinti žaliukai, 
Vyresni gal vienas, du... 
Tai vis studijų kplegos, 
Išsivilkę iš sermėgos, 
švarkais miestiškais, gražiais, 
Per krutinę su diržais...
Šitaip auklėjasi busimieji 

Lietuvos dykaduoniai. Vė
liau mes matome jau šitokį 
vaizdą:

Dičius sėdi Metropoly: ;
Užkandžiai, juoda kava. 
O tenai už lango toli 
Skursta kraštas—Lietuva.
Lietuva skursta, bet Di

čius linksminas, nes Kaune 
linksma:

Spiegia salėj saksofonas, 
Skurdus, kurtus jo garsai.

Fokstrotuoja aukštas ponas— 
A, tai Dičius!... Tas patsai... 
Laiko rankoj šviesią damą, 
Gaunasi švelnutė gama: 
Menas praeities sapnai 
Ir už krūmų Tauragnai. 
Taip dalykai susidėstė. 
Dičius tapo įžymus. 
Išgarsėjo greitai mieste. 
Lanko šeimas ir namus.
Kaip matai,kantrus drauguži, 
Vyksta pasaka gražiai. 
Glamonėt kas nakt meilužę 
Mokslo reikia juk mažai.

Doras ir teisingas pilietis, sąlygos, 
kuris nepriklauso Dičių Buvusis prezidentas S. 
kompanijai, turi stovėt lais- Gegužis* adv. Lopeta ir Ka
voj Lietuvoj kaip šuva už marauskas dabar jausis kaip 
durų, o tuo tarpu Dičius—

Vakar vaikas kiaules ganė, 
Nieko kito gal nemanė; 
Pamėgino gabumus 
Ir paliko įžymus... 
Sodžiuj puto batvinius, 
Mieste keikia kiaušinius. 
Atsisėdo aukštumoje, 
Ėmė tyliai vagiliaut!

su ranka numojo 
fr pradėjo karaliaut. 
Jei ragus suteikti kiaulei 
Iftmdytų ji pasaulį;*

Taip kalbėti nesmagu,
Nes mus kiaulės be ragų.

•

Nors Kauno ponai dedasi 
dideliais Lietuvos “patrio
tais,” tačiau jų dusia tikrai 
rusiška. Jaunas Dičius pate
kęs šiton kompanijon iš pra
džių jaučiasi lyg ir nesavas, 
nes—

Puikus konjakas ir vynas, 
Greit įkaito ir svečiai.
Ponios juokias su kaimynais, 
Rausta nuogi jų pečiai. 
Dičiaus kiek painesnės gijos, 
Jis nelimpa prie draugijos, 
Neklajojęs jis toliau.
Daug jaunesnis pagaliau. 
Dičiui rusiška kultūra, 
Kaip matyti, svetima, 
Tačiau balių šilima
Jo įprasmina figūrą. 

Siurbia vyną pamažu. 
Ir galvoja, kad gražu.
O tos Kauno ponios pašė

lusiai “įdomios.” Paimkim 
poeto aprašytą “Šepetienę:” 
ji sėdi prie piano, masinan
čiai dainuoja ir pirštais gau
de klavišius. Nors dabar ji 
vadinasi ponia Šepetienė, iš
tikrujų ji tikra “ugnis iš O- 
desos,” ir gal ne lietuvė, 
nes—

Generolo ji duktė,
O gudri tartum katė... 
Neilgai jos liejos daina, 
Galvą slegia debesys;
Vėl pakyla ūžesys—
Ji su Unguriu nueina...
Viršuj nuosavų namų 
Pasidaro įdomu.
Ką reiškia tas “įdomu”, 

tai jau skaitytojas pats turi 
dasiprotėti.

Ir taip:
Supdams Nemuną ir Nerį, 
Kaunas skamba, Kaunas žėri, 
Ir naujų namų stogais 
Varo kraštą ubagais.
Mus laikais mada žibėti, 
Pasipuošti, pagarsėti;
Pinigą gražiai pasėt,
Viršum sodžiaus nuskambėti.
Sodžiuj grįčia be grindų— 
Kaunas virsta Madridu.
Bet kįla klausimas, kaip 

ilgai Kaunas taip skambės, 
kaip ilgai jis blizgės savo 
stogais, kuomet žmonės vir
sta ubagais?

Seniau būdavo sakoma, 
kad Lenkijos dvarponiai 
pragėrė Lenkiją. Kažin, ar 
musų “tautiškas” Kaunas 
nepadarys taip su Lietuva?..

SLA. CENTRO KĖLIMAS 
ATIDĖTAS.

Pereitas SLA. seimas De
troite yra padaręs tokį nuta
rimą:

“Įnešta, paremta ir vienbal
siai nutarta, kuomet pertaisy
tas SLA. čarteris įeis galion, į- 
galioti SLA. Pildomąją Tarybą 
rengti dirvą SLA. Centro Raš
tinės perkėlimui į Pittsburgh, 
Pa., kad be nuostolių organiza
cijai, kuomet bus patogios są
lygos ir finansinės išgalės 
leis...”

Pildomoji Taryba dabar 
svarstė šitą Seimo nutarimą 
ir vienbalsiai nutarė, kad 
“šiuo momentu nėra pato
gios sąlygos Centro Rašti
nės kėlimui,” todėl tas klau
simas atidedamas tokiam 
laikui, kuomet bus patogios

sterilizuoti.

VYSKUPO PAMALDOSE 
7 KATALIKAI. x

Kauno laikraščiai rašo:
“Vakar iš ryto Bazilikoj bu

vo pamaldos, bet vysk. Reinys 
pareiškė, kad pamaldose daly
vavę 7—8 katalikų veikimo 
centro konferencijos dalyviai.” 

Matyt, jau ir Lietuvos ka
talikai pradeda atšalti nuo 
bažnyčios.

Na 44. Spalio 31 1934 m.

į.
r
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Ties Kaunu Randasi 
Tikras Pragaras

Šiomis dienomis Philadelphijon atėjo Sovietų Rusijos laivas “Vorošilov” su saldimedžio kro
viniu. šitas vaizdelis parodo dalį laivo su jo vardu ir iškrautas prekes.

KAIP EINA RINKIMAI 
LIETUVOJE.

Dabartiniu laiku Lietuvo
je eina savivaldybių rinki
mai, tai yra7 renkamos mies
tų, miestelių ir valsčių tary- į 
bos.

Pirma tokius rinkimus pa
žangiosios Lietuvos partijos: 
boikotavo, bet šį rudenį nu- Į 
tarė juose dalyvauti. Daly-' 
vauja net ir socialdemokra-: 
tai, kur aplinkybės leidžia.

Kad nevisur opozicija ga
li rinkimuose dalyvauti, tai 
parodo įvykis Papilyje, kur 
buvo renkamas seniūnas. 
Teisėtų rinkikų Papilėje yra 
164, bet seniūną išrinko tik 
29 asmenys, suprantama,

“Lietuvos Ūkininko” ko
respondentas apie tai rašo:

“Mažai atėjo į rinkimus ne 
dėl to, kad tingėjo, bet kad 
apie tai niekas nepaskelbė ir 
seniūnijos centre Papily, kur 
randasi pilnateisių asmenų iki 
šimto žmonių, niekas nežinojo,• 
kad seniūno rinkimai.”

TT-J?______ • ______ • 1________ ♦

slepiami su tikslu, kad pa-j 
žangus žmonės negalėtų bai-' 
suoti. Ūkininkai ruošiasi' 
kelti protestą prieš tokius 
“rinkimus.”

Kur nedaroma jokių suk
tybių, tenai į savivaldybes 
Datenka pažangus žmonės. 
Pavyzdžiui, Pelutavos se- „ . , . , . , .
niunijoj, Kėdainių apskrity/, Pasirodo kad per visą ai- 
į valsčiaus tarybą buvo iš
rinktas liaudininkas.

Vadinasi, rinkimai buvo j ANTROJO SKRIDIMO 
ATSKAITA.

“ALTASS” valdyba pa
skelbė “Naujienose” (Nr. 
250) pilną atskaitą, kurioje 
yra parodytos visos pajamos 
ir išmokėjimai nuo pat dar
bo pradžios iki 1934 metų 1 
rugsėjo dienos.

LIETUVOS CUKRUS NE 
VISIEMS SALDUS.

Vienas Lietuvos ūkinin
kas “Musų Rytojuje” pikti
nasi “tautiškuoju” cukraus 
fabriku. Girdi:

“Cukraus fabrikas šią metų 
savo apyskaitą suvedė su mili
joniniu pelnu. Tik ką įvykusia
me fabriko akcininkų suvažia
vime šis pelnas buvo pasidalin
tas ramia širdimi, net nei vie
nu žodžiu neprisiminus, iš kur 
jis susidarė.

“Jeigu cukraus fabrikas ne
būtų tokia svarbi musų krašto 
ūkyje įmonė, mes dėl to pelno 
ir, bendrai, dėl fabriko veikimo 
nepasakytume nei vieno žo
džio. Tačiau dabar tylėti nega
lime. 963,165 lt., kuriuos fabri
kas šiais metais pelnė, juk mil
žiniška pinigų suma, kurią su
daryti šiais laikais nėra leng
va.

“Kodėl fabrikai jieško dide
lio pelno, mums neaišku. Ro
dos, turėtų tenkintis ir mažes
niu; ypač, kad šis pelnas susi
daro ne iš kokių nors kitų šal
tinių, o sutraukiamas vien tik 
iš musų kišenių. Mes ištisus 
metus lmisame žemę, puoselė
jame runkelius, bet užuot gavę 
prideramą atpildą, gauname už 
centnerį porą litų ir turime bū
ti patenkinti. Juk už runkelius 
fabrikas moka tiek, kiek jis no
ri, o nori mokėti tiek, kad gale 
metų pelno susidarytų nora 
milijonas!...

“Yra musų krašte daug įmo
nių, tačiau kažin ar yra tokių, 
kurios savo apyskaitas suves-

tų su milijoniniu pelnu. Jeigu 
jau kitos įmonės nesivaiko to
kio pelno, tai tuo labiau netu
rėtų jo vaikytis cukraus fabri
kas.

“Tam pačiam fabriko akci
ninkų susirinkime buvo apsi
džiaugta, kad fabrikas šįmet 
tedirbo vos 56 dienas. Girdi, il
gesnis fabriko veikimas butų 
nuostolingas. Kodėl taip gera, 
kad fabrikas nedirbo net dvie
jų mėnesių?”

Taip “džiaugiasi” iš “tau
tiškos” pramonės Lietuvos 
kaimietis.

I Bet cukraus fabrikas ne 
į jam vienam kailį lupa. Da 
daugiau jis skriaudžia dar
bininkus, kurie padirbėję 56 
dienas išmetami gatvėn ir 
visus metus turi badauti, 
kad ponams fabrikantams 
liktų arti miliono litų pelno. 

Visuomenė, kuri perka 
cukrų, irgi yra apiplėšiama, 
nes dabar cukraus kaina 
Lietuvoje daug aukštesnė, 
negu seniau, kuomet jis bu- 

’ I davo įvežamas iš užsienio.

ldėte

ką narių mokesčiais ir auko
mis buvo surinkta $10,895.- 
07.

Iš aviacijos dienų Chica
goje ir kolonijose surinkta 
$12,737.21.

Už auksines ir sidabrines 
spilkutes gauta $3,030.87.

Iš kitų šaltinių $4,118.02. 
Viso surinkta $30,781.17. 
Išmokėta aviacijos dienų 

rengimui, lakūnams, tų ter
pe James-Janušauskui ir lei
tenantui Vaitkui, kelionėms, 
raštinės reikalams, spaudai, 
gazolinui ir visiems kitiems 
dalykams $12,281.93.

Į “Lituanicą II” 
$17,901.51.

Memeografas $50.
Viso išmokėta $30,233.44. 
Kasoje lieka $547.73.

NUSIBODO “TĖVYNĖ 
BRANGIOJI.”

Lietuvos agronomas Br. 
Laukšas nutarė važiuoti 
Brzilijon ir išvažiuodamas 
parašė “Lietuvos Žinioms” 
laišką, kur tarp kitko sako:

“Yra susidariusi nuomonė, 
kad jei žmogus nepasitenkina 
savo krašto duona, tai jis va
žiuoja svetur... pabadauti, kad 
mokėtų skirti gyvenimą ir 
žmones. Ryžausi ir aš į tą dide
lį mano gyvenime žygį. Išva
žiuoju Brazilijon. Nežinau dar, 
ką ten rasiu. Bet. atsibodo dėl 
duonos kąsnio pataikauti vir
šininkams, dėl jos kaitalioti 
•kailį,’ dovanas pirkinėti bei 
joms aukas dėti. Trumpai ta
riant, turiu pasitraukti.”
Ar ne tragedija, kad žmo

gus negali “brangioj tėvy
nėj” duonos pasidaryti?

SOCIALISTŲ PAR
TIJOS ŽINIOS.

Amerikos Socialistų Par
tija pradėjo leisti mėnesinį 
laikraštį, “Socialist Action,” 
kuris partijos nariams bus 
siunčiamas nemokamai.

Partijos vajus pinigams 
kelti davė $10,038.85. Kož- 
nai valstijai buvo nustatyta 
kvota, kiek ji turi surinkti 
pinigų agitacijos reikalams. 
Geriausia pasižymėjo far
merių valstijos, kaip Iowa, 
Kentucky, Nebraska, North 
Carolina, Tennessee, kurios 
surinko daugiau kaip 100 
nuošimčių paskirtos joms 
kvotos. Kentucky valstijoj 
mvo surinkta net 22Ž nuo 
šimčiai.

Buvusi pereitą vasarą So
cialistų Partijos konvencija 
Detroite priėmė naują Prin
cipų Deklaraciją, kuriai la
bai priešinosi newyorkiečių 
frakcija su “New Leaderiu” 
priešaky. Naujoji deklaraci
ja buvo pavesta visuotiniam 
narių balsavimui ir referen
dumas ją užgyrė 5,993 bal
sais prieš 4,872.

Spalių 29 dieną į New 
Yorką atvyko D-ras Julius 
Deutsch, Austrijos darbi
ninkų karinės organizacijos 
“Schutzbundo” vadas. Va
sario sukilime Vienoje jis 
buvo sunkiai sužeistas ir ne
teko vienos akies. New Yor
ko darbininkų organizacijos 
kartu su socialistais suruošė 
jam iškilmingą priėmimą. 
Socialistų Partija ruošia 
draugui Deutschui dviejų 
mėnesių prakalbų maršrutą 
po Jungtines Valstijas.

Norint gauti Austrijos 
darbininkų didvyrį dr-gą 
Deutschą už kalbėtoją, rei
kia kreiptis į Partijos centrą 
šiuo adresu: Socialist Party, 
549 Randolp st., Chicago, 
Illinois.

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 40 socialistinės dvasios 
laikraščių. Angliškų yra 8, o 
kiti yra leidžiami ateivių 
kalbomis. Didžiausis iš visų 
yra “Milwaukee Leader,” 
dienraštis.

ŠILUTĖJ STATYS RADIO 
STOTI.

Klaipėdos krašte norima 
pastatyti antrąją radio stotį. 
Tą dalyką jau ištyrė tam ti
kra komisija. Tuo budu ra
dio informacijos butų su
stiprintos visame krašte, ir 
jomis daugiau galėtų pasi
naudoti taip pat užsienis. 
Sąmata jau numatyta.

PERŠOVĖ MOTERĮ IŠEI- 
, NAMOJ VIETOJ.
Bukonių x bažnytkaimy, 

Ukmergės apskrity, nežino
mas piktadaris šovė į mote
rį, kuomet ji buvo išeinamoj 
vietoj. Kulipka įlindo į vi
durius. Moteris nuvežta Uk
mergės ligoninėn.

Tai caro pastatyta tvirtovė, i 
kurios tamsiuose urvuose, 
tarp žmonių kaulų, gyvena i 

varguoliai.
Išėję iš Kauno miesto į 

apylinkes ir kiek paėjėję į 
pietus, vakarus ar žiemius, 
pastebėsime supiltus gan di
delius pylimus. Pylimuose 
juodauja ir raudonauja kaž
kokių statinių sienos su siau
rais langiukais arba visai be 
jų. Aplink tuos pylimus iš
kasti dideli grioviai ir kur 
ne kur prie jų matosi spig- 
liuotos vielos. Šie pylimai ir 
statiniai kadaise tarnavo ap
sigynimo reikalams, o dabar 
riogso, beveik, neišnaudo
jami. Tie dideli statiniai po 
žemėmis, tai Kauno fortai.

Dabar ant jų ganosi ož
kos ir laksto vaikai. Ne visi 
fortai dabar yra apleisti. 
Kai kuriuose gyvena netur
tingi žmonės, kituose—įvai
rus sandėliai ir kit. Apleis
tuose, užgriuvusiomis ango
mis, fortuose yra užsiliku- 
sios nuo karo laikų žmonių 
ir gyvulių liekanos. Juodos 
forto angos traukia praeivi 
įeiti į forto vidurį ir pasižiū
rėti, kas ten dabar dedasi.

Įėjęs, toli eiti negali, nes 
iš vidaus veržiasi biaurus 
puvėsių kvapas; atsidengia 
nejaukus reginys. Kampuo
se forto “šypsosi” žmonių 
kaukolės, guli griaučiai. 
Nuolatiniai žmonių ir gyvu
lių kaulų svečiai — pelės ir 
vorai drąsiai šeimininkauja 
ir randa sau prieglaudą. Pa
judinus kaulus, pasipila bū
riai įvairiausių vabzdžių, 
kurie taip pat randa sau 
prieglobstį tarp kaulų.

Toliau forto viduriu paė
jus pasirodo gilus šuliniai, 
pro kuriuos, nežinančiam 
kelio, praeiti pavojinga. 
Žmogus, nepatenkinęs savo 
smalsumo, turi grįžti atgal.

Eini prie kito forto. Čia 
jau atrodo kitaip. Išgrįstas 
akmenimis kiemas pilnas 
šiukšlių ir įvairių atmatų; iš 
fortd didesnių langų kyšo iš
vargusios moters arba vaiko 
pasišiaušusi galvutė. Aiškiai 
matyti, kad čia gyvenama 
žmonių, kovojančių su dide
liais gyvenimo vargais. Ant 
forto sienos užrašyta: K. M. 
S. butų kolonija.

Į šias “kolonijas” veda 
siauras tunelis, išsišakojęs į 
visas puses. Netrukus atsi
duri varginguose, tamsiuose 
ir drėgnuose butuose. Kertė
je matosi viena kita lova, 
kėdė, sulūžęs staliukas—tai 
beveik visas to buto inven
torius. Butai, vienas nuo ki
to, atskirti lentų sienomis.

Tvirtovės požemiuose bu
tų yra iki 16, kurių pora net 
mažuose bokšteliuose. Juo
se jau gyvena pačios vargin
giausios! šeimos. Jos už butą 
miesto savivaldybei moka 
po 3 litus per mėnesį. O pir
mame aukšte gyvenančios 
šeimos moka iki 10 litų per 
mėnesį.

Pirmojo aukšto gyvento
jai į butus įeina pro išimtus 
langus, kurių vietoje yra į- 
statytos durys, pro kurias ei
nant reikia iš lauko palipti 
laiptais, o viduje laiptais nu
sileisti, tarsi į urvą. Butai y- 
ra labai tamsus. Kituose 
naktimis ir dienomis degi
namos žibalinės lempos.

Butų sienos labai drėg
nos, jomis sunkiasi dvokiąs 
ir atsiduodąs stiprių pelėsių tus varinių minosvaidžių ir 
kvapu vanduo. Tai tokiuose specialių patrankų aeropla-

_________________________________________________, -

Beveik visi tvirtovių gy- caro generolai su visa armi- 
ventojai išgeltę, išdžiuvę ir ja paliko visus tuos fortus ir 
sergą žmonės. Ypatingai to- pabėgo. Dabar iš tų fortų li- 
kiomis atrodo moterys. ko tik biaurųs, padvokę ur- 

Tvirtovėse turtingiausiais vai. kuriuose merdi gyvi pa- 
gyventojais laikomi tie, ku- laidoti Kauno varguoliai.

rie turi karvę arba ožką. •
Pažymėtina iš tvirtovių ' 

gyventojų viena sena mote
rėlė, kuri su keliatu mažų 
vaikų vargsta ir liūdnai bai
gia paskutines gyvenimo 
dienas. Jos vyras ir sūnūs sė
di kalėjime. Moteris retkar
čiais, neturėdama jėgų dar
bui, elgetauja, arba šiaip iš 
gailestingų žmonių gauda
ma pašalpos, gyvena skur
džiai su dviem mažais vai
kučiais.

Tokiuose tvirtovių butuo
se skursta daugybės vargšų 
žmonių, kurių likimu mažai 
kas rūpinasi.

Apie Kauno tvirtovių — 
fortų pastatymą vienas se- 
įukas pasakoja taip:

Apie 1876 metų vasarą 
Kaunas, pasipuošęs vėliavo
mis ir gėlėmis, iškilmingai 
’.aukė atvykstant Rusijos ca
ro Aleksandro III-jo. Žmo- . 
nių minios susirinkusios 
gatvėse Aleksandro laukė 
tarsi Dievo. Žandarams tą 
dieną buvo darbo! Buvo 
daug lietuvių žmonių areš
tuota ir sukišta į kalėjimus. 
Žmonės gi vis grūdosi ir 
spaudė vienas kitą, kad tik 
pakliūtų į pirmas eiles ir pa
matytų carą. Caras, apsup
tas būrio palydovų, atvažia
vo į Kauną ir pasisveikinęs 
su žmonėmis, nuvyko atilsėt.

Rytą caras nuvažiavo Vi- 
lijampolėn į kariuomenės 
liogerį, prie Linkuvos kalno. 
Ten jam buvo parodyta 
Kauno kariuomenės įgula ir 
surengtas kariuomenės pa
radas. Caras per paradą ka
reivius labai pludęs. Jis ap- 
žiurinėjęs kiekvieną karei
vį, o radęs kokių nors truku
mų, duodavo ir karininkams 
“vėjo.”

Priėmęs paradą, caras iš
vyko apžiūrėti Kauno apy
linkių.

Jis nusprendė, kad Kau
nas gali būti tvirtovė ir galė
tų ginti Rusijos gilumą nuo 
priešų iš vakarų ir pietų. 
Caras savo sumanymą tuoj 
įsakė įvykdyti.

Suplaukė Kaunan iš visų 
Lietuvos kraštu darbininkai 
ir pradėjo darbą.

Pirmas fortas pradėtas 
statyti Fredoje, Nemuno 
kairėje pusėje. Buvo pradė
ta kasti didžiuliai grioviai 
pirmaeilei tvirtovių linijai ir 
statyti požemines tvirtoves.

Tvirtovėms plytas gami
no Kauno apylinkėje. Plyti
nių tuo laiku buvo aplink 
Kauną įsteigta kelios dešim-. 
tys, ir tai vargais negalais 
spėdavo padaryti kiek rei
kia plytų. Statybai reikalin
gą geležies medžiagą ga
bendavo iš Rusijos gilumos. 
Geležiai apdirbti prie Kau
no buvo pastatytos kelios 
dirbtuvės. Tuo pat laiku 
Fredoje prieš geležinkelio 
tiltą pradėtas statyti centra- 
linis fortas. Apie šį fortą bu
vo daromos gatvės, apsodi
namos medžiais ir pristato
ma daug kareivinių. Pats 
tvirtovės komendantas apsi
gyveno Senavos dvarely, 
prieš III-čią fortą.

Pastatę tvirtoves, rusai 
pradėjo jas ginkluoti sun
kiomis didžiulėmis patran
komis, kulkosvaidžiais ir 
minosvaidžiais. Rusai dar 
nepasitenkindami tokiu ap
siginklavimu, Fredos kalno 

i šlaituose pristatė kelius šim-

je gyvena Kauno dar- i nams šaudyti.
ai. j Bet kai atėjo vokiečiai, tai
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS

NEPAPRASTI ĮVYKIAI BROOKLYNO 
GYVENIME.
brooklyniečiams paaiškintų, 
bet ji tyli, tartum karštą bul
vę nurijusi.

Kas iš to visko išeis, gal 
pamatysime vėliau.

Frank Lavinskas.

KRIAUČIŲ
Arba kaip “Chicagos Eks

presas” išmušė iš kelio “Tie
siosios Linijos” komisarą.
Visas Brooklynas šian

dien juokiasi iš to garsaus 
vyro, kuris nelabai senai da 
šapoj reikalavo uždėti di
desnį ratą ant siuvamos ma
šinos. Juokiasi dėl to, kad 
šiomis dienomis jisai sugal
vojo kitą nepaprastą daly
ką: būdamas “tiesios lini
jos” komisaru, jisai užsima
nė pasivažinėti “Chicagos 
Ekspresu,” kurį lietuviai

BROOKLYN, N. Y. 
LSS. 19 kuopa rengia pra

kalbas 9 lapkričio.

Vietos LSS. 19 kuopa ren
gia prakalbas 9 lapkričio. 
Kalbės Keistutis Michelso- 
nas, gabus moksleivis ir vei-

kriaučiai čia vadina “riesto- klus musų draugas. Prakal- 
mis rogėmis.”

Tas “ekspresas” ištikrujų 
nėra nei treinas, nei rogės, 
tik paprasta Jievos duktė, 
kuri apsuko dideliam komu
nistų vadui galvą ir išvedė iš 
“tiesios linijos” į tikrus šun
kelius.

Per 20 metų vyras gyveno 
sau su savo pačia, užsiaugi
no dukterį, visuomet visi 
vaikščiodavo į bimbinių mi
tingus, ir viskas buvo gerai. 
Niekas nei manyti nemanė, 
kad koks ten “ekspresas” ar 
“rogės” galėtų Buivydą iš
mesti iš doros kelio. Už jo 
cnatą visi komunistai guldė 
galvas.

Bet velnias niekur ne
snaudžia. Moteris pareina iš 
dirbtuvės kartais nuvargusi, 
o čia reikia d a ir namus ap
ruošti. Ant bimbinių mišpa
rų kartais nėra jau nei laiko, 
nei noro nueiti. Nelabasis 
ir pradėjo Buidydui šnebž- 
dėt, kad pasijieškotų jau
nesnės.

O čia kaip tyčia buvo at
vykusi iš Chicagos stokjardų 
tokia kirptaplaukė, kurią 
kriaučiai dabar vadina “Chi
cagos Ekspresu.” Sykį ant 
pikniko tas “ekspresas” ir 
mirktelėjo Bimbos mitingų 
predsedateliui. Nuo to mirk
snio ir prasidėjo romansas.

Vieną rytą Buividienė tu
rėjo eiti į darbą vėliau ir pa
matė, kad prie jos durų pri
važiavo 10 tonų trokas, o 
penki dručkiai vyrai tuoj 
puolė į jos butą baldus nešti 
laukan. Moteris pakėlė triu
kšmą ir pasakė rakandų ne
duosianti. Tas sugadino vi
są biznį. Buivydas sučiupo 
tik savo kelines, baksą, sėdo 
į troką ir liepė draiveriams 
važiuoti.

Moteris likusi su mergaite 
vienos dvi nebežino ką da
ryt, o Buivydas su “Chica
gos Ekspresu” kad varo, tai 
varo į vakarus — net durnai 
iš užpakalio rūksta.

Šitas įvykis padarė nema
ža smutko ir “Laisvei,” nes 
ji negalėjo nieko apie tai pa
rašyti. Jeigu taip butų atsiti
kę su kokiu sklokininkų ar 
socialistu, tai Buknys per ke
lias sąvaites butų pripliekęs 
po keliatą špaltų. O dabar: 
nič nieko.

O štai ir kitas įdomus pra- 
jovas bimbinių parapijoj. 
Pas juos buvo viena daini
ninkė, kuri dažnai dainuo
davo jų sobranijose. Padai
nuodavo neblogiausia. Bet 
ve, atsibeldė iš Waterburio 
kažin koks nevidonas ir pra
dėjo mergaitei kalbėt apie 
“proletarską rojų.” Tuoj ro
mansas ir vestuvės. O po 
vestuvių žmonių liežuviai 
pradeda plakti, kad tas “to- 
variščas” iš Waterburio nė
ra joks kavalierius, ale ve
dęs vyras, turįs Waterburyje 
žmoną ir keliatą vaikų.

Dabar kriaučiai kur tik 
sueina, tuoj ir kalba: Kaip 
bus su komisaru Buivydu, 
kaip bus su tos dainininkės 
“kavalierium?” Visi norėtų, 
kad “Laisvė” tuos dalykus

bos bus Piliečių Kliubo sa
lėj, vakare.

Geistina, kad visi “Kelei
vio” skaitytojai Brooklyne 
nuvyktų pasiklausyti jauno 
musų veikėjo ir priduotų 
jam daugiau ūpo darbuotis 
toliau.

Kriaučių balius gerai 
pavyko.

Spalių 20 d. Brooklyne 
buvo lietuvių kriaučių Apsi
gynimo Lygos balius bei šo
kių vakaras. Žmonių prisi
rinko daug ir vakaras pavy
ko visais žvilgsniais. Darba
vosi daugiausia draugai 
Tiškus, Šniras, Michelsonas 
ir kiti socialistai. Jie dirbo 
net sušilę. Už tai ir išėjo vis
kas taip puikiai. Iš Bimbos 
raudondvario buvo atsiųs
ta keliatas šnipukų pa- 
uostinėt, ar nebus medžia
gos šmeižtams. Bet pamatę, 
kad salė kupina publikos ir 
viskas eina kaip iš notų, šni- 
pukai išėjo nosis nuleidę.

Tautininkai susipešė.

Žmonės Brooklyne kalba, 
kad “Matusevičiaus partija 
susipešė su Ginkaus bernu.” 
Kaip Matusevičius,taip ir tas 
“bernas” yra tautininkai, a- 
budu “anaunseriai,” abudu 
duoda lietuviškus radio pus
valandžius. Piktumas kilo, 
žinoma, dėl dolerio. Kuo
met reikia kovoti už biznį, 
tai ir tautininkas 
ninkas.

Sakoma, kad 
čiaus “partija”

ne tauti-

Matusevi- 
užpuolusi 

Ginkaus berną. Bet bernas, 
tai ne piemuo — kaip smo
gė vienam, tai ir lupa per
trūko, ir akis pajuodo. Ki
tam “lietuvišką grušią” nu
braukė nykščiu per pakau
šį. Ar vaišinosi ir “tautiš
kom” špygom, neteko patir
ti.

Šiaip ar taip, tautininkuo
se visgi matyt “tautiško” 
kraujo požymių. Jie niauja- 
si, kaip senovės Lietuvos ku
nigaikščiai. Tik vietoj lieti 
kraują ties Žalgiriu, jie gru
miasi kaip žalmargiai po 
pūdymus.

Ot, čia p. Bukšnaitis galė
tų daug pasidarbuoti tautos 
labui. Ažuot mokinus Gri
gaitį, Bagočių ir kitus socia
listus, jis galėtų pamokinti 
savo tautiečius, kaip geriau 
nubalnoti nosį savo konku
rentui. Frank Lavinskas.

NEŽINOMI PLĖŠIKAI PA
STOJO KELIĄ.

Papilės gyventojui Butno- 
riui V., važiavusiam pro. 
Križupio mišką, nežinomi 
banditai pastojo kelią ir at
ėmė 250 litų.

Trečias Puslapis.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Worcesterio Naujienos, i ——————
Veikėjai bijo teisybės, kaip ■ ryti šokiams salę. Aplink te- 

rudis bizūno. nai graži giraitė,, o kas joje
i darosi po šešių vakare, ant 
kalnelio beržynėly, tai tik 

Į mėnulis težino... Žolė tenai' 
kaip, pūkų matracas. Ten 

Į Kastutė, Onutė ir garsi Juli
jona dažnai myluoja Anta
nėlį ir neploną Joną... Sako
ma, kad toji vieta paimta 
piknikams iki Kalėdų. Pra
eitą žiemą einant iš tos vie
tos žuvo Jonas Miškinis — 
automobilius užmušė.

I

Užpereitą nedėldienį dar 
buvo pikniką surengę du 
veikėjai. Piknikas pavyko. 
Buvo visko pilna. Žuvinin
kai net ir žuvų pristatė.

Kaip sakiau, “Keleivį” 
pas mus visi myli. Vien tik 
Millbury gatvėj jį parduoda 
net 4 stotis. Tai A. J. Kat- 
kausko krautuvėj, Buinicko 
vaistinėje, J. Sutkaus vaisti
nėje ir Vinco Česnos taver- 
ne.

Moterų Piliečių Kliųbas 
smarkiai rengiasi prie vaka
rienės 11 lapkričio. Kaip iš 
darbuotės matyt, bus šaunus 
pokilis.

Worcestery bimbiniai ko
munistai susmuko visai. 
Daugiau progresuoja vadi
nami sklokinirikai.

Artistui Rimkui Worces- 
tery rengiamas koncertas. 
Laikas bus vėliau paskelb
tas.

Čia mirė 20 spaliu atvy
kus į svečius p. M. Boblienė. 
Atvyko iš North Brookvil- 
lės, kur yra jos farma. Wor- 
cestefry ji užėjo aplankyt gi
mines ir už poros valandų 
mirė paralyžiaus liga.

Kita karta bus daugiau.
R. Z.

Worcesterio lietuvių jau 
toks būdas: skaityti žinias 
iš Worcesterio myli visi; 
bet neduok Dieve, jei para
šysi teisybę apie taip vadi
namą veikėją, tai jau saugo
kis, nes bus riestai; Mat, 
kaip gi gali užgauti jo dide
nybę! Taigi girdėjau, kad 
rengia pirtį korespondentui 
J. K., kam jisai rašo į “Ke
leivį.”

Vyručiai, be reikalingai 
nereikia žmogų užpulti. Bus 
rašoma “Keleivyje” viskas 
ir apie viską, tik skaitykite.

Dabar visi divijasi, kodėl 
pastaruoju laiku Worceste- 
ry visi senberniai vaikščioja 
su juodomis akimis!

O štai kodėl: praeitam 
Lietuvių Ukėsų Kliubo su
sirinkime taip vadinami 
viengungiai užpuolė ženo- 
čius ir norėjo juos apmušt. 
Bet ženočiai viengungiams 
uždėjo juodas akis. Dėl to 
viengungiai dabar ir vaikš
čioja su juodais akiniais, 
kaip Liberijos karaliai.

Kitiems senberniams pas 
mus “juodus akinius” užde
da gaspadinės, nes jie kar
tais nenori pildyt gaspadi- 
nių įsakymus.

Dabar tas klausimas dis- 
kusuojamas pas mus visur. 
Sakoma, karas galįs dar kil
ti iš naujo. Taigi da dau
giau bus “juodaakių.”

Pereitą vasarą organiza
cijos ir draugijos turėjo ma
ža progų piknikams. Mat, 
gyvanašlės vis pasiskubin
davo greičiau surengti. Da
bar Leisterio farmerys L. 
ketina iš senos baimės pada-

BALTIMORE, MD. 
Lapkričio 6 d. bus rinkimai.
Už ką turėsime balsuoti?
Da niekados nebuvo to

kios atkaklios rinkimų agi
tacijos, kaip šį sykį. Demo
kratų partija nominavo savo 
kandidatu dabartinį guber
natorių Ritchie ir nori išrin
kti jį jau penktam terminui; 
o republikonai nominavo 
Harry Nice savd kandidatu 
į gubernatorius. Ponas Nice 
žada visokių “pagerinimų,” 
net seniems pensijas žada ir 
atakuodamas demokratų 
kandidatą vadina jį Mary- 
lando diktatorium, nes jau 
4-ris terminus išbuvo ir nori 
da toliau būti.

Be minėtų dviejų kandi
datų, da vienas nepriklauso
mas, būtent, William A. Gil- 
lespie, nori būt gubernato
rium. Jis sako, kad jis bu
siąs geriausias iš visų.

Bet darbo žmonės turėtų 
atsiminti tų politikierių pri
žadus, nes jie prieš kožnus 
rinkimus daug žadėdavo ir 
vis apgaudavo piliečius. Ap
gaus ir dabar. Lietuviai pi
liečiai privalo balsuoti už 
darbininkų kandidatus, bu 
tent, už socialistų partijos 
kandidatus.

Socialistų partijos kandi
datas į gubernatorius drg 
Boardus Mitchell. Tai yri 
rimtas mokslo vyras, para 
šęs keliatą gerų knygų ii 
skaitęs daug paskaitų eko
nomijos srity. Dabar drg 
Mitchell yra John Hopkim 
Universiteto ekonomijoj 
profesorium. Jeigu mes iš
rinktume gubematoriurr 
prof. Mitchellį, tai turėtume 
darbininkų draugą gubema 
toriu.

Kitas geras žmogus yr; 
advokatas W. A. Toole, So 
cialistų Partijos kandidatai 
į valstijos gynėjus. Eliza 
beth Gzfanan yrą socialistų

kandidatė į Suvienytų Vals
tijų senatą. Ji taipgi daug 
darbo yra pašventus darbo 
žmonių labui.

Kurie gyvenate trečiame 
kongresiniame distriktė, tai 
paduokite balsą už kandida- 

įtą drg. S. M^Neistadtą. Drg. 
' Neistadtas yra pasakęs daug 
! prakalbų ir dalyvavęs strei- 
ikuose. Jeigu mes išrinktume 
j jį į Kongresą, tai turėtume 
Washingtone gerą užtarėją 

• ii’ jis mums daug kuo pagel
bėtų.

Ketvirto kongresinio dist- 
rikto musų kandidatas į 
kongręsmanus yra Naomi 
Riches’, Goucher Kolegijos 
istorijos profesorius. Čia su
minėti ir nesuminėti sociali
stų kandidatai yra geri vy- 
rai, ir 6 lapkričio dieną rei
kia balsuoti už visus sociali
stų partijos kandidatus.

Pilieti*.

WATERBURY, CONN. 
Veikimui laiko neturime.

Dabar visi geriam.
Pat em i jau “Keleivyje,”

kad “Vienybės” agentėlis 
per savo gazietą nusiskun
džia, buk pas mus Waterbu- 
ryje lietuvių tarpe apmiręs 
visokis veikimas. “Vieny
bės” agentas negavęs savo 
gazietai nei sudilusio cento. 
Aš turiu pasakyti, kas link 
“Vienybės” tas pats buvo ir 
seniąus, nes waterburiečiai 
pelus nuo grudų jau senai 

atskirti.
O kas link veikimo, tai 

mes dabar visuomeniškiems 
reikalams neturime laiko, 
bet stipriname kiekvienas 
savo dvasią tautiškose užei
gose. Geriame visi bavars- 
ką, nes per 13 metų, buvo
me pusėtinai ištroškę gero 
štofo.

Dabar pas mus prasidėjo, 
naujas judėjimas. Visi seni 
biznieriai apleidžia savo se
nas pozicijas — seną biznį, 
eina į naują. Į “tautiškas už
eigas.” Saliunus kuriame 
vieną po kitam. Jau nekal
bant apie buvusius munšai- 
nierius, kurie seniaus buvo 
langus užsidangstę iš prie
šakio savo “spykyzių” su 
palomis kaip čigonai, dabar 
jie viešai parduoda bavars- 
ką, (kartais ir valstybinės 
nesigaili, niekam nematant 
įpila), bet ir musų kriaučfai, 
šiaučiai, barzdaskučiai, bu- 
Čeriai kuria karčiamas. Da
bar pas mus alaus galima 
gauti restauranuose, tave
rnose, ir dar po kitokiais 
vardais. Vadinamam Broo
klyne jau negalima rast tuš
čių vietų. Turime jau apie 
40 saliunų — ir visi tautiški. 
Taigi, žmogus kol tu juos vi
sus aplankai, tai ir pailsti. 
Visuomeniškam reikalui nė
ra laiko, nei energijos.

Apie darbus.
Darbai pas mus dabarti

niu laiku vėl sumažėjo. Pa
vasaryje dirbo pusėtinai ge
rai. Per kokius keturis mė
nesius dirbome po 40 valan
dų į sąvaitę, bet nuo birželio 
mėnesio kaip pradėjo vėl 
mažėti, tai ir dabar dar 
nesimato kad eitų geryn. 
Dabar dirba vos po 20—30 
valandų į sąvaitę. Kompani
jos dabar elgiasi kitaip ne
gu metai-du tam atgal. Se
niaus darbininkų iš darbo 
ant visados neatleisdavo, 
duodavo nors po keliatą va
landų išdirbti į sąvaitę, bet 
dabar atleidžia iš darbo 
daugiausiai nevedusius vy
rus ir pasako, kaip bus dar
bo tai tada pašauks, žino
ma, tiems kurie dirba dabar

• —I ------- ———— 

Kas Girdėt Tarp Chicagos Lietuvių. 
Kompeticija kapinių 

biznyje.
neduotų nei vieno mirusio 
skelbimo į “Naujienas”, jei-

Virš dvidešimties metų gu nėra griežto reikalavimo 
atgal Chicagoje įsikūrė Lie- iš mirusio giminių; kitaip, 
tuvių Tautiškos kapinės, gązdina graborių, kad jis vi- 
Pradžioje biznis ėjo silpnai, 
bet laikui bėgant laisvųjų 
lietuvių mirtingumas didėjo 
ir dabar Lietuvių Tautiškos 
kapinės gyvuoją gerai, kas 
metai daromi nauji pageri
nimai, priperkama naujos 
vietos, tvarka gerai prižiūri
ma. Lotų savininkai dabar 
yra pilnai patenkinti kapi
nių tvarka.

Matant kad
Tautiškų kapinių biznis ge
rai gyvuoja, Chicagos lietu
vių kunigus ima pavydas; 
jie pradeda skymuoti, kad 
nors dalį “bedieviško” biz
nio iš tautiškų kapinių pa- 
veržus. Skymas sugalvotas 
neblogas. Mirus turtingam 
“bedieviui,” ypač vyrui, 
siunčiamas bažnytinis klap
čiukas pas velionio moterį 
su pranešimu, kad vietinis 
kunigas nesąs priešingas 
priimti velionio kūną į baž
nyčią ir kapines. Žinoma, 
toks pranešimas siunčiamas 
vien pas turtingesnius “be
dievius.” •

Kadangi didžiuma mote
rų, kad jos ir laisvos butų, 
ištikus mirčiai linksta prie 
senoviškų prietarų, tai daž
nai pasiduoda klapčiukų į- 
kalbėjimui ir sutinka savo 
šeimynos narį laidot su baž
nytinėmis apeigomis. To
kiam “bedieviui” kunigas 
pasako graudų pamokslą, į- 
rodinėdamas, kad rimtesni 
bedieviai nors prieš mirtį 
“grįžta prie Dievo” ir tt.

Lietuvių Tautiškų kapi
nių komitetas, kiek teko nu
girsti, pradėjo susirūpinti, 
kad kunigai pradeda jų pel- 
nihgesnį biznį pasigauti. 
Esą tartasi kapinių 
to susirinkime, kad 
prie pažangiosios 
spaudos atmušimui 
nagų nuo šito biznio.

Mirusių skelbimai.
Chicagoje yra įsigyvenęs 

įprotis, kad mirusį reikia 
paskelbti laikraštyje. Ka
dangi Chicagoje “Naujie
nos” turi gal trigubai dau
giau skaitytojų negu kunigų 
marijonų leidžiamas “Drau
gas,”’ tai ir tikintieji katali
kai noriau skelbia savo mi
rusius “Naujienose,” negu 
“Drauge.” Viėnus mirusius 
garsina patys giminės, o ki
tus pagarsina graborius, ku
ris juos laidoja. Kunigai 
marijonai susirūpino, kad 
“Naujienose” kur kas yra 
daugiau mirusiųjų skelbi-

Lietuvių

soj parapijoje negausiąs 
biznio. Na, o kitas skymas, 
tai pasiųsti savo ištikimą 
klapčiuką ir įgrasinti miru
siojo gimines, kad jie ne
duotų skelbimų “Naujie
noms.” Skelbimas turi būt 
duodamas vien “Draugui.” 
Tamsus katalikas, išgirdęs 
įspėjimą, nusigąsta. Klauso 
kas jam yra pasakyta.

Atrodo, kad kunigai ne
miega. Jie dabar daug biz- 
nieriškiau darbuojasi, negu 
keliolika metų atgal.

Yra sakoma, kad senstan
tis žmonės virsta kūdikiais 
prote. Tas pats darosi ir mu- 

’sų kai kuriems laisvama
niams. Pasenę jie pradeda 
velnio bijoti, kurio bijojo 
vaikais būdami.'Jie kviečia 
kunigą su arklio vuodega, 
kad pašventintų juos. .

Tūlas profesionalas man 
pasakojo, kad Northsidės p. 
Prusis, buvęs^didelis bedie
vis, sugryžęs prie Viešpaties 
stalo ir priėmęs sekmą sak
ramentą bažnyčioje, nors 
pirmą yra ėmęs pas teisėją. 
Koks ten senis Rugis, buvęs 
socialistų organizatorius, 
vėliau sandariečių dvasiš
kas vadas, dabar bažnyčioje 
sėkmingai iš parapijonų de
šimtukus kolektuoja “Die
vo garbei.”

Tokios pat naujienos pas 
mus visoje Chicagoje — 
musų lietuviškas svietas pra
deda regresuoti.

Rašo Patricijus.

komite- 
kreiptis 
lietuvių 
kunigų

BALTIMORE, MD. 
Pavyzdingos vestuvės.

nėra dar bloga. Lzmokestis negu “Drauge.” Čia vėl 
į dabar daug didesnė negu jįe pradėjo skymuoti, kad 
iHooveno laikais. Tada ai- kaip nors katalikiška biznį 
! gas buvo numusę iki 30 cen- atgavus.
■ tų į valandą, _ dabar viduti-j Kunigai pasikviečia gra- 

i ir reikalauja, kad
r avy za ingos vestuves. t Aun

o .. . _ niskai darbininkas gauna po hnrin«Spalių 14 d. čia susituokė 45_50 centu j vala«d Tį. bonus 
nas Kvederas su Albina dabartiniulaiku da už--------Tonas Kvederas su Albina 

Turauskaite. Pabroliai ir 
pamergės buvo čia gimę 
aunudliai, tik svotai ir svo
čios iš Lietuvos. Jauna Ve
lžius sužiedavo kun. A. Kei- 
lošius, irgi čia augęs lietu
vis. Vestuvės tęsėsi per du 
Vakaru ir svečiai linksmino
si taip gražiai, kad malonu 
buvo žiūrėt. Užtai kreditas 
oriklauso jaunavedžiams ir 
jų tėveliams.

Vestuvės buvo restorane, 
702 W. Lombard st, kur 
laltimoriečiai gauna “Ke- 
eivį” ir kitus laikraščius. 
?onia Širvinskienė. sako, 
:ad “Keleivio” dažnai pri- 
ruksta, nes pirkėjų skaičius 
ds didėja. Ji reikalausianti, 
:ad administracija prisiųstų 
laugiau. Jeigu taip, tai be- 
lievių nemažėja, bet dau- ; 
gėja. A. Kurelaiti*. j

dirbame po $12—18 į sąvai- kų iš darbo tokių, kurie dir- 
tę. Tat kurie dirbame, tai ir bo po 10—15 metų. Tat be
geriame alutį tautiškose už- darbių eilės dvigubai padi- 
eigose, visi pas savo tautie- dėjo.
čius, kurie esame tautiško 
nusistatymo. Draugai komu
nistai irgi nesnaudžia. Jie ir- ’ 
gi steigia saliunus. Tavorš-

Kaip tie bedarbiai yra 
šelpiami?

_ __ _ ___ Nagi šitokiu budu: Fabri
čius Vincas Krasnickas už- kantai palaiko nuo kiekvie- 
sidėjo saliuną, dr-gas J. Že- no darbininko po vieną cen- 
maitis irgi mazgoja spitu- tą nuo dolerio ir priduoda į 
nūs saliune. Mat, jo moteris tam tikrą fondą, ^kurį jie tu
su švogerka turi smuklę. Tik “ 
bėdnas “majoras” K. Kras- 
nickas kol kas da purtosi 
nuo to biznio. •

Bedarbių dabar daugiau, 
negu buvo pirmiau.

Dabartiniu laiku Water-
buryje bedarbių yra daug Daugelis maitinasi mieste 
daugiau negu metai-du tam išmatomis ir gyvena ant 
atgal. Dabar fabrikantai at- “dumpų”—ant “Dievo bur- 
leidžia labai daug darbiniu- do.” Sena* Wafcerburieti*.

ri suorganizavę. Iš to fondo 
moka po kelis dolerius į sa
vaitę tiems, kurie dirba tam 
skyriuje, miesto parkuose ir 
ant kelių. Pavieniams jokios 
pašelpos neduoda. Duoda 
tiktai pavalgyti kartą-du ant 
dienos, tam tikroje vietoje.

CHICAGO, ILL.
Pasikorė Jeronimas Motie- 

jaitis.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Chicagoje pastaruo
ju laiku kilo savžudysčių 
epidemija tarpe lietuvių. 
Tai vis krizio, girtuokliavi
mo arba šeimyniškų nesuti
kimų pasekmė.

Pereitą sąvaitę tarp chi- 
cagiečių pasklido žinia, kad 
vėl nusižudė vienas lietuvis. 
Tai buvo Jeronimas Motie- 
jaitis, 46 metų amžiaus vy
ras, kuris gyveno Westsidėj. 
Vieną rytą jį rado pasikoru
sį. Nors tikroji priežastis ne
žinoma, tačiau manoma, 
kad Motiejaitį pastūmėjo 
prie to baisaus žingsnio eko
nominis krizis, nes vos ke
lios dienos atgal jis buvo at
leistas iš darbo, o kitą darbą 
susirasti dabar Chicagoje 
beveik negalimas daiktas. 
Be to, velionis nekaip sugy
vendavo ir su savo šeimyna, 
uodėl ir tas galėjo prie jo 
desperacijos prisidėti.

Toks jau vargšų darbinin
kų likimas!

Be to da pereitą sąvaitę 
Chicagos priemiesty Brigh- 
ton Parke buvo sunkokai su
žeista Liudvika Vaišienė. 
Lipant jai iš gatvėkario, 
gatvėkaris truktelėjo ir ji 
nukrito laiptais į gatvę, per- 
siskeldama sau galvą ir su- 
simušdama petį. Vaišiene 
•eikėjo vežti ligoninėn. Be 
abejonės, gatvėkarių kom
panija turės už tai gerokai 
užmokėti.

Pereitą sąvaitę oalaidojo- 
me ir Antaną Sabą, pažan
gų vyrą ir gerą draugą, ku
ris mirė susilaukęs 46 metų 
amžiaus.

Reikia da priminti, kad 
šiomis dienomis buvo sužei- 
4i automobiliaus nelaimėje 
T. Ambrozas su savo žmona. 
Moteriškei nulaužta ranka 
t sužeista krūtinė. Ambra
sas yra plačiai žinomas biz
nierius, turi automobilių ga
ražą. Žiurioaas.

*

> %
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Maikio su Tėvu
i Pasikalbėjimas

—Tegul bus pagarbintas,' Įima buvo išgubyt. Man pa- 
Maike!

—Labas vakaras, tėve.
—Ar žinai, vaike, ko aš 

pas tave šiandien ateinu?
—Nagi?
—Aš noriu, kad tu apra

šytum mano visas vandravo- 
nes, arba, kaip dabar yra 
priimta sakyti — kelionės 
įspūdžius.

—O kur gi tu keliavai, tė
ve?

—Juk tu, Maike, mano 
kelius žinai. Aš vandravoju 
visą savo gyvenimą. Taigi 
imk ir aprašyk visus mano 
pripotkus.

—Tai kas iš to bus?
—Iš to bus labai cėkava 

istorija, Maike.
—Aš nemanau, tėve, kad 

tavo kelionėmis kas nors į- 
domautų.

—Tai kodėl, Maike, kiti 
savo įspūdžius rašo? Nuva
žiuoja koks Raulas į Lietu
vą, pasisveikina su savo pa
žįstamais, pavalgo kopūstų, 
išėjęs už tvoros susitinka 
kiaulę, ir žiūrėk, tuoj rašo 
savo įspūdžius, o “Tėvynė” 
juos talpina kaip moksliškus 
straipsnius. Na, Maike, jei
gu jau tokie Raulai rašo sa
vo atsiprašant įspūdžius ir 
gazietos juos talpina, tai 
man, kaip staršam lietuviš
ko vaisko generolui, ir Die
vas prisakė tokią istoriją 
parašyti. Vat ju sei, Maik?

—Bet aš nematau, tėve, 
kokia iš to nauda galėtų bū
ti.

—Bus ir naudos, Maike. 
Teeml tik svietas skaito ir ži
no, kad musų tauta gyvuoja, 
kiek musų žmonės kur šnap- 
so išgeria, kokiuose utėliuo
se nakvoja, ir taip toliau.

—O kas tai yra tie “utė
liai,” tėve?

—Utelis, Maike, tai tokia 
auza, kur dideli žmonės ba
lius kelia ir gud taim gauna. 
Maskolijoj, kaip aš pamenu, 
tokius pleisus gostinnicom 
vadindavo.

—Tai tu kalbi apie hotelį, 
tėve?

—šiur, Maike, apie utelį.
—Butų geriau, tėve, kad 

tu tokią įstaigą vadintum 
viešbučiu.

—Tas žodis man nepatin
ka, Maike.

—Kodėl?
—Jis Dadabnas į vošaboi- 

nią.
—O ką tas reiškia?
—Tai toks tulžis, Maike, 

ką caro apyceriai išrado 
utelėms mušti. Mat, ruskio 
vaiskas turėjo to brudo tiek 
daug, kad be mašinos nega-

VISKO PO BISKĮ. KELI ŽODŽIAI SEIMININKĖMS APIE

Sveikatos Skyrius
šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.
! ■' ■ ---- --------

- DARŽOVIŲ RAUGINIMĄ ŽIEMAI. '
Geriausias būdas agurkams Dedant, kopūstus gerai sutram- 

rauginti. buojame (sumušame). Ant vir-
Agurkai rauginami dviem tik- ’šaus . sluogsnelį lapų,

šiam: greitam vartojimui ir žie
mai. Rauginant agurkus pir-' 
mam tikslui, juos rauginame 
vienokiu budu, o rauginant juos 
ilgesniam laikui, rauginame ki
tokiu budu.

1 Rauginant agurkus pirmu bu
du, imami agurkai vienodi (vie
na rūšis), vidutinio dydžio. Nu
plauname juos vandeniu ir po 
nedaug nuplauname jų abu ga
lu, tada greičiau įrugsta. Tada 
imame medinį ar molinį indą 
(metalinis netinka), ant dugno 
dedame krapų, o ant jų eilę 
agurkų, paskui vėl krapų, vėl 
agurkų ir taip sudedame visus 
agurkus. Vėliau juos perpilame 
sudytu verdančiu vandeniu, už
dedame dangtelį ir prislegiame 
akmeniu. Taip įrauginti agur
kai po dviejų dienų pradeda rūg
ti.

1 Rauginant žiemai, agurkai 
imami vėlybesnių atmainų, sto
ra žieve, sveiki, gerai nuaugę ir 

Prasideda didis farmerių , vienodo dydžio. Rauginant agur- 
persikelimas. kus žiemai reikia stengtis, kad

Šelpimo administratorius ruimas kiek galima ilgiau 
Harry L. Hopkins praneša, užsitęstų. Tam reikalui jie sta- 
kad jisai nupirkęs iš nuken-,tomi šaltesnėn vieton. Dėl tva
tėjusių farmerių jau apie tumo sudaromas toks priesko- 
1,000,000 akrų netikusios nių mišinys: vyšnių lapai (dau- 
žemės ir tie farmeriai dabar gausia), ąžuolo lapai, krienų la- 
keliami į derlingesnes vie- pat krapų stiebai, serbentų la- 
tas. Farmos perkamos to-' P»i ir truputis česnakų. Visus 
kios, kur žemės ūkis neužsi- tuos lapus sumaišyti ir gerai nu- 
moka dėl dirvos blogumo. į plauti. Į bačkutės dugną deda- 
Supirktose žemėse valdžia me tų lapų mišinio, ant jų eilę 
ketina sodinti miškus, steig-' agurkų, vėl lapų, vėl agurkų ir 
ti indijonų rezervacijas arba taip kartojame kol pripildome 
medžioklės plotus. Bendrai pilną bačkutę. Tada sudėtus a- 
imant, valdžia moka UŽ tas gurkus perpilame sudytu karš- 
žemes po $5 nuo akro. Iš vi- tu vandeniu (į viedrą vandens 1 
so busią supirkta apie 4,-' svaras druskos), uždedame
000,000 akrų. Buvusiems tų'dangtelį, prislegiame akmeniu 
žemių savininkams valdžia ir laikome vėsioje vietoje/ 
kuria 12 kolonijų, kuriose 
tilps po 150 iki 700 šeimų. 
Jos čia galės pasigaminti

Ne degtinė bačkoj, bet 
bačka degtinėj.

Amerikos degtindariai iš
rado naują būdą degtinei 
“sendinti.” Seniau degtinė 
būdavo supilama išdegįpton 
ažuolinėn bačkon ir laiko
ma 4 metus, kad pasentų. 
Dabar gi jie įdeda bačką 
degtinėn ir 4 metų laukti 
jau nebereikia. ' |

Nors tai skamba kaž-kaip 
chimeriškai, tačiau prakti
koje tas yra visai paprastas 
dalykas. Vietoj pilti degtinę 
į ąžuolines bačkas ir laikyti 
ją keliatą metų, degtinda
riai dabar deda apdegintą 
ąžuolo medį tiesiai į raugi
namą brogą. Užraugos rūgs
ta ir tuo pačiu laiku jau 
traukia iš apdeginto ąžuolo 
geltoną spalvą ir tam tikrą 
ąžuolo skonį. Paskui brogą 
verdant, kartu verda ir a- 
žuolo medis. Ir pakol degti
nė išverda, iš ąžuolo būna 
jau ištrauktos visos ypaty-. 
bės, kurioms seniau reikėda
vo kelerių metų. i

1 V. /• •

čiam, Maike, teko prie tos 
mašinos daug dirbti, todėl 
aš nenoriu apie ją nei atsi
minti, o lietuviškas viešbutis 
man kaip tik ir primena jos 
vardą.

—Bet tai yra labai tinka
mas vardas viešai užeigai, 
tėve.

—Ne, Maike, utelis geres
nis vardas. Amerikoje visi 
tokie pleisai utėliais vadina
si: “Vašinktono utelis,”
“Ruzvelto utelis,” ir tam pa
našiai. Taip turėtų būt ir 
Kaune. Kokiam biesui lietu
viškoj stalyčioj reikalingas 
“Metropolis?” Juk tu žinai, 
Maike, kad musų tautiška 
valdžia dąbar net ir žmonių 
pavardes atlietuvina. Kur 
buvo Baranovskis, tai dabar 
turi vadintis Avinu, o iš Ko- 
košinskio padarytas Višta- 
galvis. Taigi nereikia ir Me
tropolio.

—O kur jį dėti, tėve? Nu
griauti?

—Ne, Maike, griauti ne
reikia, ale reikia sainą per- 
činčiuot. Kur dabar užrašy
tas “Metropolis,” tai reikia 
užtepti degutu, o ant deguto 
padėt: “Jo celencijos Sme
tonos utelis!” Ale mudu jau 
perdaug nukrypom nuo rei
kalo, Maike. Aš noriu, kad 
tu aprašytum mano įspū
džius.

—Nueik pas zakristijoną, 
tėve. Jis geriau tau pataikys.

—Okei, Maike. Nueisiu 
pas jį.

Kopūstų rauginimas žiemai.
  ___ __ _______ Kopūstus moka rauginti visos 

maisto savo reikalams ir tuo. šeimininkės, bet ne visoms pasi- 
pačiu laiku galės dirbti dirb-; seka gerai juos išrauginti, ne vi- 
tuvėse, kurių valdžia steigia ,sa^a išeina saldžiai rūgštaus 
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Mirė Gatvėkario 
Išradėjas.

New Yorke pereitą sąvai
tę mirė inžinierius Frank J. 
Sprague, kuris išrado pirmu
tinį elektros jėga varomą 
motorą ir pastatė tokiu mo
toru varomą gatvėkarį. Da
bar visi elektriniai gatvėka- 
riai, o taip pat Bostono, 
New Yorko ir Chicagos po
žemių geležinkeliai yra ope
ruojami tuo pačiu principu. 
Nabasninkas Edisonas buvo 
pasikvietęs inžinierių Spra- 
gue’ą prie savęs, tačiau jie
du negalėjo -susitaikyt ir po 
metų persiskyrė, nes Spra- 
gufe jautėsi ne menkesnis 
galvočius už Edisoną ir ne
norėjo jo nurodymų klausy
ti.

Sprague buvo gimęs 1857 
metais, Milfordo miestely 
Connecticut valstijoje. Jo 
pirmutinė gatvėkarių linija 
buvo pastatyta 1887 metais. 
Richmonde, Virginijoj.

po keliatą tokiose kolonijo
se. Daugiausia farmerių bu
sią iškelta iš Dakotų ir Mon
tanos valstijų, nes tenai la
bai prastos žemės.

Ne Petrus Kalemen, bet 
Vlada Černocemski.

Jugoslavijos valdžia sa
kosi galų gale sužinojusi, 
kad tas-narsuolis, kuris už
mušė Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą, buvęs ne Petrus 
Kalemen, kaip jo pasporte 
buvo pažymėta, bet Vlada 
Černocemski, garsus make- 
donietis teroristas, kuris nu
šlavė jau ne vieną aukštą 
valdininką. Makedonija yra 
taip pat pavergta po Jugos
lavijos sostu, kaip ir Kroati
ja, kuriai iš pradžių Petrus 
Kalemen buvo priskaito- 
mas.

Žmonių ir pramonės kon- 
skripcija.

Legijonininkų suvažiavi
mas Floridoj nutarė reika
lauti iš Kongreso tokio įsta
tymo, kad karo metu butų 
imami visi vyrai ir pramonė 
konskripcijos keliu.

skonio. Rauginimui imamos ge
rai nuaugusios ir sveikos kopūs
tų galvos, smulkiai supiaustomi.

Kad kopūstai įgytų geresnį 
skonį, sudaromas mišinys iš se
kančių prieskonių: rūgščių o- 
buolių (pusiau perplautų), rau
donųjų burokėlių, morkų, kmy
nų, česnakų ir druskos.

Dėdami kopūstus į bačką, 
sluoksniais beriame šio mišinio.

dangtelį ir prislegiame akmeniu.
Kad kopūstai įrugtų mums 

pageidaujama rūgštimi (pieno 
rūgštimi), įpilame truputį rū
gusio pieno arba įdedame kelis 
gabalėlius ruginės duonos.

Atsitinka, jog kopūstai mig
dami pasidaro kartus. Kartu
mas atsiranda nuo susidariusių 
laike rūgimo sieros vandenylio 
dujų.

Norint išvengti kopūstų 
kartėjimo, reikia su švariu 
galiu bačkoje iki pat dugno 
daryti skylių, per kurias galėtų 
išeiti dujos.

Norint, kad greičiau išrugtų, 
reikia kopūstų bačką pastatyti 
šiltesnėje vietoje.

Pomidorų (tomeičių) raugi
namas.

Rudenį nevisi pomidorų vai
siai spėja užaugti ir nunokti, y- 
pač vėlybesnių atmainų. Kad 
sunaudojus tokius neužaugusius 
ir neprinokusius pomidorus, ga
lima juos rauginti. Rauginimui 
pomidorai, kaip ir agurkai, pa
renkami vienodo didumo ir vie
nokios atmainos. Toks vaisių su- 
rušiavimas leidžia kartu išrug- 
ti. Kad pomidorai įgytų geresnį 
skonį, kaip ir agurkams, suda
romas įvairių prieskonių miši
nys pav.: krapų, vyšnių lapų, 
serbentų lapų, česnakų ir tt.

Dėdami pomidorus į bačkutę, 
sluogsniais dedame ir šių prie
skonių. Vėliau perpilame sūdy
tu karštu vandeniu, uždedame 
dangtelį, prislegiame akmeųiu ir 
pasta tome šiltoje sausoje vieto
je. Išrugę pomidorai mažai kuo 
skiriasi nuo raugintų agurkų.

Rauginti burokai žiemai.

j. Imami vienodo didumo buro
kėliai, nulupama žievė, išverda- 
mi ir perplaunami pusiau; gali
ma raugti ir čielus. Dedame į 
medinę bačkutę eilėmis ir ant 
viršaus dedame ploną sluogsn 
tų pačių, kaip ir agurkams, prie
skonių mišinio. Sudėtus burokė
lius perpilame virintu suriu van
deniu (vienam viedrui vandens 
1 svaras druskos), ant viršaus 
dedame dangtelį ir prislegiame 
akmeniu.

Kad greičiau burokėliai įrug
tų. įpilame truputį rūgusio pie
no arba įdedame gabalėlius juo
dos duonos. Bačkutę statome 
švarią sausą ir šiltą vietą.

su- 
pa- 
pa-

RADIO GARSINAMI VAISTAI

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
-• chirurgas, Chicago, III.

---- -—
Pastraisiais keliais metais ra

dio labai plačiai vartojamas gar
sinimui įvairių prekių. Tarpe tų 
ir vaistų garsinimas ne paskuti
nę vietą užima. Mat, žodžiu iš- 
gyrimas tūlos prekės vertingu
mo bei jos naudingumo siekia 
gana toli ir biznieriams neša tei
giamus rezultatus. Taigi ir vais
tų kaikurie išdirbėjai arba par
davėjai šiuomi randa gerų gali
mybių pasinaudoti.

Vaistai yra geras ir reikalin
gas daiktas, kuomet tiksliai jie 
vartojami, gi priešingai — pa
daro daug žalos. Daugelis jų tu
ri smarkią veikmę ir net gero
kai nuodingi. Užtat reikia juos 
laba/ atsargiai vartoti ir tik tam 
tikrais žinomais kiekiais — do- 
zomis, nes perdėjus galima 
.smarkiai pakenkti sveikatai, 
kartais net apsinuodyti iki mir
ties. Tat, vietoje gero — pasida
roma sau nemažai blogo. Vais
tas. kaip kad ugnis, nėra žaislas 
ilT kas juomi žaidžia, pats nuken-v • čia.

Ištirtų vaistų randasi labai ‘ reikia žinoti, kad anaiptol ne vi- 
daug, tačiau anaiptol jie naudin-Įsos ligos gydomos vaistais. Kai- 
gi ne visų susirgimų atsitiki- kurios pagydomos tik operacija, 
nąais. Kitais žodžiais sakant, kitos — tinkama higiena, pri- 
Vienu vaistu negalima gydyti taikintu maistu, atitinkamu kli- 
tuzinus ligų; kur prieš vieną Ii-' matu ir tt. Tai kaipgi galima ti- 
gą, sakysime, tūlas vaistas nau- kėtis išsigydyti vaistais iš nežo
dingas ir net būtinas, tai prieš nomos ligos? Aišku, tokis dar- 
kitą ligą tas pats vaistas gali bas tegali baigtis vien tik nusi- 
buti ir esti labai kenksmingas, vilimu, 
Trumpai sakant, vaistas turi bū
ti pritaikintas prie ligos, prie 
ligonio ir naudojamas tik tam 
tikrdrhis dozomis, o kitaip ne ge
ro, bet blogo tikėtis. Iš kitos pu-

sės reikia pridurti, kad randasi 
taip vadinamų vaistų, kurių 
veikmė yra menka ir lėta; ar to
kių mažiau ar daugiau paimsi, 
nieko blogo neatsitiks, nebent 
šiek tiek kišenius nukentės.

Tenka per radio kartas nuo 
karto girdėti garsinant tulus 
vaistus, kuriais prižadama ko 
ne visas ligas išgydyti; tik jų 
apsčiai nusipirk, o liksi svei
kiausias žmogus, neatsižvel
giant kokia liga sirgtum. žmo
nės šituomi pasitikėdami pavo
jingai žaidžia savo brangia svei
kata, užtęsdami savo ligą daž
niausia netinkamus vaistus var
todami. šituo keliu pasigydyti 
negali būti vilties. Prie progos 
noriu pasveikinti musų radio 
programų davėjus, kad jie nebe
įsileidžia žalingų vaistų garsini
mų. Reikia tikėtis, kad jie šio 
sveiko ir pilnai pagirtino nusi
statymo niekuomet nepakeis.

Nesveikuojant tėra tik vienas 
būdas j ieškoti pagalbos ir ją ra
sti. Pirmiausia ir svarbiausia, 
tai reikia ištirti ligą bei jos rim
tumą, t. y. surasti kokia liga as- 

j muo serga ir tik tuosyk jau ga- 
: Įima jieškoti priemonių kaip at
sikratyti to nesveikumo. Taipgi

sukoneveikimu sveika
tos ir kartais net praradimu gy
vybės. Su sveikata visados rei
kia būti labai atsargiu, nes sykį 
ją praradus, kitos jau nebeipirk- 
si.

Pittsburghe Sudegė Du Laukaičių Vaikai
liepsnos jį parmušė ir jis su
degė kartu su savo sesute.

Pamatęs, kad vaikai žuvo 
ugny, Laukaitis pats puolė ;į 
degantį namą ir tik per 
plauką nesudegė. Pribuvę 
ugnagesiai išėmė jau apde
gusius vaikučių lavonus. 
Mergaitė rasta prie laiptų, o

Nobelio Dovana 
Amerikos Daktaram

Švedai šįmet pripažino 
Nobelio dovaną už nuopel
nus medicinos srity trims A- 
merikos daktarams, kurie 
surado būdą anemijai (sto
ka kraujo) gydyt Šita gar
bė pripažinta d-rui Minotui 
ir d-rui Murphey iš Harvar
do universiteto ir d-rui 
Whipple’ui Rochesterio uni
versiteto. Jie gauna 162,607 
švediškus kronerius, kas rei
škia arti $41,000. Pirma ane
mija buvo skaitoma neišgy
doma liga, bet šitie trys ame
rikiečiai surado, kad ją gali- 

i ma prašalinti įčirškiant jak- 
nų ekstrakto tarp raumenų.

Bedarbis tėvas iš didelio 
sielvarto mėgino nusižudyti.

Spalių 23 d. M. Laukaičio 
šeimyną ištiko baisi nelai
mė. Ugnis sunaikino jų lūš
nelę ir liepsnose žuvo du 
vaikai, 4 metų amžiaus sū
nelis ir 5 metų dukrelė.

Matas Laukaitis, 27 metų 
amžiaus lietuvis, jau ketvir-! berniukas po lova, 
ti metai yra bedarbių eilėse.1 m- —
Turėjo jis įsigijęs neva savo 
namuką po numeriu 508 
Marlow st., bet tas jau atim
tas už morgičius. Elektra iš 
jų irgi buvo atimta, nes ne
turėjo kuo užsimokėti tur
tingai kompanijai. Taigi 
tamsiais vakarais Laukai
čiai vartodavo gazolinu ži
binamas lempas. Tą nelai
mingąjį vakarą Laukaitis 
parsinešė kenuką gazolino 
ir norėjo pripilti- lempas. 
Viena lempa žibino, o kiton 
pylė gazoliną. Įvyko sprogi
mas. Užsidegė Laukaičio 
drapanos ir pradėjo degti 
virtuvė. Negalėdamas užge
sinti drapanų, Laukaitis iš
bėgo laukan, kartu išvary
damas vaikus, ir pradėjo 
šauktis kaimynų pagalbos. 
Laukaitienė buvo išėjus pas 
pažįstamus.

Tą pačią dieną Laukaitis 
buvo jau gavęs darbą ir 
džiaugėsi, kad ant rytojaus 
galės eiti dirbti. Bet štai, ne
tikėtas smūgis! Rep.

ROOSEVELEAS LINKSTA 
Į DEŠINĘ.

Roose veltas anądien pa
sakė Amerikos bankieriams 
prakalbą, kuri kartu buvo 
taikoma ir visiems Ameri
kos biznieriams. Spauda sa
ko, kad piniguočiai jo kalba 
buvo patenkinti, nes ji paro
džiusi, kad Rooseveltas 
krypstąs dešinėn.

VIESULAS UŽMUŠĖ 3 
BEDARBIUS GIRIOJE.
Missouri valstijos giriose 

pereitą sąvaitę viesulas iš
laužė daug medžių. Vienas 
medis užgriuvo ant naujai 

Keturių metų vaikiukas pastatytos CCC kązarmęs, 
išbėgo kartu su tėvu, bet ap- kurioj gyveno 233 regimen- 
sižiurėjęs, kad jo vyresnioji tuoti bedarbiai, ir trįs jų bu- 
sesutė liko viduje, jis sugry-, vo užmušti, o penki sunkiai 
žo atgal ją .išsivesti. Bet sužeistu k

*

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODINĖLIS
Čia paduodame su paaiškini

mu keliatą tarptautinių žodžių, 
kuriuos dažnai tenka laikrašty 
vartoti, bet kurie ne visiems yra 
suprantami. Jie vartojami spau
doje dėl to, kad musų kalboje 
atatinkamų terminų nėra ir jų 
prasmę tenka aiškinti keliais 
žodžiais.

Pavyzdžiui:
Aktualus — tai kas nors tik

ro, kas ištikrujų įvyko, įvyksta 
arba įvyks. Aktualus darbas, 
tai darbas ištikrujų atliktas ar
ba vykdomas gyvenimam

Antitėzis — tai minčių, 
džių ar sakinių priešingumas 
vienų kitiems.

Bonvivanas — tai tas, kuris 
šauniai gyvena.

Cirkuliacija — tai apyvarta, 
apytaka, ėjimas aplinkui.

Defliacija — sumažėjimas ar
ba susitraukimas to, kas buvo 
perdaug išsipūtęs ar iškilęs. Tas 
žodis vartojamas paprastai pi
nigų ar kainų kritimui apibudin
ti; tai padėtis priešinga inflia
cijai.;

Diplomatija — tarptautinis 
valstybių reikalų vedimas; mo
kėjimas švelniai ir apsukriai 
kalbėti arba elgtis.

Ekskursija — laikinas išva- tai yra vadinamas kokio virši- 
žiavimas.
J.Ekspansija — plėtotė; išplė- 
tutiaš, paprastai vartojama kal
bant apie valstybės sienų išplė
timą, apie veržimąsi į naujus 
plotus.
;v> Eventualus—galutinis; įvyks- 
[tąajcpip-pasekmė.

Faktorius — veiksnys; lė- • . ..
miamoji jėga. - uzaiem.mas

Imperialistas - imperializmo kol‘"1, nors vle"os ruS,es darbu- 
Salininkas. ,mokslu ar vera,u

Imperializmas — imperijos Struktūra — bile koks staty- 
didinimas, jos viešpatavimo plė- hos kūrinys, pavyzdžiui, namas, 
tffeits, kitų kraštų pavergimas.

Infliacija — neribotas popie
rinių pinigų spausdinimas ir 
kainų kilimas. Infliacija buvo 

1 Rusijoj ir Vokietijoj po karo, o 
dabar prasideda Amerikoj, nors 
kol kas ji čia apribota.

žo-

Iniciatyva — sumanymas ko 
nors nauja.

Izoliacija — atskirimas.
Kodeksas — įstatymų sutrau

ka arba rinkinys.
Komplikacija — painiava; su

dėtingumas.
Mentalitetas — tai proto ko

kybė arba stovis.
Perspektyva — žiuromasai 

stiklas, ypač teleskope, kursi pa
rodo daiktus tikroj jų padėty; 
mokslas arba menas paveiks- 

i lams piešti, kad atvaizduoti da
lykai išrodytų lygiai taip, kaip 
jie ištikrujų yra.

Prospektas — žiūrėjimas pir
myn arba į ateitį, o taipgi plotas 
užmatomas vienu žvilgsniu.

Problema—tai bile koks klau
simas, kurį sunku išrišti.

Paritetas — tai pilna kieky
bė. Pavyzdžiui, auksinio dolerio 
paritetas yra 100 centų, taigi 
dabartinis popierinis doleris, 
kuris vertas tik 60 centų, yra 
40 centų žemiau pariteto.

Represijos — stapdymas, per
sekiojimas, priespauda.

Sankcija — užgyrimas arba 
: užtvirtinimas. Sankcija papras-

. ninko arba vyriausybės aktas, 
kuriuo yra užtvirtinama kitų 
iniciatyva.

Specialistas — žmogus, kuris 
pasišvenčia kuriai nors vienai 
darbo ar mokslo šakai, pavyz
džiui, daktaras, kuris gydo vien 
tik gerklės ligas.

tiltas, tvenkinys ir tt.
Tempas — žodis dažniausia 

vartojamas muzikoj; reiškia 
greitumo arba lėtumo laipsnį.

Tėzis — priimtas koks nors 
pareiškimas arba nustatyta po
zicija.
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Įvairios Zinioš.
VOKIETIJOJ DARBININ
KUI NEVALIA KRITI- 

KUOT DARBDAVĮ.
Nacionalfašistų teismas 

Vokietijoj nusprendė, kad 
darbininkas neturi teisės 
kritikuoti savo išnaudotoją 
fabrikantą, ir fašistų spau
da pasveikino šitą nutarimą 
su didžiausiu džiaugsmu. 
Visa šita istorija yra tokia: 
vienas darbininkas Berlyne 
padavė savo pirmininkui 
naciui skundą, kad darbda- 
vis jį nuskriaudė. Pirminin
kas perdavė šitą skundą Vo
kietijos Darbo Fronto vado
vybei. Fabrikantui buvo pra
nešta apie to darbininko 
skundą, ir tas darbininkas 
tuoj buvo išmestas iš darbo. 
Manydamas, kad fašistinio 
Darbo Fronto tikslas yra 
ginti darbininkų reikalus, 
tas darbininkas padavė 
Darbo Teismui prašymą, 
kad priverstų darbdavį pri
imti jį atgal į darbą. Bet vie
toj užsistoti už darbininką, 
fašistiškas Darbo Teismas 
užsistojo už fabrikantą, pa
reikšdamas, kad fabrikan
tas visuomet turi teisę pra
šalinti neištikimą ir nepa
klusnų darbininką. Fabri
kantas esąs pramonės ar 
dirbtuvės “vadas,” o “vadų” 
peikti ir kritikuoti negali
ma.

Kiek Didžiosios Val
stybės Turi Karo 

Lėktuvų.
Spaudoje jau buyo minė

ta, kad Anglijos vyriausybė, 
neatsižvelgdama į ekonomi
nius sunkumus, nutarė sta
tytis naujus karo lėktuvus. 
Taip pat padarė ir Amerika, 
kurios karo lėktuvų skaičius 
turi siekti 2,660. Ryšium su 
tuo vienas anglų laikraštis 
paskelbė statistinių žinių a- 
pie tai, kiek kuri valstybė 
turi ir rengiasi turėti karo

PAJ IEŠKOJIMAI.

HITLERININKAI NU
KANKINO SOCIALIS

TO MOTERŲ
“Erfurter Allegemeine 

Zeitung” praneša, kad šio
mis dienomis kalėjime nusi
žudė draugė Worth, buvusio 
Langewieseno miesto socia
listo majoro žmona. Ji buvo 
kankinama kalėjimuose nuo 
pat pradžios, kaip tik Vo- 
kietis pradėjo šėlti tautis- lėktu KSavaime aišku> 
kas fašizmas. Jos vyrui pra- kad j .
sisalmus į užsieni naciai d vaIstylfe. 
tuoj suėmė ją su dukteria ir. pirmoj stovi
išlaikė kalėjime abidvi be Jkn„. K s.
jokio apkaltinimo 18 mėne
sių. Pastaruoju laiku jie nu
tarė motiną nuo dukters at
skirti ir perkelti ją į Graefe- 
tonos kalėjimą. Negalėda
ma toliaus šitų kankinimų 
pakelti, draugė Worth at
ėmė sau gyvastį.

ANGLIJOJE SUSIKŪRĖ 
NAUJA PARTIJA.

Anglijoje susiorganizavo 
nauja partija, kuri pasivadi
no “nepriklausoma socialis
tų partija.” Ideologijos at
žvilgiu, ta partija ne daug 
kuo skiriasi nuo darbiečių 
arba nepriklausomųjų dar
biečių, bet atrodo, kad ji 
darbiečių principus griež
čiau vykdys gyvenime. Nau
joji partija nori prisijungti 
prie “sveikiausių” darbie
čių partijos elementų. Jos 
tikslas yra sudaryti tolimes
nėje ateityje bendrą frontą. 
Užsienių politikos atžvilgiu, 
nauja partija pageidauja, 
kad “taika butų palaikoma 
kaip galima ilgiau;”

BAIGĖSI SKANDALINGA 
KUN. JUODVALKIO 

KARIJERA.
žinomasis kun. Juodval

kis, kurs ilgus metus smar
kavo ir skaldė Rygos lietu
vių koloniją, norėdamas pa
glemžti į savo rankas visą 
visuomenišką veikimą, ga
lutinai pasitraukia iš savo 
veikimo scenos. Nesenai 
“Segodnia” rašė, kad kuri- na tarp Kauno ir JB'abtų ir 
jai buvo prieš jį įteiktas 
skundas dėl nedoro elgesio 
su mokinėmis. Apie jo “dar
belius” dažnai rašydavo lai
škus Lietuvos laikraščių re
dakcijoms Rygos lietuvių 
veikėjai. Net kunigai nega
lėjo Juodvalkio veiklos pa
kęsti ir eidavo prieš jį, ka
dangi jis kompromitavo ku
nigų luomą.

Dabar, kaip Rygos “Liet. 
Balsas” praneša, kun. Juod
valkis atleistas nuo lietuvių 
gimnazijos direktoriaus pa
reigų. Be to, jis visai iš Ry
gos iškeltas į Jekobpilį.

. “L. ž.”

KAUNO-KLAIPĖDOS
PLENTAS KAŠTUOS 

5,000,000 LITŲ.*'
Kauno-Klaipėdos plento 

statyba dabartiniu laiku ei-

cuzija, kuri turi iš viso 3,- 
000 lėktuvų. Iš jų 1,650 die
ną ir naktį yra pasiruošę į 
mūšį.

Toliau eina Šiaurės Ame
rika, turinti 2,351 lėktuvą, 
paruoštų mušiui — 1,100.

Trečią vietą užima Japo
nija. Ji turi 1,939 orlaivius, 
paruoštus mušiui — 1,385. 
Kitiems metams numatyta 
lėktuvų skaičių padidinti iki 
2,100.

Sovietų Rusija užima ket
virtą vietą. Komunistai savo 
žinioje turi 1,700 lėktuvų, o 
paruoštų mušiui — 1,500.

Po Sovietų Rusijos eina 
Italija su 1,500 lėktuvų, ku
rie visi paruošti mušiui. Ki
tais metais Italija turėsianti 
1,640 lėktuvų.

šeštą vietą užima Angli
ja, kuri turi 1,434 lėktuvus. 
Iš jų tik 900 paruošti mu
šiui.

Dėl to anglų spauda su
tartinai reikalauja, kad An
glija kuo greičiau didintų 
karišką oro laivyną, kuris, 
palyginti su kitų didžiųjų 
valstybių karišku oro laivy
nu, iš tiesų yra nedidelis.

Aš, Viktorija Veličkaitė-Mankuvie- , 
nė iš Nausėdų kaimo, Alovės vals, , 
pajieškau tetos Marės Demskiutės iš ( 
Žydonių kaimo, Alytaus parapijos. 
Prašau jos pačios atsišaukti, arba ku- • 
rie žino kur ji randasi, prašome pra- 
nešti, užtai busime labai dėkingi. (5) ' 

Mrs. P. Mankus,
1525 Main st., Blackstone, Mass.

Pajieškau sesers Barboros Adomai- 
tės-Pakalnienės, paeina iš Raudėnų 
parapijos, paskutiniu laiku gyveno . 
Chicagoje. Prašau atsišaukti, arba 
kas apie jų žinote kur ji randasi, pra
šau pranešti, už kų aš busiu dėkinga.

Julijona Simataus'kienė (5)
25 Knox street, Lewiston, Me.

Pajieškau Marijonos Tamulytės- 
Jurkšienės, raeina iš Rfadvilįškio mie
stelio, Šiaulių apskr. Jieško jos brolis 
ir sesuo iš Lietuvos. Kas žino kur ji 
randasi, malonėkite pranešti arba pa
ti lai atsišaukia šiuo adresu:

Stanislovas Tamulis, Karčiamų kai
mas. Radviliškio paštas, Šiaulių ap
skritis, Lithuania.

LTETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ: 

Draugelis Matas-Matijošius, kilęs 
iš Mariampolės apskr., gyvenęs Pitts- 
burgh, Pa. ir dirbęs National Tube 
Co. (10-1952) ;

Majauskas Adolfas, gyvenęs Eliza- 
beth, N. J., turėjęs brolį Bronių, mi
rusį 1933 m. Ben. Miller pavarde.

Kveda, Kvedaitis ar Kvedartas Pra
nas, kilęs iš Skaudvilės vai., Taura
gės apskr., gyvenęs 836 Miller st., 
Scranton, Pa., neva tarnavęs Ameri
kos kariuomenėje ir žuvęs kare.

Jucius Kazys, gyvenęs 345 Peno j 
avė., Scranton, Pa.

Paškauskas, kilęs iš “Devynakių” 
dvaro, Tauragės ąps., gyvenęs Pitts- 
burgh. Pa., Lietuvoje palikęs seserį 
Karolinų.

Avižienis Antanas, gyvenęs 209 N. 
4-th st., Duauesne, Pa., kilęs iš šiliš
kio kaimo, Šiaulių apskričio.

Bagdonavičius Juozas, kilęs iš Pa
nevėžiuko, Babtų filijos.

Čepinskas Mykolas, gyvenęs Broo- 
klvne, vadinęsis Šulcu.

Davicijonas Juozas, Stepo sūnūs, 
kilęs iš Inturkio, Utenos apskričio.

Gedvilas Jeronimas, gyvenęs Broo- 
klyn, N. Y.

Gittemore (Gitaeris, Giteris ar Ga- 
'amoras) James (Jokūbas, Zigmas ar 
Ignas), gyvenęs Bostone ir jo apylin
kėje. (10-1536).

Joudžemaitė Julijona, gyvenusi 
Gargžduose ir New Yorke.

Jieškomieji arba apie juos kų ži
nantieji teiksis atsiliepti į Consulate 
General of Lithuania, 11 Waverry pi. 
East., New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.

tarp Viduoklės geležinkelių 
stoties ir Nemakščių. Šie 
darbai kaštuos apie 200,000 
litų. Kitais metais plentas 
bus tęsiamas toliau. Visas 
plentas kaštuos apie 5 mili
jonus litų. Tsb.

LIETUVOJE YRA 26 
ELEKTROS STOTYS.

• Lietuvoje yra 26 viešosios 
elektros stotys. Tiktai 3 di
desnieji Lietuvos miestai 
elektros stočių dar neturi. 
Pusę šių stočių laiko savival
dybės, o kitą pusę? privatus 
asmenys. Tačiau visos savi
valdybės ryžtasi iš privačių

______ savininkų, kurių nemažas 
JAPONAI DARO EURO- skaičius yra svetimtaučiai, 
POS PRAMONEI KON- (elektros stotis atpirkti, nes 

KURENCIJĄ i jos yra labai pelningos. Tsb. 
Paskutiniuoju laiku visoje Į K1PRAS PETRAUSKAS

Europoje labai plačiai pa-( NUŠOVė VIENĄ BRIEDĮ, 
sklydo pigios japoniškos; N .. . . , Klainėdos
prekės. Tačiau ligi šiol Pa-', ^rijoje įvyko Klaipėdos 

inkn; krašto direktorijos pirmi-
tėra palietosios Tų prekių ninka R«izgio surengta ■LTplaUnlmo. reikaU da* b« Buv0
bar Europoje važinėja ke-' b-ned„z^ V‘“ą
lios japonų prekybininkų bned> n^.e K1Pfas, Pet- 
delegacijos* Viena"jų, Į™“ p
noma, netrukus atsilanky- vy^sta 1 P
sianti Pabaltyje, taigi kartu metus- Medžiokle buvo nu- 
ir Lietuvoje. Delegacija su- 
sidėsianti iš 20 asmenų ir 
bandysianti Lietuvoje savo 
prekėms surasti rinką. Tsb.

sklydo pigios japoniškos 
prekės. Tačiau ligi šiol Pa
baltijį jos dar labai mažai

filmuota. jn

Farmą Parduodu arba mai
nau ant namo.

212 akerių, 120 dirbamos žemės, 30 
akerių miško ir ganyklos, 40 akerių 
apsėta alfai tos žole, 16 akerių kvie
čių; 30 melžiamų karvių ir bulius, vi
si testyti; 3 arkliai, traktorius, kulia
ma mašina, melnyčia, visos farmos 
mašinos ir tulžys, geros triobos, sai- 
lė, prie šteito kelio; 3 mylios į mies
tukų; daug vaisinių medžių, krikė ir 
šaltinis. Žemė pirmos rūšies, juoda su 
moliu. Platesnių žinių norint, klaus-

VOKIETIJA RUOŠIASI ORO KARUI
Turi jau 60,000 išlavintų 

lakūnų.
Šiomis dienomis Londone 

pasirodė buv. vokiečių reich
stago atstovo ir vokiečių jū
rių karininko Dr. Helmuto 
Klotzo knyga “Slaptasis Vo. 

ufe.sCHASEBALTusNEK, <4 |kietijo6 ginklavimasis.” Šio-

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1935 METAMS

Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi
rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIčIUS (-) 
> 73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN. CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson SU 

Waterbury, Cono.

■

■ ■■

je brošiūroje Klotz konsta
tuoja, -kad Vokietija arti
miausiu laiku ruošiasi prie 
nepaprasto karo. Pagal Dr. 
Klotzą, visoje nacių ginkla
vimosi sistemoje svarbiausi 
vaidmenį vaidina lėktuvai. 
Apie tai autorius rašo, kad 
šių metų gegužės mėn. Vo
kietija turėjo 2,500 moder
nišku lėktuvų ir per 6,000, 
modemiškiems lėktuvams 
motorų. Tą patį gegužės mė
nesį Vokietija turėjo 7,500 
pirmarūšių lakūnų ir rezer
ve paruošta apie 60,000 at
sarginių, gerai nusimanan
čių lėktuvą valdyti, lakūnų. 
Šie rezerviniai lakūnai, gali
mas daiktas, šį mėnesį busią 
inkorporuoti kariuomenėn.

Toliau Dr. Klotz rašo, kad

Vokietija dabar nemažesni 
dėmesį atkreipusi ir į povan
deninių laivų statybą. Da
bar Vokietija turinti per 24 
moderniškiausios konstruk
cijos povandeninius laivus. 
Kiekvienas iš tų laivų vir
šum vandens per valandą 
gali plaukti po 24 mazgus, o 
po vandeniu — 14 mazgų. 
Kiekvienas laivas turįs po 8 
torpedų vamzdžius ir po du 
12-kos cent. greit šaudan
čius pabūklus. Be to, Vokie
tija turinti įsiruošusi daug 
požeminių aerodromų, ku
rių negali pasiekti jokios 
bombos sprogimas.

V'*

PATRIOTAI APVOGĖ 
SAVO TĖVYNĘ.

Estijoj yra traukiami teis
man buvusis karo ministeris 
Keremas ir generalinio šta
bo vyriausis viršininkas gen. 
Toervand. Tiedu patriotai 
kaltinami dėl karo laivų 
pardavimo ir valstybės ap
vogimo. Byla bus lapkričio 
vidury.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

ISPANIJOJ DAR TEBEI
NA KOVA

Vėliausios žinios iš Ispa
nijos sako, kad revoliucija 
da nėra galutinai nuslopin
ta. šiaurės Ispanijos kalnuo
se kovos dar tebeina. San 
Francisco miestely revoliu
cionieriai sudegino vienuo
lyną ir tris kunigus. Oviedo 
mieste kovoje krito 40 revo
liucionierių. Dabartinis su
kilimas buvęs tik bandymas. 
Sekantis sukilimas nušlųo- 
siąs visus monarchistus ir 
klerikalus.

ŠIAULIUOSE UŽSIDARĖ 
AUDIMŲ FABRIKAS.
Dėl to, kad valdžia nelei

džia įvežti iš Čekoslovaki
jos žaliavos, Šiauliuose užsi
darė “Globuso” audimų fa
brikas ir paleido 120 darbi
ninkų.

Šviesiaplaukes Jau 
Ne Madoje.

Madų pasauly staiga įvy
kęs radikalus pakeitimas. Šį 
sykį pakeitimas liečia plau
kus, jų spalvą. Ilgus metus 
grožio salonuose, pas kirpė
jus moterų juodi arba juod
bruvi plaukai buvo verčiami 
gelsvais, šviesiais. Visų 
madniausios buvo taip vadi
namos “platinplaukės”blon- 
dinės. Dabar staiga viskas 
pakito. Tos, kurios buvo 
persidažiusios, visomis pa
stangomis stengėsi atgauti 
savo senesnę plaukų spalvą 
ir nusikratyti gelsvumu. Bet 
ir tikros blondinės, kurios 
iki šiol taip didžiavosi savo 
auksiniais plaukais, dabar 
eina pas kirpėjus ir prašo, 
kad jų “auksą” paverstų į 
“smalą.” Visu madniausia 
dabar esanti melsvai juoda 
plaukų spalva. Dėl tokio 
staigaus pakitėiimo esą kal
tinami vyrai. Kaž koks po
puliarus anglų laikraštis bu
vęs padaręs anketą vyrų tar
pe ir šie pareiškė, kad per 
daug didelis gelsvų galvų 
skaičius jiems jau nubodęs. 
Tamsiaplaukės andaluzie- 
tės galvelė jiems daugiau 
patinkanti, negu šviesia
plaukė prūsė arba švedė. 
Dėl to daugely Londono rev- 
ju rodoma dabar tik brune
tės. Taigi anglų sufražistės 
greit paklausė vyrų balsų ir 
virsta juodomis, o jas seka 
ir kitų kraštų moterys.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui. 
kuri mylėtų gyventi ant ūkės. Turi 
būt linksmaus budo ir nevartojanti 
svaiginančių gėrimų, nuo 25 iki 35 
netu amžiaus. Aš esu 45 metų, bet 
išrodau daug jaunesniu, nerūkau ir 
įevartoju svaiginančių gėrimų. Turiu 
farmų 300 akerių. Su laišku prašau 
nrisiust ir s£vd paveikslų. Gali rašyt 
lietuviškai ar angliškai. Prašau atsi
saukt greiai. D. BANIS, (5) 

COLLINS, M0NT.

Pajieškau apsi vedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus; aš esu 
28 metų vaikinas. Duosiu kiekvienai 
atsakymą ant rimto laiško. Platesnės 
žinias suteiksiu per laišką. (4)
Bill Budračkas, 40 Manning- avė., 

Toronto, Ont., Canada.

PARSIDUODA FARMA 
ROCKWOOD, N. Y.

42 skėriai žemės, beveik visa dir
bama, 9 akeriai miško, 7 kambarių 
namas, naujas vištininkas, ant gero 
kelio, visai miestely, prie škulės ir 
storų, bažnyčios; elektros šviesa, ant 
kelio, apšviečia visą namą. Barnė ne
baigta statyti. Kurie norite pirkti 
farmą, pirkite dabar ir gaukite gerą 
farmą pigiai. Gera vieta farmai ir 
bizniui. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton County. 
Norint daugiau paaiškinimų, rašykit, 

WILLIAM KADORAITIS, (4) 
•H;. ROCKWOOD, N. Y.

PARSIDUODA 4 AKERIAI GEROS 
ŽEMĖS, 8 ruimų stuba ir barnė, prie 
^mantinio kelio, netoli nuo miesto ir 
mokyklos. Kaina $500.

53 AKERIAI ŽEMĖS ir girios, stu
ba ir barnė, vištinyčia. Kaina $000.

G. M. KANTON, (4)
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

..REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS, kuris mylėtų gyvu- 
’ius prižiūrėt. Darbas visada, žiemų ir 
vasarų. Rašydami pažymėkite kiek 
norite už mėnesį mokesties. Pagei
daujama nerūkantis. J. BIMBA,

R. 2, Bos 36, Branch, Mich.

REIKALINGAS PARTNERIS
I BARBERNĘ, turi būt barberis. Bar- 
bernė gera, yra geroje vietoje ir ge
ras biznis. (5)
235 Willis avė., Bronx, New York.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieniniu Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitokį. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

NUBAUDĖ PASVALIO 
ADVOKATĄ.

Pasvalys. Spalių 2 d. Pas
valio apylinkės teismas nu
baudė 50 litų advokatą P. už 
netinkamą elgesį teismo po
sėdžio metu. Nubaustasis, 

sūt*upykJtT“v^i8ęr j nelaukęs tos bylos galo, ku- 
iri°j buvo ^baustas, išėjo iš 

muzikos instramen- salės palikęs savo klijentą. 
dykai A>»X>17SXito” P’™“ likimas.
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO..

1014 Blue Isiand Are., Dept. 19, 
CHICAGO, ILL.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
įvairių raitų. Ran- 
kom padirbti, ge
riausios medegoa. 
Pirkitųnitiehiog iš 
musų > dirbtuvės ir f 
sutaupykite pusę.

kad teismas baustų advoka
tą už netikusį elgesį posė
džio metu.

Nematiniai Įveiktai — 
Dabar Valgo Vilką 

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų Tai nėra 
mokamas ’iudyrnas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų prane
ša panašius rezultatus. NUGA-tONE 
vartojama metų metais kaip pagelba 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir turi gyduoles, kurios didina 
malimo organų veikmę. Jei jūsų ape
titas prastas arba turi vargo su ne- 
malimu — pamėginkite NUGA-TO
NE. Pajusite naudų į keletu dienų. 
Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vienų Dolerį. 
Parduoda visi aptiekoriai su garanti- 
Žgrųžinti pinigaus, jei busit nepaten- 

nti. Nepriimkite pamainų.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 

—Idealų Liuosuotojų vidurių, 25c. ir 
50c.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose kataloguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžią barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus. Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus ‘“Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

vesti?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 

nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai ^svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teiiingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON

VISI PAŽANGUS ŽMONES KVIEČIAMI 
DĖTIS SOCIALISTŲ PARTIJON.

Amerikos Socialistų Par
tijos centro komitetas pri
ėmė Normano Thomaso pa
rašytąjį atsišaukimą, kuriuo proto darbininkai visuome- 
visi pažangus žmonės, ne- nės labui, o ne privatinei ke- 
priklausą kitoms partijoms, lių savininkų naudai, kaip 
yra kviečiami dėtis prie au- dabar yra. 
gančios socialistų organiza
cijos.

Tas kvietimas skamba 
taip: . | •;

“Kasdieniniai įvykiai ro
do, jog socializmas yra vie
nintelė pasaulio viltis. Sulo
pyti pasenusią kapitalizmo 
sistemą yra neįmanomas 
daiktas. Kuomet preziden
tas Rooseveltas kviečia re- 
publikonus, socialistus ir ki
tus, kad jie jį remtų, tai jis 
kviečia tik truputį pratęsti 
mirštančios sistemos dienas. 
Kad ši sistema miršta, tai 
aiškiai rodo kilančios vals
tybės skolos, auganti bedar
bių armija, katastrofinga 
ūkininkų būklė ir darbinin
kų regimentacija. Mes jau 
turime NRA kodeksais ka
pitalo reguliavimą, kas reiš
kia pasiruošimą fašizmui, 
prieš kurį turėtų budėti visi 
protaujantys darbininkai.
Tikslas—rami revoliucija.

“Bet neužtenka žinoti, 
kad dabartinė sistema bai
gia savo dienas. Mes priva
lome ruoštis naujai tvarkai. 
Dabar mes einam prie to 
perdaug lėtai, nes tie, kurie 
sutinka, jog rankų darbo ir 
proto darbininkai turi kont
roliuoti valdžią kad sudarius 
sėkmingą ko-operatyvę val
stybę, nėra susivieniję. Mes, 
kurie esam įsitikinę, jog lai
kas reikalauja naujos revo
liucijos Amerikoje, kad įvy
kinus naują Nepriklausomy
bės Deklaraciją, turime su- 
sivienyt.

“Kuo daugiau bus musų 
susivienijusių, tuo lengviau 
bus mums suvesti krūvon 
farmerius su miestų darbi
ninkais, tuo greičiau toji re
voliucija prieis prie sėkmin
gos užbaigos ir tuo daugiau 
mes turėsime jėgų pravesti 
ją ramiu ir tvarkingu budu. 
Tiktai musų priešai, išnau
dotojai ir militaristai, yra 
dideli smurto ir žiaurumo 
šalininkai, bet ne mes.

Susiskaldymas palaiko 
šundaktarystę.

“Dėl to, kad mes nesame 
susivieniję, šios šalies žmo
nės yra palinkę jieškoti šun- 
daktariškų vaistų prieš gy
venimo sunkumus. Dėl to, 
kad mes nesame susivieniję, 
Amerikos farmeriai ir dar
bininkai vis balsuoja už de
mokratų ir republikonų par
tijas, tikėdamiesi, kad jos 
prašalins blogumus. Bet tai 
negalimas dalykas. Istorija 
jau parodė, kad šitie vaistai 
negali ligos prašalinti. Ne
prašalino jos senis LaFollet- 
tas. Neprašalins jos ir Up- 

•ton Sinclairas.
“Todėl Socialistų Partijos 

Pildomasai Komitetas nuo
širdžiai kviečia jus, broliai 
ir seserys, stoti su mumis. 
Stoti ne vien tik ateinan
tiems rinkimams ir balsuoti 
už mus, bet eiti kartu su mu
mis, stiprinti musų organi
zaciją ir skelbti sėkmingą 
kovą prieš karą, prieš fašiz
mą, prieš jau byrantį kapi
talizmą, prieš išnaudojimą 
ir prieš skurdą, kurį darbi
ninkai taip ilgai kentėjo.

“Bet mes negalime kovoti 
prieš tuos dalykus, nekovo
dami tuo pačiu laiku už Ko- 
operatyvę Valstybę. Tai rei
škia, kad mes turime kovoti 
už socializmą. Socializmas 
reiškia socialę arba visuo
menės nuosavybę. Visuome
nei turi prigulėti gąmtos 
turtu šaltiniai, gamybos į-

monės ir susisiekimo prie
monės. Visus tuos dalykus 
turi tvarkyti rankų darbo ir

Už disciplinuotą, laisvę.
“Mes kviečiame rankų 

darbo ir proto darbininkus, 
kurie dirba anglių kasyklo
se, ant farmų, fabrikuose, 
ofisuose ir mokyklose. Ypač 
mes kviečiame tikros revo
liucinės dvasios vyrus ir mo
teris, kurie dabar darbuoja
si darbininkų judėjime, bet 
kurie da nėra suėję į vieną 
stiprią, vieningą darbininkų 
partiją.

“Tūli iš jūsų yra jau pri
gulėję kai kurioms parti
joms, tačiau buvo priversti 
jas apleisti, nes jų taktika 
neatitiko tiems tikslams, 
kurių jus siekiat. Tūli iš jūsų 
dabar nepriklauso jokiai 
partijai ir gyvena be politi
nės pastogės. Taigi jums So
cialistų Partija ir atidaro 
savo duris. Ji kviečia jus ne 
kaip grupes ar busimas frak
cijas, bet kaip ištikimus 
draugus didžioj kovoj už 
socializmą dar musų laikais. 
Ji kviečia jus savo tarpan, 
kur laisvos diskusijos ir nuo
monių bei pažiūrų kritika 
visuomet yra sveikintina, tik 
pageidaujama, kad diskusi
jos visuomet butų vedamos 
partijos disciplinos ribose.

“Stokit su mumis ir padė
kit mums kovoti prieš gims
tančio fašizmo grąsinimus, 
prieš karo pavojus ir už 
plėšriosios tvarkos ir skur
do panaikinimą! Pastatyki
me Ameriką avangardan 
tautų, kurios visos kartu ei
na prie vieningos ko-opera- 
iyvinių valstybių ž-.zui 
jos!”

L
I

Helena Jacobs iš Californijos 
yra geriausia teniso lošėja Ame
rikoje. šįmet ji vėl laimėjo Ame
rikos moterų teniso turnamenį 
New Yorko valstijoj.

-
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valstybių žmoni-

Dėl SLA. Centro 
Kėlimo.

Rezoliucija prieš SLA. 7-to 
apskričio nutarimus.

SLA. 198-ta kuopa laiky
tame savo mėnesiniame su
sirinkime 14 spalių W. C. 
svetainėj, 772 Raymond st., 
Akron, Ohio, kur dalyvavo 
17 nariai, vienbalsiai nutarė 
išnešti sekančią protesto re
zoliuciją prieš SLA. 7-tą ap
skritį dėl nesiskaitymo su 
seimo nutarimais:

Kadangi SLA. 38-tas sei
mas Detroite svarstė ir iš
sprendė, kad SLA. centro 
•aštinė turi būti perkelta į 
Pittsburghą, Pa., o ne kur 
kitur, tai SLA. 7-tas apskri
tys neturi teisės jokių spren
dimų daryti, kur SLA. cent
ras turi būti perkeltas.

Mes, SLA. 198-ta kp., ko
operuodami su dabartine 
Pildomąją Taryba, reko
menduojame visus SLA. 7to 
apskričio vadus, kurie kelia 
suirutę ir trukdo SLA. kon
struktyvi darbą, išbraukti iš 
SLA. narių tarpo, nes ir jie 
taip darydavo būdami Pil- 
domoj Taryboj.

Tokis Pildomosios Tary
bos pasielgimas butų pilnai 
atatinkamas tiems nariams, 
kurie seime pasižadėjo ko
operuoti su dabartinę Pildo
mąją Taryba ir dirbti SLA. 
labui ir gerovei, o dabar ne
siskaito nei su konstitucija, 
nei su seimo nutarimais.

SLA. 198 kp. įgaliota 
zoliucijos komisija:

B. Verseckai x 
P. Švelni*, 
M. Poška, 
B. A. Šleinienė, 
B. Yarašiua, 
S. Močiais, 
V. T. Neverauakas.

re-

SCRANTON, PA.
Didelis nedarbas kasyklose.

Naujienos pas mus pras
tos. Darbų visai nėra, o žmo
nės vis neklauso, vis atva
žiuoja iš kitur darbo jieško- 
ti. Juos apgauna kasyklų 
kompanijos, kurios skelbia 
laikraščiuose, kad joms rei
kia darbininkų, kuomet iš- 
tikrujų čia pat būriai bedar
bių vaikščioja ir negali gau
ti darbo. Atvykę iš kitur 
žmonės išleidžia paskutinius 
pinigus kelionei ir turi pas
kui pėkšti grįžti namo.

Nežiūrint didelio skurdo, 
ant Marvine avė. yra pora 
namų, kur moterėlės varo 
neblogą ištvirkimo biznį. Ir 
vis atsiranda žmonių, kurie 
nueina tenai “pasilinksmin
ti.” Reikėtų nuo tokių vietų 
šalintis iš tolo.

Scrantonietis.

Scranton, Pa. “Scranton 
Times” iš spalių 17 d. pra
neša, kad Edvardas Yavars, 
sūnūs seno scrantoniečio 
Edvardo Yavarausko, užbai
gė advokato mokslą ir pra
dės praktiką Scrantone. 
Mokslus baigė Centrai High 
mokykloje, Bucknell univer-

Šis-Tas Apie Mūsiškius Komunistus.
MONTREAL, CANADA. | CALGARY, KANADA.
Montrealo komunistai la

bai pyksta jeigu kas parašo 
apie juos į spaudą; bet kaip 
gi nerašysi, kad pas juos 
įvyksta keistų kurjozų. Pas 
mus jie pasistatė sau užda
vinį užkaiiauti mases ir pa
daryti visus komunistais. 
Tam tikslui jie vartoja įvai
rius metodus. Dabartiniu 
laiku jie laiko kas antradie
nis lavinimosi diskusijas, 
tiksliau pasakius — kitų 
žmonių įsitikinimų šmeiži
mo diskusijas. Į tas diskusi
jas jie kviečia visus darbi
ninkus ir sako, kad jie duo
da pilną laisvę pareikšti sa
vo nuomones. Rodos, prie
šingų minčių žmonės visai ir 
nesilanko į tas jų diskusijas, 
bet kad jau siūlo žodžio lai
svę, tai atsiranda ir iš jų pa
čių tarpo tokių, kurie nesu
tinka su vedama linija ir 
duoda paklausimų.

Ir štai, komunistams jau 
pasirodė, kad davėjai tokių 
klausimų yra “buržuazijos 
agentai,” kurie ateina skie
pyti komunistams savo idė
jų. Taigi vietinis “čyfukas,” 
atsakinėdamas i tokius pa
klausimus, užvažiavo saviš
kiams per nosį. Girdi, tokių 
mes netoleruosim, kurie at
eina pas mus “skiepyti savo 
ideologiją musų nariams.”

Na, ir suprask tu juos, jei 
gudrus. Kada kviečia, tai sa
ko, kad “mes visiems duo
dam išsiaiškinti, net ir patys 
hitlerininkai gali ateiti pas 
mus ir gaus balsą.” Mes, gir
di, netokie, kaip Tysliava, 
Radžiaf ir kiti, kurie bijo 
paklausimų.

Bet kaip matom, tai ko
munistai jau ir saviškių pra
deda bijoti, kad neįskiepy
tų “svetimos ideologijos.” 
Na, o kas butų, jei atsilanky
tų tysliavininkai, radininkai 
ir kiti? Tikrai reikėtų skelb
ti apgulos stovis salėje.

Tiesa, kada priešingos

Vieša padėka.
Po ilgos ir sunkios ligos, 

18 rugsėjo persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano brangus bro
lis, Jonas Zvankauskas, iš
gyvenęs Kanadoje beveik 6 
metus. Jis buvo kilęs iš Že-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijų* 

fesorios. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 imsi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 

; šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
I Kaina....................................  $7.00
į Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-' 
na..................................................... 50c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

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

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................  $3.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.............................. 15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.......................... 25c.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemes kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo •įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ....................................  25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 
1 eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32 ......................... 10c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.
Arionų Prisikėlimas, parašė >. Prons- 

kus. Svarbi nauja knyga apie lie
tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ....................... $2.25
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ....................................... $2.00

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybe straipsnių, 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus............................  25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m. ...... 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodai Ai Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo j* 
perskaityti. 64 pusL ................... 20c.

Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj muniaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos Hai”, eilės, 
pasikalbėjimai, straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 puri......... ..................  SSe.

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tal
pa 44 geriausių Jovaro dainjt Jos 

tinka deklamacijoms ir dsinavlmui, 
kaip namie, tap v ausirinkiinuo**, 
Pusi. 82 .................Ma

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835. .. ..................  $8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 i 

j j o LUCMIVUa
kiškių kaimo, Atnašavo pa-1 i
rapijos, Biržų apskričio. Pa- ' pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip

T lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-liko motiną ii seserį Lietu-. nas g-alį greitai išmokt kalbčt anglis
tu voje, brolį Kanadoje, ir : kai- Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
v ir r _.t —' bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai darbi Olį ir sesutę Jungtinėse j bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
Valstijose, Bridgeporte. Lai-'ėjus krautuvėr., pas daktarą, pas bar- 

OA ' z.d.?skul’’ P?s kriaučių ir tt Su fone-
1 ir gramatika. Antra 

ididinta ir pagerinta laida. Sutaisė------ - - 35c.

sitete ir Dickinson Teisių Į nuomones geriau prasilavi- 
mokykloje. Šiomis dienomis 
jis pasekmingai išlaikė vals
tijos boardo teisių kvotimus 
ir formaliai tapo prileistas 
praktikuotis teismuose.

Pastaromis dienomis 
Scrantone lietuvių duonke- 
pyklos name atsidarė grabo- 
riaus ofisą p. Klimaitis. Jis 
labai populiarus ir malonus 
žmogus. Linkėtina jaunam 
advokatui Yavarui ir Kli- 
maičiui gero pasisekimo.

s Kazelis.

ĄŽUOLŲ BUDOJ RADO 
SENĄ PAKARUOKLĮ.
Ąžuolų Budos miške dar

bininkai, kirsdami miškų, 
pastebėjo medžio viršūnėje 
kabantį pakaruoklį. Paka
ruoklis tuojau buvo nuim
tas. Iš rastų dokumentų pa
aiškėjo, kad tai yra pil. Ko- 
čeikos, atvykusio iš okupuo
tos Lietuvos, lavonas. Kočei- 
ka pasikoręs prieš 10 mėne
sių ir ligšiol kabojo niekeno 
nepastebėtas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

MaikisJ. Marcinuu 
siunčia tamstai ačiū už laiš
ką ir pinigus.

A. Kurelaičiui.—“Teisin
gas Patarėjas” išsiųstas 24 
spalių.

J. Mederiui. -— Tamstos 
~aštelio apie brooklyniečių 
radio programas nespaus
dinome, nes mums jis išrodė 
vienpusiškas.

Lukšių Juozui. — Sunau
dosime sekančiam numery. 
Ačiū.

Pitteburgho Reporteriui. 
—Ačiū už žinias, bet visų 
negalėjome į šį numerį su
dėt Sunaudosime sekančią 
sąvaitę.

dotuvės atsibuvo 20 rugsė- tišku ištarimu 
io, Calgary mieste, daly-. —’ ’ . x i -ii • i • -l St. Michelsonas. Pusi. 9o.vaujant skaitlingam lietu
viu hnrplini Velionio buvo Etnologija arba istorija apie žemėsV1U DUl eilUl. Velionis .DUVO tautas. Pagal Dr. H. HaOeriandą,
taikaus budo, • draugiškas, parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
ir «ii viciiic o-rnviai sntrvvp aPie visas musii Pasaulio žmoniųII SU VlSaiS gražiai SUgyvę tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
no. Visiems, kurie lankė ma- naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 
no brolį sergantį ligoninėje, 
siuntė gėles ir tt., tariu nuo
širdų ačiū. Ypatingai ačiuo- 
ju merginoms V. Kaziunai- 
tei, E. Tikniutei ir B. Butė- 
naitei, kurios atsiuntė pui- 
kių gėlių laidotuvėms ir pa- 

gino nupirkti brangų vaini
ką. Ačiū ir A. V. Kučins
kams, kurie padėjo man su
tvarkyti laidotuvių reikalus, 
atliko visokius žygius savo 
automobilium, prisidėjo 
prie nupirkimo vainiko ir tt.
Vienu žodžiu, visiems, kurie ..... j _.......____ _ _
tik kuom nors prisidėjo bei dą. Nauja* knyga * užpildyta jrierfre- 
partamavo laidojant mano/ 
brangų brolį, tariu nuoširdų 
ačiū. Lai būna lengva tau, 
broleli, Kanados žemelė. Il
sėkis ramiai musų belauk-j 
damas. Jer. Zvankauskas.

nusių žmonių neateina, tai 
musų komunistėliai jaučiasi 
kaip Afrikos gaidžiai, labai 
stiprus ir kad jau pliekia tai 
pliekia. Ir ko tik jie neišgal- 
voja! Jie stengėsi įrodinėti, 
kad socialistų partija yra 
buržuazijos remiama. Jau, 
girdi, net ir bažnyčiose ku
nigai jų mokslą skelbia. Ži
noma, vargiai rasime susi
pratusių darbininkų, kurie 
tikėtų tokioms komunistų 
nesąmonėms; nes jeigu bur
žuazija remtų socialistus ir 
kunigai skelbtų jų mokslą, 
tai Smetonos karalystėje, 
Austrijoje ir kitur socialis
tams butų pilna laisvė. Bet 
mes matom, kad socialistų 
laikraščiai tenai uždaryti, 
organizacijos išardytos, na
riai kišami į kalėjimus ir net 
šaudomi, bei kariami.

O gal komunistai pasa
kys, kad jie turi galvoje Ka
nados C. C. F.? Bet ir šitos 
organizacijos kunigai nere
mia. Daugelį kartų man te
ko matyti laikraščiuose, kad 
Kanados vyskupai ir kuni
gai kvietė parapįjonis kovo
ti prieš C. C. F.^nes jos pro
gramoj esą didelių pavojų 
buržuazijai ir jiems patiems^ 
kunigams, kaipo buržuazi
jos ramsčiams. Bet daleiski- 
me, kad ir atsirado tokis ku
nigas, ką pagyrė Kanados 
socialistų programą viešai; 
ar tai tas jau reikštų, kad 
juos remia visa kunigija ir 
buržuazija?

Aš esu skaitęs “Laisvėje,” 
kad armėnų kunigas užgy- 
ręs Rusijos tvarką ir buvęs 
jai palankus ir už tai buvo 
savo tautiečių peiliais su
varstytas. . Ar tai reiškia, 
kad kunigija su buržuazija 
palaiko bolševizmą? Taip 
aiškinti gali tik komunistas, 
-einantis du kartu į sąvaitę j 
išpažinties. > Girdėję*

cago, III, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 

1 apdaryta........................................ $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

v. - - i - , . . ., - i naudinga knyga, aprašyta katalikų
C1OS auka.VO bei kitus para- . bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 

* ".' mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

j Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
I paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- 
! mer.ų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- 
. tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
| cago, III. 1903, pusi- 209. Gražiuo- 
| se audimo apdaruose.......................$1.50
’ Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
Į ralius. Knyga tik ką apleido spau-

■ ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ......................................... $2.50
Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 

monų ir visokių paslapčių ir praktiš
ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, Ilk, 1904 m., puslapių 412.
Apdaryta..................................... $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj., Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.

į Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me- 
; tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie'galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose................. $2.25
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 

sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta....................................... $2.50

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili* 
žiu? Aiškiai išguldyti pilietyatčs 

įstatymai s'u reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. RU-EX 
sudaryta iš sudėtinių 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką. Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu 
jus prisiusite pinigus su orderiu, mes 
užmokėsime paštai už persiuntimą. 
Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosime at
gal jums pinigus. Dabar yra jums 
proga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu nepagelbės, Jums nekainuos 
nieko. Rašykit šiandien pas:

RU-EX COMPANY
1600 Milwaukee Avė., Dept. R-19, 

CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo muių korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Žiaurus Nužudymas 
Rokiškio Apskrity.

Rokiškio apskrity, Pandė
lio vals., Puivydų kaime P. 
K-lė nužudė savo brolį Juo
zą. Broliai Povilas ir Juozas 
susipyko dėl ūkio reikalų ir 
pradėjo rimtai vaidytis. Juo
zas matydamas, kad brolis 
Povilas nepaprastai yra įpy
kęs ir puola jį mušti, bėgo iš 
namų. Bėgantį brolį pasivi
jęs Povilas keliais smūgiais 
pargriovęs ir kišeniniu pei
liu labai sužalojęs galvą ir 
kaklą. Subėgusių kaimynų 
nuvytas nuo užpultojo, Po
vilas parbėgęs namo ir per
sirengęs išvaikęs brolį gel
bėjusius žmones. Paskui vėl 
puolęs brolį ir jį pribaigęs. 
Matydamas, kad brolis ne
begyvas, pasišalino, bet kely 
policija suėmė. Suimtasis 
kaltu prisipažįsta, tačiau dėl 
ko taip padarė, aiškių paro
dymų neduoda. Aiškinosi, 
kad buvęs labai supykęs.

KVAILO FORMALIZMO 
PASĖKOS.

Savivaldybių Rinki
mai Lietuvoje.

Dabartinės Lietuvos mies
tų, apskričių ir valsčių savi
valdybės buvo išrinktos 
1931 metais. Dabar baigiasi 
jų išrinkimo terminas, todėl

Šiauliuose anądien susir- jos buvo paleistos ir paskel- 
go neturtėlės Ostapienės su-! bti nauji rinkimai. Miestų 
nūs. Motina kreipėsi į mies-į savivaldybės bus renkamos 
to valdžią prašydama pagal-1 lapkričio 9 dieną. Tą dieną 
bos. Bet valdžia susideda iš! rinkimai įvyks visuose mies- 
“mokytų” vyrų, jie žodžio • tuose. Kaimų seniūnijose 
negali suprasti; jie liepė pa- į rinkimai jau dabar yra pra- 
duoti prašymą raštu, forma-! sidėię. Tai renkami seniuni- 
liškai. • jų atstovai į valsčių tarybas.

Monina turėjo jieškotii Šie rinkimai nusitęsia net 10 
žmogaus, kas galėtų prašy-j dienų. Išrinkus seniūnijos 
mą parašyt. Parašė, bet tuo 
tarpu jos sūnūs jau mirė.

Atlaikyta šermenis ir nu
mirėlis buvo palaidotas.

Už dviejų sąvaičių “mo
kyta” miesto valdžia teikėsi 
atsiųsti savo atstovą pas Os- 
tapienę, kad apžiūrėtų ligo
ni...

I

Jį Kaltina Lindberghiuką Pavogus.

VACHMISTRO GRUMTY
NĖS SU PLĖŠIKU.

Šiomis dienomis iš oku
puotos Lietuvos atvyko į 
Simną, Alytaus apskr., plė
šikas ir norėjo apiplėšti vie
ną turtingą žydą. Bet plėši
kas paklydo: jis įėjo ne pas 
pirklį, bet į vachmistro butą. 
Butan įėjęs, plėšikas pasi
slėpė kampe už gėlių vazo
no ir laukė, kas ateis. Vėlai 
vakare parėjo namo vach
mistras Vasiliauskas, nusi
rengė, o paskui nešė laukan 
mundirą išdulkinti. Grįžda
mas pamatė pasislėpusį 
žmogų. Plėšikas pamatęs, 
kad jis yra pastebėtas — at
kišęs revolverį puolė vach
mistrą. Vachmistras spėjo 
plėšikui nutverti už rankos, 
kurioje buvo laikomas re
volveris. Plėšikas paleido 
keliatą šūvių, bet kulkos nie
ko nekliudė. Pagalbon atbė
go vachmistro žmona: ji at
nešė ginklą. Plėšikas suim
tas. Jis pasivadino Ališaus
ku.

VYRAS NUŠOVĖ SAVO 
ŽMONĄ.

Radviliškio vai., Matkai- 
čių dvaro laukuose pil. Mer
kelis Adomas trimis šautuvo 
šūviais nušovė savo žmoną, 
su kuria jau trejus metus gy
veno persiskyręs. Nužudęs, 
Merkelis pasislėpė, bet kitą 
dieną pats atėjo policijon ir 
pasidavė, šaltai pareikšda
mas, jog esąs patenkintas 
nusikratęs jam nereikalingu 
žmogum.

SUGAVO IŠ KALĖJIMO 
PABĖGUSĮ ŽMOGŽUDĮ.
Krakės. Rugsėjo iš 29 į 30 

d. naktį Deveikiškių kaime, 
Krakių vai. policijos nuova
dos viršininkas Boguta su 
vachmistru ir dviem šauliais 
Ūsu ir žinkum sugavo iš Kė
dainių kalėjimo pabėgusį 
Kulikauską, kuris prieš teis
mą buvo kalinamas už žmo
gaus nužudymą.

Pabėgėlis sučiuptas kluo
ne tuo metu, kada norėjo iš
lįsti pro stogą, savo namuo
se.

LUKŠIUOSE SUSIMETĖ 
GAUJA VAGIŲ.

Lukšiai. Prieš mėnesį čia 
vagys “apvalė” kleboniją: 
naktį landžiodami per lan-l 
gus išgrobė svečio mokytojo 
130 litų, vikaro 30 litų, ir ku
nigo svečio 100 litų vertės 
laikrodį. Tai padarė per vie
ną naktį, įsibraudami pro 
langus net į kelis kamba
rius.

Rugsėjo 22 d. vagys, spė
jama tie patys, per langą įsi
brovė vaistinėn ir išnešė iš 
kasos 15 litų; kvepalų už 
300 litų ir bufete gerokai už
valgė dešrų, sviesto, sūrio.

Kitą dieną pas ūkininką

PANEVĖŽIO TURTUOLIO 
SŪNŪS NUBAUSTAS UŽ 

KOMUNIZMĄ.
Kariuo menės teismas 

Kaune sprendė studento tei
sininko Danieliaus Todeso, 
žinomo Panevėžio žydų vi
suomenės veikėjo • ir preky
bininko sunaus bylą, kalti
namo už komunistinį veiki
mą. Kariuomenės teismas 
Todesą nubaudė 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Bruno Richardo

: atstovus i valsčių tarybas ir 
Į patikrinus tarybos narių tei- 
isėtumą, bus sudaromos ap
skričių tarybos. Valsčių ta
rybos statys kandidatus ir į 

. viršaičius. Kaip ligi šiol, ap- 
I skrities tarybą sudarys vals
čių atstovai nuo kiekvieno 
valsčiaus po vieną. Ligi lap-' 
kričio 15 dienos, turės būti 
sudarytos jau visos apskri-' 
čių tarybos.

Į 1931 metų savivaldybių 
rinkimus Lietuvos opozici- ‘ 
jos grupės nėjo ir juos boi
kotavo. Gi dabar tiek pozi-! 
cija, tiek opozicija į rinki-į 
mus labai aktingai eina iri APIPLĖŠĖ KELMĖS DVA- 
----t ------------------------- RININKĘ.

j Spalių 5 d. vakarą plėši-
• kai Balsys su Kazlausku už- 
' puolė Kelmės dvaro (Rasei-
• • __ _  \ _ _ A 1 1

nijų . rinkimai,, nes nuo jų finų Gružinskaitę. Iš dvari- 
pareina, kokie bus valsčių ninkės plėšikai atėmė 250 
ir apskričių savivaldybių ; litų pinigais, du auksinius
organai. Tsb. laikrodžius, 3 auksinius žie-

-------------- ■ dus nuo rankų numaustė, be 
NORĖJO PABĖGTI KA- j to, paėmė bonką vyno ir SU

LINIAI.-------------- ; rį. Išeidami iš dvaro nupio-
Šiomis dienomis Kauno; vė telefono vielą ir įgrasino 

kalėjimo vienos kameros policijai pranešti, ne anks- 
kaliniai rengė pabėgimą: jie ęjau kaip po trijų valandų 
išpiovė lango grotas ir naktį jiems dvarą apleidus, 
rengės išlįsti į kiemą, bet! AITT1ĄITMV .ITlflA 
vienas kalinys laiku apie tai TAUTININKAI ŠAUKIA 
pranešė kalėjimo administ-1; SUVAŽIAVIMĄ, 
racijai ir viskas buvo likvi-' Rugsėjo 30 dieną Kaune 
duota. Toje kameroje buvo buvo tautininkų sąjungos 
18 žmonių. Dabar tie kali- apskričių pirmininkų suva- 
niai nubausti 6 mėn. į draus-.žiavimas, 
mės kamerą.

Čia parodytas New Yorko policijos padarytas
Hauptmanno atvaizdas. Hauptmannas dabar yra kaltinamas 
Lindberghu vaiką pavogęs ir išgavęs užtai $50,000 iš tėvų.

ragina visus Lietuvos gyven- ( 
tojus, turinčius teisę, juose, * 
dalyvauti. I -

Svarbiausia yra Lietuvoje“_______________
renkant savivaldybes seniu- nįų apskr.) savininkę Adol- 4 nno miA m ’ /»• zn 1 _ Tv T ____ •

---------- , kuris nutarė šių
i metų gruodžio 15 dieną su
šaukti visuotinį Lietuvos 

DĖL OBUOLIO IŠDŪRĖ tautininkų atstovų suvažia
vimą. Manoma, kad šis su
važiavimas jokios ypatingos 
reikšmės neturės. Tsb.

BERNIUKUI AKĮ.
Spalių mėn. 8 d. Panevė-1 

žy turgaus rinkoje, vienas 
obuolių pardavėjas, šelmo- 
nas, 16 metų berniukui, pa
ėmusiam iš vežimo obuolį, 
supykęs pagaliu išdūrė deši-

ROKIŠKY PASIKORĖ 
JUREVIČIUS.

Priemiesty pasikorė pil.
- , . n . , . . _1 Jurevičius. Savižudys mėgonę akf. Berniukas apsipylę ^„0^^ ir skun. 

dziai gyveno.kraujais, kilo triukšmas, į 
kurį įsikišo policija.

BESITAIKYDAMI TEIS
ME SUSIMUŠĖ.

Kauno apylinkės teisme 
į anądien buvo sprendžiama 
'Evaristo Tamulevičiaus by- 
' la su Radionu Lisausku. Tei
sėjui patarus susitaikyti, bu- 

piliečiai ėjo iš salės laukan, 
kas. Šiam atsisakius, vyru- į Lisauskas Tamulevičiui, pa- 

ikiią_ uieną pas uKiiunKą^ ~ sumu§ė atėmė arklį ir, čiose teismo salės duryse, 
pavogė virdulį, kibirą, bul-ipatyg nuvažiav0 į Ge]vonių kirto lazda per galvą. Čia 
V1^L Kastuvą. # i kaimą, kur arklį paleido, pat buvę du policininkai Li-Is šio “apsirūpinimo u- Dėl w k
kiskais padargais žmones J *
spėja, kad vagys ar plėšikai 
kur nors turi lizdą ir “pasto
viai” apsigyvenę.

SUMUŠĖ UŽ NENUVEŽI- 
' MĄ Į VAKARUŠKAS.

Vabalninkas. Netoli Va
balninko, Jesiukiškio kai
mo gyventojui Pesekui va
žiuojant per čypėnų kaimą, 
prie jo priėjo keturi jauni • i 
vyrukai ir pareikalavo, kad vo susitaikyta. Tačiau, kai 
jis juos nuvežtų į vakaruš-Į piliečiai ėjo iš salės laukan,

VAŽIUODAMAS I RINKĄ 
UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS.
Pil. Bagdonavičius iš But

rimonių valse, atvežė Kau
nan parduoti bulvių vežimą. 
Važiuojant panemune ties 
Daukanto gatve vežimas ap
virto ir mirtinai nuspaudė 
po juo pakliuvusį piL Bag
donavičių.

I

ASMENINIAI VADOVAUJAMA 

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
I LIETUVA

PASIGĖRĘ UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Rukonių kaime, Panevė
žio apskrity, ūkininkas An
tanas Gailiunas šiomis die
nomis dviejų girtų vyrukų 
sumuštas ir tą pačią dieną li
goninėje mirė. Mušeikos su
imti.

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais 

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais snsisiekfaas
ii Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat įniro 
BREMAN Bremerhavene užtikrina 

patogią kelionę j Kamą $
Informacijų klauskite pas vietinius 

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
•NORTH GERMAN LLOYD

252 BOYLSTON STREET, _ ; BOSTON, MASS.

SVARBU
NUPIGINTOS LAI
VAKORTES I ABI 

PUSI.

Aprnbežiuotam buvi
mai Europoje

BEDA LIETUVOJE SU AMERIKO
NIŠKAIS DOLERIAIS.

Ne kažin kiek tų dolerių vesti, bet pasirodė, kad ji y- 
Rinktaitis iš Amerikos par- ra vagilka. • 
sivežė, bet keliatą tukstan- pa5 Jadvygą buvo rasta 
čių vis turėjo. Paviešėjęs ke- Įįk 2,000 dolerių. Kiti pini- 
” Teisėjas Jadzią

nubaudė 6 mėnesiais kalėji
mo.

Grįžęs Ukmergėn ameri
kietis pajėgė nusipirkti tik 
nedidelius namelius, prie 
kurių šiek tiek dar iš šalies 
užsidirbdamas gyvena. Tsb.

KLERIKALŲ ŠULAI BY
LINĖJASI.

Klerikalų šulai iš Darbo 
federacijos tiek susiėdė sa
vo spaudoj, kad pradėjo tą
syti vieni kitus po teismus. 
Federantas Ambrozaitis 
viešai pareiškė, kad Dielini- 
kaitis suklastojęs Darbo fe
deracijos centro komiteto 
protokolus. Dielininkaitis 
Ambrozaičiui iškėlė bylą. 
Ambrozaitis iškėlė Dielinin- 
kaičiui bylą irgi už panašius 
įžeidimus.

l LIETUVA
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj)
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.
Didelis Nupiginimas 

I ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tikietų.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko 
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 
ofisuose

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston.

«

j

liatą sąvaičių Kaune, jis ap
sigyveno Ukmergės mieste. 
O ten taip pat jau nebuvo 
liūdna, visi giminės ir jau
nystės draugai turtingą 
amerikoną sutiko, kaip žmo
nės juokiasi, su orkestru. 
Vieni jį alučiu girdė, kiti 
panas piršo, dvarus siūlė 
pirkti.

Vaišinosi ' amerikonas, 
klausėsi gražių žodžių, pirš
lybų, o kadangi buvo da ne
vedęs, tai nutarė apsivesti ir 
sukurti šeimyninį gyvenimą. 
Bematant ir gražuolė atsira
do. Tačiau toji gražuolė bu
vo ne kaimietė, bet gimusi ir 
augusi Kaune, suktais auk
siniais plaukais Jadvyga. į 
Trys mėnesius Rinktaitis su

RINKUŠKIŲ KAIME KU- 
TRA SUNKIAI SUMUŠĖ 

- ŠUMSKĮ.' 
Rinkuškių kaime, Biržų ’ 

valsčiuje, 1 spalių vakarą 
j buvo smarkiai sumuštas to 

kaimo gyventojas Šumskas. 
Nelaimingajam smarkiai su- 

' daužytas galvos kiaušas ir 
nėra vilties, kad pasveiktų.

_____ ! Įvykio aplinkybės tokios: 
Jadvyga uliojo Kaune, mėtė Tą vakarą atėjo pas juos įsi- 
dolerius ir pagaliau nutarė gėręs J. Kutra ir prašėsi į vi- 
vesti. Ir koks didelis buvo į dy “pas mergas.” Išėjus 
jo nustebimas, kai jis pabu-, Šumskio dukteriai ir atsisa- 
dęs vieną rytą nerado netik kius jį į vidų leisti, jis kirto 
savo Jadvygos, bet ir... dole-1 jai per žandą. Tėvas, išgir- 
rių. Iš pradžių jis manė, kad dęs triukšmą, išėjo į orą ir 
tai šposai, bet sulaukęs nak- “žentą” pabarė. Tuomet šis 
ties įsitikino esąs ištikrujų puolė ir medžio strypu Šum- 
apvogtas ir pranešė polici- skiui galvą sumalė, 
jai. Po keliatos dienų Jadvy-j Šumskas padėtas ligoni- 
ga buvo sulaikyta netoli de- nėn, o Kutra kalėjiman. 
markacijos linijos ir atiduo- j 
ta teismui.

—Iš kur tamsta gavai i 
5,000 dolerių?—klausia tei-i 
sėjas Jadvygos.

—Tuos pinigus man do-' 
vanojo ponas Rinktaitis —' 
tarė ramiai kaltininkė.

—Už ką?
—Nežinau... Tur būt iš 

meilės.
—O dėl ko tamsta norė

jai bėgti į Lenkiją?
—Aš nebėgau; norėjau 1 

gimines aplankyti...
—Vadinasi, tamsta esi ki-! 

lusi iš Lenkijos? — pašoko' 
Rinktaitis.

__ Tai ian mann rJalvVac' Platesnių informacijų, laivakorčių, , t, . , 110 aalyKas naujo 1935 m. musų laivų išplaukimų
—atsikirto Jadvyga. ..................... .... .

—Ak, šitaip! Aš jai, po
nas teisėjau, jokių pinigų 
nesu davęs. Aš ją norėjau

■Amerikos
Linija

t----------------

1 KALĖDŲ EKSKUlIJA 
| LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko 

M. L. GRIPSHOLM 
GRUODŽIO 8, 1934 M.

Specialiai nupigintos laivakorčių kai- 
! nos, perkant j ten ir atgal. (R. T.)

tvarkraščio, kreipkitės j bet kurį au
torizuotą musą agentą, arba,

Swedish American Line
10 STATĖ ST.. BOSTON, MASS.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

f

■:
4

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKŠLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Knlturinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitu su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Ltthuaaia.
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GYDYTOJŲ ADRESAI

i
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t Datai- 
i, kaina

St.,

I

$1.00
$1.25

Joseph Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494

negu parapijos reika- 
“Darbininkas” katali-

Balsuokit už socialistų 
’kantidatus.

Ateinantį utaminką,

BROADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J

Bes. 158 West 7th Street 
So. Boston TeL 1437-M

TeL Univereity 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Tal>ot 2474.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerius, Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius. Žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylią nuo Bostono. Tel. S. B. 4618.
326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

PARSIDUODA PIANOLA SU RO- 
LIAIS, viskas ihažai vartoti ir išro
do kaip nauji Nėra kam vartot, par
duodam pigiai. (5)

Mr WINCHUS
115 Yi Hampshire st., Cambridge.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metą 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

222 HUNTINGTON AVE„ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos 
adresas:

VALENTINA MINKIENĖ
912 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 3317.

DR. J. LANDŽ1US-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaiką. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą,'ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 19—11.

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Vietinės Žinios

A. J. NAMAKSY 
Real Eatate A Insurance 

414 W. BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
187 Minot St, Dorehester, Mass. 

Res. Tel. Talbot 8392.

LINKSMAS FARMERIŲ 
VAKARAS.

Rišta klausimas, kodėl gai
dys nededa kiaušinių.

Pereito nedėldienio vaka-

rv...

kai balsuos už socialistus.

B

tainėj įvyko lietuvių farme
rių vakaras su judomais pa
veikslais ir prakalbomis. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
salė. Vakarą vedė drg. Ste- 
vensonas, kuris yra baigęs

SOUTH BOSTONO PARA- 
PIJOJ LAUKIAMA “RE

VOLIUCIJOS.”

Katalikai ruošiasi versti 
kun. Virmauską, taip kaip 
nuvertė kun. T. Žilinską.
South Bostono lietuviai 

gerai atsimena kun. Tarną 
Žilinską. Jis čia klebonavo 
pusėtinai ilgus metus ir, žiū
rint iš šalies, viskas buvo 
tvarkoje. Vėliau jisai išva
žiavo su savo gaspadine į 
Lietuvą, nekurį laiką buvo 
lyg ir metęs kunigystę, ir 
žmonės jau kalbėjo, kad jis 
vesiąs savo Oną už pačią. 
Nors tos kalbos neišsipildė, 
tačiau Onutė kaštavusi “tė
veliui” Tarnui gana bran
giai.

Kaip Tarnas Žilinskas 
persiskyrė su South Bostono 
parapija, pašaliniai žmonės 
tuomet nieko nežinojo. Tik 
šiomis dienomis katalikai 
pradėjo viešai kalbėti, kad 
jie nuversią dabartinį savo 
kleboną, kaip anais metais 
nuvertę kun. Tarną Žilinską. 
Taigi išeina, kad Tarnas bu
vo prašalintas iš South Bos
tono parapijos katalikams 
tų reikalaujant.

Dabar žodis-kitas apie 
kun. Virmauską. Žiūrint iš 
šalies, jis yra kunigas kaip 
kunigas. Man jis išrodo ge
ras kaimynas ir džentelmo- 
nas. Tačiau katalikai juo ne
patenkinti. Bruzdėjimas 
prieš jį eina jau senai. Jie 
sako, kad jis daugiau rūpi
nasi “Darbininko” palaiky
mu, 
lais. 
kams nelabai reikalingas, 
o jo išlaikymas labai bran
giai jiems kaštuoja. Parapi
ja lendanti į skolas. Prie ku
nigo Urbonavičiaus buvę 
kitaip. Parapijos kasoj vi
suomet būdavę pinigų. Da
bar katalikų pinigus suėdąs 
“Darbininkas.” Todėl eina 
agitacija, kad kun. Virmau
ską reikia prašalinti, o jo 

, vieton gauti atgal kun. Ur
bonavičių.

Bet kaip tai padaryti? 
Bažnyčia yra užrašyta vys
kupui ir jis skiria kunigus. 
Parapijonų reikalavimo ji
sai neklauso. Todėl galimas 
esąs daiktas, kad parapijo- 
nys turės kreiptis į patį kar
dinolą. Jeigu ir tenai jų rei
kalavimų nepatenkintų, tai 
tuomet galėsianti kilti “re
voliucija.”

Reikia pripažinti, kad ka
talikų pusėj yra daug tiesos. 
Užlaikyti parapiją ir laik
raštį, tai juk ne juokai. Kuo
met buvo geresni laikai ir 
žmonės daugiau uždirbda
vo, tai tos naštos jie tiek 
dau? nejausdavo. Dabar gi 
daugelis parapijonų nedir
ba, pragyvenimas eina bran- 
gyn, žmogui su šeimyna jau 
sunku išsimaitinti, o čia vis 
duok ir duok: tai “ant Dievo 
garbės,” tai “ant bažnyčios 
pataisymo,” tai “katalikiš
kai spaudai,” tai kitokiems 
galams, kuriems galo nie
kad nėra.

Todėl katalikų bruzdėji
mas nėra joks “bolševiz
mas,” bet paprastas gyni
mas savo reikalų.

Buvęs Parapijonas.

Pradėjo plėšti daktarus. i i • į *

Tūlas laikas atgal Bosto
no banditai buvo pradėję 
laužtis į dentistų ofisus auk
so jieškodami (dentistai 
vartoja auksą dantims tai
syti). Taip buvo net du kar
tu išlaužtas ir išplėštas den- 
tisto Kapočiaus ofisas “Ke
leivio” name. Dabar gi išro
do, kad vagys yra nusistatę 
plėšti medicinos daktarus. 
Aną naktį ties daktaro Mc- 
Laughlino namais prie Dor- 
esterio streeto pasigirdo Michefeonui kalbį, Sdėj pa- 
automobihų kolizija. Dak- sirodė farmerys su šiaudine 
taras jau gulėjo, tačiau atsi- skrybėle ir farmeriškais tri- 
kele,.ant greitųjų apsirenge nyčiais. Lamdydamas dide- 
įr išėjo laukan, pažiūrėt, jį paukštį jisai užlipo ant 
ar nėra sužeistų žmonių. J>S( estrados ir prašo, kad kalbė-

Sučiupo $300,000 vertės 
alkoholio fabriką.

Sharono miestely, netoli
Bostono, prie Massapoag 

Massachusetts agrikultūros avė. stovėjo penkios didelės 
kolegiją ir dabar Randolphe oranžerijos (greenhouses), 
turi pavyzdingą vištų ūkį. ■ užimdamos keturis akrus 
Kalbėjo “Darbininko” re- žemės. Visi manydavo, kad 
daktorius Kneižys ir “Kelei-, tenai' auginamos daržovės, 
vio” redaktorius Michelso- ~ 
nas.

i Buvo ir juokų. Baigiant

norėjo jiems pagelbėt. Su
žeistų nebuvo. Bet kada jis 
sugryžo į savo butą, pasiro
dė, kad čia jau butą vagių. 
Stalčiai ištraukyti, daiktai 
išmėtyti ir visi brangesni 
dalykai pavogti, tarp jų ke- 
liatas deimantų.

Kiek vėliau vagys įsilau
žė nakties laiku į d-ro Fried- 
mano namus Roxbury. Dak
taras pajuto, kad po jo pa
galviu kažin kas kiša ranką. 
Po pagalviu jis turėjo pasi
dėjęs savo piniginę su $75. 
Pašokęs iš lovos ir uždegęs 
žiburį, daktaras pamatė 
prieš save plėšiką. Jis puolė 
jį mušti. Plėšikas įmušda
mas daktaro smūgius pabė
go. Jis buvo įnėjęs per duris 
su darinktu raktu.

Dabar vėl tapo apiplėštas 
Lawrence’o gydytojas Dr. 
McKallagatt, kuris gyvena 
po numeriu 139 Berkeley st. 
Vėlokai subatos naktį jis 
parvažiavo automobilium 
namo ir vos uždarė garažą, 
jį užpuolė 3 ginkluoti bandi
tai ir atėmė $240. Visi trys 
buvo maskuoti. Visų pirma 
jie norėjo, kad jis atsisėstų 
jų automobiliun ir važiuotų 
“pas ligonį,” iš ko yra spė
jama, kad jie norėjo jį “kid- 
.napyt,” nes jis yra žinomas, 
kaip turtingas daktaras. 
Jam atsisakius su jais va
žiuoti, jie išsitraukė revol
verius. Matydamas su kuo 
turi reikalą, daktaras atsa
kė: “Jeigu jus norite mano 
pinigų, tai imkit geruoju, aš 
nesipriešinu.” Tada du ban
ditai suėmė jį už riešų, o 
trečias iškraustė visus jo ki- 
šenius, išėmė piniginę ir vi
sokias popieras. Bet ir pini
gus atėmę banditai vis ragi
no daktarą, kad jis sėstų į jų 
vežimą. Besitąsant tačiau 
vienam banditui nukrito nuo 
veido maska. Tuomet jie nu
sigando ir greitai susėdę sa
vo mašinon pabėgo.

tojas jam išaiškintų, “kodėl 
šita višta nededa kiauši
nių?” Sako, jau penkerius 
metus aš ją laikau, o da nei 
vieno kiaušinio prakeikta 
nepadėjo.

Į juokingą klausimą, kal
bėtojas juokingai ir atsako. 
Girdi, ar tamsta bandei pa
ėmęs tą vištą už galvos pa
kratyt? Farmerys sakosi da
ręs viską, bet niekas neišei
ną. Tada kalbėtojas pastebi, 
kad iš to paukščio kiaušinių 
negalima tikėtis, nes tai ne 
višta, o gaidys. Ir ištikrujų, 
farmerys turėjo atsinešęs di
delį gaidį. Publika turėjo iš 
to labai gardaus juoko. Ži
noma, tuo tikslu tas ir buvo 
padaryta.

Sužinojęs, kad čia orga
nizuojasi lietuvių ūkininkų 
draugija, kuri kviesis agro
nomus ir aiškins savo na
riams netik apie vištas, bet 
ir kitokius ūkio klausimus, 
tas farmerys su gaidžiu pir
mutinis įsirašė ūkininkų or- 
ganizacijon, ir po to pirmi
ninkas pakvietė visus kitus 
rašytis.

Kiek iš viso farmerių su
sirašė, neteko patirti. Vaka
ras užsibaigė judomais pa
veikslais. Nuotaika buvo ti
krai smagi.

Užmušta jau 774 žmonės.
Automobilių. registracijos 

viršininkas Ryan praneša, 
kad nuo šių metų pradžios 
iki pereitos sąvaitės pabai
gos Massachusetts valstijoj 
automobiliai užmušė 774 
žmones. Pereitą sąvaitę bu
vo 25 mirtys.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žeminus negu Ban

dos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
i kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ią kambarių namas su 

| vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė berne. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnius informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadway), 
South Boston, Mass. (-)

Norwoode rengs lauką ark
lių lenktynėms.

Tikėdamiesi, kad Massa
chusetts valstijoj bus priim
tas bilius, legalizuojąs ark
lių lenktynes su laižybomis, j 
tūli Bostono spekuliantai 
jau nupirko Norwoode di
delį lauką ir žada tenai įtai-

Šito biznio įtaisymas kaš
tuosiąs $2.500,000.

6 
lapkričio, bus renkami Mas
sachusetts valstijos valdi
ninkai. Šiems rinkimams so
cialistai stato šiuos kandida
tus:

į gubernatorius — Alfred 
Baker Lewis iš Cambridge.

Į Įeit. - gubernatorius — 
Miss. Elizabeth Donovan iš 
North Brookfieldo.

Į Jungtinių Valstijų sena
torius — prof. Albert Spra- 
gue Coolidge, kuris Harvar
do universitete dėsto chemi
ją

Į valstijos sekretorius — 
Leslie Richards iš South 
Hadley.

Į valstijos iždininkus — 
Harry Maltxman iš Bosto

no. \
1 Į auditorius — Walter S. 
Hutchins iš Greenfieldo.

. ____. ‘ r ’ ’ _ ' '
ii vietą arklių lenktynėms. Morris Berzon iš Everetto.

Mulloney nuteistas metams 
kalėjimo.

Uždarytojo Federal Na- 
tional Banko prezidentas 
Mulloney šį panedėlį buvo 
nuteistas 1 metams ir 1 die
nai kalėjimo už tai, kad pa
vogė $131,000 banko pini
gų. Tokia pat bausmė pri
taikyta ir jo sėbrui Deery.

Pasirodo, kad bankie- 
riams vogti užsimoka. Jeigu 
koks vargšas pavogtų tokią 
sumą iš banko prezidento, 
tai iš kalėjimo jis niekad ne
išeitų.

Nacių spaudos agentas ko- 
lioja Harvardo rektorių.
Dėl to, kad Harvardo uni

versiteto rektorius Conant 
atmetė Hitlerio agento Han- 
staenglio prisiųstą $1,000 
stipendijoms, Hanstaenglis 
dabar Berlyne iškoliojo Co- 
nantą kaip “bolševikų tar
ną.”

Šiomis dienomis Bostono 
apylinkėj čeverykų fabrikas 
lanko atvykusi jš Vokieti
jos avalinės fabrikantų gru
pė.

T , , I New Haveno ir Boston &
~ Maine gelžkelių kompani- 

 • jos skelbia, kad greitu laiku 
Visi susipratę darbinin- jų traukiniai eisią po 100 

’. ’ . ’ ”-L— mylių į valandą.

Bet šiomis dienomis me
džiotojai užėjo storą paipą 
nutiestą per girią. Jie pradė- 
jo ja sekti ir atrado, kad ji 
išeina iš tų oranžerijų ir ei
na kelias mylias per girią į 
didijį srutų kanalą (surpai- 
pę). Jie pranešė apie tai po
licijai, kuri tuoj pradėjo ty
rinėti ir pasirodė, kad tose 
oranžerijose yra įtaisytas 
alkoholio fabrikas, o toji ry- 
na įtaisyta išvirintai brogai 
išleisti. Fabrikas įrengtas 
vėliausiais technikos išradi
mais, darbui dirbti buvo į- 
statyta 12 Dieselio motorų ir 
daugybė kitokių mašinų. 
Gatavo spirito rasta 105,000 
galionų. Valdžios agentų 
apskaitliavimu, tokiam fab
rikui įtaisyti reikėjo nema
žiau kaip $300,000. Suimta 
7 žmonės.

Žemė ir oranžerijos pri
klauso tūlam Johnui Casse- 
tai (gal Kašėtai?).

Alkoholis buvo daromas 
iš moleso. Da nesuvartoto 
moleso rasta apie 100,000 
galionų. Šita vieta randasi 
netoli Massapoag ežero, kur 
Bostono lietuviai dažnai va
žiuoja žuvaut.

Technologijos Institutas 
skęsta žemėn.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto naujieji tro
besiai, kurie nesenai buvo 
pastatyti ant Charles upės 
kranto, Cambridge’uje, pra
dėjo skęsti į žemę. Inžinie
riai apskaičiavo, kad per 
metus laiko tie garsus mok
slo rūmai nusileidžia žemėn 
trečdalį colio. Nors tai labai 
lėtas skendimo procesas, ta
čiau jeigu jis nesustos, tai 
per 100 metų Technologijos 
Institutas bus nusileidęs že
mėn apie 3 pėdas.

Komercijos departamen
tas sako, kad antrame šių 
metų pusmety odų ir čevery- 
kų pramonėj žymiai pagerė
jo darbai.

Per pirmutinį šių metų 
pusmetį į Bostono uostą at
vežta už $50,000,000 prekių.

Bostone kas mėnuo įsiku
ria apie 20 naujų biznio fir
mų.

Bostono. North Ende pe
reitą subatą buvcr apiplėšta 
kiaulienos produktų dirbtu
vė. Plėšikai pavogė iš seifo 
$500.

Nesenai mirusi turtuolė 
Eva Lovering Lea paliko 
Harvardo universitetui 150 
tūkstančių.

Dudley gatvėj nuo Elevat- 
ed stoties laiptų nukrito ir 
užsimušė Herbert Saunders, 
33 metų amžiaus vyras.

Lietuvos Degtinė
(LITHUANIAN VODKA)

PAMYLĖKITE SVEČIUS SU 
SENOS ŠALIES GĖRIMU.

Mes užpildome daug Lietuvos 
Degtinės ir tokia žema kaina mes 
galime parduot Jums. Už visą kei- 
są $12.00; už 6 bonkas—$6.00. Pa
bandymui bonka—$1.15.

Pinigus galite prisiųst Money 
Orderiu, čekiu arba pinigais. Pri- 
siunčiame tavorą j bile vietą.

BROADWAY
‘ BEVERAGE CO.

662 Broadway,
So. Boaton, Mau.

Alezander Stankūnas—Pardavėjas

Dailės mėgėjams.
Gabijos choro praktikos 

prasidės su ateinančiu tre-' 
čiadieniu, spalio 31 d. nuo 
8 vai. vakarais. Vadovaus S.Į 
Pauras. Po praktikos bus 
Halloween Party dėl narių. 
Todėl nepamirškite, nuo da
bar praktikos bus kiekvieną 
seredos vakarą, vieton kad 
būdavo petnyčiomis. Taipgi 
šiuomi Gabija prašo, kad vi
si tėvai paragintų savo vai
kus prisidėt prie Gabijos ir 
pasilavinti lietuviškai dai
nuoti ir meno. Koresp.

Aleksandras Stankūnas
Kuris per pastaruosius 6 

mėnesius buvo pirmaeiliu 
pardavėju prie Broadway 
Beverage Co. dabar tapo pa
keltas pardavėjų manage- 
rium. Jis pasižada geriausią 
patarnavimą visiems, kurie 
tik jo partanavimo reika
laus.

Devynių Metų Sukaktuvių 
Bankietas.

Įvyks Lietuvių M. Žiny- 
čioje, Sekmadieny, Lapkri- 
čio-Nov. 4 d., nuo 6:30 vai. 
vakare. Prašome visus daly
vauti, nes bus labai skani 
vakarienė ir gražus progra
mas. Kviečia L. M. Žinyčios 
Komitetas.

Namų statyba darosi tru
putį gyvesnė. Per rugsėjo 
mėnesį visoj Mass. valstijoj 
buvo išimta permitų nau
jiems namams statyti už $2,- 
647,180. Tai yra dusyk dau
giau negu pernai buvo šiuo 
laiku.

Geriausi Gėrimai
Amerikoniški ir iš Lietuvos
Gaunami musų sandėly pi

giausiomis kainomis. Pristato
me bonkomis ir keisais degtinę, 
alų, vyną ir kitus gėrimus į na
mus ir siunčiame į kitus mies
tus. Kreipkitės arba rašykite

PROSPERITY MARKET
295 Broadway, kampas D

SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 9772.

Telefonas 8a. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias pstarnavioias 
leidot trr čae.

Pa grabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadtray
80. BOSTON, MA88,

va
16 Intervale Street
MONTELLO, MAS8
TsL Brodrtoa 4119

DR. G. L. KILLORY
60 Scollav Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauto, Inkstą ir 
Nervą Ligą. 

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narna.

251 BROADWAY, tarp C ir D st.
SO. BOSTON, MASS.BAY VIEW 

MOTOR SERVICE
Telephone

S So. Boston 
1058

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA 

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit 
syt mums. Darbas geras, 
prieinam# . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė, 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas paroda, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus. 
Kaina.............................................
Drūtais audeklo apdarais__

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.




