
v

No. 32
THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY

Advertising Ratrt •t’’**' 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, MaM.

Represents over 75,000 Lithaaniana U 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statas.

THE BEST ADVERUSUiG 
MED1UM.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, AUCįUST-RUGP. S D., 1931 M.
“EnUred as Second C1*m Matter" February 23, 1905, at Ua Port Office at Bos te n, Mass, under the Art of March 3, 1879.

SOCIALISTU NILWAUKEE 
PAVY7DIS AMERIKAI

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 Metai XXVI

NĖRA VAGYSČIŲ NEI 
SUKTYBIŲ.

Vitų kitų miestų policija 
persisunkus graftu ir vi
sokiomis nedorybėmis.
Prezidento Hooverio pa

skirtoji Wickershamo komi
sija piktadarybėms tyrinėti 
patiekė jam jau aštuntą sa
vo raportą. Pirmutiniame 
raporte ji kalbėjo apie šmu
gelį ir piktadarybes daro
mas po prohibicijos prie
danga. Kituose raportuose ji 
išparodė teismų neteisingu
mą ir kalėjimų supuvimą. 
Dabar gi ji paleido per savo 
arpą Amerikos policiją.

Visų Amerikos didmies
čių policija yra persisunkus 
didžiausiu graftu ir piktada
rybėmis, sako Wickershąmo 
komisijos raportas. Visų 
didmiesčių policija yra poli
tikierių ir sukčių rankose. Ji 
žino visus didžiuosius pikta
darius, bet ji nieko jiems ne
daro. Ji tik persekioja bied- 
nus žmones, kurie neturi 
protekcijos iš politikierių 
pusės. Paprastas pilietis ne
turi jokios apsaugos nuo ši
tos kriminalistų šaikos, ir jis 
niekur negali rasti teisybės. 
Miestus valdo didžiausi va
gys, šmugelninkai ėr kyši
ninkai.

Visoj šalyje yra tik vienas 
didelis miestas, kur nėra jo
kio grafto, nėra jokių rake- 
tierių, jokių gengsterių, jo
kios piktadarybės. Tas mies- 

' stas vadinas Milvvaukee, ku
rį valdo socialistai.

Žodis žodin apie Milwau- 
kee miestą Wickershamo 
komisijos raportas sako 
taip: “Milwaukee miestas 
yra visai liuosas nuo pikta
darybės, nes piktadariai čia 
greit susekami, areštuojami, 
atiduodami teismui ir užda
romi tinkamon vieton. Kito 
miesto su tokiu švariu re
kordu nėra.”

Raportas sako, kad visi 
Amerikos didmiesčiai turė
tų būt sutvarkyti tokiu pa
vyzdžiu, kaip socialistai tu
ri sutvarkę Milwaukee mie
stą.

Policija išvaikė 
streikierių pikietus.

Centrai Falls, R. I. — Šį 
panedėlį streikuojantįs au
dėjai čia vėl mėgino pikie- 
tuoti General Fabrics kor
poracijos dirbtuvę. Policija 
juos išvaikė ir uždraudė vi
sokį pikietavimą. Ona Bur- 
lak, kurią juodašimčiai va
dina “Raudona Liepsna”, 
ketino atvažiuoti čia ir pasa
kyti streikieriams prakalbą 
ant tuščio sklypo žemės. Po
licija tuojaus pradėjo tei
rautis, kam tas sklypas pri
klauso. Ji sako, jei tos žemės 
savininkas nėr davęs Burla- 
kiutei leidimo kalbėt, tai ji, 
policija, tuojaus tą mitingą 
išardysianti. Kokia ji narsi.

ŠKOTIJOS ANGLIAKA
SIAI SUSITAIKĖ.

Škotijoj per kelis mėne
sius ėjo ginčas tarp anglia
kasių ir kasyklų kompanijų 
dėl algų ir dirbamo laiko 
klausimo. Šią sąvaitę žinios 
iš Glasgow sako, kad ginčas 
jau užbaigtas. Angliaka
siams pipažinta algos mini- 
mum 8 šilingai ($1.92) j 
dieną. Darbo laikas nustaty
ta 7 ir pusė valandų dienai. 
Maineriai nutarė tokias są
lygas primti.

BORDMAN IR POLANDO 
SUMUŠĖ VISUS LĖKIMO 

REKORDUS.
Amerikos lakūnai Bord- 

man ir Polando pereitą są
vaitę nulėkė tiesiai iš New 
Yorko į Konstantinopolį ar
ba Istanbulą, kaip dabar bu
vusi turkų sostinė yra vadi
nama. Tai yra apie 5,000 
mylių be jokio sustojimo. 
Francuzų oro ministerija jau 
paskyrė apie $39,000 dova
nų tam francuzui, kuris šitą 
amerikiečių rekordą sumuš.

Žiogai apipuole 7 
valstijas.

Vidurinėse Ameikos val
stijose pasirodė milionai be
sparnių židgų, kurie baigia 
naikinti farmerių javus ir 
pievas. Visų pirma jie buvo 
pastebėti Nebraskoj ir South 
Dakotoj. bet dabar jau apė
mė 7 valstijas. Daugiausia 
kenčia nuo jų Kansas, Colo- 
rado ir Iowa. Esą išnaikinta 
jau 55,000 akrų javų ir dar
žovių. Juos mėginta naikin
ti žibalu, nuodais ir mecha
niškais prietaisais, bet nie
kas jų nesulaiko. Agrikul
tūros direktorius Iowos vals
tijoj pranešė, kad jo depart- 
mentas skiria kovai su tais 
vabzdžiais $50,000. Busią 
pasiųsta keliasdešimts or
laivių, kurie barstys anfe lau
kų aršeniką maišytą su sėle
nomis.

5,200,000 Bedarbių Muzulmonai vis mu-\ 
Amerikoj

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininko surinkto
mis žiniomis, dabartiniu lai-

šasi su Indais
Bombėjaus mieste pereitą1 

nedėldienį indų nacionalis-! 
; tai sušaukė didelį politinį

APSKELBTAS KUBOJ.
ku Jungtinėse Valstijose yra; mitingą, norėdami pareikšti Aninlpč
5.200,000 žmonių be darbo.!savo reikalavimus Londono UrOOKlyne Apiplėš- 
Taip pat jo surinktomis ži- konferencijai, kuri žada su- tas JUOZUS KublllUS

i
STREIKŲ BANGA UŽLIE

JO VISĄ KRAŠTĄ.
niomis, per liepos mėnesį čia1 sirinkti šią sąvaitę prie ap- 
buvo atleista iš darbo 175,- įkrito stalo su Mahatma 
)00 darbininkų. Jeigu pade- Gandhi. Pradėjus kalbėto

jams kalbėt, tuojau muzul- 
monai pakėlė triukšmą, sa
lėj buvo užgesinti žiburiai 
ir potamsiai prasidėjo muš
tynės. Buvo išdaužyti visi 
salės langai, sulaužyti ra
kandai ir apie 30 žmonių 
sunkiai sumušta. Muštynės

tis nepagerės, sako Federa
cijos pirmininkas Green, tai 
iki Kalėdų Amerikoje bus 
jau apie 7,000,000 bedarbių.

Kapitalistų spauda vis ra
mina visuomenę, kad “lai
tai gerėja”. Ji nurodo į au
dimo ir avalinės pramonę,.... . ,
kur fabrikai jau dirbą pil-j^sesi CV1 valandas. 

« •« « a — « ■ ___________________________________

MINIA NULINČIAVO 
JUODVEIDĮ. '

Louisianos valstijoj, 35 
mylios nuo New Orieans > 
miesto, baltveidžių minia j- 
silaužė kalėjman, paėmė iš 
tenai 22 metų amžiaus juod- ! 
veidį Livingstoną ir išvedu
si jį už miestelio nulinčiavo. 
Jisai buvo suimtas dėl už- ’ 
puolmo ant baltveidės mer
ginos.

RUBSIUVIŲ STREIKAS.
Vineland, N. J.—Čia bu

vo sustreikavusios 9 rūbų 
siuvimo dirbtuvės. Kapitali
stų spauda praneša, kad pe
reitą sąvaitę penkios dirbtu
vės jau susitaikė su darbi
ninkais, o šį panedėlį žadė
jusios ir likusios pasirašyti 
sutartį. Ar pasirašė, neteko 
sužinoti.

ną laiką. Praeity po didelių 
bedarbių šitos dvi pramonės j 
šakos visuomet pirmutinės, 
atsigaudavę, taigi esą pa
grindo manyti, kad ir dabar 
šitų dvieių šakų atsigavimas 
reiškia pradžią “gerųjų lai
kų”.

( Tečiau ' automobilių ir 
plieno darbai nukrito beveik 
iki sustojimo. Fordas Det
roite paleido neribotam lai
kui 75,000 darbininkų. Val
džia turbut jau nujaučia 
sunkų krizį ateinančia žie
mą, nes Karo Departamen
tui įsakyta paruošti 1,600,- 
000 antklodžių ir 206,000 
lovų bedarbiams. Kalbama 
taipgi apie * organizavimą 
maitinimo punktų.

BROOKLYNE NUŠAU
TAS DRAPANŲ FABRI-

UŽ $2.20 TAPO PA
KARTAS.

Pereitais metais Califor- 
nijoj tūlas Ells pasamdė tū
lą Browną, kad tas užmuš
tų jo žmoną. Brown ją už
mušė ir gavo už tą darbą 
$2.20. Pereitą sąvaitę jis bu
vo užtai San Quentino kalė
jime pakaitas. Užmuštos 
moteriškės vyras, kuris tą 
žmogžudį buvo pasamdęs, 
yra nuteistas visą amžių ka
lėti.

Kainos nukrito vi
sam, pasauly.

Komercijos departamen
tas Washingtone sako, kad 
visam pasauly kainos <iukri- 
to ligi to laipsnio, kur jos 
buvo prieš karą. Belgijoj, 
Danijoj, Italijoj, Čili ir Lat
vijoj maisto kainos šiandien 
jau žemesnės, negu jos bu
vo 1913 metais. Austrijoj, 
Čekoslovakijoj, Anglijoj, 
Francuzijoj ir Norvegijoj 
jos da aukštesnės. Fabrikų 
gaminiai šiandien parsiduo
da pigiau negu prieš karą 
Anglijoj, Francuzijoj ir Ita
lijoj, bet brangiau Čekoslo- 
vakioj, Čili, Kanadoj ir Vo
kietijoj.

NEW YORKE SIAUČIA 
VAIKŲ PARALYŽIUS.
Paskutinėmis dienomis 

New Yorko mieste kilo vai-

STREIKLAUŽIŲ MUŠTY
NĖS SU PIKIETAIS.
New Jersey valstijoj, tarp 

Jersey City ir Keamey mie
stų, yra statomas per Hack- 
ensack upę tiltas. Paskutinė
mis dienomis prie to darbo 
sustreikavo darbininkai. Jų 
vieton buvo pastatyti streik
laužiai. Pereitą sąvaitę strei
kininkai pastojo streiklau
žiams kelią ir įvyko gana 
smarkios muštynės. Keli 
žmonės buvo sužeisti. Pri
buvus policija pradėjo mė
tyt ašarines bombas ir šau
dyt į orą. Muštynės buvo 
sustabdytos ir keli streikie- 
riai areštuoti.

PROVIDENCE’O AUDĖ
JAI GRĮŽTA DARBAN
Buržuazinė spauda skel

bia, kad Providence’o mies
te American Woolen kom
panijos darbininkai nutarė 
baigti streiką ir grįžti dar
ban. Šį panedėlį atėję į dar-, 
bą jau paskutiniai streikie- 
riai.

VAIKAS UŽMUŠĖ SAVO 
SESERĮ.

Chambersburg, Pa.— Šį
kų paralyžiaus epidemija, panedėlį čia Burkholderių 
Nuo 1 liepos buvo jau 800 11 metų vaikas Harold nu- 
su viršum paralyžiaus atsi- šovė savo 7 metų amžiaus 
tikimų. sesutę.

f

SUGAVO JACHTĄ SU 2,- 
100 KEISŲ DEGTINĖS.
Apie 90 mylių nuo New 

Jersey pakraščio prohibici
jos laivas pasivijo ir suėmė 
didelę jachtą, ant kurios ra
do 2,000 keisų degtinės. Ant 
jachtos buvo 9 vyrai ir 2 
merginos. Baigiant juos 
traukti prie kranto, visi jie 
sušoko į jūres ir mėgino iš
plaukti ir bėgti. Bet valdžios 
laivo žmonės juos sugaudė.

750 kalinių apskelbė 
bado streiką.

Illinojaus valstijos kalėji
me Statevillėj pereitą są
vaitę 750 kalinių apskelbė 
bado streiką. Kalėjimo vy
riausybė visas žinias apie 
streiką slepia, bet laikraščių 
reporteriams pasisekė suži
not, kad keliatas kalinių jau 
tiek nusilpo, kad juos teko 
perkelti kalėjimo ligoninėn.

FLORIDOJ UŽDĖTA 7 
CENTAI MOKESNIO ANT 

GAZOLINO.
Floridos valstija uždėjo 7 

centus mokesnio ant kožno 
galiono gazolino, kurį pirks 
savo automobilams. Tuo 
keliu valstija tikisi sukelti 
per metus $2,350,000.

NEVALIA MUŠT VAIKŲ.
Texas valstijoj tūla Mrs. 

McDonald tapo nuteista 
dviem metams kalėjimo už
tai, kad žiauriai sumušė sa
vo 6 metų amžiaus mergai
tę. Sąvaitę atgal už tokį pat 
nusidėjimą buvo nuteistas 
18 mėnesių kalėjimo jos vy
ras.

KANTAS.
Pereitą sąvaitę Brooklyne 

buvo nušautas Guido Ferre- 
ri, žinomas drapanų fabri
kantas. Jis sėdo automobi- 
liun ties savo durimis, tuo 
tapu privažiavo kitas auto
mobilius su trimis nežino
mais vyrais, kurie šovė jį 
kelis kartus iš šautuvų ir nu
važiavo. Į Ferreri kūną su
smigo 14 gabalų švino ir jis 
krito ant vietos negyvas. 
Manoma, kad tai buvo geng
sterių kerštas už ką nors.

Maskvoj griauja di
delę cerkvę.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad šią sąvaitę tenai pradė
tas jau giaut Atpirkėjo So
boras, viena didžiausių cer
kvių visoj Maskolijoj. Vien 
tik jos bokštui paauksuoti 
caro valdžia buvo sunaudo
jusi 70 svarų aukso. Tas 
bokštas dabar visų pirma ir 
pradėta ardyt. Soboro vie
toj bus statomi Sovietų Rū
mai. kur bus daugybė salių 
visokiems suvažiavimams.

KAIP LENKAS NORĖJO 
PARDUOT CHICAGOJ 

SAVO PAČIĄ.
Pas vieną teisėją Chica- 

goj atėjo lenkė vardu Anna 
Los ir su ašaromis pradėjo 
prašyti, kad teisėjas neleistų 
jos vyrui parduot ją. Ji pa
rodė ir pardavimo sutartį, 
kurią jos vyras buvo pada
ręs su kitu lenku. Sutartis 
skamba taip: “Pan Jan Los 
sutinka parduot? savo pačią 
ponui Styvui Lavinovičiui.”

Po tik) rašteliu pasirašo 
Jan Los, o žemiau pažymė
ta: “Užmokėta $25.”

Teisėjas tuojau įsakė a- 
budu lenku suimti ir atga
benti pas jį. Atvesti proše- 
panai pradėjo aiškinti da
lyką. Pasirodo, kad “parda
vimas” buvo gana keistas. 
Los sutiko atiduoti Lavino
vičiui savo moterį ir da pri
mokėti jam $100, kad jisai 
ją paimtų. Tie $25, tai buvo 
pirmutinis Loso įmokėji- 
mas.

Teisėjas, 
“kontraktą” apskelbė nega
liojančiu, o lenkams uždėjo 
po $100 pabaudos. Pabau
dą mokėt jiedu atsisakė, to
dėl abudu buvo uždaryti į 
Bridewell kalėjimą, kad 
atidirbtų tą sumą.

INDIJOJ UŽMUŠTAS 
ANGLAS TEISĖJAS

Aliporos mieste, Indijoj, 
apygardos teisme buvo nu
šautas anglas teisėjas Ralph 
Revnolds Garlick. Buvę tei
sme policistai tuojaus šovė j 
teisėjo užpuoliką ir ten pat 
jį užmušė.

KALINIAI ALPSTA NUO 
KARŠČIO.

Washingtono kalėjime šį 
panedėlį apalpo nuo karš
čio 5 kaliniai, kurie laukė 
teismo. Juos reikėjo perkelt 
ligoninėn.

žinoma, šitą

kad

Amerikoj norima suparali- 
žiuoti visą šilko pramonę.

Turbut niekad Amerikos 
istorijoj nebuvo tiek strei

kų, kiek dabartiniu laiku. 
Tai vis dėl to, kad kompani
jos pradėjo kapoti darbinin
kams algas. Streikai supa- 
raližiavo visą minkštų ang
lių pramonę. Dabar prasidė
jo streikai drapanų siuvimo 
^•‘^tuvėse ir audimo pra- 

______ ___________ * aėj. Rhode Island valsti- 
lošdavo bei gerdavo, ir at- juj streikuoja beveik visi au- 
sikėlęs iš lovos atidarė du
ris. Jie paklausė, kur jo pi
nigai. Kubilius atsakė pini
gų neturįs. Jie iškrėtė jo lo
vą, pradėjo jį mušti ir grą- 
sinti nušausią, jei nepasaky
siąs, kur pinigai. Nusigan
dęs Kubilius pasakė, kad pi
nigai kelinėse. Plėšikai rado 
tenai apie $245 ir vėl pradė
jo Kubilių mušti revolverio 
rankenomis, sakydami, kad 
tai da nevisi pinigai. Jie ži
ną, kad pas jį turį būt dau
giau. Mušamas Kubilius 
pradėjo rėkti. Tada jie šovė 
jį du kartu ir leidosi bėgti. 
Vienas šūvis praėjo pro Ku
bilių taip arti, kad apdegino 
jam šoną; kita kulipka pra
švilpė pro galvą. Jis išsivijo 
juos laukan ir pradėjo šauk
tis pagalbos. Čia jie da tris 
kartus jį šovė, bet nepataikė 
ir nubėgo sau. Pribuvo poli
cija, bet banditų nesurado.

Kubilius Brooklyne gyve
na da nesenai. Pirma jis gy
vendavo Newarke. Pats jis 
prisipažįsta mėgstąs išsiger
ti ir pakortoti iš pinigų. Ne
senai vienam lietuviui pralo
šęs $78.00. Nėra abejos, kad 
tie patys “draugai” jį ir 
aptaisė.

Šiomis dienomis Brook- 
lyne buvo atplėštas savo 
namuose Juozas Kubilius, 
42 metų amžiaus nevedęs 
lietuvis, kuris gyvena po nu
meriu 61 Stagg st. Užpuoli
mas buvo padarytas nakties 
laiku, kuomet Kubilius bu
vo jau atsigulęs. Plėšikai 
pradėjo belstis į duris ir 
šaukti jį vardu. Kubilius ma
nė, kad tai bus jo sėbrai, su 
kuriais jis dažnai kortomis

SUSIRINKO AMERIKOS 
DARBO FEDERACIJOS 

KONFERENCIJA.
New Bedforde šį panedė

lį atsidarė Massachusetts 
valstijos Darbo Federacijos 
skyriaus metinis suvažiavi
mas, kuris atstovauja apie 
50,000 organizuotii darbi
ninkų. Suvažiavime daly
vauja 294 delegatai ir pats 
Federacijos prezidentas 
Green.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
CHICAGOJ.

Šį panedėlį Chicagos poli
cija išmetė iš namų juodvei- 
džių šeimyną, kuri nemokė
jo rendos. Kiti juodveidžiai 
už ją užsistojo ir prasidėjo 
tokios riaušės, kad keli po
licmanai buvo sužeisti. Pa
skui policija ėmė šaudyt ir 
3 juodveidžius užmušė. Po
licija sako, kad prie tų riau
šių juodveidžius pakurstę 
komunistai.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS ĮVAŽIAVO i MEDĮ.

Pereitą sąvaitę Lowellio 
policijos viršininkas važiuo
damas automobilium patai
kė į medį, sudaužė mašiną ir 
pats dabar guli ligoninėj. O 
kitus jis areštuodavo už 
“kreivą” važiavimą.

KINIJOS MAIŠTININKAI 
SUMUŠTI.

Iš Kinijos pranešama apie 
didelį nacionalistų armijos 
laimėjimą dviejuose fron
tuose. Čili provincijos pie
tuose esanti apsupta ir jau 
taip kaip ir sunaikinta gene
rolo Ši-Ju-Sano 250,009 vy
rų armija, o Kiangsi provin
cijoj esanti sumušta ir iš
vaikyta komunistų armija.

17 METŲ, KAI KILO PA
SAULINIS KARAS.

Rugpiučio 3 dieną sukako 
lygiai 17 metų, kaip kaizeri, 
apskelbė karą Prancūzijai, o 
ant rytojaus Anglija paskel
bė karą Vokietijai, ir nuo to 
užliepsnavo visa Europa, o 
vėliaus ir visas pasaulis.

dejai. Prie to da paskutinė
mis dienomis prisidėjo šilkų 
pramonės streikai.

Patersono miestas yra šil
ko išdirbystės centras. Pra
sidėjusi čia kova pasiekė jau 
ir kitus miestus. Sustabdyta 
jau 22,000 staklių ir pakirsta 
visa pramonė, kurioj dirba 
120,00. Ne visi jie da strei
kuoja, bet daroma pastan
gų uždaryti visas šilko dirb
tuves, taip kad streikas bu
tų generalinis pilnoj to žo
džio prasmėj.

Prasideda streikai jau ir 
batų išdirbystėj. Ši panedėlį 
Lynne jau sustreikavo kirpi- 
kai, nes jiems buvo nukapo
tos algos. Streikas gali pa
siekti ir kitus batų išdirbys
tės centrus.

Ant Kubos šį panedėlį 
Darbo Konfederacija ap
skelbė generalinį 24 valan
dų streiką kaipo užuojautą 
streikuojantiems Havanos 
gatvėkarių darbininkams ir 
kaipo protestą prieš diktato
rišką valdžią, kuri areštavo 
darbininkų vadus ir uždrau
dė visokius susirinkimus. 
Daugiau kai 3 žmonės da
bar Kuboje negali susieiti į 
krūvą. Taigi Kuboje darbi
ninkų streikas turi jau poli
tinio pobūdžio. Jisai at
kreiptas prieš nekenčiamą 
valdžią.

Tokiais streikais prasidė
jo ne viena revoliucija.

GYVATĖ NUKIRTO PU- 
STELNINKĄ.

Pennsylvanijos kalnuose 
šį panedėlį buvo rastas ne
gyvas Edward Wenzel, 74 
metų senukas, kuris jau apie 
20 metų gyveno atsiskyręs 
nuo civilizacijos. Valdžios 
daktaras atrado, kad Wen- 
zel buvo įgiltas gyvatės ir 
nuo to mirė.

i

ŽMOGUS SUDEGĖ.
Haverhill, Mass.—Ši pa

nedėlį čia sudegė darbinin
kas vardu Wallace Rowley. 
Pastatytas arti ugnies valo
mas chemikalas įkaito ir 
sprogo, aptaškydamas Row- 
: drapanas. Jis šoko į

vnę ir paleido ant sa- 
v* vandenį, bet chemikalas 
degė smarkiai, kad vanduo 
džiūvo nespėdamas pasiekti 
jo drapanų. Ir žmonės rado 
jį vonioj sudegusį.

APIPLĖŠĖ 42 ŽMONES
Bristol, Pa.—Penki gink

luoti banditai pereitą sąvai
tę užpuolė čia bolinę, kurioj 
buvo 42 žmonės, visus juos 
apiplėšė ir surinkę $5000 
pabėgo.

IŠPLĖŠĖ $7,000.
Providence, R. I.— Perei

tą pėtnyčią banditai čia už
puolė peilių kompanijos ka- 
sierių, kuris vežė darbinin
kų algoms $7,000, ir išplėšę 

. iš jo tuos pinigus pabėgo au- 
tomobiliuje.
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S APŽVALGA ?
;oms šiandien tenka lošti to
ną skaudžią rolę. Čia kalta 
dabartinė visuomenės są- 
tvarka. Taip pat ir su trus- 
tais.

‘‘Lietuvos Ūkininko’’ val
stiečiai šito, matyt, nesu
pranta, todėl jie norėtų pasi
rodžiusius Lietuvoje trustus 
pasmaugti, kad jie nekenk
tų smulkiems biznieriams.

TRUSTAI PRADEDA 
SMAUGTI LIETUVĄ.
Iš Lietuvos laikraščių ma- ' 

tome, kad paskutiniais lai
kais tenai pradėjo tvertis 1 
trustai, kuriuos tenai vadina 
sindikatais.

“Lietuvos Ūkininkas” »ra- 
šo:

“Paskutiniaisiais laikais sin
dikatai pas mus tapo sunkia li
ga, kuri ardo naturališką vals
tybės ūkio plėtojimąsi ir slopi
na visuomenės gyvenimą. Sin
dikatai pasidarė jau ne reika
lingų pramonės interesų gyve
nimo priemonės, o tiesiog grei
to pasipelnymo ir momentališ- 
ko pralobimo priemone. Tai 
jau yra tokia blogybė, su kuria 
labai rimtai tenka kovoti.

“Jei anksčiau mes žinojome, 
o kai kas, gal. tik girdėjome, 
apie bravorų, tabako fabrikų 

. sifldikatus, kurie (truputį 
spaudai ir vyriausybei paspau
dus) jau buvo besiruošią irti, 
tai dabar jau mes turime malū
nininkų, plytninkų, baldinin- 
kų, geležininkų ir net kaimo 
moterų siūlams dažyti dažų 
pardavėjų sindikatus; žo
džiu — visur ir visam sindika
tai.

“Tik ūkininkai ir dalimi dar
bininkai neturi sindikatų.

“Ir sindikatai pelnosi, kiek 
Įmanydami. Girdėt, sindikati- 
ninkai prieina veik ligi smurto 
su konkurentais ir tie paga
liau stoja sindikatan. Na. ir 
biznis užtikrintas, o konkuren
cijos nėra: nei prekė reikia ge
rinti, nei pirkėjo jieškoti—pats 
ateina Į sindikatą.

“Lietuvos Ūkininkas” sa
ko, kad Lietuvos valdžia tu
rėtų su trustais kovoti.

Taip seniau sakydavo ir 
Amerikos liberalai. Čia yra 
net taip vadinamas Sherma- 
no įstatymas prieš trustus 
išleistas.

Trustams daugiausia prie
šinga smulkioji buržuazija, 
nes jie daugiausia ją palie
čia. Kaip didelės lydekos 
prūde ryja karosas ir kitas 
žuvis, taip stambus trustai 
biznio srity naikina smulkes
nius biznierius. Iš čia ir eina 
didžiausis riksmas prieš trus
tus.

Bet trustai yra neišven
giamas buržuazinės santvar
kos reiškinys. Socialistai yra 
griežčiausi kapitalizmo prie
šininkai, o bet gi jie sako, 
kad trustų negalima smerkti 
miriop, paliekant kapitaliz
mo pagrindus čielybėje.

Trustai atlieka tam tikrą 
istorinę misiją savo gady
nėj. Jie koncentruoja ir me
chanizuoja pramonę. Jie 
ruošia dirvą socializmui.

Trustą galima prilygint 
prie neišnokusio obuolio. Vi
si žino, kad nenunokę vai
siai yra labai prastas valgis, 
ir daug vaikų nuo žalių obuo
liukų apserga. Tečiaus ar 
butų išmintinga imt dabar ir 
išnaikint visus žalius obuo
lius dėl to, kad neišmintin
giems vaikams jie gadina 
vidurius? Žinoma, kad ne. 
Obuoliai nunoks ir bus labai 
geras daiktas.

Galima sakyt, kad trustai 
yra taip pat žali obuoliai, 
kurie auga ant pramonės 
evoliucijos medžio. Dabar 
nuo jų daug kas kenčia: bet 
ateis laikas, kada jie išnoks 
ir pereis visuomenės nuosa
vybėn. Tada jie bus geras 
daiktas visiems.

Tą patį galima butų pa
sakyti ir apie mašinas, šian
dien jos atima darbinin
kams duoną. Bet mes nesa
kom, kad darbininkai turi 
susiprasti ir visas mašinas 
sudaužyti. Mes sakom ki
taip : darbininkai turi susi
prasti ir paimti tas mašinas 
į savo rankas.

Mašinos nekaltos, kad' “Laisvės” pastogę.

SAKO. TAUTININKAI 
BIJOSI TAUTOS.

Rygoje leidžiamas “Dar
bininkų Balsas” pastebi, 
kad Lietuvos prezidento tar
nyba pasibaigė 1929 metų 
gruodžio 18 dieną, o kadan
gi naujų rinkimų nebuvo, 
tai Lietuvos respublika da
bar prezidento neturi. Užpa
lių Antanas, kuris vadina 
save “tautos vadu”, šian
dien jau nėra joks prezi
dentas ir neturi teisės juo 
vadintis.

Kodėl gi Smetona nepasi
stengė save kaip nors lega
lizuoti? Kodėl jis nepaskel
bė naujų rinkimų? Todėl, 
kad bijosi tautos, sako 
“Darbininkų Balsas”.

“Jei tautininkų valdžia nebi
jotų tautos”, sako Rygos laik-' 
rastis, “jei ji butų atsakomin- 
ga. nebūtų reikėję prieš tautos 
valią gruodžio naktį briautis 
smurtu valdžion, nebūtų reikėję 
panaikinti Steigiamojo Seimo 
priimtos konstitucijos. Ir šian
dien nereikėtų Lietuvoj nei ka
ro stovio, nei komendantų, nei 
tūkstančių žvalgybininkų, nei 
karo cenzorių spaudai darkyti. 
Nebūtų Lietuvoj statoma ir 
taip daug naujų kalėjimų.”

Butų labai gerai, kad šitą 
ištrauką paminėtų Brookly
no “Vienybė”.

Amerika Turės Didžiausi Orlaivį Pasauly
KELEIVIS
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šitą naują oro milžiną stato Amerikos armijai Goodyear’o robo kompanija Akrono mieste, 
Ohio valstijoj. Orlaivis vadinsis “Akrono” vardu ir bus didžiausia skraidomoji mašina visame 
pasauly. P.ugpiučio 8 dieną Įvyks jo “krikštynos.”

¥

Perversmas Sovietu 
Į Ekonominėj Politikoj

D-RAS ŠLIUPAS SUFAŠI- 
STĖJO.

Rygiečių “Darbininkų 
Balsas” sako, kad d-ras 
Šliupas jau padaręs “atgai
lą už savo praeities nuodė
mės” ir ėmęs bičiuliuotis su 
tikrais reakcininkais. Sako:

“štai nesenai Kupiškio mie
ste d-ras šliupas laikė paskai
tą. kur pilnoje salėje ėmė 
smerkti buvusią demokratinę 
vyriausybę ir girti fašistų par
tiją, kuri, anot jo žodžių, yra 
geriau valstybiškai nusistačiu
si negu kitos Lietuvos partijos.

“Bet susirinkimas tam visai 
nepritarė. Ir tas šliupas, kurį 
senau susirinkimuose lydėjo 
karšti pritarimai, dabar buvo 
liudininku gilaus salės tylėsio. 
Darbo masių akyse dr. šliupas 
nustojo visiško pasitikėjimo ir 
tuo save išbraukė iš garbingu 
tautos veikėjų tarpo.”

Reikia pasakyti, kad pa
žangumo pas d-rą Šliupą ir 
seniaus nebuvo. Kunigus jis 
kartais pakoliodavo, bet už 
darbininkus niekad nekovo
jo.

“VIENYBĖ” PRIŠNEKĖJO 
NEBŪTŲ DALYKŲ.

Brooklyno “Vienybė” 91- 
mame numery pripasakojo 
nebutu dalykų apie “Kelei- 
vį” ir jo leidėjus. Visų pir
ma ji tvirtina, kad “Kelei
vio” leidėjai “susikrovė mi- 
lionus, susipirko fabrikas, ir 
desėtkus namų milionierių, 
distrikte.” Toiiaus ji paša-1 
koja, kaip tiedu nevidonai ’ 
“nuskriaudė” Krukonį, ku-i 
ris tūlą laiką dirbo prie re- j 
dakcijos. Sako:

“Jis ištikimai jiems tarnavo 
beveik per pusantrų metų. Dar 
nebūdamas redakcijoj jis daug 
'Keleiviui* rašė... Dabar ‘Kelei
vis" tą žmogų atleido...”

Kai dėl “Keleivio” susi
krautų “milionų” ir susipirk
tų “fabrikų,” tai, žinoma, 
vra gryna nesąmonė. Visi 
žino, kad “Keleivis” jokių 
milionų neturi, o iš daugelio 
fabrikų turi tiktai vieną 
spaustuvę, jei tai galima “fa
briku” pavadinti.

Gi kai dėl Krukonio atlei
dimo, tai pagal sutartį jis tu
rėjo būt atleistas jau pernai, 
pasibaigus šešiems mėne
siams, nes tik tokiam laikui 
jis buvo paimtas. Tečiaus 
“Keleivis” išlaikė jį apie 16 
mėnesių. duodamas jam 
apie 10 mėnesių laiko naują 
darbą susijieškoti.

Jeigu čia buvo kam nors 
skriauda, tai tik ne Kruko- 
niui. bet “Keleiviui,” kuris 
turėjo išlaikyti apie 10 mė
nesių visai nereikalingą 
žmogų.

Taigi “Vienybė” visai ne
žino, ką ji šneka.

LAUKIA BIMBINIŲ
SUSMUKIMO.

“Laisvė” praneša, kad 
sklokininkai ruošias pradėti 
šį rudenį pastovų savo orga
ną leisti. Iš pradžių leisią tik 
du kartu į mėnesį. Dabar jie 
leidžia tiktai “Buletiną”.

“Laisvė” sako:
“Renegatų organo išleidimas 

per metus kaštuosiąs $5,440. 
Todėl tuojaus visi Butkaus pa
sekėjai turį pradėt rinkt pini
gus. Komitetas nutaręs tuo
jaus pasamdyt ir pastatyt nuo
latinį žmogų prie Buletino. mo
kant jam $30 algos savaitėj.”

Tai tokie esą sklokininkų 
planai. Bet savo spaustuvės 
jie nemaną steigti, nes tiki
si, kad bimbiniai greitai su
smuks, tuomet visi skloki- 
Įninkai galės vėl sugrįžti į 
’ Z Z T- • » «« ■
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Tėvą
Visi

IŠ DARBO LAUKOŠLYKŠČIOS CEREMO- į 
NIJOS.

Vincas Uždavinys, kuris 
; su lietuvių delegacija lankė- 
• si pas “šventą tėvą”, da
bar “Vilniaus Varpe” šitaip 
aprašo savo įspūdžius:

“Audiencija pas šv. 
reikalauja prisirengimo,
kunigai privalo eit ilgais kuni
giškais rūbais, vyrai pasaulie
čiai pageidautina juodais kos
tiumais, tačiau, leidžia ir pa
prastesniais; tačiau moterys 
visos privalo turėti juodas, il
gas, su rankovėmis sukneles ir 
būtinai juodu šydu galvas ap
dengti. šv. Tėvui Įeinant turim 
suklaupti ir einant aplinkui 
duodant šv. Tėvui žiedą jį pa
bučiuoti. Šv. Tėvas mažai žiu
rėjo į tuos, kurie bučiavome jo 
žiedą, jis daugiau kalbėjo su 
savo palydovais ir kitais aukš
tais diplomatais ir dvasiškiais.”

%
Ar galima Įsivaizduoti ką, 

nors šlykštesnio, kaip šitą 
vergišką nusižeminimą prieš 
viduramžių stabą? Juk tai 
didžiausis žmogaus garbės 
įžeidimas"!

Streikieriai augina sau 
daržovių.

Allentovvn, Pa.— čionai 
senai jau senai streikuoja 
7,000 šilko darbininkų. Vie
nas geros širdies asmuo pa
aukavo jiems 12 akrų far- 
mą šiai vasarai, kur prity
rusiam farmeriui vadovau
jant streikieriai prisisodino 
sau visokių daržovių ir gra
žiai jas augina. Greitu laiku 
jie pradės kast savo bulves, 
skint agurkus, komus ir ki
tokius dalykus. Tas paleng
vins jiems kovą. Tuo tarpu 
ateis sezonas, kada šilkų 
fabrikai gauna didelių užsa
kymų, ir darbininkai tikisi 
streiką laimėti. Jie streikuo
ja dėl algų nukapojimo.

so-
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“LIETUVOS ŽINIOS” NU
BAUSTOS UŽ AMERI

KIEČIŲ SKUNDUS.
Tūlas laikas atgal “Lietu

vos žinios” įdėjo straipsnį 
antgalviu “Kurjoziški Ne
normalumai.” kur buvo at
pasakoti Lietuvon atvykusių 
Amerikos lietuvių nusiskun
dimai. Straipsny taip ir buvo 
pasakyta, kad tai yra Ame
rikos lietuvių nuomonės apie 
Lietuvos ponus.

Kauno miesto ir apskri
ties karo komendantas tuo
jaus dėl to straipsnio prie 
“Lietuvos Žinių” prikibo. 
Kaip, girdi, jus drįstat rašyt, 
kad Lietuvos tvarka negera 
ar valdininkai negeri! Tris 
šimtai litų pabaudos!

Laikraščio redakcija ape
liavo į “aukštesnius ponus,” 
bet apeliacija buvo atmesta, 
ir redakcija turėjo užmokėti 
300 litų pabaudos vien už 
tai, kad pasakė, ką ameri
kiečiai kalba. Taip 
“laisvoj” Lietuvoje.

darosi
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Galvažudžiai pagrobė 
cialistų veikėją.

Colorados valstijoj buvo 
pagrobtas vietos socialistų 
organizacijos sekretorius d- 
gas William Stone. Buvo 
jau manoma, kad kapitalis
tų nusamdyti galvažudžiai 
jį nužudė kur. Bet vėliaus 
jis buvo paleistas Denvero 
mieste. Jie išlaikė jį nelais
vėj 4 dienas. Smurtininkų 
vardai ir pavardės nežino
mi.

Šis-Tas Apie Uodus
Kuo jie maitinasi tenai, kur 

nėra nei žmonių, nei 
gyvulių kraujo?

Dauguma žmonių yra tos 
nuomonės, kad uodai gyve
na gyvių krauju. Tečiau uo
dų pastebima daugiausia 
tokiose vietose, kur žmonių 
visai nėra, o gyvulių jei ir 
yra, tai tik tokių, kuriais uo
lai negali pasinaudoti, bū
tent : Sibiro ir Kanados šiau- 
”ės tundrose. Ten uorių yra 
didžiausi debesiai, ir vargas 
žmogui, kuris čia vasarą pa- 
kliųva. “ 
gali čia 
apsiginti.

Kad sužinoti, kuo uodai Buržuazija .... 
tokiose vietose minta, dide- Lenkų partija 
lė jų daugybė buvo uždary- — - 

tam tikruose i 
čia jiems duota įvairaus 
maisto. Pasirodė, kad uodai 
daugiausia minta augalų 
sultimis. Jie savo plonytį 
snapiuką įkiša i augalą kaip 
ir į žmogaus odą, ir geria 
augalo sultis.

Apie 75 nuošimčiai uodų 
net geriau mėgsta augalų į 
sultis, negu žmogaus krau
ją.

Uodai veisiasi dėdami sa
vo kiaušinėlius į stovintį 
vandenį. Iš tų kiaušinėlių iš
sirita vikšrai, o paskui iš jų 
pasidaro uodai. Į upių ir 
ežerų vandeni uodai kiauši
nėlių nededa, nes upėse 
vanduo bėga, o ežeruose vė
jo banguojamas. Užtat uo
dai veisiasi išimtinai pelkė
se bei balose ir šiaip šlapio
se vietose.

I

Sovietų diktatorius Stali-' 
nas pasakė reikšmingą kai- j 
bą. Jis pripažino reikalą į- ! 
vesti krašto ekonominėn po- 
litikon tokių dalykų, kurie 
visą Sovietiškos Rusijos gy
venimą buvo smerkiami.

Kaip žinoma, komunistai 
buvo įvedę Rusijoj tokią ly
gybę prie darbo, kad ir iš
lavinti amatninkai, ir papra
stieji juodadarbiai turi gauti 
vienodą darbo atlyginimą.

Tačiau praktiškas gyveni
mas parodė, kad šitokiu bu
du valstybės ūkis tvarkyti 
sunku. Ir Stalinas su savo 
partija įsitikino, kad šito
kiais darbo sutvarkymo me
todais didelių užsimotų dar
bų nenudirbs. Todėl jis da
bar ir paskelbė, kad atlygi
nimo už darbą lygybės būti 
negali. Kas dirba sunkiau, 
kas dirba kaip specialistas, 
tas ir atlyginimą turi gauti 
geresnį.

Naujai kuriamai Rusijos 
pramonei reikia daugybės 
visokių specialistų. Ligi šiol 
komunistai varė tokią politi
ką, kad senieji specialistai 
sovietų įstaigose nebuvo pa
geidaujami, buvo iš ten uja
mi kaip buržujai. Anot ko
munistų, pramonei nuo vir
šaus iki apačios turi vado
vauti grynai darbininkiškos 
kilmės specialistai. Tiems 
specialistams gamint jie 
pristeigė daugybę mokyklų, 
ėmė gabesnius darbininkus, 
siuntė juos į tas mokyklas ir 
gamino visokius technikus ir 
inžinierius. Bet, supranta
ma, iš darbininko, kuris ne
turi tinkamo mokslinio pasi
ruošimo, per metus-dvejus 
inžinieriaus nepagaminsi, d 
gausi, kaip pas mus sakoma, 
“peckelį”.

Žinoma, šitokių inžinie
rių ir technikų darbas nega
lėjo būti sėkmingas. Jie pa
sirodė reikalingi specialistų 
priežiūros ir vadovavimo. 
Tam reikalui buvo kviečia
mi specailistai iš užsienių. 
Bet jie -brangiai kainuoja. 
Stalinas, tai matydamas, ry
žosi panaudoti ir savo kraš
to buržujus — specialistus. 
Jis pasakė, kad į darbą turi 
būti įtraukti visi inteligen-

tai, nepaisant jų kilmės. Iš 
viso turi būt sudaryta darbi
ninkų klasės aukštesnė inte
ligentija.

-Lig šiol Sovietų įmonės 
turėjo vadinamą kolektyvi
nę vadovybę. Vadinas, įmo
nėms vadovavo įvairių or
ganizacijų išrinkti atstovai. 
Bet tokioje vadovybėje ka- 
žinkaip sudyla atsakomybė. 
Todėl Stalinas pareiškė rei
kalą pavesti Įmones vado
vautis atsakomingiems di
rektoriams.

Lig šiol visos Sovietų įmo
nės dirbo vadovaujamos 
centrlainių įstaigų. Pav., fa- 

; brikui pačiam nerūpėjo, 
kiek apsimokės jo darbai, 
kur jis gaus medžiagos ir 
kur jis dės savo gaminius. 
Tuo jau rūpinosi centraii- 
niai ūkio organai, centralinė 

i ūkio taryba.
Dabar įvedama vadinama 

į “ūkiško atsiskaitymo” tvar- 
J ka. Vadinas, kiekviena Įmo
nė jau pati turi rūpintis savo 
išsilaikymu.

Šitos visos naujenybės So- 
i vietų ūkiškoj politikoj daro 
visą perversmą. Atsisaky
mas nuo lygybės, pačių ko- 

, munistų vadinamos “uravni- 
lovkos”, atsisakymas nuo 

; kolektyvinio prado pramo- 
j nės vadovybėje, Įmonių uki- 
iškasis atsiskaitymas, vis tai 
i toki dalykai, kurie priešingi 
komunistinei ūkio politikai 
ir daug artimesni kapitalisti
nei ūkio politikai.

Šitie, rodos, nereikšmingi 
pakeitimai Sovietų gyveni- 

ime turės padaryti pervers- 
I mą. Jeigu bus geriau atlygi
namų žmonių, tai jie ir gy
venti geriau galės, vadinas, 
menkiau uždirbantieji su 
pavydu turės žiūrėti Į geriau t 
gyvenančius ir tokiu budu 
atsiras ^klasinė nelygybė, 
kuri yra kapitalistinėse val
stybėse.

Kai fabrikai bus pavesti 
valdyti direktoriams, tai 
viena, darbininkams, netu
rintiems vadovybėj savo at
stovų, sunku bus sakyti, kad 
fabrikas jiems priklauso; 
antra, direktoriai, būdami 
atsakomingi už fabriko vei
kimą, turės stengtis iš dar
bininkų kuo daugiausia iš
spausti, kuo daugiausia juos 
išnaudoti.

Pagaliau fabrikams užde
damas savarankiškumas pri
vers sudaryti laisvos preky
bos sąlygas, nes negalima 
kalbėti apie savarankišką 
fabriko veikimą, kai jis ne- 

1 turės savo gaminiams lais
vos rinkos ir laisvos kainos.

Reikia manyti, kad komu- 
' nistų partija Stalino lupo- 
1 mis pasuko kapitalistinės 
1 tvarkos pusėn ne laisvu no- 

Tai padaryti ją privertė

Į

a

Šerifai terorizuoja Ohio 
angliakasius.

Jeffersono apielinkėj, O- 
hio valstijoj, streikuojantys 
angliakasiai įsitaisė po atvi
ru dangum stovyklą, nes iš 
kompanijos namų juos senai 
jau šerifai išmetė. Bet ne
duoda jiems ramybės ir po 
atviru dangum, šerifas su 
savo pasikviestais depučiais

Socialistų laimėjimas Dan
cigo rinkimuose.

Šiomis dienomis laisvam 
Dancigo mieste buvo rinki
mai. Didžiausių laimėjimų 
turėjo vokečių socialdemok
ratai. Štai kiek kuri partija 
gavo balsų: 
Socialdemokratai .... 19,694 
Fašistai................... 10,950

Tik ugnies durnais j Nacionalistai ........... l
žmogus nuo uodų Komunistai............... <

Centram (klerikalai) 6,148‘;r1—. ..... ..- 4175 " - JU vaikų ir klausinėja,
ką organizatoriai kalba. A-

Taigi socialdemokratai y- n? f!ien? ®erifas >metė kelias

I

6523 kas diena landžioja tarp an- ra , Tai a;
6 617 ghaUsių ir šnipinėja, ką jie apiinkvbės. 
c\4o*tenai veikia. Pasiima kelio- TrvfiVo ri

narvuose ir ra stipriausia partija Danei- gazines bombas stovykloTi ir 
___J_  V.- ___  « nene stovvklai įssiskirstvt.IMI lUUild MC41 vi j CA IvClllvl <• — . II* •'*' • 1 • » a

Jie gavo 3,493 balsus įePe į^ai issiskirstyt.ne
daugiau, negu pereitais rin
kimais.

Danijoj beveik visi darbi
ninkai organizuoti.

Danijoj 90 nuošimčių pra
monės darbininkų yra susi- 

! organizavę j profesines są
jungas arba unijas. Ir visi 
jie priklauso prie darbinin
kų unijų Internacionalo.

Kada streikieriai paklausė, 
ar jis turi tokį įsakymą iš 
teismo, šerifas atsakė, kad 
jam nereikią jokių teismo į- 
sakymų. Jis čia esąs ir teis
mas ir gubernatorius.

Nori sudaryt stiprią šilko 
darbininkų uniją.

Patersone ir kitur dabar 
, streikuoja šilko pramonės 
darbininkai. Streikui vado-

_, . . _ • vau ja Associated Šilk Wor-
Nukapojo Colorados ang- ;kers ir United Textile Wor- 

Iiakasių alga«. įkers. Abidvi šitos unijos pri-
Pereitą sąvaitę beveik vi- klauso prie Amerikos Dar- 

sos anglių kasyklos Colora- bo Federacijos. Jos nori su- 
dos valstijoj nukapojo savo organizuoti šilko darbinin- 
darbininkams mokestį. Dau- kus į vieną stiprią uniją, kad 
giausia tų kasyklų ten kon- galima butų išreikalauti ge- 
troliuoja dievobaimingas resnę mokestį ir 8 valandų 
Rokfeleris. darbo dieną.

Trylika metų komunistai 
bandė žmonių darbą kitais 
pagrindais sutvarkyti, bet 
nepasisekė.

Sukdami nauju keliu, ko
munistai bandė žmonių dar
bą kitais pagrindais sutvar
kyti, bet nepasisekė.

Sukdami nauju keliu, ko
munistai, žinoma, sako, kad 
šitas naujas kelias yra tik
riausias j socializmą.

Bet socialistai nenori tam 
tikėti. Dar iš pat pradžių, 
kai bolševikai išvaikė Rusi
jos liaudies išrinktąjį Stei
giamąjį Suvažiavimą ir pa
skelbė savo planą vykinti 
gyveniman socializmą. — 
dar tuomet socialistai pasa
kė, kad tokioj atsilikusioj 
šaly, kaip Rusija, socializ
mas nėra galimas. Ir da
bar matome, kad socialistų 
žodis pildosi. Po trylikta 
metų bandymų, komunistai 
ima linkti į kapitalistinę 
tvarką.

• t i
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos nepraio

Jie Sunaikino Daug ‘‘Gero Stoto

čia parodyti trys Bostono muitinės viršininkai, Lufkin, Fin- 
negan ir McKenna, kurie yra suėmę daugybę laivų ir siuntinių 
su degtine. Sakoma, kad per dešimti metų jie sunaikino 12 
degtinvežių organizacijų.

L1 F įj '"O

CLEVELAND. OHIO. 
Pasilinksminimai.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
50,000 KRIAUČIŲ 
SUSTREIKAVO.

PITTSBURGH, PA.
SLA. 3-čio Apskričio 

išvažiavimas.
Liepos 19 d. Adomo Dar-

ibininkų reikalus, mes visai 
nesirūpiname nieko parašy
ti. O tie reikalai darbininkui

I

i vS d* k.PV0 Pjkni- žmogui turi būt pirmaeilis 
kas 1. Neuros darže, tų zmo- klausimas
nių, kurie priešingi kun. j 
Vilkutaičiui.

Publikos dalyvavo daug, į 
nors tą dieną buvo net keli 
piknikai.

Didžiausi padėka pri
klauso p. Tadui Neurai, ku
ris davė šiam i

Korespondentas.

DETROIT, MICH. 
Rusai apgavo lietuvę 

moterį.
iicuuu, nu- Čia eina kalbos, kad tūli 
parengimui i rusai apgavo lietuvę moterį 

daržą dykai, podraug ir vi- į S. Sakoma, kad vienas Tu
siems rengėjams darbuoto-; sas atėjęs ir pasiūlęs jai ne- 
jams, kurie taip energingai' brangiai pirkti biznį ir pri- 
darbavosi šio pikniko su- i kalbinęs ją eiti pažiūrėti to 
rengime. Ypatingai Tadas' j-
Neura yra visiems clevelan- 
diečiams žinomas kaipo se
nas šio miesto gyventojas ir 
geras biznierius. Jis per 
daug metų yra atsižymėjęs 
savo aukomis ir duosnumu. 
Tik vargas su nekuriais mu
sų žmonėmis, kad nevisi su
pranta ir moka įvertinti to
kio žmogaus gerus norus ir 
jo gerą širdį.

Mes, clevelandiečiai, da
bartiniu laiku rodosi gavo
me gerai pasimokyti ir pa
žinti savo draugus ir priešus 
kuomet eina šioji dar ne
baigta kova tarp kun. Vil- 
kutaičio ir parapijonų. Šis 
musų pasimokinimas labai 
didelę reikšmę padarė musų 
tarpe nevien dvasiniais rei
kalais, bet net ir ekonomi
niam klausime, kuris rišasi bogu,” bijau, bijau, kad jį 
su kąsniu kasdieninės duo- 'kas neapvogtų. Ant galo jis 
nos. į ėmė sakyti, kad moteris su-

Kitados, pažvelgus į kata- k™von savo pinigus, 
likiškus laikraščius matėsi Ję!gu J} ?a^sl^s ^a_
Clevelando korespondentų '3iau uzsitikėti.
prirašyta ilgiausios špaltos. Į Moteris sudėjo savo pini- 
Iš mažiausio dalykėlio suge- gus į vieną dėžę su to ruso 
bėjo išpusti didžiausią bur- pinigais. Rusas pareikalavo, 
bulą. Bet dabar, kada tarp kad pinigai butų padėti jo 
kun. Vilkutaičio ir parapijo- kambary ir kad raktai pas 
nų eina atkakli kova, musų jį butų padėti. Taip ir pada- 
korespondentai pasisliepė rė moteris. Ji padėjo savo 
lyg pelės po šluota. Žinau 1,000 dolerių į ruso kamba- 
tikrai, ne kurie bandė rašyti, rį. Ryto metą tuodu rusai at- 
bet katalikiškų laikraščių sikėlę išėjo jieškoti neva mi- 
ponai redaktoriai jų raštus neto popo, o pinigus papra- 
sunaudojo į išmatas. Musų šė, kad šeimininkė pasaugo- 
vietinis laikraštis “Dirva” tų. Ilgai nesulaukdama rusų 
taip pat tyli, nors čia pat ant pareinant, moteris atidarė 
vietos patys žino ir mato kas dėžę, kurioje vietoj pinigų 
darosi. Dėl “Dirvos” tylėji- buvo tik sukarpytos popie- 
mo yra daug spėliojimų, vie- ros.
ni sako, buk p. Karpavičius .......
atliko ausinę, tai bijo ant Susižeidė lietuvis, 
toliaus mirtinas nuodėmes Girtas būdamas J. Ž. užsi- 
papildyti. Kiti sako, anot geidė eit pas kaimyną paka- 
Vanagaičio dainos, “jeigu ziruot vienuoliktą vai. va- 
nori kad redaktorius tylėtų kare. Jo pati atsistojo prie 
ir į laikraščius nedėtų, rei- duru ir neleido. Jis mėgino 

' kia tept.” " ................................... - - - - -
pastarasis išsireiškimas yra 
teisingas. Pažangesni kores
pondentai mato, kad to
kių laikraščių redaktoriai 
juos tik apgaudinėja. Mano 
nuomone, Clevelando kores
pondentai turėjo susiorgani- stato ir šmakšt kumščia į sti- 
zuotir rašyt į tuos laikraš- klą... Bet laukan nešoko, 
čius, kuriuose galima apra- nes ranką tiek susižeidė, kac 
šyt kiekvieną svarbesnį rei- pakol gydytojas pribuvo, tai 
kalą. O čia žinių yra daugy- kraujo tiek nubėgo, kad vi- 
bės. Juo labiau, kad apie sas net mėlynas buvo pali- 
dienos klausimus, apie dar-kęs. J. Griūna*.

biznio. Netoli ėjus, juodu 
susitiko ant gatvės kitą ru
są. Sutiktasis pasisakė esąs 
iš kito mieso ir jieškąs kokio 
tai popo. Ir ėmė klausinėti, 
kur jis galėtų gauti nakvynę 
pas gerus žmones. Pasisakė, 
kad jis turys net $35,000 pi
nigų, kuriuos norėtų pas ge
ras žmones pasidėti, kad jį 
niekas neapvogtų. Tąsyk 
pirmasis rusas rekomendavo 
jam vietą pas šią moterį, ir 
moteriai į šoną stukterėjo, 
kad ši sutiktų priimti, nes 
toks svečias gerokai tų pini
gų praleis.

Moteris sutiko ir parsive- 
i dė nepažįstamą rusą pas sa- 
’ve. Svečias parodė turįs po 
į pažastimi bunduliuką po
pierinių pinigų ir žegnojasi, 
daro tripetį ir sakosi: “jei

panijos veždavo darbą j 
neprigulinčias prie unijos 

dirbtuves.
New York, N. Y. — Lie

pos 29 d. 30,000 kriaučių, 
Amalgamated Clothihg 
Workers of America unijos 
narių išėjo į generalį strei
ką. _ 2

Tuojaus darbininkų Urn
os salėje btfvo mitingas, 
valbėjo anglų, italų ir lietu

vių kalbose.
Unijos prezidentas Sid- 

ney Hillman pareiškė, kad 
streikas paskelbtas dėlto, 
<ąd užbaigt nepakenčia
mas sąlygas, kurios dabar 
yra siuvimo dirbtuvėse ir 
prašalint tas biaurias apy- 
stovas kad gengsteriai nega- 
ėtų užpuldinėt unijos dar
bininkus.

Lietuviškai kalbėjo orga
nizatorius Jankauskas. Iš 
kalbų paaiškėjo, kad di
džiumoje dirbtuvės panaiki
no sąvaitinę mokestį ir pri
vertė dirbt nuo šmotų, taip 
kad dirbant po 10—12 vaL 
per dieną, negalima buvo 
daugiau uždirbt kaip $18 iki 
$24 išdirbant pilną sąvaitę.

Bolševikai šitam streikui 
nepritaria, nes jie negali 
kriaučiams vadovauti.

Patersone streikuoja 
15,000 audėjų.

Liepos 29 d. Paterson, N. 
J. išė jo Į streiką Textile Mills 
darbininkai. Streikui vado
vauja American Federation 
of Labor.

Jeigu darbininkai galės 
streiką palaikyt kelias są- 
vaites, tad galės priverst 
darbdavius mokėt tinkames
ni atlyginimą už darbą ir su- 
trumpint darbo valandas. 
Tą pačią dieną įvyko kele
tas susirėmimų su policija ir 
kelis streikierius suareštavo.

Jaunimo Padauža.

būti į Pittsburghą kalbėto
jas.

Lenktynės negalėjo įvyk
ti, nes Adomo Darže negali
ma buvo surasti tinkamos 
vietos. Nors tai buvo prieš 
norą Apskričio komiteto ir 
komisijų, bet lekntynių 
Įvykt taipgi negalėjo, nors 
viskas buvo prirengta. Dėlei 
nebuvimo prakalbų, tai SLA 
3-čias Apskritys nepasiliks 
Pittsburgho publikai skolin
gas. Nors Bagočius negalėjo 
pribūti į Pittsburghą į Aps
kričio Išvažiavimą, bet teko 
sužinoti, kad adv. Bagočius 
tikrai bus Pittsburghe rug
pjūčio mėnesy, tai SLA. 
3-čias Apskritys pasinaudo
damas taja proga rengia 
adv. Bagočiui prakalbas su 
muzikaliu programų rug
pjūčio 13 d., Lietuvių Moks
lo Draugystės svetainėje, 
142 Orr st., Pittsburgh, Pa.

Abelnai išvažiavimo nuo
taika buvo gera, visi svečiai 
ir viešnios gražiai linksmi
nos.

Iš Chicagos buvo atvykę 
šie svečiai: Antanas, Emili
ja ir Franciška Gaižauskai, 
jie svečiavosi pas Kizikus 
ir aplankė pikniką. Balčai- 
tienė su sunum Jonu ir duk
rele Lilija, tai sena pitts- 
burghiete, ji viešėjo pas Vir
bickus.

Iš Rochesterio buvo Pet
ras Bugailiškis, SLA. 69 kp. 
pirmininkas. Jis aplankė sa
vo broli ir pasinaudodamas 
proga dalyvavo piknike.

Ačiū pirmininkui Jonui 
Rukui, kuris sunkiai darba
vosi šiame išvažiavime, ir vi
siems 3-čio Apskričio dar
buotojams, piknikas pavyko 
ir materialiai, davė apie 
$100 pelno.

Reikia tart ačiū ir naujai 
lietuvių duonos kepyklai 
“Kaunas.” Ji dovanojo šiam 
išvažiavimui visą reikalin
gą duoną ir išlaimėjimui 
puikų pyragą. SLA. turėtų

čio metinis išvažiavimas. Iš- j 
važiavime dalyvavo gana 
skaitlinga publika netik iš ‘ 
Pittsburgho, bet ir iš tolyme- 
snių ir artimesnių apylin-Į 
dų. Buvo svečių ir viešnių { 
net iš tolimosios Chicagos ir 
iš Rochesterio, N. Y., ir tai 
vis daugiausiai senesni ir 
jaunesni SLA. veikėjai, { 
draugai ir prieteliai. Nors šis 
3-čio Apskričio išvažiavi
mas nebuvo toks skaitlingas 
taip kad pirmesniais me- 
ais. bet tam buvo ir rimtų 
jriežasčių, o rimčiausios 
priežastys buvo tame, kad 
šiais metais Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai yra skau
džiai paliesti dabartinės be
darbės. Ypatingai angliaka
siai yra privarginti netik be
darbės, bet ir streiku, taip 
kad ir prie geriausių norų 
mažai kur gali dalyvauti.

Buvo nepasitenkinimų ir 
trukumų su programų. Pra
dėjus rengtis prie šio išva
žiavimo buvo manoma turė
ti ristynes ir prakalbas, taip 
kaip ir kitais metais. Risty- 
nėms buvo nutarta supo
ruoti pittsburghietį Kazi
mierą Aleliuną su chicagie- 
čiu Juozu Bancevičium, o 
kalbėt buvo pasižadėjęs ad
vokatas F. J. Bagočius iš 
Bostono. Apie tai ir į laik
raščius buvo parašyta. Bet 
Apskrities komitetas kartu 
su rengimo komisija vėles
niam susirinkime nutarė ris- 
tynių nerengti iš priežasties 
blogų laikų. Mat, ristynes 
rengt, butų reikėję imti di
desnę įžangą, o didesnė 
įžanga šiais blogais laikais 
nėra pageidaujama. Tad 
vieton ristynių buvo nutarta 
surengti lenktynes tarp vy
rų, moterų, vaikų ir mergai
čių ir skirti dovanas.

Prakalbos negalėjo įvyk-j tą kepyklą paremti, 
ti, nes tuo laiku negalėjo pri-| S. Bakanas.

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeiki*

Mašina Eis Šnipo Pareigas

ia

Štai, čia yra naujas radio aparatas, skiriamas šnipinėjimo pa
reigoms. Tai yra mašina, kuri užrekorduoja visas kalbas, sa
komas per radio, taip kaip gramofonas. Vėliaus, “reikalui” 
esant, užsukus tą aparatą galima nepageidaujamą kalbą pakar
toti teisme.

WORCESTER, MASS. 
Bedarbės auka.

4

Liepos 17 d. mirė J. Kup
stas. Velionis dirbo ilgus 
metus Vikvvire Spencer Co. 
Pastaruoju laiku dirbtuvė vi
sai silpnai dirbo ir jis gau
davo dirbti tik po 3-4 valan
das per sąvaitę. Kitą sąvai
tę visai dirbt negaudavo. 
Teisybė, kaipo senas gyven
tojas J. Kupstas gaudavo 
pašalpos iš miesto $6.00 į są
vaitę. Šeimyna didelė, 7 ypa- 
tos, tad su tais keliais dole
riais nei nuo bado negalima 
apsiginti. Randos už butą 
buvo nemokėta taipgi už 6 
mėnesius. Matomai tas vis
kas smarkiai paveikė ant 
velionio, jis išgėrė vitrio- 
liaus ir nuo to mirė. Velionis 
iš Lietuvos paėjo nuo Kal
varijos, Mariampolės apskr. 

' Čia prigulėjo prie šv. Jurgio

Aš manau, kad per kitas duris išeiti, bet ir 
pro tas ji neišleido. Ir taip 
ilgai jiems besitąsant, jų 
7 metų vaikas pasakė: “Tė
te, išmušk langą ir išeik per 
langą.” Girtam tėvui tik to 
ir reikėjo. Jis tik lapt ant

TORRINGTON, CONN.
Draugijų nariams verta 

susidomėt.
Musų miestely yra kelios 

pašalpinės draugijos, kurio
se priklauso kaipo narys ir 
nekursai S. Minėtas draugu 
buvo išsiskverbęs Vėik į vi
sas draugijas už pirmininką, 
bet persitikrinus nariams, 
kad jis per daug savotiškai 
draugijose elgiasi, iš pirmi
ninko vietos buvo prašalin
tas. Bet jis savo senu įpro
čiu ir dabar bando daryt su
sirinkimuose savotišką tvar
ką. Jis mokina pirmininkus 
kaip tie turi vesti susirinki
mus sulyg jo noro, kalba po 
kelioliką kartų tuo pačiu 
klausimu ir visa susirinkimų 
eiga, sulyg to žmogaus ne
gera.

Rengiant kuriai nors 
dratįpjai kokį nors paren
gimą, jis pirmas brukasi į 
komitetą ir pats pasidaro 
pilnu bosu.

Liepos 26 d. D. L. K. Vy
tauto draugija turėjo išva
žiavimą. Ir čia S. pasidarė 
pilnu bosu, atspausdino ap
garsinimus ir pasisavino ki
tas vietas. Apgarsinimai at
spausdinti nežinia kokia 
kalba, kas žodis tai klaida, 
suprast negalima. Jeigu jau 
pats nemoka parašyt apgar
sinimą, tad paduotų plaka
tus padaryt nors kuriai lietu
viškai spaustuvei. Tada’ 
žmogus žinotumei ką skaitai ’ 
ir draugija nepasistatytų sa- J 
ve taip žemai, protingesnių 
žmonių akyse. Todėl neste
bėtina, kad į musų parengi-' 
mus kas kartą publika ma-1 
žėja. Tas klaidas draugi-’ 
joms kuogreičiausiai reikėtų 
atitaisyti. Daugijo* Narys.

Geriausias

Budveiser Miežiu-Salvkl os Syrupas yra tyra miežiu sun
ka. vien is natūralią ir abelnai geriausiu grUdą. Padaryta 
musu pačiu Įstaigoje, didžiausioj ir geriausioj tos rūšies 
įrengto] visame pasauly. Grynumas, gerumas ir visa ga
le užsiinteresavimas pagamint vien tik geriausi, yra toji 
lydinti žvaigždė virš 70 metu. Apsaugotas nuo pagadini- 
mu, dirbtino skonio arba spalvos. Parduodamas visur.

už tuos 
Pinigus

WATERBURY, CONN. 
Komunistų staršina Latvė
nas areštuotas už stubos pa
degimą. Sakoma, kad namą 

užkūręs jis pasiėmęs
“Laisvę” skaityt.

Policija čia areštavo vy
riausi komunistų staršiną 
Tofilį Latvėną ir jo žmoną 
Magdaleną, kaltindama juo
du padegus namą po nume
riu 497 Highland avė., kur 
jiedu gyveno.

Gaisras kilo šventą dieną, 
26 liepos. Latvėnas su žmo
na buvo išėję ant piazos ir 
susėdę skaitė “Laisvę,” kai 
jų kaimynas pastebėjo, kad 
iš skiepo rūksta durnai ir da
vė žinią ugnagesiams.

Atvykę gaisrininkai ugnį 
tuojaus užgesino ir pradėjo 
tyrinėt jos priežastį. Sako
ma, kad skiepe buvo sukrau
ta krūva malkų ir užkurta; 
gi nuo skiepo ligi pat viršuti
nių lubų buvę prilaistyta ant 
laiptų gazolino. Kadangi; draugystės, bet kadangi ilgą 
ugnis nespėjo išsiplėtot, tai i ]aiką, nedirbo, tai rodos ir iš 
gazolinas aiškiai buvo ma-| tos buvo išbrauktas. Paliko 
tyt. Ugnagesiai ir policija žmoną, 2 dukteris ir 3 sūnūs, 
ėmė Latvėnus kamantinėti. į Velionis ilgus metus sun- 
Kada judviejų pasakojimas kiaj dirbo dirbtuvėj, kuri 
pasirodė viens kitam prieš- skaitosi milioninė kompani- 
taraująs, tai policija abudu ja, 0 pats kovodamas su ba- 
Latvėnu areštavo ir kaltina • do šmėkla, turėjo skirtis su 
juodu namo padegimu. Jis šiuo pasauliu pirm laiko.
pats buvo pastatytas po $5,- 
000 kaucijos, o ji po $3,000.

Kalbamas namas priguli 
Klikunui, kuris gyvena apa
čioje, bet tuo laiku, kai kilo 
ugnis, Klikunų nebuvo na
mie. Taigi spėjama, ? ’ 
Latvėnas norėjo sudegint 
namą, kad galėtų gauti ap- 
dratudos pinigų už savo ra
kandus. Sakoma, kad jis sa
vo rakandus turėjo apdrau- 
dęs bent keliose kompani
jose.

Tarp vietos lietuvių Lat
vėnas yra “pagarsėjęs” kai
po bimbinis komunistas.

G. J. Kazlauskas.

Kaimynas.

Budweiser
Barley-Malt Syrup

Apsimoka Pirkti Geriausią 
Produktų Rūšį

iš Firmos

ST. LOO1S BM -184

ŠVIESUS AR TAMSUS^-TURTIN- 
GAS SUDĖTY—GERAS SKONIS 

ATITINKANTIS

WORCESTER, MASS. 
Čeverykai kainavo $75.00.
Vieną subatos dieną tūlas 

__ > iš banko 
$75.00 ir užėjo i gerai žino
mą lietuvio krautuvę nusi
pirkt Čeverykų. Išsirinko tin
kamus čeverykus ir užmokė
jo už juos $4.50. Nusipir
kęs čeverykus, užsimanė ir 
magaryčių. Jis užkuopė ant 
antru lubų kur gyveno krau
tuvininko žmona ir pardavi
nėdavo baltą skystimėlį ir 
alutį. Kas atsitiko su A. Ž. 
jis ir pats sako nežinąs, tik 
pasijuto jau vakare begulįs 
savo namuose, bet kišeniai 
visai buvo tušti ir likusieji 
$70.00 nežinia kur pasika- 
vojo. Jo draugai negali nusi- 
stebėt, kaip šitokioj bedar
bėj galima pirkt tokius bran
gius čeverykus. Aš patar
čiau A. Ž. užsiprenumeruot 
“Keleivį,” tai niekados ne
reikės mokėt taip brangiai 
už čeverykus. Vytury*.

kad A. Ž. išsiėmė

CLEVELAND, OHIO. 
D-ro V. Kudirkos Drau

gystės piknikas.
Liepos 26 d. minėta drau

gystė buvo surengus metinį 
savo pikniką. Piknikas pa
vyko labai gerai ir buvo 
nuotaikus. Buvo smagu žiū
rėt kaip Clevelando lietu
viai ir patys nariai organiza
cijos reikalus parėmė. Labai 
pavyzdingą tvarką vedė 
pikniko gaspad orius C. Pet
raitis, tai nemažai ir pelno 
liks draugystei. Dalyvavo 
visokių pakraipų žmonės ir 
tas matomai yra vien dėlto, 
kad nariai šios draugijos yra 
visi lygus, jokių autoritetų 

j neturi ir bile lietuvis iki 45 
metų gali įstoti. Visiems dar
bininkams, kurie dirbo pe
reitam piknike, pats nuo sa
vęs ir vardu draugijos tariu 
nuoširdų ačiū.

J. Jaras, pirm.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Kupiškėnui, Lima, Ohio. 
—“Keleivis” ir taip daug 
vietos pašvenčia Kupiškėnų 
reikalams. Jeigu da kiekvie
na kuopa pradėtų talpyt 
vardus ir adresus valdybos, 
tai kitiems skaitytojams bu
tų didelis nuobodulis. Atsi
prašome, jūsų paaiškinimą 
netalpinsime.



keleivis

KAS DABAR DARO
SI KINIJOJ.

Kinų Tautos Susirinkimas, pusės suprato, kad Kinijos

No. 32, Rugpjūčio 5 d., 1931

trūksta ir nėra šaltinių iš kur 
jų butų galima gaut. Todėl 
Kinijoj ir siaučia nuolatiniai 
valstiečių karai, kurie baigia 

■juos visai nuvarginti.
------------- -—

Ona Burlakiutė, Ugninga Kovotoja.

Ona Burlakiutė, jauna mergina, bet smargi kovotoja ir ug
ninga kalbėtoja. Iki šiol visai negirdėta, ji staiga iškilo per da
bartini audėju streiką Rhode_Island valstijoj. Ji kalba taip kar
štai ir energingai, kad buržuazinė spauda praminė ją “Raudona 

Liepsna.” Ji buvo areštuota ir juodašimčiai norėjo ją deportuo
ti. bet pasirodė, kad ji yra šioj šaly gimusi, todėl buvo paleista 
ir dabar vėl šaukia darbininkus Į kovą su plėšriuoju kapitalu.

Prieš kelias suvaitos Kini- Sėjimas nuo galutino 
joj įvyko Tautos Susirinki- lzlu?lmo gludi jų vienybėje.

Mandžurijai visą laiką ne
nustoja grūmoję Rusija ir: 
Japonija. Tuo tarpu Kanki
nas turi vesti atkaklią kovą į 
su vidaus priešais.

Nankinas neapsidirba su 
maištininkais.

Nankinui nuolat tenka 
malšinti sukilusius genero
lus, kurie vadovauja dide
liems kariumenių buliams: 
nuolat tenka užgniaužti tai 
vienos kariumenės dalies su
kilimą, tai kitos. O tokių su
kilimų būna labai dažnai. 
Vieni kareiviai sukyla dėl 
ideologinių priežasčių, kiti 
vėl ką nors randa juos nepa
tenkinančiu; nuolat valstie
čiai kelia riaušes ir, paga
liau, komunistai neduoda: 
ramybės.

Kilus Mandžurijos ir Ru
sijos konfliktui, Nankino vy
riausybė suteikė nemažą pa-> 
galbą buvusiems savo prie
šams. Ir štai Nankinui kaip: 
už ją atsilyginama: šiaurio- j 
čiai sudaro naują neramių; 
generolų koaliciją prieš 

. Kankiną.
' Kai kada revoliucinė Kuo
mintango partija pergyvena! 
evoliucinius savo pažiūrų 
pasikeitimus. Nežiūrint, kad■ 
komunizmas turi didelės įta-* 
kos į kairijį Kuomintango' 
partijos sparną, tačiau Nan
kinas visuomet skaito komu
nistus savo priešais.

Kuomintangas (liaudies 
partija) suskilo.

Paskutiniu laiku Kuomin
tango partijos liko tik cent- 
ralinė dalis. Dešinysis ir kai
rysis sparnai atskilo ir per
ėjo į opoziciją. Kantone jie 
sudarė net savo vyriausybę 
ir pareiškė, kad Nankino vy
riausybės jie nepripažįsta.

Į naujosios Kantono vy
riausybės sąstatą įeiną žy
mus asmenys- 
jatseno sūnūs) ir Eugenijus 
Čen. abu artimi Maskvos ša
lininkai.

Tečiaus pavadinti Kanto
no vyriausybę kairiaja irgi 
negalima. Nes į jos sąstatą 
įeina Kuomintango partijos 
dešiniojo sparno atstovų, ku
rie yra nepatenkinti, kaip jie 
sakosi, Čankaišeko radika
lizmu.

Kiek laiko Nankino vy
riausybė vedė painias diplo
matines derybas su Kantono 
vyriausybe.

mas, kuriame buvo priimtas 
naujas Kinijos respublikos 
konstitucijos projektas. Šia 
konstitucija buvo žadama 
Kinijos gyventojams visos 
pilietinės laisvės. Tačiau pa
žadėta laisvė liko tik ant po
pieriaus. nieko gera nedavu
si išvargusiems gyvento
jams.

Dabar faktinai Kinijoj 
yra diktatūros režimas. Val
džios vairą, turi savo ranko
se viena partija su maršalu 
Čankaišeiku pryšaky. Be to, 
Europos spauda pažymi, 
kad dabartinis režimas turi 
tendencijų tapti vieno Čan- 
kaišeko režimu. Todėl kal
bėti apie kokias nors pilieti
nes laisves netenka.

Kas dabar valdo Kiniją?
Formaliai Kinija valdoma 

centralinės Nankino vyriau
sybės su prezidentu čankai- 
šeku. Tačiau ji savo rankose 

; turi tik kelis apskričius. Kiti 
apskričiai kažkaip abejingai

Į

“GERKIT ALŲr
Berlyno prof. Gan siūlo 

vartoti svaigalus.
Praėjusių metų rudenį 

Drezdene buvo higienos pa
roda, kurioje Berlyno biolo
gas prof. Gan pasakė kalbą 
apie svaigalų vartojimo nau
dingumą. Jo kalba gydytojų 
tarpe sukėlė tikrą audrą.

—Gėrimas žmogaus orga
nizmui,—pasakė prof. Gan, 
—yra svarbesnis už maistą. 
Reikia pripažinti, kad ge
riausias visų gėrimų yra 
alus. Vienas litras alaus su
teikia penktą dalį baltymų 
kiekio, kuris reikalingas 
žmogaus organizmui į die
ną. Labai sveika išgerti bu
telis alaus prieš einant gulti. 
Tada visą naktį žmogus ra
miai miega.

Be to, alus mažina karštį,
būtinai reikalingas lengvai; 
susirgus ir norint padidinti 
kūno svorį.

Žindančios vaikus moti
nos turi kiekvieną dieną iš
gerti po litrą alaus. Maža- i 
mečiams vaikams alus taip; 
nat reikalingas.

—Svaigalų priešininkai, 
—pridūrė prof. Gan,—sten
gias įrodyti, kad alkoholis 
trumpina gyvenimą ir veda 
žmonių rasę prie išsigimi
mo. Tai yra netiesa, melas. 
Istorija munjs rodo kaip tik; 
priešingai.

Ticianas buvo didelis gir- į 
koklis, o išgyveno 90 metų. 
Gėtė ir Bismarkas mirė tu- 
ėdami 80 metų, nežiūrint, 

kad buvo dideli alaus mėgė-: 
jai. Pilipas Makedonietis — 
garsi istorinė asmenybė — 
buvo tipiškas alkoholikas. 
Bet jo' sunaus Aleksandro 
Makedoniečio' juk nepava
dinsi degeneratu (išsigimė
liu): Aleksandras buvo di
delis užkariautojas.

Po šios prof. Gan kalbos 
medicinos žurnalas “Deu- 
tsches Aerzteblatt” parašė, 
kad prof. Gan buvęs alaus 

i fabrikantų papirktas.
Prof Gan įsižeidė. Žurna- 

lo redaktorių prof. Folma- 
! na jis patraukė atsakomy
bėn už garbės plėšimą.

Teisme prof. Gan pareiš
kė, kad jis turi pilną teisę 
viešai pasisakyti tuo klausi
mu savo nuomonę. Jis pasa
kė. kad esąs alaus vartojimo 
šalininkas ir visai nebuvęs 
alaus fabrikantų papirktas. 
Gavęs tik 500 markių kelio
nės išlaidoms... Bet vėliau 
paaiškėjo, kad buvęs anks
čiau Hamburge prof. Gan’o 
biologinis institutas gauda
vo subsidijas iš “Alaus fab- 
ikantų sąjungos.”

Dabar prof. Gan'o insti- 
utas perkeltas į Berlyną ir 
šlaikomas valstybės pini

gais.
Teismo sprendimas paaiš

kės vėliau. “L. Ž.”

žiuri i Kankino vyriausybę, 
o treti — viešai jai priešina
mi.

Dabar Kankino valdžia 
yra vienintelės politinės par
tijos Kinijoj rankose. Ši par
tija vadinasi “Kuomintan- 
gas.”

Europoj ir Jungtinėse Val
stijose mokslus ėjusi Kinijos 
jaunuomenė, grįždama i sa-

fale galėsim ir raplaną nusi-
: pirkti. Taigi aš atėjau pas 
tave, kad tu parašytum jai 

į gromatą nuo manęs ir pasa
kytum, kad ji su Petrone ir 
kitomis “Tėvvnės” mergo- 
mis už dyką nesifaituotų. ale 

kaip tu skaitai' čedytų savo štvmą dėl regli i—x__ norįu jaj su_
ko žinai, tai aš norėjau, kad ■ rengti su Dempsiu arba su (

—Da meška girioj, o tu. vo tėviškę parsivežė ir revo-

—Tegul bus pagarbintas.
Maike!..

—Labo ryto, teve! O kur 
taip uždusęs bėgi?

—Bėgau tavęs jieškot.
—O ką norėjai pasakyt 

man. tėve.
—Maike, I 

visokias knygas ir daug vis- į faito. katrą aš 
ko žinai, tai aš norėjau, kad ; rengti su F 
tu man pasakytum, koks yra! Smėlingu, 
geriausis Amerikoj armobi
las.

—O ką tu. tėve, vadini
“armobilu”? Aš nežinau, ką iš tavo planu niekas neišeis, 
tai reiškia. j Juk negražu moterims muš-

—Nagi tokia brička, ką tis.
be arklio važiuoja! Tik pa-i —Taip, vaike, man ir za- 
triubi.ja ir eina. Ar nežinai? kristijonas sakė. Sako, jeigu 

—Tu kalbi turbut apie jo boba pradėtų taip varja- 
automobilių. tėve? (vot ir kitus žmones kan-

—Šiur, Maike! { džiot, tai jis jai apinasrį už-
—O kodėl tau. tėve, tokie dėtų, kad negalėtų niekam 

dalykai parupo? . demičiaus padaryti. Ale jis
—Aš, vaike, pastanavijau yra da grinorius ir apie to- 

įsitaisyt sau amerikonišką kius daiktus nieko neišma- 
tno. Amerikoj tokius žmones 
į myli. 1 
jžiurėk. Dempsis
Į rium tapo. Šarkis irgi pra
badote jo. Jeigu aš turėčiau 
tiek sylos, kiek razumo, tai 
aš jau senai bučiau f alto
rius. Ale bėda, kad man 
trūksta kvapo. Kiek kartų aš 
trajinau airišku į akį su
duot. tai vis gaudavau atgal 
per abidvi akis ir ant galo 
policmanas mane vis i džėlą 
nuvesdavo. O Zosės, žiūrėk, 
nenuvedė.

—Na. lik sveikas, tėve. 
Man jau reikia eit.

—Veidiminut, Maike. Pa
rašyk man gromatą pas Zo
sę/

—Neturiu laiko, tėve.
—Olrait. gali sau eit: 

man zakristijonas parašys.

Gudri Darbininke.
_______________ (Pasaka.) __________________k 
Senovės laikais Žemaičių tus grudus pradėjo galvoti, 

žemeje gvveno turtingas, ar gali būt iš darbininkų pro- 
i dvarininkas. Jis turėjo tik tingų ir gudrių žmonių? No- 
i viena sunu. Mirdamas jis-rėdamas patirti da daugiau,

...

■.i

f tinrni ir fnidriu žmonių? No- 
, . ~ O ~£ O *■ <-

’ fo/1 o n c /l o rl mirrmil

“Veski jis ištraukė dvi strogas linų 
• ir padavė seniui. Nešk, sako, 
! lai tavo duktė išaudžia šim- 
’ tą mastų drobės.
i

Senis ir vėl bėdoj. Mat, 
visą savo amželį nieko ne- 

i protavo, apart darbo ir po
terių, todėl manė, kad jau 
bus galas.

i Bet duktė ištraukė-du vir
bu iš šluotos ir sako: nešk 
ponaičiui, tepadirba stakles 
ir muštuvą, kad galėčiau 
drobę austi.

pasišaukė jį ir tarė: 
ūkį taip, kaip aš vedžiau. 
Neimk turtingos pačios, bet 
imk protingą. Rinkis iš tūks
tančio. Daugiau patirk jos 
motiną, o duktė pati tave su
pras. Nežadėk nieko pirš
liams. Neduok tėvams dova
nų, kol nebusi, vedęs. Nero
dyk savo meilės pirma, negu 
mergina parodys. Neik tie
siai, kur kelio nežinai. Ne
tikėk tam. kuris daug kalba. 
Neteisk nieko vakare. Vi
suomet atsimink, kad be mo
teries meilės nebus žmoni
jos, ir kad be apsirikimo ne
bus tikrenybės. Neimk nak
vynės pas jauną ponią, kur 
senas ponas. Nebūk links- 
njas su pirmu pasimatymu. i važiuota ne nu ir

I

i
liucines idėjas. Šios idėjos 
tuojau prigijo pietinėj Kini
joj. Viso to rezultate, gar
sus “Kinijos Leninas,” dr. 
Sunjatsen. sukurė politinę 
partiją Kuomintangą. Kuo- 
mintangas tapo griežta re
voliucine partija. Ji atkak- 

I liai kovojo prieš monarchi- 
! jos atstatymą Kinijoj.

i 
Šiaurinė krašto dalis reakci

nė ir pietų revoliucijoms 
nepritaria.

Kovodama Kuomintango 
ką gerai faituojasi. i Pani-ia už ?avo ide>s įr sie- 

Dempsis milionie- jkimus- nradeio su reakcine
if
i

j tėve, jau norėtum jos kailį 
parduot. Man gi išrodo, kad

I

Įsitaisyt s 
vigadą. Reikia nors ant se-( 
natvės poniškai pagyvent.

—Bet tu nemoki automo-- 
bilium važiuot, tėve.

—Nevermai. vaike: aš pa- 
sisamdysiu nygeri šoferį.

—Kaip tu. tėve, gali auto- 
mobiliri pirkti ir šoferį sam
dyti. kad tu neturi iš ko 
žmoniškai apsirengti?

— Cit. vaike, pinigų bus. 
Aš jau viską išfigeriavau.

—Gal manai kokį banką 
išplėšt?

—Ne. Maike. į banką aš 
neičiau, ba perdidelis rizi
kas. Aš turiu daug geresnį 
skyma. Ar tu girdėjai. Mai
ke. apie faitą “Tėvynės” re
dakcijoj?

— Taip, skaičiau “Kelei
vyje”.
' —Na. o kaip tu rokuoji. 

Maike. ar Zosė ne gera fai- 
torka?

—Tokių dalykų aš negi
riu. tėve. Muštynės, tai ne
kultūringų žmonių darbas.

—O ką aš kėrinu, ar tai 
kultūringas darbas, ar ne, 
bile tik moka gerai į akį pa
taikyt. Jes, Maike, tu nesi- 
raukyk: ji yra smat boba, 
kad viena sufaitavo tris mer
gas ir du vyru. Tiktai ji dur
na. kad visą savo štvmą iš
leidžia “Tėvynės” redakci
joj. Bet užtai, vaike, čia aš 
jai reikalingas. Aš pridėsiu 
savo razumą. o ji savo svlą. 
ir mes surengsime tokį faitą. 
kad visas Najorkas eis žiu 
rėt ir pinigus mokės. Jes. 
Maike. musų Šarkis jau pra
dėjo išeit ant bomo: jau nei 
vieno airišio neparmuša- 
taigi čia kaip tik geras čen- 
čius Zosei užimti jo pleisą i? 
pakelti lietuvių tautos var
dą. Aš busiu jos menedžeris 
ir mes pasidarysim gražaus 
pinigo. Bus netik armobilas,

KANADOJ ŽUVO 15 BE
DARBIU.

Netoli Montrealo pereitą 
nedėkiieni buvo šitoks atsi
tikimas. Apie 40 bedarbių 
cdėjo prie Lachinco kanalo 
vartų ir vieni jų prausėsi, ki
ti užkandžiavo. Staiga vie
nas laivas per neatsargumą 
itsimuše i kanalo užtvarą ir 
■pramušė ją. Vanduo pasipy
lė žemyn ir stačiai ant tų be
darbių. Nusigandę vieni jų 
nusitvėrė už stulpų, o kiti 
buvo srovės nunešti linkui 

-’t. Lavvence upės. Manoma, 
ad tuo budu žuvo apie 15 

bedarbių.

Liepos mėn. 8 d. Žagarės 
■pylinkėję siautė baisi aud 
a, kuri tęsėsi vos kelias mi
tutes. bet per tą laiką išro
vė bei nulaužė daugybę me
džių, nunešė stogų, sugriovė 
trobesių. Nukentėjo taip pa' 
r javai. Nuostoliai milžiniš 
d.

I
I 
I 
į partija už savo idėjas ir sie
kimus, pradėjo su reakcine 
šiaurinės Kinijos dalimi ka
rą.

šiaurinė Kinijos dalis gy
vendama visai kitose geo
grafinėse, ekenominėse ir 
socialinėse aplinkybėse, bu
vo daugiau konservativi ir 
patriarchalinė. Ji buvo visai 
priešinga revoliuciniams pie
tinės Kinijos, o ypatingai 
Kuomintango partijos sieki- 
mams- »I Kantonas vra rimčiausias

Prasidėjo pilietinis karas. Kankino priešas.
Laimėjo pietų Kinijos dalis. 
Buvusią sostinę Pekiną už
ėmė Kuomintango kariume
nė. Nuo to laiko Pekinas nu- veikia gausingi komunistų 
stojo būti Kinijos sostine, būriai, kuriuos Maskva re- 
Vostik pietiečiams laimė- mia pinigais ir ginklais, 
jus karą. Mandžurija pripa- Prieš juos Kankino vyriau- 
<ino Kankino vyriausybę.

Laimėjimas buvo tik lai
kinas. Nugalėtasis maršalas 
Čansolinas, o po tuo jo sū
nūs čangsulianas faktiškai 
liko senųjų šiaurinės Kini
jos dalių valdytojas. Jie rė
mėsi gerai organizuota ir 
drausminga Mandžurijoj su- 
inkta kariumenė.

Priešų spaudžiami, visgi 
kiniečiai ėmė vienytis.

Tuo tarpu pietiečiams ap- tame darbe juos pralenkia, 
uptiems priešų iš visų pū
dų, buvo permaža jėgų, kad 
butų galima ne žodžiais, o 
larbu priverst nusilenkt 
taurines provincijas.

Po ilgų kovų, pagaliau, 
nusistatė šiokia tokia lyg- tu išbristi iš keblios savo pa
tvara pietinės ir šiaurinės dėties, jai, kaip ir kiekvienai 
Kinijos fronte. kitai valstybei, reikalingos

Formaliai Čangsulianas milžiniškos pinigų sumos, 
pripažįsta Nankino vyriau- Jei Nankino vyriausybė 
ybę. Bet faktinai jis yra ne- turėtų pakankamai pinigų, 
nriklausomas šiaurinės Kini- ji trumpu laiku grąžintų Ki- 
'os valdytojas. Svarbu, ta- nijai ramumą ir tvarką. Bet 
čiau, jog abi kariaujančios Nankino vyriausybei pinigų

Sunfo (Sun-

i

Ponaitis matydamas ne- t *

i
i

Kova su komunistais.
Visoje eilėje provincijų

sybė veda ilga ir atkaklią 
kovą, kuri iki šio laiko dar 
nedavė tinkamų rezultatų. 
Kartu su komunistais veikia 
ir didelės banditų gaujos, 
prisidengdamos komunizmo 
c balsiais. Dėl komunistų ir 
banditų vartojimo tokių pat 
šukių ir metodų, juos sunku 
vienus nuo kitų atskirti.

Banditai pasitenkina tik 
plėšimais ir užmušinėjimais 
atskirų asmenų. Komunistai

Jie plėšia ištisas apylin
kes ir žudo masėmis “nepa
klusnų buržuazinį elemen
tą,” kursto valstiečius prieš 
vyriausybę.

Kad Kinija greičiau galė-

i

, ■* ' važiuota, ne nuoga ir neap-
Mažai žadėk, beL vi>ką pil-ir atsistotų tarpe 
dyk. Nemeluok savo zmo- vartu
nai, bet paslaptį pasilik sau. T--/ . . . x ,
T .oilrvk mntpri 117. ruiiIp n 1 U L} Saulei tekant

ISPANIJOS VADAS.

Alejandro Lerroux, dabarti
nis Ispanijos užsienio reikalu 
ministeris. manoma busiąs nau
jas respublikos prezidentas ar
ba ministeris pirmininkas, nes 
rinkimuose gavęs daug balsų. 

! (Ispanijos prezideitįas bus ren- 
j karnas priėmus Steigiamam Sei- 
jfnui konstituciją.)

Laikyk moterį už saulę, o 
vaikai bus žvaigždės. Ne
pradėt kito darbo, vienoj 
nebaigęs. Nemokyk to, kasi 
nesimokina. Nenustumk to, į 
kas pagalbos prašo.”

Tėvui mirus, vaikas pra-j 
dėjo mąstyti apie naują gy-Į 
vėnimą ii- tvarkytis pagal i 
<avo išmanymą. Bet jam ne-1 
sisekė. Tada atsiminė, ką 
tėvas sakė. Iš teorijos nieks 
neišeina, reikia praktikos. 
Jau buvo atleidęs senesniuo
sius savo darbininkus, taipgi 
:r vieną senelį su dukteria, 
išdirbusį visą amžių.

Bet duktė ėmė raminti tė
vą, sakydama, kad senas po
nas buvo geras, bus ir jauna
sis geras. Ponaitis mus geraiį 
žino ir jis neapleis. Bet se
nelis sako, kad jam darbo 
nebėra, nės jis personas. •

Duktė užtikrino tėvą, kad 
dvare vra visokiu darbu. Sa- •z V
ko, eik ir sakyk, jeigu kito 
laibo nėra, tai tegul duoda' 
kam nors skūrą lupt. Ponai
tis išgirdęs taip senį kalbant, 
klausia, kas taip pamokino. 
Duktė, sako senis. Ponaitis 
paėmė virintų kiaušinių ir 
sako, jei tavo duktė tokia 
mandri, tai teišperina viš
čiukus.

Tėvas eina namo verkda
mas su kiaušiniais; bet duk
tė nenusisiminė. Ji išvirė du 
grudu miežių ir padavė tė
vui : nešk, sako, ponui, kad 
išaugintų miežių 
kams lesinti.

Ponaitis pamatęs išvirin-

viščiu-

jau ji buvo vartų tarpe, ant 
i ožio mezginėj įsėdus. Žmo- 
• nės juokės iš jos, bet ponai
tis suprato, kad ji gudri mer- 
į gina, pakvietė pas save ir 
■sutiko vesti ją. Bet tokiom 
■ išlygom, kad ji neteistų nie- 
i ko be jo. Laikams bėgant 
į viskas mainos ir visko atsi
tinka.

Užeina du mekleriai po
nui nebūnant namie, prašo 
ponios išrišti jų nesutikimus. 
Ji aiškinąs negalinti, bet 
mekleriai perkalbėjo ją. Bet 
jos sprendimu abudu buvo 
nepatenkinti ir užbėgę po
nui už akių ėmė skųsties. 
Kaip paprastai yra, kas 
daug kalba, tas daug ir nori. 
Ponas pamatęs savo pačios 
sulaužytą priežadą, liepė jai 
apleisti namus, pasiimant 
kas geresnis. Ji suprato vy
ro rūstybę, bet nepamiršo 
savo gudrybės. Padariusi at
sisveikinimo vakarienę, ji 
taip savo vyrą privaišino, 
kad jis kietai užmigo. Už
migusį jį pasiėmė ir išvažia
vo. Ponas pabudęs stebisi, 
kur jis. O ponia jam ir sako: 
“Man nėra geresnio daikto 
už tave, tai ir pasiėmiau ta
ve.”

Tada ponas atsiminė tėvo 
žodžius: “neteisk nieko va
kare ; be moteries meilės ne
bus žmonijos; be apsiriki
mo nebus tikrenybės.”

Tada apsikabino savo my
limąją žmoną ir sugrįžo na
mo, prisiekdami daugiaus 
neįsileisti mckleriu i dvarą.

Yla.

i
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Įvairios Žinios
Sovietų Rusija 

Ginkluojasi.
Rusijos Studentams 

Negalima Vesti.
Dorogomilansko studentų

Nežiurint to, kad Rusija bendrabučio vedėjas išleido 
gyvena sunkiose ekonomi
nėse apystovose, ji, kaip iš
sireiškė anglų konservato
rių partijos lyderis Baldwi- 
nas, “ginkluojasi iki dan
tų”.

Militarizuojami ne tik 
“kolchozų”, “sovehozų” ir 
fabrikų darbininkai, bet ir 
mokslus einanti jaunuome
nė.

Komunistų 
organas 
Front” rašo:

“Kariškas jaunuomenės 
parengimas turi būti Įtrauk
tas Į mokslo programą. Di
džiąją savo pamokų dalį 
kiekvienas Akademijos mo- duslus studentus administra- 
kytojas privalo pavesti karo tyviu budu išsiųsti iš bend- 
mokslui. Akademija pirmoj labučio” ir pavedė milicijos 
eilėj turi rūpintis krašto ap- viršininkui Įvykdyti teismo 
sauga.” i “

Toliau laikraštis priduria, 
kad “kiekvienoj jačeikos” i 
daly turi būti tas klausimas ' 
nuodugniai apsvarstytas ir ‘ 
imtasi atitinkamų priemonių 
militarizuoti visą Sovietų 
kraštą.

Svarbiausiu militarizaci- 
jos ir strategijos punktu lai
koma Maskva.

Maskvos Sovietas jau iš-, 
rinko specialinę komisiją,1 
kuri vadovaus visam Rusi
jos militarizavmo darbui, ’ 
tokiu obalsiu: “Visuotinė

toki Įsakymą:
“Korpuse 7 nr. gyvuliams 

ir vedusiems studentams gy
venti užginta.”

Vedusiems studentams 
davė laiko iki gegužės mė
nesio pradžios. Kada atėjo 
paskirtas laikas, gyveną 
bendrabuty vedę studentai 
atsisakė išsikraustyti. Bend
rabučio vedėjas perdavė 
juos teismui reikalaudamasAkademijos

“Teoretičeskoj išsiųsti juos, kaipo “pašali
nius asmenis” ir “svetimą e- 
lementą.”

Teisėjas bendrabučio ve
dėjo reikalavimą rado teisė
tu ir išnešė rezoliuciją: “Ve-

Paruoštas Orlaivių Atakai Laivas.
KELEIVIS

i PAJ1ESK0JIMAI. Dėl Tų, Kurie 
Yra Silpni

Žmonės, kurie yra silpni, liguisti ar 
nusikamavę, ras Nuga-Tone past -bė-

| kų ir jėgų. Jis išvalo kūną nuo ligų . . — ---------- įr suteifcią
I naują jėgą nervams ir raumenims, 
j Nuga-Tone milionams vyrų ir mote- 
I rų suteikė geresnę sveikatą ir dides
nį stiprumą. Jis pagelbės ir jums. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas netu
ri jo, paprašykite jį užsakyti dėl jus 

Į iš savo urmininko.

PARSIDUODA FARMA.
76 akerių, beveik visa dirbamą iš

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

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

I
! —:----į Pajieškau Karolio Štenderio (angį.
Ch:-s. Stender) prieš karą gyvent
Chicagoj, III. ir dirbo aptiekose. Pa-i . . . - . . ...-
eina nuo Pandėlio—Rokiškio. Prašau , Įlna“ XaAS'aI,L 
atsiliepti arba žinantieji apie jį pra-1 . • -

t neši i'e kur jis klajoja. Yra labai i Pen*’ atgaivina organus 
svarbus reikalas iš Lietuvos. (32) '<■

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

JUOZAS BUDREIKA iš Dudiškių 
vienkiemio, Viešintų parapijos, a va
žiavo Amerikon 1913 m., gyveno Wa- 
terbury, Conn. Kurie žinot kur jis 
dabar randasi, prašau pranešt jo ad
resą. ANTANAS BUDREIKA,

Vilią dėl Cerro, Calle Mejico 225
Montevideo, Uruguay.

Pajieškau pusbrolį Kazimierą Mik- 
šėną, paeina iš Panemunėlio parapi
jos, Alaškėnų kaimo. Jeigu pranešėt 
tikrai kur jis randasi gaus $25.00. 
Prašau jį patį atsišaukti. (33) 

PETER GRAŽIS
31 Sutton pi. So. New Y’ork, N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Bronaiko, 
jau 30 metų kaip nesimatėm, 18 me
tų kaip nesusirašome. Seniau jis gy
veno Monte Carlo. Jeigu kurie žino 
1 ur jis randasi, prašau pranešti, už 
pranešimą atlyginsiu. (32)

ONA BRONAIKIUTĖ
599 Archambault St., Montreal, Gan.

I t 
I

sprendimą.
Studentai kreipėsi pas in

spektorių. -Bet ir tas jų skun
dą atmetė ir taikos teisėjo 
sprendimą pripažino teisėtu.

“Raudonosios armijos ka
reivis gyvena tris metus be 
žmonos, todėl ir studentai 
turi taip gyvent. Nereikia 
studentams su moterimis 
gaišti laikas”.— Taip rašo 
SSSR laikraštis “Pravda”.

Senas Amerikos karo laivas, naikintojas “Stoddert”’, buvo išleistas Californijos pakrašty 
ant jūrių ir iš tolo valdomas su radio pagalba, o šeši orlaiviai jį bombardavo. Tuo budu orlai
viai yra pratinami mėtyt bombas Į priešo laivus. Ant šito laivo kaminų matosi geležinės kepu
rės, kad kokia bomba neįkristų į kaminą ir nesuardytų laivo mašinerijos, pakol pratimai da ne
pasibaigę. Visi šitie dalykai rodo, kad Amerika nori būt gerai pasiruošusi karui.

APSIVEDIMAt

PARSIDUODA FARMA.
Gera žemė, visa apsodinta visokiom 

daržovėm, netoli miesto, 3 mailės, ant 
šteito kelio; gedąs gyvenamas na
mas 9 kambarių, barnė didelė, višti- 
nin1 as; 1 arklys, 5 karvės ir telyčia, 
2 didelės kiaulės, vištų ir visi far
mos Įrankiai. Gražus s >das prieš far- 
mą. ' ' " ‘ 2
000. Kurie norite galite apžiūrėt ar
ba ............ ~

Kaina $4,500; reikia įnešt $2,-

klauskite. Turiu greitai parduot. 
(37) 

AI EX PALUBINSKAS
Grosvanttrdalle Road, Box 66, 

DUDLEY, MASS.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odą niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin
kimą, išnaikint i'pleiskanas, galvos o- 
dos niežėjimą ir kaip užaugint greitu 
laiku Naujus. Storus. Tankins ir 
Gražins Plaukus. Norint informacijų 
prisiųsk markę (35)

•L. J. CECHUS,
201 North WeUs St. Boom 600

Chicago, III.
i

Pajieškau moteries už gaspadinę 
arba apsivedimui. Geistina kad butų 
tarp 30 ir 40 metų amžiaus, gera šei
mininke ir be vaiky. Aš esu 42 rne’y 
amžiaus, turiu 2 dideliu vaiku, namą 
ir 2 akru žemės, mieste.

JOHN MIKULSKIS
119 Lynnfield st., Peabody,

(32)

Mass.BEDARBIŲ DEMONST
RACIJA VILNIUJE.

i Iš Vilniaus praneša, kad 
tenai Įvyko didelė bedarbių 
demonstracija. 500 žmonių 
minia susirinko prie vaiva
dos ramų ir ėmė Į juos mėty
ti akmenimis. Bedarbių de- 

. . ... - legacijai, kuri apsilankė pas
aukštų valdininkų. Visiems. vaivadą, buvo pareikšta, jog 
jiems susirinkti buvo pritai- vaivada per 4 dienas rasiąs 
syta aukšta tribūna, iš ku-į darbo 500 žmonių. Delega- 
rios jie galėtų Į žmones kal-icija sugrįžo ir pranešė be- 
bėt. Bet prieš pat iškilmes; darbiams vaivados atsaky- 
pastebėta, kad tribūnos apa-i ką. Minia vis dėlto nesiskir- 
čioje yra paplauti visi bai-j stė, bet komunistų agituoja
mai, taip kad sulipus tenaij rna vėl ėmė mėtyti akmeni- 
karaliaus šeimynai su gene-! mis Į vaivados ramus. Be- 
rolais, tribūna butų sugriu-Į darbiai taip pat apmėtė ak- 
vus ir visi jie gal butų užsi- menimis ir raitosios polici- 
mušę. Kas tai padarė, neži- jos būrį. Keletas policinin- 
nia.

PASIKĖSINIMAS ANT 
BELGIJOS KARALIAUS i 

GYVYBĖS.
Pereitą nedėldieni Osten- 

do mieste buvo atidengimas 
paminklo buvusiam Belgi
jos karaliui Leopoldui. Iš
kilmėse dalyvavo dabartinis 
karalius su šeimyna ir daug

Kaip Alfonsas Jau
čiasi Be Sosto.

Apie buvusį Ispanijos ka-; 
ralių Alfonsą laikraščių re
porteriai paduoda tokių ži
nių:

Alfonso charakteris esąs 
i visai pasikeitęs. Jis nusimi
nęs, tylus. Kai kada ištisas 
dienas nepratariąs nė žo
džio. Visas jo užsiėmimas— 
peržiūrėti du kartu Į dieną 
gaunamus laiškus, Ispanijos 
laikraščius ir kitą korespon- 

‘ i denciją. Emigrantų “politi- 
ika” Alfonsas .neužsiimąs. 
Visą savo laiką jis pralei
džiąs atydžiai sekdamas Is
panijos spaudą.

Karalienė taip pat pasi
keitusi. Ji smarkiai suliesė
jusi, nervuota ir dažnai kar
tojanti, kad nereikėję va
žiuot iš Madrido.

Žodžiu, buvusio Ispanijos 
karaliaus šeima gyvenanti 
vienumoje, atsisakanti nuo 
visokių pramogų, ir priimi
nėjanti Į savo buveinę, Fon- 
tenblo vilą, tik du ar tris a- 
ristokratus, kurie drauge su 
karalium išbėgo iš Ispanijos.

(Alfonsas dabar gyvena 
Francuzijoj).

SLIVNO KALINIŲ 
MAIŠTAS.

Apie kalinių maištą Bul- 
militarizaciia —tre- garD°j pranešamos šios Rusijos militanzacųa —je smulkmenos Maištas Įvyko

riausias atsakymas imperia
listams”.

Rusijos jaunuomenė mo
koma, kaip ji turi reaguoti Į 
pasaulinį krizi, Į bruzdėji
mus Įvairiose Europos vals
tybėse.

Be to, bolševikai ne tik 
neužsigina, kad netvarka 

- Kinijoj yra jų darbas, o dar 
giriasi. Girdi, tai “busimoji 
jėga,” kuriai diktuoja Mas
kva.

> pietų Bulgarijoj, Slivno — 
‘Įėjime. Grupė kalinių, su
grodama i celes iš kasdieni
nio pasivaikščiojimo, staiga 
užpuolė sargybinius ir at
ėmė iš jų ginklus. Paskui jie 
atidarė celes ir paleido kali
nius. Užaliarmavus kalėji
mo sargybą, maištininkai, 
kurie jau buvo išbėgę iš ka
lėjimo aptvaro, buvo apšau
dyti. Tarp sargybinių ir kali
nių kilo smarkus mušis, ku
rio metu 5 kaliniai buvo už
mušti ir keliasdešimt žmo
nių iš abiejų pusių buvo su- 
šeista. Pastiprinimui atvy
kus, tvarka buvo sugrąžinta.

i Paskui patyrus, kad daug

BURTININKAI GERAI
PELNU AS.

300 visokių monelninkų 
puikiai gyvena.

Pittsburghe 4 policistai . _
šnipinėjo ir sekė Įvairius kalinių trūksta, kareiviai ap- 
burtininkus. Dabar jie patie- i 
kė sekanti raportą:

25 burtininkai yra vyrai; 
jie vartoja kristalus ir arba
tos lapus atpasakojimui 
žmogaus ateities. Kiti varto
ja kortas, o dar kiti skaito 
iš delnų. Palyginamai, kur 
čigonai būdavo patenkinti 
25c. arba 50c., šitie burti
ninkai ima po $1.00 ir net 
$3.00 už vieną būrimą. 
Kai kurie burtininkai išsi
dirbo ratelius nuolatinių lan
kytojų ir net šiuo didelės 
bedarbės laiku jie padaro 
nuo $10.00 iki $25.00 Į die
ną.

Kaipo geriausis raketie- 
ris pasižymėjo tūlas juod- 
veidžių kunigužis ant Wylie 
avenue, Pittsburghe. Jis už
laikė mokyklą, kurioje mo
kino kaip reikia burti. Kur
sas kainavo $50—Įstojimas 
$5.00 ir $3.00 už lekciją. 
Prie to jis pardavinėdavo 
“meilės lašus,” “zuikio ko
jas” apraganavimui, lazdas 
“išvvt velnius” ir Įvairius 
kitokius daiktus, kurie ge
ram burtininkui reikalingi 
praktikoje.

Tai tokias naujienas mes 
šiandien girdime musų civi
lizuotame krašte.

supo visą miestą, kad pabė
gę kaliniai negalėtų išbėgio
ti Į apylinkes.

DAVATKŲ NAMUOSE 
SUDEGĖ 39 ŽMONĖS.
Užpereitos pėtnvčios naktį 

Pittsburgho davatkų na
muose kilo gaisras. Davat- 
kynai visuomet yra atsilikę 
nuo moderniškų įtaisymų, 
todėl kada tik juose kįla ug
nis, visada sudega visi ka.ip 
žiurkės pečiuje. Taip buvo ir 
čia: 39 žmonės sudegė visiš
kai, o 250 baisiai apdegė ir 
gal apie pusė iš ju turės mir
ti.

ANGLIJOJ MAŽIAUSIAS 
GIMIMŲ SKAIČIUS.
Per paskutinj Anglijos 

gyventojų surašymą paaiš
kėjo, jog Anglijoj gimimų 
skaičius yra mažesnis, kaip 
bet kurioj šaly, išskyrus Šve
diją. Dabartinis gimimų 
skaičius negali palaikyti 
Anglijos gyventojų skai
čiaus vietoj: ateity gyvento
jų skaičius turės mažėti. Be 
Londono ir Birminghamo, 
daugiau kaip milijoną gy
ventojų turi Liverpoolis ir 
Manchesteris.

NENORI FAŠISTINĖS 
ŠVIETIMO TVARKOS.
Washingtono politikie

riai agituoja, kad Kongre
sas išleistų Įstatymą, nuro
danti, kaip turi būt vedamas 
švietimo darbas Jungtinėse 
Valstijose. Bet švietimo ko- 
misionierius tam labai prie
šingas. Jis sako: “Jei Kong- 
•esas pradėtų leisti švietimo 
statymus, tai reikštų, kad 
Amerikoje Įvedama Rusijos 
sovietų arba Italijos fašistų 
varka mokykloms. Švieti- 
no nacionalizacija reikštų 
panaikinimą demokratijos 
nusų mokyklose. Prie prezi- 
lento kabineto tuojaus rei
kėtų Įkurti tam tikrą depar- 
amentą, pastatyti švietimo 
;ekretorių (ministeri), ir 
skiriamas tam reikalui milio- 
įas dolerių butų išmestas vi
sai be reikalo.”

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
GOLFININKĄ.

Lošiant golfą Alabamos 
valstijoj trenkė ir užmušė 
jolfininką C. S. Jacksoną.

TRYS VĖLIAUSIOS ŽYMESNYBES

kų ir 16 arklių buvo sužeis
ta. Policija suėmė keliasde- 
šimts demonstrantų, kurių 
tarpe yra keletas komunistų 
agitatorių.

Latvių burinis laivas “Gai- 
dala” Rygos Įlankoj sugavo 
banginį. Specialistai pripa
žino, kad sugautas banginis 

' priklausė prie nordkater 
banginių giminės. Tos rū
šies banginiai labai retai pa
sitaiko Baltijos juroj. Su
gautas banginis atiduotas Į 
mokyklų muziejų.

I

Kaye Don
Pagarsėjęs anglų sportininkas, 
padaręs motoriniu laiveliu 110 

mylių Į valandą.

Charles de Chambrun
Francuzų paskirtas naujas am
basadorius Jungtinėms Valsti

joms.
Thomas J. Houston

Šiaurės Amerikos Shrinerių or
ganizacijos išrinktas vadas.

Šio panedėlio vakarą nuo 
perkūnijos ir karščių Mass. 

į valstijoj žuvo 4 žmonės.
Artistas Babravičius Lie

tuvoje susilaukė sunaus.

Pajieškau moteries apsivedimui ne 
jaunesnės 35 metų ir kad turėtų kiek 
pinigų- Aš esu našlys 50 metų, turiu 
farmą 105 akeriai geros žemės ir 'ge
ri budinkai; farma verta $15,000, 3 
mailės nuo didelo miesto. Taipgi tu
riu napią. Kuri moteris mylėtų gy
vent ant farmos, gera proga. Malonė
kit parašyt.

PETRAS BALUNAS
302 So. Adams St., Wilmington, Dėl.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio nuo 35 iki 45 metų; aš esu 
mergina 31 metų. Plačiau paaiškinsiu 
per laišką, kiekvienam duosiu atsaky
mą. A. L.
728 Douglas St., Saginaw, Mich.

PRAŠYMAS. -
Gerbiami West Hanoweriečiai, ge

ros širdies žmonės! Gal kurie esate 
matę kas nuo mano loto vaginėjo: 
žviras išsemtas, kuris man kainavo 
$30; rožės išravinėtos, budelės atlu
pi nėtos; 220 galionų tanka dingo, ir 
daug kitokių daiktų prapuolė. Girnos 
suvarytos šulinin. Geros- širdies žmo
nės. kurie tikrai nurodysit kas tą 
padarė, skiriu $25 dovanų. Prašau 
pranešti šiuo adresu: (33)

A. GULBEN
731 Chandler St., Worcester, Mass.

NORITE ŽINOT
1, Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- 
, ką Krystalą,” su kuriuom dasižino- 
! šit savo Ateitį ir I^imę ir viską, ką 
I norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke- 
I lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki: w (32)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk 9, 

CHICAGO, ILL.

I

BALTIMORE. MD.
Petras Sinusas, šiuomi pranešu ma

no gerbiamiems kostumeriams, kad i 
aš persikėliau į naują vietą po num.

1 1327 W. Baltimore street. Naujoj vie
toj parduosiu viską pigiau. Geriausią 
lietuvišką Trejanką, visokias žoles ir 
šaknis. Receptus Sutaisau atsargiai. 
Visiems, kuriems bus reikalingi vais
tai ar šiaip kokie niedikomentai, už
eikite. PETRAS SINUSAS

1327 W. Baltimore st., Baltimore, Md

PAMIŠĘS MAINERYS UŽ
MUŠĖ 5 ŽMONES.

Mercer, Pa. — Išėjęs iš 
proto pereitą sąvaitę čia vie
nas mainerys pasiėmė revol
verį, šautuvą ir pradėjo šau
dyt žmones. Visų pirma jis 
nušovė savo žmoną ir jos se
serį, paskui nuėjo pas kai
mynus ir užmušė motiną su 
vaiku, išėjęs gatvėn nušovė 
dar viena asmeni ir 3 žmo-i D ., .. ~. .—
nes sužeidė. Bet paskui jis Darb,n,nk“
buvo pats peršautas ir suim- ,.an.t ^armM- Tur mokėt 
tas. Jis vadinasi Marko De- 2elztL.taryes-Lr J?'1“5 far' 
mofonti. Suimtas jis sakosi 
išėjęs iš galvos nuo gėrimo, 
kurio jam uždavusi viena ( 
moteris.

Bulgarijoj buvo toks atsi
tikimas. Trįs vaikai iš Vadi
nos nuėjo i Dunojų žuvauti. 
Staiga jų valtį pradėjo ata- 
kuot didelis šamas. Iš pra
džių jie mėgino nuvyti jį irk
lais, bet tolyn jis darėsi vis 
atkaklesnis ir vaikai pradė
jo irtis arčiau prie kranto. 
Šamas juos vijosi. Bet vie
nas geras smūgis per galvą 
jį apsvaigino ir jis buvo iš
trauktas krantan. Jis svėrė 
256 svarus.

PARSIDUOD A RESTOR A N AS
Geroj vietoj, tarp daugelio fabrikų. 

Biznis eina gerai Priežastį pardavi
mo sužinosit pas savininkų, 
norite įsigyt gerą pelningą 
kreipkitės sekančiu adresu:

ALEX DAPšIS
31 Hudson are., Brookyln,

Kurie 
bizni,
(33)

N. Y.

Reikalingas Darbininkas

VISŲ ŽINIAI.
Už 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, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminią 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.
Pa j ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišes. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografija ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MA8S.I

Ypatingai dabartinė* krikščiony bča gadynėje betariama tarttg 
perskaityt, nea tik tada gale* aiškiai sapraati Otava tatiauag.

Knyga didelio terauto. tari 271 paalapį. Kaina poptoroa andatite 
—11.00; audimo apd. — I1.2S. Pinigui galima aiiad popieriai domi 
arba "Money Orderį.” Adreonotat eekanėiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, South Bogton, Maaa.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

mos darbus. P. Karlevitz 
i R. D. 2, Otego, N. Y.

HAMMOND, IND. 
Dirbtuvės uždarytos, 

laikai blogi.
Nekurios dirbtuvės metai 

laiko kaip nedirba, žmone- 
liai, kurie turėjo susitaupę 
centą-kitą, tai užsidarius 
bankams, neteko. Kurie gy
veno tik ta diena, tai jau se
nai elgetauja. Nekurie lietu
viai užkertėj susikalė iš vi
sokių blėkų budelias ir tose 
gyvena. Valgyt pasirenka 
kur bagočiai nesuvalgo. Pa
sigerinant nieko nesimato. 
Hammonde buvo 7 bankos, 
4 užsidarė ir nunešė daug 
darbininkų sutaupų. Vienas 
lenkas, 5 vaikų tėvas, negau
damas darbo prisigirdė upė
je. Vietinis. I

Senovė* Lietuvis ftiirvč**



DAR APIE MUŠTYNES SLA. CENTRE.
Zosės Vitaitienės pasakoji

mas.
Musų skaitytojai jau žino, 

kad SLA. Centre įvyko kru
vinos muštynės. Apie šitą 
skandalą mes padavėm pe
reitame “Keleivio” numery 
žinių net iš dviejų šaltinių. 
Musų korespondentas, kuris 
prie SLA. nepriklauso ir ši
tose peštynėse yra visai nei- 
tralus, tvirtino, kad Zosė Vi
taitienė užpuolusi p-lę Jur
geliutę ir skaudžiai ją apmu- 
šusi. Be to da Zosė perkan- 
dusi ranką tūlam Varmui, 
apmušusi p-lę Draugeliutę 
ir namo sargą. Tas pats bu
vo pasakyta ir “Vienybės” 
aprašyme, kuri mes pereita
me numery perspausdinom. 
Dabar gi pasiklausykit, ką 
apie šita “vainą” pasakoja 
pati Zosė Vitaitienė.

Pasiteirauti apie tas muš
tynes buvo pas pp. Vitaičius 
nuvykęs “Naujienų” repor
teris. Jis rašo ve ką:

“Sekmadienio ryte nuvyk
stu į p. Vitaičių namus ir 
randu ponią Vitaitienę su
raišiotą gulint lovoj ir sun
kiai kvėpuojant. Pats p. Vi- 
taitis vaikščioja su ištinusia 
perkirsta lupa ir apdrasky
tomis rankomis. Aa. tikrai 
buvo “vaina”, tik aš nesu
prantu, kaip SLA. Sekreto
rius abudu Vitaičių galėjo 
taip apdraskyti. Štai kokią 
istoriją išgirdau:”

Ir toliaus reporteris pa
duoda ilgą, ilga Zosės pasa
kojimą. Ji skundžiasi ir 
skundžiasi, kad p-lė Jurge- 
liutė ją šmeižianti iš SLA. 
Centro. Kokiais tikslais tie 
šmeižtai prieš ją leidžiami. 
Zosė nepaaiškina. Jai rodos, 
kad prieš ją yra net kaž koks 
sąmokslas padarytas. Prie 
to sąmokslo priklausanti 
“Vienybė”, “Dirva” ir visi 
fašistai. Jurgeliute tuos 
šmeižtus prieš ją kalanti, c 
fašistai su “Vienybe” ir 
“Dirva” zalatiją.

Taigi, sako Zosė Vitai
tienė, būdama toje apielin- 
kėj su reikalais, 24 liepos su
maniau užeiti Į SLA. Centrą 
ir atsistojus akis prieš akį 
paklausti Jurgeliutės, ko
kiais tikslais ji mane taip 
šmeižia, būtent, kam ji pa
leido po visas kolonijas plet- 
kas, kad aš prašius jos darbo 
SLA. raštinėj, kad ji to dar
bo man nedavusi, ir kad dėl 
to aš su savo vyru dabar 
pykstame ant jos.

Vos duris man atidarius 
i’- su vaikais Įėjus ofisan, se
kretorė, mane pamačius, la
bai išsigando. Ofise ji buvo 
viena ir aš jai angliškai pa
stebėjau : Esi nustebinta ma
ne matyti čia. Nesistebėk, aš 
esu čia pasikalbėti su Tam
sta. Tuomet ji pribėgo prie 
telefono ir ką nors šaukė 
angliškai sekamais žodžiais: 
“Come down and see what 
that insane woman wants>”. 
Padėjus telefoną pradėjo 
bėgti i spaustuvę, o aš ban
dau ją sulaikyt, ji drasko
si ir šaukia. Pagaliau Įbėga Į 
spaustuvę. Kuomet i spaus
tuvę Įbėgo, žinoma, aš netu
riu teisės eiti spaustuvėm 
tad sugrįžus prie kėdės at
sisėdau. Tuojau išbėga iš 
spaustuvės darbininkas M. 
Vasil ir pradeda ant manęs 
šaukti: Kokią teisę turi ma
no ofise atėjus trubelųdary- 
ti. Čia mano ofisas. As atsi
stojus jam pasakiau, kad 
Tamstos vieta spaustuvėje 
prie mašinos, eik prie savo 
darbo ir, jam Įėjus spaustu
vėm uždariau duris. Už va
landėlės išeina iš spaustu
vės ponia Ramanauskienė ir 
M. Draugeliutė. Ramanaus
kienė mane iškoliojo, išbiau- 
rojo, aš jai atsakiau tik ačiū. 
Ji koliojo mane kiek tik no
rėjo ir pagaliau atsisveiki
nus su Draugeliutė išėjo.

Išsėdėjau ofise iki 5:15 
vai. po pietų ir nesulaukus 
sekretorės sugrįžtant, para
šiau ir palikau sekamą ras-

tės, bando užmušti. Juk aš e- 
su moteris su vardu, visuo
menės veikėja ir dainininkė 
ir man svarbu savo garbę 
apginti. Tai toki šiandie Su
sivienijimas Centrą turi.

Be to, reikia pridurti, kad 
pats šis atsitikimas aiškiai 
paliudija, kad tų visą pliot- 
kų ir išmislų prieš mane pla
tintoja yra Jurgeliute. Jei ji 
butų nekalta, tai ko jai rei
kėtų bijotis susitikti ir pasi
kalbėti su manim. Tai vis
kas, ką turiu pasakyti šiuo 
atsitikimu.

Kaip matote, p. Zosė Vi
taitienė nori išsiteisinti ir 
visą bėdą už tas muštynes 
suversti ant p-lės Jurgeliu
tės. Bet ji pati prisipažįsta, 
kad kiekvienu kartu susiti
kus p-lė Jurgeliute nuo jos 
bėgo o ji, Zosė Vitaitienė, 
kožnu kartu griebė ją laikyt, 
net už kaklo buvo Jurgeliu- 
tei nusistvėrus, kada pasta
roji norėjo pasprukt.

Dabar da pasiklausykit, 
ką rašo p. Ramanauskienė, 
kuriai per tą skandalą teko 
būti pas p-lę Jurgeliutę SL 
A. reikalais. Ji sako išgirdu
si' p-lė Draugeliutės šauks
mą "gelbėkit”, greitai įnėju- 
si ofisan ir štai:

Tik pamačiau prie spaus
tuvės durą buri susikibusių. 
Jurgeliutė rėkia, kruvina

teli: “Miss Jurgeliute.
Waited for over two hours, 
could not wait any longer. I 
will return in the near fu-j 
ture. Mrs. Zosė Vitaitienė.”

Vakare, jau potamsiai, 
Zosė atėjo su savo vyru pas 
p-lę Jurgeliutę, “pasikal
bėti”. Apie šitą “pasikalbė
jimą” (kumščiomis) p. Vi- 
tatienė papasakojo reporte
riui taip:

Nuėję į SLA. namą, rado
me žemai ofise p-lę Drauge- 
liutę ir tamsoje neįmatomą 
vyriškį, sustojusius ir besi
kalbančius. Mat, šviesų ofise 
nebuvo, ir porelė sau patam
sy kalbasi. Pabeldus duris, 
jas atidarė p-lė Draugeliutė 
ir, man paklausus, kur yra 
sekretorė, atsakė, ant vir
šaus. Tuomet su vyru lipame 
i viršų, ir mus atseka Drau
geliutė su tuo vyriškiu, kuris 
vėliaus pasirodė esąs J. Var- 
nis.

Nespėjus įeiti i Jurgeliu
tės ofisą, kai tik mus pama
tė, tuojaus ir vėl Jugeliutė 
pradėjo šaukti: "Take away 
that insane \voman, throw 
out that insane woman" ir 
oanašiai. Stasys bandė Jur- 
geliutę nuraminti. Bet nieko 
negelbėjo ir ji vėl smuko 
laukan, tačiau, apkabinus ją 
už kaklo, bandžiau sulaikyt, pas... Vitaitienė abiem ran- 
Tuomet Draugeliutė suriko kom Įkibus 
jos atsivestam mušeikai: 
“Give it to her now” ir tas,! 
kaip žvėris, puolė ant ma
nęs. Stasys bandė ginti ma
ne ir atplėšti jį nuo manęs, 
bet, matomai, tas mušeika y- 
-a prityręs muštukas, tad ne
salima buvo nuo jo atsigin
ti. Stasiui perskėlė lupą ir 
rankas apdraskė.

Draugeliutės raginamas: _ _
“Give it to her. kili her now,!tik turėjau nosinę rankoj ir 
kili her”. besarmatis Vamis į kraujo nuo Petronėlės man 
mane kelis kartus trenkė į;užtiško. Kaip paleidau Zosę, 
baldus ir norėjo laiptais nu-;tai ji Įpykus man sako: “Čia 
mesti žemyn, bet aš, įsikabi-; ponia Vitaitienė, SLA. na- 
nus Į laiptus, laikaus ir Sta-‘rė, ar žinai, kad aš redakto- 
sys bando mane laikvti.

Nusitraukęs mane žemyn kiau: 
vis nepaleidžia ir, kuomet turėtų būti savo 
mano vyras bando mane prižiūrėti savo šeimyną, o ne 
ginti, tai jis šaukia ir Sta- čia atvažiuoti i centrą, da- 
siui: “You son’of a.. Iii kili r**; 
you, too”, ir Draugeliutės ra- su 
ginamas, pagaliau, trenkia kais!” Zosė atsisėdo prie se-

i Jurgeliutės 
plaukus, ponai Vasiliauskas 
ir Raščius bando Zosę ati
traukti, bet veltui. Aš iš už
pakalio tuoj abiem ran
kom kibau į Zosės rankas ir 
visu smarkumu truktelėjau, 
ir Zosė Petronėlę paleido. 

(Aš dar keletą minučių lai
škiau Zosę, o Petronėlė pa
rbėgo i skiepą. Taigi, aš tie- 
'sioginiai nebuvau užgauta,

jriaus ponia?!” Aš jai atsa- 
“Kad ponia Vitaitienė 

namuose,

gazdinimai nieko nereiškia,; dėjo susirinkime triukšmau- 
ir jo burtai nieko nereiškia, ti ir su draugijos nariais vi- 
bet motina labai tiki bur- sai nesiskaitė. Prie to pa
tams ir paliepė dukterei už- teikė skundą ant J. B-aus ir 
mokėt da $5.00, kad neuž- draugijos sekretorius M. 
leistų burtininkas ligą. Kanievaitė, kad ir ją B-us 
Gaila kad tamsus tėvai ir Įžeidė kuomet ėjo knygų 

peržiūrėjimas. Bet ir ant to 
pasiskundimo jis nedavė tin
kamo pasiaiškinimo, bet iš
didžiai pats save aukštino. 
Pirmininkas prašė B-čių prie 
tvarkos, bet ir to nepaklau
sė. Narių verčiamas, pirmi
ninkas turėjo leist nubal- 
suot, ar sekretorius dar
bą atlieka tinkamai, ar ne. 
Nariai vienbalsiai nubalsa
vo, kad sekretoriaus darbą 
atlieka gerai, ir kartu reika
lavo, kad B-čių nubaust už 
kėlimą betvarkės. Tuo pa
čiu kartu jam buvo atimtas 
balsas draugijoje ant 3 mė
nesių. Reiškia nevisur seka
si ir musų gudruoliams.

B-čius pamatęs, kad jam 
nesiseka kuopą tvarkyt kaip 
jis nori, užtraukė dainą: 
"Atsisakom nuo senojo svie
to!” M. Silutrab.

Gaila kad tamsus tėvai ir 
savo vaikams skiepina toki 
kvailą įsitikinimą.

A. K-eni*.
r -

HAM1LTON, ONT., CAN. 
Ii vietos lietuvių veikimo.

Hamiltone randasi nema
žai lietuvių, jie turi tris drau
gijas: savitarpinės pašalpos 
draugiją Sūnų ir Dukterų, 
SLA. pašalpos skyrių ir 

turiSDSPLD. Pastaroji 
daugiausiai narių.

Liepos 12 d. buvo S. ir D. 
draugijos pusmetinis susi
rinkimas. Perskaičius proto
kolą, vienbalsiai nariai ji 
priėmė. Kaip tik priėjo prie 
reportų, tuojaus atsišaukė J. 
Bugaitiškis, kad jį neteisėtai 
apšmeižė pereitame susirin
kime J. B-us. Pastarasis, vie
ton priparodyt faktus, pra-

Humoristika

f
■i

f

*

šventas Motiejus pasirodo. 
Padaviau jam ryšulėlį, 

tokiomis mįslėmis kalba.
—Atsidėk ant Dievo, sako. 
Ryšulėli, žinoma, paėmė.

I

ryti trukšmą, kelti skandalą 
organizacijos darbinin-

mane i deską ir išbėga lauk, kretorės deskos, vis dar kar- kur pamjsiijęS.
Laikinai sąmonės nustojau, todama: “Aš esu ponia Vi- 
bet Stasys prikėlė mane ir taitienė...” 
pasodino ant kėdės.

Vėliau užėjome Į viršų i 
redakcijos kambarį, o Var- 
nis plėšia duris ir nori įsi
laužti Į kambarį. Nepajėgęs 
to padaryti, Draugeliutės 
pašauktas policistas ateina 
su Varnių, ir pastarasis šau
kia areštuok juos. Bet polici
stas, sužinojęs dalyką, atsa- 
kė/kad jie yra savo vietoje 
ir jis neturįs teisės jų areš
tuoti, nes “they are within 
the law”. Policistas išėjo, ir 
mes, pasėdėję redakcijos 
kambary tūlą laiką, iki aš 
atsipeikėjau ir galėjau paei
ti, ėjome važiuoti namo. Iš
ėję laukan, prie SLA. namo 
durų stovinčius radome SL. 
A. Vice Prezidentą Miką- - . - . -
lauską ir brooklvnietį p. Iz. kad ta? atitaisytų. Mergina, 
Stanį, taip pat Varni, Drau- 
geliutę ir Jurgeliutę. Pasta
roji tuojau nuėjo savu keliu, 
ją pasekė ir Vamis. Prata
rus keletą žodžių į Mikalau
ską išėjome Į stotį.

Aš dėkoju Dievui, 
Stasys yra inteligentas žmo
gus ir tame momente galėjo 
susilaikyti, kuomet sužvėrė- 
jęs Vamis mane daužė. Ki
taip šiandie gal butų buvu
sios kitokios ir labai liūdnos 
pasekmės to mano atsilan
kymo pasikalbėti su SLA. 
Sekretorium. Matai, Tams
ta, eini žmogus į tos organi
zacijos Centrą, kurios nariu 
esi, kuriai nemaža dirbęs, 
pasikalbėti su SLA. Sekreto
rium, apginti savo vardą 
prieš šmeižtus ir pliotkus to 
paties Centro skleidžiamus 
ir čia tave užpuola mušeika, 
raginamas to paties Centro 
tvarkytojos ir jos giminai-

KANADOS 
LIETUVIAI.

kad

Bošm linkti AsailUai. 
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

I 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- 
kant, 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. 
Miehelsonas. PusL 95......................S5e.
žemė ir iaragra. Labai įdomi Ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, aaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

' jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
1 si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
I žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 nu, pusL 63..................25c.
Paparčio Žiodąs ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; <4) Ko- 

: rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės
■ patiltai tiki ; visokiuB prietarus,
, burtus irti................................  1*e
' Uravių šeimynų Istorija Juškeričisus 
' Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
! vėj lietavMd gyveno, tai posakaityt ši-
■ tų knygų. Iš J03 dasižinosi. kad vy^i 
i turėjo daug pačių, o žmonos p<> keiia

Prte iriems. Vieno akto vaiz- ’ vyrus. Labai užimanti ianl‘
į Alekna. ...•••-.?••••••••••••• 50^.. 

’lOc. į Drūtuose audeklo apdaruvse .... <5c.
Kodėl Ai NetBdu i Dievų? — Arta 

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusi. ........ 20c

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arto 
tyrinėjimas, kur buvo pirm-įtini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 f. S-s

Stabmeldiška Uetava iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

Biblija Satyroje. — Labai įdomi fa 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius auo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus- 
laptaL Kaina.................................Sl.M

Kaip Senovės žmonės PersisUtydave
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ..............  l^c

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

’ Delko 
. „ Ir delko

vienas maistas duoda daugiau spėkit 
kitas mažiau? Delko žmog-ui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? bi
tuos klausimus suprasi tiktai iš šiot 
knygutės. Parašė D-ras G-naus. 
Kaina ..................   12e
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė 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 RespnbHkoe Isterija ir Žem- 

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 spalvuota* žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalia yra padalyta į ap’kri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutarti* su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia vieų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Š’.O? 
Drūtai* audeklo apdarai*...........XI.M
Ben-Bur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Paraše I^evr
Wallace. 472 pusL.........................S2.OT
Amžino* Daines, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dairų. Jo* tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
PusL 32............................................. IBn
Eilė* ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

"Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-faraas. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Susižiedavimas Pagal Su
tartina. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, 8o. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. S. 8." arba ŠMubhiė Iškilmė. -

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui."Kaina .... loc

Piršlys Suvedžiotoja*, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Kumžas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja Ž 
moters ir 5 vyrai.

Kraigo Meilė, Vieno veiksmo Re medi
ją. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................ 25c.

i

NBdHstaL Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstata nužudymų caro 

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

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

Žtagsais Prie Bvieaaa. Vieno akto vsn- -J-—- —---- ——-- „
del» ir monologas Našlaitė. Parašė • Su Paveikslais, Parašo z.

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 nu 23...........................
“Salomėja.” arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam# 
akto, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................ Mc

DMra Bambos SpyHaL — Ir kitą 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj mnnšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
sikalbėjiznai, humoristiški straipsni* 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL.........................  284
“ iT’ r1 ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir dėklams- 
cijįj. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m.,................25c.
Apše Dievų, Vohdų, Dangų ir Praga 

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausiaa pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu .. ..................................... *•*

Ar Bara Visootinas Tvanas? — Kaij 
Nojus galėjo surinkti į kelias di* 

nas visų veislių gyvenus, kurie gyve
na išsimėtę oo visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsiKAIMO GYDYTOJAS.

Nuėjau aš, mieli mano, tarpe 
kito ko į skiepą, žinoma, pasiė
miau pieno puodą į kairę ranką 
ir einu sau.

Einu ir galvojų. Sakau, gal' 
voratinklių kur kampe prisipy- 
nė. Nubrauksiu, manau.

Pakėliau galvą aukštyn ir—
pokšt pakaušiu Į balkį.

Tuo metu ir puodas su pienu Į 
žemę pokšt. Ir bėga sau pienelis gydykis.

“Ak tu, grybe,” pagalvojau.
i “Ką gi tu čia dabar vapalioji?”

Bet ginčytis nedrįsau. Toks doriškas nupuolimas. Šių knygų turėtų
. V ___L- 1 rSvOS ir

FORT CALBORNE. ONT., I 
KANADA 

Burtininkai daro gero pelno.
Rodos, negalima patikėti, 

kad kultūringoj šaly žmonės 
tikėtų burtams, o tečiau taip 
yra.

Pereitą sąvaitę musų šel
my n inkės duktė susirgo slo
ga. Motinai puolė gal
von, kad burtininkai užburė 
ligą, ir tuojaus paliepė eit 
merginai pas burtininką,

o jis
SaVO RIKOJ BUUlipiūu; , i/cjku nciai* z-biusui **
tiek vandens, kad visą žemę apsein ; —Dėlto, kad norisi, atsak;
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip j nemokša. Bet delko gi norisi? 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti į be valgio žmogus silpsta ? J
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ii—Motiejėli, — sakau, — arba aSrii iždėstytT šitam veikale. Kuyg. 

ryšulėli atiduok, arba rodą duok, be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- *” * *" ‘ eoL-iuvro _  tol YlOTllAS KtlYUEHl
O jis liūdnai pažiurėjo j ma-,

ne ir tarė:
| —Visi, sako, mes Dievo aky-,
vaizdoje. Nuo ko susirgai, tuo ir.

tas; >** sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. ................  10c.

Akyse man visoki vabalėliai, 
kirminėliai mirga ir aš. žinoma.

I visas taip pat i žemę klekt. Ir šventas, tas Motiejus, 
guliu sau kaip karvė. ■ Parėjus, žinoma, prisirėkiau,

'! Paskui atsigaivėliojau. Taigi.1 prisiverkiau, visų šventųjų pri
manau, motina tu švenčiausioji. ‘ kaukiau. Pagalios ryžausi. Pok- Ftrdinar.d de Šamogitia. 
Maža ko tetruko, kad gyvenimo! stelėj au pakaušiu Į tą patį bal- Knvga žinių iš mitologijos,

’ Y!/— - " I -------------------
„ ^^Jžinorna- išvirtau iš kojų. Į ligo- _ ___

T_ I nine nuvežė. Ir pasitaisiau. Gal- visokių patarimų apie sveikatų, budus. iraartOKiųi - . . o-vdvmos: vaistus, įvairių nurodymų., bet vėmimą kaip ūkininkams, darfir.in-

Į perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
'■ jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų ; 
tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovmsend Fo», D. D., sulietuvino- - - 25c.

1 burtininką gydytis. Sulyg 
merginos pasakojimo, burti- 

Į ninkas daug kalbėjęs, skai
tęs, pirštais kraipęs ir tt., bet 
ji nieko nesupratusi; te- 
čiau turėjo užmokėt $5.00. 
Po kelių dienų mergina pa
sveiko, nes Į dvi, tris dienas 
sloga praeina. 0 jeigu gerai 
pasilsi ir išvalai vidurius, 
tikrai i tris dienas pasveiks* 
ti.

Praėjus kelioms savai
tėms, atvažiuoja tas pats 
burtininkas Į namus pas mi
nėtą merginą ir pareikalau
ja da penkių dolerių už bū
rimą. Mergina pareiškė, 
kad ir $5.00 buvo perdaug 
užmokėta. Burtininkas užsi
gavo ir grąsinančiai pasa
kė : “nenori mokėt $5.00, vė
liaus mokėsi šimtą, aš aplei
siu d a sunkesne liga.” Mes 
bandėm išaiškint, kad jo

1Į

siulas būt nutrukęs. i kb vadinas, kaip daktaras liepė.
Parėjau grįčion. galvą rankš-!

luosčiu persirišau.
lašų, kokių turėjau, priėmiau. Ir 
gyvenu sau toliau.

Ir pradėjo, mano mieli, man 
nuo to laiko kažkas krutėti gal
voj. Kruta, krebžda ir vemti no
risi.

šiandien, pavyzdžiui, galvą 
skauda, rytoj rėkte rėkiu, po
ryt vėl galva skauda. Ir taip ka
lės galas skauda, kad ėmus 
staugtum ir ant sienos liptum.

Gerai. Skauda mėnesį, du ir 
tris skauda. Ateina, pagaliau, 
Petrienė, žodis po žodžio įsišne
kėjom. Taip ir taip sako. O aš 
jai ir sakau:

—Galvoj sakau. Petrienėle, 
neatšriubuosi, kišenėn neisidėsi. 
0 jeigu, sakau, ją tepti, tai visų 
pirma kuo tepti? Jeigu vištos 
mėšlu, tai gal į jį ko primaišyti 
reikia.

—žinoma,—sako Petrienė,— 
ką čia prastas žmogus gali žino
ti, kas geriau. Gal vištos, o gal 
ožkos. Balkis, sako, pataikė per 
pakaušį, o pakaušis toks daly
kas painus, neišaiškintas, čia 
gali padėti tik Kalvių Motiejus. 
Toks dievuotas žmogus, kad ži
notum. Nusinešk savo galvą pas 
ji-

Aš, žinoma, paėmiau ko rei-!

historijos, etnografijos, geografijos, 
_ ______1J„„, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys

va kad ir ūžia, 
ranka nuėmė.

M. Zoščenka.

BEVEIK STUDENTAS.

gi
n s

t i
f

sakaiInteligentas.— Tamsta 
vaikščioji į universitetą. Ar stu
dijuoji kokią mokslo šaką?

Bomas.—Beveik... Aš nueinu 
tenai cigargalių iš bačkų pasi
rinkt.

kams, šeimininkams ir kitiems. Is jvai- 
rių šaltiniu surinko J. Laukis. Chica
go, Ilk 1911 m., puslapių 392 
Apdaryta....................................*3 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......••••••• 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

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

f

IŠRODO KAIP KARVE, BET 
NE KARVE.

Išvažiavo miestetė ant ūkio 
pavasarėti. Vakare farmerys 
parsivarė namo galvijus.

—šita karvė turbūt daug pie
no duoda, kad tokia dikta? — 
klausia miestetė rodydama į

kia į ryšulėlį ir nuėjau kitą die- v’en3 raguotą gyvulį, 
ną pas tą šventą Motiejų. ■

Gyvena tas Motiejus tokioj t merys. 
grįčioj su langu ir medinėmis 
durimis. Aplink žmonės grūdasi. 
Pagaliau durys atsidaro ir tas bulius.

Visai neduoda,—sako far-

—Kodėl?
—Todėl, kad tai ne karvė, o

t

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šauni? romane?, 468 

puslapiu, 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.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikraščių.)

DEGA LIETUVOS KAI- me sudegė Didžiulio Juozo 
MAI IR ŽMONĖS. klojimas ir tvartas po vienu 

stogu. Be to, sudegė 4 kar
vės, 7 avys, šuo, kuliamoji 
arklinė mašina, vežimas, 
pakinktai, dobilai ir šienas. 
Nuostolių padaryta 5,000 li
tų sumai. Turtas buvo neap
draustas.

MAI IR ŽMONĖS.
Liepos 12 d. Rumšiškės 

valse., Gestilionių kaime dėl 
nežinomos priežasties kilo 
gaisras, kuris sunaikino Vin
co, Mato ir Raulo Morkūnų 
3 kluonus, 6,000 litų vertės. 
Liepos 6 d. Pilviškių valse., 
Timinciškės kaime sudegė 
pil. Plioplio Kazio kluonas, 
tvartas, du arkliai, kuliamo
ji mašina ir arpas. Viso nuo-!

AREŠTAVO AMERIKIE
TI, KAM DALIJO BEDAR

BIAMS PINIGUS.
stoiių padaryta 21,650 litų. Nesenai vilniečiams teko 
Sudegę trobesiai buvo ap- matyt keistas vaizdas.
drausti. Gaisro priežastis — Iš Bunimovičio banko iš- 
neatsargus elgimasis su ug- ėjo elegantiškai apsivilkęs, 
nimi. _ i požilis ponas. Rankoj jis lai-

Liepos mėn. 6 d. Keturva- kė nemažą maišelį pripildy- 
lakių valse, ir kaimo sudegė tą penkių ir dviejų zlotų ver- 
Pijaus Bresgėlos gyvenamas tės monetomis.
namas, baldai ir kiti ūkio Priėjęs prie rotužės, kur 
įrankiais. Be to, sudegė 11 yra darbo birža, nepažįsta- 
paukščių. Viso nuostolių pa- masis ponas sustojo, atrišo 
daryta apie 14,000 litų. Gy- maišelį ir ėmė bedarbiams 
venamas namas buvo ap- dalinti pinigus.
draustas apdraudimo įstai- j Greitu laiku aplink jį su- 
goje 7,500 litų sumai. Gaiš- sirinko didelė žmonių minia, 
ras kilo iš gyvenamo namo Negalėdamas visiems paduo- 
aukšto ir, spėjama, kad iš ti pinigų į rankas, nepažįsta- 
kamino. Liepos 8 d. Panevė- masis ėmė juos mėtyti toliau 
žio apskr., Miežiškių valse., stovintiems. Minia stumdy- 
Miežiškių vienkiemio lauke ‘ damosi šoko rinkti barsto- 
griaustinis mirtinai nutren-' mus pinigus. Bet netrukus 

\ kė ganiusią karves pil. Sta- rotuzėj pasirodė policija ir 
sę Žilytę. į nepažįstamajam ponui sura-

Liepos 8 d. Šimoniu vals.,1 šė protokolą.
Obonių kaime žaibas sude-l Vėliau paaiškėjo, kad šis 
gino Domicėlės Gogelienės keistuolis yra amerikietis, 
namą, užmušė namuose bu-; atvažiavęs į Vilnių pas savo 
vusį jos sūnų Petrą, 20 metų gimines.
amžiaus, ir pritrenkė pasi
slėpusius pas Gogelienę nuo 
lietaus Mažylį Kazį ir jo se
serį Anelę, iš to pat vals
čiaus, Zubiškių kaimo. Pas
tarieji du atsipeikėjo. Pati

1

BURŽUAZIJA SKIEPIJA JAUKUI L i J1ILITAR1ZMĄ

Militarizmas yra mėgiamiausis buržuazijos žaislas. Jaunimui Militarizmo dvasia skiepijama 
netik mokyklose, bet ir atostogų metu. Štai, specialiu traukiniu New Yorko vaikai išvežti į Platt- 
sburgo stovyklą, kur karininkai mokins juos muštro.
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IŠ MEILĖS DAUŽO 
LANGUS.

Garliava. Birutės kaimo 
vienas jaunas vyrukas susi
pažino su panele ir norėjo 
su ja draugauti, bet panelė 
nenorėjo. Keršydamas pane- 

! lei išdaužė langus.
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RUSIJA PERKA LIETU
VOJ KIAULES.

Šiomis dienomis Sovietų 
prekybos atstovybė vėl pa
darė sutartį su ‘‘Maistu” pir- 

' kti Lietuvoje apie 10,000 
veislinių kiaulių. Kaip pa
mename, žiemos metu taip 

I Įsimylėjo kitą panelę, o ji. pat buvo vedamos dėl kiau- 
taip pat su jaunuoliu ne-1 lių pirkimo derybos. Bet ta- 

, draugauja. Vėl pasikartojo; da dėl įvairių sąlygų susitar- 
, ta pati istorija su langais, j ti nebuvo pavykę. Kalbama 
Į Nežinia, kiek dar kartų jau-1 dar apie taukų ir kiaulienos 
nuolis įsimylės ir kiek bus iš- i pardavimo galimybes i So

vietus.daužyta langų.

APIPLĖŠĖ KROSNOS 
BAŽNYČIĄ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad nakties laiku api
plėšta Krosnos bažnyčia. 
Esą išnešti keli brangus dai
ktai.

ŠĮMET BUS BRANGUS 
VAISIAI.

Turimomis žiniomis, sodų 
vaisiai Lietuvoje šįmet bus 
blogi. Dėl to pirkliai jau da
bar ūkininkams siūlo už vie
ną medį nuo 30 iki 60 litų.

ĮJ J

ATSIRADO “DAKTA
RAS,” KĄ VELNIUS 

IŠVARO.
Keletą kartų laikraščiuo

se buvo skelbimai, kad Sala-
Gogelienė išliko žaibo ne-. reikalingas gydytojas, 
paliesta. Sudegęs Gogene-: Matyti, sulig tų skelbimų ir 
nes namas apdraustas ne-'atsirado “daktaras.” Teisy- 
' uvo. Gaisro metu sudege bė? tas “daktaras” aklas ir 

uose buvusis įvairus tur- be vadovo sau kelio nema- 
, 2,000 litų vertės ir 120 t0> bet vadovo pagelba ne- 

litų pinigų. _ kviečiamas pate suranda li-
„ Liepos 8 d. Ukmergės ap., j gonius ne tik miestely, bet ir
iškritus lietui su perkūnija, 
žaibo buvo užmušta pil. Sko- 
minienė Anelė iš Pabaisko 
valse., Skominėlių kaimo.

Liepos 8 d. Miroslavo vai., 
Nemanciškio kaimo gyven
tojo Pivaro Juozo sudegė šie 
trobesiai: gyvenamas na
mas, kluonas ir tvartas su 
klėtim po vienu stogu. Tro
besiai neapdrausti. Nuosto
lių padaryta 11,400 litų. 
Gaisro priežastis — neatsar
gumas su ugnimi.

Giedraičių valse., Pus
nės vienk. įvyko gaisras ir 
sudegė pil. Valeikos Karolio 
tvartas su gyvuliais: 8 kiau
lės, 5 karvės, 5 telyčios ir 14 
avių. Nuostolių padaryta 
2,000 litų.

Vainuto Valse., Dargiškių 
kaime sudegė pil. Rapolo 
Skurdelio gyvenamas namas 
ir tvartas, buvę po vienu sto
gu. Nuostolių padaryta 13,- 
600 litų. Gaisras kilo dėl ne
sutvarkyto dūmtraukio.

Imbrado valsčiuje, Gube- 
rancų kaime sudegė Prano 
Sklizmanto klojimas, tvar
tas, buvęs klojime vienkin- 
kis vežimas ir už klojimo 
šiaudų stirta. Viso nuostolių 
padaryta apie 1,000 litų. 
Turtas neapdraustas. Be to, 
laike gaisro gelbėdamas de
gantį turtą, apdegė pate 
Pranas Sklizmantas, kuris 
patalpintas Zarazų apskri
ties ligoninėn. Spėjama, kad 
apdegė jo paties nepilname
čiai vaikai.

Šėtos valse., Glausiu kai-

kaime ir ligas atspėja.
Gydymas įvairus ir nepa

prastas. Vieno vaiko gydy
mui jis liepė tynę daryti sy
kiu su trijų dienų paršiuku; 
kitam liepė ožkos pieną ger
ti ; trečiam varė velnią iš na
mų ir tt.

Daktaro įsakymus klijen- 
tai stropiai pildo — suranda 
trijų dienų paršiuką, nusi
perka ožką.

Velnią iš namų bevarant, 
višta staiga nuo kiaušinių 
pašoko ir išmušdama langą 
įkrito į balą; tai buvo aiškus 
įrodymas, kad velnias raitas 
ant vištos išjojo. Stebuklin
gam “daktarui” kaikurie su
mokėjo po 30, 50 ir net 70 
litų.

Policija areštavo jį už 
žmonių apgaudinėjimą. Bet 
kunigai nuolatos tokį biznį 
varo.

ŠVENTU BIZNIU AP
GAUDINĖJA ŽMONES.

Dusetų miestely, Zarasų 
apskrity, per Petro atlaidus 
vietos klebonas surengė lo- 
eriją pasipinigavimo tiks- 
ais. Na, ir pasipinigavo. 
Mulkino tamsuolius ir ap
gaudinėjo per akis. Dides
niam lengvatikių patrauki
mui, klebonas “padovano
jo” loterijai arklį, o kamen- 
dorius — dviratį. Ir paskel
bė, kad kožnas bilietas lai
mės, tuščio nebus nei vieno.

Taigi žmonės manė, kad 
čia kožnas jų galės laimėti 
po arklį arba po dviratį. O 
bilietas kaštuoja vieną litą. 
Nors žmonės pinigų ir netu
ri, bet krapštė paskutinius 
litus ir pirko bilietus. Kuni
gėliai surinko 9,000 litų.

Tačiaus loterijoj neapsi
eita be “šmugelio.” Kuomet 
Namajunienė išlošė dviratį, 
pareikalauta primokėti 109 
litų; dviratis ir vertas tik 
šimtinės: anksčiau kunigas 
K. siūlė jį pirkti už 200 litų, 
bet niekas nepirko. Kadan
gi apie jokius primokėjimus 
nebuvo skelbta, tai Namaju
nienė ėmė rėkauti, rengėjus 
vadinti vagimis. Kad nega
dintų biznio, dviratis ati
duotas be primokėjimo. Už 
arklį reikėję primokėti 300 
litų ir pats gyvulys tiek tebu
vęs vertas.

Skelbta, kad visi bilietai 
išloš. Tad ir davinėta atviru
kus, brošiūrėlės, šniūrelius ir 
tam panašius j

TRYS KRUVINI ĮVYKIAI! ŠOVĖ ŠUNĮ, PATAIKĖ 
ZARASUOSE. | ŽMOGŲ.

Paskutiniu laiku Zarasui Nemunaičio valsčiuj yra 
apylinkėje įvyko trys žiau- į gana daug palaidų šunų. Po- 
rios žudynės. Prieš sąvaitę;Įicininkas visokių priemo- 
Butkaus bernas nuėjo į va-: nių imasi, kad ūkininkai riš- 
kariuką ir ten susiginčijo su | tų šunis, bet neklauso. Štai, 

nesenai Nemtmaičio miest. 
Pr. Vaitulioniui dengiant 
stogą polic. šovė į šunį, bet 
nepataikė, kulka atšokus įs
trigo piliečiui šlaunin.

dviem broliais. Broliai abu 
parvertė berną ir padarė 
skyles pilve. Paskiau no
rėjo perdurti kruti- 
n ę. Bernas krutinę už
sidėjo rankom ir dėl to liko 
subadytos tik rankos. Su
žeistas buvo paguldytas Za
rasų ligoninėn ir ten mirė. !

PABĖGO DAR VIENAS 
KALINYS.

Iš Pagelažių durpyno aną-žmogžudžiai padėti j kalėj!- dien p/bėgo vladį
mą.

Petruniškių gyv. J. Pa- 
dubuikovas prie ežero nusi
šovė, esą kalti suirę nervai.

Vienas Zarasų miestelio 
batsiuvis subadė peiliu laik
rodininką žydą Šulmaną. 
Sužeistasis nuvežtas Daug
pilio ligoninėn.

PRAJL OLŠAUSKAS PO 
PALANGĄ ŠPACIRUOJA.

Prieš keletą sąvaičių pasi
rodė Palangoj kunigiškuose 
rūbuose K. Olšauskas. Lauk- 
žemėj, netoli Darbėnų, yra 
jo nuolatinė gyvenamoji vie
ta, kame yra didelis jo ūkis. 
Ten jis kartais nulaikąs vie- 
nas-kitas mišias. Gali būti, 
kad Palangoj paliks visą va
sarą pasilsėti po pergyventų 
nemalonumų ir apvaikščios 
prisimindamas senus take
lius. Juk čia jo daug nakte
lių praleista su Stase Ustja-

Vitukynas, 20 metų amžiaus, 
kilęs iš Suvalkų miesto, bau
stas kaip vagis — recidivis- 
tas 1 metus ir 4 mėn. kalėji
mo.

Iš viso iš Pagelažių šiemet 
yra pabėgę jau 9 kaliniai.

SUĖMĖ KELETĄ KO
MUNISTŲ.

Žydų laikraščiai rašo, kad 
šiomis dienomis policija Pa
nevėžy suėmus keletą ko
munistų ir radus komunisti
nės literatūros sandėlį. Mat 
komunistai rengėsi raudo
nosios dienos šventei, kuri 
buvo rugpiučio 1 d.

I !
i

__ niekniekius, Juškiene, kurią paskui Bir-
Daug kas užsivilks dviračiu s^one J1S pasmaugė, 
ar arkliu, čia pat laimikį 
draskė.

Kad loterijoj neapsiėjo bei 
apgavysčių, tai rodo sekąs 'žigas, sakydamas savo pa-

NUBAUDĖ KUNIGĄ. 
Miroslavo klebonas kun.

PRIVISO VILKŲ.
Paliepiai (Ariogalos) vals

čiaus). Paliepių miškuose 
vis dažniau pastebima vilkų, 
kurie pridaro ūkininkams 
nuostolių. Praeitų metų ru
deni kelių ūkininkų avis pa
plovė. Šįmet birželio 27—28 
dienomis Vinco Čepo su
draskė kelias avis. Užpuola 
ir kitus gyvulius, ir net žmo
nes.

Nl MAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$I733» I
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TRECIA KLASE ANT VISU MUSU LAIVU 

Pradedant RUGPIUČIO (AUG) 1 D.
Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų agentus.

N»MMMC«AMmaN lam
80 Boylston St, Little Bklg, Boston. i

NU PIGINIMAS NEPAPRASTAS
Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais į

LIETUVĄ
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, kad 
kelionė į Lietuvą labai brangi. Cunard Linija padarė nepapras
tą laivakorčių kainų nupiginimą kelionapis j ten ir atgal visais 
jų laivais. Nupiginimas įeina galion nuo rugpiučio 1 dienos iki 
spalių 15 d. Štai jums proga, kokia gali daugiau nepasitaikyti. 
Nepraleisk jos! Vienas šių didžiulių laivų
MAURETANIA AQUITAN1A BERENGARIA 
išplaukia iš New Yorko per Cherbourgą kiekvieną trečiadienį. 
Keletas kitų sąvaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą.
Minimaliai kainuoja................................ $161.00
| Klaipėdą ir atgal.................................. $150.00

Taip pat nupiginimai ir į kitus viso pasaulio uostus.
LAIVAKORTĖS I TEN IR ATGAL 

GALIOJA DVIEM METAM.
KELIONĖN IŠRENGIA VISI 
CUNARD LINUOS AGENTAI.

33 Statė St..
Boston, Mass.

Išradėjas
F. I^iseck
(Lasevičius)

CUNARD LINE

faktas. Vienas asmuo paėmė rapijos avims pamokslą. 
5 bilietus; kiekvienam nu- Perdaug pasakė apie dabar- 
meriui duota po brošiūrėlę, tinės vyriausybės bedieviš- 
paskutiniam atvirutė. Greti- kurną ir atsidūrė kaltinamu- 
mais stovis žmogus minimą1 JU suole, Alytaus II nuov. 
numerį netikėtai pamatė antikos teisėjo kameroje. Šių 
kokių poros litų verto peilio. ’ metų birželio 30 dieną teis- 
Tuomet padavėjas pasisakė mo sprendimu nubaustas 2 
apsirikęs. Geras apsiriki- ’sąvaites kalėti be pakeitimo 
mas! pinigine bauda. Anksčiaupinigine bauda. Anksčiau 

kun. žigas už panašų nusi
kaltimą buvo baustas pus
antro mėn. kalėjimo arba 

1700 litų pinigine bauda.

UŽ BARANKAS I KA- ' 
L ĖJIMĄ. j

Pilviškiuose, viename tur
guje Ona Lapinskienė pa
vogė iš J. Mandravieko ve
žimo keliatą barankų. Vil
kaviškio taikos teisėjas už 
tai ją nubaudė 2 savaites ka
lėjimo. j

Apsaugoki! Savo Namus
Užrakinkite Atidarytus Langus

Su tuo naujai išrastu Lingy Užraktu, 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 
landus atdarus. Tas la
bai naudinga sveikatai.

I

NUPIGINTOS 
Trečios Klasės 

Laivakortės j EUROPĄ 
ir atgal 

Nupiginimai įeina galion visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPĖS 

Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj United Statės Lines 

specialių ekskursijų 
laivakortes’Tten IR ATGAL 

New York iki Lietuvai (Klaipėda) 
$150.00

Išplaukimai kas savaite 
Smulkesniu informacijų kreipkitčs pa* 

vietinius agentu* arba 

UNITED STATĖS 
LINES

BOSTON OFF1CE 
Milliam A. Melam*. Gen. Agt. n Statė Street

6RKRRAL OFFICES 
45 BrooOvray 

New York Clty

VAGIA ARKLIUS.
Šiomis dienomis Pandėlio 

vai., Sriubiškių kaime pavo-j 
gė Sriubiškienės arklį 200 lt. tej ajt jrvcp IO NII
vertės; Naumiesčio laukuo- e**?.1rįi phi (/mninitax 
se pil. Mauzo arklys Pavog-,S1iAVTI POLICININKAS. 
tas400 lity, Kriaučiūno art-'. sPau,,a. .Pras
lys 300 litų i Teisiuose mėginu nusi-
______ _____________ į žudyti policininkas Alimas.

I

POLICININKAS NU
ŠOVĖ POLICININKĄ.
Alytaus II rajono polici

ninkas Urbonavičius valyda
mas revolverį nušovė mirti
nai policininką Zeką. I

APIPLĖŠĖ VAISTINĘ.
Kelmėje buvo išplėšta pil.

I

G... • Savižudys padėtas ligoni- Į Bucevičiaus Broniaus vaisti-rciciausi .nėn, kurio gyvybei tebegrę- nė, išimta 26 litai pinigų.
PASAULY LAIVAI lsi^ Pavojus.

BREMEN 
EUROPA 

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
V andens

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS f LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 
COLUMBUS

Taigi nuolatiniai kas sąvaitę iš
plaukimai gerai žinomais Ix>yd 
Kabinimais laivais.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentų arba 
252 Boylston SU 

Boston.
NOBTI • K* M A MLLOYD

I J

Maži vaikai palės bui prie adaro lango ir ne
galės jo daugiau pakelt ir negręs išpuolimo 
pavojus. T.angai nebarškės kad ir didžiausioj 
audroj, juos užrakinus. Tie prietaisai tinka 
prie visų langų. Pridėt juos prie lango gali 
bile kas. Langų negadina. Prisidėkite visi juos 
prie langu, turėsite didelę apsaugų už mažai 
pinigų. Tuzinas, dėl 12 langų už $4 00 su ap
mokėtu prisiuntimu.

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

smarkiai sutraukia ir šaltis per 
įeit. Agentams didelis nuošimtis,

FRANK LASECK
498 FERRY STREET. NEWARK, N. J.

Telefonas: Mitchell 2—2554
Window 

Lock

Vagis suimtas.

J SESIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Tnmptamla ir rara.ki.u.ia Krimnė prr HAVRE Milžimlk.i. Lairaia. 
PARIS—Aug. 16 d a. m.) Sept. 2 (iop.m.)
FRANCE-—Aug. 22 (Noon) Sept. 8 (5 P- M.)
ILEDE FRANCE Aug. 26 g^p.m.j Sept. 11(7 p m > 
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški pa Tankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuz^ valgis. Žemos kainos j visas Europos dalia

Kreipkitės pas bile autorizuotu agentą, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

f

r

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r 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 Rroadivay, South Boston, Mass.
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5 METŲ PLANAS MAJESTIC 

TEATRE.
Carų laikuose Rusijoje tik 

ketvirta dalis žmonių mokėjo 
skaityt ir rašyt. Sovietų valdžia 
iki 1930 metų išmokino dvi treč
dalį žmonių. Per pereitus metus 
daugiau kaip 10 milionų žmonių 
buvo išmokinti skaityt ir rašyt, 
šiais metais bus duota proga da 
25 milionąms įsirašyti į įvairias 
mokyklas. Per pirmus 6 mėne
sius šių metų buvo mokinami 
skaityt ir rašyt darbininkai ir 
kaimiečiai. Šiaip elgiantes, 5 me
tų Planas bus užbaigtas į du ar
ba į pustrečių metų, nes šiais 
metais bus išlavinta daugiau 
žmonių negu buvo reikalaujama 
pereitais metais kad užbaigus 
planą 1933 metais.

Tokia kultūrinė padėtis Sovie
tų Unijoj sulyg to Plano. Staty
mas mokyklų, kliubų, knygynų 

,ir ligoninių, paliuosavimas kitų 
] tautų iš vergijos ir daugelis ki- 
į tų Sovietuose kultūrinių išsivys- 
jtymų, kurie įeina į Penkių Metų 
; Planą, viskas eina daug pirmiau 
i negu buvo nustatyta.

“Penkių Metų Planas: Rusi- 
Ijos Atbudavojimas”, Amkino 
I filmą, kuri parodo tą stebėtiną 
progresą Sovietų Unijoj, bus ro
doma Majestic Teatre, Tremont 
Street, Bostone. (Apgar.)

f14 metų vaikas ir 12 metų 
* ; mergaitė apiplėšė.

i Fields Corner nuovados 
policija suėmė Dorchestery 
14 metų vaiką ir jo 12 me- 

- tų seserį plėšiant svetimą 
Čigonės paerzinimas kaina- namą prie Magdella gatvės. 

Suimtas jaunas vagilius pri
sipažino, kad jis su savo ma
žute sesute išplėšęs Dorche
stery je jau 15 namų. Mer
gaitė papasakojo policijai ir 
kokiu budu jie tai daryda
vo. Sako arba aš, arba ma
no brolis įneidavom drąsiai 
į virtuvę, kur duris rasda- 
vom neužrakintas, ir, jei 
žmonių nerasdavom, iškrės- 
davom visus stalčius ir len
tynas, jieškodami pinigų ar 
kokių gražių daiktų. Bet jei
gu pasitaikydavo namie ra
sti žmonių, tai mes, sako, 
paklausdavom kokio nors 
prasimanyto žmogaus pa
vardės, atsiprašy davom ii 
išeidavom, kaip niekuo ne
kalti.

Vietinės Žinios' I

Kovoja prieš aukštas taksas 
ir graftą.

Dorchestery nesenai susi
organizavo namų savininkų 
draugija kovai prieš aukštas 
ir vis tebekįlančias namų 
taksas. Pereitą pėtnyčią ši 
draugija turėjo masini mi
tingą ir prakalbas Roxbury. 
Kalbėtojas John F. Dowd. 
miesto tarybos narys, ir ki
ti kalbėtojai smarkiai pliekė 
valdžią už eikvojimą pini
gų ir kėlimą mokesčių namų 
savininkams. Ji kaltino val
dininkus pelnagrobyste. 
graftu ir suktybėmis. Miesto 
tarybos nariai, jis sako, nie
ko daugiau neišmano, kaip 
tik pasakyti “ves”, kuomet 
majoras Curley paduoda ko
kį sumanymą, jeigu Curley 
užsimanytų parduoti Bosto
no Common sodą, sako, tai 
taryba tuojaus ir tą užgirių.

Dowd nurodinėjo, kad 
miesto valdžia daug pinigų 
išleidžia nereikalingiems 
dalykams, ir jeigu Bostono 
piliečiai nepadarysią galo 
visokioms valdžios orgi
joms, tai legislatura turė
sianti pastatyti miesto me- 
nadžeri tvarkymui finansi
nių reikalų.

Iš Dowd’o kalbos paaiškė
jo, kad vienas pelnagrobis, 
kuris nesenai buvo apkaltin
tas už vogimą svorio par
duodamų labdaringoms 
miesto Įstaigoms anglių, ir 
prie tokio apkaltinimo pats 
prisipažino, dar ir dabar 
daro bizni su miestu.

Tokiu ir kitais budais kai 
kurie valdininkai pelnagro- 
biauja ir susikrauna didelius 
turtus. Dėlto ir taksos vis 
keliamos. Sakoma, kad šį
met dar pakels nuo §1.25 iki 
§2.00 ant §1000, nors ir taip 
jau gana aukštos. 1917 me
tais buvo §17.70 už §1000, o 
šįmet jau §30.80 už §1000.

Minėta namų ir žemės sa
vininkų draugija pagamino 
peticiją, kurią įteiks majorui 
Curley ir reikalaus padalyt 
galą visoms nereikalingoms 
išlaidoms, kurios yra taksų 
kėlimo priežastimi.

navo $100.
Pereitą pėtnyčią dvi spal

vuotai apsirengusios čigo
nės inėjo į Meluose Trust 
banką ant Franklin st., pa
vogė šimtą dolerių ir lai
mingai paspruko. Pinigai 
juvo tiesiog ištraukti iš ban- 
<o tarnautojo rankų. Štai 
kaip tas atsitiko:

Atėjusios bankon čigonės 
įrištojo tarnautoją Robertą 
Mathias, siulydamosi “iš
burti jam laimę”. Jis juo
kaudamas ir erzindamas jas 
pakišo šimtinę, kurią viena 
čigonė tuojaus nusitvėrė. 
Tarnautojas pačiupo ją už 
ankos, bet pastaroji pradė

jo klykti, buk ji tapo užpul- 
a. Vyras susimaišė ir palel
io vagilką, kuri greičiausia 
muko lauk ir tiek ją tema

nė.

Neteko $25 ir savo laimes 
nesužinojo.

Burtininkės čigonės pra
dėjo gana drąsiai valyti ki- 
šenius tiems, kurie eina pas 
ias savo laimės sužinoti. Tu- 
’am George Wilsonui iš 
Sudbury čigonės pasisiūlė 
už 50c papasakoti jo ateitį. 
Jieškodamas kišeniuose 
smulkių, jis išėmė §25 ir pa
sidėjo juos šalę, ant kėdės. 
Radęs.smulkių jis atsigrįžo 
r pamatė, kad jau nėra nei 
čigonių, nei jo 25 dolerių.

24 žmonės sužeisti strytka- 
rio nelaimėj.

Ant Charlestowno tilto šį 
panedėli susikūlė gatveka- 
ris su dideliu troku. Gatvė- 
karis buvo tiek sukrėstas, 
kad iššoko iš bėgių ir atsi 
mušė, i geležini stulpą. Šito; 
nelaimėj buvo sužeista 24 
asmenys.

D-ras Kapočius ir adv. Šalna 
sugrįžo iš vakacijų.

D-ras A. Kapočius su 
žmona ir adv. A. šalna, ku
rie buvo išvažiavę pavasa- 
rot ant Taboro farmos Mi- 
chigano valstijoj, jau sugry- 
žo nafho. Visi jie apdegę 
nuo saulės ir išrodo kupini 
sveikatos. Ypač gerai išrodo

Išmokėjo $12,750,112 be
darbiams šelpti.

Buržuazinė spauda giriasi dentisto žmona, p. Ona Ka- 
buržuazinių Įstaigų duosnu- počienė. 
mu. Girdi, per vienus apy-; 
vartos metus, pasibaigusius 
1 balandžio mėnesio, Massa
chusetts valstijos labdarin- st. kampo rasta be žado gu- 
gos organizacijos ir agentu- linti Catheine Sayre. 35 me- 
ros išmokėjusios bedarbiam tų moteris. Ligoninėj patir- 
šelpti §12,750.112. Bet argi ta, kad ji gėrė nuodus, 
ne pačių darbininkų tie pi
nigai yra uždirbti?

Bandė nusinuodyti.
Ant Columbia Rd. ir Bird

Lynne sustreikavo čeverykų 
kirpikai.

Šį panedėli Lynne su
streikavo 500 kirpikų čeve
rykų dirbtuvėse. Streikas 
apėmė visas dirbtuves, iš- 
skirus tik penkias, o tos pen
kios dabar yra piketuoja
mos. Streikas buvo apskelb
tas kaipo protestas dėl algų 
kapojimo.

Nubaudė 13 komunistų.
Municipalis- teismas nu

baudė 13 komunistų, kurie 
įereitą subatą buvo areštuo
ji už demonstraciją ant Bos- 
on Common. Iš viso jiems 
iždėta §145 pabaudų, bet 
jie cento nemokėjo. Vieni jų 
ipeliavo, o kiti sutiko už tą 
labaudą atsėdėti.

Adv. Bagočius išvažiuoja 
atostogoms.

Šios savaitės pabaigoje 
įdv. F. Jt Bagočius su šei
myna išvažiuoja į Pittsburg- 
ą, kur p. Bagočienės tėvai 

Kazlauskai turi didelį ūkį. 
Tenai advokatas ketina pra- 
’eisti apie 3 savaites vakaci- 
:ų. Bostonan jis sugrįš apie 
l rugsėjo. Bet jo ofisas bus 
zisą laiką atdaras ir visus 
•eikalūs ves jo padėjėjai, su 
kuriais jis kas dieną turės 
susisiekimą telefonu.

Jonas Kulis atvažiavo 
Bostonan.

Šiomis dienomis Bostonan 
atvyko p. Jonas Kulis, kuris 
□rganizuoja Amerikoje gy
venančius kupiškėnus, kad 
Kupiškio mieste pastatytų 
iulturinį liaudies namą. Pa
stovi jo gyvenimo vieta yra 
Chicagoj. Svečias buvo atsi- 
ankęs “Keleivio” redakci- 
•on ir papasakojo daug į- 
tpudžių iš savo darbuotės.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone prasidėjo dideli Į 
karščiai. Kas diena numirš
ta nuo karščio 2-3 žmonės.

Išsiduoda 2 forničiuoti kambariai, j 
vienam ar dviem žmonėm. Naujai, 
rražiai ištaisyta. Klauskit “Keleivio" 
>f ise. (34)

i

GERA VIETA PIKNIKAM
Draugystėms duodu Piknikams vie

tą dykai. Graži vieta, prie ežero. Yra 
ir svetainė, bet jeigu norėtų vartot 
svetainę, tai skaitau $10.00. Pama
tykite. FRANK RAŽĖNAS (35)

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

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

.389 BROADKAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentas

317 E STREET, 
(Kampas Broadivay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

t

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St, Su. Boston, Mase.
Tel. So. Boston 1396-M.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolią. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

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

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
194 DORCHESTER STREHT.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TsL So. Boston 2629, 2173 ir 3799.

i
i
♦ 
I:•
♦

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Peleną.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St, Boston.
| Tel. Hobbarą, 4422

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 27IX

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoau, 
Ultra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—f'ir 7—8.

LIErUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuotu priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama- 
laiku.

J. L. PASAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Maro.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktą jvarantuojaau

x e
5 HC © cc J

Tel. University 9464

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

326 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

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

i

TeL Richmond 0668. Gar. 5437.

DR. J.MARCUS
Rusijoa-Lietuvos Daktaras 

ir Chirurgas 
261 Hanover St., Boston, Mase.

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

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

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome gejriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą paa mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY. SO. BOSTON.
TdefoMs: So. Boston N4L

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE

, Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2041-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 rak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Juokas apie d-ra Kapočių.
I Musų reporteris susitiko 
anądien ant Brodvės* vieną 
žinomą South Bostono pilie
ti ir klausia, kaip einasi. 
Prastai, sako pilietis nusimi
nusiu balsu, štai, girdi, dak
taras Kapočius iau sugrįžo 
iš vakacijų: jis yra geras 
dentistas, ištraukęs dantį 
duoda gero šnapso išsigert, 
bet aš jau nebegaliu pas ji 
nueit...

—Kodėl negali?— teirau
jas musų reporteris.—Ar ne
užmokėjai už dantų trauki
mą?

—Ne tame dalykas—sako 
musų pilietis.—Pas mane 
jau nebeliko daugiau dan
tų.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ ‘KRAUTUVĖ.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

ižkietėjimo, skilvio nemalimo. neno- Į 
•o valgyti, strėnų ir pečių skaudėj)-1 
no, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo po krutinę, reu-; 
natizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
■lapinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
iriemečio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių 
laiktų, kokių kitur negaunate

Pas mus galima gauti šimtai viso
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
š Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
sios ir pigiai parduodamos

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
tolių ir šaknų specialistas ir dauge- 
iui esu suteikęs sveikatą. Klauskite 
aiškais arba ypatiškai:

KAZEI.LS BOTANICAL CO.
(HERB SPECIALIST) 1

108-a Broadway, So. Boston, Mass.
Pasiunėiam per paštą visur. (-)

brukuojamos
Mašinėlės

Tyrinės miesto ligoninei nu
pirktą žemę už $125,000.

Miesto ligoninės globė
jai nupirko prie Albany st. 
ir Massachusetts avė. skly
pą šiukšlyno, ant kurio jie 
žada statyt ligoninėj skal
byklą, ambulansų garažą, 
lavoninę, ir už tą šiukšlyną 
sutiko užmokėti §125,000 iš 
miesto kasos. Ir majoras su 
tuo sutiko. Bet kai kurie 
miesto valdybos nariai pa
kėlė triukšmą. sakydami 
kad tai yra vogimas miesto 
pinigų. Jie tvirtina, kad iš 
tos sumos kas nors gauna 
riebų kyši, o miesto gyven
tojai turės už tai užmokėt. 
Taigi daromas tyrinėjimas. 
Bet sunku tokias vagystes 
susekti, nes jos paprastai la
bai gerai paslėptos.

Silkės užplūdo Bostono 
jūrių pakraštį.

Šiomis dienomis prasidė
jo silkių nerštas. Visi upe
liai, kurie tik ineina į 
jūres, sausai užsikimšo sil
kėmis. South Bostono ir 
Chelsea vaikai pereitą ne
dėldienį turėjo nepaprastą 
“pikniką”. Susėdę ant tiltų 
ir sulipę ant stulpų, prisiri
šę prie virvių visokių puodų 
ir pintinių, jie leido juos į 
jūres ir kabino laukan žuvį. 
Kitiems tokia žvejyba išro
dė da perdaug lėta, todėl į- 
sėde į valtis jie 
graibė iš vandens 
krovė jas Į valtis.

Silkių nerštas 
tęsiasi tiktai apie tris dienas, 
kaip ir visų žuvų. Neršto lai- o______ _____ _ _____,
ku jos išeina į upes ir tenai j-James McGachern, pavojin- 
paleidžia savo ykras. Apie gai susirgęs nuo munšaino. 
Cape Codą yra tam tikra i Policija sužinojo, kad but- 
kompanija, kuri per tas tris' Jėgeriai mokyklų vaikams 
dienas prigaudo galybę sil-’ pardavinėja degtinę. Susir- 
kių ir paskui iš jų žvynų da- 'gęs vaikas papasakojo, kad 
ro netikruosius perlus. ŠĮ- jam munšaino davęs kita* 
met ji padariusi didelį biz-į vaikas, 14 metų, gyvenantis 
nį, nes silkių užplūdimas bu-;ant Middle st., So. Bostone.

dar-KALENDORIUS ir spaudos 
bus padarom gražiai ir gretai.

KARPENTERIAI, pentoriai, pio
nieriai ir kiti mechanikai lietuviai 

geriausi ir nebrangininkai.
LIET. AMATNINKŲ BIURAS 

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

48h LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda] 
mano prižiurėji-, 
tani, visuomet <

į būna patenkinti] 
ir sutaupina go-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina* 
visiems ir visur] 
vienoda.

fONaa PETRUŠKEVIČIUI 
Lietuvis Graborius 

162 Broadway, So. Boston, Maro.
RtomI.bc.: 313 W. 3-rd street. 

Tolofoaas: So. Boston 8864-W

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

rankomis 
silkes ir

paprastai
Vaikams pardavinėja 

munšainą.
Miesto ligoninėn buvo at

gabentas 16 metų vaikas,

nį, nes silkių užplūdimas bu
vo nepaprastas.

Angliška 
Kalba

MAJESTIC DABAR be pertraukos 
Sensacija šios gadynės 

AMKINO Perstatymas Sovietų Rusijos

5 METŲ PLANAS
STEBĖTINI 160,000,000 RUSU ATSIEKIMAI

Tauta atgimė ir atsibudavoja—Pasauliui pareiškimas
Pirmą kartą Amerikoje Vakarais 35c, 50c, 75c 
taip žema kaina. Po pietų 35c, 50c
štai paveikslas, kurį jus niekados neužmiršit. Jis yra sujaudinantis.

f
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Vaikas ant gatvės su 
revolveriu.

■ Ant Tremont st. šalygat- 
vio ir Common st. kampo 

maica Plain, kuris tūlą laiką žmonės patėmijo vaiką su 
su savo pačia negyveno, iš- 38 kalibro revolveriu ranko- 
vadino ją iš namų pasivaik- je. Vaikas vadinasi Norman 
ščioti. Vaikutis, 10 metų, Haris, 15 metų, atvykęs 
lyg nujausdamas 
su ašaromis f“’ 
kad neitų, nes tėvas galįs Jonės iš Roxbury.

Pašovė pačią ir užmušė 
sūnų.

George Campbell, iš Ja- 5

l
; iš

__  nelaimę, i Nova Scotia. Sykiu su juo 
prašė motinos, buvo* ir kitas vaikas, W.

„ ‘f ‘ ~ ' . • Policija
juos sužeisti. Taip ir atsiti- revolveri atėmė, bet mačiu
ko. Pati ir vaikas tapo per
šauti. Vaikas mirė, motina 
pasveiks, o tėvas areštuotas 
už žmogžudystę.

'šieji turėjo užtektinai bai
mės. Tai lekcija tėvams, 
kad ginklus liakytų sauges- 
nėj vietoj.

N/

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

Automobilių Technikos Mokykla
Jau Eksistuoja 20 Metų.

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

L symas, suprast elektriką ir magnetiz- 
" mą. ir važiavimą, ir pla-ią automobilio; 

mokinanti dienomis ir vakarais lietuvių
•41
ir anglų kalbose. Mokytojais yra žymus ekspertai I,. TICHNIAVI- 
CIUS ir kiti. Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame 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. H-lh STREET N .ar l-« Areno, NEW YORK C1TY

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION 
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.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesą, Impor
tuotų Sūrią, Kumpio, Dešrą, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger
ina n Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas so geriaoain Namie gamin
tu maistu.

Telefoaa* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

itii

»

PAUL’S MENS 
SHOP

Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

Skrybėlių, Marškini, ir Visokių | 
Pasirėdymų. Geras Ta v oras ir di-j 
delis pasirinkimas visokių stailų. į 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu- I 
vė ant Broadvay, netoli F gatvės.

456 BROADIVAY
SO. BOSTON, MASS.

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
197 SUMMER STREET, 

LAffRENCE, MASS.

i

I I

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgą*

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

EXTRALIETUVIŠKA APTIEKA1
Jūsų Senas Aptiekorius toj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios šaknys ii Lieta* 

ves ir visados šviežias Dlsls* 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieks atdara nuo 8 ii Tjta 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočnnae 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADVAT

Taisymo vieta: ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

R. J. VASIL
499 BROADWAT, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduoda: NAMUS. FARMA8, 

KRAUTUVES.
InKarina: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORXĮŠILS, KRAU

TUVES ir tL
Apdraudžia gyvastį ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lto- 
toroje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnaviao. tarfp 
kilta, R- J. VAŠU.
468 Broodhray, So. Beatos, Beai


