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Mainerių Unijos Viršininkas 
Nudėjo Savo Užpuoliką.

BUVO UŽPULTAS NA
MUOSE NAKTIES 

LAIKU.
Sąvaitė atgal komunistai 
buvo pramušę jam galvą 

prakalbose.
Pereitą nedėldienį Pitts- 

burghe buvo užpultas Uni- 
• ted Mine Workers’ unijos 

5-tojo distrikto prezidentas 
P. T. Fagan.

Fagan sėdėjo su savo šei
myna ant gonkų ir naudojo
si vėsiu nakties oru. Staiga 
atėjo ant gonkų nepažįsta
mas vyras ir klausia, ar čia 
Woodbume streeto nume
ris 822. Šeimininkas atsakė, 
kad čia. Tuomet nepažįsta
mas klausia: “Ar tamsta esi 
Fagan?” '

“Taip, aš pats,” atsakė 
mainerių unijos vadas. “Na, 
tai gana gyvent,” tarė nepa
žįstamas ir pradėjo graiby
tis apie kišenių.

Fagano 17 metų sūnūs, 
kuris stovėjo tarpdury, su
šuko, kad tas vyras traukia 
iš kišeniaus revolverį. Tuo 
pačiu tarpu šitą buvo jau 
pastebėjęs ir pats Fagan. Jis 
žaibo greitumu puolė prie 
nepažįstamo ir nutvėrė už jo 
rankos su ginklu. Prasidėjo 
tąsynės. Abudu parvirto ir 
besiimdami nusirito nuo 
gonkų žemyn. Galų gale Fa
gan revolverį atėmė ir už
puolikas leidosi bėgt gatve. 
Faganas nusivijo paskui jį. 
Pasigirdo trys šūviai, ir už
puolikas krito ant vietos už
muštas.

Pasirodė, kad kitoj pusėj 
gatvės stovėjo pasamdytoj 
taksėj užpuoliko sėbras ir 
laukė jo, bet pamatęs kas 
atsitiko, liepė vežikui greitai 
važiuot. Policija jį betgi su
gavo ir suėmė. Iš jo sužino
ta ir visa šito sąmokslo pas
laptis. Jis prisipažino, kad 
jiedu buvo į Pittsburghą at
siųsti užmušti Faganą iš Uni
ted Mine Workers’ unijos 
19-tojo distrikto ofiso, kuri 
paskutinėmis dienomis esą 
paėmę savo kontrolėn ko
munistai. Jeigu tos žinios 
yra teisingos, tai išrodo, kad 
šitas sąmokslas buvo komu
nistų darbas. Faganui jie 

* yra labai priešingi, nes jis 
pasirašė su Pittsburg Termi
nai Coal kompanija sutartį, 
kuri pripažino uniją ir todėl 
nemato reikalo toliaus tęsti 
streiką. Komunistai tuo tar
pu nori padaryti angliakasių 
streiką generaliu. Taigi Fa
ganą jie vadina “mainerių 
reikalų pardaviku,” “ske- 
bu” ir kitokiais vardais. O 
apie sąvaitė atgal, kada jis 
sušaukė Canonsburge mai
nerių mitingą ir pradėjo kal
bėt, tai komunistai mitingą 
išardė, sukėlė kruvinas muš
tynes ir pačiam Faganui pra
mušė galvą.

Užmuštas Fagano užpuo
likas, vadinosi Patrick 
Murphey, o suimtasai jo sė
bras—Edward Snyder.

Chicagoje Policija 
Sugadino Didelį 

‘Cudą.’
Viename Chicagos kvar-
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LIETUVOJE GIMĖ 
‘ANTIKRISTAS.’

BET DZŪKAI RA2AN- 
ČIUM J) PASMAUGĖ.

Kunigai dabar gali džiaug-___* _ _______ *____
th savo “mokslo rezultatais. I ypač prieš ministerį Largo 
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ša štai kokį atsitikimą:
Alovės valsčiuje, Alytaus 

apskrity, viena kaimietė pa
gimdė labai stiprų kūdikį — 
taip stiprų, kad būdamas 
dviejų sąvaičių amžiaus jis 
jau mėgino sėstis.

Dievuoti ir prietaringi 
dzūkai tuojaus nusprendė, 
kad tas kūdikis turįs būt 
“velnio apsėstas,” ir kad rei
kia nuo jo gelbėtis. Taigi jie 
susirinko, padarė teismą ir 
nutarė rožančium kūdikį pa
smaugti, kad kartu su juo 
pasmaugus ir “velnią.”

Ir taip kūdikis buvo at
imtas iš motinos ir pasmaug
tas.

Ekspertai skrodami kudi- 
Vokiečiai, kurie pąskuti- kio lavoną rado jį esant ne- 

niais laikais buvo išvažiavę paprastai stiprių raumenų ir

, Pranašauja'Ameri
kos Karą Su Rusija.

Amerikos gen. Lucius L. 
Holbrook sako, kad tarp 
Rusijos ir Amerikos turės 
kilti karas. Tariant jo žo
džiais, Rusija tą karą jau 
paskelbė Amerikai. Jos 
agentai prie kiekvienos pro
gos stengiasi užduoti Ameri
kai smūgį ir jų tikslas yra vi-

tale, kur gyvena tamsus ita-' siškai sugriauti šios šalies 
lai, pereitą sąvaitę buvo pa-*va^ią. Taigi, sako gen. 
sirodęs “cudas.” Tai buvo ’ Holbrook, “mes turėsime 
“panelės švenčiausios” at- į kariauti, kad išlaikius savo 
vaizdas, kurį italai pamatė Į valdžią, savo namus ir savo 
sutemus ant aukštos muro religijas.”
sienos. Nors atvaizdas buvo Ksdataskaras kils, gen.Kada tas kapas kils, gen.
nelabai aiškus, bet prieta- Holbrook tikrai negali pasa- 
“jigi “popiežiaus vaikai” bet jis mano, kad su A- 
tuojaus įžiūrėjo jame “Die- merika eisianti ir Vokietija 
vo motinos” veidą ir tuoj,Prieš bolševizmą. Taip jis 
ėmė klauptis purvinon že
mėn ir melstis. Į trumpą lai
ką susirinko keli tūkstančiai 
tamsuolių ir visi jie ėmė 
šaukti, kad tai tikras “cu
das.”

Bet kada šita fanatikų 
minia užkimšo gatvę ir ve

ringi “popiežiaus

papasakojo buvusio karo ve
teranų susirinkime.

Europoje Neima 
Vokiečių Markių,

Ispanijoj Prasidėjo *lf f DPCDITRT IV A IV 
Šaudymas Ir Areštai vlL* IvmDiUP IIyVJIj

Ispanijoj pasidarė labai 
neramu. Sindikalistai ir ko- 

i munistai pradėjo kelti triuk- 
i šmą prieš dabartinę valdžią,

SUGRIAUTA DIKTATŪRA
MIRĖ OXMANAS.

Oregono valstijoj mirė 
Frank Oxman, kurį San 
Franciscos valdžios advoka
tas savo laiku buvo papirkęs 
liudyt prieš Mooney ir Bil- 
lingsą. Oxmanas tada gyve- 

------------ - --------------- z --------- __ no Illinojaus valstijoj, bet
buvo priversta apskelbti ka- partrauktas Californijon ir 
ro stovį. Per riaušes^ buvo prokuroro-įmokytas melavo 
užmušta jau apie 30 žmonių teisme, kad savo akimis ma- 
įr keli šimtai areštuota. Pe-įtęs, kaip Mooney padėjęs

Lietuvos Žinios” prane- j Caballero. Jie nekenčia jo 
’ ’ ’ ’ ’ 1 ’ ■ dėl to, kad jis socialistas.

Sevillės mieste šitie anarchi
stinio plauko žmonės iššau
kė streiką ir pradėjo kelti 
tokias riaušes, kad valdžia

žimai jau nebegalėjo pra-'iš savo šalies į užsienius, tvirtina, kad jei tik kūdikis 
važiuoti, tai įsikišo policija staiga atsidūrė keblioj pade- butų sveikas augęs, tai butų 
ir pradėjo teirautis, kas čia 
pasidarė. Išgirdus apie “pa
nelės švenčiausios” paveiks
lą, policija tuoj surado, kad 
šitas “paveikslas” buvo nie
kas daugiau, kaip lempos 
šviesa ir firankų šešėliai, ku
rie krito ant tos sienos iš ki
to namo lango. Be lo da pa
aiškėjo, kad tame kambary, 
iš kurio ta “stebuklingoji” 
šviesa ėjo, buvo vagių geng- 
sterių lizdas. Ir taip buvo su
gadintas visas “cudas.”

ty, nes visur atsisako imti jų buvęs nepaprastas stipruo- 
markes. Daugelis jų turėjo lis. Kūdikio pasmaugėjai 
ūžsistatyt laikrodėlius ir žie- traukiami tieson. j
dus, kad pasiskolinus sveti- Šitas šiurpulingas įvykis, 
mų pinigų Vokietijon su- tai tiesioginis kunigų “mok- 
grįžti.' Matyt, Europoj yra slo” vaisius. Jie per 500 me- 
toks įsitikinimas, kad Vokie- tų baugino Lietuvos žmones 
tijai gręsia neišvengiamas 
bankrotas ir popierinės jos 
markės pasiliks be vertės.

Bolševikų Laivyne 
Maištas?

. šiomis dienomis Finų Už
lajoj bolševikų laivynas da
rė jūrių karo bandymus ar
ba manievrus. Dabar žinios 
iš Rygos sako, kad tie ma- 
nievrai buvę staiga nutrauk
ti, nes laivyne kilęs maištas. 
Visų pirma sukilę laivo 
“Volkovo’’ jurininkai, rei
kalaudami žmoniškesnio 
maisto. Bet sukilimas, ma
tyt, buvo greitai numalšin
tas, nes žinios sako, kad va
dai esą jau suimti ir atga
benti Kronštato tvirtovėm 
Dėl šuniško maisto nesykį 
rusų jurininkai buvo sukilę! 
ir caro laivyne. Visi atsime
nam “Kniazią Potiomkiną.”

ADV. ŠALAKIS PASKIR
TAS ILLINOJAUS PRO
KURORO PADĖJĖJU.
“Naujienos” praneša, kad 

Illinojaus valstijos prokuro
ras Carlstrom paskyręs p. A. 
A. Šlakį, Chicagos lietuvį 
advokatą, savo padėjėju. 
Mat, jiedu buvo geri pažįs
tami.

30 ŽMONIŲ SUKRITO
l UPĘ.

Salėm, Mass. — Pereitą 
nedėldienį čia nenorom išsi-! 
maudė South upėj apie 30 
žmonių. Jie buvo suėję ant 
prieplaukos, prie kurios pri-

EXTRA!

“velniais” ir įbaugino ligi 
to laipsnio, kad šiandien 
tamsus kaimiečiai ima jau 
smaugti sveikesnius savo 
kūdikius. Neveltui Meksika, 
Ispanija ir Italija paskuti
niais laikais jau pradėjo 
tuos velnių agentus vyt iš 
savo kraštų laukan.

i ---------------------

SLA. OFISE UŽPULTA 
IR SUMUŠTA 

P-LĖ JURGELIUTĖ.
Leidžiant “Keleivį” į spau

dą gavome iš patikimų šalti
nių žinią, kad SLA. ofise 
įvyko gana didelis skanda- 

, las. Žinomoji Zosė užpuolė 
SLA. sekretorę Jurgeliutę ir 
prasidėjo muštynės. P-lė. 
Jurgeliutė buvo pusėtinai 
apdaužyta, jos veidas sukru
vintas.

Spaustuvės darbininkai į 
tas peštynes visai nesikišo, 
tik vienas jų iššoko per lan
gą, kad pašaukt policmaną.

Už p-Ię Jurgeliutę užsi-
eina laivas. Staiga nuo sun- stojusi p. Ramanauskienė, 
kūmo prieplauka ėmė skęsti, kuriai teko tuo laiku būti 
ir visi jie didžiausiam išgas-;SLA. ofise, ir ji užpultąją 
ty sumarmėjo į vandenį. Jų sekretorę apgynusi nuo jnir- 
tarpe buvo daug vaikų ir pa-, šušios Zosės.
sipuošusių moterų. Sušlapo! Kokia buvo tų muštynių 
visi papuošalai. "1 priežastis, musų korespon-

-------------- 1 deniui neteko sužinoti. Esą 
UŽPATENTAVO NAUJĄ spėjama, kad tai buvęs Zo- 

ROŽĘ.------------- Į sės kerštas, kam p-Iė Jurge-
Somerseto rožių medely- Hute nedavė jai darbo jwle

Šiomis dienomis Lindber- 
gas su savo žmona orlaiviu 
išlėks į Japoniją. Savo ma
žą sūnų jie palieka pas Lind- 
bergienės tėvus Maine vals
tijoje. Jie lėks per Sibirą. Dawn” vardu.

■ \

reitą sąvaitę kariumenė su 
kanuolėmis ir kulkasvai- 
džiais apsupo vieną karče
mą, kur esąs komunistų cen
tras, ir pradėjo ruoštis jį su
naikint. Visiems aplinki- 
niems gyventojams įsakyta 
išsikraustyti. Valdžia pa
skelbė, kad kiekvienas na
mas bus sunaikintas artileri
jos ugnimi, iš kurio tik bus 
šaudoma į kariumenę. Virš 
miesto laksto karo orlaiviai 
ir iš kulkasvaidžių šaudo 
komunistus, kurie sulipę ant 
stogų leidžia šuvius į kariu
menę.

militaristų parodai bombą, 
kuri užmušė apie 20 žmonių. 
Paskui Oxmanas pasisakė, 
kad jis melavo, bet buržua
zijos “justicija” to neklau
sė.

Popiežius Sušaukė 
Kardinolus Savo 
Bėdoms Aptarti.

JIEŠKOJO BANDITŲ, 
RADO DEGTINĖS.

Maine valstijoj sugavo 
$25,000 vertės degtinės.
Bostono, Portlando ir 

Brunsvvicko policija jieško- 
jo dviejų banditų, kurie ne- 
persenai užpuolė randų ko
lektorių Bostone ir pačiu 
kartu tapo nušautas On- 
tario Salame. Policma- 
nams einant pro vieną na
muką ant farmų prie Gun 
Point, netoli Brunswick, 
jiems pakvipo degtinės kva-

DIKTATORIUS IBANEZ 
PABĖGO ARGENTINON.
Per tris sumišimų dienas 
apie 100 žmonių buvo už
mušta ir 2,000 sužeista.
Da viena diktatūra nuėjo 

velniop. Čili respublikos 
žmonės sukilo prieš “prezi
dentą Ibanezą, ir tas despo
tas buvo priverstas nakties 
laiku bėgti.Argentinon. Jo 
diktatūra subirėjo skeveld
romis. Dabar Čili respubli
koj bus rinkimai ir žmonės 
galės išsirinkt sau tikrą pre
zidentą.

Reikia pasakyti, kad Čili 
gyventojai buvo išsirinkę 
sau prezidentą ir visą demo
kratinę valdžią 1927 metais. 
Bet susidarė gauja avantiū
ristų, kuriems smurto keliu 
tą valdžią nuvertus, jos vie
ton apskelbė savo diktatū
rą. Carlos Ibanez buvo pa
skirtas vyriausiu diktato
rium. Jis valdė kraštą gele
žine lazda, ir'stengėsi pra
lenkti net patį Mussolinį. 
Kai demokratijos šalininkai 
jį kritikuodavo, tai tas bes
tija atsakydavo, kad jam 
nereikia jokių kritikų, nes 
Dievas jo ranką valdąs ir

Pe tą są tę pop .. rpas. Pradėjus jiems jiešk^'lparodąs, kaip Teikia šalį 
atrado duobę, kurioj buvo 
sudėta apie 300 keisų geros 
degtinės. Tame name gyve
no vienas vyras .Richard 
Doudine iš Lavvrence, Mass. 
Jis tapo areštuotas.

buvo sušaukęs visą 20 kardi
nolų ir slapta su jais tarėsi 
apie bažnyčios bėdas. Tų bė
dų popiežius turi penkiose 
valstybėse, būtent: Italijoj, 
Ispanijoj, Meksikoj, Lietu
voj ir Kinijoj. Lietuva išvijo 
jo agentą ir Smetoną atmetė 
popiežiaus dovanas (naujus 
jo pinigus). Ispanija atėmė 
iš kunigų žemes ir apkarpė 
bažnyčios galybę. Meksika 
mažina kunigų skaičių ir ne
leidžia jiems kištis į politi
ką. Kinija lupa popiežiaus 
misionierius, o Italija atima 
iš bažnyčios vaikų auklėji
mą. Visa tai reiškia popie
žiaus galybės smukimą ir 
pajamų mažėjimą. Pinigai, 
žinoma, svarbiausis popie
žiui daiktas, nes jei nebus 
pinigų, jis negalės savo ka
rališko dvaro ir tarnų išlai
kyt. Taigi ir šaukia jis savo 
kardinolus, ir tariasi su jais, 
kas reikia daryt, kad nepri
eitu bankrotas.

I ‘ --------------
KILĘS IŠ LIETUVOS DAK
TARAS IŠRADO SVARBŲ 

INSTRUMENTĄ.
Amerikos laikraščiai pra

neša, kad Dr. S. B. Sklar, 
kuris esąs kilęs iš Lietuvos ir 
dabar gyvena Pittsburghe, 
šiomis dienomis užpatenta
vęs išrastą savo instrumen
tą, kurį pavadino “fonoles- 
kopu.” Fonoleskopas sutrau
kia nepageidaujamą triukš
mą laboratorijoj arba muzi
kos salėj. Be to da jis pada
ro balsą matomu tam tikros 

MISIJONIERIUS NUŠOVĖ diafragmos virpėjimu. Apa
ratas naudingas tiktai moks
lo žmonėms.

NUŠOVĖ UNIJOS VIR
ŠININKĄ.

Chicagos gengsteriai nu
šovė laikraščių išvežiotojų 
unijos kasierių Ely H. Orrą, 
kuris sėdėjo automobiliuje 
ir laukė kol persimainys tra- 
fiko žiburiai, kad galėtų 
pervažiuot skersgatvį. Pro jį 
pralėkė greitai kitas auto
mobilius ir iš to automobi
liaus gengsteriai paleido ke
liatą šūvių iš šautuvų. Orr 
buvo užmuštas ant vietos. 
Policija spėja, kad žmogžu
džius buvo nusamdęs pirma 
buvusis tos unijos kesierius. 
Policija dabar jį gaudo.

3 BRIEDŽIAI UŽPUOLĖ 
AUTOMOBILI.

Bangor, Me. — Pereitos 
subatos naktį netoli nuo čia 
briedžių šeimyna užpuolė 
girioje automobilį, kuriuo 
Donald Patterson su dviem 
savo draugais grįžo iš šokių. 
Abudu automobiliaus stik
lai buvo sudaužyti, radiato
rius pramuštas ragais ir sie
nos sulankstytos. Briedžių 
šeimyna susidėjo iš buliaus, 
karvės ir veršio. Karvė buvo 
užmušta, veršiui kojos su
laužytos, o bulius pabėgo.

Iš Darbo Lauko.
Ęrezidentas Hooveris at

sisakė maišytis j audėjų 
streiką Rhode Island valsti
joj. Tai ne jo esąs dalykas. 
Tuo tarpu fabrikantai su 
vietine valdžia kaip žvėris 
streikuojančius darbinin
kus persekioja. Į vieną die
ną 23 liepos Pawtucket mie
ste policija suskaldė strei- 
kieriams apie 30 galvų.

Mainerių konferencija su 
darbdaviais Washingtone 
kol kas da nesusirinko, nors 
mainerių unija daugiau kaip 
mėnuo reikalauja, kad Hoo
veris ją sušauktų. Darbo De
partamento sekretorius Doak 
dabar tik išsiuntinėjo kom
panijoms paklausimus, ar 
jos sutiks tokioj konferenci
joj dalyvauti, o kai gaus at
sakymus, tai paves juos Hoo- 
veriui, tegul jis nusprendžia, 
ar verta tokią konferenciją 
šaukti, ar ne. Gal ponui Hoo- 
veriui tuo tarpu yra daug 
svarbiau savo milioninėj 
kempėj po medžiais voliotis.

tvarkyti.
Nors parlamento Ibanez 

nedrįso išvaikyt, bet jo nu
tarimų vistiek neklausė. Ne
senai parlamentas nutarė 
pareikalauti, kad Ibanez pa
sitrauktų. Ibanez ant to at
sakė, kad tai tik partinių po
litikierių balsas. Tauta jį 
mylinti, ir jis politikierių 
neklausysiąs.

Tuomet prašneko ir tauta. 
Buvo apskelbtas generalis 
streikas. Sustreikavo netik 
darbininkai, bet mokyklos, 
advokatai, daktarai, bankų 
tarnautojai, inžinieriai ir ki
ti. _

Šalies sostinėj žmonės 
pradėjo daryti demonstraci
jas ir reikalauti, kad dikta
torius Ibanez butų suimtas 
ir sušaudytas. Ibanez d aptu
rėjo šalininkų kariumenėj, 4-
Y

•1

DARBININKĄ.
Amerikos misijonierius

-------------- ----- t > _ r- kun. Tucker Kinijoj nušovė 
nas New Jersey valstijoj ga- rastines. „ misijos ligonbučio kinietį
vo pirmutinį patentą už išra- J Baigdamas musų korės- darbininką. Kiniečių vyriau- 
dimą “naujo augmens.” Pa- pondentas priduria: “Man sybė žmogžudį suėmė, bet 
tentas padengia naują rožę, rodos, kad St Gegužis ir Vi- Amerikos konsulas pareika- 
kuri skiriasi nuo kitų rožių taitis stengiasi daryti Jurge- lavo, kad suimtąjį misionie- 
tuo, kad žydi ištisą vasarą, liūtei kuodaugiausia neras- rių kiniečiai perduotų jam. 
Ji priklauso prie lipančiųjų ’ J ‘ ■ ... .. . .
rožių (climbing roses) rū
šies ir pavadinta “New

lomirnų, kad tuo budu pri- Ir kiniečiai tą reikalavimą 
vertus ją pasitraukti ii SLA išpildė. Dabar tą “dūšių ga- 
sekretorės vietos. Jiems mat nytoją” teis amerikiečių tei- 
perilgu laukti Seimo.” smas Kinijoj.

Ohio streikuojantjs mai- 
neriai atvažiavo pas guber
natorių skųstis kompanijos 
ir jos bernų žiaurumais. Vie
nas mainerys, kuris atsisakė 
streikuot, tuojaus buvo pa
skirtas šerifo depučiu ir da
bar tas niekšas mėto troški
nančias bombas i streikie- 
rius. Musų šeimynos badau-

30 PORTUGALŲ VIE
NAM KAMBARY.

Amerikos buržuazinė, 
spauda praneša kaip nepa-Įja, sako maineriai; mes pra- 
prastą žinią, kad New Mil-šėm Belmonto paviete, kad 
forde, Conn., valdžios agen-; paskirtų mums kiek pašal
tai jieškodami nelegalių imi-! pos; mums sušelpti nepa- 
grantų, rado vienam kamba- skyrė nei cento, bet išleido 
ry palėpėse 30 
gyvenant.

portugalų jau $35,000 šerifo depu- 
čiams, kad mus muštų.

mėgino revoliuciją 
i nti; bet pamatęs, kad 

n- umalšins, nakties laiku 
susikrovė savo mantą ir pa
siėmęs keliatą ištikimų sau 
kareivių pabėgo Argenti
non.

Revoliucija tęsėsi per tris 
dienas ir naktis. Per tą lai
ką apie 100 žmonių buvo už
mušta ir apie 2,000 sužeista. 
Tiek reikėjo aukų, kad tauta 
nusikratytų vieno despoto.

Po karo geležinė revoliu
cijų šluota šlavė šiukšlynan 
“Dievo pateptus” karalius, o 
dabar šluoja visokius dikta
torius. Povaliai pasaulis ap
sivalys nuo visokio brudo.

PLIENO DARBININKAMS 
NORI NUKAPOT ALGAS.

United Steel Kooperaci
jos bosai yra pasirengę nu- 
kapot algas savo darbinin
kams. Toje pramonėje dirba 
apie 250,000 darbininkų. 
Jau ir dabar algos gana ma
žos, didžiuma darbininkų 
išdirbdami pilną laiką, gali 
vargu pragyventi. O kadan
gi plieno darbininkai neor
ganizuoti, todėl stiprio pasi
priešinimo padaryt negalės.

■ į■ r
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Galybė Menkėja.
s APŽVALGA I

Mokina Papūgas Kalbėt

LIETUVOJE DAR KAIP 
VIDURAMŽIUOSE.

Pirmame “Keleivio“ pus
lapy telpa žinia apie tai, 
kaip religiniai fanatikai 
Alytaus apskrity pasmaugė 
ražančium vaiką, manyda
mi jį esant “Antikristu.“ ši
tas baisus Įvykis, sako “Lie
tuvos Žinios,“ primena fa-i 
natiškus viduramžius, nes—

“Nelaimingo kūdikio visa 
kaltė buvo ta. kad jis gimęs 
perdaug stiprus ir sveikas.

“Turėdamas vos dvi savaites 
amžiaus kūdikis mėginęs sės
tis !

“Tai tamsiems, tikybiniais 
prietarais užhipnotizuotiems I 
kaimiečiams atrodė kažkuo ne- 
normališku, priešingu ‘Dievo 
Įstatymams.’

“Kaimiečiai padarė kūdikiui 
‘karo lauko teismą’ ir nuteisė ji 
nužudyti kaipo 'velnio padarą.’ 
Bet ‘velnio’ jėgą negalima nu
galėti paprastomis priemonė
mis. Todėl kaimo ‘teologai’ nu
tarė pasmaugti ‘velnio apsės
tą’ kūdikį rožančium, šventu 
daiktu.

“Sprendimas buvo įvykdy
tas.

“Dabar tamsus tikybiniai 
apjąkėliai bus teisiami ir. tur 
būt. jiems paskirta sunki baus
mė.

“Bec vien tik bausmė nepa
šalins tu -apv stovu. kuriomis 
Lietuvoje yra galimi tokie bai
sus viduramžių reiškiniai.

“Juk čia vyriausias kaltinin
kas yra žmonių tamsumas ir 
tie prietarai, kuriais jie yra 
perdėm, prisisunkę nuo pat gi
mimo dienos.”

Bet kas užkrėtė musų 
liaudį tais prietarais, kas pa
laikė jos tarpe tamsumą, kas 
priešinosi ir priešinasi gry
nai apšvietai, “Lietuvos Ži
nios” nepasako. O juk mes 
žinom, kad tai yra kunigų 
“nuopelnas.“ Juk ne kas ki
tas, tik kunigai atnešė Lie
tuvon velnią su savo “šven
tais abrozais“ ir pamokslais. 
Jie netik prietarus platino, 
bet tuo pačiu laiku ir ap- 
švietą trukdė, visus geres
nius raštus “velnio sėkla“ 
vadino. Da nesenai patekę 
per apgavystę i Lietuvos 
valdžią, kunigai visu pirma 
pasirūpino pasmaugti švieti
mo bendrovę “Kultūrą."

Taigi, ar nebūtų laikas 
Lietuvai pasekti Meksikos 
ir Ispanijos pėdomis ir išvyti 
tuos progreso priešus kartu 
su visais jų “velniais“ ten, 
iš kur jie vra i Lietuva atsi- 
beldę?

NELENGVA SUGRIAUTI 
ŠMEIŽTAS.

Pas komunistus labai len
gva kas nors apšmeižti, bet 
nelengva šmeižtas atšaukti. ■ 
Štai pavyzdis. Vienas “Lais-1 
vės“ peckelis parašė iš Wor- 
cesterio korespondenciją ir 
apšmeižė savo “tavoriščius“ 
iš LDS. kuopos.

J. K. šalavėjus, tos kuo-j 
pos komiteto narys, parašė 
“Laisvei" antrą korespon
denciją, tą šmeižtą atšauk
damas.

“Laisvė” jo raštą patalpi
no “kad patenkinus drau
gus,“ tečiaus išrėžė ilgą pa
mokslą. tarp kitako pareikš
dama. jog vienas asmuo ne
galįs šmeižto atšaukti. To 
negalinti padaryt net ir kuo
pos valdyba. Sakant “Lais
vės“ žodžiais— '

“...draugai turi žinoti, kad 
tokiam (šmeižto) ‘atsišauki
mui’ reikalingas kuopos, o ne 
valdybos susirinkimo tarimas.”

Vadinasi, apšmeižti tave 
pas komunistus gali bile lat
ras, bet jo šmeižtą sugriauti 
gali tik augščiausis autorite
tas.

Tai beveik taip pat. kaip 
Romos katalikų bažnyčioj: 
šliubą gali duot paprastas 
kunigužis, bet tą šliubą su
laužyt gali tiktai pats “šven
tas tėvas.”

Katalikų 
šventenybė 
komunistų o 
sakramentas — šmeižtas.

nepaliečiama 
yra šliubas, o 
nesugriaujamas

KIEK YRA PASAULY 
BEDARBIŲ.

“The New Era,” naujas 
Californijos socialistų laik
raštis, surinko žinių, kiek 
kuriam krašte yra bedarbių. 
Gauname šitokį sąrašą:

Anglijoj ..........  :
Vokietijoj....... ;
Amerikoj .......
Austrijoj .......
Belgijoj ...........
Danijoj ...........
Olandijoj .......
Airijoj .............
Norvegijoj.......
Rumunijoj .......
Švedijoj ...........
Šveicarijoj .......
Čekoslovakijoj 
Jugo-Slavijoj ....
Francuzijoj ....
Japonijoj.........
Australijoj.......
Italijoj .............
Kanadoj...........
Palestinoj .......
Palyginus šituos 

su valstybių gyventojais, di- 
džiausis bedarbių nuošimtis 
yra Vokietijoj, nes ant kož
nų 15 žmonių tenai išpuola 
1 bedarbis.

Jungtinėse Valstijose,, kur 
yra 120,000,000 gyventojų, 
vienas bedarbis išpuola ant 
kožnų 18 žmonių.

Mažiausia bedarbių turi 
ūkininkų šalis Jugo-Slavija, 
kuri turi 13,000,000 gyven
tojų. Iš kožnų 3,500 žmonių 
tenai tiktai vienas neturi 
darbo.

Kiek yra bedarbių pietų 
Amerikoj, Kinijoj, Indijoj, 
Rusijoj, Persijoj, Turkijoj ir 
Lietuvoj, aiškių žinių nėra.

2.608,400 
3,966,000 
7.000,000 

280,000 
120,000 
25,0^0 
48,000 
21.000 

8,500 
38,000 
45,000 
20,000 
65,000 

5,000 
49,000 

345,000 
90,000 

550,000 
22,000 
2.000 

s skaičius
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Paukščių mokytojas Peter Jensen zoologiniame darže, Los 
Angeles mieste, išrado naują būdą mokint papūgas kalbėt. Jis- 
atskiria savo “mokinius” nuo visokio triukšmo, paskui užsuka 
gramofoną, gramofonas kalba, o papūgos jį seka. Tokias "lek
cijas” jis duoda du kartu į dieną.

Nusižudymai Dėl Meilės Lietuvoje

GREEN PATARIA PA
NAIKINT KARO SKOLAS

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green ra
gina Washingtono valdžią, 
kad ši pasistengtų Vokieti
jos moratoriumą pratęsti 
daugiau kaip vieną metą. Jis 
eina da toliau ir pataria da
li karo skolų bei reparacijų 
visai panaikinti, nes Vokie
tija vistiek negalės išsimo
kėti. Tas vienų metų mora
toriumas Vokietijos nuo kri- 
zio nepaliuosuoja, tik nuke
lia ji už metų laiko. Metai 
išeis, ir vėl tas pats klausi
mas prieš pasaulį atsistos.

KAS LIETUVOJE TILTUS 
STATO?

Fašistuojanti “Vienybė“ 
rųato didelį Lietuvoje “pro
gresą" prie tautininkų val
džios. Ypač jai imponuoja 
keli tiltukai, kuriuos žmonės i 
už savo litus pasistatė.

Pirmiaus Lietuva tiltų ne- 
statydavo, sako Brooklvno 
laikraštis. O ar žinot, kodėl 
nestatydavo? Ogi todėl, kad 
Seimas buvo.

šitą durną fašistų pasaką 
“Naujienos“ pajuokė ir nu
rodė, kad Seimas yra pada
ręs didesnių dalykų, negu 
keli tiltai. Seimas įkūrė Lie
tuvos Respubliką, Įvedė lie
tuviškus pinigus, sutvarkė 
geležinkelius ir Įsteigė uni
versitetą. nekalbant jau apie 
visą eilę kitų įstaigų.

Bet kas buvo prie Seimo 
padaryta, tai, fašistų supra
timu. ne Seimo nuopelnas. 
Seimo atstovai patys nieko 
nedirbo. Ir pinigus, ir uni
versitetą, ir geležinkelius su
tvarkė ekspertai inžinieriai, 
sako fašistai, todėl čia esąs 
Lietuvos ekspertų darbas, o 
ne Seimo.

Iš tos žioplos pasakos išei
na, kad dabar tiltus Lietuvo
je stato jau nebe ekspertai, 
nebe inžinieriai. Ir užtai da
bar garbė priguli tautininkų 
valdžiai.

Na, tai kas gi tuos tiltus 
Lietuvoje dabar stato, jeigu 
ne ekspertai? klausia “Nau
jienos."

Gal Smetonienė su rau- 
donkelniais leitenantais?
VOKIEČIAI APIE LIETU

VOS LITERATŪRĄ.
Vokiečių laikraštis “Deu- 

tsche Nachrichten” talpina 
rašinį apie naujausią lietu
vių literatūrą. Ten trumpai 
ir ryškiai apžvelgiama eilė 
jauniausiujų rašytojų — K. 
Inčiura, A. Venclova, P. 
Cvirka, V. Andriukaitis ir k. 
Iš rašytojų dar nepasiro-

M. SLEŽEVIČIUS ATSI
SAKĖ GINTI VOLDE-

MARIN1NKUS.
“Lietuvos Žinios” rašo: 
Kaune pradėta kalbėti, 

kad p. M. Sleževičius suti
kęs ginti voldemarininkus.— — ...r-----
kariuomenės teisme. Tuo džiusių atskirais rinkiniais 
reikalu redakcija pasiteira-išskiriamas A. Steponaitis, 
vo pas p. M. Sleževičių ir su-į kurs atkreipė dėmesio savo 
žinojo, kad p. M. Šleže vi- novelėmis, 
čius visų bylos dalyvių var
du buvo prašytas juos ginti, ponaitis

, ypač novele 
“Vienu aukštu žemyn.“ Ste- 

’■> savo rašymo sti- 
Tačiau, apsipažinęs su byla/lium primenąs rusų rašytoją 
p. M. Sleževičius ginti atsi-'Amfiteatrovą ir vokiečių 
sakė. 'Finką.

George Bernard 
Shair Maskvoj.

Didis anglų rašytojas Ge
orge Bernard Shaw. kuris 
yra socialistas, 21 liepos jau 
pasiekė Maskvą. Su juos yra 
dar penki kiti žymesni lon- 
doniečiai. Visus juos pasitiko 
ant stoties rusų švietimo ir 
literatūros atstovai. Stotis 
buvo apsupta raudonarmie
čiais. Atvvkusiems iš Londo
no anglams tas išrodė keis
ta. Nuo stoties svečiai buvo 
nuvežti automobilium į Met
ropolio viešbutį. Pirmutinį 
nesmagumą anglams teko 
patirti kilant h otelio eleva
torium į viršų: elevatorius 
įkliuvo tarp sienų, ir nei 
krust iš vietos: nei aukštyn, 
nei žemyn. Reikėjo tada su
šaukti žmones, kad iškeltų 
anglus pro siaurą spragą 
laukan. Paskui anglai apva
žiavo žymesnes Maskvos 
vietas ir pamatė Lenino ka
pą, kur bolševikų lyderis gu
li užbalsamuotas po stiklu; 
buvo nuvykę pažiūrėt ir se
novės caro rūmų Maskvoje. 
Bernard Shaw užlipo ton 
vieton, kur stovėdavo carų 
sostas, ir sušuko kelis kar
tus, norėdamas išgirsti, kaip 
tuose rūmuose balsas skam
ba. Dabar tuose rūmuose 
Įvairus bolševikų komitetai 
mitingus laiko.

Maskvos laikraščiai pa
šventė daug vietos šito žy
maus svečio aprašymui. Juk 
tai garbė tokio didelio žmo
gaus susilaukti. Bernard 
Shaw ketina išbūti Rusijoj 
tik 9 dienas. Iš Maskvos jisai 
vyksta su savo draugais į 
Leningradą, apžiūrės ko- 
operatyvį darbininkų ūkį, 
ir paskui grįš į Londoną at
gal.

Shaw yra daugiausia pa
garsėjęs savo originalumu. 
Jis niekad nežiūri įsigyve
nusių papročių, niekam ne
pataikauja, o į klausimus at
sakinėja aštriai ir su pašai
pa.

i Paklaustas dabar Mask- 
, voje apspitusių jį laikrašti- 
> ninku, ką jis manąs apie ko- 
! munistų tvarką, Bernard
■ Shaw atsakė: “Kas čia man
■ apie komunistų tvarką ma- 
i nyt? Da Leninas nebuvo gi- 
į męs, o aš jau buvau komu

nistas.“

Prieš karą buvo romantiš- 
kesni žmonės. Jei nusižudy- 
davo jaunuolis ar jaunuolė, 
apie tą įvykį kalbėdavo išti
sus mėnesius. Dabar virto ki
ti laikai. Didysis karas su vi
som savo baisenybėm, pada
rė žmones reališkesniais, at- 
budino jų širdis. Dabar, pa- 

i lyginant su prieškariniais 
; laikais, akylus pilietis paste- 
I bės daugiau nusižudymų. 
Bet jie praeina kažkaip lyg 
nepastebėti, mažai apie juos 
kalbama.

Užpernai Šiauliuose nu- 
! žudė žmona savo vyrą ir du 
vaikus. Žmona mylėjo kitą 
vyrą ir negavusi išsiskirti, 
sumanė jam atimti gyvybę. 
Su savo meilužiu pasitarusi, 
ji pasigalando dalgį, ir kada 
vyras ramiai sau miegojo, ji 
perplovė jam gerklę ir nune
šusi į krumus užkasė. Kai 
grįžo namo ir vaikai ėmė 
šaukti tėvo, iš pykčio ar pa
mišimo ji griebė kirvį ir abu 
vietoj užmušė. Apie tą žiau
rų Įvykį šiauliškiai pakalbė
jo dvi dienas ir nurimo, o 
laikraščiai, kurie dėl vištva- 
gių pabėgimo iš kalėjimo 
pripeckoja visą puslapį, apie 
motiną nužudžiusią savo 
vaikus, teparašė tris eilutes.

Pernai, Rokiškio apskrity 
vienas valdininkas nužudė 
savo mylimąją. Jiedu dve
jus metus mylėjosi, ir kai jo 
mylimoji gavo iš Amerikos 
pinigų, nuo valdininko nusi
grįžo. Valdininkas sumanė 
keršyti. Jis nusivedė ją į ka
pines, užmušė ir ten pat už
kasė. Visus metus tėvai jieš- 
kojo savo dukters, tik į ant
rus metus, kai reikėjo lai- 

‘ doti numirėlį, duobkasiai, 
kasdami duobę, pačiame pa
viršiuje rado sutrūnijusį la
voną. Tyrinėjant, tardant iš
siaiškino, kad tai panelė N. 
Po kiek laiko valdininką are
štavo. Bet taip pat mažai kas 
tuo Įvykiu domėjosi ir pra
ėjo pro jį tylomis. Daugiau 
buvo susidomėta aukštesnių 
asmenų meilės tradicijomis.

Romanas, nužudęs dr. 
Brundzą, buvo šiek tiek in
teligentišką publiką išjudi
nęs. Taip pat K. Olšausko 
byla buvo sukėlusi tam tikrą 
sensaciją. Bet tai greičiau 
pramoga, negu tikras gaile
sys ar pyktis.

Nesenai įvyko drama 
Fredoj. Ji gana paslaptinga 
ir įdomi. Ji įdomi dar tuo, 
kad pasako, jog musų šeimi- 
niniuose santikiuose kaž-kas 
negera, kaž-kas irsta. Bet 
vis dėl to ir pro ją praeita ty
lomis. O kiek kilnių poniu
čių, kiek studenčių geria ac
tą, arba jų lavonus išmeta 
Nemunas į krantą.

Nesenai pas vieną žymų 
asmenį atbėgo jauna stu
dentė. Jos gražus veidas bu
vo suvargęs, žvilgsnis netvir
tas, klaidžiojantis, bet kal-

I

bėjo ji užsidegdama, lyg 
deklamuodama:

—Aš nužudžiau vieną 
žmogų, patarkit ką man da
ryti? Pati nusižudyti nega
liu.

Ką gi jai buvo galima pa
tarti? Tas žmogus manė, 
kad mergaitė pamišo, ir no
rėjo pašaukti gydytoją. Ji 
išbėgo iš kambario. Ar po 
keletos dienų laikraščių kro
nikose buvo pažymėta, kad 
ten ir ų?n rasti du lavonai.

Taigi kas seka gyvenimą, 
tas pastebi, kad nusižudy
mai dėl šeimyniškų nesan
taikų. dėl meilės plečiasi. 
Bet visuomenė tiek neran
gi, atšalusi, kad Į tai žiuri 
pro pirštus, nereaguoja ir 
nesiima jokių priemonių.

R.

VISKO PO BISKJ.
Įsake šaudyt visus redakto
rius ir laikraščių leidėjus.
Visokie paskalai apie ka

rą Kinijoj pradėjo tiek ner
vinti visuomenę, kad “už 
spausdinimą nerimą kelian
čių žinių” Hankau mieste 
garnizono komendantas įsa
kė areštuoti ir tuojaus šau
dyt visų laikraščių redakto-

Pastaraisiai metais Romos 
katalikų organizacija pergy
veno visą eilę netikėtų smū
gių. Po karo ji daug gyrėsi 
savo pasisekimais ir štai, 
staiga, vienas po kito smū
giai, kuriais buvo smarkiai 
sukrečiama visa organizaci
ja, net sudreba jos pamatai.

Pirmą po karo smūgį ka
talikų organizacijai sudavė 
Meksika. Tai kraštas, ku
riuo Romos kurija labai daž
nai didžiavosi. Ir iš Meksi
kos ji nemaža turtų gauda
vo. Ne tiek gal būt davė 
biedhi meksikiečiai, kiek 
naudos Romos katalikų baž
nyčiai nešė dideliausi plotai 
žemių, kasyklos, žibalo šal
tiniai ir tt. Didesnė dalis 
Meksikos tūptų priklausė 
visokeriopiems vienuoly
nams ii- bažnyčioms, šiuos 
turtus valdė, naudojo ir bai
siausiai vietos liaudį išnau
dojo vietos kunigai ir vie
nuoliai. Ten ir pasauliečių 
valdžia turėjo skaitytis su 
katalikų dvasiškija. Buvo 
laikai, kada Meksikoje viską 
sprendė jėzuitų ordenų va
dai.

Šiandien Meksika per 
kruviną pilietinį karą atsi
kratė neprašytų globėjų, nu
savino ir liaudžiai išdali
no vienuolynų žemes, aprė
žė kunigų neribotas teises, 
paėmė valstybės naudai 
bankus ir paliko katalikų 
ierarchijos magnatus bažny
čiose tarnauti Dievui. Aišku, 
kad Romoj su didžiausia 
širdgėla sekė Meksijos na
minį karą, kuris ėjo tarp ka
talikų dvasininkų ir pasauli
nės valdžios. Net buvo visa
me pasaulyje Įsakyta ištiki
miems katalikams prašyti 
Dievulį, kad suteiktų laimė
jimą Meksikos katalikams. 
Deja, visos maldos nuėjo 
niekais — Dievulis nepa
klausė.

Po nelaimingo užbaigimo 
dervbij tarp Vatikano ir 
Kvirinalo Laterano sutarti
mi, vėl sušvito Vatikano po
litikams nauja era, kurioj, 
sakytum, niekad neturėjo 
nusileisti saulė. Po Laterano

.1 
gaudavo iš Ispanijos di
džiausius turtus.

Dabar tie turtai liks Ispa
nijoje. Popiežiui reikės pa
galvoti apie naujus šaltinius, 
iš kurių jis galėtų semti lėšas 
savo biudžeto spragai už
kimšti.

Tad Meksika ir Ispanija, 
be skaudaus moralio smū
gio, Papai taip pat padarė ir 
didelių materialių nuostolių 
Vatikano kišeniui. Vatika
nas jų jau niekada neįstengs 
grąžinti.

Bet popiežiui nesiseka ir 
Italijoj. Tarp popiežiaus ir 
Mussolini kilo kivirčiai, ku
riuos Vatikanas jeigu dar vi
sai neprakišo, tai prakiš. 
Mussolini, kuris turi daug iš
didumo, Vatikano agentams 
nebeduos savo jaunuomenės 
“auklėti,” o popiežius tik to 
ir norėjo. Susikirtimas Įvy
ko smarkus: jau kalbama 
apie konkordato nutrauki
mą.

Palaimintas popiežiaus fa
šizmas pakėlė ranką prieš jį 
patį. Popiežius vėl nustojo 
didelės moralės Įtakos Itali
joj. Šis naujas smūgis taip 
pat yra didelis ir reikšmin
gas. Jis rodo nuolatini Vati
kano smukimą. “L. Ž.”

Meksikos Kunigai 
Kelia Maištą.

rius ir leidėjus. Įsakyta taip i sutarties tuoj buvo pasirašy- 
pat bausti mirtimi visus ir! tas konkordatas tarp Italijos 
kiekvieną, kas žodžiu ar ki-: ų- popiežiaus. Kiek džiaugs- 
tokiu budu platina erzinan- !mo visur sukėlė kunigai, ais
čius visuomenę gandus apie j kindami katalikams didelę 

Laterano sutarties reikšmę. 
Pirmiau popiežius buvęs 
“belaisvis,” dabar esąs lais
vas, savarankus savo valsty- 

ibės valdonas. o

karą.

Tiesia automobiliams kelią 
į Vezuvijaus ugnakalnį.
Italai sumanė nutiesti au-

tomobiliams įkelia iš Neapo- Reikėjo tik tuos katalikiš-
— ~~——— .. ., ir ma
ža Vatikano valstybė pasi-

lio miesto į Vezuvijaus kai- kus kraštus suartinti, ir ma- 
•*•«» -----......... —-įža Vatikano valstybė pasi-
stantis Italijos ugnakalnis. darytu galinga. Bet čia vėl 
Daroma tai turistų patrau- nauji smūgiai.
kimui. Kelias esąs jau nu- , •. , •— -- -Skaudų smugj teko jaunai
kurįdi‘ didSrf “klodai Vatikano katalikiškai vals- 
vulkano pelenu ir suakme- i nukentėti nuo Ispanų 
nėjusios lavos, ir iškeltas revoliucijos. Ispanijoj buvo 
jau 3,000 pėdų virš juros ly-j b«t«s panašu būtį kun pir-

ną, kur randasi amžinai ruk-

kimui. Kelias esąs jau nu
tiestas per “Pragaro Kloni,“

gio. miau buvo Meksikoje. Čia 
katalikų bažnyčia buvo lai
koma aukštesne už pasauli
nę valdžią. Kunigai ir vie
nuoliai gyveno kaip rojuje. 
O kad liaudis skurdo, kad 
visas kraštas varge skendo, 
tai kunigijai nerūpėjo.

Nankinas keičia 440 miestų 
vardus.

Nankino vyriausybė Ki
nijoj išleido patvarkymą 
pakeisti 440 svarbesnių mie
stų vardus, kad išnaikinus. . - - - -
senosios valstybės pėdsa-1 Taip buvo, nes liaudis ne- 
kus. Tuo budu Kantonas ‘ buvo dar susipratusi. Bet 
nuo dabar vadinsis jau Bu- paskutiniuoju laiku diktatu- 
nyd, Charbinas—Pinkiang/pamokyta, ispanų hau- 
Amoy—Szeming, ir taip to-'dis likvidavo monarchiją ir 
liaus. -------------

nyd, Charbinas—Pinkiang. ros pamokyta,^įpanų liau- 

dabar nori galutinai panai
kinti kunigijos ir vienuolių 

Hindenburgas turi 14,000 parazitizmą.
Vienuolynų žemės ir kiti 

turtai jau perėjo valdžios 
žinion.

Busimas Ispanijos parla
mentas be abejojimų atskirs 
bažnyčią nuo valstybės ir 
tuo panaikins kunigijos val
džios liekanas.

| Vatikanas per kunigus

krikšto vaikų.
Vokietijoj yra įsigyvenęs 

paprotys, kad susilaukus šei
mynai septinto kūdikio, jo 
krikšto tėvu turi būt valsty
bės galva. Tuo bud u prezi
dentas Hindenburgas yra 
jau pakrikštijęs 14,000 vai
kų.

Popiežiaus agentas atvirai 
pareiškė, kad bažnyčia vals
tijos Įstatymo nepripažįsta.

Vera Cruz valstija Meksi- 
coje nesenai išleido Įstaty
mą. apribodama kunigų 
skaičių. Einant tuo įstatymu, 
Vera Cruz valstijoj gali būt 
tiktai 1 kunigas ant kožnų 
100,600 gyventojų. Kadangi 
iš viso toj valstijoj yra apie 
1,300,000 gyventojų, tai ku
nigų gali būt tiktai 13. O da
bar jų tenai yra šimtai.

Kunigai skundė šitą įsta
tymą vyriausiam šalies tri
bunolui ir net federaliniam 
parlamentui. Bet vyriausia 
tribunolas atsisakė i tą rei
kalą kištis, o parlamentas 
parėmė Vera Cruz Įstatymą 
ir pritarė tos valstijos guber
natoriui Tajedai, kuris pasi
ryžęs tą Įstatymą vykinti gy
venimam

Todėl pereitą sąvaitę gu
bernatorius Tajeda išsiunti
nėjo visiems dvasiškiams 
Įsakymą, kad iki 25 liepos 
butų paskirta 13 kunigų, ku
riuos dvasiškija nori palikti 
bažnyčiose, o visi kiti priva
lo apleisti valstijos ribas. 
Jeigu ligi 25 liepos skiriamų 
13 kunigų sąrašas nebusiąs 
valdžiai pristatytas, tai val
džia pradėsianti pati Įstaty
mą vykinti.

Toks gubernatoriaus Ta- 
jodos Įsakymas.

Ką gi ant to atsakė kuni
gai?

Popiežiaus agentas arki
vyskupas Ruiz Y Floros pa
reiškė, kad visiems vysku
pams ir kunigams esą Įsaky
ta gubernatoriaus įsakymą 
niekinti. Tų trylikos kunigų 
dvasiškija neskirsianti. Jei
gu gubernatorius pats juos 
paskirs, tai bažnyčios vy
riausybė tokio paskyrimo 
nepripažinsianti, o jeigu jo 
paskirti kunigai pripažintų 
valdžios autoritetą, tai “baž
nyčios vyriausybė tokius ku
nigus tuojaus suspenduos.”

Šitas arkivyskupo Floreso 
pareiškimas parodo, kiek 
drąsos ir akyplėšiškumo turi 
popiežiaus agentai. Tai yra 
tiesiog spjovimas šalies val
džiai į akis ir mindžiojimas 
republikos įstatymų.

Karas — tai biaurus, be 
galo purvinas, žiaurus daly
kas. Rašytojas Kapnys.
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Kas skaito ir rašo 

Ta* duonos neprašo
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
=

MONTELLO, MASS.
Faktai, kurie kalba patys 

už save.
Pakol komunistai šeimi

ninkaudavo Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugovėj, tai 
draugovės parengimai buvo 
visai nevaisingi. Nors oras 
būdavo geriausis, 30 gegu
žės pramogos duodavo vos 
po $200 pelno.

Dabar jau du metu drau
govę valdo progresyvus 
žmonės, tai šių metų pramo
ga davė jau $500 pelno. 
Pralenkta net pereitų metų 
pelnas, kurio buvo $446. Ir 
tai nežiūrint to fakto, kad 
dabar draugovės parengi
mus komunistai sabotažuo- 
ja.
Uždraudė naktinius šokius.

Liepos 4 d. Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovės turė
jo įvykti naktiniai šokiai, 
bet majoras leidimą atėmė. 
Čia buvo Įėję madon rengti 
naktinius šokius su “Kana
da.” Žinoma, rengėjai turė
davo gero uždarbio, bet iš 
antros pusės, daug blogo at
sitikdavo ; du jaunuoliai bu
vo automobilių pavojingai 
suvažinėti, kildavo peštynės 
ir jaunimas pradėjo girtuok
liauti, tvirkti. Žmonėms, ku
riems rupi jaunimo doras iš
auklėjimas, surinko virš 300 
parašų ir miesto valdžiai pa
davė peticiją, kad butų už
drausti naktiniai šokiai ir 
taip vadinama “Kanada” 
Liet. Tautinio Namo Parke. 
Valdžia uždraudė. Reikia 
pasakyt, kad tą “Kanadą” 
daugiausia šmugeliuodavo 
bolševikai.
Pataikauja komunistams.

Švento Roko Pašalpinės 
Draugystės pirmininkas pa
taikauja komunistams. Jisai 
leidžia susirinkimuose bim- 
biniams plūsti ir dergti 
jiems nepatinkančius arba 
kitaip protaujančius narius, 
bet kai pastarieji bando at
sakyti, pirmininkas nenori 
leisti kalbėti.

Kitas dalykas. Viename 
susirinkime buvo duotas įne
šimas, kad šv. Roko drau
gystė pasitrauktų iš priešfa- 
šistinio komiteto, atšauktų 
savo atstovus. Balsavimas 
narių išėjo lygiai, tai pirmi
ninkas savo balsą padavė už 
kromelninkus. Biednas tas 
pirmininkas, kad nesupran
ta draugystės pareigų.
“Žiburėlio” pinigai pamesti.

Vaikų draugijėlė “Žibu
rėlis” turėjo savo išvažiavi
mą. Vienas atstovas iškėlė 
aikštėn, kad vaikų sumokė
ti už “busą” pinigai liko pa
mesti. Kadangi mergaitė pa
metė sykiu pinigus ir vaikų 
sąrašą, tai dabar • nežinia, 
kiek pinigų buvo sumokėta 
ir kiek vaikų važiavo. Tari
mas buvo padarytas, kad 
vaikai turėjo užsimokėti po 
75 centus. Bolševikai susi
spietę į “Žiburėlį” turi savo 
rankose visą galią ir norėjo 
paslėpti nuo visuomenės ši
tą dalyką. Perpykę jie net 
atstovą prašalino, kam jis 
netylėjo.
Bolševikų Bendrovė nuka
pojo darbininkams algas.

Šičia čeverykų išdirbystė- 
je eina kapojimas algų. 
Darbdaviai numušė savo 
darbininkams algas nuo 6 
iki 8 procentų ir kaip kur 
daugiaus. Neatsiliko nei 
Bridgewaterio komunistų 
čeverykų dirbtuvė; ji irgi 
numušė darbininkams al
gai.

Daug pinigų kainavo.
Lietuviško Tautiško Na

mo Draugovę ir jos valdybą 
atžagareiviai buvo patrau
kę į teismą 1924 metais. A- 
bejuose teismuose jie pralai
mėjo. Draugovei teismas 
kainavo $500 su viršum. Val-lmus.

dyboš byla kainavo $1,200, 
kuliuos suaukava draugijos 
ir pavieniai žmonės. Tai ve, 
kiek kaštavo Draugovei 
bolševikų ii- atžagareivių su
sikirtimas.

Nuo advokato prisiųstas ‘ 
čarteris ir by-laws žuvo. 
Liet. Tautiškam Name. Kai-’ 
tę meta vieni ant kitų, bet 
dauguma sako, kad-čarteris 
žuvo L. T. N. D. “tėvelio” 
rankose. Dabar išimta čarte- 
rio kopija.

Apgynimui valdybos bu
vo įsteigtas fondas. Fondo 
komitetą sudarė K. Beniulis,' 
J. Šimaitis (komunistai) ir 
J. Petrauskas (piaigresyvis). 
Fondo raportas dar nėra iš
duotas. Du sykiu šaukė iš
rinktą komisiją peržiūrėti 
knygų. Bet knygų komisijai 
nedavė; komisiją išvadino 
“juodais fašistais” ir kito
kiais vardais. Jie pravar
džiuoja “fašistais” visus, ku
rie tik reikalauja atskaitų.

Montellos Senberni*.

Tai yra didžiausis ir puikiausia įtaisytas pasažierinis orlaivis visam pasauly. Jis yra varomas 
keturiais motorais, du kurių yra viršutiniame sparne, o du kiti—apatiniame, šita skraidomoji 
mašina priklauso anglams. Ji buvo nufotografuota anądien pirmu kart jai pakilus virš Landono.

CHICAGO, 1LL.
Kaip perkami ir paduodami 

darbai.
Seniau, kada žmogų nau

jai pribuvusį į Chicagą už- 
klausdavai, kaip patinka, 
tai gaudavai atsakymą, kad 
Chicaga yra motina visų be
darbių. Tai reiškė, kad Chi- 
cagoj visados buvo galima 
koki nors darbą susirast. 
Bet musų “motina” neatsili
ko nuo “mados;” ji paėmė 
iš kitų miestų pavyzdį, ir 
darbai Chicagoj sumažėjo. 
Dabar užklausus, kaip Chi
caga patinka, gauni atsaky
mą: kaip visur, taip ir čia 
darbo nėra, o pragyvenimas 
daug brangesnis negu kituo
se miestuose. Ir ištiesų, Chi
caga nuėjo velniop.

Dabar, kada Chicagoje 
darbai taip susitraukė, kaip 
Sibire termometro gyvasis 
sidabras, tai daugybės dar
bininkų akis yra nukreiptos 
į tunelį, kurį tūlas kontrak- 
torius kasa Chicagos Sanita- 
ry Distriktui. Tai yra tas 
pats tunelis, kur nesenai išti
ko ekspliozija ir keletas 
darbininkų žuvo. Aš irgi tu
rėjau progos čia išmėgint 
savo spėkas ir padirbėjęs 
porą sąvaičių mečiau. Tune
lio darbas yra lygus kator
gai.

Bet kol žmogus gauni ir 
tokį katorginį darbą, tai turi 
pusėtinai dolerių praleist. 
Mat, dabar tokie laikai — 
“netepsi-nevažiuosi.” Ir štai, 
kaip čia darbas yra gauna
mas. Susijieškai “užeigą,” į 
kurią bosai užeina; lankais 
keletą kartų, kolei susipa
žįsti su jos savininku. Kada 
jau turi gerą pažintį, tai pro
gai pasitaikius jis perstato 
bosui, o kada susipažįsti su 
bosu, tai ir vėl turi lankytis 
į tą “užeigą,” mažiausiai 10 
—15 kartų.

Kitas amatas, į kurį Chi
cagoj žmonės veržte veržia
si, tai dženitoriavimas prie 
gyvenamų namų, šis darbas 
arba “profesija” irgi ne
lengvai gaunamas, ir darbas 
nelengvas. Į uniją įstojimas 
200 dolerių. “Prisirengimas” 
prie įstojimo kainuoja tiek 
pat, o sykiais ir daugiau. 
Naujų vietų gaut negalima, 
nes statyba visai sustojusi. 
Taigi žiūrima progų. Jeigu 
koks dženitorius išvažiuoja 
į Lietuvą, ar dėl kitų prie
žasčių apleidžia Chicagą, tai 
skubinkis, nes darbo pirkė
jų yra daug, o vietų mažai. 
Štai, pilietis N. N. už 175 
dolerius mėnesinės algos 
vietą užmokėjo darbo “savi
ninkui” 350 dolerių! Padir
bėjus 3 mėnesius, už kokį 
ten “prasižengimą” jį atlei
do, ir dabar žmogelis nebe
turi nei darbo, nei pinigų.

Tai tokie dabar laikai pas 
Mat Tararak.

kromelį, tai išardė ją, išdra
skė, kaip kokie vilkai, ir ne 
vieno darbininko sunkiai su
dėti centai tenai žuvo.

Rimtumo pas juos veltui 
jieškotum. Aš pats girdėjau, 
kaip sklokininkų “genero
las” čia pasakė į savo prieši
ninką: “Jeigu turėčiau re
volverį, tai ant vietos tave 
padėčiau!” Ar gi tai rimto 
žmogaus grąsinimas?

Taigi netiesa, kad skloki- 
ninkai yra rimtesni už kitus 
komunistus ir daugiau vei
kia draugijose.

“Keleivio” skaitytojas.
PH1LADELPHIA, PA. 
Mokiniai ir mokyklos.
Sęųiaus čia nebuvo gir

dėt apie čia gimusius lietu
vius. Aukštesnes mokslaines 
retai kas iš jų telankė ir ant 
lietuviškų parengimų jie ne- 
kuomet neateidavo. Kuo
met aš persikėliau į Phila- 
delphią ir užėmiau lietuvių 
tautinio vyskupo Deoceziją 
Pennsylvanijos valstijoj, ma
no buvo didžiausia rūpestis: 
kaip geriausia patarnauti

NEW BRITAIN, CONN.
Ona Dambrauskiutė užmuš
ta automobiliaus nelaimėj; 
trys kiti lietuviai sužeisti.

Ona Dambrauskaitė, 18 
metų amžiaus lietuvaitė, pa
sisakė aną vakarą savo mo
tinai, kad ji išvažiuoja ant 
valandėlės su savo draugais 
automobilium pasivažinėt. 
Išvažiavo sveika ir linksma, 
o vėliaus buvo parvežta jau 
nebegyva.

Be to da 3 kiti lietuviai 
buvo nugabenti ligoninėn 
visaip apdaužyti ir sužeisti. 
Jie vadinasi: Marė Dumbec- 
kiutė, 24 metų amžiaus; Vla
das Kardokas, 28 metų am
žiaus, ir Alfredas Šeštakaus
kas, kuris valdė automobi
lių, 20 metų amžiaus vaikė
zas. Jis pastatytas po areštu 
ir kaltinamas žmogaus už
mušimu.

Tai atsitiko pereitos suba- 
tos vakarą. Nelaimės prie
žastis buvo, žinoma, per
daug greitas ir neatsargus 
važiavimas. Tokie jauni vai
kėzai, kai susėda automobi- 
liun su mergiščiomis, tai.—«- p------- z,— r——
jiems tada išrodo perankš- savo viengenčiams o labiau- 
tas šis pasaulis. Jie mano, S1.ai jaunimui, ir kaip juos 
kad tai yra labai gražu iri y38118 sujudinti prie vieny- 
“smart,” kuomet jie leidžia' bes* padėjau visus raginti,

kintis į miesto mokyklas, 
aukštesnes mokslaines ir 
kad mokintų amatų. Dabar 
linksma matyti, kad čia gi
mę lietuviai staigiai sukruto 
ir pradėjo lankyti visokias 
mokslaines. Jaunuoliai *pra-T 
deda jau atsilankyti ant vi-’ 
šokių lietuviškų parengimų.

Pennsylvanijos valstijoj; 
yra leidžiama Romos kuni
gams, vietoj valdžios moks- 
lainių (Public Schools), mo
kinti savo parapijonų vai
kus iki 16 metų amžiaus sa
vo bažnyčių mokslainėse. 
Užtai musų lietuvių Romos 
kunigai parsitraukia zoko- 
ninkių iš Chicagos ir jos mo
kina lietuvių vaikus bažny
čių mokslainėse. Zokonin- 
kės kožną dieną veda vai-. kių buvo platinamas socia- 
kus į bažnyčią ir tenai pra- ■ listų laikraštis “Kova.” Žmo- 
laiko juos nemažiaus kaip nes išsiskirstė gera nuotai- 
pusę valandos. Taigi pamis- ka. Montevidietis.
lykite, kokia tai kankynėj ------------------
vaikams kožną dieną klupo-! BROOKLYN, N. Y. 
ti po pusę valandos ant kelių Lietuvių Amerikos Piliečių 
ir kas dieną klausytis tų pa- KJiubo^JŠVAŽIAVIMAS į 
čių vargonų ir maldų! Iš pat. A
ryto jau kūdikiai nuvargina 
savo kūną, nusilpnina savo 
atydą, girdėjimą ir per die
ną jie randasi kaip kokia
me sapne. Dėlto jie mažai 
tegali išmokti.

automobilį vėjo greitumu.'^fd Jeistų^savo vau ku^ 
Mašina, žinoma, kožna gali 
greitai lėkti, bet protingas 
žmogus neprivalo jos leisti 
visu greitumu, nes tame yra 
didelis pavojus, o gražumo 
—jokio.

Lėkdamas dideliu greitu
mu, Šeštakauskas nespėjo 
pamatyt, kad kelio pakrašty 
stovi akmeninė siena. Maši
na užkabino tą sieną ir apsi
vertė kuliavirsčia.

M. Petruškevičia.

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas į Lietuvio korės* 

pondenciją.
“Keleivio” 29-tame nu

mery tilpo iš Worcesterio 
korespondencija, po kuria 
pasirašė Lietuvis. Aš norė
čiau atitaisyti jo parašytą 
netiesą. Jis sako, kad skloki- 
ninkai Worcestery esą rim
tesni ir daugiau dirba drau
gijose. Tai yra neužpelny
tas pagyrimas. Sklokininkų 
rimtumą visi žino čia da iš 
pereitų metų, kaip jie buvo 
užpuolę SLA. organizatorių. 
Tai yra vilkai avies kaily. 
Jiems niekas daugiau neru
pi, tik peštis ir bylinėtis. Jei
gu neturi progos bylinėtis su 
svetimais, tai su savo moteri
mis bylinėjasi. (Sklokinin- 
kais yra vadinami tie komu
nistai, ką nepripažįsta Bim
bos diktatūros.)

Draugijose jie jokio dar
bo nedirba, nes draugijos jų 
neįsileidžia, kad jie ir norė
tų dirbti. Visa jų darbuotė 
vedama tik tam, kad gavus 
pinigų. Ir jie jau yra nunešę 
Worcesterio lietuviams ne 
vieną šimtą dolerių į savo 
krepšį. Kaip SLA. 57 kuopos 
jie negalėjo pasiimti į savo

MONTEVIDEO, URU- 
GUAY.

Pažangieji perstatė “Vergi
jos Griuvėsiuose.”

Nesenai čionai susiorga
nizavo 
Būrelis, 
perstatė P. 
veiksmų dramą 
Griuvėsiuose.” Veikalas ga
na ilgas ir reikalauja daug 
pastangų, bet perstatė pa
tenkinančiai. Iš veikėjų pa
sižymėjo sekantieji: F Ma
tulis — Gurdulio rolėje, jis 
savo tipu ir kalbos tempu 
pilnai išreiškė seną kaimie
tį. Jo žmona Barbė—M. Cis- 
linskienė, taip-pat išpildė 
savo rolę gerai.

J. Fokas, sunaus rolėje. 
Toji rolė viena iš svarbiau
si!] ir labai ilga, tečiaus su
vaidino tikrai gerai. Zosė, 
Gurdulių tarnaitė (V. Kas- 
paraitė), suvaidino neblo
gai, bet didžiausia trukumą 
buvo tame, kad negarsiai 
ji kalbėjo. M. Krasinskas, 
Vinco rolėje, pasirodė kaip 
tikras artistas. G. Didienė 
suvaidino kaimo davatką 
labai charakteringai ir ne
mažai pajuokino publiką. 
J. Babilius, labai atatiko pa
žangaus ūkininko rolei. La
zauskienė, Julytės rolėje ir 
F. Matulis, nusigyvenusio 
bajoro, nemažai pajuokino 
žiūrėtojus.

Abelnai visi lošėjai, kaipo 
paprasti darbo žmonės, pa
rodė didelius gabumus. 
Kaip gyvai aktoriai veikė, 
galimą J^ęs|iš&|o, kad dau- 
g.ęlis-žįųi’ėtojb"tjuvo taip su- 
jaudiittr, kad net verkė.

Sudainavo ir kelias lietu
viškas daineles. Užbaigus 
vaidinimą: buvo šokiai.

Komunistai buvo paskel
bę boikotą ir ragino niekam 
nedalyvauti, taipgi atvažia
vo ir kunigas, kurio tikslas 
buvo taipgi nutraukti publi
ką pas save. Prie tokių ap

linkybių tečiaus susirinko 
; žmonių nemažai. Laike šo-

Dramos Mylėtojų
Birželio 27 d. "

Kesiuno 4-rių 
“Vergijos

t I

NEW HAVEN, CONN.
Iš SLA. 4-to Apskričio 

išvažiavimo.
Vaidinimas įvyko liepos 

19 d., Grove Parke. Vaidin
tojais buvo Stasys Gegužis, 
Stasys Vitaitis su savo žmo
na, Antanas Mikalauskas ir 
kiti garsus vyrai.

Visi jie gėrėjosi tuo SLA. 
milijonu dolerių ir puse Wa- 
terburio. Jonas kalbėdamas 
apie milioną net apsiverkė 
sausomis ašaromis. Visi jie 
ištiestomis rankomis kaž-ko 
siekė. Mat, auksas turi dide
lį patraukimą; apie ji kal
bant širdis pradeda smar
kiau plakti ir rankos išsitie
sia. Todėl nestebėtina, kad 
Jonas verkė. Jam dar prisi
mena ir praeiti SLA. rinki
mai ir busimas Seimas.

Viena pavyzdinga Hart
fordo lietuvių šeima, bū
tent Juozuko tėvai, (to Juo
zuko, kuris dabar Lietuvoje 
“flirtauja” su Lietuvos kai
mo mergaitėmis suruošė 
skanius pietus. Ir po žalia 

jie obelia prie stalo sukvietė 
-h, i žymesnius svečius ir SLA. 

i veikėjus. Tikslas šitų pietų 
! buvo: palaikyti savo sunaus 
kandidatūrą į SLA. sekreto
rius. Tai buvo pietus “drau
giškų priešų.” Visi buvo už- 
interesuoti SLA. ateičia. 
Buvo čia kažin ko atvykęs 
ir Stasys Gegužis, dabarti
nis SLA. predentas. Ko ver
kė garsusis Waterburio Jo
nas, mes žinom; ir pažįstam 
Waterburio poetą-advokatą 
C. M. Lukošių, SLA. 4-to ap
skričio žlugusio iždo jieško- 

1 to ją. Numanome, ko jis trok
šta. Čia kartu buvo ir man
dagus Hartfordo jaunuolis. 
Visi jie prie tų skanių pie
tų ir draugiškų kalbų ban
dė paristi savo kepures 
į S. L. A. nominacijų are
ną. Kur tos jų paristos ke- 
purės-jarmulkos atsidurs, at
eitis parodys.

Su gerais linkėjimais, 
Filiantropas.

GEORGETOWN, 1LL. 
Mirė Petras Esinskas nuo 

sužeidimo mainote.
Pereitą subatą, liepos 18 

dieną Little Vermilion mai- 
nose tapo sunkiai sužeistas 
Petras Esinskas, 40 metų 
amžiaus. Jis tuojaus tapo 
nuvežtas Į St. Elizabeth li
goninę ir nedėlios ryte ten 
mirė.

Velionis paėjo iš Gargž
dų parapijos, Kretingos ap
skričio, ilgus metus jis gyve
no Westville, III. 
ruosius 11 metų 
town, III. Jis tapo 
tas ant Lietuvių 
kapų Westvillėje. 
žmoną ir 16 metų sūnų Pet
rą. Velionis buvo pažangus 
ir visų mylimas darbininkas, 
todėl į kapus jį lydėjo labai 
daug jo draugų ir apie 100 
automobilių.

Kazys Bradauckas.

ir pasta- 
George- 
palaido- 

Tautiškų 
Paliko

KANADOS 
LIETUVIAI.

REGINA, SASK. CANADA 
Neapsakomi darbininkų 

vargai.
Reginos miestas randasi 

Saskatchevvano provincijos 
pietuose. Gyventojų turi apie 
62,500. Kraštas daugiausia 
apgyventas ūkininkais. Ūki
ninkai daugiausia augina 
kviečius. Bet šiais metais 
šioj provincijoj labai buvo 
sausa ir viskas išdžiuvo. Be
darbių ir Reginoj yra nema
žas skaičius; jų tarpe yra 
keliatas ir lietuvių. Bedar
bių padėtis bloga. Žiemą 
miestas bedarbiams duoda
vo pašalpos, o dabar neduo
da. Dauguma bedarbių pus
badžiai gyvena, apiplyšę 
gatvėmis vaikščioja, bet dar
bų nėra. Katrie mieste gy
vena, tai miestas tiems duo
da keliatą dienų padirbėti, 
bet atvažiavęs iš kitur ne
manyk darbo gauti.

Dauguma bedarbių nak
voja tavoriniuose vagonuo
se. Reikia daug vargo pa
kęsti. Jeigu kartais ir būna 
darbininkų pareikalavimas 
pas ūkininkus, tai labai ma
žai moka: nuo $5 ligi $10 
mėnesiui. Dauguma bedar
bių laukia, kada prasidės 
plovimo ir kūlimo laikas, 
manydami gerai uždirbt. Bet 
ūkininkai negali brangiai 
mokėti, nes labai kviečiai pi
gus. Dabartiniu laiku di
džiausia bedarbė. Gal kai 
prasidės piovimo laikas, tai 
su darbais bus lengviau.

Nemuno banga.

KENORA, ONTARIO.
Labai geri metai šios apie- 

linkės fermeriams.
Laikraščiuose buvo rašo

ma, kad Kanadoje labai di
deli karščiai ir sausra. Bet 
musų Ontario provincijos 
tas nepalietė. Tiesa, 27-30 
birželio buvo užkaitinę. Per 
tas 4 paras buvo taip karšta, 
kad naktį namuose negali
ma buvo pakęsti. Bet liepos 
mėnuo buvo vėsesnis, orai 
buvo labai gražus lietaus 
kiek tik reikia, todėl šie me
tai farmeriams čia yra be ga
lo geri. Viskas taip auga, 
kad iš dirvų verčiasi. Šieno 
tiek prižėlė, kad net sugulė,, 
mašinomis ir piauti nebega
lima, reikia dalgiais šienau
ti. Kviečių žmonės čia nesė
ja, nes d a neturi tiek žemės 
prasiskynę, gyvena tarp 
miškų, bet sėja avižas, mie
žius, sodina bulves.

Vis dėl to bedarbė jau
čiama ir čionai, nes farme- 
riai da neprasigyvenę, nau
jai apgyventas kraštas, to
dėl darbininkų daug nesam
do. J. Siminas.

FOREST PARKĄ, sekma- 
dieny, 2 d. RUGPIUČIO- 
AUGUST, 1931 m.

Bus puikiausis pasilinks
minimas po medžiais tyra
me ore. Užkandžiai, šalti gė- 

i rimai, etc. Taipgi bus ge- 
'Kadangi tikėjimo kunigai riausi kalbėtojai ir juokda- 

gal mokinti vaikus nedėldie- riai; virvės traukimas, žva
giais (Sunday School), to- no mušimas. Du kontestai 
dėl aš protestuoju prieš toki rūkymo, vyrai pypkes, o 
lietuviu Romos kunigų ka- merginos ilgus cigaretus. 
mavimą mažu vaikų. Toks Prof. Poškos dviejų instru- 
mokymo būdas gali būt nau- mentų benas grieš iš peties, 
dingas gal tik tiems vaikams, Į Todėl visi ruoškitės. Įžan- 
kurie nuo kūdikystės nori ga į parką visiems dykai, 
mokintis ant kunigų, davat-, Važiuojant Jamaica elevei- 
kų, zokoninkiu ir zokonin- teriu, išlipkite ant 85-tos 
kų; gi visiems kitiems jis yra 'gatvės ir eikite į kalnus, 
nieko nevertas. i Nuoširdžiai kviečia

Vysk. X. M. Žukauskas. Į Rengimo Komitetas.

SHENANDOAH, PA.
Anglių kasykloje užmušė 

Antaną Jasinską.
Maple Hill kasykloje, lie

pos 21 d. puolė iš viršaus ak
muo ir ant vietos užmušė A. 
Jasinską. Toji kasykla blo
gai apžiūrima, todėl nelai
mių joje būna veik kiekvie
ną dieną. Labai daug apde
ga nuo gazų, sužeidžia puo
lanti akmens, dulkių bega
lės. Bet darbininkai kenčia 
ir ramiai dirba tokiuose jų 
gyvybei pavojuose.

Nepersenai toji kasykla 
paleido dalį darbininkų, to
dėl likusieji darbe bijo kuo
mi nors prasižengti savo bo
sams ir dirba didžiausiame 
gyvybei pavojuje.

Darb. Draugai.

“Keleivis” darbo žmonių drau
gas, patarkit skaityt jį kiek* 
vienam lietuviui darbininkui.

Visuomet 
vienodas ir 
patikStinas
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Dar Ape Kruviną Įvykį jA y I0 METU KA1P ŽMOGUS
Šiaulių Atlaiduose. i

URVE GYVENA.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Labo ryto. tėve.
—Sei. Maike, ar tu girdė

jai. kas šventoj musų Lietu
voj atsitiko?

—O kas?
—Antikristas gimė I
—Netikėk tam. tėve.
—Šiur, Maike. gimė. Dzū

kijoj. Aš vis taip ir mislyda- 
vau. kad iš dzūkų išeis šėto-1 
no sėkla, ba tas kraštas ap
gyventas visokiais parmazo- 
nais. Juk ir šliupas dzūkas.

—Klysti, tėve. Jis kaip 
tik tavo kaimynas, žemaitis.

—Na. vistiek. Maike. ką 
tu mislini apie tą Antikris
tą?

—Aš tau sakau, tėve, kad 
jokio Antikristo nebuvo ii 
nėra.

—Kodėl tu toks upartas, 
Maike? Visos gazietos rašo, 
kad gimė, o tu sprečiniesi, 
kad negimė! Pasakyta net ir 
valsčius, kur tas peklos at
stovas pasirodė. Būdamas 
dviejų nedėlių kūdikis, jis 
jau lopšy atsisėdo ir papra
šė pypkės. Tai dar laimė 
musų visų, kad geri katali
kai greitai pamatė kas čia 
do per paukštis ir tuojaus 
užnėrė jam šventą rąžančių. 
Dabar jis jau negyvas. Bet 
jeigu ne ražančiaus šyla, tai 
jo niekas nebūtų paėmęs.

—Žinau, tėve, žinau. Tam
sus katalikai pasmaugė ra- 
žančium kūdiki užtai, kad 
jis buvo labai sveikas ir stip
rus. dvieju savaičių mėgino 
atsisėsti. Bet tavo pasakoji
mas, kad jis prašė pypkės, 
yra grynas prasimanymas.

—Na, matai. Maike, kaip 
tu be reikalo seną žmogų er
zini. Pats žinai, kad toks 
velniūkštis buvo, o sakai, 
kad nebuvo. Tu daugiau 
tain nedary k, ba tas be rei
kalo man gumbą sujudina.

—Aš. teve. norėjau tau iš
aiškint dalyka nuodugniai. 
Dėl to vaiko aš visai nesigin
čiju. Toks vaikas galėjo būt. 
Bet jis negalėjo būt “Anti
kristas.” kaip tu ji vadini.

—Olrait, Maike, tai kam 
žmonės ji pasmaugė?

—Todėl, kad jie tamsus 
ir prietaringi.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, ar tai jau Antikristas 
niekad ant svieto neateis?

—Aš manau, kad ne.
—O aš. Maike, kitaip žiū

riu. Aukšto mokslo knygos 
parodo, kad šėtonas atsiųs 
savo agentą pasaulį užvaja- 
vot.

—Anie kokio mokslo kny
gas tu šneki, tėve.

—Apie karalienės Mi-
chaldcs praractvas, Maike.

'Tenai daug tajemnyčių išvi- 
jrozyta. Tenai pasakyta, kad 
'ateis tokie laikai, kuomet 
duonos ir vyno bus i valias, 
ale nebus kam valgyt ir gert.

—Tai ne mokslas, tėve: 
tai paprastos pasakos.

—Tegul ir pasakos, Mai- 
jke. ale gražiai sustatytos ir 
'daug teisybės pasako. Kaip 
aš žiuri u. tai svietas lygiai 

i ir eina, kaip karalienės Mi- 
jchaldos yra pasakyta.

KAIP ŠV. PETRO BAŽNY- kos auka Petras Budraitis, 9 
ČIOJ BUVO SUŽEISTA

50 MALDININKŲ.
Mes jau rašėm “Keleivy,” 

kad Lietuvos kunigai įtaisė 
Šiauliuose eucharistininkų 
kongresą, apskelbė didelius 
atlaidus šv. Petro bažnyčioj 
ir sukvietė daugybę žmonių, 
kad butų galima pasipini
gauti.

Vieną dieną tarp maldi
ninkų kilo baisi panika, su
mišimas. kurio pasekmėje 
buvo sužeista 50 žmonių.

“Lietuvos Žinių” korespon
dentas dabar paduoda apie 
tą baisų atsitikimą šitokių 
smulkmenų:

Eucharistininkų kongre- 
; so Įvykis visiems šiauliš- 
1 kiams. o ypač kaikuriems 
kongreso dalyviams, visam 
amžiui paliks skaudų atmi
nimą.

Kada tūkstantinės žmo
nių minios, sausakimšai su- 
sigrudusios šv. Petro bažny
čioje. klausėsi laikomų pa- 

į maldų, staiga šventoriuje 
Į pasigirdo spiegiąs šauks
mas: “bažnyčia griuvai”

Greit šauksmą pagavo 
šimtai kitų žmonių balsų, 

! kurie susiliejo į nežmoniš- 
, kos baimės ir išgąsčio riks- 
i mą. Kilo baisi panika.

Žmonės, beprotiškai šauk-
; darni, klykdami, s, 
pasileido bėgti iš

1 riaus ir bažnyčios, 
mies

spiegdami, 
švento- 
grusda- 

pro neplačius švento- 
yra pasakyta?" Net riaus [?atv?- Kaika?’

šventam tėvui anądien bom- neprasiskverbdami pio uzsi- 
bą padėjo. Bedievių pilna I kin!5?u.:'lus 'aitu> šokinėjo 
visur. O tai ne prieš gera. s^ciai pei aukštą murinę 
.Tp< Alpikp tu< Dl’ipš crp- Ct3UZu31111681 3I13pUS

i visur.
-Tos, Maike, tas ne prieš ge
ra. * «*

—Žinoma, tėve, kad daug 
yero negalima tikėtis, pakol 
pasauly yra tokių žmonių, j 
kurie smaugia sveikus savo j 
kūdikius, bijodamiesi, kad 
ie nebūtų “velnio apsėsti.”; 
Tai yra baisus tamsumas ir 
mums. naujos dvasios žmo
nėms. reikia sunkiai dirbt,1 
kad tą tamsumą išblaškyt. Ir 
kai tamsuolių nebeliks, kai 
niekas i “antikristus” nebe- 
ikės, tada galės pasaulis pa
derėti. Jis šiandien jau daug 
geresnis, negu buvo šimtą 
metų atgal, bet už kito šimto 
>us da geresnis.

—Aš mislinu, Maike, kad 
svietas tuojaus pasitaisytų, 
jeigu butų daugiau misionie- 
iu ir jeigu kožną žmogų 

Įrašytų i brostvą. Kožnas 
urėtu nešioti rąžančių.
—Bet tu. tėve, pats matai, 

ką Lietuvoje daro tie žmo
nės. kurie nešioja rąžančių. 
Tie rąžančiais nekaltus kūdi
kius smaugia.

—Maike. tu čia man su
painiojai pėdas. Eik tu sau 

' 'abar namo, o aš užsiruky- 
siu ir pamislysiu, kaip čia 
as išeina.

*- y

KINIJOJ IŠPIAUTA 
17,000 ŪKININKŲ.

“Nevv York World” gavo 
iuo savo korespondento iš 
Tinijos žinių, kad paskuti
nėmis dienomis Kvvangsi 
provincijoj sukilę komunis- 
ai sudegino 600 gyvenamų 
lamų ir išpjovė 17,000 ūki
ninkų. Tūkstančiai žmonių 
?są pasilikę be pastogės.Jčrd

metų amžiaus vaikas, vienų 
namų Šiauliuose sargo sū
nūs. Jam smarkiai sudaužy
ta galva ir sutrinti viduriai.

Lig šiol nieko nekalba ir 
paliestas ima nežmoniškai 
vaitoti. Jo motinai, Zosei 
Budraitienei, buvusiai pani
kos metu drauge, su sunum 
šventoriuje,* teko taip pat 
nukentėti.

Trečia iš eiles labiausiai 
nukentėjusioji yra Elzbieta 
Žerulytė, Kauno gyventoja, 
56 metų amžiaus moteris. 
Jai išnarintas taip vadina-! 
mas kryžiaus" kaulas ir nu
kentėjusioji neteko galimu
mo valdyti visą apatinę kū
no dalj.

Be to, ji skundžiasi nepa
kenčiamais skausmais kruti
nėję. Dėl sužalojimų ji gali 
visą amžių palikti invalide.

Kiti daugiausia yra susi
žeidė rankas ir kojas i gat
vės grindini arba spygliuo
tas tvoras.

Svarbu yra pažymėti, kad 
jau šeštadieni maldininkų 
tarpe kursavo fantastiškiau
si gandai, kad su šv. Petro 
bažnyčia kongreso metu turi 
kaž-kas nepaprasto Įvykti. 
Pasak tų gandų, bažnyčia 
turėjo sugriūti, sudegti arba 

i paskęsti.
Kas tuos gandus paleido 

ir platino — neištirta. Kuni
gai tvirtina, kad jie tyčia bu
vo paleisti, kad sutrukdytų 
ir pakenktų kongreso pasi
sekimui. Kaip ten bebūtų, 
bet minios psichologiškai 
buvo paruoštas kaž-kam ne
paprastam ir tuo budu pani
kai sukelti nedaug tereikė
jo.

Apie 12 vai. virš miesto 
per galvą kalnuotą pasirodė orlaivis, iš kurio

I

 ... -

“Keleivio’’ num. 25 tilpo'lę sukišę — ir tai jam nieko Lietuvą 1926 m., tai žmonės 
šitokiu antgalviu praneši-f nekenkė. Jis visados buvo man rodė ištolo tą vietą, kur 
mas apie tą žmogų. Man tas ! stiprus, sveikas ir nieko ne- « “ -
Taigi paduosiu apie' jį dau- tankiai susipešdavo, grobiu 
giau žinių. “Keleivyje” pa------ m i-j------------------  .

sakyta, kad jo pavardė yra 
Žabalangis; bet tai nėra jo 
tikroji pavardė; jis tik pra
mintas Žabalangiu. Jo tikro
ji pavardė yra Kuknevičius. 
Taip ir jo tėvas buvo' vadi
namas. kuris da yra gyvas ir 
gana stiprus senis, nors jau 
labai senas.

Kadangi visą laiką tėvas 
ir sūnūs užsiima vagyste, tai 
ir pramintas Žabalangiu — 
nuo landžiojimo per langus. 
Juodu daugiausia pasižymė
ję lašinių, dešrų ir skilan-__
džių ii- kitų mėsų vogimu. Ir arklifaš vagį vejuosi.

jis gyvena. Vieną vakarą tė

vo iš Virbalio dainuodamas 
jau sutemus. Tada jis turėjo 
ir žmoną; ar turi šiandien— 
nežinau.

Jaunas būdamas šis žmo
gus turėjo jėgų: vežimą su
laikydavo už galo paėmęs, 
ir arkliai nepaveždavo. 
Vieną kartą jis nešėsi maiše 
rugių du puru i Virbalį par
duoti, ir paprašė pravažiuo
jančių, kad jį pavėžėtų, bet 
niekas nenorėjo, nes bijojosi 
su juo užsidėti. Taigi, nie
kam jo neimant, jis pats ant 
pečių nusinešė tą maišą į 
miestą dvi myli kelio.

Kitąsyk jis nakties laiku 
ganė arklį Eglupių Bučinsko 
dobiluose. Bučinskas tai pa
jutęs, pasikvietė 3 kaimynus 
«u savim, pasiėmė plikį (pri
kiš, tai toks kriukis ant ilgo 
koto, kur degant namui 
ugnagesiai vartoja) ir nuėjo 
jie paimti Žabalangį. Bet 
Žabalangis jų nenusigando; 
priešingai, jis tuojaus juos 
puolė, ir tie 3 Bučinsko kai
mynai pabėgo,' o pats Bu- 

s, nors ir prikį turėjo, 
bet ant kelių atsiklaupęs tu- 
ėjo prašytis kad “dovano

tų.” kuomet Žabalangis jo 
oaklaueė: “Ar tu, Jonuk, 
nori mirti šiąnakt?”

Kitąsyk Žabalangis buvo 
užėjęs pas savo dėdę Eglu
pių kaime. Tai buvo rudens 
Zakaras. Trys vaikinai eida
mi pastebėjo Žabalangį ir 
ištarė jo vardą. Žabalangis 
ai išgirdęs tuojaus šoko lau

kan juos vytis. Vaikinai pa
sileido bėgti. Nubėgo į La
zausko Eglupių malūną ir 
sulipo ant trečio aukšto. 
Tarp tų vaikinų buvo ir vie
nas kareivis su šautuvu, bet 
ir tas atsidūrė viršuje malū
no. Žabalangis juos atsivijo 
: malūną, bet malūnininkas 
neatidarė jam durų. Jeigu 
jam butų pavykę užlipt ant 
malūno, tai žinomas daiktas, 
kad jis butų juos per langą 
visus tris išmėtęs.

Pajavony buvęs labai gi- 
’us žydo šulinys, kur ant vo- 
’o vyniodavusi lenciūgas 
vandenį traukiant. Vieną 
kartą prisiėjo valyt tą šulinį, 
tai nesirado žmogaus, kuris 
sutiktų leistis tokion gilu- 
mon dumblą išsemti. Žaba- 
langis* sutiko. Jis tuojaus įsi
stojo į kibirą prikabintą prie 
lenciūgo, nusitvėrė už len
ciūgo ir nuėjo i dugną.

Kitą kartą žmogus žiemą 
važiavo rogėmis iš Vilkaviš
kio ir Žabalangis įsiprašė to 
žmogaus pavėžyti. Rogėms 
užėjus ant kranto netoli 
Vuosijos girios, Žabalangis 
nuvirto nuo rogių; kaimie- 
is apsimetė lyg to nematąs 

ir arklius suplakė, kad bėgtų 
kiek tik gali. Žabalangis vis- 
iek pasivijo ir vėl ant rogių 
atsigulė i šiaudus.

Gaila, kad šis žmogus lei
džia veltui savo laiką ir to
kią jėgą. Iš jo galėtų išeit 
geras ristikas arba sunkaus 
<vorio kilnotojas, ir galėtų 
pasidaryti gražių pinigų. A- 
merikon atvažiavęs galėtų 
da pagarsėti ir nereiktų va
ginėti ir drėgnam urve gy
venti.

Jo tėvas taipgi gerų špo
sų pridirba. Jei jį kuomet 
nori žmogus mušt, tai jis 
klaupiasi neva tam žmogui 
kojas pabučiuot, ir tuo tar
nu pirštus ištiesęs tik capt 
už lytiškų dalių ir suspau
džia. Žmogus tada turi pra
šytis gražiuoju ir žadėt kuo 
nors atlygint.

Tai tokia yra Žabalangio^ 
KuknoviČiaus biografija.

J. Griūna*.
Detroit, Mich.

asmuo yra gerai pažįstamas, i bijodavo. Suaugęs ii- su tėvu ko net susitikti ji. Parvažia- 
rn • ••'I U _ . _ . C 1 • . V- r- 1 1 • 1 •______ 1 ____ ~
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i gatvės grindinio akmenis 
arba kuliaversčiais versda-j 
miesi i
Kapų gatvę žemyn. Pro ki- pabiro žemyn lapeliai, kvie- 
lusĮ sąmyšio triukšmą pasi- čiantieji dalyvauti rytojaus 
girdo sužeistųjų žmonių vai- dieną Įvykstančioj aviacijos 

i šventėj Šiauliuose. Orlaivis 
‘ patraukęs šventoriuj susi
grūdusių maldininkų dėmėsi 
ir visi sužiurę i dangų. Tuo 
laiku dangumi plaukę debe
sys iš rytų i vakarus ir sako, 
kad kaikurioms moterims 
optiškos regėjimo iliuzijos 
suklaidintoms, pasirodę, jog 

į bažnyčios bokštas griūvąs Į

lojimai ir verksmas.
Bet maldininkai, nepaisy

dami šito, pagauti gaivališ
kos panikos jausmo, nesilio
vė veržęsis iš šventoriaus, 
negailestingai mindžiodami 
ir traiškydami ant žemės 
parkritusias moteris, vaikus 
ir senelius.

Tai tęsėsi apie 10—14 mi-'ežerą.
nučių. Miniai apsiraminus ir! Taip pamaniusios, jos ė- 
grįžus šiokiai tokiai tvarkai, musios šaukti. Tačiau, kaip 

» nustatyta, aero
planas nusileidęs ne vėliau 
kai 12 vai. 10 min., o panika 
Įvykusi apie 12 vai. 30 min. 
Tokiu budu aeroplano versi
ja neturinti pagrindo.

Yra ir kitokių aiškinimų.

visur galima buvo matyti iš-į tyrinėjimo
nė vi 11 rlm 11 • i i 1 _ __ _ _ ______.

BOMBA KALĖJIME.
Joliet, III.—Statėville ka- 

ėjime 24 liepos buvo rasta 
lidelė bomba. Sargai darė 
elėse kratas, nes girdėjo, 
tad kaliniai ruošią bėgimą; 
.alėjimą bekrėsdami jie ir 
rado tą bombą.

Bulgarijoj pereitą sąvaitę 
nukrito užsidegęs francuzų 
orlaivis, kuris lėkė per Bal
kanus. šeši žrąonės užsimu
šė.

mėtytų daiktų: lietsargių, ri-’ 
likulių, kepurių, skrybėlių 
ir kitko, o kur ne kur gulėjo 
be gyvybės žymių apkruvin- 
i žmonių kūnai.

Skubiai imta teikti sužeis
tiesiems pagelba. Kapų gat
vėje Įsteigta du greitosios 
pagelbos punktai.

Ligoninėje ir abiejuose 
punktuose viso suteikta me
dicinos pagelba apie 50-čiai 
asmenų. i

Labiausiai nukentėjo pik 
Stepas Babrauskis iš Vaina- 
gių kaimo, Padubysio vai., 
Šiaulių apskr. Tai 68 metų 
amžiaus senis, kuri minia 
šventoriuje parmušė ant že
mės. smarkiai sutrypė kojo
mis kairįjį šoną ir galvą. To
kiam stovy atgabentas i mie
sto ligoninę Babrauskis ilgą 
laiką nerodęs jokių gyvybės 
žymių ir net gydytojas ma
nęs, kad jis jau negyvas. Bet 
panaudojus dirbtiną kvėpa- 
imą, Babrauskis atsigavo ir 

jmė vemti kraujais.
Jo kairioji galvos dalis ir 

įkiš buvusi taip sumušta, 
iog visa veido puse nuo kak
tos iki smakro susiliejo Į 
kažkokią beformę masę.

Dabar Babrauskis guli li
goninėj labai nusilpęs, vos 
begalėdamas ištarti žodi ir 
skųsdamasis dideliais skaus
mais visame kūne.

Antroji stambesnė pani-

nepasidalydamas. Mačiau, 
kaip vieną sykį tėvas akme- 
nais į sūnų mėtė nuo viršaus 
daubos į pakalnę, o sūnūs 
šaudė akmenais į tėvą iš 
daubos aukštyn. Kitą kartą 
tėvas sūnų atsivijo kokius 4 
kilometrus tolumo iš Paja
vonio į Tadarinės girią. Jis 
tėvo nebijojp, bet sakėsi ne
norįs prieš senį rankos kelti, 
dėlto ir bėgąs nuo jo. Tėvas 
bėgdamas pro šalį prašė vie
no ūkininko, kad jam arklį 
duotų sūnų pasivyti. Sako: 
“Gaspadorėli, duok man 

: ” uki- 
retai kam jiedu nėra kaminą pinkas gerai jį "žinodamas, 
ar kamarą ištuštinę. arklio nedavė.

Vieną kartą, kuomet Ža- 1903 metų žiemą pas juos 
balangis mažas buvo, kaip kunigas kalėdojo, tai pa
pasakoja žmonės, tėvas Įlan- klausė senio poterių. Senis 
dino ji i kamarą, kad vaikas visaip išsikalbinėjo: f ’ " 
paduotų jam vogtus daigtus 
per langelį, ir kažin kas ten 
jį viduje sučiupo. Vaikas 
tuomet suriko prie langelio 
pribėgęs: “Tėte, trauk, ba 
jau mane griebia!” Tėvas 
sugriebęs ji ištraukė lau
kan.

Bet tai buvęs ne pirmas ir 
ne paskutinis kartas. Tėvas ristijonas su vargonininku 
pats negalėdamas įlysti per 
mažą langelį, visada vesda- 
vęsis su savim mažą sūnų.

Vištyčio korespondentui 
matyti jis nėra žinomas, o 
gal ir tai apielinkei, kad sa
ko, jog karo metu Žabalan
gis atsibastęs kažin iš kur. 
Jis yra kilęs iš Pajavonio 
valsčiaus, Espartavo kaimo. 
JĮ nuo savo kūdikystės gana 
gerai pažįstu. Metų jam ne 
40, bet 50, o gal Ir daugiau. 
Jo tėvas ir dabar gyvena Es- 
partave. Jis buvo paimtas į 
rusų kariumenę 1903 m 
taigi ir iš to matyti, kad jis 
ne 40 metų. Paaugęs jis vi
sokių šelmysčių pridaryda
vo. Galima sakyti, kad tai 
antras Blinda. Da aš buvau 
mažas, kai jis su silkėm vaik
ščiojo. Paskiau važinėdavo
si kalėdodamas po tolimes
nius gyventojus, kur jo ne
pažindavo, ir sakydavosi, 
kad jo motina jau 10 metų 
ant patalo guli. Tuo budu jis 
gana apsčiai išmaldos su
rinkdavo. Važiuodavo net 
po keletą mylių nuo savo 
tėviškės. Kartais su vyrais 
pasipešdavo Pajavony. Sykį 
kokia 50 vyrų ji mušė pasi
guldę, diržų saktimis kapo
jo per burną ir per rankų 
pirštus ir lazdą buvo į gerk-

: tai jis 
negalįs pastebėti, tai jam 
kalba klumpa, tai pamiršęs, 
įr tt. Kunigas pasakė: “Jau 
visi, visi Kuknevičiai ‘geri,’ 
ale tu tai jau visai.” Tąsykale tu tai jau visai.” Tąsyk pu 
jiedu labai supyko ant kuni-įmj 
go ir abudu su sunum šoko • činskas

Kas Mums Rašoma.
Kaip Lietuvą pakelti.? — 

Jeigu koksai štukorius pasa
kytų: Jus, lietuviai, Imkite 

(pasaulio valdonais, tai nėra 
abejonės, kad atsirastų to- 
1 ių, kurie plotų jam katu
tes. Bet protingas žmogus 
to nekuomet nesakys. Jis tik 
galėtų pasakyti, jog lietuviai 
turi Įsitaisyti savo krašte to
kią tvarką, kad pasaulis no
rėtų iš mus mokytis. Bet pa
saulis gali norėt mokytis tik
tai naujų dalykų, o ne senų. 
Todėl Lietuvoje turėtų būt 
sukurta tikrai nauja gadynė. 
Romos šventieji ir kiti seno
vės palaikai 
daužyti Į skutus, 
je pastatytos
Šventiems nėra vietos ant 
žemės. Čia turi gyventi ir 
dirbti darbo žmonės.

A. Gulbinas.

jį mušt. Jauniausias sūnūs 
duris laikė; bet išgirdo zak-

kv.rie' buvo išėję į kiemą, 
kad viduj lermas, tai duris 
išlaužę Įpuolė vidun ir kuni
gą apgynė. . .

Tada susėdę kalėdotojai 
išvažiavo, o senis pasikinkęs 
savo kumelką į rogutes va
žiavo paskui ir vis rėkė: “Aš 
noriu priimti stačiatikių ti
kybą. tai kunigas mane 
draudžia ir baudžia.” Va
žiuojant jam pro Pajavonio 
kardoną, Vachmistras išgir
dęs jam atsakė: “Koks iš 
tavęs katalikas, toks bus is 
tavęs ir provoslavas.”

Nuo to laiko liovėsi kuni
gai pas jį lankytis.

Vieną kartą, kuomet senis 
sunkiai susirgo, tai pasišau
kė kunigą. Bet jau tas kuni
gas atsisakė važiuoti, tai ki
tas nuvažiavo. Žabalangio 
sūnūs tapo paimtas į rusų 
kariumenę 1903 metų rude
nį. Aplinkiniai gyventojai 
džiaugėsi, kad bent keliems 
metams bus nusikratę sau 
nepageidaujamo kaimyno!

Kariuomenėje jis labai il
gai užtruko, nes, sakoma, 
pavogęs vienam aficieriui 
porą šimtų rublių, tai gavęs 
porą metų pasėdėti kalėji
me. Vėliaus, prieš paleisiant 
namo, vėl kokiam ten ka- 
mandieriui uždavęs per au
sį, už ką ir vėl butų gavęs 
porą metų kalėti, bet tas ka- 
mandierius buvęs geros šir
dies žmogus, tai jam viską 
dovanojęs.

Grįžęs iš kariumenės Ža
balangis buvo vieniems me
tams padėtas po policijos 
priežiūra.

Būdamas kariumenėje jis 
netik nepasitaisė, bet da 
daug baisesnių dalykų pri
dirbo. Pavyzdžiui, užpuolė 
Anzelienę, tokią bobutę iš 
Espartavo, ir prievarta ją iš
gėdino ir labai sužalojo. Pa
skalos ėjo kad jai net vidu
rius sumaišė ir ji ilgai sir
go, bet bobutė vargais ne
galais išsitaisė ir šiandien 
dar tebegyvena.

Po šito įvykio valstiečiai 
sušaukė sueigą ir nutarė jį 
išsiųsti. Jis buvo suimtas ir 
uždarytas Pajavony iki iš
siuntimo. Žmonės kalbėjo, 
kad jį išsiuntė kur tai ant 
“smiltinių jūrių” ir jis jau 

Apvaikščiodama savo 103 me- savo kampo nematysiąs. Bet 
tu sukaktuves, senukė Mary kilus pasauliniam karui, ma- 
Hartman pasisamdė anądien or- tyti, jis ir vėl sugrįžo, ir da- 
laivį Philadelphijoj. kad duotu bar jau 10 metų kaip gyve- 

Ji parodyta čia sė- na tame urve.
| Aš buvau parvažiavęs į

‘•y

ISPANIJOJ SEIMAS IŠ
RINKO PREZIDENTĄ.
Ispanijos Steigiamas Sei

mas (Cortes) jau išrinko 
naują respublikai preziden
tą. Jis vadinasi Julian Bes
te iro.

1

turėtų būt su- 
o jų vieto- 
mokyklos.

Mozart, Sask., Canada.— 
Sunkus laikai pas mus dar
bininkui. Dirbame šiuo lai
ku vien tik už maistą. Laik
rašti ar knygą nusipirkt cen
tu sunku sukrapštyt.

J. Striška.

SUŠILAI KIS 103 METŲ 
PAKILO ORAN.

r

jai “raidą.” 
dint orlaivy.
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Įvairios Žinios
Lasseno Ugnakalnis Amerikos Valstybiniam Parke.

Trockis Mato Pasau
linę Revoliuciją.

Arba visišką žlugimą komu
nistų diktatūros Rusijoj. J 
Dabartiniu laiku Nevv ’

Jonas Būgas Su
gautas.

Policija jo jieškojo per 
keturis metus.

Haverhill, Mass. — Šio- 
Yorke yra verčiama Trockio mis dienomis policija atga- 
brošiura, kuri neužilgo žada beno čionai Joną Dugą, ku- 
pasirodyt šios šalies spau- ris buvo sugautas New Yor- 
doje. j ke. Jis yra kaltinamas plė-

Šitoj savo knygelėj buvu- Šimu ir policija jo jieškojo 
sis bolševizmo “Napoleo- per ištisus keturis metus, 
nas” aštriai kritikuoja da- Dugas su savo broliu plėši- 
bartinę Rusijos politiką, ku- kaudavo po visą Nauja Ang- 
rią jis vadina “stalinizmu,”i liją. bet daugiausia piktada- 
ir sako, kad ilgai taip gy- ’rybių pridarė šiuose mies- 
venti Rusija negalėsianti, tuose: Georgetown, Lynn, 
Trockio manymu, staliniz-. West Newbury, Lavvrence ir 
mas vedąs Rusijos darbi- Merrimac.

i Apie keturi metai atgal 
polięija apsupo juodu New- 
buryporto mieste ir jo brolį 
suėmė, o Jonas Dugas pabė
go ir slapstėsi iki šiol. Dabar 
jis sėdi uždarytas kalėjiman 
ir rudenį bus atiduotas teis-1 
mui.

I ---------------

I Knygų Leidėjas Lai-

ninkus į pražūtį. Staliniz-1 
mas esąs niekas daugiau, 
kaip centristų biurokratiz
mas. Jis jau dabar turįs pa
smaugęs Rusijos darbinin
kų sąmonę. Komunistų par
tija šiandien esanti be akių 
ir be ausų; ji nematanti 
kurlink ji eina, ir negirdin
ti ką apie ją kalba sveika 
kritika. 

vo» VSbu^° Kalėjime.
atskiriama pasaulio^ekono-■ Chicagos kunigas Phillip 
minė dalis, i 
Dabar gi ji atskirta nuo ki
tų valstybių nori sukurti 
tautinį socializmą, ir negali pardavinėjąs tvirkinančius 
pakankamai pagaminti rei
kalingų sau daiktų. Skirtu
kas tarp Rusijos darbinin- Dareikalavo atlyginimo 
kų ir jų draugų, kurie gyve- biznio gadinimą. _ 
na aplink juos kapitalisti- kunigą pasmerkė 
rfėse valstybėse, yra labai šmeižimą ir nuteisė jį užmo- 
didelis. Ir jis yra juo ryškės- keti leidėjui $50,000 atlygi- 
nis, kad vystosi kartu su nimo.
n.?u?a Todėl, jeigu j atsisakė tuos,— . ----- ,

■ tik kapitalistines šalys pa>i- r)inj<rn5; užmokėti nes netu- luoti ciyiliu žmonių pulkai laikys kiek ilgiau, Rusijos Tį fg, ^SknTgS leb' Padėjo puiri kitus mietus, 
komunistu diktutuin, tuies} nutui’ė šiušiu ^snyto—l Bet valdžis tuojau pasiun- 
žlugti neišvengiamu budu, pasodint “ant pakutos.” j tė prieš maišininkus kelis
sako Trockis. i ---- ’’— ,’’1'------
. sakosi neti- kalėjiman. Nors už kuni-į
kjs, kad kapitalizmas galėtų _0 ‘‘bur(]ą’’ kalėjime Shave-

I PAJIEŠKOJIMAI.
I

Pajieškau LIETUVIŲ ŪKININKŲ.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ ANT 
ŪKĖS. Platesni** žinias suteiksiu per 
laišką. JOSEPH W GR1CE (31) 

R. 1, BERL1N, M D.

gyvenančių Oregono ir Wa*liingU>tioI PAJIEŠKAU VYRO, kuris myle'ų
Norėčiau su- jais apsimai-‘ dirbt ant Dairy furmos Geram vyrui, 

nyt laiška s, nes noriu važiuot į minė- i gera vieta ir mokestis. Atsišaukit 
tas va!st:jas gyvent, nes North Dako-lšiuo adresu: MRS. M. SUSLA
toj nusibodo. Prašau parašykite. (31)1 R. D. 4, Montrose, Pa.

PETRAS JANICHAS
CANDO, N. DAK.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Wlado tam stovy, garažas, sodas, 10,050 pė- 
Dirsių iš Papurvių kaimo, Šėtos para- dų žemės, kaina $4,800. Tel. Stone- 

Prašau atsisaukt, kurie žinot ham 0691-M, Savininkas: /_ i -»

va’ s* i jose. J
nyt laiška s, nes noriu važiuot į mine-

NAMAS PARSIDUODA.
6 kambarių, visi parankumai, ge-

sako Trockis.

pijos.
kur jis gyvena prašau pranešti.

PETER DIRSIA
25 So. 35 th St.,

1 

(31)1 
Belleville, III. I

Savininkas: A. Prive,
16 Eineraid et., Stoneham, Mas*.

sako Trockis. Yarrow apšmeižė knygų lei
dėją Walterį Shaveri, saky
damas, kad jis leidžiąs ir

raštus. Shaveris patraukė 
jegamasti Yarrow teisman ir 

už 
Teismas 

už knygų

ilgai laikytis. Jo manymu,' 
pasauly turėsianti kilti re
voliucija. Ir tik toj revoliu
cijoj galįs būt Rusijos darbi
ninkų išganymas.

Vadinasi, Trockis laikosi 
senos savo nuomonės, kad 
vienoj valstybėj socializmas 
negalimas. Išvada iš to aiš
ki : arba Rusija po valiai grįš 
į kapitalizmą, arba kapita-( 
listinėse valstybėse įvyks 
perversmas. Tai vistiek, 
kaip spėjimas oro rytdienai: 
arba bus lietaus, arba gied
ra. Vienas iš dviejų vistiek 
bus. X

šitas miškuose žemės plotas su Lasseno ugniakalniu ši mis dienomis buvo pašvęstas kaipo 
valstybinis Amerikos parkas Californijoj. Ugnakalnis matyt paveikslo tolumoj, už miško. Da
bartiniu laiku jis riogso apmiręs. Paskutinis jo išsiveržimas buvo 1915 metais, kuomet jis iš
metė daug lavos. Vienas tos lavas gabalas matyt paveikslo priešaky; ant jo stovi sulipę kelia- 
tas lankytojų.

Kareivių Maištas 
Argentinoj.

Maištininkai paėmė miestą 
ir išplėšė iš valstybės banko 

$1,375,000.
Corrientes uoste, Argenti

noje, pereitą sąvaitę sukilo 
garnizonas. Maištininkai 
tuojaus užėmė visą miestą, 
perkirto gelžkelj į pietų pu
sę ir pradėjo ginkluoti pilie
čius, kurie norėjo prie jų dė
tis. Organizuoti ir apgink-

Jis liepė ji areštuot ir uždą-1 karo laivus, kelis orlaivius ir 
į visą diviziją pėstininkų. Pa- 

____ ___ _ I jutę, kad juos gali suimt,
'riš turi* mokėt?valdžia?po*maištininkai pradėjo skirs- 
150 centu i dieną, bet kuni- tytis ir slapstytis. Maisto va
lgas užtai‘sėdi belangėj, ir pas leitenantas pulkininkas 
i sėdės patol, pakol nenusi-'Pnmar nQh^orn 900 vvrn 1 
j bos Shaveriui mokėti už jį:
kas sąvaitė po $3.50.

Pomar pabėgo su 200 vyrų Į 
Paragvajų. Priėję prie Pa
ragvajaus sienos jie paklau
sė, ar tos respublikos val
džia duos jiems prieglaudą.

Prieglauda jiems buvo 
prižadėta ir jie buvo Įleisti 
pei- sieną, kur jie tuojaus nu
siginklavo. Jie turėjo su sa
vim 6 kanuoles, 6 kulkasvai- 

. džius ir 200 šautuvų.

Pajieškau pusbrolio Prano Žigo, 
paeina iš Stakliškių miestelio; du i 
metai kaip gyvena Brooklyne, N. Y. kiai 
Turiu jam svarbų reikalą. Kas žino ' 
kur jis yra, prašau pranešu. (31) 

ADAM ŽIGAS 
Draper Hali M.A.C. Amherst, Mass.

Prane Baronas iš Butniunų kaimo, 
Kauno gub., i 
Barono, < _
Argentiną. Prašau, brolau, atsiliepk, 
res labai pasiilgau. Kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkite pranešti. (31) 

E. SMITH
77 Division avė., Brooklyn, N. Y.

FARMA PARSIDUODA.
45 akeriai, su budiokais, apsėta ir 

apsodinta; 7 karvės, 4 telyčios, 1 ver
šis, 2 arkliai ir visi reikalingi įran- 

’ i; netoli gerų marketų, 10 mailių 
i VVoreestery, arti Stato kelio. Žemė 
gera, viskas auga gerai. Upelis teka 
per visą farmą. Pamatykite ir persi
tikrinkite. Kaina $6,W0. Reikia įneš
ti biskį daugiau kaip pusę. Turiu ir 
kitą farmą, 85 akeriai geros žemės su____ ,'ldo 1£> DUVlllUllU T rr • rAA 

pajieškau brolio Juozo I budtnkais, be gyvuliu. Kama $3,500.
Girdėjau kad jis išvažiavo į j Platesnių žinių klauskite. (31)

Pajieškau giminaitės Genės Valen
taitės, Kovo mėnesy išvažiavo iš Cal- 
gary, sakes važiuos į Saskatoon; nuo 
to laiko jokios žinios apie ją neturim. 
Kas žino kur ji randasi, malonėkit 
pranešti, busiu labai dėkingas, arba 
pati lai atsišaukia. • (31)

A. KUČINSKAS
Box 1, Langdon, Altą., Canada.

f
i Pajieškau Karolio štenderio (angį. 
Chas. Stender) prieš karą gyveno 
Chicagoj, III. ir dirbo aptiekose. Pa
eina nuo Pandėlio—Rokiškio. Prašau 
atsiliepti arba žinantieji apie jį pra
neškite kur jis klajoja. Yra labai 
svarbus reikalas iš Lietuvos (32) 

MISS ANNA VISKOŠKA 
j 3437 Emerald avė., Chicago, III.

' Kas žinot, kur randasi Jonas 
(John) Kravėnas, lietuvis, šviesiai 
juosvų plaukų, apie 5 pėdų, 6 colių, 
kakta aukšta, tvirto sudėjimo, iš 
amato—molderis; 39 metų amžiaus. 
Kurie žinot kur toks žmogus randa
si, prašau man pranešti.

MRS JOHN KRAVĖNAS 
14831 Kertfield avė., Detroit, Mich.

Pajieškau

Klimas ir Petraitis Apie Steigimą Ka- 
Kaltinami Žmogžu

dystėje.
Pereitą sąvaitę Hartforde i 

grand jury apkaltino pirmo ■ 
laipsnio žmogžudystėj du 
lietuviu: Antaną Klimą, 21 
metų amžiaus jaunuolį, ir: 
Vitoli Petraitį, 19 metų vai-j 
kiną, kuriedu 11 liepos nu-į 
šovė tūlą Boulangerį iš 
Windsoro. žmogžudystė bu
vusi papildyta plėšimo tiks-; 
lais. Užpultas Boulanger 
pradėjęs priešintis, ir Kli
mas su Petraičiu ji užmušė.

Klimas gyveno Hartforde 
pas savo tėvus. Petraitis gi. 
atvažiavo iš Bridgeporto ba
landžio mėnesy i Hartfordą lis centus fabrike ar u
uždarbiaut ir susidraugavo tuojaus turi juos atiduoti ko- ąmato ir kėlis kitus. Merginos, turin 
su Klimu. Dabar abu jau- kiai kompanijai, o paskui, 
nuoliu sėdi Hartfordo kalė- už kelių metų, ir farmą ap- 
jime iki bus teismas, bet ant leisti, nes sunku bus išsimo- 
parankos jų niekas išimt 
negali.

Šarkis Pralaimėjo.
Pereitą sąvaitę Brooklyne 

buvo Šarkio kumštynės su 
Mickey Walkeriu. Daugelis 
piktinosi, kad prieš sunkaus 
svorio čempijoną Šarkį yra j Argentinos valdžia buvo

(31)
A VITKUS

103 Joslin Road, Osfoed, Mass.

Triukšminga Anglia
kasių Konferencija.

Pereitą sąvaitę Scrantone 
susirinko United Mine 
Workers unijos distnkto 
No. 1 konvencija. Pirminin
kauja distrikto prezidentas 
John Boylan. Iš pat pirmos 
dienos prasidėjo triukšmas. 
Komunistiniai elementai 
nuolatos kelia lermą ir per 
dvi dienas negalima buvo 
net mandatų priimti. Iš pra
džių policija tik žiurėjo, bet 
į triukšmuojančių tarpą ne
sikišo. Trečią dieną betgi 
salėj pasirodė policijos spė
kų daug daugiau ir policijos 
perd etinis Rodway pareiš
kė, kad nuo šiol jisai elgsis 
“fulyg įstatymų.”

statomas mažutis ir vos 169 
svarų Walkeris. Pats Šarkis 
sakėsi parmušiąs ji vienu 
spritku. Bet išėjo visai ki
taip. Daug kartų Šarkis prieš 
WalkerĮ suklupo, kartais iš
rodė net alpstąs, sukruvin
tas, ir nors nebuvo visiškai 
numuštas, bet pasibaigus 
paskirtam laikui Walkeris 
buvo tiek už ji stipresnis, 
kad laimėjimas buvo pripa
žintas Walkeriui. Žmonių 
buvo apie 40,000.

Šitas Šarkio nepasiseki-'pulkininkas Pomar esąs nu- 
mas nustumia ji iš pirmaei- verstojo prezidento Irigoye- 
lės kurftštininkų vietos gero- no šalininkas, ir kad vyriau- 
kai žemyn ir tuo budu atito- sis šito maišto tikslas buvęs 
liną pusėtinai nuo vokiečių nuversti laikinąją Argenti- 
kurhštininko smėlingo, su 
kuriuo jis vis norėdavo muš
tis už pasaulinį čempijonatą.

išsiuntus paskui juos kelis 
karo orlaivius, bet jau ne
spėjo juos pagauti. Dabar 
Argentina mėgina juos iš 
Paragvajaus išgauti, ypač 
jų vadą Pomarą, kuris suki
limo metu užmušė Corrien
tes garnizono komendantą 
ir paskui su savo pasekėjais 
išplėšė iš valstybės banko, 
skyriaus 1,375,000 dolerių.

Argentinos karo ministe- 
ris dabar išleido paaiškini
mą, kad pabėgęs leitenantas

LENKU KARININKAS 
PASMERKTAS SUŠAU

DYT.
Žinios iš Varšuvos sako, 

kad 18 liepos Lenkijos ka- 
riumenės teismas pasmerkė 
sušaudyt savo armijos kari
ninką maj. Piotrą Dębkovvs- 
kį, kuris būdamas Lenkijos 
generalio štabo narvs išda- 
vinėjo Lenkijos karo paslap
tis sovietų Rusijai. Teisme 
jis prisipažinęs prie kaltės ir 
pasisakęs esąs komunistas.

20,000 MYLIŲ VAŽINĖJO 
ŽUVAUTI.

New York.—Robert C. 
Roebling, sūnėnas Brookly
no tilto statyto jaus buvo iš
važiavęs žuvauti ant savo 
jachto, Black Douglas. Jis 
važinėjo 20,000 mylių ir 
šiomis dienomis sugrįžo 
i Nevv Yorką..

nados Lietuvių 
Kolonijos.

Draugas Kuzma rasė “Ke
leivy” apie steigimą lietu
vių ūkininkų kolonijos Sas- 
katchevvana provincijos ty-

- i-uose.
Žinoma, butų labai gerai nešti, 

i lietuviams susitart ir tokią T°° 
koloniją įkurti, tik man ro-;

' dos, kad biedniems musų '__
žmonėms sunku butų pradėt 
gyvenimas tokioj vietoj ir ___ __ ______
tokiu laiku, kuomet kviečių mininkė ir be vaikų. Aš esu 42 melų 

; negalima parduoti, o už pa
imtą žemę vistiek reikia mo-;
keti. Sunku Įsikurti tokiam______________________
žmogui, kuris užsidirbęs ke- ' Vaikinas. 30 metų, tab-iko ir svai- 

* - “ , Vjfvn* ginančių gėrimų nevartoju; esu link-
miiu gmas jr pero budo, moku barberio 

čios biznį, farmerkos ar miesįe, tarp 
’ 20 ir 30 metų, malonės susipažinti. • 

I P. K . 157 Gorevale avė.,
Toronto, Ont., Canada.

keti. Taip pasitaiko net ge-į 
riems ir prityrusiems farme-' 
riams.

Aš gyvenu Kanadoj jau toj^TdJSu
12 metų ir gerai tuos daly-......... - - -
kus žinau. Man rodos, kad 
Albertos nrovincijoj leng
viau biednam žmogui Įsi
kurti. Žemės čia galima gau
ti pigiai, o kartais net ir J Reikalingas Darbininkas 
“homesteadų” i_ ” 
Dirbt čia nesunku, 
gamta kaip Lietuvoje: daug mos darbus, 
miškų, krūmų, visokių pauk-- R. D. 2, 
ščių ir žvėrių. Lietaus turim 
visuomet i valias ir viskas 
gerai auga. Šitoj apielinkėj, 
Lobley, Altą., kur aš gyve
nu. yra Įsikūrusios 5 lietuvių 
šeimynos ir visos gerai gy
vena. Gerą gyvenimą gali
ma pasidaryt iš gyvulių ir 
pieno.

“Keleivio” skaitytojas.

t

Žalnieraitienės.
. ba kurie žino apie ją. malonėkit pra- 

A. ŽALNIĖRAITIS
188 No. Main et., Ansonia, Conn.

Petronėlės Rauloniutčs- 
Prašau atsisaukt ar-

APSfVEDIMAf

PARSIDUODA FARMA.
76 akerių. beveik visa dirbama iš

skiriant mišką. 20 karvių, 2 arkliai, 2 
paršai, apie 40 vištų; stuba 8 ruimų, 
■jera barnė, vanduo barnė, saila, pie- 
rui pašiūrė, ledaunė ir visi įrankiai, 
kurie reikalingi ant farmos. Sodnas 
-.■eras. Visokių smulkmenų negarsinu 
Parduosiu pigiai. Kurie interesuoti, 
rašykit laišką, paaiškinsiu smulkme
niškai Ė J. KASI’ER (34)

R. F. D. 1, Marcy, N. Y.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUK AI 

SLENKA. "
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odą niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimą, išnaikinti pleiskanas, galvos o- 
dos niežėjimą ir kaip užaugint greitu 
laiku Naujus, Storus. Tankius ir 
Gražius Plaukus. Norint informacijų 
prisiusk markę. (35)

L. J. CECHUS,
201 North VVells St. Room 600

Chicago, III.

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 

ką Krystalą,” su kuriuom da s i žino
kit savo Ateitį ir laimę ir viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus i ridėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki: (32)

1»RA( TICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. 9, 

CHICAGO, ILL.

Pajieškau moteries už gaspadinę j 
arba apsivedimui. Geistina kad butų : 
tarp 30 ir 40 metų amžiaus, gera šei- j 

11 
amžiaus, turiu 2 dideliu vaiku, namą ; 
ir 2 akru žemės, miesto. (32)

JOHN MIKULSKIS ’ 
119 Lynnfield st., Peabody, Mass.

BALTIMORE. Ml).
Petras Sinusas, šiuomi pranešu ma

no gerbiamiems kostumeriams, kad 
; aš persikėliau į naują vieta po utim. 

1327 W. Baltimore street. Naujoj vie- 
' j pigiau. Geriausia 

lietuvišką Trejanką, visokias žoles ir 
šaknis. Receptus sutaisau atsargiai. 
Visiems, kibiems bus reikalingi vais
tai ar šiaip kokie medikomentai, už
eikite. PETRAS SINUSAS

j 1327 W. Baltimore st.. Baltimore, Md
i n n _ rv » - • i -į-

galima gaut, dirbt ant farmų. Tur mokėt 
oras ir melžti karves ir kitus far-

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, kn- 
riettnri užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį. išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
P. Karlevitz 
Otego, N. Y.

nos vyriausybę, kad Irigo- 
venas galėtų vėl sugrįžti. 
Bet sąmokslas nepavyko.

PYMO ĮSTATYMĄ.
Anglijos parlamentan bu

Medforde nusižudė jau
nąs smuikininkas, George 
Albanese.

I
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Užklupo $2,000,000 
Vertės Bravorą.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILĮ.

Jauna mergina pereitą są
vaitę važiavo netoli Balti- 
morės skersai geležinkeli ir, 
užvažiavus jai ant bėgių, su
stojo automobilis. Ji išlipo 
ir nuėjo jieškot žmonių, kad 
padėtų jai mašiną nustumti 
nuo gelžkelio. Tuo tarpu at
bėgo traukinys, kuris ėjo Į 
Washingtoną, ir smogė Į tą 
automobilį. Garvežis buvo 
taip sukrėstas, kad iš jo iš
krito mašinistas, jo padėję- r_____
jas, ir abudu buvo užmušti. I ginamieji gėrimai.

ŠĮMET PASAULIS TURĖ
SIĄS 1,834,560,000 BUŠE

LIŲ KVIEČIŲ.
Washingtono surinktomis 

Federaliniai prohibicijos žiniomis, šių metų derlius
agentai pereitą sąvaitę už- visame pasauly duosiąs apie 
klupo $2,000,000 vertės bra- 1.834,560,000 bušelių kvie- 
vorą Ne\v Yorke. Tai buvęs čių. Pernai metais buvo apie 
puikiausiai įtaisytas alaus 40,000,000 bušelių daugiau, 
fabrikas, kokį tik prohibici-' , , —■—“------
ninkai yra matę. Juo buvo ANGLIJA ATMETĖ SKA- 
užimtas visas 5 aukštų bil- 
dingas ir jame dirbo apie 
300 darbininkų. Alus buvo vo įneštas įstatymo suma- 
daromas geras, kaip senovės nymas, kuris siūlė romyt vi- 
laikais, ir ji pirkdavę visi sus silpnapročius, jiems pa- 
New Yorko hoteliai, spyky- tiems su tuo sutinkant. Te
zės ir kitos įstaigos, kur čiaus balsuojant sumanymas 
slapta yra parduodami svai- buvo atmestas 167 balsais 

prieš 89.
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Namų Daktaras
REIK \LINGL\USI \ IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptu. Tą knygą parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS.”

Musų sveikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga. Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes “Namu Daktaras” re tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaisių receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus “vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga j m daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui j’ labai naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję daktarišką 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai gauna tą knygą už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namų Dak
taras tekainuoja tik Vienas Doleris.

Lžsirašvkite “Margutį" 8 mėn. už $1 00, tuomet gausite “Namų 
Dak arą" ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CIIICAGO, ILL.
Atskirai perkant, “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2.00 Be aodaru $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Mėtoms 
kainuoja SI 50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly

«
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Įspūdžiai iš pasikalbėjimų 
su SLA. “tūzais” New 

Haveno piknike.
Liepos 19 d. Indian Gro- 

ve, New Havene, Įvyko SLA. 
IV-to apskričio išvažiavi
mas. Svečių privažiavo net 
iš tolimų miestų. Buvo ir keli 
Susivienijimo “tūzai,” prez. 
St. Gegužis, vice-prez. Mi
kalauskas. “Tėvynės” red. 
Vitaitis su žmona, ir kiti.
Konferencija anksti iš ryto 

atlaikyta.
Sakoma, kad buvo ir kon

ferencija, kurioje SLA. vir
šininkai ir veikėjai turėjo 
pasitarimą SLA. reikalais, 
būtent jieškoma kandidatų į 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Kadangi konferencija įvyko 
anksti ir tik iš kelių “lyde
rių,” tai neteko man pilnai 
patirti jos tikslą. Bet ma
nau, kad p. St. Gegužio bu
vimas čia rodo, jog jis nori 
būt nominuotas į SLA. pre
zidentą dar bent vienam 
terminui. Kiek teko patirti iš 
įsilinksminusių “lyderių,” 
tai susitarimas veikėjų tarpe 
buvo negalimas, nes tūli jų 
yra priešingi nustatytam są
rašui, būtent: S. Gegužis, 
pirm.; Vinikas, sekr.; Gugis, 
iždininku. Dėl paskutinio 
kandidato butų galima susi
tarti—sako vienas iš Bridge- 
porto veikėjų —bet dėl kitų 
kilo opozicija iš Conn. vei
kėjų. Mat, vadinami “Sargy
bos Bokšto” politikieriai ne
dalyvavo, gi dalyvavusieji 
yra labai skirtingų nuomo
nių. Tokiu budu, konferen
cija laikoma nepavykusia.

sušuko: "O ką manai apie 
Tarailos trajanką?”

Kaip kam iš narių nepati
ko maišymas i programą 
bizniškų “spyčių,” ypač gar
sinimą “galingos mosties,” 
kurią atstovauja p. Deksnis. 
Tačiau tūli mus “šimprocen- 
tiniai” tautiečiai be tuščio 
pasigyrimo jokio programo 
neatlieka.

Iš viso programo geriau
sia išrodė graikiškas kliasi- 
nis šokis, kuri išpildė New 
Haveno jaunuolių kuopos 
panelės po vadovyste p-lės 
Pilvelytės. Abelnai pikniku 
buvo patenkinti daugelis 
žmonių, nes buvo gero “trun- 
ko.” Butų buvę daugiau ge
ro “ėliaus,” jei tie federalai

Programas su “spyčiais.”
Pikniko programas turėjo 

būti labai Įdomus, bet išėjo 
priešingai. “Varpo” Choras 
iš New Britain padainavo 
keletą dainelių, po to buvo 
kalbos. Pirmininkas Taraila 
perstatė St. Gegužį, pareikš
damas, kad p. St. Gegužis 
pirmu kartu pasirodo Conn. 
valstijos SLA. nariams. 
(Kas tai iš publikos atsilie
pė: “O kur jis buvo per 16 
metų?”) Prez. Gegužis kal
bėjo apie pusvalandi. Pagy
rė ši apskriti, nusiskundė tū
lais nepasisekimais, o baigė 
pareikšdamas, kad Susivie
nijimas auga ir bujoja, ir 
kad jis augs toliaus, jei tik 
nariai darbuosis kaip ligi 
šiol darbavosi.

Vitaitis kalba.
“Tėvynės” redaktorius p. 

Vitaitis kalbėjo trumpai, bet 
rimtai ir Įtikinančiai. Jis tu
ri gerą iškalbą, bet kalba la
bai energingai, greitai ne
tenka balso. Tarpe kitko jis 
pasakė: “Susivienijimo au
gimas, jo narių skaičiaus di
dėjimas yra pačių narių dar
bo išdava. Pildomai Tarybai 
už tai kredito nėra ir negali 
būti, nes Susivienijimo išau
gimas narių ir veikėjų pa
stangomis atsiektas.”

Kaip kam nepatiko tokia 
mintis; betgi patiko na
riams ir jie jam gerokai ran
koms plojo.

Po p. Vitaičio kalbėjo vi- 
ce-prezidentas, A. Mika
lauskas, bet iš jo kalbos nie
ko naujo neteko išgirsti.

Deksnis siūlo SLA. nariams 
savo “galingą mostį.”
Ketvirtu kalbėtoju buvo 

p. Deksnis, patentuotų tepa
lų firmos prezidentas. Jis 
sako: “Jus džiaugiatės su- 
taupintu Susivienijime arti 
pusantro milijono dolerių. 
Bet tai nieko nereiškia prieš 
‘galingą mostį,’ (jo išdirba
mą), nes su šita gyduole 
žmogus atgauna sveikatą, o 
sveikata verta bilijardu do
lerių!” Kas tai iš publikos

r * i.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Ii
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Lm<tu Badas ”—*-“ AaąBškaL

Rankine reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kąnt, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas. Pusi. 96.......................Me.
Žemi ir Labai įdomi lr pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si Daugelis paveikslų įvairių rasių 
įmonių, vyrų ir moterų. Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 na, pusL 63............... 23c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; 
(2) žydinti Giria; <3> Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus irtt.....................................Mfe
Uošvių ŠeimyM Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši; 
tų knygų. Iš jos dasižinesi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna ...T................................ 60c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... »oc.
Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba

Tikėjimo Krinika Kiekvienas genu 
icatalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pus!...................20c.

Kur Musų Bočiai Gyvom? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai ps- 
oaokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. Ctu.

Stabmeldižka Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutes įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3) Lietuviai tieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusL 32.............................10c.

ąibiija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikia.s pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijęs mą / 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai Kaina................................ 61.86

Kaip Senovės žmonės Persiotatyduvo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemes išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “lš» 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa 
40 pusL.......... ............  16c.
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai, iš šios 
knygutės. Parašė D-ras 6-mus. 
Kama ...................   ISe.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti Paraše D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .....................................  25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi 63............................  25c.
Lietuvos BospuMikos Istorija ir Žsm- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip ‘Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapū 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lieuivų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 61.06 
Drūtais audeklo apdarais.......... |1
Ben-Har. — Istoriška apysaka tš

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pusi...........................62-06
Amžinos Daines. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kai? 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32.............................................. IBe
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi

Apie Atkastą Miestą 
Pompėją.

Daugiau kaip aštuonioli
ka šimtų metų atgal išsivęr-
žęs Vezuvijaus ugnakalnis 
užbėrė dideli italų miestą 
Pompėją. Dabar tas miręs 
miestas baigiamas atkasti ir 
tenai randama daug senovės 
Įdomybių.

Vienas 
būtent V. 
būdamas 
mis

I

♦
f
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♦

♦

“Jatmystės Karštis.” Vienaveiksmė. 
komedija-farsaa. Parašė K S. Kar- J 

povičius, ir Snaižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, mevišks ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. S. S." arba Mintinė Iškilmė. -

Vieno akto fanas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Snvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Z 
moters ir 6 vyrai.

Kunigu Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalais. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................. 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstato nužudymų caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus.
So. Boston, 1913, pusi. 61.............25c.i
Arento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 26c. 

žingsnis Prie Švieson. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi 23...............................10c.
“SaleaMia,” arba kaip buvo nukirsti 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninku. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ......................................... 28c

Džian Bambos SpyčiaL — Ir kitą 
fotas. Daugiau juokų, negu Amen 

kcj munšaino. Moja knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjimai, hurroristiški straipsniu 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusL.............................
M nshrr1 ir Deklamacijos. Moję kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra- 
žhį ir juokingų monologų ir dėklams- 

j rijų Visokios temos: darbininkiškos, 
' revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
rintiškos ir laisvamaniškos. Visos 
____ ___ , visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon- 
csrtams ir tt- Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m....................25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Prt|»

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu.........................................
Ar B«r» Visuotinas Tvanas? — K*h

Nojus galėjo surinkti ; kelias die 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyvo 

išsimėtę po vis$ žemės kamuolį. 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? iš kur ėmės? 
tiek vandens, kad visų žemę sp^m 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? .Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidziai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas to
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Har.s Schmith paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...........................10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystes' istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. .............25c.

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

„___"__, aritmetikos, medicinos
ir "kitų mokslu bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go, Ilk 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta ..................................... |3 00
SociaHziK Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
fcfąli7;mžkR. 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass^
1915 m., pusi. 24............................... 10c.
Moteris ir Socializmas Parašė Augusi

Bebel, vertė V. R. Yra tai svar- 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m. 62.00

Lietuvos turistas, 
Uždavinys, kuris 
Italijoj savo aki- 

tą miestą matė, rašo 
apie ji šitokių Įspūdžių:

Istorikas ras čia pakanka
mai ir labai gražios medžia
gos istorijos mokslui pra
plėsti. Architektas pamatys 
čia iš Įvairių amžių Įvairių 
statybos stilių. Dailininkas 
Įvairių meno paminklų. In
žinierius technikas žiūrės li
gi šiol gražiai užsilikusią ir 
veikiančią kanalizaciją, van- 
dentekius ir kitus inžineri- 

' jos Įtaisymus, o Kauno mies-.
, sakysi

me, galėtų pasimokyti gat
vių grindimo ir tiesimo me
no... Pornografijos mėgėjai 
atras vėl tokių vietų, kur ga
lės pakankamai pasidžiaug
ti šlykščiais vaizdais. Arche
ologams ir, pagaliau, vi
siems kitiems čia plati dir
va, kiekvienas čia savaip 
žiuri i atkastąjį miestą, kiek
vienas savo srity randa ką 
nors nauja, ką nors pamoki
nančio, kiekvienas kitaip ir 
atpasakotų savo Įspūdžius iš 
mirusiojo miesto.

Aš nepretenduoju nei 
prie vienos minėtų profesi
jų. Aš esu paprastas stebėto
jas ekskursantas ir man sun
ku stebėti ten. kur nėra gy
vų žmonių, kur nematyti 
krautuvių su gražiomis vit
rinomis. kur nematyti judrių 
targaviečių, kur nematyti 
kino nei teatro veikalų, kur 
nezvimbia XX amžiaus ma
šinos, kur nėra visa tai, kas 
gyva, kas Įdomu mirtinga
jam žmogui... Todėl, miela
sis skaitytojau, iš mirtingo
jo žmogaus nelauk nieko 
nauja apie mirusi miestą, 
kol tas žmogus gyvas ir my
li tik gyvuosius, seka tik 
judrių, gyvųjų gyvenimą...

Kaip žinoma, Pompejos 
miestas užlietas išsiveržusio 
Vezuvijaus 79 metais po 
Kristaus. Užliejo jį ne lava, 
bet pelenų ir pupos didumo 
akmenų lietus užpylė. Už
pylimas buvęs staigus, kad 
retai kas galėjęs pasprukti iš 
siaurų miesto gatvių.

Kai grįžome atgal Į Pom- 
peji Skavi stoti, kai pamatė
me čia gražiai žydinčias gė
les ir gyvus žmones, apylin
kėje gyvenančius, ramiau 
pasidarė. Niekas nepareiškė 
noro dar bent kartą atvykti 
i Pompėją, ją pamatyti ir 
pasidžiaugti, — ten nebuvo 
kuo džiaugtis, nebuvo ko il
gai žiūrinėti: viskas vieno
da, nuobodu...

Gyvą žmogų domina gy
vas pasaulis, gyvieji reiški
niai. Daug malonesnis žiau
rus ir baidantis Vezuvijus,, 
nes jis gyvas ir veikiantis, 
negu nepavojinga slėnin pa
skendusi Pompėja, jos tie
sios, bet mirusios gatvės...

Jei busiu kada Neapoly ir 
jo apylinkėse, tai mielai vis
ką lankysiu antru ir trečiu 
kartu, mielai dešimtį kartų 
kilsiu Į Vezuvijaus viršūnę, 
bet daugiau niekuomet ne
žengsiu Į mirusį miestą 
Pompėją...

nebūtų pasitikę pilną trokąįto valdybos narys,
> vežamo i niknika. 1alučio vežamo i pikniką. 

Valdžios agentai pasiėmė tą 
alutį ir troką, bet kitas veži
mas i jų rankas nepakliuvo. 
Taigi buvo “gero štofo.”

Iš pasikalbėjimų su tūlais 
Susivienijimo viršininkais 
gavau suprasti, kad sekama 
nominacijų kampanija bus 
Įvairi naujais kandidatais i 
ŠLA. aukštus viršininkus, ir 
kad yra neri mo mus tauti
ninkuose dėl jų nesusitari- 
mo. Dabar jų tarpe yra di
džiausias susiskaldymas. 
Klausiu vieno “tūzo:” “Ar 
tamista manai, kad komuni
stai, jeigu jie nebūtų išėję 
iš Susivienijimo, dabar ga
lėtų pravesti savo kandida
tus i Susivienijimą?” — Jis 
man atsakė, kad taip, jie 
būt galėję.

“Kame gi dalykas, kad 
tautininkai nesusitaria?” — 
klausiu jo. “Dėlto — sako 
jis — kad priviso daug fa
šistų ir socialistiškai nusista
čiusių tautininkų.”

Ir socialistai nerimsta.
Kadangi man atrodė, jog 

tautietis jau Įsimetęs keletą 
stikliukų krupniko ir gero
kai Įsidrąsinęs, tatai dar 
kartą paklausiau: “Ką ta
mista manai, ar socialistai 
dabar sudaro pavojų extra- 
tautiškam elementui — fa
šistams?”

Nusijuokė mano kolega, 
ištraukęs dar doleri deda 
ant baro—na išgerkim dar 
vieną skunerį — sako jis. 
Žinoma, aš sutikau. Jis ta
da man ir sako: “Aš manau, 
kad tie sandariečiai, ypač 
tūli jų, tik vardą tautininkų 
nešioja, bet iš širdies jie yra 
liaudininkai, bičiuliai socia
listų. Jie eis išvien su socia
listais SLA. nominacijose. 
“Tiesa,” — sako jis pa
traukdamas pečiais — “so
cialistai nerimsta: jie mano, 
kad tautininkai paskutinėj 
valandoj susitars.”

Tokius Įspūdžius iš pasi
tarimų su tūlais tautiečiais 
teko turėti SLA. reikaluose. 
Atrodo, kad tautininkai ne
susitaria, kad jų vadai, jų 
organai yra atskiri genero
lai be armijos, — p. Bajoro 
nesenai pasakyta teisybė pa
sitvirtina. Kiek teko patirti, 
tai rimtesni tautininkų vei
kėjai yra nusistatę padaryti 
“a sweeping reforms” Susi
vienijime. Tiesa, jų nedaug, 
bet gal jiems pasiseks savo 
demoralizuotą “armiją” su
tvarkyt? Tokius Įspūdžius 
turiu iš šio išvažiavimo ir 
audijencijų su tautiško ele
mento veikėjais.

Žinių rinkėjas.

NEVALIA LĖČIAU VA
ŽIUOT, KAIP 40 MYLIŲ.

Indianos valstijoj įvesta 
naujas patvarkymas, kuris 
reikalauja, kad tuo vieške
liu, kuris jungia Gary ir Mi
chigan City, automobiliai 
važiuotų ne lėčiau kaip 40 
mylių Į valandą.

DZŪKIŠKĄ IEVUTĖ. 
Davė Dzievas man mergicų 
Ievucės vardeliu, 
Cik reikėjo Adomucį 
Ganei už vyrelį.

Aš nuėjau pas šulnėlį 
Vandenėlio sėmei 
lr atėjo Adomucis— 
Prašo acigerci.

Aš pastačiau viedružėlį 
Trupucį silsėtis, 
Po žodelį ir po antrų 
Pradzėjom kalbėtis.
Vadzin mane į sodelį 
Biskį paunksniauci, 
Pasilsėti, pakalbėti, 
Pasiobuoliauci.
Ir pradzėjo mane gundzyc 
Pradzėjo prašyti, 
Nuo saldzinės obelaicės 
Obuolius raškyti...
Prisiraškę obulucių 
Susisėdom valgyc, 
Ir išdrįsęs Adomucis 
Prasidzėjo znaibyc.
Apkabinęs mane spaudžia. 
Neleidžia pabėgti.
Aš nekantrumo nedatekus— 
Ėmiau garsiai rėkti.
Ir atėjęs tėtušėlis 
Pradzėjo man barei, 
O tų unevatų, ledokų 
žadėjo pakarci.
Adomucis susigėdzis 
Prašo dovanoti,
Sako: “noriu su Ievuce 
Susišliubavoci”...
Šitie žodžiai Adomucio 
Mane sugraudzino. 
Kad jau mane prie cėvelio 
žanycis ketina.
Sakau: “žinai, kolei jaunas, 
Nori išdykauti;
Kad ketina, tai ir ves— 
Nenorės prigauti.” 

“šypsenos.”

GANA KĖSLUS KLAUSIMAS.

b

3fr. Moneymaker pasisamdė 
anądien naują dženitori, bet pa
sirinko juodveidj, nes baltvei- 
džiai dženitoriai nori būt lygus 
su savo ponu. Tą pati vakarą te- 
čiaus atėjo ir juodveidis pas sa
vo poną pasikalbėti. Atėjo ir 
dumia sau cigarą.'

—Gal norėjai ko klausti?— 
atsiliepė Mr. Moneymaker.

—Taip — sako juodukas. — 
Norėjau tavęs pasiklausti, kur 
dėti tavo automobilių, nes į ga
ražą aš pasistačiau savąjį.

I i

Ar Žinote, Kad—
DidžiausĮ kraterį (žiotis) 

turi Haleahola ugniakalnis, 
kuris randasi Sandvičio sa
loje, Pacifiko vandenyne. 
Šitos žiotys aplinkui turi 37 
kilometrus ir 1,200 metrų 
gilumo. Jų dydį galim įsi
vaizduoti iš to palyginimo, 
kad jose galima butų sutal
pinti visas New Yorko mies
tas.

I

DUDUČIO ENUIKRISTOPE- 
DUA.

(Arba nesuprantamą žodžių 
išviružijimas).

“Akis”.— Lietuvos fašistų 
gazietą. kuri praregėjo ir vėl 
turėjo užsimerkti.

“Canada”.— Tam tikra Ame
rikoj piknikuose vieta, paprastai 
krūmuose, kur žmogus gali kiau
le likti.

Chamas, chuliganas.— Tai žo
džiai iš Lietuvos literatinių gin
čų žodyno.

Dešimt ūkininkas.— Tai toks 
ubagas, kuris bažnyčios prieme
nėj almužnos mažesnės kaip 10 
centų neima.

Ekonomijos naujienos.— Lie
tuvoj reiškia, kad įsikūrė 24 į- 
monės, o bankrutavo 23.

L. P. Ruseika.—Tai toks žmo-1 
gus, kuris tik dabar pamatė, kad 
į vandenį nereikia spiauti, nes 
paskui priseina gerti.

Naujos jėgos.—Lietuvoj reiš
kia didelių ponų jaunesnieji bro
liai ir kūmai, jauni fašis
tai. Amerikoj šitas terminas 
reiškia išgerti paintę gero “što-

Duducis.

SUGAUTAS.

V2-Pati.—Pasakyk man. kur 
kar vakare buvai?

Vyras.—Kur buvau vakar 
kare? Vai, aš vakar vakare bu- 
čemėj dirbau.

—Pati.—Bet kaip tas galėjo’
būt. kad Spragilų Marė matė ta- • aa^o^mijos,' 
ve kabarete su mergom geriant?

Vyras.—O, tai ne aš tenai bu
vau. Tai kitas į mane panašus. 
Ir aš jį mačiau tenai...

va-

KAS YRA NUGARKAULIS.
Vienoje mokykloje, inspekto

riui besilankant, mokytoja no
rėjo parodyt visapusiškumą sa
vo mokinių išsilavinimo ir už
klausia vieną mokinę:

—Pasakyk man, kas tai yra 
nugarkaulis?

—Nugarkaulis yra toks dide
lis kaulas, ant kurio vieno galo 
sėdi mano galva, o ant kito ga
lo sėdžiu aš pati.

VIENAS GUDRUS, KITAS
DAR GUDRESNIS.

Kartą skačmonas atsilankė 
peiliukų fabrike. Apžiūrėjęs fab
riką, fabrikantas jam padovano
jo peilį, škotas iš karto nenorė
jo peilio imti, tardamas: “Dova
notas peilis supiausto draugys
tę.” Tada fabrikantas atsakė:' prikąst sliekų. Juk mudu čia ant 
“Gerai, tai duok man už jį pusę vakacijų atvažiavom.
cento, tai bus pirktas.” Bet škac- ( Antras Bomas: Nebaderiuok 
monas tuoj suprato biznį: “Pu- manęs savo sliekais. Aš laukiu, 
sės cento aš neturiu—tarė jis (kad grušia man j bumą įkristų, 
fabrikantui—bet pridėk dar vie
ną peilį tai aš sumokėsiu visą' tau grušia įkris, kad tu po klevu 
centą”... I guli...

TIKRA VAKACUA.

Vienas Bomas: Ei, Šimai, ne
gulėk po medžiu išsižiojęs. Eik

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

I

Pirmas Bomas: Žioply, kaip 
I -ou ftl u^><* JK11S, itau VU pu ivicvU 
įguli...

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE |!
Kiauram Rąste Aplink Ameriką. I

(Nuo musų korespondentų fr ii Lietuvos Laikraščių.)
 /

PER EUCHARISTININKŲ GIRININKAS PAŠOVĖ j
ŽUVAUTOJĄ

Birželio 15 d. girininkas, 
Per eucharistininkų kon- Juozas Dilys, radęs Vyžun- 

, kur kuni- į kos valdiškame ežere kelia- 
tą žmonių žuvaujant, norėjo, 
juos sulaikyti ir surašyti 
protokolą, bet tie asmens iš
bėgiojo, ir tik vieną girinin
kui pavyko sulaikyti. Sulai
kytąjį atsivarė jis pas Rokiš
kio mišk** urėdo pavaduoto
ją ir čia pradėjo kvosti. Su
laikytasis į klausimus neat
sakinėjo ir nesakė savo pa
vardės. Tada girininkas no
rėjo nuvesti jį į urėdijos raš
tinę, kur buvo daugiau žmo
nių, kad išaiškinus sulaiky
tojo asmenį. Girininkui su 
sulaikytuoju išėjus iš urėdo 
pavaduotojo buto, sulaiky
tasis leidosi bėgti į čia pat 
esanti mišką. Į girininko per
spėjimus “stok” visai ne
kreipė dėmesio. Tada giri
ninkas Dilys paleido į bė
gantį vieną šūvį ir pataikė į 
kairiąją koją aukščiau kelio. 
Bėglys buvo sulaikytas ir 
patalpintas į Rokiškio apsk. 
ligoninę. Jo kojos sužaloji
mas nesunkus. Paaiškėjo, 
kad jis yra Jonas Travinas 
iš Milunų kaimo, Rokiškio 
valsčiaus. Su juo kartu žve
jojo dar 6 asmens iš to pat 
kaimo.

KONGRESĄ KIRTO KIR
VIU PER GALVĄ

gresą Šiauliuose, _______
gai sutraukė daug žmonių 
pasipinigavimo tikslais, įvy
ko labai daug skandalų ir 
kriminalų.

Nekalbant jau apie patį 
kruvinąjį įvykį šv. Petro 
bažnyčioj, kur buvo sužeista 
50 žmonių, tą pačią dieną 
nežinia kas uždegė “Lietū
kio” sandėlį. Kai pribuvo 
ugnagesiai, sandėlis degė 
keliose vietose ir visur buvo 
prilaistyta žibalo.

Taip pat liūdnas atsitiki
mas buvo ir su Stasiu Ząva- 
liausku, kuris atvyko į eu- 
charistininkų atlaidus pasi
melsti ir vyskupų pasižiūrė
ti. Jisai atvyko į Šiaulius net 
iš Pakrojaus. Prieš eidamas 
bažnyčion nuėjo traktieriun 
ir gerokai įsitraukė. Paskui 
nuėjo jieškoti savo giminių, 
kurie gyvena Šiauliuose pas 
pil. Kurliandskį, Aleksand
rijos gatvė. Bet ten St. Za- 
valauskas bematant susiki
virčijo su Kurliandskiu, ku
ris, nieko nelaukdamas, gir
tam svečiui kirto kirviu per 
galvą.

Zavaliauskas išsitiesė ant 
žemės ir atsidavė brolio glo
bai, kuris jį tuojau nuvežė į 
miesto ligoninę. Ten konsta
tuota, kad Zavaliauskui per
kirsta aukščiau kaktos gal
vos kiaušas, padaryta 8 cm. 
ilgumo plyšys, pro kurį ver
žiasi laukan smegenys.

Dėl nubėgimo didelio kie
kio kraujo sužeistasis labai 
silpnas, bet dar gyvas, ap
tvarstytas ir gydomas ligoni
nėje. Gyvybė pavojuje, bet 
jei ir išgys, tai visam amžiui 
liks invalidas.

Apie įvykį su Zavaliaus- 
ku pranešta iš ligoninės poli
cijai, kuri šio atmintino kon
greso metu ir taip turėjo sta
čiai nerte nertis iš kailio, 
kad saugotų suvažiavusių 
maldininkų reikalus nuo kri
minalinių įvykių.

Smulkesnių įvykių įvykė
lių, kurie išprakaitavusiai 
policijai teikė daug karšto 
darbo, nei suminėti negali
ma.

Tai taip išauklėjo katali
kų kunigai Lietuvos žmones.

į
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Visi nori kuo nors pasižymėt. Štai, vienas miškų vertelga Pa- 
cifiko pakrašty užsidėjo kiaurą rąstą ant troko ratų ir dabar 
važiuoja jame aplink Ameriką. Jo vežimas išrodo kaip kubilas. 
Jis yra Įdomus tik tuo, kad parodo, kaip storų yra medžių vaka
rinėse valstijose, šito rąsto skersmuo turi 6 pėdas. Per dieną 
žmogus ji nenukirstų.

NUBAUDĖ KUNIGĄ 
BUTVYLĄ

Panevėžy buvo patrauk
tas teisman kun. Butvyla, 
kuris buvo kaltinamas tuo, 
kad būdamas Panevėžio ka
tedros klebonu 1930 metais 

! jisai pasakė klerikališkai 
agitacinį pamokslą nukreip
tą prieš tautininkų valdžią.

Bet kaltinamasai kun. 
Butvyla teisman neatvyko. 
Kaltinimą prieš jį palaikė 
apygardos teismo valstybės 
gynėjas Mikutavičius. Tei
sėjas kun. Butvylą nubaudė 
200 litų arba 10 parų arešto. 
Teisman nemažai atvyko 
moterų ir keletas Panevėžio 
krikščionių šulų.

KAUNO BURMISTRAS 
GAUS 3,000 LITŲ ! 

MĖNESI.
Vidaus reikalų ministeris 

nustatė Kauno burmistrui 
(majorui) 2,500 litų algos Į 
mėnesį. Burmistro padėjė
jui — 1,500 litų į mėnesį.

Miesto taryba tečiaus pa
kėlė burmistro algą iki 3,000 
litų mėnesiui, o padėjėjui— 
2,000 litų.

VEŽIMAS PRISLĖGĖ
ŽMOGŲ.

Vabalių kaime, Nemunai
čio valse, pil. Bucevičių, ve
žusį iš miško medžius, pri
slėgė apvirtęs vežimas. Žmo
nės užėjo po kelių valandų 
jau galutinai užsibaigusi ir 
nębeatgaivino.

ARKLYS SUKANDŽIOJO 
SAVO ŠEIMININKĄ
Rokiškėly buvo nepapras

tas ir net negirdėtas Lietu
voje atsitikimas. Ūkininko 
Imbrozo arklys parmušė že
mėn savo šeimininką ir pri
mynęs jį kojomis prie že
mės pradėjo kandžiot jį 
dantimis. Ir taip sukandžio
jo, kad Imbrozas gali mirt. 
Namiškiai sako, kad arklys 
visada buvęs labai ramus ir 
šeimininkas labai jį mylėda
vęs. Po šito baisaus atsitiki
mo pradėta kelti klausimas, 
ar nebus tik arklys pasiutęs? 
Jį galėjo kada nors aprieti 
pasiutęs šuo, kai niekas ne
matė.

NUBAUDĖ BĖGUSIUS IŠ 
9 FORTO KALINIUS.
Pereitą rudenį iš Kauno 

9-tojo forto bėgo kaliniai. 
Bėgimas nepasisekė ir da- 
jar jie buvo teisiami.

Tieson buvo patraukti 
Boguža, Saikauskas, Nosy- 
rovas ir Darčanovas. Pasta
rasis yra Rusijos pilietis.

Visi teisiamieji davė teis
mui paaiškinimų. Jie nesigi- 
na, kad bėgę, nes juk nega
lėję nesinaudoti pasitaikiu
sia proga; tačiau griežtai 
neigia jiems prikišamą pro
kuratūros kaltinimą, kad jie 
buvę anksčiau susitarę ir 
prižiūrėtojų nenužudę tik 
todėl, kad sukliudžiusios ap
linkybės. Tik vienas Darča
novas nesigynė, kad jis ank
sčiau kameroje su kitais kal
bėjęsis, kad reiktų suorgani
zuoti pabėgimą iš kalėjimo. 
Bet prižiūrėtojų anaiptol 
nebuvę kalbėta užmušti. Jei 
mes butume norėję, sako 
Darčanovas, tai prižiūrėto
jus lengvai butume galėję 
akimirka 
turėjome 
vus.

Paskui 
keliolika 
forto viršininkas Valaitis, 
du prižiūrėtojai ir keli kali
niai.

Teismas nusprendė: Bo- 
gužai, Seikauskui ir Darča- 
novui pratęsti bausmę 4 me
tus, Nosyrovą—išteisinti.

DĖL ŽĄSŲ PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Simno valsčiuje, Damaba- 
varagio kaime, buvo toks at
sitikimas. Ūkininko Totorio 
piemenukas Juozas česyvas 
ganė vieną rytą žąsis ir už
leido jas ant to žemės skly
po, kuris po metų laiko, kai
mams skirstanties į viena- 
sėdžius, turėjo tekti K. Vaiš
norai, turinčiam 150 margų 
ūkį.

Pamatęs tame sklype žą
sis, kuris tik po metų turėjo 
būti jo, K. Vaišnora jau pra
dėjo nertis iš kailio. Jis apsi
ginklavo revolveriu ir nuvy
kęs į lauką su savo broliu 
Algirdu pareikalavo, kad 
Česynas tuojaus tas žąsis

nužudyti, nes mes 
kirvius ir kastu-

buvo apklausta 
liudininkų, 9-to

JONUŠAI RADVILAI PA
MINKLAS BIRŽUOSE.
Birželio 28 d. Biržuose 

buvo iškilmingai atidarytas 
paminklas Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės hetma- 
nui, husarų pulko šefui Jo
nušai Radvilai. Į atidarymo 
iškilmes buvo pakviesti vy
riausybės, spaudos ir visuo
menės atstovai.

SUDEGĖ KLEBONO DAR
ŽINĖ IR GYVULIAI. ' 

Lygumų vai., Šilkmedžio 
kaime, sudegė ūkininko Pra
no Prielaido neapdrausti 
trobesiai su inventorium, 3 
karvėmis ir 5 paršais. Nuos
tolių 5,000 litų.

Kuršėnuose sudegė klebo
no Dambrausko neapdraus
ta daržinė su ūkio padar
gais. Nuostolių apie 20,000 
litų.

APVOGĖ KUNIGO 
ŽMONĄ -

Birželio 24 d. Šiaulių tur
guje vagis ištraukė metodis
tų kunigo T. Gėriko žmonai 
iš kišenės 30 litų. P. Gerikie- 
nė apsižiūrėjo pinigų nete
kusi labai greit, bet kišenva
giui pavyko pasprukti nepa
stebėtam dar greičiau.

SULAIKYTI NETIKRŲ 
PINIGŲ DIRBĖJAI.

Šiomis dienomis Taura
gės mieste buvo sulaikytas 

_____ _____________________ įbeplatinant netikras 1 lito
MARIAMPOLĖJ UZMU- sidabrines monetas Jonas 

Š£ ŪKININKĄ KRUTULĮ. Pilypas- . . ,. ..
• ta u -■ i • Teko patirti, kad policija 

^^yšy su tuo sulaikė ir Pily- 
žmoną, kuri taipgi tas

■ monetas padėjo platinti.
į Be to, išaiškinta, kad pa- 
i minėti pinigų platintojai tu
rėjo artimus ryšius su Pagė
gių miestelio gyventojais: 
Henriku Končaičiu, jo su
gyvento ja Bagdonaite ir Jo
nu Lauru, pas kuriuos pada
rius butuose kratą rasta visi 
įrankiai pinigams dirbti.

Pinigų platintojai ir jų 
i “fabrikantai” su rastais įran
kiais perduoti Tauragės

Vincas Simonaitis prisivijo 
iš Balbieriškio važiuojanti 
Krutulį ir jį pradėjo užka
binėti. Tuomet Krutulis 
jiems sudavė botagu ir va
žiavo tolyn, bet jį sulaikė 
Dabašinskas Liudvikas, o 
aniedu, išsilaužę iš tvoros 
baslius, Krutuli mirtinai pri
mušė. Jis mirė.

Policija visus tris kaltinin
kus suėmė.

Birželio 25 d. Mariampo- 
lės apygardos teismas juos

SUSIŠAUDĖ SU PLĖ
ŠIKAIS.

Šiauliuose nakties laiku į 
Trečioko namus pradėjo 
laužtis per langą plėšikai. 
Trečiokas pabudo ir pastvė
ręs medžioklinį šautuvą, iš
bėgo laukan ir paleido Į plė
šikus vieną šūvį, bet nepa
taikė. Piktadariai pasileido 
bėgti siaurojo geležinkelio 
linijos linkui ir, bėgdami 
ėmė šaudyti į juos besive
jantį Trečioką. Trečioko 
šautuvui užspringus ir nebe
galint šaudyti, plėšikus vytis 
toliau buvo negalima ir 
jiems pavyko pasprukti.

VAIKAS ĮKRITO I ŠULI
NI IR PRIGĖRĖ.

Plungės valse., Verkalių 
kaime Meškučių vaikas pus
antrų metų amžiaus, bėgio
damas po kiemą, Įkrito Į re
montuojamą šulini ir nu
skendo.

visus tris teise. Vincą Simo- nuovajos teismo tardytojui.
naitį gynė prisiekusis advo
katas Bulota. Teismas, išna
grinėjęs bylą, Simonaiti ir

IŠVOGĖ DAUG LAIKRO-
Cesynas tuojaus tas žąsis grmejęs oyią, simonaių ir DŽIŲ IR ŽIEDU
nuo tos žemės nuvarytų. Bet Motiejų Dabašinską nubau- R b miestely tapo iš-
Česynas nesuspėjo greitai de kiekvieną po 5 metus ? svetimšalio Eicherto 

Hantoauksinių ir sidabri-tis Vaišnora, atstume jį apie 
10 žingsnių ir šovė į jį sun
kiai sužeisdamas. Kulka net 
dviejose vietose pramušė 
žarnas ir sužalojo kepenis.

Birželio 19 d. Mariampo- 
lės apygardos teismas K. 
Vaišnorą pripažino kaltu ir 
jį nubaudė 4 metais s. d. ka
lėjimo. Be to, iš jo priteisė 
Česynui 468.60 litų gydymo 
išlaidų ir nuo š. m. birželio 
1 d. ligi jo gyvos galvos jam 
mokėti kasmet po 1295 litus 
arba iškarto 12,000 litų.

metus kalėjimo.
~ 1 niy daiktų krautuvė. Pavogt

I

ta 150 laikrodėlių, daugybė 
žiedų aukso ir sidabro daly
kėlių. Kartu pavogta ir 240 
litų pinigų. Iš viso nuostoliai 
apskaitomi į 6,000 litų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

PIEMUO PASIKORĖ.
Davidonių kaime, Panote

rių valsčiuje, ganydamas 
gyvulius pasikorė Povilas 
Mačionis, 12 metų amžiaus 
piemenukas. Turbut neleng
vas buvo gyvenimas!

•

S. Blindai. — Žodis “fin- 
ed” teismų kalboje reiškia, 
kad žmogus buvo nubaus
tas; gi žodis “filed” reiškia, 
kad byla neužbaigta, tik pa
dedama į šalį; jeigu žmo
gus išnaujo prasikals, tai pa
dėtoji ant “file” jo byla pri
dedama prie naujo prasi
žengimo ir tada jis baudžia
mas už abudu kartu. “Psy- 
chopathic hospital” yra to
kia ligoninė, kur gydomi 
proto ligoniai. Proto ligonį 
galima pažinti iš jo kalbos 
ir elgesio. Elsies Robinson 
straipsnelio “Listen, World,” 
lietuvių kalbon neversime, 
nes, ant jo yra uždėtas “co- 
pyright,” o antra, ta Elsie 
Robinson yra labai menka 
rašytoja. Jos nesąmones gali 
talpint tiktai gatvinė Hears- 
to spauda.

A. Parapijai.—Jeigu plau
kiant laivui per jūres nu
miršta žmogus, tai paprastai 
lavoną įmeta į jūres, pririšę 
kokį nors sunkumą, kad ne
plaukiotų paviršium. Jeigu 
numiršta labai “žymus” as
muo, tai lavoną parsiunčia 

I namo.

MIRĖ “BATO” DIREK
TORIUS.

Šiauliuose pasimirė po 
dviejų sąvaičių sunkios li
gos odos ir batų fabriko 
“Batas” direktorius šlios- 
bergas. Velionis sirgęs vie
nu laiku plaučių ir smegenų 
uždegimu, nuo kurio jį gydė 
Kauno ir Rygos gydytojai, 
bet negalėję išgydyti. Prieš 
pat mirtį buvęs pakviestas 
net profesorius medikas spe
cialistas iš Karaliaučiaus, 
bet jau nespėjęs atvažiuoti.

KVORTA DEGTINĖS 
ANT KRYŽIAUS.

Lietuvoj yra tokia mada, 
kad baigdami statyt kokį 
namą meistrai visada iškelia 
ant stogo vainiką, kryžių, 
žydų šešiakampą, ar šiaip 
kokį nors daiktą.

Dabar Užpalių miestely 
buvo baigiama nauja pieni
nė ir šiomis dienomis jai 

i parvežė didelį garinį katilą. 
Ant to katilo, kaip užbaig- * 

'tuvių ženklas, važiuojant t cent III riš.—4 lit. 50 et' 
buvo iškeltas kryžius, o prie Už kiaušinius mokama nuo1 ' i y •     _ i. • _ i___ x w •

GIRTAM IŠTRAUKĖ
MB0LFFŲ.

Vilkaviškio miestely buvo'kryžiaus prikabinta kvorta 
apvogtas ūkininkas Andrius ’ " ’
Pečiulis. Jisai buvo susidė
jęs su kažin kokiu vyru, ku
ris sakėsi esąs iš Leipalingio 
miestelio, ir pradėjo abudu 
gerti. Nepažįstamasai Pečiu
lį taip nugirdė, kad šis par
griuvo ir užmigo. Kada išsi
pagiriojęs karčiamoj padu- 
do, nepažįstamo žmogaus jau nebuvo. Pečiulingis te-įgStevę tik‘

SVIESTO IR KIAUŠINIŲ 
KAINOS. • • 

Lietuvos laikraščių pra
nešimu, ko-operatyvinėms 
pieninėms mokama tokios 
kainos: už I rūšies sviesto 
kilogramą 4 litus 90 cnt. 
(49 centai amerikoniškais 

'pinigais). II ruš.—4 litai 70

degtinės. Žmonės sekė pas
kui katilą ir žiūrėdami Į deg
tinę laižėsi.

BESIMUŠDAMI BERNAI 
UŽMUŠĖ ARKLĮ.

Tarp Manaitų ir Gikonių 
kaimų bernų įvyko “drau
giškos” muštynės. Susitiko 

i. Buvo apsi- 
... _. . , .- . .. akmenimis,

da apsižiūrėjo, kad jo kiše- į priedanga nuo akmenų teko 
niuje nebėra jau įrpinigi- ramiam, lauke ėdrinė- 
nės, kurioje buvo 5,000 litų. juriam arkliui. " ‘

7 ligi 13 centų už vieną. • 
Sviesto išvežta užsienin 5,-. 
926 statinės ir 26 dėžės.

PERSIŠOVĖ IŠ REVOL
VERIO.

Birželio 18 d. Alsėdžių 
miestely iš revolverio į gal
vą mirtinai persišovė 23 me
tų amžiaus Vitartienė Stasė.

Žirgas kiek 
laiko pabuvęs kovos vidu
ry ir gavęs keletą smūgių.

IR VĖL “RYTĄ” NU
BAUDĖ.

“Ryte” buvo įdėta žinutė, 
kad Mariampolės gimnazi
jos mokinys Dobrovolskis 
karo komendanto nutarimu 
ištremtas. Pasirodė, žinutė 
netikra, ir už tai Kauno ka
ro komendantas “Ryto” re
daktorių Kazį Berulį nu
baudė 300 litų arba 2 sąvai- 
tėm arešto.

i ______________
ACICU} .-Mirusiu, VACVC IČDI e-čf D*-»KTV

atsiskyrė su šiuo pasauliu. * AGYS IŠPLĖŠĖ BAŽNY-
t

Nugali 
Konstipaciįą

Konstipacija iššaukia daug berei
kalingo sirgimo ir kentėjimų, kadan
gi pasiliekantys kūne ligų perai ata
kuoja gyvastinguosius organus, iš
šaukdami skilvio pakrikimus, inkstų 

■ar pūslės silpnumą, stoką gyvumo, gal
vos skaudėjimą, aitrumą ir panašias 
ligas. Nuga-Tone išvalo kūną nuo 
nuodų, kurie iššaukia ligas. Jis pri
duoda naują stiprumą ir jėgą susilp- Nesr York į Cherbourg 
nėjusiam kunui ir priverčia jus jaus- ** ”
tis kaip naują žmogų. Būtinai imkite 
Nuga-Tone. jis yra pardavinėjamas 
aptiektninkų. Jei aptiekįninkas neturi 
jo, paprašykite jį užsakyti dėl jus iš 
savo urmininko.

NUPIGINTOS 
Trecios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ 
| TEN IR ATGAL 

nuo Rugpiūčio (Augusi) I D. 
iki Spalių 15 D. 

laivu LEVIATHAN T" j
“ J- - - $146.90
New York j Sonthamptoną - 1.38.90

GEORGE WASHINGTON. AMERICA, . 
REPUBUC, PRESlDENT HAR0ING. 
MESIDENT ROOSEVELT Ten ir 

a«K»l 
Nėr York į Plyffioath - - • $129.00 
Nėr York j Cherbourg - - 1.36.00
New York j Hamburg ... 145.00

Laivai iipbukiai j visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba 

UNITED STATĖS
LINES

BOSTON OFFICE
Watter A. Vlrlsaaea, *iea. Art. 

J3 Statė Street

GEMF.Ril. nrrtcK’ 
4R Rrna«w*y 

Wew Vark Ctty

ČIOS KARBONKĄ.
Birželio 12 d., nakties me

tu, nežinomasis piktadaris 
Kvėdarnoje iš katalikų baž
nyčios šventoriaus iš kar- 
bonkos pavogė pinigų.

I
i

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUKĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

Išradėjas
F. Laseck
(Lasevičius)

I
G* v • •reiciaasi
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Speciali* ttukis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu
COLUMBUS

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Loyd

i

plaukimai gerai __
Kabinimais Laivais. 
Informacijų klauskit 
pas bite vietinį 
agentu arba 
252^Boytetea SL,

NOKTI OBB M A N LLOYD

!
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TRECIA KLASE ANT VISŲ MUSŲ LAIVŲ 
Pradedant RUGP1UČ1O (AUG) 1 D.

Dėl informacijų kreipkitės j lokalinius musų agentus.

NaMVMM5*JtallRK3UN LlNK
80 Boylston SU Little Bldg., Boston.

Apsaugoki Savo Namas
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Langų Užrakta, galite 
atidaryti langą tiek kiek 
norite ir užrakinti, taip, 
kad niekas iš lauko pu
sės, negalės atrakinti ir 
inlysti per jį. Einant 
miegoti, galėsite laikyti 
langus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.

Maži vaikai galės būt prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpaolimo 
pavojus. įrangai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visu langu. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. I^ngu negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langu, turėsite didelę apsaugą už mažai 
pinigų. Turinas, dėl 12 langų už $4 00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

Sutaupysite daug anglių žiemą, nes prietai
sas Langus 
juos negali 
klauskite.

smarkiai sutraukia ir šaltis per 
įeit. Agentams didelis nuošimtis,

FRANK LASECK
498 FF.RRY STREET, NEKARK. N. J.

Telefonas: Mitchell 2—2554
Window 

Lock

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų 
kinų-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi, straipsniu “Mon
golai ir čigonai.”

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

Kaina .............. $2.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.

(
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Zose šturmavo S.L.A. Centrą1
VIENA DIENA DVI ATAKOS. Vietines Žinios

Nukentėję asmenys: P-lė Jurgeliutė, p-lė Draugeliutė, 
p. Ramanauskienė, dženitorius ir pats Vitaitis. Pastara
jam perskelta lupa ir prie to da jis dabar suspenduotas 

iš “Tėvynės” redaktorių.

SLA. Centre pereitą pėt- ko apsiristi ir su sargu. Nuo 
nyčią įvyko nepaprastas Vitaitienės dar kliuvo ir mė- 
skandalas. “Tėvynės” re
daktoriaus žmona, paprastai

ginusiai Jurgeliutę apginti

CAMBRIDGE’AUS MIES
TAS SKĘSTA.

Green ir Sidney gatvės jau 
arti jūrių lygumos.

Kai kuriems Cambridge’- 
iaus miesto gyventojams

... . P-Įej Draugeliutei. kurią Vi- tenįa rimtai susirūpinti, jei-
žinoma kaipo Zose, atėjus iš taitienė apkūlė. (P-lė Drau- 
ryto Į SLA. Centro sekreto- geliutė 
rėš p-lės Jurgeliutės ofisą, geliutės 
sukėlė triukšmą ir muštynes, gas.) 
Paskui atėjusi vakare Įtaisė 
antrą bataliją. Gavę nuo sa- stovėjęs 
vo korespondento trumpą nių, 
apie tai pranešimą, mes pa- lik vis 
dėjome ji pirmame puslapy. 
Tuo tarpu atėjo iš Brooklv- 
no“" 
jau ir visas to 
smulkmenas. Taigi paduosi
me čia ir “Vienybės” istori
ją. Ji štai kokia:

Pirmutinė ataka.
Apie 3 vai. po pietų i S. L.

A. sekretorės p-lės P. Jurge- ,. ™ ... •
liūtės raštinę, nesibeldus i VVS. Pol:c!J.a^.lada. >, ltal,cl,al 
duris, Įsiveržia “Tėvynės” 
redaktoriaus p. S. E. Vitai-! 
čio žmona, Zosė Vitaitienė 
su savo vyresniuoju posūniu 
ir angliškai paklausia: “Ste- . r . . ... bėtina, ar ne?” reiškia, kad'1- Taip ir liko 
atsilankė. > .?la'I'?lig į“<hn>nkM >la

Žinant fakta, kad ponai Centro tarnauto-
Vitaieiai jau senai nekenčia į?'.’talp pat VISa elle pasaI,e- 
p-lės Jurgeliutės ir mažesnių 
skandaliukų vis vos neįvyk
davo anksčiau, nestebėtina, 
kad šį kartą p-lė Jurgeliutė ; 
greit traukėsi artyn spaustu
vės. dėl atsargos, jei kartais ' 
butų jai pavojus. Tačiau po- ' 
nia Vitaitienė pareikalavus: 
“Žinai, aš esu ponia Vitai
tienė, Vitaitienė, supranti, 
Vitaitienė, SLA. narė, ir , 
man turi duoti darbą, nes 
badu mano vaikas nemirs;” 
p-lė Jurgeliutė pareiškusi, 
jog SLA. dabar vakansijų 
centre darbui nėra, ir ji jo 
negalinti duoti, tada ponia 
Vitaitienė p-lę Jurgeliutę 
puolė mušti ir draskyti. Iš
girdę triukšmą, spaustuvės 
darbininkai ponai Raščius ir 
Vasiliauskas tuoj atbėgo 
žiūrėti, ir pamatė p. Vitaitie
nę draskančią p-lę Jurgeliu
tę. Čia pat buvo ir iš Los 
Angeles, Californijos atvy
kusi viešnia ponia Rama
nauskienė, kuriai ir teko 
smūgis kitas, ir senutė ap- 
kruvintą. Žinoma, visi suki
bę. ponią Vitaitienę nuo Jur
geliutės atitraukė, nežiūrint, 
kad ji visus spardė, daužė ir 
rėkė.

Prieš iš Jurgeliutės rašti
nės išeidama ponia Vitaitie
nė paliko raščiuką, kuriam 
nurodo, kad juodvi dar susi
tiksiančios...

’ gu jie turi nekilnojamų nuo- 
^U1.' savybių tose miesto vietose, 

parei- kurios leidžiasi žemyn.
................ ! Miesto matininkas Lewis 

Ponas Vitaitis visą laiką pĮastjn<,s j)erejta savajtę pra_ 
----“3 ir žiūrėjęs musty- - - - - ■ '

niekam nepadėdamas, 
s angliškai rėkdamas:

“Nemuškit mano žmonos!”
Jurgeliutei iš raštinės pa- 

Vienybė,” kuri paduoda sprukus laiptais'žemyn. \ i- 
ir visas to incidendo taitienė užsidarius jos kam

bary ir kai Jurgeliutė sugrį
žus, neradusi raktų, kuriuo
se ir namų raktai buvo.

Vitaičiai užsidaro nuo
policijos. /

Triukšmą išgirdus, pribu-

eina p-lės 
padėjėjos

-- užsidarė") “Tėvynės” redak- 
- į ei jos kambarį ir policijos 

^-neįsileido. aiškindami, kad 
•n jie savo raštinėj ir policija 

neturinti leidimo jų areštuo-

C1U.
Šeštadieni p-lė Jurgeliutė 

i raštinę negalėjo ateiti: sir
go. Sekmadienį ir Į raštinę 
atėjo tik būtinai reikiamų 
atliktu darbu spiriama, ir 
dirbo.
p. Vitaitis suspenduotas, bet 

atsisako trauktis.
Laikrašti į 

džiant, 
Centro 
tanas 
dienio 
suspendavo ir prašė ‘‘Tėvy
nėje’’ ir SLA. Centre nesi
lankyti iki byla bus ištirta ir 
baigta.

Vėliau atvyko SLA. Cent
ro prezidentas p. Stasys Ge
gužis.

Ponas Vitaitis pareiškė, 
jog jis iš “Tėvynės’’ neisiąs, 
ir Pildomosios Tarybos nei 
jos narių neklausysiąs. Ko
kių žygių bus imamasi to
liau. tuo tarpu nežinome.

P-lė Jurgeliutė ponią Vi
taitienę ruošiasi areštuoti.

Rep.

• nešė, kad plotas, kuris skęs
ta. gulįs i pietus nuo Centrai 

, skvero ir turis daugiau kaip 
i mylią ilgio ir mylią pločio.

Žemės skendimas buvo 
i pastebėtas pirmu kaitų 1907 
metais. Nuo to laiko kai ku
rios vietos nusileido jau dau
giau kaip 2 pėdas. Green ir 
Sidney nuomone gatvių pa
viršius dabar esąs vos tik 
pora pėdų aukščiau Charles 

: River vandens lygio.
Žemė i pietus nuo Nor- 

ifolk st. ir Massachusetts 
' avenue nusileidusi bendrai 
i apie 2 pėdas. Ant Lafayette 
skvero ji nusileido 13 colių. 
'Ant Windsor gatvės, netoli 
Main streeto. ji yra nusilei
dus net 25 colius. Ties Har
vardo tiltu paviršis nukrito 
tik 1 coli.

Kodėl Cambridge’aus mie
stas skęsta, valdžios inžinie
riai negali išaiškinti. KaiI
t kCkk ICUIkMIUUU.

: kurie jų mano, kad tai gali
būt paprastas “susigulėji- 
mas,” nes žemė galėjo būt 
tose vietose pripilta; vadi- 

jnas, dabar ji “setlinasi.” Bet—

spaudą lei- 
patyrėme. jog SLA. 
vice-prezidentas An- 
Mikalauskas pirma- 
iytą 9 vai. p. Vitaitį

Ne visos “juodplaukės” 
turi juodus plaukus.

‘ Šiomis dienomis ant Re
vere “byčių” buvo areštuo
ja tūla Mrs. Davis, pabėgusi 
nuo New Yorko policijos ap
gavikė. Sakoma, kad ji tenai 
buvo prisikabinusi prie vie
no turtingo brokerio paliki
mų, sakydama, kad jis bu
vęs kūdikio tėvas ir todėl jai 
priklausanti dalis paliktų jo 
.urtų. Šitoj byloj ji kreivai 
prisiekusi, pridariusi klas
totų dokumentų, ir kai vi
sa tai išėjo aikštėn, ji pabė
gusi iš New Yorko. Kai Bos
tono policija dabar ją suga
vo ir norėjo nufotografuoti, 
ji jjtsisakė nusiimti skrybėlę, 
eisindamosi, kad paskui 

sunku esą ją užsidėt. Tada 
iclicija pati nuėmė jos skry
bėlę. Su skrybėlė kartu nusi
ėmė juodi jos plaukai ir pa-

• i   v • ** . ■« f i — kL LUlllDV 111X111\01 klUKĮ.

?r?5le.?y1.esl. geltonplauke.į j kiRMELAVICIUS, Savin. 
Laikraščiai dabar juokiasi 
kad ne visos juodaplaukė: 
turi juodus plaukus.

PIKNIKAS!
Rengia Cambridge’aus ir So. Bostono Socialistai,

Nedėlioję,
2 RUGPIUČ10AUGUST, 1931 M.

ant McANN DARŽO, NORTH EASTON, MASS.
Tai bus pilnas žaislų Piknikas. Bus visokios rūšies žaisi* ir lenk

tynių. Plaukimo lenktynes boa labai žingeidžios, nes stotis padaryta 
pačiam vidury ežero. Boa dovanos pksižymojusiems žaisluose.

Sportininkai, malonėkit dalyvauti ir visi parodykit savo .gabumus.
Kurie norės, galės pasivažinėt motoriniais laivukais O Kuris pir

mutinis iš laivuko išpuls, tam bus didžiausis preisas.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

KELRODIS: Važiuot į Stoughtoną. Iš tenai paimt kelią j Taunto- 
rą. Pavažiavus apie 3 mylias tuo keliu, bus kapinės po dešinei. I de
šinę palei tas kapines eina kelias, Elnį street. Pasisukt i tą keli* ir 
važiuot iki jo galo, suktis vėl i dešinę. Toliau bus kelias pažymėtas 
ligi pikniko.

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS

5 pasažierių Buick Sedanas, mažai 
važinėtas, ir geram stovy. Užmokė
ta $1,850, parsiduoda labai pigiai. 
Klauskite “Keleivio” ofise.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Kurie atvažiuojat į BEVERK 

BEACH. malonėkit užeit pas 
LIETUVIUS. Padarome valgių 
ir turime minkštų gėrimų. (31)

60 Uoulevard, .
Revere Beach, Mass.

I

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

Ligų. Taip-pat visokių žo’ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adres*.

D. CAB1T (Reg. Aptiekori**) 
1M DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TeL S*. Boston 2629. 2178 ir 2799.

Kaip užmuštas vaikas 
pasitiko tėvą.

Pereitą sąvaitę prapuolė 
South Bostono airių O’Brie- 
nų vaikas. Vėliaus jie išgir
do, kad vienas vaikas buvo

Dr. J. C. Landžius 
(SEYMOUR) ' 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BKOADHAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių lūgų ištyrimui naudoj* 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoms, 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

LIETU VYS

OPTOMETRISTAS

I Išegzaminuoju akis, priskiriu 
I akinius, kreivas akis atitiesinu 
| ir amblyopiškose <aklose > aky- 
I se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
j laiku.
| J. L. PASAKARNIS, O. D.
♦ 447 Broadway, So. Boston. Mass. iLAIKRODININKAS 

P. VALUKONIS 
Taisau Laikrodžius, Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina.

389 BROADM AY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt ♦ 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite ger* darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SU So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1396-M.

f

LITHUANIAN 
FURN1TUREC0.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
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užmuštas troko ir jo lavonas •
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atvežtas Į Carnev ligoninę. 
O’Brien nuėjo pažiūrėt, ar 
nebus tai jo vaikas. Taip, 
užmuštojo asmeny jis paži
no savo sūnų. Nusiminė O’- 
Bridn ir eina namo ašaras 

. Prieina prie 
durų, ogi žiuri, ant trepu sė
ji jo vaikas ir šaukia: 
“Heilo, Daddy!”

Paaiškėjo, kad užmuštas 
buvo 0’Brieno kaimynų vai
kas ir O'Brienas per klaidą 
palaikė jį savuoju.

kiti tai teorijai nenoriu pri- šluostydamas.
tart, nes skęsta tokios vietos, 
kur jau senai stovi triobė- 
siai.

Nedėlioję bus tikrasis 
smagumas.

Rugpiučio 2 dieną, nedė
lioję, South Bostono, Cam- 

Įbridge’aus ir visos apielin- 
Ikės jaunuoliai ir mes žila- 
! galviai ir viduramžiai, eisi
me lenktynėms. Visi žinot, 
kad bus piknikas No. Easto- 

Ine, McAnn darže. Kas pir
miausias, tas geriausias. Kas 

j pasižymės sporte, tam dau- 
giausia plosim. Dovanoms 

I visi džiaugsis, o kurie gaus, 
tie pasijuoks. Nepamirškite 
visi dalyvauti. Reporteris.

t

I

!
PERK RAUSTOME I ARTIMAS 

IR TOLIMAS VIETAS.
Už kiekvieną daikt* gvarantuojam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4618-W. 
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

f

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J. MARCUS
Rusijos-Lietuvos Daktaru 

ir Chirurgas 
261 Hanover St-, Boston, Mau. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. 
Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, 

Roxbury, Mass.
Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

Išvažiavo pasilsėt.
• Dr. Pašakarnis su savo 
šeimyna išvažiavo prie NuU 
tings. Lake, porai savaičių 
pasilsėti. Jo ofisas bus už
darytas iki rugpiučio 10-tai 
dienai. 1

LIETUVIŠKA
BUCERNE
Užlaikome geriausi* tavor*

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 rak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentai
317 E STREET, 
(Kampas Broadnay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

dar-K ALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

K ARPENTERIAI, pontonai, pio
nieriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKU BIURAS 

R. židžiunas, menedžeris.
315 E St, prie Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Brukuojamos 
Mašinėlės

Užlaikome geriausi* tavor* ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė-
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

China Boy Scy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir ger*.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

831 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefonas: So. Booto* 8861.

GERA VIETA PIKNIKAM
Draugystėms duodu Piknikams vie

tų dykai. Graži vieta, prie ežero. Vra 
ir svetainė, bet jeigu norėtų varto- 
svetainę, tai skaitau $10.00. Pama
tykite. KRANK RAŽĖNAS (35)

488 No. Main st.. Raynham. Mass. 
Tel. Taunton Exchange 853 Ring 4.

CAMBRIDGE. 5 ruimai, elektra, 
šiltas vanduo ir kiti Įrengimai. Kaina 
$18 mėnesv.

SOMERVILLE. 55 Kebster avė.. 
5 ir 6 ruimai, $23 00 į mėnesį. Mau
dyklės, elektra, piaz.ai priešaky ir už
pakaly. Savinir.kas:

181 CIark St., Cambridge. M ass.

Tel. So. Boston 2660. «
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien*
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADM'AY, tarp C ir D at.
SO. BOSTON, MASS.

Vienas butlegeris ant Re
vere “byčių” pareikalavo iš 

|<avo kostumerio $10 už 2 
bonkas alaus. Tas pakėlė 
triukšmą, pribuvo policija, 

į konfiskavo $3,500 vertės 
alaus ir areštavo savininką.

Užmušta 20 žmonių auto
mobiliais per sąvaitę.
Massachusetts valstijoj 

per pereitą sąvaitę, automo
biliai 
šiais 
442, L____ ______ ________
pačiu laiku pereitais metais. R ___________________ _

, . (tirtų važiavimas taipgi | M4JESTIC TEATRUS 
pasidaugino, pereita savai- R _ c „
tę buvo nuteisti 141 arba 38 8 Iremcnt St’ Bostone 
daugiau negu pereitą savai- 5 •— ai-j-i:
tę. Tris tapo nubausti kalė
jimu. 1498 suspenduota lei
dimai važiuot ir atimta re
gistracijos; 198 atimta už 
važiavimą pasigėrusių ir 
786 kurie nebuvo užmokė
ję insurance.

Netoli Bostono nušoko 
nuo laivo ir prigėrė jauna 
moteris. Pasirodė, kad tai

užmušė 20 žmonių: 
metais viso užmušta 
10 daugiau negu tuo

Antras šturmas.
Apie 9 vai. vakare p-lei 

Jurgeliutei ruošiant ekzami- 
nieriams raportą, prieš p-lę 
Jurgeliutę pasirodė p. S. E. 
Vitaitis. .Jis buvęs labai ne
savas ir permušta lupa. Tuoj 
paklausęs Jurgeliutės, ar jis 
buvęs dienos metu SLA. 
Centre, nes Vitaitienė jį Įta
rianti su p-le Jurgeliutė bu
vus čia. Jurgeliutė atsako, 
kad nebuvęs, nes apie metai 
laiko juodu net nesikalbą. 
Tada Vitaitienė puolusi Jur- buvo Bostono taksi kompa- 
geliutę ir angliškai surikusi: nijos viršininko žmona, Mrs. 
“Visi lauk, aš čia apsidirb- Margaret Fredericks, 22 me
siu!” ir pradėjusi p-lę Jur-tų amžiaus, 
geliutę draskyti, mušti, pa
galiau kąsti. Tuo tarpu pasi
rodo vaistininkas Varnės, 
kuris matydamas, kad nori 
p-Iei Jurgeliutei Įkasti Į kak
lą, pats mėgino Vitaitienę 
sulaikyti, bet ji jam perkan
do ranką, kurios penkių dan
tų žymės staiga pasriuvo 
kraujų, ir nubėgęs Į vaistinę 
pirmosios pagalbos, vėliau 
nusiskubino i ligoninę, kur 
jam Įkąstąją rankos dali iš
plovė.

P-lei Jurgeliutei šaukian
tis pagalbos, pribėgo ir dau
giau žmonių. Vitaitienei te-

Pereitą subatą šunes su
kandžiojo Bostone 5 vaikus. 
Nelaikykit šunų, nes jie ne
reikalingi mieste.
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IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DAUGIAI ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St., Boston.
Tel. Hubbard 4422
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Atsidaro 
Panedėly AUG. 3

o

Kasdien ir Nedelioje 
Nedėliomis nuo 3 po pietų

Prasideda nuo 12 dieną X 
Amkino Perstatymas k

S MEĘ PLANAS
| RUSIJA IšN AUJO ATGIMĖ ir ATSIBŪDAVO JA | 
| Pamatysit ir Išgirskit tą Stebėtiną Veikalą | 
s Pirmą kartą Amerikoje Vakarais 35c, 50c, 75c b 
k taip žema kaina. Po pietų 35c, 50c •'į
8 STALINAS IR BENDRADARBIAI S

STATYBA IR NAUJA CIVILIZACIJA |

Angliška 

Kalba

PARKWAY AUTO
SERV1CE
and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 

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

PAUL’S MENS
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 

Automobilių Technikos Mokykla 
Jau Eksistuaja 20 Metų.

Trumpu laiku išmokiname viską kas 
link AUTOMOBILIį MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos. Išardymas, sutai- 

L sjmas, suprast elektriką ir magnetiz- 
• mą, ir važiavimą, ir planą autonjohilio;

mokinam dienomis ir vakarais lietuvių 
ir anglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai—I,.\TICHNIA\ 1- 
CIUS ir kiti Leidimą (License) ir Diplomą jrvarantuojame už mažą 
užmokestį. Mes padedam kiekvienam prie pirkimo karo. ■ Užsirašy- 
mas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte iki 9-tai valandai vaka
ro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14-th STREET Near l-st Avenue NEW YORK CITY
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MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų.^ Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Reato- 

' rantas su geriausiu Narni* gamia- 
i tu maistu.

ENTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekoriu* t*j 
vieloj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
Visados šviežios šaknys ii 

vos ir visados šviežia* Disl**
Kalima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS____

Visados pasirengęs jums p*t*TB®Bt 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1684 

Aptiek* atdara nuo 8 ii tfto 
iki 10 rakuo.

SHOP
Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių. Marškini* ir Visokių 
Pasirėdymų. Getas Ta voras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočunas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų

Pardavimo vieta:
849 E. BROADWAT

Taisymo vieta: ____ ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas B. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—IX 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
............... .....................

449 BROADVVAY, ROOM 4, 
SO. BOSTON, MASS.

R. J. VASIL
Parduodu: NAMUS, KARMAS,

KRAUTUVES.
luMurinu: A UTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikai*. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Ma
tavai*, greitai ir ataakaačiai. 
Norint gero patarnavimo, kraig 
kitėa, R. J. VASIL
488 Rnadiray, So. Baataa, ■»


