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ANGLUOS KAPITALE- | lių Amerikoj. 

NO PAMATAI BRAŠKA.
NEBĖRA AUKSO PINI

GAMS PAREMTI.
Prie to da jurininkai pakėlė 
maištą. Didžiausia baime 
apėmė viso pasaulio pini
guočius. Biržos uždarytos.

Kaip perkūno trenksmas 
šį panedėlį sukrėtė kapitali
stinį pasaulį žinia, kad Ang
lija panaikino aukso pagrin
dą savo pinigams. Ji paskel
bė visam svietui, kad nuo 
šiol ji niekam nemokėsianti 
auksu už popierinius savo 
pinigus.

Tą pačią dieną Anglijos 
svaras New Yorko rinkoj 
nukrito nuo $4.88 iki $3.75. 
Piniguočių tarpe tas sukėlė 
didžiausį sumišimą. Beveik 
visam pasauly biržos uždarė 
savo duris. New Yorko bir
ža atsidarė, bet Wall Stree- 
to bankai dėjo visas pastan
gas, kad sulaikius paniką. 
Buvo užsukta visa gatvinė 
spauda, kuri triubyte triubi- 
jo, kad čia viskas “all right”, 
kad nereikia nusigąsti, kad 
dabar busią da “geriau negu 
pirma.”

Vis dėl to panika New 
Yorko biržoj buvo pusėtina. 
Nežiūrint, kad bankai palai
kė žymesnių kompanijų Še
rus, jų kainos visgi smarkiai 
nukrito.

Londone visos biržos bu
vo uždarytos. Taip pat užsi
darė biržos Indijoj, Danijoj, 
Olandijoj, Belgijoj ir Vokie
tijoj. Japonijoj biržos atida
rymas buvo atidėtas visai 
valandai. Anglijos pinigų 
pradėjo nebeimti beveik vi
si Europos bankai.

Šitokio sukrėtimo finansi
nis pasaulis da nebuvo iki 
šiol turėjęs. Nes niekas ne
žino. kas gali atsitikti su 
Anglija, kuri ligi šiol buvo 
skaitoma viso pasaulio “ban- 
kierium”. Jeigu to “bankie- 
riaus” pinigai dabar nu
smuks taip, kaip nusmuko 
senos Rusijos rubliai ar kai
zerio markės, tai šitokia ka
tastrofa galės nublokšti nuo 
kojų ir kitas kapitalistines 
valstybes.

Anglijos kapitalizmo pa
matai pradėjo braškėti jau 
senai. Kaip tik išnyko rin
kos jos fabrikų produktams, 
Anglijoj pradėjo augti be
darbė, pajamos pradėjo eiti 
mažyn, o išlaidos bedarbių 
šelpimui augo ir augo. Da
bar priėjo prie to, kad val
džia jau nebegali sudurti ga
lo su galu. Pradėta mažinti 
išlaidas. Sumažinta algos 
kariumenei ir laivynui, kas 
turėjo sutaupyt metam $43,- 
000,000. Be to da sumažint3 
$25,000,000 algų visiems 
valdininkams ir parlamento 
nariams.

Bet šitas alpj kapojimas 
nepatiko jurininkams ir pe
reitą sąvaitę jie jau pakėlė 
maištą. Jie atsisakė klausyti 
savo viršininkų. Tai yra ne
paprastas dalykas, kad Ang
lijos laivyne pasireikštų vy
riausybei nepaklusnumas. 
Šita žinia baisiai nugąsdino 
valdžią. Į parlamentą ji taip
gi padarė labai sunkaus į- 
spudžio. Laivyno admirolas p ___II_________
kreipėsi į vyriausybę patai- tas sprogo ir sudraskė Al- 
damas įuojaus sustabdyti leną į skutus.

laivyno manievru^ kurie tu
rėjo prasidėti šiomis dieno-' 
mis, ir visus karo laivus at- 
šaukti j uostus. Nors spauda 
vielrn nocLrolhio ir Irom in»a_ UK. P^SaKyia,visko neskelbia ir kaip įma
nydama stengiasi raminti vi
suomenę, kad “viskas tvar
koje”, tečiaus žmonių ūpas 
Anglijoj nepaprastai įtemp
tas, nes niekas nežino, kas 
gali atsitikti rytoj. Laivynas 
yra didžiausia Anglijos ka
pitalizmo apsauga, todėl sa- 
vaimi suprantama, kad ma- 
žiausis jurininkų pasiprie
šinimas sukrečia visą valsty
bę. Kas gi atsitiktų su Ang
lija, jeigu jos laivynas pa
keltų revoliuciją?

Buvusis Ispanijos 
Karalius-Valstybės 

Išdavikas.
Vyriausis Ispanijos teis

mas nusprendė, kad buvusis 
karalius Alfonsas, kuris po 
revoliucijos pabėgo užsie
nin, yra valstybės išdavikas 
ir turi savo galva atsakyti už 
generolo Primo de Riveros 
suruoštą perversmą anais 
metais ir įvedimą diktatū
ros. Be to, teismas nutarė 
prašyti Francuziją, kad ši 
išduotų Ispanijai pabėgusį 
generolą Martinez Anido, 
kuris prie Primo de Riveros 
diktatūros buvo finansų mi- 
nisteriu. Kiti buvusieji dik
tatūros ministeriai jau suim
ti ir uždaryti kalėjiman lau
kia teismo. Pats diktatorius 
taip pat sėdi už geležinių 
grotų.

Lenkijoj Įvesta Karo 
Teismai.

Lenkų vyriausybė paskel
bė dekretą, kuriuo visoj 
Lenkijoj įvedami karo lauko 
teismai, nes paskutinėmis 
dienomis “w ziemi polskiej” 
pasidarė labai neramu.

Karo lauko teismuose tu
rės būti nagrinėjamos visos 
bylos dėl užmušimų, plėši
mų, atskirų asmenų ir įstai
gų užpuolimų, susisiekimo 
priemonių gadinimo, o taip 
pat valstybės ir privačių tur
tų naikinimo. Karo lauko 
teismai taip pat svarstys by
las tų asmenų, kurie nusi
kals sprogstamosios me
džiagos —°kvba ir tos me
džiagos laikymu. Kartu tu
rės būti jam pavestos šnipi
nėjimo bylos, į kurias įmai
šyti privatus asmenys. -

Bet tikrovėje valdžia nori 
karo teismais nugąsdinti po
litinius Savo priešus, nes vos 
kelios dienos atgal buvo už
muštas jos bernas Holuwko 
ir daug pasikėsinimų prieš 
Pilsudskio lekajus būna rytų 
Galicijoj.

“Šiomis dieomis Cenzo 
Biuras paskelbė, kad 1930 
metų 1 balandžio dieną 
Jungtinėse Valstijose buvo 
13,366,407 svetur gimę gy
ventojai. Atskiromis tauty
bėmis ateiviai neskirstomi, 

_ , kiek kurioj
valstybėj yra gimusių, bū
tent:
Vokietijoj gimus. 1,608,814 
Italijoj .................. 1,790,422
Lenkijoj .„............ 1,268,583
Rusijoj .................. 1,153,624
Anglijoj....................  808,672
Airijoj ....................... 744,810
Švedijoj .................. 595,250

Ateiviai gyvena susimetę 
daugiausia šiaurinėse vals
tijose, kur daugiausia išsi
vysčiusi pramonė; mažiau
sia svetimšalių yra pietinėse 
valstijose.

Apie lietuvius Cenzo Biu
ras užsimena tik tiek, kad 
Nevados valstijoj cenzo me
tu jų buvę iš viso tik 6 žmo
nės. Kiek lietuvių yra viso
se Jungtinėse Valstijose, tai 
nepasakyta.

Įdomu, kad Lenkijoj gi
musių ateivių priskaitoma 
vos tiktai 1,268,583. Patys 
lenkai visuomet sakydavo, 
kad jų čia esą tarp 3 ir 5 
milionų.

REIKALAUJA NUMUŠTI 
KONGRESMANAMS 

ALGAS.
Kongresmanai Wood ir 

Treadway reikalauja, kad 
visiems Kongreso nariams 
butų numušta 10 nuošimčių 
algų. Kongresmanai, kurie 
dabar gauna $10,000 me
tams, turėtų gauti $8,000. 
Jiedu eina da toliau ir sako, 
kad visiem federal. valdžios 
tarnautojams, kurie gauna 
daugiau kaip $3,000 me
tams, turėtų būt 10 nuošim
čių numušta. Jų apskaitlia- 
vimu, tas sutaupytų valsty
bei $1,062,000 į metus.

t

Krikščionis Jacevi- Kaip Jurgis Baronas IĄ D AKITT V A D TITMVNV 
Aptingę Telšių i Pateko į Moteriškas JA1 Vii Ų IknlklUl lLillEi 
BahAą Kilpas.

DINAMITAS SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Bolton, Vt.—Pereitą są
vaitę čia buvo dinamitu 
skaldomos uolos naujam ke
liui tiesti. Vienas dinamito 
šūvis neišovė ir darbinin
kas Allen priėjo jį iš naujo 
užtaisyt. Tuo tarpu dinami-

Jurgis, A. Baronas, 50 Į 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
gyvena adresu R. F. D., No. 
2, Warren, Mich., pateko į 
didelę bėdą. Kaip matyt, ji
sai pajieškojo per Chicagos 
laikraščius moteries apsive- 
dimui. Atsišaukė iš Chica-J 
gos tūla Mrs. Mary Ander-' 
son. Jiedu nekurį laiką susi-' 
rašinėjo ir ji atvažiavo pas 
Baroną. Atsivežė ir mažą 
mergaitę su savim. Pagyve
nus pas jį kelias dienas, šita 
moteris atėjo policijos nuo- 
vadon ir pradėjo skųstis, 
kad vieną naktį Baronas iš
laužęs duris į jos kambarį, 
sumušęs ją iki sąmonės nu- 
stojimo, paskui uždaręs ją 
su mergaite • neišeinamon 
vieton ir išlaikęs jas šitoj 
nelaisvėj 6 dienas ir naktis 
be jokio valgio. Pagalios jai 
pasisekę pabėgti.

Policija, žinoma, tuojaus 
Baroną areštavo ir veda tar
dymą. Baronas turi spaus
tuvėlę ir yra žinomas kaipo 
spaustuvininkas.

Apie šitą įvykį rašo Det
roito “Evening Times”, ku
rio iškarpą mums prisiuntė 
drg. P. Kugeli. Mums te- 
čiaus išrodo, kad visas šitas 
kaltinimas prieš Baroną yra 
sufabrikuotas tikslu pasipel
nyti. Taigi su tokiais pajie- 
škojimais reikėtų daugiau 
atsargumo.

RADO NUKRITUSIUS 
JŪRON LAKŪNUS.

Norvegų laivas “Belmoi- 
ra”, plaukdamas iš Ameri
kos į Rusiją su mašinomis, šį

IR PABĖGO ARGENTI
NON SU 20,000 LITŲ.

Lietuvos vaidila darys žygių 
vagį iš Argentinos grąžint 

atgaL

Šiomis dienomis žemaičių 
ūkininkų banke Telšiuose iš
ėjo aikštėn didelė vagystė. 
Pasirodė, kad buvęs banko 
vedėjas Vincas Jacevičius 
(didelis krikščionis demok
ratas, o vėliau ir tautinin
kas), kuris nesenai išrūko į 
Argentiną, klastodamas pa
rašus išimdavo-iš banko sve
timus indėlius, kurių tokiu 
budu pasisavino 20,000 litų 
sumai.

Pretekstą revizijai davė 
garsaus kunigo Spudo reika
lavimas bankui pasiruošti 
išmokėti jam jo indėlį—18,- 
000 litų. Patikrinus knygas, 
rasta, kad Spudui lieka gau
ti tik 4,OOQ-litų, nes 14,000 
litų jau senai “išimta”. Bet 
kadangi pateisinamuose do
kumentuose nerasta kun. 
Spudo asmeniško pakvitavi
mo, tai užrašai knygose pa
sirodė įtartini ir pasiteirau
ta paties Spudo telefonu. 
Paaiškėjo, kad kun. Spudas 
neėmęs iš savo-indėlio nė 
cento. Tą atlikęs Jacevičius. 
Tekių jo- darbelių po revizi
jos ir daugiau paaiškėjo.

Kriminalinė policija daro 
žygių vagį Jacevičių iš Ar
gentinos grąžinti atgal.
ISPANIJOSSOCIALISTŲ 
RAŠTAS STEIGIAMOJO

SEIMO ATSTOVAMS.
Sevilijos socialistai pa

siuntė socialistų atstovams panedėlį rado netoli Kana- 
ispanų steigiamajame susi- dos pakraščio pluduriuojant 
rinkime raštą, kuriame nu- ant sudužusio orlaivio 3 la- 
rodo, kad jei dabartinė kri- kunus, kurie skrido iš Porttf- 
zė truks toliau, badas galės gali jos į New Yorką ir pra- 
privaryti Sevilijos bedarbius puolė be jokios žinios. Jie 
prie smurto. Jie reikalauja, 
kad Andaiusijoj butų vyk
domi vieši darbai, kad be
darbiai galėtų gauti darbo.

DŽEME MANDŽURIJĄ.
Rusai Užbaigė Tyri

nėt Paskendusį 
Miestą.

“Keleivyje” jau buvo sa
vo laiku rašyta, kad Juodoj 
Juroj, netoli Sevastopolio, 
rusai rado paskendusį seno
vės Chersono miestą. Jo ty
rinėti buvo išvykusi iš Mas
kvos speciale ekspedicija 
jrof. Grinevičiaus vadovau

jama. Dabar žinios iš Mas
kvos sako, kad tyrinėjimas 
jau užbaigtas. Ekspedicija 
nuėmusi daug fotografijų po 
vandeniu, padariusi viso 
miesto žemėlapį, parodantį 
jo gatves, aikštes ir tt. Mie
stas esąs pastatytas didelės 
jatkavos pavidalu; jo vidu- 
■y esani didelė rinka, o ap- 
inkui sustatyti namai. Apie 
miestą rasta didelė siena. 
Spėjama, kad tas miestas 
nuskendo per smarkų žemės 
drebėjimą.

• Jie 
išbuvo ant vandens 6 dienas 
ir jau manė, kad jiems rei
kės žūti. Vienas jų yra por
tugalas sportininkas, o du 
vokiečiai lakūnai. Jie pada
rė išviso 2,600 mylių kelio
nės. bet artinanties prie Ka
nados pakraščio juos paga
vo audra, jų kuras išsibaigė 

Vos tik 21 metų jaunuolis, o ir jie nukrito audringon ju- 
du karta apsivedęs.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad Worcestery, Mass.
• • v • • a y

tuotas Juozas Dirsa, 21 me- 
w, >•>«..v. tų amžiaus lietuvis, kurį po- 

laukų darbininkų įvežimą iš licija kaltina “neprideramu 
užsienių. Gerovės ministerio elgesiu.” Tas neprideramas 
pareiškimu, nors šiemet į elgėsis yra tame, kad jaunas 
Latviją buvo įleista įvažiuo- musų tautietis turėjo per
ti tik 1,500 darbininkų, ta- daug pačių, 
čiau jų faktinai Latvijoj yra 
iki 20,000. Daugumą sudaro 
nepriklausomos Lietuvos ir xas valstiją ir įs 
Vilniaus krašto darbininkai, kos kariumenėn.

NEDARBAS LATVIJOJ 
DIDĖJA.

Bedarbių skaičius Latvi
joj nuolat didėja ir šiuo me
tu'jau siekia apie 20,000 
žmonių. Numatyta išleisti 
du įsakymus, kurie paskatin
tų miesto bedarbių kėlimą į 
kaimus. Tuo tikslu numatyta 
mokėti po 10 latų premijos 
tiems ūkininkams, kurie 
darbininkais samdysis mies- šiomis dienomis buvo areš
te įregistruotus bedarbius. 
Be to, manoma suvaržyti

Juozas Dirsa Turi 
Perdaug Pačių.

KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
BULGARIJOJ.

Bulgarijoj trijuose kai
muose įvyko kruvinų susirė
mimų tarp komunistų mani
festantų ir policijos. Komu
nistus numalšinti policijai 
;urėjo padėti kariuomenė. 
Per riaušes viename kaime 
2 žmonės buvo užmušti ir 3 
sunkiai sužeisti. Kitame kai
me buvo užmuštas vienas 
žmogus. Daug žmonių buvo 
suimta. Papildomai praneša
ma, kad bulgarų komunistai 
savo propagandai ėmė reng
ti demonstracijas ne tiktai 
miestuose, bet ir kaimuose.

PITTSBURGHE UŽSIDA
RĖ 3 BANKAI.

Šį panedėlį Pittsburghe 
užsidarė 3 bankai, būtent: 
Highland National Bank of 
Pittsburgh, Franklin Sav- 
ings and Trust Company, ir 
Bank of Pittsburgh.

ron.

KINIJOJ KOMUNISTAI 
RENGĖ PERVERSMĄ

Šanchajuj svarstoma prieš 
kurį laiką suimto komunisto 
Noulenso byla. Iš bylos eigos 
jau paaiškėjo, kad buvo pa
rengtas nuodugnus planas 
dabartinei socialinei ir poli
tinei sistemai Kinijoj pakei
sti. Iš suimtų dokumentų 
paaiškėjo, kad po visą Kini
ją buvo išsiplėtojusi gerai 
veikianti komunistų organi
zacija. Vienas tos organiza
cijos Šanchajaus skyrius kas 
mėnesį išleisdavo 139.000 
dolerių

Budamas dar 16 metų am
žiaus jisai nuvažiavo į Te- 
xas valstiją ir įstojo Ameri- 

'__ į________ Tenai gy
vendamas jisai vedė tūlą Al- 
midą Givins. I

Vėliaus jis sugrįžo j Wor- 
cesterį atgal, bet jau be pa
čios. čia jisai susidėjo su 
Ona Raulinaičiute, jauna 
Worcesterio lietuvaite, ir iš
vyko su ja į Newarką. Tenai 
jiedu paėmė šliubą ir vėl su
grįžo į TVorcesterį. Dabar 
policija jį suėmė, nes išėjo 
aikštėn, kad jis turi kitą 
žmoną. Jisai teisinasi galė
jęs antru kartu vesti, nes 
jam buvę pranešta, kad jo 
žmona jau gavusi nuo jo 
divorsą. Bet policija sako, 
kad tai ne tiesa.

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 500 TROKMANŲ.

New Yorke pereitą sąvai
tę sustreikavo apie 50Q ve
žikų, kurie dirba ant didžių
jų trokų, vežiodami prekes 
tarp New Yorko ir kitų mies
tų. Jie reikalauja tokios pat 
mokesties ir 8 valandų dar
bo, kaip gauna miesto trok- 
manai.

4 ASMENYS ŽUVO OR
LAIVIO NELAIMĖK
Califomrjos pakrašty pe

reitą sąvaitę pašto orlaivis 
užsidegė padangėse ir liep
snodamas nukrito į jurą. Or
laivy buvo 4 žmonės ir visi 
žuvo

KRAUTUVĖJ SUŽEISTA 
48 MOTERYS.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
viena krautuvė paskelbė 
pardavinėsianti moteriškės 
sukneles po $1.00. Moterį! 
tiek prisigrūdo, kad ‘tvarkai 
daryti reikėjo policmanų, ir 
vistiek besigrudant buvo su
žeista 48 moterys.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereitą nedėldienį viduri

nėj Japonijoj smarkiai su
drebėjo žemė. Tokio mieste 
100 žmonių buvo sužeista ir 
9 užmušti. Beveik tuo pačiu 
laiku žemės drebėjimas bu
vo jaučiamas Ohio ir India
nos valstijoj, Amerikoj.

I GALI KILTI DIDELIS 
KARAS.

| Kinija šaukiasi į Tautų Lygą 
užtarimo, bet neranda užuo-

I jautos.
Tolimuose Rytuose staiga 

pakvipo parakas ir pasigir
do pirmutiniai šūviai. Japo
nų kariumenė įsiveržė pietų 
Mandžurijon, užėmė visą ei
lę miestelių palei geležinkelį 
ir patį vyriausį Mandžurijos 
miestą Mukdeną.

Ties Mukdenu įvyko susi
rėmimas su kiniečių kariu- 
mene. Per šitą susirėmimą 
buvo užmušta 40 japonų ir 
apie 80 kiniečių. Japonai 
bombardavo Mukdeną išti
są valandą ir paskui jį užė
mė, paimdami nelaisvėn ir 
visą kiniečių garnizoną.

Tai išrodo aiškus razba- 
jus iš japonų pusės, ir Kini
ja kreipėsi į Tautų Lygą pra
šydama sudrausti japonus, 
kurie yra pasirašę Kellogo- 
Briando paktą, pasižadėda
mi nedaryti jokių karo žy
gių.

Bet japonai aiškinasi, kad 
čia nesą jokio karo. Visų 
pirma kiniečiai sušaudę ja
ponų karininką, paskui iš
ardę japonų geležinkelį, tai
gi japonai turėję “gintis” ir 
užimti kai kuriuos miestus. 
Tai nesąs joks karas, o tik 
“vietinis įvykis”.

Ir didžiosios valstybės 
tam pritaria. Kinija silpna, 
pati savo jėgomis užpuolikų 
atmušti negali, ir Tautų Ly
ga už ją neužsistoja.

Tas, žinoma, da labiau ęr- 
zina kiniečius, ir dabar jie 
po visą šalį rengia protesto 
mitingus, kuriuose vadovau
ja daugiausia studentija, ir 
protestuoja prieš šitokią be
teisę.

Žmonių ūpas Kinijoj pa
sidarė labai įtemptas ir mi
tinguose dažnai girdėti 
šauksmai: “mirtis japo
nams!” Jei kaip, tarp Kini
jos ir Japonijos gali kilti 
antras karas.

Lietuvis Užsimušė 
Orlaivio Kata

strofoj.
Gavome žinių, kad Buffa- 

lo mieste užsimušė Stasys 
Vasauskas, jaunas lietuvis, 
kuris dirbo tenai Curtiss or
laivių dirbtuvėj kaipo inži
nierius. Jisai žuvo lėktuvo 
katastrofoj. Curtiss kompa
nija prisiuntė jo kūną gra
žiai pašarvotą pas seserį Be- 
nienę į Millinocket, Me., kur

Lietuvoj Sustreika
vo Cukraus Fabriko 

Darbininkai.
Marijampolėje prie cuk

raus fabriko statybos darbų jis ir buvo nalaidotas. Pla- 
sustreikavo darbininkai, vi- čiau apie tai bus sekančiame 
so apie 400 žmonių. “Keleivio” numery’.

Darbininkai jau seniai -----------------
prašę darbdavių, kad jiems ANGLIJOS TURISTAMS 
pakeltų atlyginimą, bet atly- UŽDUOTAS SKAUDUS 
ginimas nebuvo pakeltas ir 
dėl to sustreikavo.

Į vietą dalyko tirti iš Kau
no išvyko atatinkamų val
džios įstaigų atstovai.

Kaip oficialiai informuo
jama, apie 200 darbininkų 
jau pradėję dirbti, o su ki
tais 200 dar tebesitariama. 
Jei darbdaviai su darbinin
kais nesusitarsią, tai tie 200 
busią nuo darbo atleisti.

Streikas esąs ekonominio 
pobūdžio.

SMŪGIS.
Panaikinimas aukso pa

grindo Anglijos pinigams 
uždavė skaudų smūgį Angli
jos turistams, kurie randasi 
užsieniuose. Francuzijoj, 
Austrijoj ir Vokietijoj ban
kai dabar nenori keisti Ang
lijos pinigų į savąją valiutą, 
o jeigu kurie ir keičia, tai 
žymiai nupigintu kursu. 
New Yorke anglų svaras šį 
panedėli taip pat nukrito 
nuo $4.88 iki $3.75.
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Ma- 
kom-

ką darėme bargan. Dabar mes 
turime apmokėti..."

Bet skolų atmokėjimas,

BAŽNYČIA KAIP NU
TAUTINIMO ĮRANKIS.

“Sandaroj” skaitom, kad:
“Chicagos lietuvių centre— 

Bridgeporte įsteigė airių kata
likų bažnyčią, kurioj viskas ve
dama anglų kalboj. Didžiuma 
choristų ir lankytojų yra mu
sų tautos žmonės. Parapijos 
mokykloj randasi keli šimtai 
lietuvių vaikų.

“Ar bereikia aiškesnio pa
vyzdžio kaip su pagalba baž
nyčios mus ištautina?

“Neužilgo p. kardinolo įsa
kymu visos musų parapijos ims 
vartoti svetimą kalbą.”

Mes jau senai sakėm, kad 
Juodas Internacionalas ti
kinčiųjų tautybes negerbia. 
Airių vyskupai žino, kad ir 
ištautinti lietuviai katalikai 
gali jiems savo dolerius ati
duoti. O vyskupams tiktai 
doleriai ir rupi.

Paveikslėlis parodo tik ką atlėkusį iš Brazilijos ir nusileidusį New Yorko uoste vokiečių 
orlaivį “Dc-X”. Tai yra didžiausia skraidomoji mašina visame pasauly. Ją varo 6 motorai su 
12 propelerų.

TOBULYBĖ, AR BEPRO
TYBĖ?

Nelabai senai Čekoslova
kijoj teismas nuteisė kalėji
mai! 13 mėnesių kūdikį. Kū
dikio motina buvo neištekė
jusi mergina. Ji patraukė 
tieson vieną vyrą, sakyda
ma, kad jis esąs jos kūdikio 
tėvas, ir prašė, kad teismas 
priverstų jį duoti vaikui už
laikymą.

Teismas tą vyrą išteisino ir 
nusprendė, kad skundėja ar 
skundėjas užmokėtų teismo 
lėšas, arba atidirbtų tą su
mą kalėjime. Kadangi byla 
buvo užvesta ne motinos, 
bet vaiko vardu, tai šita at
sakomybė krito vaikui, ir 
jis buvo nuteistas kalėjiman, 
nes beturtė jo motina netu
rėjo pinigų.

Žiūrint paprasto žmogaus 
akimis, teisėjas čia turėjo 
būt beprotis. Bet teisinin
kai sako, jog tai yra aukš- 
čiausis teisėjo tobulybės 
laipsnis.

Štai ką skaitome šituo 
klausimu Bostono “Heral- 
de:”

“Tas parodo, jog mokytas 
teisėjas mokėjo taip puikiai at- 
sipalaidoti nuo visų žmogiškų 
intakų, kad išsprendė bylą taip, 
kaip reikalauja gryni, šalti tei
singumo principai. O tai yra 

idealus proto nusiteikimas kiek
vienam teisėjui. Kaipo įstaty
mo aiškintojas, jisai nepažįsta 
besibylinėjančių asmenybių.”

Toliaus šitas rašytojas no
ri įtikinti skaitytojus, kad 
čia buvusi to vaiko kaltė, 
kam jis pats savo vardu by
lą vedė. Vadinas, senas tei
sėjas negali savo smegenų 
pavartoti, bet 13 mėnesių 
vaikas turėjo pamokinti sa
vo motiną, kaip geriau by
lą užvesti!

Taip kalba mokyti teisi
ninkai.

Bet tai da ne viskas. Mo
kytas teisėjas negali net pa
žinti jieškovo, ar jis suaugęs 
žmogus, ar 13 mėnesių kū
dikis. Šitą kurjozą skaitome 
“Heraldo” editoriale:

“Kaip gi teisėjas gali pažin
ti, kad kūdikis yra kūdikis? 
Pasižiūrėjęs i ji? Bet teisėjai 
asmenų nemato. O gal iš to, 
kad jis jieškoojo tėvo? Jokiu 
budu. Juk ir 50 metų amžiaus 
žmogus gali tėvo jieškoti.”

Vadinasi, teisėjas netik a- 
kių neturi, bet ir protas pas 
jį neveikia. Žmogaus am
žius jam neturi jokios reikš
mės. Jis nežino, ar 13 mėne
sių kūdikis yra kūdikis, ar 
suaugę vyras, kuris uždary
tas kalėjiman gali darbą 
dirbti.

Mokytiems teisininkams 
tai išrodo “aukščiausis tobu
lybės laipsnis.” C> mums tai 
—tikrų tikriausia beproty
bė!

KAS YRA “LEISTINOS 
KERŠTO RIBOS?”

Rašydama apie Voldema
ro “vilkų” bylą, Brooklyno 
“Vienybė” sako: •

“Profesoriaus Voldemaro 
garsusis teismas pasibaigė. 
Profesorius išteisintas. Du jo 
padėjėjai, perėję leistinas ker
što ribas, kariumenės teismo 
nubausti.”

“Vienybė” visai neapsi- 
žiurėjo, kad ji čia įžeidė 
netik savo garbinamą Volde
marą, bet ir Lietuvos kariu
menės teismą. Nes jeigu nu
baustieji “vilkai” buvo tik
tai Voldemaro “padėjėjai”, 
tai pats Voldemaras, kaipo 
jų vadas, turėjo būt nubaus-

teismas jį paleido. Taigi iš
vada čia turi būt tokia: 
Voldemaras kriminalistas, o 
teismas neteisingas.

Mes žinom, kad “Vieny
bė” šitaip pasakyt nenorėjo, 
bet tai jau toks jos logikos 
paradoksas.

Antras dalykas, ką reiškia 
“leistinos keršto ribos?”

“Vienybė” sako, kad Vol
demaro padėjėjai buvę nu
bausti vien tik dėl to, kad 
perėję “leistinas keršto ri
bas”. Jeigu jie butų keršiję 
pulk. Rusteikai “leistinose 
ribose”, tai bausmės jiems 
nebūtų.

Taigi, kokios tos “ribos?” 
Ir koks gali būt tose “ribo
se” kerštas? Gal parodymas 
tautiškos špygos?

munistų “susivienijimas” tu
rės pradėt mokėt ligoniams 
pašalpą ir įnirusiems apsau
gą, kurių per pirmuosius 6 
mėnesius nereikėjo mokėti. 
Taigi ateity jų iždas turės 
gerokai susitraukti.

Komunistai turi da ir ki
tą panašią organizaciją — 
tai “Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje”, su
trumpinus, “APLA.” Dabar 
“Tiesa” praneša, kad nori
ma šitas dvi organizacijas 
suvienyti. Tuo reikalu esą 
jau nutarta šaukti abiejų or
ganizacijų bendras posėdis. 
Ir nesą jokios abejonės, kad 
“APLA.” su “LDS.” susivie
nys.

KAIP SEKASI KOMUNIS
TU “SUSIVIENIJIMUI”.

Kaip žinia, atskilę nuo S. 
L.A. komunistai įsikūrė sa
vo “Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą”. Dabar jie pra
dėjo leisti jau ir laikraštį to 
“susivienijimo” reikalams. 
•Jis pavadintas “Tiesa”.

To laikraščio 13-tame nu
mery tilpo komunistų “susi
vienijimo” finansų apyskai
ta. kuri apytikriai parodo, 
kaip tai organizacijai sekasi. 
Nuo pereitų metų lapkričio 
mėnesio iki šių metų 1 liepos 
jie turėjo pajamų, kartu su 
paskolomis, $33,088.43. Iš
mokėjo per tą laiką $4,987.- 
59. Vadinasi, ižde pas juos 
1 liepos diena turėjo būti 
$28,109.84.

Žiūrint paviršium, tai ga
na graži pinigų suma. Bet 
taip išrodo tik paviršium. 
Komunistų “susivienijimas” 
turi daug skolų. Šitą pastebi 
ir jų sekretorė Jeskevičiutė, 
kuri sako:

“Visi nariai turi žinoti, kad 
iki 1 d. liepos mes nedarėme 

išmokėjimų kitų, tik tokius, 
be kurių negalėjome apsieiti. 
Taip kad mes da nesame atsi
teisė už visus spaudos dar
bus, o jų buvo daug, tad atei
ties atskaitose toki išmokėji
mai bus didesni, nes reiks at
mokėti skolos nuo lapkričio 

mėnesio... Tai pastebime, kad 
nariai žinotų, jog mes turime 
nemažai skolų, kurios ateities 
atskaitose bus atmokamos."

Organizacinė Komisija ir
gi pataria komunistams ne
sidžiaugti geru organizaci
jos stoviu. Girdi:

“Tūliems gal pasirodys, kad 
mes jau pilnai turtingi ir ne
reikia mums rūpintis šalutinias 
keliais organizaciją stiprinti. 
Juk ižde, sulyg atskaita, turi
me apie $30.000. na. o per tą 
laiką iždas turėjo da paaugti. 
Taip, iždas paaugo... Bet tuo 
pačiu laiku turim nariams pa
sakyti sekamą:

“Musų lėšų fondas, kuris lai
ke atskaitos buvo apygeris, 
šiuo tarpu smarkiai mažta. Tik 
pamislykit, draugai... Mes pra
dėjom leisti laikraštį... Mes tu
rėjome kiekvieną blanką ir 
blankelę atspausdinti. Mes vis-

nu Ja • •

URUGVAJAUS LIETUVIŲ SOCIALIS
TŲ PAREIŠKIMAS.
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KAIP VOLDEMARAS“SU- 
RIESDAVO” TAUTŲ

ATSTOVUS.
Vienas fašistuojąs laikra

štis apie Voldemarą dabar 
rašo taip:

“šis (voldemarininkų) teis
mas visoj lietuvių visuomenėj 
buvo sudaręs labai slegiantį u- 
pą. Tas slėgimas buvo ypatin
gai pasireiškęs Amerikos lietu
viuos, ypač tautininkuos. Ir 
nestebėtina. Juk kai tik Prof. 
Voldemaras ką nors didesnio 
veikė, kalbėjo, atvirai planavo 
—tai visa pasaulinė didžioji 
spauda jį visada matydavo. A- 
pie Voldemarą pasaulinė spau
da tiek prirašė, kiek neprirašė 
apie visą Lietuvą. Ypatingai 
Voldemaras pagarsėjo Tautų 
Sąjungoj. Genevcj. Tada tik ir 
mirguliavo žinios, kaip mažos, 
jaunos Pabaltijos valstybės, 
Lietuvos premjeras taip smar
kiai suriečia didžiųjų valstybių 
atstovus...”

Bet laike Voldemaro by
los jo paties advokatas pa
sakė: “Kaip prof. Voldema
ras pradėdavo Tautų Sąjun
goj Ženevoje kalbėti, tai visi 
atstovai tenai, užmigdavo.”

Tai ve, kaip Augustinas 
““sunešdavo” didžiųjų vals
tybių atstovus. Jie visi susi
rietę pradėdavo knarkti.

MINI3TERIS BE TREČDA- 
LIO PAJĖGŲ.

‘“Sandaroj” randame šito
kią pastabą:

“Pulk. Rusteika žymiai figū
ruoja voldemarininkų byloj. E- 
sant jam slaptos policijos vir
šininku. jis buvo užpultas ir 
peiliu sužeistas Iš tos priežas
ties jis neteko trečdalio pajė
gų-

“Tačiau, nežiūrint į šį truku
mą. p. Smetona paskyrė jį vi
daus reikalų ministeriu. 
tyt, ten darbas nelabai 
pilkuotas...”

Ištikrųjų keistoka,
žmogus pasidarė jau beveik 
niekam netikęs, tai jis eina 
atsakomingiausias valstybės 
pareigas !

Šitokiu vardu progresyvių 
republikonai vadina Hoo
verio bedarbių komitetą. 
Tas komitetas nieko kita ne
veikia, jie sako, tik 
valgo ir vis kvaksi, 
taip ir yra.

Urugvajaus Socialistų Par
tijos Lietuvių Skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas 
šių metų liepos mėn. 20 die
ną, skaitydamas gautuosius 
raštus, turėjo progos susipa
žinti su prisiųstu iš Argen
tinos raštu, kuriame kalba
ma apie Buenos Aires kai 
kurių asmenų padarytą ‘“Ry
gos” viešbuty pasitarimą, 
kuris norima pavadinti “Pie
tų Amerikos Lietuvių Socia
listinės ir Pažangiosios Vi
suomenės Kongresu”. Dėl to 
pareiškiame štai ką:

(1) Kadangi minėtasai 
pasitarimas, kuris norima iš
pusti iki kongreso reikšmės, 
buvo suruoštas ne Argenti
noje ekzistavusių Pietų A- 
merikos Socialistų Centro 
Komiteto, ką numato Są
jungos statutas, bet savo 
daugumoje prie jokių orga
nizacijų nepriklaususių as
menų, arba tų, kurie anks
čiau nors ir yra priklausę 
prie kurios nors organizaci
jos, bet dėl pakrikusios mo
ralės ar kitų priežasčių yra 
buvę pašalinti, todėl paties 
pasitarimo svarba yra abe
jotina.

(2) Kadangi pasitarimo 
protokole žadama imtis vei
kimo visoje Pietų Amerikoje 
ir jų sudarytą komitetą va
dinti Pietų Amerikos Socia
listų Sąjungos Centro Ko
mitetu, tai matome reikalo 
pažymėti, jog tokie užsimo
jimai neša kompromitaciją į 
lietuvių socialistinę ir pa
žangiąją visuomenę Pietų 
Amerikoje, nes:

(a) Jokia organizacija 
negali pripažinti centru to 
organo, kurio ji nerinko, ir 
dėl kurio veikimo yra nema
ža abejojimų.'

(b) Tame jų pasitarime, 
arba nematė reikalo, arba 
kai kurios organizacijos ne
buvo kviestos, ir todėl nei 
viena Urugvajuj esančių lie
tuvių organizacijų nedaly
vavo: t. y. Urugvajaus So
cialistų Partijos Lietuvių 
Skyrius, Kultūrinė ir Ekono
minė Draugija, Urugvajaus 
Lietuvių Dramos Mėgėjų 
Būrelis ir Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Bendrovė; 
taip pat šitame pasitarime 
niekas nedalyvavo iš tokių 
žymių kolonijų, kaip: Sao 
Paulo, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Curityba, Santos, ir 
d a svarbu, kad šiame pasi
tarime ne tik kad nedalyva
vo Pietų Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Centro 
Komitetas, bet ir pats pasi
tarimas buvo prieš jį nu
kreiptas. Todėl minimą pa
sitarimą laikome nerimtu ir 
jokiu budu neturinčiu teisės 
reklamuotis: “Pietų Ame
rikos Socialistų ir Pažangio
sios Visuomenės Centru.”

(3) Tenka pažymėti, kad 
pats pasi vadinimas Pietų 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Centru, Urugvajaus so
cialistų Partijoslietuvių sky
riui, yra nesuprantamas ir 
visiškai nepriimtinas, kaipo

centro autoritetas^ kadangi 
mes esame Tarptautinės so
cializmo organizacijos, pri
klausančios prie Darbinin
kų Internacionalo, dalis; 
reiškia, mes turime centrą, 
Urugvajaus Socialistų Par
tijos vykdomąjį komitetą, ir 
esame pilnateisis šios parti
jos narys.

(4) Jeigu kalbamojo pa
sitarimo dalyviai, kaip ma
tyti iš jų pasitarimo proto
kolo, yra visi argentiniečiai 
lietuviai, ir jei jie turi gal
voje Tarptautinę socialistų 
organizaciją, tai, vietoj 
skelbtis centro autoritetu, 
patys privalėtų tapti Argen
tinos Socialistų Partijos na
riu, tada butų aiškus visas 
jų veikimo tikslas.

Urugvajaus Socialistų
Partijos Lietuvių Skyriaus 

Komitetas ir redakcinė 
Komisija:

J. Lazdauskas, VI. Vese- 
lauskas, A. Prastokevičius, 
J. Babilius, Pr. Vikonis, M. 
Krasinskas, P. Krigeris, F.

J.• ir

Krasinskas, P. Krigeris, 
Budreika, F. Matulis, 
Nausėda, P. Jokimčius 
A. B. Gumbaragis.

3 rūgo. 1931, 
Monte video.

Priedas: Kartu su aukš
čiau paduotu pareiškimu, 
atskiru siuntiniu siunčiame 
vieną egz. “P. A. Naujienų”, 
kaipo įrodymą, jog buvęs 
kai kurių Argentinos lietu
vių pasitarimas, kuris nori
ma pavadinti: “P. A. Socia
listų ir Pažangiosios visuo
menės kongresu”, ir pasiro
džiusios jų leidžiamos “P. 
A. Naujienos”, yra ne kas 
kita, kaip fašizmo garbini
mas. Jų išleistame “P. A. 
Naujienose” pirmame pus
lapyje yra įdėtas dideliausis 
Argetinos diktatoriaus fa
šisto Uriburu atvaizdas, ku
ris yra sušaudęs ne vieną 
Argentinos socialistą.

Aiškumo dėliai, paduoda
me čia išvertę iš Ispanų į 
lietuvių kalbą tą prierašą, 
kurį dabartinės “P. A. Nau
jienos” yra įdėjusios po fa
šisto Uriburu atvaizdu:

“Jo Ekscelencija Ponas 
Tautos Prezidentas, genero
las leitenantas Ponas Juozas 
E. Uriburu, nepamainomas 
viešpats, kurs pasakė patri
otišką prakalbą, kuri sukė
lė didelių ovacijų, laike pir
mosios divizijos kariuome
nės parados, kuri įvyko Con- 
stanera alėjoje šio mėn. 26 
d. (kalbama apie liepos 26 
d. 1931 m.) Šią kalbą liau
dis sutiko su gyva nuotaika, 
pagarba ir triukšmingais 
sveikinimais.

“Generolas leitenantas U- 
riburu yra giliausiai šiuo 
metu susirūpinęs sunkaus 
bedarbės klausimo išspren
dimu, dėl ko Argentinos 
liaudis jau iš anksto gali 
laukti iš taip didžiai gerbia
mo ir doro valdovo geriau
sių laimės dienų. Taip gal
voja liaudis sunkioje savo 
ekonominėje padėtyje.”

rai akc. b-vei, kurios akci
ninkais yra visos lentpjūvės, 
apsiėmusios perdirbinėti 
Rusijos žaliąją medžiagą. 
Prekybos pelnas, atskaičius 
mokesnį Rusijos valdžiai už 
rąstus, skirstomas tarp at
skirų lentpjūvių proporcin
gai jų perdirbimo nuošim
čiui.

Kiek kitonišką formą tu
ri taip pat paskutinių laikų 
kapitalistinis padaras—kon
cernai (daugiausia Vokieti
joj) ir trustai (Amerikoje). 
Tai yra vienos, o kai kada ir 
kelių pramonės šakų kapita
lų ir vadovybės sujungimas. 
Koncernai ir trustai apėmė 
atskiras įmones, kurios, kaip 
pašaliečiams gali atrodyti, 
veikia savarankiškai, bet iš 
tikrųjų, jų visą veikimą nu
stato centras, koncerno va
dovybė. Į koncerną galima 
žiūrėti kaipo į milžinišką 
akc. bendrovę, kurios val
dybos žinioje yra visa eilė į- 
monių. Koncernų atsiradi
mas reiškia kapitalų koncen- 
traeiją su tikslu įvykdyti 
pramonės ir prekybos mono- 
polizaciją. Koncerno prieša
kyje turi stovėti išimtinių 
gabumų direktorius vedė
jas. Dažniausiai patys kon
cernai susidaro ir plėtojasi 
tiktai dėl to, kad atsiranda 
išimtinių gabumų žmonių, o 
atsidūrus koncerno prieša
kyje nepakankamai gabiam 
vedėjui, koncernas žlunga. 
Žymesniais, plačiau žino
mais koncernais galima lai
kyti Vokietijos “Farben In- 
dustrie”, pragarsėjusio savo 
laiku Stineso koncerną (an
glys ir kitos pramonės ša
kos), Tisseno koncerną (ge
ležies, anglies, cemento), 
Švedijoje—Kroegerio (deg
tukai ir banko operacijos; 
jis yra paėmęs ir Lietuvos 
degtukų monopolį). Seniau- 
sis trustas Amerikoje —tai 
Standard Oil Company.

Gyvenime nėra šablonų. 
Sindikatų, trustų ir koncer
nų tarpe yra visokių organi
zacijos formų, bet visgi 
svarbiausis sindikato požy
mis yra bendrame veikime 
susitarimas, paliekant atski-f 
riems nariams savarankiš
kumą ir jų' teisių lygybę, o 
koncerno ir trusto—griežta 
centro vadovybė ir koncerną 
ar trustą sudarančių įmonių 
savarankiškumo nustojimas. 
Sindikatas—tai demokrati
nė respublika, o koncernas 
—griežta diktatūra.

Kartu su trustų, koncernų 
ir sindikatų plėtojimusi ėjo 
pramonės racionalizacija— 
toksai jos sutvarkymas, kad 
mažiausiai įdedant pastangų 
butų pasiekti didžiausi re
zultatai kaip darbo našumo 
srityje, taip ir gamybos pa- 
piginime. Didelės akc. bend
rovės, o ypač milžiniški tru
stai ir koncernai, nesigaili 
išlaidų moksliškiems tyrinė
jimams ir praktiškiems ban
dymams savo gamybos pa
gerinimui. Pritaikomos ge
riausios mašinos ir geriausi 
metodai produktams page
rinti, darbo našumui padi
dinti, ir gaminiams papigin
ti. Produkcija taip suorgani- 

, zuojama, kad kiekvienas 
darbininkas darytų kuo ma
žiausiai nereikalingų judė- 

; šių. Tas pasiekiama raciona
liu darbo padalinimu ir pri
taikymu Tayloro metodo— 
darbininkai lavinami daryti 

r___ ______________ ____ i tiktai tuos judesius, kurie ,
Klaipėdos lentpiuvės sudarė. būtinai reikalingi jiems skir- 

' ’ 1 J ’ "i iš

Mes esam pratę jungti 
kapitalistinę tvarką su lais
va konkurencija, plačia ini
ciatyva ir kova su kiekvienu 
kapitalistinio veikimo var
žymu. Nuolat tenka girdėti, 
kad tas milžiniškas gamybos 
ir darbo našumo išsiplėto- 
jimas, kurį dabar turim, yra 
pasiektos laisvos iniciaty
vos ir laisvos konkurencijos 
dėka. Šitame tvirtinime, be 
abejonės, daug tiesos. Aš
trioje, be kokio pasigailėji
mo varomoje kovoje stipres
ni, apsukresni kapitalistai, 
moką pritaikyti geresnius 
metodus gamyboje ir preky
boje, laimėjo, o silpnesni, 
mažiau lankstus ir gudrus— 
žuvo. Atskiri kapitalistai 
savo laimėjimus ir triumfus 
pasiekė per kraują ir pra
kaitą ne tiktai darbininkų, 
bet ir kitų kapitalistų—kon
kurentų. Tai buvo herojiški 
kapitalizmo laikai.

Dabar tos kovos, tie hero
jiški kapitalizmo laikai bai
gias. Vieton aštrios kovos— 
konkurencijos—einama prie 
susitarimų. Visas kapitalis
tinis pasaulis yra susiorgani
zavęs sindikatais (sąjungo
mis) ir koncernais (susivie
nijimais). Sindikatus suda
ro dažniausiai vienodo po
būdžio žmonės. Svarbiausis 
susitarimo punktas—prekių 
pardavimas vienodomis kai
nomis, o dažnai šitas punk
tas papildomas kiekvieno 
sindikato nario pardavimo 
dalies (nuošimčiais) nusta
tymų. Sindikato nariai savo 
bendriems reikalamas svars
tyti periodiškai daro visuo
tinius susirinkimus, o nuola
tiniams sindikato reikalų 

i tvarkymui renka valdybą, 
į samdo vedėjus ir kitus rei- 
: kalingus tarnauto jus. Kai 
ikada sindikato nariai suda- 
Iro akcines bendroves sindi
kato gaminiams pardavinėti. 
Šitos bendrovės akcininkai 
—sindikato nariai; bendro
vės valdyba atstoja sindika
to valdybą. Tokios akcinės 
b-vės steigiamos su labai 
mažu pagrindiniu kapitalu, 
o faktiškai jos diriguoja vi
so sindikato kapitalus.Svar- 
biausis sindikato uždavinys 
—kiek galima geresnėmis 
sąlygomis parduoti prekes 
ir suderinti gamybą su rin
kos pareikalavimu, palie
kant atskiriems sindikato 
nariams plačiausį savaranki
škumą ir iniciatyvą viduji
niame savo įmonės tvarky
me.

Kai kada į sindikatus de
dasi vienodos įmonės nedi
delio rajono, o kai kada— 
visos valstybės, ir net kelių 
valstybių pramonė yra susi
dėjusi į vieną sindikatą To
kiu milžinišku sindikatu yra 
geležies sindikatas, prie ku
rio priklauso Vokietijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir 
Liuksemburgo geležies fab
rikai, o taip pat atskirų val
stybių anglies, cukraus, ce
mento ir kiti sindikatai.

Lietuvoje svarbiausios ka
pitalistinės šakos yra taip 
pat susisindikavusios. Bra
vorų sąjunga, pavyzdžiui, 
turi sutartį, kuri numato kai
nų reguliavimą, o atskiriems 
alaus bravorams paskirta 
pardavimo nuošimtis Są
jungos reikalams tvarkyti 
renkama valdyba ir samdo
mi tarnautojai. Kitaip yra 
susitvarkęs Klaipėdos lent
pjūvių sindikatas. Visos 
mdiptuva įcuvpiuvcs suu<*i c .7 
akcinę bendrovę su minima- darbą atlikti ir gauti _ ( 
liniu kapitalu. Kiekviena darbininko kuo daugiausia 
lentpiuvė gauna atitinkamą to būtinai reikalingo darbo, 
nuošimtį atvežtų iš Rusijos l Viso to lengva pasiekti, jei 
rąstų perdirbimui už tam ti- fabrikas gamina daug visiš- 
krą, visoms vienodą, atlygi-, kai vienodų prekių, ir todėl 
nimą. Pagamintą medžiagą einama prie prekių gamini- 
pavesta pardavinėti tam tik-,
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Darbininkas Laimėjo Oro Lenktynes.

t
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čia parodytas savo orlaivy su pakelta ranka Lowell Bayles, 
34 metų amžiaus lakūnas, kuris šiomis dienomis Clevelande lai- 
.mėjo ore lenktynes, padary damas 236 mylias į valandą, kas 
reiškia naują greitumo rekordą Amerikoje, šitas jaunas vyras 
yra kilęs iš darbininkų šeimynos. Jisai gimė Illinojaus valstijoj, 
kur darydamas sau pragyvenimą kaipo batų šveitikas baigė 
high schoolę, c paskui dirbo kasyklose ir mokinosi kalnų inži- 
nierijos. Oru lakiot jis išmoko 1924 metais, ir šiandien jau 
priguli prie žymiausių*Amerikos lakūnų.

piešinių pagirimas ir pakvie- N. S» PITTSBURGFH 
timas jauno musų menininko Saviikiai i»kund 
prisidėti prie Dailės Meno gracijos vyriausybei j 
Ratelio. Tai parodo jaunuo- Damušį, kad ji depori 
lio gabumą siekiant savo jįįk s
tikslo nustatytoj plotmėj. ipjtLsburghe 
, mfonu.yra t"3- Povilas D
tyt tokią idealę seihiyną, g _ ,____
taip gražiai, sugyvenant ir, Smetoįos ir Vol 
taip pavyzdingai vaikus au- r * i-.-— j-----------—

klėjant. Ir reikią pažymėti, , 
kad draugas Raškauskas yra' 
senas “Keleivio” skaityto
jas. Kunigai vis sakė ir da
bar dažnai sako, kad kurie 
skaito tokius raštus, kaip 
“Keleivis”, tie išvirstą “be
dieviais, išardą šeimynas ir 
taip toliau. Bet Raškauskų 
šeimyną, kuri visuomet skai
to “Keleivi”, kunigai turėtų 
pasiimti už pavyzdį visiems 
savo parapijonams.

K. Purvinis.
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SUDEGĖ UŽVENČIO 
MIESTELIS.

Naktį iš 1 į 2 d. rugsėjo 
Užvenčio miestely (Šiaulių 
aps.) dėl dar neištirtos prie
žasties kilo didelis gaisras, 
kuris sudegino daug namų 
ir šiaip trobesių. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti, bet, spė- 
; ama, busią nemaži.

PAJIESKOJIMAL
Pajieškau švogėrio Antano Dula- 

viėiaus, Kauno gub, Tauragės apsk.. 
Gaurės vaisė., Paeikųjų kaimo. Pir
miau gyveno St. Louis, III. Malonės 
atsišaukti arba kurie žino‘ kur jis 
randasi, malonės pranešti. - (39) 

JUOZAS KRISčIUNAS
24 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

į

CHICAGO, ILL.
Trys lietuviai nubausti už 

pinigų dirbimą.
“Naujienų” koresponden

tas žvalgas paduoda apie 
tuos pinigų meistrus šitokią 
istoriją:

Ketvirtadienį, rugsėjo 10 
d., federalis teisėjas Barney 
nubaudė tris lietuvius už pi
nigų dirbimą.

Vienam tų lietuvių, kaip 
ekspertui pinigų dirbėjui, 
paskirta šeši metai kalėti 
Fcrt Leavenworth. Jo var
das yra Joe Gray—Grakau
skas. '

Antrasis, James Shimkus, 
gavo dvejus metus. Tretysis, 
Kastas Kasper, nubaustas 
vieniems metams ir vienai 
dienai kalėti.

Rugsėjo 11 dieną juos vi
sus išvežė į Leavenworth 
kalėjimą. Visus jų drabu
žius, kuriuos jie nešiojo iki 
tos dienos, dabar gali atsi
imti jų giminės, o nuteistieji 
gavo valdžios drapanas — 
uniformą.

Joe Gray— Grakauskas 
turėjo advokatą, bet ir advo
katas nepajėgė jam daug ką 
pagelbėti. James Shimkus 
irgi turėjo advokatą, George 
Carmichel, buvusį keletą 
metų valstijos gynėjo padė
jėju. Bet ir Shimkui teko ka
lėjimas.

Dešimtis liudininkų buvo 
pašaukta liudyt (lėliai Shim- 
kaus karakterio, jogei jis 
niekur nebuvo prasikaltęs ir 
nebuvo teistas, nė areštuo
tas. Kadangi Shimkus pra
stai kalba angliškai, tai jis 
nepajėgė net išaiškinti tų 
apystovų, į kurias pateko ar
ba buvo įveltas.

Kastas Kasper jokio ad
vokato neturėjo ir mažiau
sią bausmę gavo. Jis galėjo 
kalbėti angliškai. Jisai pasa
kė, kad Grakauską pažinęs 
neseniai. Gyvenęs jis, Kas
per, pas James Shimkų, ku
rį Jgerai pažinojęs. Pasisa

kė, kad jis padaręs įnagius 
pinigams dirbti. Įnagiai bu
vę padaryti Mihvaukee, 
Wis. Bet pinigai buvę daro
mi visų bendrai Chicagoj.

Kadangi pinigus dirbo 
tik sidabrinių dolerių pa
vyzdžiu ir Chicagoj neturė
jo progos juos išleisti, tai, 
pasak Kaspero, Grakauskas 
su Shimkum maišiukus si
dabrinių pinigu prisipylę 
nuvažiavo į Kenosha, Wis., 
pas savo gerus draugus iš
mainyti ant popierinių. Bet 
draugai neturėjo pinigų mai
nams, ba prasti laikai. Taigi

CHICAGO, ILL. 
“Apsivedė”.

Apie keturi mėtai atgal, 
tūlas J. G. parsikvietė savo 
seserį iš Lietuvos į Kanadą. 
O kad iš Kanados parsivežti 
ją į Suv. Valstijas ir j Chi- 
cagą, pradėjo prašyt senber
nį A, J., Suv. Valstijų pilie
tį, kad šis nuvyktų į Kana
dą ir, taip sakant, “apsives
tu.” Nors A. J. buvo visai 
nematęs tos merginos, bet 

, tai ji brolio prašomas sutiko tai 
pranešė atsitikimą Chicagos padaryt ir nuvykęs į Kana- 
detektyvų biurui. dą.“apsivedė”. O kadangi

Chicagos detektyvai at- Suv. Valstijų pilietis apsive- 
lankė Shimkaus namus ad- dė, tai tapo įleista į Suv. 
resu 2122 Irving Park Blv. 4 Valstijas ir jo žmona. Bet 
valandą po pietų ir išbuvo, parvažiavęs Chicagon A. J. 
juose iki 11 valandos vaka- su ja negyveno.
re, kol sulaukė Kastąntą Pagyvenus Chicagoj, gri- 
Kasperą pareinant namo su norka pradėjo trukšmaut ir 
tulšėmis tiesiai į detektyvų su kaimynais pyktis dėl “ka- 
rankas. valierių”. Dvi šeimynos dėl

Detektyvai išgabenę iš na- jos ilgo ir palaido liežuvio 
mų ne tik jį, Kasperą, bet bemažko neišsiskyrė. Praė- 
ir Shimkienę, kuri nieko ne- jusią vasarą nuo vienos ma
žinėjusi ir buvus ką tik su- teries ji gavo truputį “bart” 
grįžusi iš atostogų. Ant ryto- Ir po to tapo areštuota už 
jaus Shimkienė buvo paleis- kokius ten dalykus ir pątal- 
ta. pinta policijos stotyj. Tada

Visą dolerių dirbimo is- brolis vėl prikalbino A. J., 
tori ją papasakojęs K. Kas-, kad už ją užsistotų ir išimtų 
nėr, kuris už prisipažinimą iš policijos nuovados kaipo 
gavo mažiausią bausmę.

norima išmainyti, aniuolai 
sargai juos sulaikę ir išga
benę į Milwaukee, Wis.

Kada Grakauskas ir Shim
kus tapo išklausinėti ir Mil- 
waukee policija sužinojo iš 
kur pinigai paeina, 1

H*

Pajieškau dėdės Kazio Sabino nuo 
Gruzdžių; pirm 7 metų gyveno Phi- 
ladelphia, Pa. Prašau atliepti, labai 
norėčiau susirašyt.

KAZYS VAITKUNAS, Sartume, 
via S. Fernando F. C. C. A. isjas dėl 
Ibucuv, Argentina.

JAPONIJA UŽMOKĖJO 
$4,000 UŽ BULIŲ.

Japonijos valdžia nupir
ko iš Illinojaus farmerio Ra- 
ssumussino veislini bulių, už 
<urį užmokėjo $4,000, arba 
oo $8 už gyvų svarą. Bulius 
juvo holšteinų veislės.

y
os atįM 

[< M
ro valdžios tremtinys. w*'-- 
atvažiuosiant j 
Daniušui teko išsėdėti IR 
niuose 16 mėnesių nuo 
ragės sukilimo. Iš VarmTfe 
buvo paleistas tik su tt^S 
lyga, kad apleistų Lietuj 

Daniušis atvažiavo i 
meriką kaipo laikraštif 
kas, turėdamas Telšių ‘‘ pločio žemės plotas, žinomas kaip “VVild- 
maičic” įgaliojimą atstovėtais buvo smarkus mušis; šiaurės val
tį ši laikraštį. P. Daniušis 28.360 sužeistais, o pietinių valstijų 
ra Lietuvos Valstiečių Li. tenai šiaurės kareiviai pašovė ir mirti- 
dininkū darbuotojas, ir pastatytą jam tenai paminklą. Dabar 
važiavęs į Ameriką pirmi: parką. Darbai jau prasidėjo.
šiai pradėjo darbuotis ta--------------------------------------------
ųwariSn^nioi°U. Enigrantas Argentinos 

kSo.aus Dukteris Mokino 
daigiausia rūpinosi p. A.J’vR • JCalkpH 
Strimaitis. Taigi tuo mo^SKal iLSlDeiJ.
rutu važiuodamas p. Dm ----------------
šis nesiekė ir musų -Pjemaštis švariai dėvėjo, minkštai gu- 
burghą praeitą pavasarį .kaip Jo- Įėjo ir kiekvieno mėnesio ga- 
čia jis manė važiuoti lir ntt-ų me- le po 80 pezų bankąn pasių- 
Chicagcs, > Telmo sdavo.

Bet atvažiavus jam Į P dukreles t Ypatingai Maria su “pro- 
burghą pasirodė, kad P: Dalykas fesorium” gerai susikalbė- 
burgho sandariečiai jc ,davo tėvams nesuprantama
prakalbų nerengia se, 20,000 kalba.
“vienminčiui” iš Lietuvninkas ir j Gegužės 15 dieną senis 
net ir į pažintį nenori si kordobos gauna telegramą nuo sesers, 
jokio susirinkimo nešajino dvi i kad jau ji Buenos Aires ir 
ir jokios pągelbos nete> Bomildą i kad ją patiktų Cordobos sto- 
Pasirodo, kad tūliems iMarią 10-įty. Juozelis susirūpino; o 
burgho sandariečių va< sesuo iš-j kuomet londonietė atvyko 

dvaran,—“profesorius” jau 
buvo už poros šimtų kilo
metrų...

Didelis tetos nusistebėji
mas: Ji bando mergaites 
angliškai sveikint ir kalbint, 
bet nesupranta, kuomet jos 
jai atsako. Pirmam pasima
tymui teta sako “helio,” o 
mergaitės atsako “labas”. 
Teta klausia “how are vou”, 
o mergaitės atsako: “gadem 
biznis”.

Pasirodo, kad bėgyje 18 
mėnesių Mickeliunas išmo
kino argentinukes kalbėt lie
tuviškai. vieton anglų kal
bos, kurios-jis visiškai nemo
kėjo !

Iš musų bendradarbio su 
■Juozu Mickeliunu pasikal
bėjimo paaiškėjo, kad jis 
labai gerai jaučiasi ir ren
giasi ieškoti kito panašaus 
“dinsto”...
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Tamsta su

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. Gulbinui.— Sunaudoti 
negalim.

Armoškai.-
musu bendradarbio pasta
bomis apie “pasaulio pabai
dą” sutinki, taigi nėra reika
lo šituo klausimu ir diskusi
jų vesti.

Dar kavalieriui.— Tams
tos straipsnelio netalpinsiip, 
nes nepaduodat nei tildo 
savo vardo, nei adreso. Re
dakcija, matote, turi žinoti, 
keno raštus ji spausdina.

V. V.—Tamsta rašai, kad 
R. negyveno kaip reikia, ir 
prašai, kad redakcija duotų 
tamstai atsakymą per laik
raštį. Bet kokį atsakymą re
dakcija gali duoti, kuomet 
tamsta nestatai jokio klausi-^ 
mo? !

J. G.— Ačiū už juokus, 
bet laikraštin nedėsime.

-------------------------------------- -—*■_.... ..
Pajieškau brolio Kazio Žalib, nuo 

Gruzdžių, pirm 5 metų gyveno 367 
i Main st., Brdgeport, Conn. Prašau 
■atsisaukt arba kurie žino kur j:s ran
dasi malonėkit pranešti, busią labai 

į dėkinga. Pinig-j nereikalaujanti, tik 
! norime susirašyt.

ONA ŽALYTĖ-VAITIEKUNAS 
i Sągastume, via S. Fernando F.C.C.A. 
. Islas dėl Ibucuy, Argentina.

Pajieškau tetos Magdės Pridotkiu- 
tės, po vyru pravardės nežinau; gir
dėjau gyvena Waterbury, Conn. Paei
na nuo Kazlų, Kazliškių kaimo, Ma- 
riampolės apsk. Prašau atsisaukt, ar
ba kurie žino kur ji randasi, prašau 
priduot jos adresą.

GEORGE RRIDOTKAS
12 Bromfield St., Lavrence, Mass.

APSiVEDIMAl
Pajieškau apsivedimui draugės mer- 

g'r.os arba našlės be vaikų, ne .senes
nes 2S metų. Aš esu vaikinas 24 metų. 
Su p:rmu laišku prašau pasiųsti pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, i (39) 

O M. \ 1
201.3 Hogan st. Montrąaf, Canada.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingri vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo- 
ant uk u, Suv. Valst. ir Kanadoj. 

Norint g-auti darbą prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
sivriitimo (42)

- L. J. CECHUS, Room 600 
201 Sorth Wells st. Chicago, III.

Pasirodo, kad tūliems iMarią 10-įty.

Daniušis yra nepageid nan susi
mas, nes jis savo praka'.s kultūra 
kritikuojąs Lietuvos f kad pa
tus. Bet jei pasitaiko at į. kuris 
į Pittsburp’hą kpkiai “du angliškai 
nai” asabai, kuri giria kelbė Cor- 
toną, tai musų sandai, kad rei- 
vadai priima su ištie Ibos moky- 
rankoms. itė ir Juo-

MatVdamas, kad jo kuris tris 
sijos” čia neturi jokio e gyvenda- 
rimo, ir taip pat netmės rasti. Į 
mas vilties gauti kokūašytą pa
ramos tarp Clevelando >rre sutiko 
darieči11 *». Daniušis r omis sąly- 
aosistoti Pittsburghe ~ algis ir 80 
vo dar iš Lietuvos ger. r pakvietė 
žįstamą Joną Dargi (st iunas. kai
to Povilo Dargio brolį) .<oj gimęs 
pasiturintis žmogus, Įrodė se
nas Dargis mielai p. rjtvbė yra 
šį savo pastogėj priglano”. nes 

Už kiek laiko Jonaseduloj ira- 
... x. , x , - . gis atidarė duonos kejglų kalbos

taikintis, bet merga spyrėsi. “Kaunas” ir pasidarė inima nė 

lavo, kad jos “vyras" jai! 
mokėtų alimoniją. Žinoma, 
A. J. atsidūręs tarpe kūjo ir 
priekalo visgi iš tos ženatvės 
išsisuko, užmokėdamas bu
vusiai “žmonai” 1500 dole
rių.

Išrodytų, kad jau viskas 
baigta. Bet dar ne. Teismas 
patyręs visą dalyką laike 
“divorso” perdavė bylą imi
gracijos departamento ži
nion ir A. J. tapo pašauktas 
pasiaiškinti, kaip tas viskas 
įvyko. Ir kad kiek, tai A. J. 
butų tapęs pats deportuo
tas iš Suv. Valstijų už “žmo
nos” įšmugeliavimą. Bet ka
dangi už jį užsistojo keletas 
žymesnių piliečių ir pora ge
rų advokatų, tai prarado tik 
pilietybę ir tapo paliktas gy- |VĮ^g’k«areikianįXryt 
vent šioj šaly.

i Dabar gi jo artimi drau- 
jubilejaus proga Turinys daiykaTAl''J. kaštavęs apie 

mo ir vaikų išauginimo, ir

savo “žmoną”. Nors sako
ma, kad policija nužiūrėju
si, jog čia ne viskas gerai, 
bet visgi tą merginą paleido.

Merga palaukus tūlą laiką 
paduoda savo geradarį A. J. 
į teismą ir reikalauja “di- 
vorso”. A. J. nenorėdamas, 
kad viskas išeitų į aikštę, no
rėjo ramiu budu su merga X • A* 1 A _ — ♦ i

GARY, IND.
Juozo ir Elzbietos Raškaus

kų 25 metų jubilėjus.
Nors jau metai laiko, kaip 

dradgas Raškauskas nedir
ba iš priežasties dabartinės 
depresijos, vis dėl to rado 
galimybės pasikviesti arti
mesnius savo draugus ir pa
minėti savo “sidabrinį ju

biliejų”, nes jau sukako 25 
metai, kaip jis vedė ir iki 
šiol gražiai su savo žmona 
gyvena. Atsilankė šie drau
gai : pirmų vestuvių pabrolis 
Jonas Juraitis su žmona, J. 
Dinkevičia su žmona ir duk
terimi, J. Grakauskas su 
žmona ir Kazys Purvinis su 
žmona.

Draugai Raškauskai turi 
užauginę du sunu ir vieną 
dukterį. Visi trys baigė auk
štesnę mokyklą. Duktė dirba 
vienoj įstaigoj už knygvedę, 
jauniausis sūnūs lanko The 
American Academy of Art 
Chicagoj. o vyresnysis gy
vena Michigano valstijoj.

Malonų įspūdį padarė vy
riausio sunaus atsiųstas tė
vams gražia lietuvių kalba 
parašytas ir dailiai sueiliuo- .......
tas Pasveikinimas 25 metų gaj pasakoja, kad šis 
jubilejaus proga. ------- „„ “
pritaikytas prie tėvų gyveni- 4^*60 doleriu. ’ ’ _________________
mo ir vaiky išauginimo, ir Nors senbemiai ir sakosi, u., įm *n.™”
įsejęs iš po 24 metų jaunuo- ]ęa(j jje yra gudrus, bet vis- niams^-be tfinimo ir virinimo. Has Doleri“.
1 M ZN VN I M NąN 1 I ^4 ZN * a • « • . ™ —  

kaip ožys ant ledo ir reiks-, Kg konkurentas sanda 
lava. kari los; “wras vadui P.

[MOTIN. Aš 

PLAUNU !>I- 
ŠES NAUJU 
BUBU. TAI 
—LENGVA

■Jas. Senor 
nas dažnai 
Mister, ve- 
idem. gud- 
5 kitus, ku- 
tėvų šaly, 

i.’ rauge su 
.lietų am- 
kara atke- 
lis laimin- 

>’ 18 mė
liai valgė,

“P. A. N.”

MIRĖ LENKŲ RIŠTIKAS 
STASIAKAS.

Kanadoj užepereitą nedėl
dienį mirė garsus lenkų risti- 
kas Stasiakas iš Cambridge, 
Mass. Rugsėjo 3 dieną jisai 
ėmėsi Toronto mieste su Ed. 
Don George. Šitose imtynė
se jam buvo nulaužta ranka, 
užsikrėtė kraujas ir lenkų 
“liūtas” mirė.

s
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Taupo Darbą! aktaras
ji pasakoja motinai A ir naudingiausia daktariška 

« , ■ iis visokių liga, nurodymais kaip gydytis ir dan-“^TSIMENATE kaip man < ^šė D R. A. J. KARALIUS, o išleido
vo mazgot dišes? Bet dab7K*

L™*5 n2ai1sau- To.8 :Tie'OnXmirKaturoje. tai j ra vienintelė tokia knyga Ji tuks- ■ putos nuplauna nebalus akym.^^ jųg pg.
u- Y*----------j___ _ ktaras” ne t !< aprašo ligos gydymo būdą, betnudžiūt. J^ tokios skals. Su U knyga nuėjęs į bile “drugštorį" gausite

{pamanytam, kad nupališiuotos!
Visas ■ viskas lengviau nusivalo. Tvistą knyga jau dausr metŲ. Dr. A. J. Karalius

Bakesniems drabužiams
ąkios mes ’ietuv’ai neturėjome. Darbininkui
i. S u ta u pv i te daug pinigų įsigiję daktarišką 

už
•ak-

*

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smu'kius nasi- 
garsinimos, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant paiieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškejimus giminių a'ba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrastį, 
už pajieškojimus giminių įr drau
gų skaitome tik po lc. uz žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talnint pajieškojima bu paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. «

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MA”

BARBERIA.M PROGA
Parsiduoda keturiu Ciorų naujas 

muro ąpartmentinis namas, visadns 
1 išranaavotas; mėnesinė randa $200 - 
00 Ant pirmo aukšto aštuonių krės
lu Barber Sana, biznis eina gerai; da- 

j bar dilba šeši barbenai visuomet. Ge
ra proga pirkt barberini, arba tam, 
kuris norėtu išmokt barberio amatą. 

•' Parduosiu už žemiausią kainą. Klausk 
informacijų. Per laišką atsakysiu 
pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 

MR. STANKUS
521 Ferry St., EastOn, Pa.i

PUIKI FARMA
PARSIDUODA

15 akerių .žemės, 2 skėriai ganyklų, 
; kita dirbama, 6 ruimų siūba, miesto 
' vanduo, barnė nauja dei 20 tonų šie
no, 30 obelių sodas, 2 telyčios, 2 kar
ves, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
nirkas cįel 800 vištų, garadžius dviem 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
didelio miesto I>awrenco, Mass. 3 
mailės į Salėm, N. H., 1 mailė į Štei- 
to keiią, 2 minutos nueit į mokyklą ir 
10 minusų iki aukštosios mokyklos. 
Upelis teka 7>rie pat stubos. Kas no
rėtų įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosiu 
ant lengvu išlygų’ir labai pigiai (40) 

MRS. MARY MATAS
Box 196, Salėm Depot, N. H.

i 
t

i Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., DesL K, 

CHICAGO. ILL.
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_ ______ ir virinimo •» įas uoieri-.
<rj ii’ liem^ pasitaiko pakliūti ?auP° drabužius, nenuvargina rank - g mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 

L ; Hlnac I Išdirbėjai 40 garsių skalbtuvu r-Siųskite money orderius arba d« doleriu pa-
1 KUpdJ. _ ~ t komenduoja Rinso dėl saugumo i u:

baltesnių, ir SKaUitCftl.lU ■ - - - ----------------»------
Gaukite DIDELĮ pekečių ir vartoki^ Daktaras" tvirtuose apdaruose kainuoja 

.visokiai valai. Jis ekonomiškas! Puc - -- 1 - 1 -1*-
tai laiškas gautas nuo Dai- RADVILIŠKY KILO ŠIL- gubai put'ųaž k** -

' *lengvošvarius
papurusius 
muilus — net 
kiečiausiam 
vandeny

lio plunksnos pripildė, 
džiaugsmu ne tik tėvų širdis, 
bet sujaudino ir susirinku
sius draugus.

Kitas malonus dalykas —
j Tai tau ir pagelbėk mer-
1 gai! Mat Tararak.

skaistesnių skalbini; 7 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL

Grakauskas ir Shimkus nu-, lės Meno Ratelio iš New į 
sitarė išmainyti sidabrinius iYorko, kuriame pranešama,' 
dolerius ant popierinių ban
ke. O banke, pamatę kad 
taip daug ir taip gražiai pa
darytų sidabrinių dolerių

TINĖS EPIDEMIJA.
Iš Lietuvos pranešama, 

kad Raškauskų jaunesniojo kad Radviliškio miestely ki- 
sunaus piešti 3 kuriniai tapo lo šiltinės epidemija. Susir- 
priimti į Dailės Meno Rate- girnų skaičius auga diena iš 
lio parodą, taip pat pridėtas dienos.

9. t

»

M1LM1NAI VARTOJA RiNSO 
Sfc*ft<WvĄ, žlugtai ir diš< ms

’• '.."t
f

yga apie 200 puslapių su autoriaus paveik- 
nurodymai kaip gydytis.
;r>s, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
unų my’čtojnms tikras draugas. Metams 
kio" nėra linksmumo namuose. “Margu- 
i gaidoms žurnalas, visam

F
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TOBULYBĖ, AR BEPRO
TYBE?

Nelabai senai Čekoslova
kijoj teisinas nuteisė kalėji
mai 13 mėnesių kūdikį. Kū
dikio motina buvo neištekė
jusi mergina. Ji patraukė 
tieson vieną vyrą, sakyda
ma, kad jis esąs jos kūdikio 
tėvas, ir prašė, kad teismas 
priverstų jį duoti vaikui už
laikymą.

Teismas tą vyrą išteisino ir 
nusprendė, kad skundėja ar 
skundėjas užmokėtų teismo 
lėšas, arba atidirbtų tą su
mą kalėjime. Kadangi byla 
buvo užvesta ne motinos, 
bet vaiko vardu, tai šita at
sakomybė krito vaikui, ir 
jis buvo nuteistas kalėjiman, 
nes beturtė jo motina netu- 
rėio pinigų.

Žiūrint paprasto žmogaus 
akimis, teisėjas čia turėjo 
būt beprotis. Bet teisinin
kai sako, jog tai yra aukš- 
čiausis teisėjo tobulybės 
laipsnis.

Štai ką skaitome šituo 
klausimu Bostono “Heral- 
de:”

“Tas parodo, jog mokytas 
teisėjas mokėjo taip puikiai at- 
sipalaidoti nuo visų žmogiškų 
intakų, kad išsprendė bylą taip, 
kaip reikalauja gryni, šalti tei
singumo principai. O tai yra 
idealus proto nusiteikimas kiek
vienam teisėjui. Kaipo įstaty
mo aiškintojas, jisai nepažįsta 
besibylinėjančių asmenybių.”

Toliaus šitas rašytojas no
ri įtikinti skaitytojus, kad 
čia buvusi to vaiko kaltė, 
kam jis pats savo vardu by
lą vedė. Vadinas, senas tei
sėjas negali savo smegenų 
pavartoti, bet 13 mėnesių 
vaikas turėjo pamokinti sa
vo motiną, kaip geriau by
lą užvesti!

Taip kalba mokyti teisi
ninkai.

Bet tai da ne viskas. Mo
kytas teisėjas negali net pa
žinti jieškovo, ar jis suaugęs 
žmogus, ar 13 mėnesių kū
dikis. Šitą kurjozą skaitome 
“Heraldo” editoriale:

“Kaip gi teisėjas gali pažin
ti, kad kūdikis yra kūdikis? 
Pasižiūrėjęs į jį? Bet teisėjai 
asmenų nemato. O gal iš to, 
kad jis jieškoojo tėvo? Jokiu 
budu. Juk ir 50 metų amžiaus 
žmogus gali tėvo jieškoti.”

Vadinasi, teisėjas netik a- 
kių neturi, bet ir protas pas 
jį neveikia. Žmogaus am
žius jam neturi jokios reikš
mės. Jis nežino, ar 13 mėne
sių kūdikis yra kūdikis, ar 
suaugę vyras, kuris uždary
tas kalėjiman gali darba 
dirbti.

Mokytiems teisininkams 
tai išrodo “aukščiausis tobu
lybės laipsnis.” 0 mums tai 
—tikrų tikriausia beproty
bė!

KAS YRA “LEISTINOS 
KERŠTO RIBOS?”

Rašvdama apie Voldema
ro “vilkų” bylą, Brooklyno 
“Vienybė” sako: •

“Profesoriaus Voldemaro 
garsusis teismas pasibaigė. 
Profesorius išteisintas. Du jo 
padėjėjai, perėję leistinas ker
što ribas, kariumenės teismo 
nubausti.”

“Vienybė” visai neapsi- 
žiuiėjo, kad ji čia įžeidė 
netik savo garbinamą Volde
marą, bet ir Lietuvos kariu
menės teismą. Nes jeigu nu
baustieji “vilkai” buvo tik
tai Voldemaro “padėjėjai”, 
tai pats Voldemaras, kaipo 
jų vadas, turėjo būt nubaus
tas aštriau da ir už juos. Bet 
teismas jį paleido. Taigi iš
vada čia turi būt tokia: 
Voldemaras kriminalistas, o 
teismas neteisingas.

Mes žinom, kad “Vieny
bė” šitaip pasakyt nenorėjo, 
bet tai jau toks jos logikos 
paradoksas.

Antras dalykas, ką reiškia 
““leistinos keršto ribos?”

“Vienybė” sako, kad Vol
demaro padėjėjai buvę nu
bausti vien tik dėl to, kad 
perėję “leistinas keršto ri
bas”. Jeigu jie butų keršiję 
pulk. Rusteikai “leistinose 
ribose”, tai bausmės jiems 
nebūtų.

Taigi, kokios tos “ribos?” 
Ir koks gali būt tose “ribo
se” kerštas? Gal parodymas 
tautiškos špygos?

• V, *.*:■* r’

Paveikslėlis parodo tik ką a 
orlaivį “Dc-X”. Tai yra didžiausia 
12 propelerų.

ką darėme bargan. Dabar mes 
turime apmokėti...”

Bet skolų atmokėjim 
tai da ne viskas. Ateity k 
munistu “susivienijimas” t 
rėš pradėt mokėt ligonia 
pašalpą ir įnirusiems apsalk 
gą, kurių per pirmuosius 
mėnesius nereikėjo mokėti 
Taigi ateity jų iždas ture 
gerokai susitraukti.

Komunistai turi da ir ki
tą panašią organizaciją — 
tai “Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje”, su
trumpinus, “APLA.” Dabar 
“Tiesa” praneša, kad nori
ma šitas dvi organizacijas 
suvienyti. Tuo reikalu esą 
jau nutarta šaukti abiejų or
ganizacijų bendras posėdis. 
Ir nesą jokios abejonės, kad 
“APLA.” su “LDS.” susivie
nys.

GOLFO ČEMPUONAS.

BAŽNYČIA KAIP NU
TAUTINIMO ĮRANKIS.

‘“Sandaroj” skaitom, kad:
“Chicagos lietuvių centre— 

Bridgeporte įsteigė airių kata
likų bažnyčią, kurioj viskas ve
dama anglų kalboj. Didžiuma 
choristų ir lankytojų yra mu
sų tautos žmonės. Parapijos 
mokykloj randasi keli šimtai 
lietuvių vaikų.

“Ar bereikia aiškesnio pa
vyzdžio kaip su pagalba baž
nyčios mus ištautina?

“Neužilgo p. kardinolo įsa
kymu visos musų parapijos ims 
vartoti svetimą kalbą.”

Mes jau senai sakėm, kad 
Juodas Internacionalas ti
kinčiųjų tautybes negerbia. 
Airių vyskupai žino, kad ir 
ištautinti lietuviai katalikai 
gali jiems savo dolerius ati
duoti. 0 vyskupams tiktai 
doleriai ir rupi.

KAIP SEKASI KOMUNIS
TU “SUSIVIENIJIMUI”.

Kaip žinia, atskilę nuo S. 
L.A. komunistai įsikūrė sa
vo “Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą”. Dabar jie pra
dėjo leisti jau ir laikrašti to 
“susivienijimo” reikalams. 
•Jis pavadintas “Tiesa”.

To laikraščio 13-tame nu
mery tilpo komunistų “susi
vienijimo” finansų apyskai
ta, kuri apytikriai parodo, 
kaip tai organizacijai sekasi. 
Nuo pereitų metų lapkričio 
mėnesio iki šių metų 1 liepos 
jie turėjo pajamų, kartu su 
paskolomis, $33,088.43. Iš
mokėjo per tą laiką $4,987.- 
59. Vadinasi, ižde pas juos 
1 liepos diena turėjo būti 
$28,109.84.

Žiūrint paviršium, tai ga
na graži pinigų suma. Bet 
taip išrodo tik paviršium. 
Komunistų ““susivienijimas” 
turi daug skolų. Šitą pastebi 
ir jų sekretorė Jeskevičiutė, 
kuri sako:

“Visi nariai turi žinoti, kad 
iki 1 d. liepos mes nedarėme 
išmokėjimų kitų, tik tokius, 

be kurių negalėjome apsieiti. 
Taip kad mes da nesame atsi
teisė už visus spaudos dar
bus, o jų buvo daug, tad atei
ties atskaitose toki išmokėji
mai bus didesni, nes reiks at
mokėti skolos nuo lapkričio 

mėnesio... Tai pastebime, kad 
nariai žinotų, jog mes turime 
nemažai skolų, kurios ateities 
atskaitose bus atmokamos.”

Organizacinė Komisija ir
gi pataria komunistams ne
sidžiaugti geru organizaci
jos stoviu. Girdi:

“Tūliems gal pasirodys, kad 
mes jau pilnai turtingi ir ne
reikia mums rūpintis šalutinias 
keliais organizaciją stiprinti. 
Juk ižde, sulyg atskaita, turi
me apie $30,000, na, o per tą 
laiką iždas turėjo da paaugti. 
Taip, iždas paaugo... Bet tuo 
pačiu laiku turim nariams pa
sakyti sekamą:

“Musų lėšų fondas, kuris lai
ke atskaitos buvo apygeris, 
šiuo tarpu smarkiai mažta. Tik 
pamislykit. draugai... Mes pra
dėjom leisti laikraštį... Mes tu
rėjome kiekvieną blanką ir 
blankelę atspausdinti. Mes vis-

Sveikatos Kampelis *

ir dabar, ga
iso pasaulio 

Pą /monės yra su- 
ę /^rustus, koncer- 

~tus.
kai kuriose 

rj pirmoje eilėje 
visas krašto e- 

Jri>yvenimas buvo 
?<ganų kontroliuo- 

^/^varkomas, bet tas 
fe-3 dabar beliko tik- 

r'.4 Rusijoje, o kituo- 
Jose valstybė, atsi

ejo ekonominio gy- 
. tvarkymo, pasiliko 
•kontrolės teisę, 

j ais keliais eis kapita- 
toliau? Kokios gali 

c asekmės tos kapitalų 
birenti jos? 

yra sunku atspėti orą 
sniam laikjB, tai dar sun- 
u yra pranfešauti sociali
as pasikeitimus; bet visgi 
ogus nenori atsisakyti 
} ateities :numatvmo ir 

ajafatimo. O 
t. Marksas! kuris dau- 

nsusia prisidėjo prie kapi- 
0 lietinės tvarios išaiškini- 
ityc prieš 80 metų nurodė, 
ture kapitalizmas eina kapi- 

iti su pr koncentracijos krypti- 
KB raštu, o kapitalą sukoncentra- 
B .apie Bu ir kapitalistarrfs prad ė- 
rBį asmervykdyti savo diktatūrą, 

viešbomenė, darbininkų kla- 
—tris norim/adovaujant, nuversianti 
t^-Amerikcitalistų diktatūrą ir jos 
ltetinės ir P n priimsianti darbinin- 
suomenės Kiktaturą, kaip pereina- 
pareiškiame stadiją pereinant prie 

) Kad1^“^ tvarkos, kada n;
~ ąą Įgyvendinta faktinė 

& STkoT1^ teisių lygybė ir bus 
b*Vo. suruoš-^' vienų žmonių 
ndje ekzista-grupni naudojimas 
merikos S»Pmas k^. . ■ iomis domisi,
Komiteto, (komunistai) (LVgOg konferencijomis arba
jungos statu kad jau atėjo tas K- Kinijcs potviniais, kur žuvo 
daugumoje jso numatytas laikas.' mj]jonaj žmonių, 
nizacijų nep.(larominkd klasė turi 
menų, arba Uti kapitalistų diktatu- - 
čiau nore ir y kdyt darbininkų d ik- • 
prie kurios n- Rusijos komunistai • 
jos, bet dėl p ą jau įvy dę. . tečjaus njekas jais nesi-

j baisėja ir jų gyvenimu ne- 
■ įdomauja.
| Paimkime Napoleoną, ku
ris žmonių kaulais užklojo 
visą Eurooos kontinentą. 
Paimkim Makedonijos Ale
ksandrą “Didiji”; paimkite 

i Rusijos Ivaną Baisųjį ir vi- 
Isą eilę Eitų jiems panašių 
į valdonų ir karvedžių, kurie 
I išskerdė milic-nus niekuo ne- 
įkaltų žmonių! Ar jie ne 

- _ __ • • .žmogžudžiai? Jie baisesni
lietuvių sociratyvus ir kitas orga- j kanibalai, negu visi Kuerte- 
žanoiają visjas. ir įvykdymo pla-; na^ Landru ir Povversai. 
Amerikoje, nišų visuomenės sluoks-

(a) JĮokĮ-ndradarbiavimo. 
negali pripaž>arpne. technika jau y - 
organo, kuriatoki laipini, 
dėl kurio veiluodant visiems galin- 
ža abejojimų; Urbti žmonėms darbo.

fb) Tame^ dirbant kasdien tik 
arta nemSI \ !aik^ LpagSTU°J 
kai kurios onymcniu buvo kviesta’atenKinti 
viena Urugva:m0 reikalavimai, 
tuvių organiz’en to .nėra ir viespa- 
vavo* t v Uft kapitalistinei tvar- cialistu yPar^ butL Tas b?‘ 
Skyrius, Kulti-dyta tiktai tada kada 
mine Draugija*1“10 Jr p p , 
Lietuvių Dfo tvarkyme dalyvaus 
Būrelis ir Ur^ntcjų s uoksmai 
tuvių Kultui^! lygias teises, o kad 
taip pat Šitai0 P:1Hnriiu birtl niekas nedal<°^ ’t revoliucijų buu- 
žymlų kolon'eikahnga. kad ekono- 
Pauln PnrtL avvenimo orgamzavi- Sžina&i darbi-
da svartra, tu organizacijos o poh- 
tarime ne tii gyvenime, kuriame

TeSpataut, de- 
itomiUts ‘kratinė tvarka: kad vk> 

tarimas buventoJM 
kreiotas T„ai išnaudoti savo teises sitarimą iLtlikti an
jokia budtdingas mas ų p
reklamuot. ietimui. . 
rikosSoci- Mes dabar stovime kiyz- riKos ooci. ue- e;^ime pne geres- 
S1OS V^°ęle.įe • per

T^/trras ir revoliucijas, ar 
pate ‘ 7sinie evoliucijos,
Amerikos rie jos 
tų Centrsusitarimo “Kultūros”)
cialistų I 
riui, yr 
visiškai

šis tas apie širdies ligas, širdies ligų galima išvengti

Bostonietis Francis Ouimet 
šiomis dienomis laimėjo Ameri
kos golfininkų amatorių čempi- 
jcnatą.

KAIP VOLDEMARAS“SU- 
RIESDAVO” TAUTU

ATSTOVUS.
Vienas fašistuojąs laikra

štis apie Voldemarą dabar 
rašo taip:

“šis (voldemarininkų) teis
mas visoj lietuvių visuomenėj 
buvo sudaręs labai slegianti u- 
pą. Tas slėgimas buvo ypatin
gai pasireiškęs Amerikos lietu
viuos, ypač tautininkuos. Ir 
nestebėtina. Juk kai tik Prof. 
Voldemaras ką nors didesnio 
veikė, kalbėjo, atvirai planavo 
—tai visa pasaulinė didžioji 
spauda jį visada matydavo. A- 
pie Voldemarą pasaulinė spau
da tiek prirašė, kiek neprirašė 
apie visą Lietuvą. Ypatingai 

■ Voldemaras pagarsėjo Tautų 
Sąjungoj. Genevcj. Tada tik ir 
mirguliavo žinios, kaip mažos, 
jaunos Pabaltijos valstybės, 
Lietuvos premjeras taip smar
kiai suriečia didžiųjų valstybių 
atstovus...”

Bet laike Voldemaro by
los jo paties advokatas pa
sakė : “Kaip prof. Voldema
ras pradėdavo Tautų Sąjun
goj Ženevoje kalbėti, tai visi 
atstovai tenai, užmigdavo.”

Tai ve, kaip Augustinas 
“suriesdavo” didžiųjų vals
tybių atstovus. Jie visi susi
rietę pradėdavo knarkti.
MINISTERIS BE TREČDA- 

LIO PAJĖGU-
“Sandaroj” randame šito

kią pastabą:
“Pulk. Rusteika žymiai figū

ruoja voldemarininkų byloj. E- 
sant jam slaptos policijos vir
šininku. jis buvo užpultas ir 
peiliu sužeistas. Iš tos priežas
ties jis neteko trečdalio pajė
gų.

“Tačiau, nežiūrint į šį truku
mą, p. Smetona paskyrė jį vi
daus reikalų ministeriu. 
tyt, ten darbas nelabai 
pilkuotas...”

Ištikrujų keistoka,
žmogus pasidarė jau beveik 
niekam netikęs, tai jis eina 
atsakomingiausias valstybės 
pareigas!

Ar Jie Ne Žmog- 
V Iv* žudžiau

Šiomis dienomis laikraš
čiai paskelbė žinią, kad Vo
kietijoj, Koelno knygyne, 
surasta 1581 metų laikraštis, 
kur yra aprašytas baisus tų 
laikų razbaininkas, nužu
dęs 964 žmones. Už šitą pik
tadarystę jis buvęs nukry- 
žiavotas. • ,

Panašių žmogžudžių pa
sitaiko ir dabartiniais lai
kais. Pavyzdžiui, Francuzi- 
joj anais metais buvo sugau
tas žmogžudys Landru, ku
ris žudydavo moteris. Vo
kietijoj nelabai senai buvo 
suimtas tūlas Kuerten, kuris 
nužudęs kaliasdešimts žmo
nių. Amerikoje dabar yra 
suimtas tūlas Powers, kuris 

, apsivesdavo ir žudydavo 
’ moteris. Visuomenė skaito 

ar'apie juos žinias ir daugiau 
. 1 iomis domisi. negu Tautų

arba pasirodžiusias praša
linti. Viskas, kas veda prie 
tvirtos sveikatos palaikymo, 
ves ir prie to, kad sulaikys 
širdies silpnumą ir jos ligas.

Svarbiausia šios ligos 
išsivystymo priežastis yra 
tai, kad dauguma žmonių į 
senatvę žymiai riebėja. Į 

šį nalinkimą prie riebumo 
viduramžiniuose žmonėse 
žiūrima kaipo į natūralų ir 
neišvengiamą dalyką. Bet 
tai labai klaidinga pažiūra. 
Riebumas visuomet yra ne
pageidaujamas ir pavojin
gas. Riebumas paprastai 
reiškia, kad žmogus daugiau 
valgo, negu jo kūnas reika
lauja. Be to, toks žmogus 
neužtektinai miklinasi. Re- 
guliaris, vikrus miklinimasis 
ir taupus valgymas sulaikys 
nuo riebumo ir įvairių ne
sveikumų, kurie su juomi ri- 
šasi. Reguliaris miklinimasis 
sutvirtina širdies raumenis 
ir palaiko kūno dalis svei
kas.

Didelio kraujo spaudimo 
atsitikimuose reikia vengti 
protinio ir fizinio pavargi
mo, o taip pat rūpesčio. Vi
dutiniai pasilsint ir pasilink
sminant sveikata pagerės.

Kada širdis jau ligos už
gauta, tai svarbus yra klau
simas, kiek ligonis turi susi
laikyti nuo fizinio judėji
mo. Tęs svarbu dėlto, kad 
mumį, dirbant ar šiaip ju
dant patankėja ir širdies 
darbas: ji ima smarkiau va
rinėti kraują, tankiau plaka, 
ir būdama ligos užgauta ga
li greit pavargti arba ir vi
sai rimta katastrofa (stai
gi mirtis) įvykti. Čia reikia 
atsižvelgti ir į tai. kokio am
žiaus ligonis ir kaip didelis 
jo širdies pažeidimas.

Jauni žmonės visom li
gom, kartu ir širdies ligai, 
da'ug atsparesni, ne taip 
greit ligai pasiduoda.

Visai kas kita seniems 
žmonėms. Jų kūnas išsine
šiojęs. pajėgumo tiek neturi, 
todėl ir širdies ligą turintie
ji turi mažiau judėti, nepa
vargti.

Dauguma vaikų ir jaunų 
žmonių, kurie turi lengvus 
širdies dangtelių sužeidi
mus, beveik visai nereika
linga susilaikyti nuo judėji
mo. Atbulai, leidus jiems 
užsiimti įvairiais pasimank- 
štinimais. jie greičiau sveik
sta. Bet čia reikia atsimin
ti tą, kad blėdies gali pada
ryti ir neleidimas ir leidi
mas perdaug mankštintis. 
Taig visuose atvejuose li
goniams judėsiu kiekį gali 
nustatyti tik gydytojas.

Tokiuose apsireiškimuo
se, kaip širdies drebėjimas, 
kartas nuo karto mušimo 
praleidimas ir skausmas a- 
pie širdį, ypač žmonėse, ku
rie neturi dar 40 metų, tai 
nėra širdies liga, bet nervų 
suirimo ženklas. Nusigąsti 
čia nėra ko. Reikia stiprinti 
nervus, nes rūpinantis apie 
tai dar blogiau padarysi.

Kartais šitie apsireiški
mai paeina nuo daug rūky
mo. Tokiuose atsitikimuose 
geriau mesti rukius. Tas ir
gi sustiprins nervus. Abel- 
nai, gavus nuo gydytojo ra
minantį žodį, tie apsireiški
mai pranyks.

Daug mirčių būna iš prie
žasties širdies ligų. Širdies 
ligos suteikia žmonijai daug 
skausmo. Vienok širdies li
gos nėra nepagydomos. Rei
kia tik stengtis, o dažniau
siai širdies ligų išvengsime.

Širdis — tai pompa, su
daryta iš raumeningų sienų 
ir plonų, plėvuotų dangtelių. 
Susitraukdama ir išsiskė- 
sdama širdis varo kraują per 
gyslas, tuomi sudarydama 
cirkuliaciją, kuri maitina 
mųgų kūną, šitą apsireiški
mą paprastai žmonės vadi
na širdies mušimu arba pla
kimu.

Pavojingiausias širdies li
gas galima padalinti į tris 
grupes: pirma, tos, kurios 
atsiranda kūdikystėje; ant
ra, tos, kurios pasirodo vi
duramžy—daugiausia tarp 
40 ir 45 metų; ir paskutinėj 
grupėj priskaitomos tos šir
dies ligos, kurios pasirodo 
jau po 60 metų amžiaus.

Pirmajai grupei priklauso 
tos ligos, kurių priežastimi 
dažniausiai būna kokia nors 
reumatizmo forma. Apsisau
gojimui nuo šitos ligos pri
klauso nuo išgydymo paties 
reumatizmo.

Pati liga žinoma kaip reu- 
matiškas karštis ir apsireiš
kia daugiausiai pas vaikus 
visokio amžiaus. Paprastai 
liga seka po gerklės skaudė
jimo.

Kadangi kiekvienas gerk
lės skaudėjimas gali užsi
baigti reumatizmu, kuris ga
li būti priežastimi širdies li
gos, tai labai svarbu, kad 
kiekvienas gerklės skaudėji
mas butų rimtai gydomas, ir 
ligonis gulėtų mažiausiai 2 
ar 3 dienas kol karštis pra
nyksta. Sąnarių sutinimas, 
vpač karščio lydimas, turi 
būt žiūrimas kaipo širdies li
gos pradžia, čia irgi reika
laujama poilsio, gulėjimo ir 
sumanaus gydymo.

Vaikuose; kuriuose yra 
kokie reumatizmo ženklai, 
nesveiki liežuvėliai (tonsi- 
lai) ir adenoidai turi būt iš
pjauti, o dantys ir bumą tin
kamai prižiūrimi.

Ta širdies ligų grupė,, ku
ri dažniausiai paliečia vi
duramžius žmones ir dau
giau vyrus, paeina nuo krau
jo užteršimo venerinių ligų 
nuodais. Toks nesveikas 
kraujas turi tą ypatybę, kad 
jis paveikia širdį (susargi
na ją, pažeidžia) tik per 20- 
25 metus. Tokiuose atvejuo
se širdies ligos gydymas pri
klauso nuo ilgo ir sumanaus 

- pagrindinės kraujo ligos gy
dymo. Ir tai bus daug ge
riau, jei mes ’ užsiteršusį 
kraują imsim kuo anksčiau 
gydyti, dar širdies ligai ne
pasirodžius. Iš to, kas ank
sčiau pasakyta, išeina, kad 
žmogui, nors jaučiasi svei
ku, pravartu duoti ištirti sa
vo kraują ir- radus jį užterš
tą, tuč tuojau išgydyti. Tu
rėk sveiką kraują—ir išven
gsi širdies ligų. Pasakymas 
atrodo perdrąsus, bet jei at
siminsim, kad širdis yra mu
sų kraujo pompa ir regulia
torius, tai suprasim, kad 
užnuodintas kraujas tikrai 
svarbiausi musų organą ga
li sunaikinti.

Trečioje širdies ligų gru
pėje priklauso tos ligos, ku
rios dažniausiai pasireiškia 
pas senesnius žmones, po 60 
metų amžiaus. Jų širdies li
gų priežastis dažniausiai bū
na kūno nykimas, kas tame 
amžy paprastas dalykas. Ir 
šitam atsitikime, ieigu žmo
gus buvo labai riebus, jo ku- 

| nui nykstant, traukiantis, la
bai lengva susirgti širdies li
gomis. Nekurtuose atsitiki
muose didelis kraujo spau-i 
dimas irgi lošia svarbią rolę.

Ir šituose atsitikimuose1

Tuo gi tarpu pasauly yra 
buvę ir tebėra daug didesnių 
ir navojine-esniu žmogžu
džiu. ne°u aukščiau paminė-

ralės ar kitų įgelis žvmių buržuazi- 
buvę pašalin socialistinių ekc’nomi- 
pasitarimo sv. tos nuomonės, kad 
jotina. line tvarka daugiau

(2) Kadar"dencijos eiti susitari-1 
protokole žac ne griežtos diktatu- 
kimo visoje P-iu ir todėl dabar eina- 
ir jų sudarytą^ susitarimo kapitalis- 
dinti Pietų A-rganizacijų. ypač jų 
listiį Sąjungoj su darbininkų sa
miau, tai imis ir su plačiais var- 
nažymėti, jog sluoksniais, ypač su- 
jimai neša konizavusiais į vartotojų

I Visas skirtumas tik tame, 
kad Kuertenai ir Powersai 
buvo paprasti piliečiai, o 
Napoleonai, Aleksandrai ir 
Ivanai buvo valdonai.

Bet žmogžudystė pasilie
ka žmogžudyste, nežiūrint 
keno rankomis ji papildyta. 
Ar mano tėvą užmušė pro- 
fesionalis generolas, ar pa
prastas razbaininkas—man 
jis vistiek žmogžudys, mano 
tėvo užmušėjas.

Eks-Klierikas.

i

į
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Ma- 
kom-

Kai

Šitokiu vardu progresyviu 
fepublikonai vadina Hoo- 
verio bedarbių komitetą. 
Tas komitetas nieko kita ne
veikia, jie sako, tik geria, 
valgo ir vis kvaksi. Ištikro 
taip ir yra. t

I GALVĄ PATAIKIUSI 
SLYVA GRĄŽINO 

REGĖJIMĄ.
Miesnicu kaime, Lenkijoj, 

vienam vaikui neregiui ne
paprastu budu buvo grąžin
tas regėjimas. Vaikas žaidė 
sode, kai pajuto, kaip jam 
kažkas paukštelėjo per gal
vą ir jis praregėjo. Paskui 
paaiškėjo, kad vaikui suda
vė per galvą nukritusi slyva 
ir grąžino regėjimą.

Naujas Stiprumas 
ir Gyvumas

Sitpri. lieuisti. nusikamavę žmonės 
dnujr naudos susilaukia iš Nuga-Tone. 
Šie pastebėtini vaistai pašalina iš kū
no litrų perus, kurie atima iš nervu, 
raumenų ir organų stiprumą ir g-rfi- 
vuma. Nuga-Tone suteikia jums gerą 
apetitą, jūsų skilvis daugiau jus ne
it‘va’gins ir justi abelna sveikata žy
mia; pag-rės. Būtinai gaukite bon- 
k-a Nvga-Tone .Jis yra pardavinėja
mus aptiekininkų Jeigu aptiekinin- 
kas neturi jo,s paprašykite ji užsaky
ti dvi ji1* iš tavo urmininko.

f 
!

VOLDEMARAS JAU ZA
RASUOSE

Voldemaras jau nuvyko į 
Zarasus ir apsistojo pas sa
vo giminaitį.

Iš oficialinių šaltinių teko 
sužinoti, kad Voldemarui iš
trėmimo laikas pratęstas vi
sam karo būvio laikui. Jis 
ten gyvensiąs be sargybos, 
tik esą jam uždrausta aplei- 

isti Zarasu miestą.I *■
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Pajieškau dėdės Kazio Šabipo nuo 
Gruzdžių; pirm 7 metų gyveno Phi- 
ladelphia, Pa. Prašau atliepti, labai 
norėčiau susirašyt.

KAZYS VAITKUNAS, Sagastume, 
via S. Fernando F. C. C. A. Islas dėl 
Ibucuy, Argentina.

Į Įvairios Žinios. Pajieškau švogerio Antano Dula- 
viėiaus, Kauno gub, Tauragės apsk., 
Gaurės vaisė , Paeikųjų kaimo. Pir
miau gyveno St. Louis, III. Malonės 
atsišaukti arba kurie žino kur jis 
randasi, malonės pranešti. , (39) 

JUOZAS KRISC1UNAS
24 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

>” jau

Virginijos valstijoj yra 15 mylių ilgio ir 10 mylių pločio žemės plotas, žinomas kaip “Wild- 
erness” (tyrai), kur per namini Amerikos karą 1864 metais buvo smarkus mušis; šiaurės val
stijų Unija tenai neteko 5,580 kareivių užmuštais ;>• 28,360 sužeistais, o pietinių valstijų 
Konfederacijos nuostoliai siekė 30,000 vyrų. Po mūšio tenai šiaurės kareiviai pašovė ir mirti-

Pajieškau brolio Kazio Žalio, nuo 
Gruzdžių, pirm 5 metų gyveno 367 

! Main st., Brdgeport, Conn. Prašau 
' atsišaukt arba kurie žino kur jis ran- '

i dėkinga. Pinigų nereikalaujam, tik 
norime s’>sirašvt.

j ONA ŽALYTĖ-VAITIEKUNAS 
I Sagastume. via S. Fernando F.C.C.A.
. Islas dėl Ibucuy, Argentina.

Pajieškau tetos Magdės Pridotkiu- 
tės, po vyru pravardės nežinau; gir
dėjau gyvena Waterbury, Conn. Paei
na nuo Kazlų, Kazliškių kaimo, Ma- 
riampolės apsk. Prašau atsisaukt, ar- 

: ha kurie žino kur ji randasi, prašau 
priduot jos adresą.

GEORGE RRIDOTKAS
12 Bromfield St., Lawrence, Mass.

i BARBERIA.M PROGA
į Parsiduoda keturiu fliorų naujas 
' muro apartmentinis namas, visados 
' išrandavotas; mėnesinė randa $200- 
00. Ant pirmo aukšto aštuonią krės- 

i lų Barber šapa, biznis eina gerai; da- 
; bar dirba šeši barbenai visuomet. Ge
ra proga pirkt barberini, arba tam, 

, kuris norėtu išmokt barbeno amatą.
Parduosiu už žemiausia kainą. Klausk 
informacijų. Per laišką atsakysiu 
pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 

MR. STANKUS
521 Ferrv St., Easton. Pa.

» ’ ' •

Pajieškau apsivedimui drauges mer- 
g’r.cs arba našles Be vaikų, ne .senes
nes 2S metų. Aš esu vaikinas 24 metų. 
Su pirmu lrišku prašau pasiųsti pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, i (39) 

O. M. ' . ♦ 
2013 Hogan st. Montreal, Canada.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se. ant ūkių, guv. Valst. ir Kanadoj. 
Norint gauti darbą prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
siuhtimo (42)

* L. J. CECHUS, Room 600
201 North Wells si. Chicago, III.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. Gulbinui.— Sunaudoti 
negalim.

Armoškai.— Tamsta su 
musu bendradarbio pasta
bomis apie “pasaulio pabai- XYVl$XCV4X;A<aVXJKZO --- - -K- - - ------ ---- r-- - —----- . x . * . , _ *

nai sužeidė generolą Jacksoną; šis paveikslas parodo ir pastatytą jam tenai paminklą. Dabar gą putinki, taigi nėra reiKa- 
šitoj istorinėj vietoj valdžia nutarė įtaisyti valstybini parka. Darbai jau prasidėjo. Šituo klausimu ir diskusi-

_____________________ ’_____________________  - jų vesti.

Kaip Lietuvos Enigrantas ArgratiDM 
Milijonieriaus Dukteris Mokino X

Ar diskai Knlkpfi dakcija, matote, turi žinoti,
IkdlUdl. Į Įęeno raštus ji spausdina.

V. V.—Tamsta rašai, kad 
R. negyveno kaip reikia, ir 
prašai, kad redakcija duotų 
tamstai atsakymą per laik
raštį. Bet kokį atsakymą re
dakcija gali duoti, kuomet _ 
tamsta nestatai jokio klausia
mo?

J. G.— Ačiū už juokus, 
bet laikraštin nedėsime.

Ką Švedą Moksli
ninkai Iškasė Lietu

voj.
Į Lietuvą buvo atvykusi 

švedų mokslininkų ekspedi
cija su prof. Nermanu prie
šaky senovės liekanų kasi
nei. Šiomis dienomis moksli
ninkai pabaigė kasinėt A- 
puolės apielinkėj kapines, 
kur senovėj buvę laidojami 
švedai, kuomet jie buvo už- žiemai (dabartiniu laiku Ar

gentinoj žiema), dalykų sto
vis dar pablogėjo. Laukys 
buvo alkanas, blogai apsi
vilkęs, be cento kišenėj, o 
skolintojų niekur nebesu- 
randa. Vienas iš draugų pa-

Argentinoj Išėjo Iš 
Proto Lietuvis.

“Argentinos Žinios” pra
neša, kad Juozas Laukys, 
kilęs iš Lietuvos, Roblių kai
mo, Panemunėlio valse. 
Rokiškio apsk. išėjo iš proto.,

Juozas atvyko Argentinon 
jau trys metai ir visą laiką 
vargingai gyveno, negalėjo 
nei apsirėdymo, nei pragy
venimo užsidirbti. Atėjus

(

Tyrai Bus Paversti i Valstybinį Parką SUDEGĖ UŽVENČIO 
MIESTELIS.

Naktį iš 1 į 2- d. rugsėjo' 
Užvenčio miestely (Šiaulių 
aps.) dėl dar neištirtos prie
žasties kilo didelis gaisras, 
kuris sudegino daug namų 
ir šiaip trobesių. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti, bet, spė
jama, busią nemaži.

JAPONIJA UŽMOKĖJO 
$4,000 UŽ BULIŲ-

Japonijos valdžia nupir
ko iš Illinojaus farmerio Ra- 
ssumussino veislinį bulių, už 
kurį užmokėjo $4,000, arba__ ____________
OO $8 UŽ gyvą svarą. Bulius dasi. malonėkit pranešti, busiu labai 
buvo holstemų veisles.

ėmę Lietuvą.
Tarp kitko, iškasta dešim

tojo amžiaus Vikingų tipo 
kardas su gražiai ornamen
tuota žalvario rankena. 
Švedai buvo sustoję Kaune 
ir per Rygą išvyko Į Stok- tarė kreiptis Į Patagones 
holmą. Prof. Nermanas yra Lietuvių Namą, kur Lietu- 
susitaręs susitikti Rvgoj su vos vyriausybė pasiunčia be- 
vyriausiu švedų archeologu darbių šelpimui pinigų. Taip 
Kurmanu. Jie abu antru kar- Laukys ir padarė; bet nei 
tu atvyks Į Apuolę aplankyti vieno cento ten negavo. Jį 
gen. Nagevičiaus dabar bai- tenai dar iškoliojo: “pijoke, 1 
giamus kasinėjimus. Prof. pralakei pinigus, o čia atė-'L 
Nermanui prašant, kol šve- jai prašyti!” Ir liepė išeiti.j.

neturėdamas kur Ar žmonės bėga iš Rusijos į 
Lenkiją, ar iš Lenkijos j 

Rusiją?
Sovietų valdžios organas 

“Izviestija” plačiai rašo apie 
masinį žmonių bėgimą iŠ i 
Lenkijos į Rusiją.

Sienos perėjimas, nežiū
rint visų lenkų pasienio po
licijos pastangų, vis daž
niau pasikartoja,—rašo “Iz- 
v i e s t i j a”. Paskutinėmis 
dienomis sienos perėjimai 
pasidarė masiniai.

Nepaprasto krizio metu 
kapitalistinio pasaulio dar
bininkai vis labiau pradeda 
domėtis SSSR. Panašus reiš
kinys pasirodė ir Lenkijoje, 
kur paskutiniu laiku ekono
minis krizis pasiekė aukš
čiausi laipsnį. Todėl 
darbininkai ir 
griebiasi net 
priemonių, kad tik pereiti 
sieną ir patekti į socialistinę 
šalį.

Toliau laikraštis rašo, kad 
lenkų pasienio policija ne
galėdama sulaikyti perbė
gančių sieną buvo pusėje, 
stengiasi jiems pakenkti pe
rėjus į SSSR teritoriją. Taip 
pavyzd, perbėgant paskuti
niu laiku darbininkų grupei, 
lenkų pasienio policija metė 
į juos dvi granatas, kurios 
sprogo jau SSSR teritorijoj. 
Kodėl taip buvo padaryta— 
paaiškint nesunku, bet pa
teisint tą lenkų pasienio po
licijos pasielgimą negalima.

O Varšuva tuo pačiu laiku 
skelbia, kad žmonės čielais 
pulkais bėga' iš Rusijos per 

_ , . . Lenkijos sieną. Anądien
The “Lithuanian In- Varšuva sakėsi pasiuntusi 

tercollegiate Club isanon- net protestą Maskvai, kad

College studente and grad- miečius rusų kareiviai šaudę 
uates. * juos net lenkų pusėj.

For further information Taigi supraskit dabar, ku- 
write to Miss Milda Virbic- rje čia sako tiesą, o kurie 
kas, 124 Moultrie St., Pitts- meluoja, 
burgh, Penna. Į ---------------

dai atgal atvyks į Apuolę, Juozas
ten plevėsuoja Lietuvos ir dėtis, klajodavo nežinia kur. 
Švedijos vėliavos. Be to dar buvo jį užpuolę

Gen. Nagevičiaus vedami nakties metu plėšikai, apmu- 
pilies volo tyrinėjimai pas- šė, atėmė paskutinius 15 
kutinėmis dienomis atiden- centavų. Ir taip apleistas 
gė senų sienų fortifikacijos Juozas visai išėjo iš proto, 
vaidą volo gilumoj. Atkasus Draugai Juozą nuvežė ligo- 
vclą iki pusės, išilgai eina ninėn gydyti, bet esą maža 
dvi sienos, iš kurių viena su- vilties pagyti.
degus, kita gerai išsilaikiusi. Taip gaila, kad tokiam 
susideda iš kelių ąžuolų ir iaunam, vos 19 metų am- 
beržų rąstų eilių. Sienų auk- žiaus vyrui, pačiam jauny- 
štis seikia apie 4 metrus ir stės žydėjime reik pražūti, 
plotis apie 6 mtr. Prie sienų 
rasta pritrambuota labai 1 
kieto melio. per kurį įvairio
mis kryptimis perkaltos 
stambios ąžuolinės vinys, ar
ba vadinamos ankeriais. A- 
bi sienos užpiltos dirvože- 
rhiu, matyti, atgabentu iš 
pašlaitės. Pylime sluoks
niai parodė, kad volas išau
go ne iš karto, bet per kelis 
įvairius laikotarpius, darant 
pakartotinus užpilimus. Pa
sitarimams buvo pakviesti 
fortifikacijos žinovai, gen. į
Kurkauskas ir gen. grafas i PITTSBURGH, PA, 
Tatlobinas. Be to, dalyvavo -po įjje Lithuanian student.

! Ali Lithuanian studente, 
frem any part of the country 

į’,who have been graduated 
from a four year High 
School, or any school equi- 
valent to a four year High 
School, intendin? to attend a 
Pittsburgh College or Uni- ąziaga įžangai t are jnvited tQ join

J?- J?? ^al.s?as su in?^. the “Lithuanian Intercolleg- 
nnejimas pilies Pavl^™J- jate Club” in Pittsburgh 
Rasta 4 per 4 metru bei zOj College cr Universi'ty 
rentinys, retos puodo su- . livi in pitts.
kės kūnų ornamentai ch?- or tem.
raktenzųoja vienuoliktojo 6 . ......
amžiaus darbą.

LIETUVOJE TRAUKINYS 
SUVAŽINĖJO AMERI

KIETĘ
Jie va Zgartgalienė, 30 m. 

amžiaus moteris, nesenai 
nuvažiavusi Į Lietuvą aplan
kyti savo broli Igną Pupkų, 
gyvenanti Pocinėlių mieste
ly, važiuodama arkliais pa
teko po traukiniu ir buvo 
sunkiai sužeista. Nugabenta 
Šiaulių ligoninėn ji neužilgo 
mirė.

profesoriai Jodelė ir Ruokis.! 
Jų nuomone, šis pylimas su 
sienomis sudaro retą ir bran
gintiną senovės fortifikaci
jos paminklą. Dabar mano
ma tos sienos charakterin
gas dalis perkelti Į karo mu
ziejų, kad jes butų reali me
džiaga jžangai Į musų istori-

PITTSBURGH, PA.

Argentinos dienraštis švariai dėvėjo, minkštai gu-| 
“Cnrdoba” aprašo, kaip Jo- Įėjo ir kiekvieno mėnesio ga- 
=ė Mickeliunas pusantrų me- le po 80 pezų bankąn pasių- 

i tų mokino Senoro Telmo sdavo.
Echaguorre dvi dukreles. Ypatingai Maria su “pro- 
angliškai kalbėti. Dalykas fesorium” gerai susikalbė- 
dėjosi sekančiai: ,davo tėvams nesuprantama

Senor Echaguerre, 20,000.kalba.
hektarų žemės savininkas ir; Gegužės 15 dieną senis 
gyvulių augintoias Cordobos gauna telegramą nuo sesers, 
provincijoje, augino dvi kad jau ji Buenos Aires ir 
gražias dukreles. Bornildą kad ją patiktų Cordobos sto- 
8 metu amžiaus ir Marią 10- ty.
ties. Echaguerre sesuo iš- kuomet londonietė atvyko 
važiuodavo Londonan susi- dvaran,—“profesorius' 

•pažinti su Europos kultūra buvo už poros šimtų kilo- 
ir parašė broliui, kad pa

jauni samdytų mokytoją. kuris 
kaimiečiai mokintų mergaites angliškai 

kalbėti. Tėvas paskelbė Cor- 
dobep laikraštyje, kad rei
kalingas anglų kalbos moky
tojas. Tai perskaitė ir Juo
zas Mickeliunas, kuris tris 
metus Argentino je gyvenda
mas negalėjo laimės rasti. Į 
jo ispaniškai parašytą pa
siūlymą, Echaguerre sutiko 
su jo reikalaujamomis sąly
gomis (butas, valgis ir 80 
pezų mėnesiui) ir pakvietė 
atvažiuoti. Mickeliunas. kai- 
do šiaurės Amerikoj gimęs 
lietuvis, lengvai įrodė se
niui, kad jo tautybė yra 
“Norte Americano”. nes 
taip ir policijos ceduloj įra
šyta, o apie anglų kalbos 
mokėjimo patikrinimą nė 
negalvojo.

Prasidėjo mokslas. Senor 
profesor Mickeliunas dažnai 
vartoja žodžius: Mister, ve- 
ry good, olrait, gadem, gud- 
bai, biznis, ir kelis kitus, ku
riuos girdėjo savo tėvų šaly, 
Lietuvoj, kurion drauge su 
tėvais, penkių metų am
žiaus, prieš pat kara atke
liavo. Taip Juozelis laimin
gai “profesoriavo” 18 mė
nesių : puikiausiai valgė,'

metrų...
Didelis tetos nusistebėji

mas: Ji bando mergaites 
angliškai sveikint ir kalbint, 
bet nesupranta, kuomet josi 
jai atsako. Pirmam pasima
tymui teta sako “helio,” o 
mergaitės atsako “labas”. 
Teta klausia “how are you”, 
o mergaitės atsako: “gadem 
biznis”. j

Pasirodo, kad bėgyje 18 
mėnesių Mickeliunas išmo
kino argentinukes kalbėt lie-1 
tuviškai. vieton anglų kal
bos, kurios jis visiškai nemo
kėjo !

Iš musų bendradarbio su 
Juozu Mickeliunu pasikal
bėjimo paaiškėjo, kad jis 
labai gerai jaučiasi ir ren
giasi ieškoti kito panašaus 
“dinsto”...

F/SU ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius nasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoii- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinirna patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syk;.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodj, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių a’-ba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turužsiprenumeravę laiikrastį, 
už pajieškojimus giminių įr drau
gų skaitome tik po 1c. uz žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talnint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. •

KELEIVIS

i I

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

akerių -žemės, 2 skėriai ganyklų, 
kita dirbama. 6 ruimų stuba, miesto
vanduo, barnį nauja dėl 20 tonų šie
no, 30 obelių sodas, 2 telyčios, 2 kar
vės, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
nirkas <įel 800 vištų, garadžius dviem 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
didelio miesto Lavrenco, Mass. 3 
mailčs į Salėm, N. H., 1 mailė į Štei- 
to keiia, 2 minutos nueit į mokyklą ir 
10 minutų iki augštosios mokyklos. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no
rėtų įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosiu 
ant lengvu išlvgų ir labai pigiai (40) 

MRS. MARY MATAS
Box 196, Salėm Depot, N. H.

Dylcai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias š'ampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

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

CHICAGO. ILL.

%

253 BROADWAY,
SO. BOSTON. MAC”

\ • ■

I

»

“P. A. N.”

Šiomis dienomis Meksi
koj siautė didelės audros. 
Žemoj Californijoj kilęs po- 
tvinis užliejo I^as Paz ir 
Santa Rosalia miestelius.

porarilv, is also invited to
join. /"
t——--------- o---------- --------------- —- — nvi

sectarian club composed of; gaudydami bėgančius kai-

I

POLICIJOS VIRŠININKAS 
AREŠTUOTAS UŽ BUT- 

LEGERYSTĘ.
Bridgeport, Conn.—Fair- 

fieldo miestely, netoli Brid- 
geporto, buvo areštuotas 
policijos viršininkas, vienas 
seržentas ir vienas policinin
kas už butlegerystę. Sako
ma, kad iš vienų degtindarių 
jie degtinę atiminėdavę, o 
kitiems pardavinėdavę. Jų 
žinioje rasta 120 galionų 
snapso ir 213 bonkų alaus.) 
Visi tris areštuoti ir kožnas 
pastatytas po- $500 kauci
jos.

NEPAPRASTAI “DRAU
GIŠKI” PLĖŠIKAI

Lenkijos mieste Katovicuose 
j valstybės banko direkto
riaus butą įsiveržė 4 plėši
kai, kure surišo direktoriaus 
tarną, o pati direktorių priri
šo prie kėdės. Po to plėšikai 
išlaužė geležinę spintą ir iš
ėmė iš ten brangenybes. At
likę savo darbą, susėdo prie 
stalo ir pavakarieniavo, pri
versdami kartu su jais val
gyti ir gerti taip pat ir direk
torių. Po to plėšikai pasislė
pė.

I

MIRĖ LENKU RISTIKAS 
STASIAKAS.

Kanadoj užepereitą nedėl- 
dienj mirė garsus lenkų risti- 
kas Stasiakas iš Cambridge, 
Mass. Rugsėjo 3 dieną jisai 
ėmėsi Toronto mieste su Ed.

į Don George. Šitose imtynė- 
Į se jam buvo nulaužta ranka, 
užsikrėtė kraujas ir lenkų 
“liūtas” mirė.• KILNIAUSIA MOTINA”.

^laisto ir sveikatingumo paro
dos komitetas Cincinnati mieste. 
Ohio valstijoj, išrinko šitą mo
terį kaipo “Kilniausią Motiną” 
(“Noblest Mother”)Knes ji išau
gino dvi šiemynas—13 savo mi
rusios motinos vaiku, ir paskui 
3 savuosius. Bet ji pati nema- 

f • w
to tame nieko kilnaus nei gar
bingo. Ji vadinasi Mrs. Ungruhe.

Pilvo Kančios Tai » 
Praeities Vargas. : 

“Chicago, III.. Aug. 18—Per kelis J 
■.rietus aš kentėjau nuo pilvo ligų, { 
niekas negalėjo man pagelbėt. Tada I 
aš pamėginau *

TRINERIO
KARTŲ VYNĄ į 

jr šita gyduolė pfašalino mano lira. I 
Šiandien mes vartojam jį savo šeimv- ! 
no j regv’iai iai. Jusu, Louis North”. į J 
Tūkstančiai kurie kentėjo nuo pilvo • 
negerumų, šiandien lįnksmi, nes j:e 
jau prašalinti. Trinerio Kartus Vy
nas palaiko juos geroj sveikatoj. Jis 
išvalo žarnas, apsaugoja nuo vidurių 
užkietėjimo, blogo apetito, gab-oš 
skaudėjimo. 4! metu jo nopuiiarišk'*- 
mo, yra nepaprasta rekomer.daci a. 
T’as visus aptiekininkus, mažom ar 
did lėni Kinkom. Jeigu negalima gau
ti jūsų apiebnkėje. rašykite pas Jos. 
Triner Co. 1333 So. Ashland Avė, 
Chicago, Iii.

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

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

Mošą sveikatos literatūroje, tai j ra vienintelė tokia knyga Ji tūks
tančiams suteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą. nes “Namų Daktaras” r.e t k aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vais-ų recepte. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namu Daktaras" laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knvga, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji labai naudinga. Sutaupy .ite daug pir.igą įsigiję daktarišką 
knyga “Namu Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Marguči > skaitvtojai gauna tą knyga už 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 mėnesiams “Margutį,” tai “Namą Dak
taras tekamuoja tik Vienas Doleri“.

Užsirašykite “Margutį" 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namą 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresui

“MARGUTIS,” 24 37 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL
Atskirai perkant. “Namų Daktaras” tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2(W Be apdarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrų ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
j»a»dnu'’« ir paveikslais. Dninų my'<tojams tikras drangas. Metams 
kainuoja $1 50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis vra vienintelis dainų su gaidoms žurnalas, visam 
pasauly.



Kanados Lietuviai
Įkiai lankytis. (Antroji mer
gina, matyt, nesutiko eiti į 
‘tokį biznį).
• Tas, žinoma, mums pada
rė daug negarbės, ir pradė
jome ją nuosekliau tėmyti. 
Sučiupta už uodegos, turėjo 
mergaitė daug nukentėti 
dvasiniai, nors tas jai nela
bai svarbu. O ji dar per lai
škus kitur pasakoja apie 
Vancouver lietuvių ‘‘negra
žų gyvenimą”, nes esą ją ne
kaltai skriaudžią. Gana, 
mergyte, kitus kaltinti; mes 

! esame pasirengę kiekvieną

TORONTO, ONT. 
CANADA

Kas pas mus girdėtis.
Pas mus laikai nei kiek ne

gerėja, bet da labiau? blo
gėja, kas diena vis dauginas 
bedarbių skaičius.

Iš Toronto lietuvių tik 
maža dalis tedirba bet ir tie, 
kurie dirba, negali ant pra
gyvenimo uždirbti, nes į są
vaitę negauna daugiau dirb
ti kaip vieną ar dvi dieni, ir 
tai už pigesnį atlyginimą, 
negu anksčiau gaudavo. ____ _____

Valdžia duoda neva pa- boikotuoti iš savo tarpo, ku- 
šalpas bedarbiams. v eau- daro visiems paže-
siems veža į namus maista, ininima negražiais darbe- 
nevedę lanko “soup line , jįajg 
bet kai vieni taip kiti iš tos 
pašalpos negali pragyventi. 
Miesto majoras įsakė supir
kinėti iš krautuvių senus 
maisto produktus ir tais mai
tinti bedarbius.

Praeitą mėnesį po visą 
Canadą buvo surašinėjami 
bedarbiai, kuriems reikalin
ga pašalpa, tai dabar žada 
duoti darbą visiems, Onta- 
rio provincijos šiaurėj ke
lius tiesti akmens kalnuose. 
Nes miestuose esant bedar
biams bijo sukilimų.
Susitvėrė Kupiškėnų kuopa.

Nepaisant bedarbės ir žiuot. 
prastų laikų. Toronto lietu- 
viai neatsilieka organizaci- 
jom nuo S. V. A. Lietuvių. 
Dabar čia susitvėrė Toronto 
Kupiškėnų kuopa. Gero pa
sisekimo jųjų prakilniame 
kultūros darbe.
Davatkos susilaukė naujo 

klebono.
Per ilgą laiką Toronto da

vatkos neapkentė savo se
no klebono, kuris, mažai jųjų 
klikos paisė. Kas davatkom 
labai nepatiko, kad jųjų 
dvasios vadas su komunis
tais vyną greit išgerdavo, ir 
jos nenorėjo jo pirkti jam.

Dabar susilaukė naujo
“dusių ganytojo”, tai plačiai daly varą didelę agitaciją, 
pagarsėjusio Garmaus, ku- tai gal skautai ir padėjo tą 
ris matvt, jau niekur kitur bombą.
vietos nerado, tai atsibala-1 Bet yra ir tokių, kurie sa- 
dojo į Toronto. Bet ir čia jį ko, kad- tai pačių komunistų 
daugumas pažįsta iš buvimo darbas. Sako, komunistai 
Lietuvoj, ypač kada jisai bu- dabar turės progos paprašy- 
vo Lietuvos Kariuomenės 1 ti kelių tūkstančių dolerių iš 
pulko kapelionu. x .Rusijos komunistų dėl re-

Dabar davatkos džiaugia- monto, kuris gal tik keletą 
si nauju klebonu; sako, tai desėtkų dolerių tekainuos, 
šventas kunigėlis, buvęs Ry- langus sudėti.
me ir daug visko matęs. Bet1 O kiti sako, kad komuni- 
Toronto lietuviai jau pažįsta štai dėl reklamos galėjo tą

i 
Lai- bombos sprogimo komunis-

J 
i Sprogimą pripažindami.

Mat, mažai kas iš pašali
nių į tą salę tesilankė, o po 
sprogimo dau^ žmonių nu
vyko pasižiūrėti. Tai komu
nistai tuoj ir girias, kad tas 
sprogimas daug naujų sim- 
patikų jiems suteiksiąs.

Kazys Beniušis.

s • Daugiau tokių draugių 
nėra geistina susitikti. Taigi, 
draugės, kurios gavote nuo 
jos su visokiais šmeižtais 
laiškus apie Vancouvero lie
tuvius. laikykit visą tai be 
vertės.

Jeigu kurios merginos 
manėte pirmiau Į čia atvyk
ti, galit nemainyt savo sva
jonių, nes susitikę su Van- 
couveriečiais nesigailėsite. 
Nes čia ir darbų merginoms 
dar galima nepersunkiai su
rasti. (Mes nepatariam mer
ginoms

I
Į Vancouverą va- 

kurios neturi tenai 
pažįstamų žmonių. 

—Red.) Tautininkas.

WINNIPEG, CANADA.
Norėjo išsprogdinti komu

nistų salę.
Iš 5-tos Į 6-tą Rugsėjo 

naktį kaž-kas buvo padėjęs 
bombą prie komunistų baž
nytinės salės durų. kuri 
sprogdama apdraskė duris. 
Nuo trenksmo salėje ir apie
linkės keliems namams lan
gai išbyrėjo.

Spėliojimų yra visokių: 
Komunistai sako, kad tai 
bus skautų darbas, nes, gir
di, komunistai kariuomenės

OVVilUCiC IX c J ~ ’ Z.---- & . o

me ir daug visko matęs. Bet Į O kiti sako, kad komuni- I— ..... v T , 11  1""- A-

tokius dykaduonius ir jiems bombą patys padėti. Nes po 
nesiduoda išnaudoti. . .
kas butų ir davatkoms susi-,tai tuoj apsidžiaugė, net ko- 
prasti. Torontietra.! munistinės idėjos naudai tą

VANCOUVER, B. C. 
CANADA.

Iš lietuvių jaunuolių gyve
nimo.

Nors mažas skaičius lietu
vių randasi šiame provinci
jos mieste, bet naujienų daž
nai įvyksta, o kai kada ir 
gerų šposų pasitaiko.

Daugiausia čia gyvena ne
vedę lietuviai vaikinai, 
nėra merginų. Žinoma, sve
timtaučių panelių butų, bet 
kiekvienas nori susipažinti, tilpusioj “Keleivio” 33 Nr. 
su lietuvaitėmis. O jų čia!"po antrašte “Susidarė Be
iki šiol visai nebuvo. ‘ j darbiams Šelpti Komitetas”,

Rytiniuose Kanados mies-yra pasakyta: “Senesnių 
tuose senai iau lietuviai gy-‘ Kanados lietuvių susirinki- 
vena, o čia i vakarus retai me nebuvo.” Matomai, red. 
kas atvykdavo. Tik štai, ko- yra mano kelius žodžius iš- 
kia pora mėnesių atgal ap- leidus, nes mano ištisai turė- 
lankė mus iš Calgarv dvi jo būti pasakyta: “Senesnių 
merginos lietuvaitės, kurios Kanados lietuvių, prie drau- 
išsyk sujudino čia visą jau-gijų nepriklausančių, susi- 
nimą. Tuojau vienas, kitas rinkime nebuvo.” Mat, se- 
vaikinai pradėjo pirštis į nesnių Kanados lietuvių, ku- 
vedybas, ir jau buvo užmez- rie prie draugijų priklauso, 
gę meilės ryšius. Bet paga- susirinkime buvo.
liau pasirodė, kad čia atva-1 Kazy* Beniušis.
žiavo ne tokios meilės ieško-1 --------------
ti. Daugiausiai joms rūpėjo LIETUVOS ŽYDAI VA- 
padaryti “biznis.” ŽIUOJA | BIR-BIDŽANĄ.

Dar netekus gerai susi pa-' Šiomis dienomis iš Kauno 
žinti su aplinkybėmis, viena į Bir-Bidžaną išvažiavo 76 
jų jau susirado bala žino žydai, Kauno, Jonavos, 
kokių tai senų “triušių”, ku- Radtiliškio ir Panevėžio gy- 
rie pradėjo pas ją gana tan-.ventojai.

I

WINNIPEG, CANADA.
nes Korespondencijos papildy

mas.
Mano korespondencijoj,

J

Philadelphijos miesto rytų pusėj beturčių vaikai anądien tu rėjo suruošę savo mylimų daiktų 
parodą. Sunešė jie tenai savo šuniukus, kačiukus ir kitokius dalykus, ir ėmė po 1.centą Įžangos. 
Kai ku rie ju čia parodyti su savo “eksponatais”.
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Humoristika

*

Kai
MEDICINA.

pažiūri—stačiai monais 
dabar gydo musų žmones. 
Čia jau buvo, rodos, miręs, 
o dabar ir vėliai vyras. 
Duokim, jis išlaužęs koją— 
daug žmogus nebegalvoja. 
Skambina tuojau chirurgui 
ir tasai čia pat atburba. 
•Jei ligonis kojos gaili — 
jis kišenėn deda peili, 
o kai jau narkozo gauna, 
koją ima ir nuplauna. 
Jei be kojos nepatinka — 
koją vėl pridėt sutinka; 
ką tai daktaras padaro 
ir paprašo honoraro — 
Jei trumpai suauga koja— 
jis ilgai vėl negalvoja; 
kojas lygiai numieruoja 
ir iš naujo operuoja — 
Jeigu koja ir netikus— 
nėra blogas juk dalykas, 
koją išmeta mėšlynan, 
o jam prideda guminę. 
Tik guma rezino trusto 
sausam ore baisiai džiūsta 
ir vartojant preparatus 
žmogui kyla gum-reumatas. 
Jeigu guma jau nesilaiko— 
reikia negaišinti laiko; 
Musų medicina žino 
naujo modelio vežimą. 
Žmogus sėdi ant risorų 
laiko rankose motorą, 
iš viršaus jis turi stogą— 
ten sėdėt visai patogu— 
Jis čia pat gyvena, miega — 
turi kelių arklių jėgą. 
Prie naujųjų preparatų 
žmonės jau dabar priprato. 
Nusipirkęs tą mašiną 
kojas meta Į mėšlyną — 
kurio širdis nebeveikia 
stato pompą ten, kur reikia, 
įveda elektros jėgą 
ir puikiausiai kraujas bėga — 
Jeigu plaučių uždegimas — 
yra kitas sujungimas— 
ventiliatorių Įdėsi 
ir tikrai tu nenudvėsi. 
Arba, jei apendicitas, 
yra būdas visai kitas.
Tai ne daktaras, o bernas, 
kurs akląsias piauna žarnas. 
Juk dabar apendicitą 
gydo stačiai su magnitu — 
jei žarnoj koks parazitas, 
jj ištraukia su magnitais. 
Jei pasensta ir žarnelės, 
nuo šnapselio. nuo burnelės. 
Įdeda tenai guminę 
ir taip mauna vėl degtinę. 
Jeigu inkstas, arba plautis 
ima daug ko reikalauti

h

tokį meta j mėšlyną, 
o ten Įdeda mašiną— 
Sukas staugdamas motoras, 
greitai rodos blogas oras 
ir praeina kelios paros — 
plaučiai lieka visai švarus, 
žodžiu—šiandien medicina- 
gydo ne tik škarletiną;

i Jei žmogaus dar visos dalys — 
per sąvaitę vėl žmogelis! 
Tai vis mokslas, išradimai, 
tai vis su ugnim žaidimai, 
Ir tikrai, kai pagalvoji — 
kiek turtu žmogaus galvoje?

JoL Boks.
i

APARATAI IR POLITIKA.
Greitai bus tokios mašinos, 

, kurios taikins ir kaimynus. 
; Jei matys, kad skriaudžia tautą, 
taip^nubaus, kad liks be autų. 
Jeigu kas mėgintų karą— 
tuos triukšmadarius uždaro, 
ima radio botagą, 
ir mašinom kelnes sega...
Kas didybės turi ligą 

: būdams panašus į špigą, 
■ vienam mieste jau gamina 
į kailį periamą mašiną.
Jeigu kas nugriovė tvarką 
kraštas tas mašiną perka 
ir Į mašiną Įdėję, 
taiso vargšą, piktadėją....
Jeigu seimas tinginiauja 

: tam mašiną daro naują—
panaši ji Į bizūną,

■tik palieka sveiką kūną...
Jei dvasiškis, ar pilietis 
dar nežino savo vietos, 

; ateitį tokių valdyti 
i budai vėl bus išguldyti...
leigu partijos, draugijos

' spiesis apie klebonijas,
' kožnam valsčuj prie šventoriaus 
bus paruoštas vėl motoras.. 
Jeigu žmonės suks į kairę 
(aišku bus netvarka vaire) 
tuomet riest i ožio ragą 
mokslas daro jau botagą.

Jai Boks.

KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE.

Karštis.** Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Spyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. 8. 8* arta klintinė Iškilmė. -

Vieno akto farsas, labai juokingai 
Ir geras perstatymui. Kaina .... 15c

«
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja X 
moters ir 5 vyrai

Kunigo Meilė, Vieno veiksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

vstkalėlie. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
tam. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina............................. 25c

So. Boaton, 1913, pusL 61. ...... 26c. 
švento AsUm Stebuklas. Dviejų vei

kim komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-

JO NEAPGAUSI NEI UŽ 1000 
-METŲ.

Vienas viešbučio savininkas 
tikėjo, kad kas 1000 metų pa
sauly viskas kartojasi iš naujo. 
Ir atsisveikindamas su išvažiuo
jančiais savo svečiais jisai vis 
pasakydavo jiems šitokį kom
plimentą: “Aš tikiuos, kad už 
tūkstančio metų tamsta vėl at
silankysi musų mieste ir apsis
tosi šiame viešbuty, ir man bus 
labai malonu tamstai patarnau
ti.”

Vieną dieną išsiregistravo iš 
to viešbučio tūlas selsmanas. 
Savininkas padavė jam ranką ir 
pakartojo savo komplimentą: 
“Kaip tamsta atvažiuosi pas 
mus už 1000 metų” ir taip toliau.

Selsmanas spausdamas jam 
ranką atsakė: “Labai ačiū, labai 
ačiū! Už tūkstančio metų aš tik
rai čionai atvažiuosiu ir tada sa
vo sąskaitą tamstai apmokėsiu.”

“O. ne. ne!” sušuko savinin
kas. “Jau tūkstantis metų atgal 
tamsta syki čia buvai ir savo 
sąskaitos neapmokėjai. ’ 
daugiau manęs jau neapgausi. 
Mokėk tuojaus, nes kitaip pa
šauksiu policiją!”

Raukius reikalingiausių žodžių b 
pasikalbėjimų. Si kny*n eutauyta taip 
lengvai ir suprantamai, load kieKvitnas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čia- 
ii sakiniai, pasikalbėjimai darbe jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kraatuvėn, pus daktarų, pas bar-zda- 
akvtj, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padieua- 
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. PusL 95. ................. Me.
teari ir tategaa. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. IŠ jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų {vairių ruaų 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. ftek- 
iiu parašė Z. Atekra So. Boaton, 
JilM, 1912 nu, pusL 63 ................Me.
Paparčiu Žiedas b kstorfes kitas 

apysakos: (1) Neužaitikinti* Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip t moste 
paikai tiki i visokius prietarim, 
bortus b tt...................  Me-
Uošvių šeimynų Istorija Jąttevtttaus

iMiesM. Jsi nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygų. Iš jos dasižinoei, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmones po kelis 
vyrus. Latrai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais. Paraše Z. 
Alekna. .................   ®®c-
Drūtume audeklo apdaruose
Kedri ii NetHdn i DtovąT — Arts

Tikėjimo Kiekvienas garas
katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusi.................Mc
Kur Masu Bočiai Gyvino? — Arta 

tyrinėjimas, kur buvo pirmuttaš 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z- Aleksa. 76 p. Ua

StabmaHišba Uotave iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sakančių 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., puri. 32............................ lše.

Biblija Satyroje — labai įdomi b 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo paaaalio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaiua...............................*19»

Ksip Beaovėa fm—fa Perristatydava
8au žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parėta 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
virkščias Mokslas arts Kaip Atsira
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL..............................  lbk
Driko Reikia žmogui Gart te Valgyt?

—Dėlto, kad noriai, atsakys koks 
nemokša. Bet driko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir driko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ri
tuos klausimus suprasi taktai ie šiM 
knygutes. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............................................ »e.
Lytiškas Lžgee b kaip nuo jų aprišau

goti Paraše D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .............................  28c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., posl. 63..................  26c
Lietuves Respublikos Istorija Ir tom

lapė. — ritas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, b 
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 b 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapte 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa vtaf 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
šymss visų m&šių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visų Lietuvą 
iš Jauko ir iš vidaus. Kaina .... |1.M 
Drūtais audeklo apdarais'..........fl.ėš
Bee-Hur. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Vallace. 472 pusL.......................82.69
Amžines Dataoe. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Puri. 32. ..........................................lie
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė struipa- 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 96 pusi.................................Re

I

76c.

DMan Bambas BpyBaL — S kito 
fenėe. Daugiau juokų, nagu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyriai, ’ eiles, pa 
gikalbėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 

I laida. 128 puri...............................
' Monotogai ir Dsfclamadjas. Šioje kny- 
| goję telpa daugybė naujų, labai gra
šių ir juokingų monologų ir deklama- 

Į rijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 

'ristiėkos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m.................... 25c.
Apie Dievų, Vainių, Dangų ir Praga

Parašė Robert G. IngersoU, gar 
m Menulyje kalbėtojas ir Bib 

naikintojas. 72

KAM ČĖDYT SENUS D A IK-

“Sudną dieną” nieks nebus 
pražiūrėta.

Kunigas parapijonu susirinki
me:

—Kuomet ateis “sudna die
na”, bus jums verkimas, dejavi- 

' mas ir dantų griežimas!
Į Staiga pakilo sena davatka ir 
sako:

—O kaip bus su manim, kad 
Į aš jau senai dantų neturiu ? 
j — Nebijok, tamsta,— suriko 
■ kunigas,— tuomet tu busi ap- 
I rūpinta dantimis. H.

Ar Baro Tliiitt*-- Tvaarot — Krij
Nojų* galėjo anrinkti į krite* di» 

o** visų veislių gyvūnas, kari* gy»» 
da išsimėtę po žemes ksmuoų. 
Kaip jis galėjo tuo* gyvūnas prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės, 
tiek vandens, kad visų žemę ajmem- 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

> iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
Taigi I po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

ir Vitų veislių žmonės? Šitie ir šimte 
TQ"C' Ikftų klausimų, į kuriuos negali atsa

kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyg* 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; k** sakinys — tei naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 

1 mokėtas nuo pradžios iki galo.
^Laina 96t
Amerikai Maeochas. — Arta kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Sa 
paveikslais. 16 pusi.......................... 16e.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėta 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jMinikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų l 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Townsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia..................26c

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
hiato rijos, etnografijos, geografijos, 

' astronomijos, aritmetikos, medicinos 

visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų

Motina.—Jonai. paimk setų frkĮg »£ “EtTuS
šluotą ir nušluok trepus. : gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų

Vaikas.—O kam sena šluotą, amatninkams, ūkininkams kams, šeimininkams ir kitiems. Is jysi- 
' rių šaltinių surinko J- Laukis. Chica- 

-— puslapių 392.
i Apdaryta ..................................... f8 ®0
SodaMzmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais fr aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............................26c.
Seetafizmae ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde,

1915 m., pusi. 24...............................10e.
Moteris ir Sodafizmas. Parašė Augusi 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m.........................82.M

kad mes turim naują?
Motina.—Pirma reikia senus ge, .m. iai1 m» 

daiktus suvartot.
Vaikas—Tu už manę se

nesnė. tai kam tu save čėdyji? 
šluok pati.

NĖRA JOKIO REIKALO 
SKUBINTIS.

mv . . x v •__ ir sočiau suis. rniasc v auuti v^Nuteistas pakorimui negras ( vardunas. So. Boston, Mass^ 
buvo paklaustas, ko jis labiausia 
norėtų paskutinei vakarienei. 
Mat. sulyg Įstatymų nuteista
jam duodama sočiai ir skaniai 
pavalgyti paskutini kartą.

Negras pagalvojo ir pakrap
štęs ausį sako:

—Aš labiausia mėgstu arbū
zą. Jeigu taip jau geri esate, tai 
duokite man arbūzą.

Kadangi tai buvo žiemos lai
kas, o arbūzai gaunami tik vasa
rą, tai kalėjimo viršininkas ap
gailestaudamas paaiškino, kad 
tokio dalyko dabar nėra.

—Tai niekis—užtikrino jį ne
laimingasis,—aš galiu palaukti 
iki bus galima jį gauti.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

GERAI ATSKYRĖ.
—Tėte, aš penkias muses už

mušiau: tris pateles ir du pati
nu.

—Iš kurgi žinai, kurie pati
nai, o kurios patelės?

—Dvi musės sėdėjo ant mun
šaino butelio kaklo, o trys ant 
veidrodžio.

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina 11.50.

KĖLEI VIS
253 BftOADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Į
(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikraščių.) H

UŽPUOLĖ ŠERNAI IR 
VILKAI.

Pernaravos valse. Vaine- 
konių laukuose pradėjo ro-

DAR ĄP1E BIRŠTONO 
TRAGEDIJĄ.

VLADISLAVA DANILA- 
VIČIUTĖ NUTEISTA 6 
METAMS KATORGOS.

Šiomis dienomis Lietuvos 
kariumenės teisme kaltina
mųjų suolan buvo pasodinta 
jauna, žvali ir energinga

Kai vyras šovė, žmona savo 
hunu užstojo savo meilužį.

“Keleivy” jau buvo trum
pai rašyta, kaip vienas Lie-____
tuvos valdininkas peršovė Į mergina, Vladislava Danila- 
Birštone prie savo žmonos bičiutė, kilusi iš Vladislavo 
kitą valdininką. falvarko, Aukštadvario vals.

Dabar Lietuvos laikraš- Pernai pavasarį Danilavi- 
čiai paduoda apie tai dau- čiutė nuvykusi į Butrimonis 
giau smulkmenų. Buvę taip: pas gavo gerą pažįstamą

Į Birštono kurortą atva- Jadvygą Trockaitę, teiravos 
žiavo neva “pasigydyt” po- ar toji nepažįstanti kariš- 
nia Vėžienė, Zarasų apskri- kių: Danil. norinti eiti pas 
čio akcizo revizoriaus žmo- kariškius tarnauti. Trockai- 
na. Tai yra jauna, graži ir tė pažįstamų kariškių turėjo 
puikiai išsivysčiusi moteris, ir Danilavičiutės prašymą 
Kupina sveikatos, akys dega j 
karščiu, rodos, taip ir jieško i 
vyrų. % i

Apsigyveno ji ATgirdo 
gatvėj Nr. 11, Vaškevičiaus L 
vasarnamy. Jos vyras pasili
ko Utenoj. Čia ji tuojaus su
sipažino su kitu valdininku. 
Prasidėjo malonus roman
sas.

Bet štai, vieną naktį atva-j 
žiuoja į Birštoną vyras. At-1 
važiuoja visai netikėtai ir 
eina stačiai į žmonos užimtą 
vasarnamį. Durys buvo už
rakintos ir nežiūrint stip
raus beldimo niekas jas ne
atidarė. Vyras jau nuo se
niau turėjo pagrindo žmoną 
įtarti ir dėl to šoko prie atvi- 
viro lango, norėdamas šiuo 
keliu įeiti į vidų. Tuo pati 
momentu prie lango iš vi-1 
daus pribėgo žmona ir ban
dė langą uždaryti. Vyras su
prato, kame dalykas, ir pa
matęs kambary savo kon
kurentą šovė į jį iš revolve
rio, bet nepataikė. (Kai kas 
mano, kad jis tą sykį tyčia 
nepataikė). Išsigandus žmo
na atšoko nuo lango ir savo 
kunu užstojo meilužį, liep
dama šauti į ją... Vyras, ma
tomai pasigailėjo ir antrą 
šūvį paleido į grindis. Mei
lužis tą palaikė už silpnumą 
ir pasitrauk^ nuo p. Vėžie
nos su ironija suriko apgau
tam vyrui:

—Aš ją myliu ir ji bus 
mano...

Susijaudinęs p. Vėžys pa
leido trečią šūvį, kurio kulka 
kliuvo konkurentui tik per 2 
pirštu nuo širdies. Birštone 
esantis III nuov. v-ko pad. 
p. Rimkevičius Vėžį arešta
vo ir dabar jis yra tardyto
jo žinioje, bet tikimasi, kad 
greitai bus paleistas. Sužeis
tasis meilužis išvežtas į 
Kauną ligoninėn ir, gydyto
jų nuomone, pasveiks. Kol 
kas jis atsisako duoti smul
kesnius parodymus. “ f

patenkino: birželio 6 d. ka
re ligoninės vyr. pusk. An
tanas Naseckas kviečiamas 
važiuoja pas Trockaitę į sve
čius, kur susipažįsta ir su 
Danilavičiute.

Kaip bylos daviniai sako, 
Danilavičiute, be flirto, su 
Nasecku pradeda kalbėti a- 
pie reikalą: girdi, ji atvykus 
iš okup. Lietuvos rinkti ži- 

■ nių apie Lietuvos kariuome- 
j nę; ar negalįs Naseckas bu- 
i ti jos bendradarbiu. Busią 
atlyginta. Liepos 19 d. Da- 
nilavičiutė jau Kaune pas 
Nasecką. Bet Naseckas vei
kia su kriminalinės policijos 
žinia. Daniliavičiutė Nasec- 
kui duoda rankpinigių —5 
dol. Naseckas pasitaręs su 
savo virš. kap. Pelaniu duo
da Danilaviciutei 13 egz. 
Kr. aps. min. įsak. kariuo
menei. Žinoma, juodu susi
tinka vėlai vakare, prie Ne
muno. Atidavęs žinias, Na
seckas Danilavičiutę palydi 
per geležinį tiltą ir atsisvei
kina. Bet čia pat krim. po
licijos valdininkai Danilavi
čiutę suima.

Teismo pirmininkas klau
sia Danilavičiutę:

—Ar prisipažįsti kalta?
—Ne,— atsakė teisiamo

ji ir ramiu, lygiu balsu pra
dėjo pasakot nei šiokią nei 
tokią pasaką apie “plečkai- 
tininkus”, buk ji norėjus pa
sitarnauti Lietuvos labui. 

Į Kariuomenės teismas nu
teisę Danilavičiutę 6 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

- -r- ' 1

dytis šernai. Neprašyti ste- i 
čiai nakties metu daug žalos 
padaro vietos ūkininkams: 
naikina vasarojų, daržoves, 
bulves. Labiau nukenčią u- 
kininkai, sutikę tūlą, apylin
kės šaulį, sako: “Pasiimk 
gvintofką ir ateik susimil
damas nušauti”. Bet ar tai 
šauliai nemėgsta tokių “kar
žygiškų” žygių, su gvintofką, 
ar jiems nepasiseka—ligšiol 
šernai dar tebeuliavoja ūki
ninkų laukuose. Apylinkėje 
ne naujiena ir vilkai. Jie 
noriai dalinasi su ūkininkais 
jų gyvuliais. Kelis kart reng- j 
tos specialės vilkų medžiok-I 
ės nieko nebegelbėjo; ne 
carto nepavyko nušauti vil
to, nors šie visai be ceremo
nijų dažnai “vizituoja” apy
linkės ūkininkus. *

L1ETUVOJE NUSIKALTĘ 
NEGALĖS PASISLĖPTI 

BAAŽlltJOJ.
Ligi šiol daugelis Lietu

vos nusikaltėlių pabėgdavo į 
Braziliją ir iš ten jų negali
ma buvo pargabenti.

Dabar Lietuvos konsulas 
Brazilijoje per užsienių rei
kalų ministeriją pranešė 
Lietuvos policijai tvarką, 
kaip nusikaltėlius iš Brazi
lijos išgauti. Pranešime nu
rodyta, kad reikalavimas iš
duoti nusikaltėlį turi būt pa
remtas" teismo sprendimu, o 
galutinį nusikaltėlio išdavi
mo klausimą sprendžia Bra
zilijos teismas: Brazilijos 
teismo nutarimas tur būti į- 
vykdytas per 21 d. Visas 
pervežimo išlaidas apmoka 
ta valstybė, kuri reikalauja 
išduoti nusikaltėlį. Brazili
jos policija išduodamąjį as
menį palydi iki Europos uo
sto.

ĮREGISTRUOTA SUVIE
NYTA PROFESINĖ SĄ

JUNGA (
Kauno miesto ir aps. vir

šininkas jregistravo Lietu-1 
vos darbininkų ir tarnautojų 
suvienytą profesinę sąjungą. 
Sąjungos iniciatoriai Neį
manąs, Petraška, Lagunavi- 
čius, Ad. Dagys ir kt.

Rugsėjo 7 d. numatomas 
tekstilės darbininkų susirin
kimas, vėliau malūnų, lent
pjūvių, kanalizacijos ir sta
tybos, tabako fabrikų dar
bininkų susirinkimai.

TAI BENT “MEISTRAI”.
Tik dvejetas metų, kai 

yra pastatyta Rokiškio sto
tis. Dabar jau viršutinės sie
nos yra nuverstos ir daro
mas didelis remontas.

KOKS š|MET DERLIUS 
LIETUVOJE.

Apie Lietuvos derlių že
mės ūkio ministeris Aleksa 
nupasakojo spaudai taip:

Derlius šjmet gana geras, 
jei bus gerai suimtas, nes 
paskutiniu metu ūkininkai 
pradėjo skųstis perdažn* 
lietum. Tik Rokiškio ir L/* 
kėčių srityse esą maža Ii?" 
taus. '

Rugių derlius šiemet ga1 
ir visu ketvirtadaliu blogės-* 
nis, negu pernai.

Kviečių gal 1 centnerii* 
bus mažesnis iš hektaro, bet 
plotu apie 20,000 hektarų 
(didesnis,—tai bendras der
lius didesnis.

Vasarojaus derlius gan* 
žymiai aukštesnis.

Linais šiemet apsėtai" 
plotas dukart mažesnis, n 
gu pernai—47,000 hekta 
prieš 83,000 hektarų, b 
derlius neblogas.

Dobilų ir šieno šiemet gi
rai gauta,—todėl bendra, 
derlius reikia laikyti gera. •

1
i

Statys Archyvu Rumus.

W-ashingtone federalinė valdžia pradėjo statyt naujus ru
mus, kuriuose bus laikomi visokie archyvai. Toj vietoj, kur 
darbininkai tuos rumus statys, susirinkę dykaduoniai nusifoto
grafavo. Vienas jų net ir špatą su šilkiniu kaspinu laiko ran
kose. Bet darbininkų, kurie atliks tikrąjį darbą, niekas nefoto 
grafuos. .?■ *- r’

KAIP MANOMA PAKINKYT NEMU 
NAS PRIE DARBO.

Hydro-elektros stotis prie 
Pažaisliu duosianti 30,000 

artelių jėgos.
Lietuvoj norima sunaudot 

Nemuno vandens jėgą nau
dingam darbui. Kitaip sa
kant, Nemunas bus pakin
kytas prie turbinų ir sukda
mas jas gamins elektrą. Tam

STOJANČIŲ I UNIVERSI
TETĄ STUDENTŲ SKAI

ČIUS EINA MAŽYN.
Ligšiol viso paduota pra

šymų įstoti į universitetą 
250. Universiteto vadovybė 
tikisi, kad šiais metais pra
šymų skaičius nebus dides
nis kaip 500, nes šiais metais 
manoma, kad įstoti norinčių 
skaičius sumažės per pusę. 
Esą, pas mus jau prasideda 
rdoytis atšalimas prie aukš
tos mokyklos.

Iš tų 250 prašymų, reikia 
pažymėti, kad 150 prašymų 
paduoti į medicios fakultetą 
ir tiktai 100—į visais kitus 
likusia e f ctyjjA

į

tikslui, žinoma, turi būt pa
statyta hydra-elektros stotis.

“Hydro-elektros” reiškia • 
“vandens-elektros”.

Toj vietoj, kur numatoma 
statyti hydro-elektros stotį, 
gręžiama ir bandoma dirva 
ir apatiniai sluogsniai, ar

2 MIRTYS ŠULINIUOSE.
Rugpiučio 9 d. rasta pri-

Kauno miesto prieglaudoj gėrusi savo šuliny Elžbieta 
šiomis dienomis pasikorė se- Valičkienė, 77 metų am- 
nelis Vištakas. Sakoma, kad 
prieš pasikorimą jisai išsi- 
pardavęs prieglaudos jam 
duotus daiktus, kaip antai 
puodukus, patalinę, balti
nius ir k. ir susikrapštęs ke- 
lioliką litų senis pirmiau nu
vykęs pas savo gimines ne
toli Kauno, o paskui sėdęs 
i traukinį ir nuvažiavęs Į 
•Joniškį. Norėjęs, mat, nuva
žiuoti į Liepoją pas kažkokį 
savo giminaitį.

Tačiau kaip be dokumen
tų ir vizos Vištaką policiją 
Jonišky sulaikius ir grąžinus 
į prieglaudą.

Prieglaudos vedėjas iš pa
bėgėlio reikalavo grąžinti 
prieglaudos daiktus. Senis 
spyrėsi, kad daiktus besi va
žinėjant, iš jo pavogę. Tada 
prieglaudos vedėjas pranešė 
policijai.

Senis policijos išsigando
ir pasikorė.

NUSIGANDO POLICIJOS 
IR PASIKORĖ.

lionių. O toliau eis savo pa
prasta vaga. Numatyta, kad 
vanduo užlies 791, hektarų 
žemės. Šį plotą teks išpirkti, 
bet didelių išlaidų tas nesu
darys, nes apylinkės smė
liuotos ir patys gyventojai 
mielai nori atsikratyti savo 
sklypų. Numatyta, kad hyd
ro-elektros stočiai pastatyti 
reiktų daugiausia 35;000,- 
009 litų arba $3,500,000, 
skaitant viską labai bran
giai. Šitokia stotis galėtų ga
minti 180-200 milionų kilo
vatvalandžių per metus.

Šita energija bus tiekia
ma pirmiausia Lietuvos va-

t

žiaus, gyv. Pilviškių valse., 
Kalvos km. Ji buvo trumpa
regė, gyveno viena atskirai 
savo name ir, spėjama, kad 
į šulinį įpuolė pati.

Rugpiučio 10 d. Šilalės 
valse. Jomantų km. rastas 
šuliny negyvas Vincas No- 
chormonskis, 58 metų amž.

KAUNO BEDARBIAI 
PRAŠO DARBO.

Kelios dešimtys bedarbių 
aną dieną susirinko prie Ro
tušės ir reikalavo, kad Kau
no miesto savivaldybė duotų 
jiems darbo. Burmistras be
darbiams darbo žadėjo pa
rūpinti prie viešųjų darbų.

0 nesenai laikraščiai ra
šė, kad bedarbių Lietuvoje 
nesą.

/ LIETUVA!
Su Didele Rudenine Ekskursija 

Populere
Skandinavą Amerikos Linija 

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

j KLAIPĖDĄ
Iš New Yorko Spalio-Oet. 15

Laivu “Frederik Vili”
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti dabar 

LIETUVON
ir norite turėti smagių ir nebrangių 

KELIONĘ
Važiuokite Spalio 15 dieną
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

l KLAIPĖDĄ, 
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės 
Kainas nuo 15 Spalio bus pakeltos 

Nupigintos Trečios Klasės 
Laivakortės:

Iš New Yorko į Klaipėdą
j vienų pusę...........94M
i abi pusi .............................5154.M

Revenue ir Pagalvės mokesčiai 
atskirai.

Dėl informacijų kreipkitės pas savo 
agentų arba

Scandinavian American Line 
j 27 Whitehall St„ New York, N. Y.

I

I
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pakaks atsparumo. ^Jau pa- saros_vaj<a kraštui. Elek- 
d a ryta apie 15 gręžimų, kai 
kur gręžiama ligi 20 metruj

PAGULDĖ BUČERI ANT 
KALADĖS IR NUKIRTO 

KAKLARIŠĮ.
McKees Rocks miestely, 

netoli Pittsburgho, šį pane
dėlį plėšikai užpuolė mėsi
ninko Benderių krautuvę, 
atėmė iš jo $900 ir pamatė, 
kad jo kaklarišy blizga dei- 
maitinė špilka. Jie norėjo ję 
išlupti, bet negalėjo atsegti 
Tuomet jie liepė mėsinin
kui padėti galvą ant kaladei 
ir paėmę kirvį nukirto špil
ką su visu kaklarišiu. Špil
ka kaštavo mėsininkui $400. :

KNAPP GAVO'20 METŲ i 
KALĖJIMO.

Philip Knapp, turtingo 
fabrikanto sūnūs, prisipaži- : 
no New Yorko teisme, kad 

metai atgal jisai nužudęs 
NUMAŽINTOS Į ABI **

Į KAUNA IR ATGAL ■
per Hamburgą ■

$173'50 Trečia Klase T
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Viršminėta kaina dabar Kalėje ant 1
visų musų laivų. ■

Dėl informaciją kreipkitės j lokalinius musą agentus. M

jtra bus aprūpinami: Kau- 
„ — _. , -. . . , nas, Panevėžys, Šiauliai,

gilumo. Tinkamiausia vieta Radviliškis Telšiai, Kretin- 
rasta ties Pažaisliu ir Petrą- PIungė ir Klaipėda. Tik 
s!u.n.?ls- Teu sluogams isti- šitą visą kraštą
si kilometrai kieto mergelio. gaijma bus išplėsti hydro 
Tas vietas apžiūrėti praeju- S£Otjes veikimą į visus kitus 
šią vasarą buvo atvažiavę 3 Lietuvos kampus. 
hydro-elektros stočių staty- .. .
bos žinovai (iš Berlyno, Nors lig šiol Lietuvoj la- 
Frankfurto ir Dancigo). Šį 
rudenį atvyksią žinovai ir ’ ’
iš Skandinavijos.

Vokiečių profesoriai pa
reiškė, kad ši vieta hydro- 
elektros stočiai statyti esanti 
visiškai tinkama. Be sluogs- 
nio, čia geriau apsimoką sta
tyti stotį, degu prie Biršto
no kilpos, nes prie Biršto
no hydro-elektros stoties į- 
ręngimas kaštuotų trigubai 
Rangiau, 
r^/i'au padarytas ir plano 
p zijektas hydro-elektros 
„.r čiai statyti ir statybos są- 

irua. Užtvankai kairėje 
?rg}iuno pusėje numatoma 

metrų ilgumo, dešinio- 
Nemuno pusėje užtvan- 

. -įežymi, nes aukšti kran- 
Tarp tų užtvankų bus 

*ii laivam^ ir sieliams 
_*ersti, po 15 metrų platu- 

petnyiJS 4 vartai po 20 metru 
sarvuc^ kurie galėtų pra- 
Be.sį’ 4000 kubinių metrų 
nY1 ,'ens per sekundę. 
n p <rbinų namas 60 metru 

‘ Ten bus tiys Kaplano 
COOnos- Kiekviena praleis 

*40 kubinių metrų per 
p^dę arba duotų 16,000 

idge t? jėgos, 
einanfutiniškai dirbsiančios 
mams rbynos, kurios tieks a- 
pie ^,000 arklių jėgos per 
metus. Vandens kritimas nu
matomas 10 metr. Bet rude
nį ir pavasarį, kada vanduo 
patvinsta, tai vandens kriti
mas sumažėtų. Todėl numa
toma trečia turbyna atsargi
nė, kuri išlygintų jėgų san
tykį ir neduotų jėgų gamy
bai sumažėti.

Ir taip, numatyta, kad dėl 
užtvenkimo Nemuno užtven
ktų visam savo aukštupy 18 
kilometrų plotą. Tai bus 
nuo Pažaislio ligi Gasi-

Nors lig šiol Lietuvoj la- 

jį. tros energijos ir, palyginti 
su dabartiniu vartojimu, ne
būtų kur dėti tos stoties pa
gamintos energijos, bet rei
kia turėti galvoj, kad ateity 
elektros suvartojimas Lietu
voj turės keleriopai padidė
ti. Nes kaip hydro elektros 
stotis pradės gaminti elekt
ros energiją, tai ji galės ją 
tiekti pigiausiomis kainomis. 
Tada, reikia manyti, ir pačių 
vartotojų skaičius keleriopai 
padidės. Dėl aukštų elektros 
kainų Lietuvoj ligi šiol ne
apsimoka vartot elektrą vir
tuvėse, geželinkeliams vary
ti, namams šildyti, statybos 
darbams, industrijoj ir t.t 
Šiuo lakiu, kada Šveicarijoj 
prieina iki tol, kad net eže- ( 
rus šildo elektros energija,, 
tai Lietuvoje rąstus ir šynas 
kelia paprasta raumenų jė-r 
ga. Tat reikia manyti, kad Į 
elektros energijos atpigimas i 
labai svarbų vaidmenį Lie
tuvos kultūros kilimo ateity 
suvaidintų.

BULIUS UŽMUŠĖ 
PIEMENĘ.

Rugpiučio 8 d. Panemu
nio valse. Šarkiunų km. gy
ventojo Petro Bulavo bulius 
ganykloje mirtinai subadė 
piemenę Liuciją Zameliaus- 
kaitę, 11 metų amžiaus, pa
einančią iš Panemunio valse. 
Vištinės vk.

NUPIGINIMAS NEPAPRASTAS 
Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais J 

LIETUVĄ
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, kad 
kelionė j Lietuvą labai brangi. Cnnard Linija padarė nepapras
tų laivakorčių kainų nupiginamų kelionėms i ten ir atgal visais 
jų laivais. Nupiginamas įeina galion nuo rugpiučio 1 dienos iki 
spalių 15 d. Štai jums proga, kokia gali daugiau nepasitaikyti. 
Nepraleisk jos! Vienas šių didžiulių laivų
MAURETANIA AQUITANIA BERENGARIA 
išplaukia iš New Yorko per Cherbourgų kiekvienų trečiadienį.
Keletas kitų sųvaitinių išplaukimų per Angliju ir Havru.
Minimaliai kainuoja....... .............   $161.00
I Klaipėdą ir atgal..................... ........... $150.00

Ant expretinių laivų minimalė kaina 
I Kau ną ................................... $172.00
| Klaipėdą............................... $157.00

Taip pat nupiginimai ir į kitus viso pasaulio uostus.
Laivakortės j Ten ir Atgal Galioja Dviem Metam 

dHnk Kelionėn Išrengia Visi Cunard Linijos Agentai.

Jt CUNARD LINE

Oct 23 (8 PA)
Dec. 1 (i p. m.)

I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais. 
FRANCE Sept. 26 (7 p. m.) 
ILE DE FRANCE Oct 2 <r®PJf ) 
PARIS Oct 9 (5 p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankamai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentų, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO
ISTORIJA

AMEHUS
UNIJA

Informacijos ir Laivakortė* 
Raunamo* pas aavo agentą irba 
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Street, Boaton, Misa.

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautą istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
atsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasauli 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 ........... 12.25

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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B keleivis

į Vietinės Žinios1
“UŽBURTAS” “TIESOS”

PERKĖLIMAS. ■

Kodėl bolševikai neįstengia 
perkelti “Tiesą” į Bostoną?

Jau ilgokas laikas, kaip 
Bostone ir apielinkės lietu-: 
viai bolševikai kalba apie Į 
perkėlimą jų Susivienijimo 
organo “Tiekos” iš Brook-į 
lyno i Bostoną. Pastaruoju kalbas, tai jie tik juokus iš 
laiku šis klausimas svarsto-Į jo daro. "Ką gi tas vaikiš- 
mas gana rimtai ir reikalau- čias gali mus pamokinti?”— 
jama perkelti "Tiesą” su vi- sako vietiniai bolševikai. Ot. 
su jos štabu Į Bostoną. Te-(t° labiausia Mizara ir bijo- 
Čiaus pasirodo, kad brookly- ‘ si! Tiesos šalininkas,
niškiai “Tiesos” čyfai prie-Į 
šinasi šitam sumanymui ir 
užsispyrę, kaip ožiai, nesi
judina iš vietos.

Tokis “Tiesos” šiauv nu-į 
sistatymas sukėlė čionai i-p”u- Kazukonis 
vairių kalbų. * Įgoninėn tuojaus mirė, o Kir-

Bostoniškiai bolševikai; melevičius jeigu ir pagys, 
argumentuoja, kad Bostonui! bus bespėkis. Kada Kazu- 
“Tiesa” esanti labai reika- j koni atvežė į ligoninę, jis 
linga, nes čia jie neturi sau į buvo jau be žado ir nieko 
jokios politinės pastogės, nematė, bet ant greitųjų at- 
neturi vadų ir laikraščio ko-i Skubino katalikų kunigas 
vai prieš “menševikus" ir j apdovanojo KazukonĮ pa- 
“špitolninkus”. O Brookly- Į skutimais savo patepimais, i 
ne, sako, jau net perdaug i Kazukonis Į antrą dieną mi- 
bolševikiškų laikraščiu: tenj’ė- 
išeina “Laisvė”, “Darbinin- Pereitą savaitę Chelsea 
kiu Balsas”, ir dabar prade-'teisme buvo perklausinėji- 
jusi eiti “Tiesa”. Todėl bu-!mas. Atėjo ir minėtas dūšių 
tinai esą reikalinga perkelti j ganytojas už liudininką ir jis 
ją čionai. » i teismui papasakojo, kad ve-

Nepaisant taip jau “aiš-jkonis Kazukonis, kuomet ji 
kaus reikalo”, ir nepaisant j sPavied°j0- "smirdėjo deg
to, kad apie tai senai kalba-1 tinę”. Bet teisėjas paklausė 
ma ir nuosprendžiai padarv-1 kunigo, ar jis tikrai gali Į- 
ta, vis dėlto “Tiesos” šta-1 rodyti, kad degtinės kvapas 
bas nesimufina Bostonan, ir jfivokė is to žmogaus, o gal 
gana. O nesimufina. sako- N" 
ma, dėl to, kad “Tiesos” re-! 
daktorius ir vyriausias bol- • 
ševikų Susivienijimo čyfas | 
yra Rokas Mizara, kuris Bo-| 
stone yra gerai žinomas dar i 
nuo Petrausko “Gabijos” j važiavimą 
laikų, kaipo paprastas be- p 
mokslis vyrukas ir ištikimas mušimą, išteisintas.

Sandariečiai dari Žinių Rinkėjas.
ir. PO šiai, dienai skaito jį sa-. Re| 
viskiu. Tiek daug metų san-! 5

tautietis.

y y

Išgirsime Lietuvos Operos
artistą.

Šiomis dienomis Bostonan _____
ruošiasi atvykti koncertuoti fesionalo* 
nesenai iš Lietuvos atvažia-j Charles I. UmįosT kuris7šio- 
vęs artistas Bxia. Ji> jau tu- mis dienomis atsidarė ofisą 

Mizaros ar Bimbos užgai- rėjo vieną savo koncertą - - -- -
dos. Brooklyne. Čionai, kaip gir-

Sakcma, kad Rokas Miza- dėt, artistas mano duoti eilę 
bijosi Bostono dėlto, koncertų, asistuojant p-lei

’ i Palianavigiutei,
nesenai apsigyveno

Naujas lietuvis gydytojas.
Bostono apielinkės lietu

viai susilaukė dar vieno pro- 
butent, D-ro

5 kambariai ant rendoa.
“Keleivio” name yra labai 

patogus 5 kambariai ant 
rendos. Yra visokie paran- 
kumai ir žiemos laiku duo
dama šiluma. Renda nedide-

ra l 
kad jo čionai nei patys bol- alentinai 
šėrikai nepripažįsta jokiu kuri i 
vadu. Visi čionai ji vadina South Bostone kaipo njuzi- 
“Sandaros” zeceriu. ir kuo- kos mokytoja.
met Mizara atvažiuoja čio- ---------------
nai sakyti tavoriščiams pra- Strand valgykla uždaryta. 

Stovi senbernių būrys prie 
Strand valgyklos durų ir ai
manuoja:

—Tai uždarė...
—Matai, kad užrašyta, 

“Closed for repairs”, tai 
reiškia, kad uždaryta. Ir 
kažin kada jie atidalys?

Tuo tarpu trečias Įsikiša: 
—Tai paliokas visgi su

rietė vokišką lietuvį. Per 
daug turtingas, sunku tokį 
suprovoti. Na. ale ir paliokui 
kaštavo!

Taip ir panašiai dabar 
kalbama apie Strand val
gyklos uždarymą, kas jau 
buvo numatyta keletas mė
nesių atgal, tik dabar šis 
numatymas išsipildė. Teis
mas patvarkė, kad valgyklos 

, biznis butų sustabdytas 
trims sąvaitėms, nuo 21 d. 
rugsėjo iki 12 d. spalių. Tiek 
laiko duodama namo savi
ninkui padaryti reikalingus 
pataisymus.

Platesnė šio dalyko isto
rija tokia: Pereitą žiemą 
viršutiniame namo aukšte i- 

yyko gaisras. Kaip tas gais
ras Įvyko, dar ir šiandien 
nėra tikrai žinoma. Tečiaus 
tai sudarė rimtą priežastį 
namą remontuoti ir sykiu 
progą panaikinti valgyklos 
savininko “lysą”. kuriam iš- 

važiuotojas buvo ^ibaigti dar yra keli metai 
už per greita teiko. Kadangi gaisras kilo 

neturėjimą ne vaigy^^Gj, tad p. Helger-* 
manas, valgyklos savinin- 

i kas. pasipriešino remonta- 
virnui ir trukdymui jo biz- 

jnio. Gi namo savininkas p. 
c Blinstrub nepaisė jokių pro

Kun igas spaviedojo lietuvi 
ir teisme prieš ji liudijo. 
Kelios sąvaitės atgal 

štabo nu- ■ Chelsea suvažinėjo du lietu- 
nuvežtas li-

. * o gal
Įšalimai nuo kitų ligonių tą 
kvapą suuodė. Kunigas i to
ki teisėjo paklausimą tikrai 
Įrodyt negalėjo.

Tečiaus ’ 
nuoaustas tik_

—1 11 1-------- --
šviesų, bet už žmogaus už-

išvažiuot,
pinigus renka bažnyčiai

kos mokytoja.

testų ir tęsė tolyn pradėtądariečiai kartu veikę irgv-; e D •, - , ! i k x-- i--venę su Roku Mizaru, taip i Bostone susidarė da- darbą. Nuplesu: 
gerai ji pažista. kad jų nie-ivatk^ nzdas, jos slankioja:tą lietus padarė potvini val
kas šiandien negali itikrin-1 P? beturiu namus ir kauiyja eyklos 
ti Mizarą esant bolševiku. I kokios ten Helgermanas
Jie sako kad jis tik todėl bažnyčios Riliskiuose, Dzu-jdzionksmą , uzaėjo ateč- 
bolševikuoja. kad iš to biz-!klM Bet apie Merkinę baž- mentą ant p. Blinstrubo tur- 
ni sau daro Įnyčių užtenka, tenai žmone- to ir apskundė ji teismui.
‘šitaip dalykams stovint.Iliai,>U ir taip V1’ ^‘‘a bP‘° .na«™Wla

ištiki-ųju Mizara atsiduria I;’.lk? "u.° vl;oklos ,c!vl '“V tlk uS,°m!s ,dle’

togą, kar-
iva

viduj. Tuomet p.
išėmė “in-

tarp kūjo ir priekalo. Tar- l>elia’ tojeapielmkeje norais irautas paskutinis teis-
nauti bolševikams ir butijaptasti, pavasario ir rudens nio žodis.
tautiečiu-sandariečiu. tai1 me.t.u ne«aIL15'af‘-u.?L- • Da‘'. Dabar namas remontuo- 
„..„a .„„iri rolė—Tei Vie- '■a21?'us 1 Paknksti ziurea lamas, valgyklos savininkas

Cambridge’uje, 944 Massa- Kreiptis “Keleivio” ofi- 
chusetts avė. san>

D-ras Ch. I. U mpa yra gi-' ----------------
męs Rygoje. Jis Amerikon! Rakandai parsiduoda. 

Parlioro setas, bufetas ir 
kelios kamadės parsiduoda 
už pusdykį. Klaust “Kelei
vio” ofise

Budavojimui Medega
. ŽVYRĄ. SMĖL|. CEMENTĄ 

ir abelnai visokią medegą 
MALKAS, supiaustytas ar nepiau- 

stytas. Pristatome Bostono ir Broek- 
tono apielinkėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome į tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS 
Spring Street, Holbrook, Mase. 

Telefonas Brockton 3281-J.

No. 39, Rug», 23 d., 1931

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS. 
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui nsod*j* 
X-Ray; Odos ir Plaučių Ugoaa, 
Ultra-violetinius spinduliua.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—A>
’' ■

✓

%

atvyko būdamas dar kūdi
kiu; paaugėjęs čia dirbo 
kaipo paprastas darbininkas 
ir mokinosi, tėvams prigelb- 
stint. Lawrence’uje baigęs 
High Schoolę jis Įstojo Tafts 
Kolegijon ir pasekmingai 
baigė medicinos daktaro ir 
chirurgo mokslus. Po to ke
letą metų praktikavo Long 
Island ir Lawrence General 

; ligoninėse. Rep.

\Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

. KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SU So. Boston, Mana. 
Tel So Boston 1396-M.

į t t • t < ♦ « ♦ t t * ♦

Iš naujosios biznierių drau- LAIKRODININKAS 
gijos susirinkimo.

ŠĮ panedėli Įvyko mėnesi
nis Lietuvių Profesionalų ir 
Pramonininkų Są-gos susi
rinkimas, kuriame padaryta 
viena stambi permaina, bū
tent išrinkta naujas iždinin
kas p. J. White vietc-j buvu
sio A. J. Kupsčio. Nutarta 
surengi Lietuvių Svetainėje 
“Barn Dance” pramogą.! 
Taipgi padalyta planai ga
vimui naujų narių ir steigi
mui kuopų aplinkiniuose 
miestuose. Rep.

DRUKOJAMOS MAŠINOS

Ir visokis 
spaudos 
ir r^što 
patarna
vimas.

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

38* BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAUL’S MENS
SHOP

R. ŽIDŽIl'N AS, 315 E gt. So. BoBton.

Gerai išrodo po vakacijų.
Sugrįžusi po poros savai

čių vakacijų, musų advoka
to Bagočiaus ofiso vedėja, 
Marytė Bagočienė, atrodo 
labai gerai. Ji vakacijas pra
leido New Hampshire vals
tijoj.

—
Medforde butlegeriai šo

vė per langą policmaną Le- 
noxą, bet nepataikė. Kulip-. 
ka perėjo per stiklą ir Įlindo 
kambario sienon.

REIKALINGA MERGLN \ PRIj: 
NAMU DARBO. Atsiklaupki: ad
vokatą Bagoėių. jo ofise, viršuj "Ke
leivio” redakcijcs.

NORIU PARDUOTI
Pulrnimis su 4 stalais. Barb ri

2 krėslais ir kitoks biznis
yra žinomas.

Pu ir u i m
su

Aš mokėjau do’
Parduosiu pigiai, noriu va
tuvon Pamatykite ypatišk;
klauskite per laišką.- W. V
136 Houghton st..

Ku<

Kudson.

NURODYMAI
CIVILIŲ VALDINIKŲ VIETŲ

ADVOKATAS

J,B. GAILIUS
Ved* visokias provas. 

Daro visos .legalius dokumento 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvsy) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474. ■4

zi
LIETUVYS

0PT0MET RISTAS
Didelis Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių. 

Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Pasirėdymų. Geras Tavoras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broadway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

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

J> L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Man.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapotum* 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius automobiliu* ir 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street,
SOUTH BOSTON. MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo

LIETUVIŠKA
BUCERNE

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

Cbina Boy Soy Sause 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą paa mus galite gaut 
pigiai ūr gerą.

J. PATKAUSKA8 
STRAND CASH MARKET 

831 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefoną*: So. Beetoe *K1.

LAIDOJIMUS^ 
kuriuos paveda< 
mano prižiurėji , 
■nui, visuomet* 
būna patenkinti* 
ir sutaupina g*-* 
rokai pinigą. * 

Mano kaina* 
visiems ir viaurj 
vienoda. *

JONAS PETRUŠKEVIČIUI <
Uotnvia Graborii

162 Broadvray, So. Boston,

I

Reumatizmo, Slaptingų
Ligų Taip-pat visokių žolių, La-
Valymo,

c 813 W. 8-ril
Telefonas: So. Boatoa *864-W

pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
geriausias patarnavi-aptiekoje

mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir* per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorius)

r

PARKWAY AUTO

i 
t

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST4
VALANDOS: 9-« ir 7-9.

678 Masąachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

j DR. J. MARCUS
{ IŠ MASKVOŠ IR KAUNO 
« Specialistas slaptų ir kroniškų ligą 
i moterų ir vyrų, kraujo ir odos.
t Elektriką ir 606 gydoma
j jei reikalas.

1
261 Hanover St.. Boston, Mass.

Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietą.

<
A

Tel. So. Boston 2660.

SERVICE100 DORCHESTER STRRMT, 
Kampas Broadway, 

SO BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 8799.

$1700 iki $2700 per metus. Vyra: nuo 
18 iki 45 metų. Laiškanešiai, Pastos 
Klerkai, Gelžkelių Paštu Klerkai, 
Muitinių ir Imigracijos Inspektoriai. 
Mes prirengsime jumis egzaminaci- 
jai. Turite būti Suvienytų Valstijų 
piliečiu. Pilnas nurodymas ir vietų 
surašąs dykai. Priduok savo adresų 
ir paaiškinimus ką norite žino-i į 
‘Keleivio” ofisą, o tada mes pr 
sime jums nurodymus.

and FILLING 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 VAITAmS
415 Old Colony Are., 

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

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

251 BR0ADWAY, tarp C ir D (t
SO. BOSTON, MASS-

LITHUAN1AN
FURNITURE C0

*___________________

»

remontuo-
. valgyklos savininkas 

ir darbininkai turi keletą sa
vaičių vakacijų, o South 
Bostono senberniai neturi 
kur valgyt.

Alkanas Senbernis.

gana sunki role.—Jei vie-j , . . . -
nūs patenkinsi, tai kitų ne- 'a‘? ; nugnmzde. o ku
bus įlima patenkinti. 0 pa-'™la*e.«u11 ant,soP.° lr ne‘ 
mesti nei bolševikų, nei tau- gah -ls Punfv-
tiečių jokiu būdu negalima: . • Dzūkelis,atsinešęs kuolą, 

'iš vienu juk daro sau pra- r^'ella.nui,1mzdusiu> ratus ir j 
gyvenimų o kiti-jo Mealis-i^Ja -
tai. Brcoklyne, kur tautie- - r 0 į p0"’, , !
čiams jis nelabai pažįsta- ,,įeiaJ ®°- Bo.stcno -da-i 
mas, Mirara galėjo blefuoti. "nldevą ant;
bet Bostone jau reikėtų pa- ™ l". l>el. Pakam-
sirinkti viena iš dvieju. To-jPo.uPe kur Bky3! padarv- 
del jis ir velka -Tiesos" per- Šero biedmem zmo-
kėlimą ant toliaus, tikėda-|nel,?m5- Ta<,a,-u.™ DzHk” 
masis kaip nors išsipainiot iš ,an}Peb hktų mažiau 
šios keblios padėties. Tokia ! e'n,‘a. Jl.ut5 <lau?lau v,e- 
progų jis gali gauti, jeigu tik Įtos<’zle™lluL. . p. ,. 
pavyktų jam greičiau išva-! __ . ^inxeJas
žiuoti Į Maskvą mokinti-į Palaikykit lietuvių bėrą, 
“aukštesnio bolševizmo”. Į vasarą So Bo;tOne su- . , _______
Mat, Bimbą žada išsiųsti Mi-;sįorganizavo Lietuvių Pilie- mobiliaus. Vėliaus pasirodė, 
žara Į Maskvą dėlto, kad jis čių Kliubo benas, vadovau- kad jį buvo pagrobę du ban- 
ten išėjęs “bolševizmo kur-tjamas gabaus muzikanto p ^itai ir nuvežę ji jo paties 
sus” galėtų paskui padėti į Kriaučiūno. Benas gražiai r ’ Į ’ ’ ' j
jam su Pruseika kovoti. Da- > pasirodė naujosios biznie- mjšką. Tenai jie išplėšė jam 
bargi ir Bimba, ir Mizara — ' rįų sąjungos ir SLA. aps- $^0 pinigų, atėmė laikrodė- 
abudu bemoksliai, f-’-1 - 
prieš Pruseiką jiems neleng
va atsilaikyti. Jei Mizara iš
važiuotų Maskvon. I 
žinoma, kas nors kitas i 
imtų “Tiesos” redaktoriaus! 
vietą ir jos perkėlimo klau
simas butų lengvai išrištas.

Yra tečiaus pagrindo ma
nyti, kad Mizarai prisieis 
“mufintis” su “Tiesa” Bos
tonan pirmiau, negu jis pa-' 
sieks Maskvą. Sakoma, kad 
Bifnba tik “fulina” Mizara 
savo pažadais, nes Maskva 
turi svarbesniii reikalų, negu

gana sunki rolė.—Jei

Pavogs automobilių ir jo 
savininką.

Brookline’o gyventojas 
Thomas Heads išvažiavo su 
savo žmona golfo palošti per 
Labor Day. Pabaigus lošimą 
jis nuėjo pasiimti savo auto
mobilių, o ji pasiliko jo 
laukdama ant laiptų prie 
Belmonto Country Clubo. Ji 

" laukė jo ir laukė, bet jis vis 
negrvžo. Nuėjo jieškoti, ir 

_ nerado nei vyro, nei auto-

PAVOGTAS DVIRATIS.”
Bicycle. vardas Eigin, prieša

kinis ratas žemesnis, No. 26, už
pakalinis augštesnis No. 28. Kur 
Įdedamas užpakalinis ratas tos 
rankenėlės pridurtos—ilgesnė*- 
ant 3 ar 4 coliu. Balnelis dube/. 
tavais springsais. Jeigu kuri< 
toki dvirati patėmytumėl (yp; 
tingai vaikai gali pastebėti.pi 
sau pranešti savininkui. Skir 
$5.00 ar daugiau dovanų.
.Jonas Virbickas, P. O. B < 

So. Boston, Mass. Gyveni r 
ta: 147 Silver st. So. Bosr.n
----------------------------------------------------R.

automobiliuje i Lexingtono

_ 2
Š Kn x
E?
— š

d mes _ _ ____ _ _ ,
Motina.—Pirma reikia senus
iktus suvartot.
Vaikas—Tu už manę se-

esnė. tai kam tu save čėdyji? 
luok pati.

turim naują?

Į extra -
J LIETUVIŠKA APT1EKA 
!riųusų Senas Aptiekorin* toj pačioj 

j Apt tiėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
I a .Mrio* šviežios šaknys ii Liet*- 
S^^-os ir visados šviežias DMe* 
. . galima gaut pas

david CABITT 
talū REG. APTIEK0RIUS 

oados pasirengęs jums patarnaut > 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
b11* Telef. Richmond 1688

TelefoM* 21334
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaftis
Valandos: nuo 2 ikL4 po pietą 

nuo 7 iki 8 vakar*
197 SUMMF.R STREET, 

LAWRENCE, MASS

t
I

IINĖRA JOKIO REIKALO 
SKUBINTIS.

Nuteistas pakorimui negras ( 
buvo paklaustas, ko jis labiausia 
norėtų paskutinei vakarienei. 
Mat. sulyg įstatymų nuteista
jam duodama soč&i ir skaniai 
pavalgyti paskutinį kartą.

Negras pagalvojo ir pakrap
štęs ausį sako:

—Aš labiausia mėgstu arbū
zą. Jeigu taip jau geri esate, tai I 
duokite man arbūzą. <

Kadangi tai buvo žiemos lai
kas. o arbūzai gaunami tik vasa
rą, tai kalėjimo viršininkas ap-| 
gailestaudamas paaiškino, kad fl

193

SVARBU AUTO) 
BIUSTAMS.

Mes taisome visokius a :-1 
ir pentiname. Turime vėlia 
dos mašinas, taipgi turime 
'eidimą inspektinti šviesas 
Parduodam Tndia Taierus, "■ 
jamus nuo 15,000 iki 20/' 
Užlaikome batterias. Socor • 
aliejų. Jeigu norite gerą pa- 
už žema kaina, atvažiuokit'- 
rinti. Visi musą-patarnavi-- 
patenkinti. TurVe vietas r;.< 

imažintą k- 
j duodam pa’arnavimą 24 va/ 
dieną. Iša’iejuojam ir nūn 
automobilius. '

BROADWAY GAR AGI:
541 6roadway 

SOL’TH BOSTON, MASS 
Tel. So. Boston 1370. 

Garadžiaus vedėjas Steponas Janeliu- 
nas visiems maloniai patarnaus

JIS, DAINOS 
i£()S f

-nų sąjungos ir bLA. aps- pinigų, atėmė laiKrooe- patenkinti. Tur\■< 
todėl kričio piknikuose. Lutu ge- deimantini žiedą, išmėtė I automobiliu už nu

................ pasilaikytų >1- !». B a«tomobiliaus ir nuva-' 
progresuotų, nes prie jo pri- fL. . - T - —— - ------

tuomet .Išaušo daugiausia čia girnų- sako. kad per šventes 
3 ,u^" j šio jaunimo, kuris šiuo būdu čia nebuvo “nei vienos pik- 

pasidarbuoti tadarybės ’.

rai, kad jis r__ .. - ____
progresuotų, nes prie jo pri- žiąvo sau- h’ Bostono dienra-

BALSAI

turės progos 
lietuvių organizacijose ir ne- 
ištautėti.

Lietuvių vietinės ir apie
linkės organizacijos turėtų 
samdyti tik lietuvių beno 
muzikantus, kuomet yra rei
kalas. Tas užtikrins musų 
naujajai muzikos organiza
cijai pasisekimą ir pasilai- 
kymą Muzikantas.

I Nužudė elektros kėdėj 
žmogžudį.

Pereitą sąvaitę Mass. val
stijos kalėjime Charlestow- 
ne buvo nužudytas elektros 
kėdėj Paul V. Hurlev, 20 
metų amžiaus airys bandi
tas, kuris pereitų metų 
sąrą nušovė policmaną.

va-

Muzikos Mokykla
Lietuviai 1 Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
namus Namie esu kožną . .na 
nuo !) iki 3 po pietų. t-i
VALENT. PALTANAVk II Tf;

912 E. Broadway, S. Boston. Mass.

11 uotų puikių paveikslų,
■ 0 įvairių eilių, tinkamų 
|| 4ų susirinkimų.

SŲ LAISVAS NUO 
VALANDAS.

Knygoj* trijų rožių sild*: 
TAUTIŠKOS, AEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia šilta knyga Betartų kalb*j*> 
Kietosiom* turėtų papuošti a*v* knygyną minėta knyga.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25. '

Kiekvienas auaipirkųa tą' knygą paridžianga. Pinigas garina
ma siųst "Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad. 
retą ir nepamiršt prilipint UŽ 2c. marką.

“K E L EIVI S”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

II

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

::

R. J. VAŠU
48* BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, F ARKAS, 

KRAUTUVES.
Mtarini: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU- 

TUVES ir tt.
Apdrasdžin gyvastį ir sveikata. 
PADARAU VISOKIUS DOKV- 
MENTUS kaip čia, taip Ir Ue> 
tavoje, greitai ir ataakančiaL 
Norint garo patarnavimo, kreip
kitės, R. J. VASIL___

I


