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SAKO, SOVIETAI PADE
DA KINIJAI.

nėra jokio pamato ir nerei 
kia tikėti.

Chambery mieste, Fran
• < • •, - - — *

policijos iš 
kinta. Įvyko

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ.

DARBO PARTIJA SUMU 
ŠTĄ BET NESUNA1K1N 

TA

* ilgi esąs baimės rezultatas

Anglija Nusigandus, TAIS FRANCUZUOJ 9

NUTEISĖ 12 METŲ AM 
2IAUS ŽMOGŽUDĮ.

Asotin, Wash 
kintųjų suolas čia atrado' 
kaltu pirmo laipsnio žmog-! 
žudystėj Hubertą Nichollsą, > 
kuris turi tik 12 metų am-

ILLINOJUJE PRASIDĖS 
VIEŠI DARBAI.

Laikraščių žiniomis, Illi-

Prisai- Į

Kaip Popiežius Ru 
pinas Karaliais

šią sąvaitę Vatikanas pa 
sigyrė pasauliui, kad 
tas tėvas” jau įrengė 
dvare “karališkuosius

“šven- 
savo 

i-u-

remimas. t 
jaus pradėjo 
kusius virkd 
ir mušti žmor 
už sukėlim 
“tvarkdariaf 
sako.

Baisi Nelaimė Lie 
tuvių Šeimynoj.

Areštai Prie Laicren- 
ce’o Dirbtuvių.

Šį panedėlį ties American 
Woolen kompanijos dirbtu
vėmis Lawrence’o mieste su- (tarnams 
sirinko ant pikietų keli tuk 1 
stančiai streikuojančių au 
dejų. Policija tuojau prade 
jo juos vaikyt ir 5 žmones 
suėmė. 'Tarp suimtųjų esąs centus, o jis karaliams ru
tuląs Ivan Kravcevič iš mus puošia. Ar nebūtų krik- 
Brooklyno ir fietuvių komu- ščioniškiau, jeigu jis pasta- 
nistų kalbėtojas Vladas Ču- tvtu bedarbiam prieglaudą? 
lada, nesenai atvykęs čionai juk daugelis jo tikinčiųjų 
iš Detroito. ■ ~

esą Kanados piliečiai, kurie ’ PERKŪNAS SPYRĖ ŽVE
“ jgjifV LAIVĄ ANT JURŲ. .............. ............ ..........

Ties Plymouthu pereitą nojaus valstija“ tuojaus pra- 
ąvaitę perkūnas spyrė žve- dės tiesti naujus kelius ir

vienai partijai šitokiais sun
kiais laikais butų pavojinga.

Taigi čia kaip tiktai lai
mėjo MacDonaldo politika. 
Nes jis buvo pirmutinis, ku
ris iškėlė tą mintį, kad šito
kio krizio metu vienai parti
jai nešti atsakomybę už val- 

■stybės tvarkymą yra per
daug sunkus ir pavojingas 
darbas. Jis pirmutinis pra
dėjo sakyt, kad reikia susi
tarti su kitomis partijomis ir 
pakviesti jų žmones prie 
valdžios. Ir taip buvo suda
rytas “koalicijos kabinetas”. 

■. Bet tūli darbiečiai tam pasi
priešino ir išmetė MacDo- 
naldą iš partijos, sakydami, 
kad jis susidėjo su buržuazi
nėmis partijomis.

Darbo Partija oficialiai 
nuo tos “koalicijos” atsisa
kė. Ji Stojo opozicijon. Ir 

! užtai rinkimuose ji buvo su- 
į mušta.

Kad smugis.Darbo Parti
jai užduota sunkus, tai pri
pažįsta ir dabartinis jos va
das Hendersonas. Tečiaus 
jis pabriežia, kad ji nėra su
naikinta. Darbininkų klasės 
niekas negali sunaikinti. Ji 
buvo tiktai suklaidinta. Bet 
tai ne pirmas kartas. Ji buvo 
daug kartų apgauta ir praei
ty, sako Hendersonas. Kaip 
ji šitą apgalimą supras, ji 
sugrįš valdžion daug stipre- 
snė, negu buvo iki šiol. Ank
sčiau ar vėliau, Angliją turės 
valdyt darbo žmonės. Taip 
bus ne vienoj tik Anglijoj, 
bet ir visam pasauly.

Mes manome, jog Angli
jos buržuazija dabar dėl to 
tik ir buvo įstatyta valdžion, 
kad pati sau kapą suruoštų.

džuriįoj, nes tenai Kinijos užsiimdav« ateivili šmu8e 

reikalai, o ne japonų. į lla”"nu-_____
Taigi kivirčas jau prasi- Bowhill anglių kasykloje,1 jų laivą “Joseph”. Penki parūpinu

deda ir prasideda grumoji- Škotijoj, šį panėdėlį įvyko žvejai buvo pritrenkti ir lai- darbo bedarbiams Tiem 
mai. Iš tokių kivirčų papras- sprogimas, kuris užmušė 10 vas uždegtas, bet ugnį pasi- darbams skiriama $1,73 
tai kįla ir karai. darbininkų. sekė užgesinti. ‘ 400.

išvežusi užsienin 111,000,- 
000 bušelių kviečių ir dau
giau jau nebeturinti, taigi 
Kanados ir Amerikos kvie
čiai dabar galėsią pabrangti. 
Ištikrųjų jie jau ir pabrango.

rijos Valstybę ir gali daug 
kitų kvailysčių pridaryti Ži
noma, visa tai gali ir neat
sitikti, bet pavojus yra, ir 
pileičiai turi būt pasiruošę 
visokioms galimybėms.

Emil Schoenberger, išrado,MIRĖ ANGLUOS MAINE- 
tokį chemišką mišinį, kuris R1Ų VADAS COOK. 
įpiltas į gazoliną padidina • Šį panedėlį Hampsteado 
automcbiliaus spėką ir grei- ligoninėj mirė Anglijos ang- 
tumą. Bet darant jam su tuo liakasių federacijos sekreto- 
mišiniu bandymus pereitą rius A. J. Cook, smarkus ir 
sąvaitę įvyko sprogimas, karstas, kovotojas už darbi- 

i kuris užmušė patį išradėją ninku reikalus. Jam buvo 
ir suardė namą? Išradėjo padaryta operacija kakle ir 
žmona su mažais vaikais per nuo to jis mirė.

mieste ko- 
ndė salę ir 
ikų mitinga, 
rlano mai-

CHICAGOJ AREŠTUOTA 
200 KINIEČIŲ.

* Federaliniai imigracijos 
agentai Chicagoj padarė 
taip kiniečių daug kratų- ir 
suėmė 200 žmonių, iš kurių 
apie 12į esą nelegaliai įva-

..v. žįavę lr busią deportuoti. 1 piauką tik išliko gyva, 
kalbėti, TarP, suimtųjų du kiniečiai |

vietų spauda įsižeidus atrė
žia, kad japonai negalį Ru
sijai diktuoti, kur jai savo 
kariumenę siųsti, o kur ne. 
Ir jie negalį taip pat I__" I 
apie “savo reikalus” Man-

Nori Iškelt Pasken 
dusį Auksą.

1 Pereitą sąvaitę Anglijoj 
buvo renkamas naujas par
lamentas. Į tuos rinkimus 
buvo atkreiptos viso pasau
lio akys. Nes Anglija dabar 
gyvena baisiai sunkų krizį, 
todėl įdomu buvo visiems 
pamatyt, kam Annglijos gy
ventojai paves savo kraštą 
gelbėti. Prieš juos buvo du 
planai: arba pastatyti prie 
šalies vairo vieną Darbo 
Partiją, arba MacDonaldo 
koaliciją, sudarytą iš visų 
stambesnių Anglijos srovių? 

Į Anglai balsavo daugiau- 
Tai ve, kas rupi katalikų šia už antrąjį planą, tai yra 

karaliai! už koaliciją. Daviniai tokie:

Ii apskelbti Rusijai karą, iš
leisti smurto įstatymą prieš 

000,000 kovai su baime. Ki- Indiją, atšaukti Laisvą Ai- 
taip sakant, jis mano, kad ! xr-’ :------- 11 J—
tais pinigais galima butų pa
kelti žmonių drąsa, kad jie 
nieko nebijotų.

rai nusileidę 125 pėdas po 
vandeniu pefeitą sąvaitę su 
pagalba sprogstančios me
džiagos išplėšė laivo deny 
skylę, per kurią nusileido į 
laivo vidų ir pareitą nedėl- 
dienį jau išpiovė skylę į tą 
kompartamentą, kur auksas 
guli. Bet kada aukso skry- 
nes pradėjo kelti viršun, pa
sirodė, kad virštuniame 
laivo deny da permaža sky
lė ir nepraeina keltuvas. Tai
gi šią sąvaitę bus padidinta 
viršutinė skylė ir, jeigu jura 
bus rami, auksą tikimasi iš
kelti be jokio vargo. Narai 
turėjo leistis juros dugnan 
keliatą kartų, pakol pralau
žė laivo lukštą.

Šitas laivas paskendo 
Francuzijos pakrašty 1922 
metais.

TUOS DAUGIAU 
KVIEČIŲ.

“The Toronto Globė” ga
vo nuo savo korespondento 

žiaus. Tečiaus vietoj mirties iš Europos žinią, kad Rusija 
Šį panedėlį japonų salose bausmės, šuolininkai reko- 

šikoku ir Kijušu buvo jau- mendavo pasodinti jį visam 
čiamas gana smarkus žemės amžiui kalėjimam Jisai yra 
drebėjimas. Sugriuvo daug nušovęs šerifą, kuomet tas 
namų ir buvo užmušta kelia- užklupo jį plėšiant krautu- 
tas žmonių. vę.

su --------------
_ ________ ______.„...J-

I KŲ SUTVERTI TURTAI.
Buržuazinė Amerikos 

spauda su pasigerėjimu ra
šo, kad New Yorko milio-

NAUJAS AUTOMOBILIU taisyt juos.
KURAS UŽMUŠĖ SAVO dingesnis darbas, negu ge 

IŠRADĖJĄ
Vienas Chicagos šoferi;

r pareikalavus 
'amą Mooney. 
pradėjo rink- 
rie salės duių 
ų. .Salė buvo 
tino jau užra- 
1 policija susi- 
>licmanai tuo- 
lėtyt į susirin- 
inčias bombas 
»lazdomis. li

tų riaušių 
niekam neat-

Japonijos valdžia atmetusi nori 
Tautų Lygos pasiūlymą pra- joj! 
dėti tesiogines derybas^ 
Kinija. Japonija sakosi ne- kaM TENKA DARB1NIN 
ištrauksianti savo kariume
nės iš Mandžurijos patol, pa 
kol kiniečių valdžia nega 
rantuos pilnos apsaugos ja
ponų gyvybei ir nuosavybei. I. .

i menų vaikas, la metų am- 
IŠDINAMITAVO LOS AN- žiaus John Mitchell Rey- 

GELES VANDENTIEKI, .nolds, paveldėsiąs $20,000,- 
Šį panedėlį buvo dinamitu “0 turtųiš ^vo bobutės ir 

suardytas vandentiekis, ku- SĮ4.°00.0<>0 »&vomotinos 
ris tiėkia Los Angeles mies- 0 darbininkai, kurie tuos 

tui didesnę dalį vandens. 
Manoma, kad tai padarė 
^Srt^skXlaUj“ Tai,reiŠkiakal'italifti-,oTtu' 

^.■S5ki tai«&ne -__________

Sako Shaw,
turtus tiems dykaduoniams cuzijoj, pereitą nedėldieni j “šalis yra nusigandusi ir 
sutvėrė, dabar vaikščioja be italų fašistai turėjo kaž ko- į bėgdama nuo pavojaus pa- 
darbo ir neturi iš ko gyventi, kį ten susirinkimą. Juos už- teko kajp tjk didžiausin pa- 

i .. * . pasakė anglų rašyto
jas, George Bemard Shaw, 

.......s .perskaitęs laikraščių žinias 
8 PLĖŠIKAI IŠPLĖŠĖ CHI- konsului Lucieri peiliu buvo; apje rinkimų pasekmes. “Tai 

CAGOS BANKĄ sužeista galva; be to da su-; buvo ne rinkimai, bet surni- 
Apsiginklavę revolveriais badyti peiliais du jo rasti- į šimas”, sako jisai.

ir kulkasvaidžiais, 8 plėši- ninkai. Francuzų policija Konservatorių laimėjimas 
kai šjLpanedėlį užpuolė Chi-tant galo riaušes sustabdė. ;yra didelis Anglijai pavojus, 
cagojEmpire Trust and Sav-i I jo manymu. Nes konservato-
ings Banką, liepė visiems NOM Sl^ELTI 1^,000,- riai yra kapitalo atstovai, 
riams sugulti ant grindų, pa- (000 DRĄSOS PAKĖLIMUI. jje gal i būt gudrus finansų 
tarnautojams ir kostume- j Columbijos universiteto reikaluose, bet mulkiai pa
skui pagrobė $4,000 ir pabė- viršininkas Ackerman sako,' prastam gyvenime. Neturė- 
go. j kad daugiausia žmonių var- i darni parlamente opozicijos,

-------------- — ' gų pareiną nuo baimės. Da-1 jie galės pravesti ką tik jie 
PILNI ANGLIJOS RINKI- bartinis ekonominis krizis norės. Jie pirmą sąvaitę ga- 

MŲ DAVINIAI
Pilniv Anglijos rinkimų Todėl jisai siūlo sukelti $25, 

daviniai buvo paskelbti šį 
panedėlį. Jie tokie:
Konservatorių išrinkta 473 
Nacionalių darbiečių 13 
Darbiečių .......................... 50
Simono liberalų............... 35
Samuelio liberalų......... 33
Lloyd George’o liberalų 4 
Nepriklausomų ................  7
Taigi darbiečiai neteko 

235 vietų parlamente.

Po vandeniu narai išpiovė 
laive skylę ir tikisi rasti 
$5,000,000 vertė* aukso.
Francuzijos pakrašty yra 

paskendęs laivas “Egypt”, 
kuriame yra apie $5,000,- 
000 vertės aukso. Dabar tas 
auksas norima iškelti. Na

mus” pasaulio monarchams, 
kurie gali panorėt atvažiuot 
jo aplankyti. Karališkame 
bute esą du miegamieji kam- Darbiečiai gavo 6,624,230 
bariai, vienas karaliui^ ant- balsų ir gali sugrįžt valdžion 
ras karalienei, ir abudu esą stipresni, negu pirma buvo, 
išmušti brangiausiais da- 
masko šilkais, auksu ir kito
kiomis brangioms karališko
mis medžiagomis dekoruoti. 
Visas medžio darbas išrai
žytas artistiškomis figūro
mis. Karaliaus miegamasai 
kambarys lubas turi iš astro
logiškų Zodiako ženklų, o 
karalienės lubos lelijomis iš
dabintos. Prausiamam kam
bary grindys sudėtos iš 
brangakmenių, onyksų mo
zaika, o sienos iš Kolipono 
marmuro. Be to da esanti vi
sa eilė kambariu karaliaus

CARO GENEROLAI UŽSI
DĖJO VEŽIKŲ MO

KYKLĄ
Žinios iš Paryžiaus sako, 

kad 4,000 rusų baltagvar
diečių, kurie dabar tarnauja 
francuzų sostinėj kaipo ve
žikai, užsidėjo mokyklą, kur 
jie mokinsis netiktai va
žiuot automobiliais, bet ir 
taisyt juos. Vis gi tai nau- JI---- -----•— v t ------ -

nerolauti.

Pereitam “Keleivio” nu
mery rašėm, kad netoli 

;Mocanaqua, Pa., anglių ka
sykloj įvyko sprogimas ir 
griūvančios žemės užbėrė 6 
mainerius. Buvo manoma, 
kad visi jie bus užmušti. Bet 
pereitoj subatoj pasisekė 
juos atkasti ir pasirodė, kad 
du iš jų dar gyvi, būtent, Jo
nas Tamošiūnas, septynių 
vaikų tėvas, ir Joseph Mątz- 
oni (gal Mačionis?). Jud- 

;viejų keturi draugai buvo 
Į jau nebegyvi. Anglų laikraš
čiai paduoda jų pavardes 
aiškiai iškraipytos, bet vis
gi matyt, kad jie yra arba 
lietuviai, arba lenkai.

[Peršovė Amalgamei- Policija 
tų Unijos Vadą. lavai

Šį panedėlį Philadelphi- j|
! joj buvo užpultas ir peršau-
; tas siuvėjų amalgameitų uni- Los Angį 
Įjos joint boardo menedže- munistai R 
ris Charles Weinstein, .36 sušaukė _dai 
metų amžiaus vyras. Kulip- kad paremi 
ka pataikė jam į kaklą, bet nerių streik 
daktarai sako, kad pavojaus paliuosuoti 
jo gyvybei nėra. Užpuolimas, Kada zmoi

per barjierą nukrito žemėn, 
o jos vyras, taip pat liespno- 

Bet Japonijos ambasado- damas, bėgo laiptais žemyn, 
rius Hirota nurodo, kad tie perėdamas savo žmoną gel- 
paskalai nėra grynas prasi- ‘ 
manymas. Jisai cituoja ki
niečių generolą Ma, kuris 
veikia Tsitsiharo apielinkėj, 
kad jis, gen. Ma, gaunąs iš 
Sovietų Rusijos karo orlai
vių, kanuolių orlaiviams 
šaudyt ir net lakūnų.

Toliaus kiniečių gen. Ma 
sakosi turėjęs su Sovietų 
raudonos armijos viršininku 
konferenciją Sachalino salo
je spalių mėnesio vidury ir 
padaręs su juo karo sutartį.

Japonų surinktomis žinio
mis, Sovietų Rusija teikianti 
pagalbos kiniečių kariume- 
nei ir Chaliutsijano apygar
doj. Raudonosios armijos 
karininkai veikia kiniečių 
kariumenėj kaipo instrukto
riai.

Netoli Tsitsiharo. kur vei
kia gen. Ma, dabartiniu lai
ku esą sutraukta apie 300 ru
sų vagonų. Pats generolas 
Ma pasigyręs, kad ties Dau- 
ri, netoli Mandžurijos sie
nos, esą sukoncentruota tarp 
20,000 ir 30,000 raudonar
miečių, kurie reikalui esant 
bile valandą galį būt per
kelti Mandžurijon prieš ja
ponus. Tam tikslui tenai esą 
ir apie 700 Sovietų prekinių 
vagonų.

Tai šitokių dalykų iške
lia prieš Sovietus japonai. Ir 
jų ambasadorius Hirota į- 
spėja rusus, kad jei tie da
lykai pasitvirtins, tai japo
nai turėsią taip pat siųsti ter 
nai savo ginkluotų jėgų, kad 
apginus “savo reikalus”. So-

Klimas ir Petraitis 
Nebus Pakarti.

Savo laiku “Keleivy” jau 
buvo rašyta, kad 17 lapkri
čio Connecticut valstijos ka
lėjime bus pakarti du jauni 
lietuviai, Vytautas Petrai
tis, 24 metų, ir Antanas Kli
mas, 21 metų, kuriuos teis
mas pasmerkė miriop už 
krautuvininką Boulangerį, 
kurį jiedu nušovė plėšimo 
tikslais pereitą liepos mėne
sį Windsoro miestely. Da
bar gi iš Hartfordo praneša
ma, kad judviejų mirties 
bausmė tapo pakeista kalė
jimu iki gyvos galvos. Vadi
nas, ant kartuvių jiems eiti 
nereikės.

bažnyčios galvai
Jo kunigai kaulija iš tikin-! Konservatorių partija ga- 
čiųjų žmonelių paskutinius yo 11,831,438 balsų; darbie

čiai surinko 6,624,230 balsų, 
o liberalai suskilo: tie, kurie 
stojo už koaliciją, gavo apie 
2,200,000, o kurie ąjo prieš 
koaliciją, gavo tiktai 92,640 

katalikų neturi savo vaikams balsų.
a ^TMTTr nr inei(!ucnos,ne’pa^()-g^v’r^i Vadinasi, šituose rinki- 

cfT v-fKiiia L ^alvų. Bet skurdžiai “sven- muose kova ėjo ne už parti- 
KidAo 2>U KINIJA, 'tam tėvui nerupi. Jam net bet už tam tikrą takti- 

Londone gauta žinių, kad prezidentai ne. galvoj. Jis ką. Ir pats konservatorių va- 
but karalių kompani- das Baldwinas, kurio parti- 

' ja surinko daugiausia balsų, 
sako, kad šituos rinkimus 
laimėjo ne kuri nors partija, 
bet “ko-operacija”, vadina
si, visų partijų bendras vei
kimas. Balsuodami už tokią 
“ko-operaciją”, Anglijos 
žmones pasakė, kad paverti 
valstybės vairą kuriai nors

Ūmuose Rytuose. ‘ i Schenectady, N. Y.— Čia 
Japonijoj eina paskalai, tragingai žuvo liepsnose 

kad Kinija padariusi su So-!Vmeas Bačėnas ir jo žmo- 
vietai< ‘danta karo nutarti ir na’ Pallkdami našlaičiais 7 
vietais slaptą karo sutartujr mažus vaikus Nelaimė įvy- 
rusai dabar remią kiniečių ko prie šiokių apystovų. Ba- 

• netik moraliai, bet ėėnai gyveno po numeriu 
siunčią ginklų ir amunicijos. ‘ j x Van Guysling avė., 
Kai kūne japonų laikraščiai ant trečio aukšto A*trame 
skelbia, kad Mandžurijos aukšte lenkė Krzy.
pasienin rusai pradėję žewska. Aną dien ji išėjo į 
traukt ir savo , kanumenę. ’ svečius, palikdama namie 
Amepkos valdžiai ir parupo pcra mažų vaikų. Vaikai no- 
sitie paskalai, ir todėl ji jsa-. rėjo pečiy
ke sav o konsului Hansonui, prikišo popierų, užpylė 
Charbme, kad tas nuvyktų gazolino ir prikišo degtuką, 
siaurės Mandžurijon ir istir- • LjepSna šovė iki lubų ir nusi- 
tų, kiek tie paskalai teisin- į gancję vaikai nubėgo laip- 
S1- * tais aukštvn pas Bačėnus ir

Japonija kreipėsi tiesiog į ėmė rėkti, kad namas dega. 
Maskvos valdžią ir paklausė Bačėnas su savo žmona tuoj 
per savo ambasadorių Hiro-, leidosi žemyn, ir kas toliaus 
tą, ar teisingi tie paskalai, ar buvo, niekas nežino, nes 
ne. Maskva, žinoma, negi Bačėnienė tuojaus išbėgo 
prisipažins. Ji atsakė, kad liepsnojančiopi drapanom 
visa tai yra išmislas, kuriam' ant balkono ir persikorus j 
nėra jokio pamato ir nerei- nėr bariiera nukrito žemėn.
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KAIP BURŽUAZIJOS 
SPAUDA KLAIDINA 

VISUOMENĘ.
Buržuazinių geltonlapių 

leidėjas Hearstas paskelbė 
visai Amerikai, kad depresi
ja jau pasibaigusi ir už ko
kių metų vėl busią “geri lai
kai”.

Tarp kitako jis sako:
“Depresijos laikotarpis šioje 

šalyje tikrumoje pasibaigė. Jau 
dalykai pradėjo aiškiai krypti 
geresnėn pusėn.

“Pramonės Pacifiko kranto 
srityje atsigauna. Naujosios 
Anglijos dirbtuvės dirba pilną 
laiką, o kai kur net ir viršlai
kį, ypač batų ir audimo indu
strijose.”

Ar ištikrųjų depresija jau 
pasibaigus, to niekas iš kal
no negali pasakyt. Bet kad 
Naujos Anglijos dirbtuvės 
dirba “pilną laiką”, tai yra 
gryniausias melas ir skaity
tojų apgaudinėjimas.

Naujos Anglijos pramo
nės nugarkaulį sudaro audi
mas ir batų siuvimas. 
Brocktonas yra batų siuvimo 
centras, o Lawrence’as—au
dimo centras. Nei vienoj, 
nei kitoj vietoj dirbtuvės 
nedirba pilno laiko. Brock
tone kai kurie fabrikai dir
ba po 2 ir 3 dienas į savaitę, 
o kiti stovi uždaryti arba iš
statyti ant pardavimo už 
pusdykį. Lawrence dabar 
audėjai streikuoja ir beveik 
visos audeklinės stovi užda
rytos.

Ir visa to akyvaizdoje po
nas Hearstas pasakoja, kad 
dirbtuvės čia “dirba pilną 
laiką.”
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Texas valstijoj gimė nepaprastai didelis kūdikis. Jis svėrė 
Jaugiau kaip 16 svarų ir buvo 2 pėdų ilgio, čia jis parodytas 
pirmą dieną po gimimo. Daktarai mano, kad jis gali išaugti'į 
didžiausį milžiną. Jo tėvai vadinasi Robertsai ir yra paprasto 
ūgio žmonės.

žinimas prie sabotažo”, jo 
“miriop pasmerkimas” ir 
dabar jo automobilium va
žinėjimas aiškiai parodo, 

o joks sabo- 
bet tikras čekis

tas, žvalgybininkas. Mask
vos Tribunole jis nebuvo tei
siamas kaip tikras prasikal
tėlis, bet lošė tam tikro ak
toriaus rolę, dūmė Rusijos 
darbininkams akis.

Izinejunas ais. 
kad jis nebuv 
tažninkas, bet 

* . v « « • '

šėlams apie katalikų terorą 
Lietuvoje, šmeižiančių Lietu
vos valstybę ir vyriausybę. 
Manoma, kad ‘Rytas’ su K. A. 
K’u tartum buvo pasiskirstęs 
darbus. K. A. K. varė griovimo 
darbą krašto viduje, o ‘Rytas’ 
diskreditavo Lietuvos vardą ir 
mažino pasitikėjimą užsienyje. 
Vadinas, per kratą ‘Ryto’ re
dakcijoj paaiškėjo tas paslap
tingasis užsienio laikraščių ‘in
formacijų’ apie nebūtus Lietu
vos įvykius Šaltinis.”

Kunigų laikraštį “Rytą” 
Kaunan komendantas užda
rė 3 mėnesiams, atsakomin- 
gąjį jo redaktorių K. Berulį 
nubaudė 1,000 litų arba 
dviem mėnesiais kalėjimo, o 
vyriausis redaktorius Ra
dzevičius ištremtas trims 
mėnesiams į Mariampolės 
apskritį.

Tai ve, ko susilaukė Lie
tuvos klebonai, kurie po 16 
gruodžio smurto per tą patį 
“Rytą” taip karštai sveikino 
tautininkus!

Kaipo socialistai, mes iš 
principo esame priešingi vi
sokiems spaudos varžymams 
ir persekiojimams. Tečiaus 
klerikalų organo mums ne
gaila. Gal tos bausmės ir pa
baudos nors sykį atidarys 
klerikalams akis ir išmokys 
iuos gerbti spaudos laisvę. 
Nes ligi šiol jie buvo da ar
šesni laisvos spaudos prie
šai, negu tautininkai.

.♦.♦ . i i
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Pasaulis Eina 
Iš Proto 
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Pasirodo, kad sunku. Ka
ro lėktuvų—-dujų kare pir- • 
menybę visada turi užpuo
lęs. Žinovai stačiai sako, 
kad nuo nuodingų dujų ra
mių gyventojų apsaugot ne
galima. Dujų yra keli tūk
stančiai rūšių, o priešduji
nės kaukės veikia tik prieš 
tam tikras dujas. Tūkstan
čiais priešdujinių kaukių vi
sų gyventojų neaprupinsi.

Baisiausia vis dėlto yra 
tai, kad šitų didžiųjų nelai
mių busimam kare negalima 
bus išvengti. Nuodingų dujų 
karas vis tiek bus. Priemo
nių neleisti vartoti nuodin
gas dujas nėra.

Tai kas, pagaliau, daryti 
tolpų didžiulių nusikaltimų 
išvakarėse? Nejau sudėjus 
rankas taip ir tylėti? Nejau 
savo krašto ir savo gyvy
bės likimas tenka be pasi
priešinimo atiduoti nuodyto
jų ir padegimų iš oro sauva
lei?

Deja, į šiuos klausimus 
sunku atsakyti. Ir protin
giausi musų gadynės žmo
nės nebeišmano, kaip gali
ma išvengt mus laukiančio 
karo piktadarysčių. Jie sa
ko:

—Tik visiškas karų panai
kinimas gali pažaboti atei
ties nuodytojus.

—O tuo tarpu?
—Tuo tarpu kiekviena 

tauta, kiekvienas didelis 
miestas privalo laukti neper
maldaujamų žudytojų iš oro.

Galima numanyti, kad o- 
ro svečiai atsilankys be jo
kio įspėjimo, be jokio karo 
paskelbimo. Taigi jau pir
mos 5-6 valandos gali nu- ; 
lemti karo laimėjimą.

Taigi reikia laukt: gal būt 
mus išnuodys, gal mus ap
lenks ir išžudys musų kai
mynus.

Beje, yra žmonių, kurie 
nurodo vieną būdą, kuris ga- ’ 
Ii išgelbėti žmoniją nuo lau
kiamų karo nelaimių.

—Reikia—sako—kad vi
si, kas tki kalba, visi, kas 
tik rašo, nuolatos -aiškintų 
visuomenei, kokios baisios, 
nenusakomos, neįsivaizduo
jamos nelaimės žmoniją 
laukia. Tegul visoki ginkla
vimosi šalininikai tvirtina, 
kad nusiginklavimas yra tik 
svajonė. Mes nežinome, kad 
nėra ir niekad nebuvo tokios 
geros pradžios, tokio gero 
sumanymo, kurio įgyvendi
nimu iš karto patikėtų, ku
rio nevadintų tuščia svajo
ne.—Vergijos panaikinimas, 
baudžiauninkų išlaisvini
mas, kankinimo kvotų me
tu atsisakymas ne taip dar 
seniai juk taip pat buvo ne
pasiekiami, neįvykdomi da
lykai.

Tautų nusiginklavimas 
šiandien tuščia svajonė te
bėra. Bet vis dėlto kovoti dėl 
nusiginklavimo kiekvienam 
ir kiekvienoj vietoj, smerkti 
karą ir jo šalininkus nėra 
tuščias darbas.

šešiasdešimt pasaulio tau
tų kasmet apsiginklavimo 

(reikalams leidžia šimtą tris 
I milijardus devynis ,šimtus 
į keturiasdešimts aštuonis mi- IAR GALIMA PANAIKIN

TI NEDARBĄ?
Visų pirma, kas yra 

darbas?
Nedarbas yra tokia 

dėtis, kad daugiau yra dar
bo žmonių, negu jų reikia 
pramonei. Kaip “Naujie
nos” pastebi—

“bedarbiai yra niekas kita, 
kaip darbo rezervas (atsarga). 
Pramonė, žemės ūkis, susisieki
mas suvartoja tam tikrą skai
čių darbininkų, bet ne visus. 
Kiti darbininkai sudaro rezer
vą, įcuris būna pašaukiamas j 
dirbtuves, kuomet darbu atsi
randa daugiau. Nelyginant, 
kaip armijoje: vieni kareiviai 
aktingai tarnauja armijoje, o 
kiti yra laikomi atsargoje, kad 
atėjus reikalui butų galima 
juos pašaukti prie ginklo.

“Kai darbai eina gerai, tai 
dirbančiųjų skaičius būna di
delis, o rezervas mažas. Kai 
darbai apsistoja—vadinasi, kai 
ateina biznio depresija, —tai 
darbo rezervas išauga Į milži
nišką armiją bedarbių. Ameri
ka ir kuone visas pasaulis šian
die kaip tik pergyvena toki ne
paprasto rezervo padidėjimo 
laiką. Visose pramonės šalyse 
bedarbių dabar yra kelios de
šimtys milionų.

“Tečiaus net ir geriausiais 
bizniui laikais darbo rezervas 
neišnyksta. Norinčių dirbti yra 
visuomet daugiau, negu darbų. 
Tame yra kapitalistų galybė. 
Jeigu darbų butų daugiau, ne
gu darbininkų, tai darbininkam 
butų lengva iškovoti geras al
gas ir trumpas darbo valan
das: darbdaviai butų priversti 
jų reikalavimus pildyti. Bet 
kadangi visuomet yra darbo 
jėgų perviršis, tai kapitalistai 
turi pasirinkimą: kuomet dir
bantieji darbininkai pareika
lauja geresnių sąlygų, tai darb
daviai juos atleidžia ir jų vietas 
užpildo kitais, buvusiais iki tol 
rezerve.”

ne-

pa-

“Tas pats ištiko Vokietijos 
judošių yadų nukryžiavotą So
cialdemokratų Partiją. Jau 
septyni reichstago nariai social
demokratai išjoti iš partijos už 
‘kairumą’. Pora ištisų distrik- 
tų jau suspenduota, perorgani
zuojama. Jau susiorganizavo 
nauja ‘Socialistų Darbininkų 
Partija.’ Eina skilimas visoj 
partijoj.

“Amerikos Socialistų Partija 
irgi turi bėdų. Amalgameitų 
unijoj susipjovė dvi gengsterių 
ir pardavikų gengės—viena 
Hillmano-Schiossbergio, o kita 
Beckermano-Orlofskio. Uniją 
perskėlė. Ėdasi už narių kiše- 
nius. Abi šaikos vadinasi so
cialistais.”

Ar žinot, kas taip nesusi- 
valdomai koliojasi?

Sakysit, gal, kad tai kokio 
išsigėrusio pusbernio burno
jimas.

Bet ne! Tai yra bimbinio 
Komunisto gražkalbystės 
“krislai”, išspausdinti 247- 
tame “Laisvės” numery, 
pirmutiniame puslapy.

Taip Bimbos gazieta kvie
čia pasaulio proletariatą 
vienybę!

lyginimą delegatams, turės 
padengti patys unijistai.

Illinojaus angliakasiai su
kilo prieš prezid. Lewisą 
dėl to, kad jis be jokios ato
dairos eikvojo unijos pini
gus. Pavyzdžiui, nesiklausęs 
jų leidimo jisai užtraukė 
$100,000 paskolą ant jų or
ganizacijos namo Spring- 
fiekle. Todėl jie išėmė prieš 
jį teismo “indžionkšiną”, 
draudžiantį jam kištis į Illi- 
nojaus angliakasių reikalus, 
ir šitoj konvencijoj nutarė 
reikalauti, kad jis tą skolą 
tuojaus atmokėtų. Tai yra 
geras daiktas. Bet bloga, 
kad tuo pačiu laiku pati 
konvencija per tris savaites 
ruko cigarus, kas diena pa
darydama unijai po $5,000 
nuostolių.

lijonus frankų.
Tai jau ne tik nelengvai 

suskaitoma, bet ir protui ap
imti sunki pinigų suma.

Pirmą vietą užima Ames- 
ka —17 milijardų 685 mili
jonus.

Antrą—Sovietų Rusija 14 
milijardų 473 milijonus.

Anglija kartu su savo do
minijomis apsiginklavimui 
išleidžia daugiau už Rusiją.

Ginkluojasi didžiosios 
valstybės, stengiasi kiek iš- 
galėdamos ir mažosios.

Karo reikalams dabar lei
džiama daug daugiau kaip 
prieš Didįjį karą.

Besiruošdama karui žmo
nija dabar velka sunkiausią 
jungą. Žmonija pasijustų be 
galo laiminga, jei koks nors 
stebukladaris tą jungą nuo 
jos nuimtų. Už tuos pinigus, 
kurie dabar leidžiami kąro 
reikalams, žmonija galėtų 
sukurti sau iš tikrųjų lengvą 
ir laimingą-gyvenimą.

Bet piniginės išlaidos bu
simam karui yra tik lašas 
juroje palyginus su tomis ne
laimėmis, kurios ištiktų žmo
niją, kilus visuotinam karui.

Anot karo žinovų, buvusio 
karo baisenybės butų tik 
vaikų žaidimas palyginus su 
busimo karo baisenybėmis. 
Sunku net atsivaizduoti, ką 
padarytų dujų ir oro karas.

Ateities karas bus ne kas 
kita, kaip ištisų tautų, jų 
kultūros naikinimas.

Didžiausias pavojus atei
ties karo metu laukia ne ka
riuomenę, bet ramius gyven
tojus. Pulti kariumenę ne
bus tikslo. Bus stengiamasi 
toli už fronto sunaikinti 
priešo miestus, maisto ir 
ginklų sandėlius.

Cheminių fabrikų, aerop
lanų ir laivų dirbtuvių, susi
siekimo kelių naikinimas— 
bus pirmas karo veiksmų 
tikslas.

Šių laikų karo aeroplanas 
—bombasvydis pakeliąs a- 
pie 50 centnerių sprongstan- 
čios medžiagos ir skrendąs 
200 kilometrų per valandą, 
gali padaryti neapskaitomų 
nelaimių. Žinovai sako, kad 
dabar gaminami šoviniai 
sveria apie 2000 kilogramų. 
Toks šovinys pataikęs į sti
priausią šarvuotą laivą, gali 
jį nuskandinti per kelias mi
nutes. Nesunku įsivaizduoti, 
kas pasidarys mieste, kai jis 
bus apmėtytas tokiais šovi
niais.

Dar baisesni padegamieji 
sviediniai. Šitie sviediniai 
bekrisdami iš orlaivio įkai
sta iki 3000 laipsnių, taigi 
tokio pragariško karščio jo
kiu vandeniu neužliesi.

Vienas lėktuvas tokių 
sviedinių gali pakelti iki 
500, o visa lėktuvų eskadri
lė iki 30 tūkstančių.

Įsivaizduokim dabar, kas 
pasidarys, jei tokia eskadri
lė užpuls Berlyną ar Pary
žių. Jei tik pusė tų sviedi
nių pataikys į miestą, tai vis 
tiek tame mieste per kelias 
minutes kils 15 tūkstančių 
gaisrų.

Po pirmosios eskadrilės, 
gali atlėkti kita su nuodin
gomis dujomis, kurios per T t • i j _ ų—— įskrjf echj, r įiemiccMJ, rvemiv-
kčllHS sekundes galt sunai-| grojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
kinti visus iki vieno gyvus Svaigimo. Nuo Baltąją ir kitą ligą. 
naJaHK čionai jus galite gauti ir tokią gy-
P^Garus. duolių, kokią kitur nešaunate. žolės

Be perdėjimo galima sa- ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir

SKORUPSKIO PLANAS: 
VILNIUS LIETUVAI, O 
LIETUVA LENKUAL
Nesenai pasirodžiusi fran

cuzų kalboj išleista gen. 
Skorupskio knyga sukėlė 
Lietuvoj didžiausią sensaci
ją. Kaip žinia, gen. Skorup- 
skis buvo vadovaujama dva
sia fašistų perversmo Kau
ne ir dabar jisai sėdi Pary
žiuje prie Lietuvos atstovy
bės kaipo patarėjas ir imda
mas iš Lietuvos algą parašė 
kalbamąją knygą, kuri siūlo 
Vilniaus klausimui išrišti ši
tokį planą:

“1. Vilniaus srity paliekama 
visa lenkiška administracija;

“2. Vilnius sudaro autono
minį vienetą su lenkiška ka
riuomene ;

“3. Vilniaus valstybė kartu 
su Lietuvos valstybe turi bend
rą vadą, bendrą tautos atstovy
bę ir bendrą konstituciją;

“4. Lietuvos valstybė turinti 
Lenkijai nuo 1920 metų išmo
kėti visas valdymo išlaidas ir

“5. Šios dvi autonominės 
valstybės, t. y. Vilniaus ir Lie
tuvos, turi papulti Pilsudskio 
Lenkijos unijon, kuri, unija, 
sudarysianti šiame Europos 
krašte taikos pastovumą.”

Taip bent Skorupskio pla
ną atpasakoja Kauno “Die
nos Naujienos”. Daugiau jį 
sutrumpinus, jis skambėtų 
taip: “Atiduokit Vilnių Lie
tuvai. o Lietuvą Pilsuds
kiui.”

Kas tos knygos išleidimą 
finansavo, dalykas neišaiš
kintas, bet faktas yra toks, 
kad jos platinimu užsiima 
lenkai.

Tai ve, kaip Vilnių “va
duoja” musų “patriotai”, 
kurie kas diena deklamuoja, 
“mes be Vilniaus nenurim
sim!”

MASKVOS TRIBUNOLO 
HUMBUGAS.

Pasiremdamos 
spaudos žiniomis 
nos” rašo:

“Visi atsimena*
mingas Maskvos 
‘sabotažninkus’ i 
kuriose teisiamieji ne tik ‘pri
sipažindavo’ baisiausiuose nu

sidėjimuose prieš valdžią ir val
stybę. bet ir apkaltindavo dau
gybę kitų žmonių, gyvenančių 
Rusijoje arba užsieniuose.

“Vienoje tų bylų vyriausias 
asmuo kaltinamųjų suole buvo 
profesorius Ramzin. Jo ilgą 
‘išpažinti’ sovietų valdžia net 
per radio perdavė iš teismo sa
lės i visą šalį, kad Rusijos pro
letarai ir kaimiečiai girdėtų, 
kokius pasibaisėtinus sąmoks
lus darė sovietų neprieteliai, 
stengdamiesi pakenkti ‘sociali
stinei statybai’ ir ‘piatiletkai’. 
Prof. Ramzinas buvo pasmerk
tas sušaudymui, bet komupistų 
partijos centro komitetas, at
sižvelgdamas Į jo ‘nuoširdų pri
sipažinimą', pakeitė bausmę 
kalėjimu ligi gyvbs galvos.

“Ką gi dabar veikia tas nu
sikaltėlis ?

“Jisai profesoriauja Mas
kvos technologijos institute!

“Berlyno spaudoje paskelbta 
korespondencija iš Maskvos 
praneša, kad Ramzinas yra lai
komas specialiame GPU. sky
riuje, turi gerą butą ir gerą 
maistą, pasimato kada nori su 
savo šeima ir automobiliu va
žinėja į institutą skaityti lek
cijas.

“Per pirmą Ramzino lekciją 
auditorijoje kilo triukšmas, 
nes viena dalis klausytojų pasi-

Berlyno 
“Naujie-

tas tri u ki
bytas prieš 

ir ‘kenkėjus’,
SAKO, KUNIGAI GRIOVĖ 
LIETUVĄ B VIDAUS IR 

ŠMEIŽĖ IŠ LAUKO.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėme aęie kratas ir 
suėmimus klerikalų centruo
se Lietuvoje. Dabar oficio
zas “Lietuvos Aidas” pa
duoda apie tas kratas dau
giau smulkmenų. Jis sako, 
jog per tas kratas nustatyta, 
kad slapta kunigų organiza
cija “KAK”, kas reiškia 
“Katalikų Akcijos Komite
tas,” griovė Lietuvos vals
tybę iš vidaus, o klerikalų 
organas “Rytas” šmeižė ją 
iš lauko.

Į šitą darbą kunigai buvo 
pakinkę savo jaunimo orga
nizacijas “ateitininkus” ir 
“pavasarininkus”. Pas “at
eitininkę” studentę Petraus
kaitę žvalgyba radusi visą 
literatūros sandėlį.

Paduosime čia “Lietuvos 
Aido” pranešimą žodis žo- 
din:

“Kvota vis dar tebevedama 
visu intensyvumu. Sužinota 
dar, kad pas Petrauskaitę buvo 
rastas visas K.A.K. pamfletų 
sandėlis. Būtent, pas ją rasta 
apie 300 atsišaukimų Įvairio
mis antraštėmis. Pas Petraus
kaitę rasta dar apie 50 vokų su 
pamfletais. paruoštų siųsti 
paštu, ir su užrašytais antra
šais.

“Apie kun. Telksnį papildo
mai teko sužinoti, kad pas jį 
buvo rastas tik vienas pamfle
tas. Tačiau kaip sužinota, kvo
toje jau esą nustatyta, kad 
kun. Telksnio-bute taip pat bu
vo laikomi pamfletai, kuriuos 
jis dalindavęs savo pažįsta
miems. Girdėti, kad esą nusta
tyta. kad tuos pamfletus kun. 
Telksnys paštu taip pat siunti
nėjęs.

“Ekspertai jau nustatę, kie-;
no ranka buvo rašyti adresai'toji byla buvo pačių komu- 
ant vokų, kuriuose buvo siun- • nistų sugalvotas humbugas. 
tinėjami pamfletai. Girdėjome. I Jos pagalba jie norėjo įro- 
kad nustatyta, jog K. A. K’a«*dyt Rusijos žmonėms, kad 
turėjo artimų ryšių su Ryto’ nereikia kaltinti valdžią, 
redakcija, kurioje vakar buvo jeigu ji nesugeba nieko gera 
padaryta krata. Per kratą, esą ’ padaryt, nes “sabotažnin- 
surasta paruoštų ‘informeijų’ Į Rai” ardo jos planus, 
vokiečių kalba užsienių laikra-' Ramzino teisme “prisipa-

i

Taigi klausimas, ar gali
ma pramonę taip sutvarkyti, 
kad to darbo rezervo nebū
tų?

Socialistai sako, kad gali
ma, tiktai ne nrie kapitaliz
mo. Anot “Naujienų”,

“Nedarbas išnyks tiktai tuo
met. kai pramones valdys vi
suomenė. o ne privatiniai kapi
talistai. Visuomenei valdant 

. dirbtuves, kasyklas ir kitas Į- 
mones, bus trumpinamos dar
bo valandos, kuomet pasirodys, 
kad ne visiems norintiems dirb
ti ištenka darbo; ir bus kelia
mas atlyginimas už darbą, kuo
met pasirodys, kad darbininkai 
neįstengia išpirkti tą, ką jie 
pagamina.

“Kitokio budo padaryti taip, 
■•kad nebūtų bedarbių,—nėra. 
Turi būt pakeista ekonominė 
Visuomenės sistema!”

Apd rauda nuo nedarbo 
___   ._________ gali palengvinti bedarbių 

tiko jį, kaip pasmerktą ‘šabo-!būklę laikinai, bet ji neišri- 
tažninką’, o kita — kaip judo-'ša nedarbo klausimo, nes 
šių-išdaviką. Paskui klausyto-j neprašalina jo priežasties.O 
jai apsiprato. Ramzinas. be to. ta priežastis yra privatinė , -____ • "x *_ ’ ą — f .-4

KUR ANGLIAKASIAI 
AUKSĄ KASA.

Senas musų draugas V. 
Černauskas iš Springfield, 
III., rašo “Naujienose” apie 
angliakasių konvenciją, kuri 
susirinko, ir nenori skirsty
tis. Jis sako:

“Illinojaus angliakasių 12-to 
distrikto konvencija tęsiasi jau 
3-čia savaitė. Konvencija lė- 
šuoja kiekvieną dieną virš $5,- 
000. Delegatų konvencijoje da
lyvauja 448. Kiekvienam dele
gatui į dieną mokama po $13.- 
20. Konvenciją taip ilgai išlai
kyti unijai labai brangiai at
siris. Bet delegatai, gaudami 
gerą užmokestį, sau sėdi gra
žioje K. of C. auditorijos sve
tainėje, cigarus piškina-ruko. 
Durnai kamuoliais tik vynioja
si, taip kad pašaliniam žmogui 
net į salę nejauku įeiti,—tiek 
angliakasių konvencijos ponai 
delegatai durnų prismilkina.

“Dažnai prezidentas J. Wab 
keris duoda patėmijimus: ne
leiskite veltui laiko, svarstyki
te reikalus rimčiau ir sparčiau, 
kad greičiau užbaigtume kon
venciją. Bet kasgi čia norės 
greičiau baigti, gaunant tokią 
algą—$13.20 į dieną.”

Tai ne konvencija, bet 
tikra aukso kasykla. Tik blo
ga, kad auksas čia kasamas 
ne iš žemės, o iš darbininkų 
kišenių. Juk visas konven
cijos išlaidas, taip pat ir at-

X#

I
“L. U.”

dalyvaująs pasitarimuose apie 
svarbesniuosius pramonės 
technikos klausimus su val
džios atstovais ir patikrinąs 
naujų dirbtuvių planus.”

Mes iš pat pradžios bu
vom tokios nuomonės, kad

nuosavybė, kitaip sakant 
kapitalizmas!

KAIP JIE ŠMEIŽIA 
DARBININKUS.

Štai, pasiskaitykit, su ko
kia velniška neapykanta yra 
koliojami ir šmeižaimi orga
nizuoti darbininkai:

“Suskilo judošių socialistų 
valdoma Anglijos Darbo Parti
ja. MacDonaldas eina savu ke
liu, o Hendersonas savu, šiuo
se rinkimuose tos dvi gengės 
pardavikų imasi už gerklių.

kyti, kad kelių milijonų gy-
. • • . v * « » •

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLES

DVI KRAUTUVUS LIETUVIŠKŲ 
I GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR tSDIRBYSTŠ 
liętuvišku vokišką gyduolių nuo Vi
duriu Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
mo. Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečiu 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo. Skausmo po 
Krutinę. Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų. šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, _Priemiečio, Nemie-

. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.
Čionai jus galite gauti ir tokių gy

duolių, kokių kitur negaunate, žolės

kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis. « » a 9 P»»* UUVUcUllVo, JC4SU V1CII • 11LC113 livVUVII)

ventojų miestas galės būti žolių specialistas Amerikoje. Esu su-
visiškai sunaikintas per ko- bauskite ■
kį pusvalandį.

O gal būt galima nuo to
kių užpuolimų apsiginti?

KAZELL8 BOT AN t€ A L CO. 
(Herb Speciali? t) 

1<W WEST BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

J
* <



J

■ • • • < < < įf’ Z' Z - Z” x > z 
r-r r-

’J

VISKO PO BISKI.
DAYTON, OHIO.

Kažin kas atsitiko su Day- 
tono Padauža, kad jau nebe
rašo į “Keleivį” žinelių. Gal 
dar iš po vasaros karščių ne
atsigavo? Taigi nors aš ne- 
gramotnas, imu plunksną į 
ranką ir bandysiu šį-tą pa
porinti.

Daytone, kaip ir visur, 
dabartiniu laiku svarbiau- 
sis klausimas yra bedarbė. 
Ypač rudeniop darbai suma
žėjo ir bedarbių armija didi
nas kas dieną. Šią žiemą jau 
bus daug sunkesnė negu pe
reitais metais. Pernai dar 
žmones turėjo šiek-tiek susi
taupę nūo seniau, bet per 
šiuos bedarbės metus darbi
ninkų “kapitalas” išsibaigė 
ir badas žiuri į akis.

Tiesa, Washingtono ponai 
laiko konferenciją po konfe
rencijos ir vis žada “prospe- 
rity”, bet kol mes sulauksim 
tų “gerų laikų”, tai ne vienas 
darbininkas badu numirs. 
Tai ve, ką reiškia kapitalis
tų tvarka! Amerika turtin
giausia šalis, o žmonės ba
dauja. Ar ne keista?

Kankino vasaros karščiai, 
o dabar kankins šaltis.
Praeitą vasarą daytonie- 

čius kankino dideli karščiai. 
Atrodo, kad dievulis norėjo 
mus gyvus iškepti, tartum 
mes čia daugiau griešytum, 
ar ką. Bet nežiūrint karščių, 
visgi buvo rengiami pikni
kai, išvažiavimai, ir vėsi- 
nomės kiek galėjome, nors 
šv. Magdalenos ašaromis iš
džiuvusius liežuvius suvil- 
gindami. Ypač tuo pasižy
mėjo parapijonu piknikai. 
Mat, kuo daugiau “ašarė
lių” išgėrė, tuo daugiau nau
dos bažnytėlei.

Pas mus, kaip ir pas kitus 
griešnus žmones, buvo ir 
krikštynų ir vesutvių, na, ži
noma, buvo ir kraujo pralie
jimo. Štai, krikštynos įvyko 
pas labai dievuotą parapijo- 
ną; jis jau turi pulką vaike
lių, bet visviena džiaugiasi, 
kad sulaukė dar vieno. Ži
noma, pakrikštijo ir pradėjo 
“celebruot.” Karštis dide
lis, sveteliai pradėjo “kais
ti” ir. žodis po žodžio, kiti 
jau pradėjo žandus skaldyti.

Bet nemanykit, kad mu
šėsi kumštimis. Ne; nuėjo į 
skiepą ir pradėjo svaidytis 
anglių gabalais. Po to vie
nas parapijonas ilgą laiką 
vaikščiojo juodomis akimis. 
Aš patarčiau jiems kitą sykį 
vartoti plytas, nes anglis iš
metė, c dabar neturės kuo 
pečiaus pakurt. Ateis žiema 
ir reikės šalti.

Spalių 6 d. čia buvo vienų 
parapijonu vestuvės. Sako
ma, vestuvėse buvo visokio 
svietelio: ponų, kunigų ir 
policijų. Policijai, vietoje 
tvarkos prižiūrėti, taip pri
sigėrė “ašarėlių”, kad juos 
reikėjo išnešti; pats jau ne
begalėjo paeiti. Sveteliai 
irgi tik strapinėjo, o vienas 
parvirtęs net galvą persiskė- 
lė. Tai jau aišku, kad ves
tuvės buvo šaunios, kad 
šiais “sausais” laikais tiek 
buvo “gėrimėlio”. Grįžtant 
iš vestuvių J. K., jaVn kelią 
pastojo 18-19 metų vaikė
zas, bet, matyt, jau geras 
kumštininkas, nes bematant 
vargšui J. K. uždaužė akis, 

męs $14 nu
lis. Nukentė

sukruvino ir atė: 
ėjo savais keliais? Nukentė- 
jęs žmogus vaikėzą pažino ir 
norėjo areštuoti, bet tė
vams ir giminėms maldau
jant, dovanojo, o tėvai žadė
jo atimtus pinigus grąžinti. 
Patsai vaikėzas ir jo tėvai 
yra karšti katalikai, parapi- 
aTas parodo, kaip ka- 

jaunimas yra auklėja- 
ažnyčios globoje.

“Patriotai”

Dayotne gyvuoja Sanda
ros 34 kp. su puse tuzino na
rių. Nariai savo duokles į 
centrą mokėdavo iš kuopos 
iždo. Bet kuopos pinigai bu
vę padėti į tokį bankelį, ku
ris dabar pinigų nebeišmo- 
ka. Taigi “sandariečiai”, sa
koma, ir į centrą nemokėję 
už metus ar du. Centras, ži
noma, sustapdė siuntinėjęs 
organą veltui, kas musų “pa
triotams” labai nepatiko ir 
dabar jie taip kovoja tarp 
savęs, kad nežinia kas iš to 
išeis. O gal kartais “sanda- 
riečiai”’ susipras ir užsimo
kės duokles iš savo kiše
nių? Aš kad ir negramot- 
nas, bet vis jau tiek žinau, 
kad SLA. nariai užsimoka 
duokles į centrą iš savo ki- 
šeniaus, o ne iš kuopos iž
do. Vyrai, jeigu norite būti 
patriotais, tai pakratykite 
savo kišenius!

Nėgramotna*.

BALTIMORE, MD.

Laikraščiai peria policijai 
kailį dėl areštų Lietuvių

> Salėj.
Savo laiku “Keleivy” jau 

buvo rašyta, kad Baltimorės 
lietuvių salėj vieną vakarą 
policija areštavo daugiau 
kaip 500 žmonių,kaltindama 
juos “tvarkos laužymu”, 
kuomet tikrenybėj jie jokios 
tvarkos nelaužė, tik žiurėjo 
judomų paveikslų, kurie po
licijai išrodė nepadorus.

Iš pradžių “Keleivy” buvo 
pasakyta, kad tenai buvo a- 
reštuoti lietuviai, nes tai įvy
ko lietuvių salėj. B.et vėliaus 
paaiškėjo, kad tarp suimtųjų 
nebuvo nei vieno lietuvio, 
nes salę tam vakarui buvo 
pasisamdę kitataučiai, ame- 
rikiečial

Dabar pasiklausykit, kaip 
Baltimorės laikraščiai peria 
policijai kaili dėl t u areštų. 
Vienas dienraštis savo edito- 
riale sako:

“Jeigu šitą špotą butų iš
kirtę prohibicijos agentai ar
ba Darbo Sekretoriaus Doa- 
ko tarnai, tai niekas nesiste
bėtų, nes jie tik ir užsiima 
tokiais stambiais lošimais. 
Bet kada tokį darbą atlieka 
Baltimorės policmanai, tai 
savaimi kįla daugybė viso
kių klausimų.

“Primutinis yra toks: Ka
da policija tapo oficialiais 
judžių cenzoriais? Jie pada
rė užpuolimą, nes, anot jų, 
rodomi paveikslai buvo ne
padorus. Bet mes turime juk 
Valstijos Cenzūros Tarybą, 
kuri sprendžia filmų pado
rumo - kokybę. Kodėl polici
ja turėtų savintis šitos tary
bos autoritetą sau?

“Antras yra toks: Kas ta
me distrikte saugojo piliečių 
namus ir turtą, kuomet 40 
policmanų užsiėmė baltimo- 
riečių doros reikalais? O gal 
mes turime tiek daug polic
manų, kad galima 40 jų pa
skirti cenzorių pareigoms 
nesusilpninant miesto ap
saugos? Jeigu taip, tai kam 
mums tiek ’ policmanų rei
kia? i

“Trečias yra toks: Kokiais 
ypatingais įstatymais galima 
ramų žiūrėjimą į paveikslus 
iškreipti į tvarkos laužymą? 
Gal galima taip aiškinti pa
veikslų rodymą,bet gi polici
ja žino, kad susirinkusi pub
lika tų paveikslų nerodė, o 
tik žiurėjo į juos,

“Ketvirtas yra toks: Jei
gu mes juokiamės iš darbo 
ministerio Doako,kuris skai
to reikalingu daiktu varginti 
500 žmonių, kad suėmus 18 
prasikaltėlių, tai ką mes tu-1 
rim pasakyti apie Ęaltimo- 
rės policija, kuri suėmė 500 
žmonių, kuomet gal tiktai 
vienas buvo prasikaltęs?”

Vis
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Ir policija, matyt, susi
sarmatijo, nes iš tų suėmimų 
nieko nedarė. Iš visų suimtų
jų, 230 asmenys buvo paleis
ti užsistačius kožnam po $6.- 
45 kaucijos ir paskui visai 
neatėjo į teismą, o kitus po 
licija pati paleido,

PTTTSBURGH, PA.
SLA. 3-čis* Apskriti* ren
giasi prie “dubeltavo” SLA.

SLA. 3-čias Apskritis stro
piai rengiasi prie “dubelta
vo” SLA. jubilėjaus. Tuo 
tikslu 15 lapkričio LMD. 
svetainėje yra rengiama pa
skaitos ir muzikos progra
mas. Jubilėjus vadinamas 
“dubeltavas” dėl to, kad juo 
bus pažymėtos ant syk dve
jos SLA. sukaktuvės, bū
tent: 45 metų sukaktuvės 
nuo SLA. įsikūrimo ir 30 me
tų sukaktuvės nuo to laiko, 
kaip SLA, atsiskyrė nuo ku- 
n,&d tinkamai pažymėjus 

šitą istorinę šventę, SLA. 3į- 
čias Apskritis, atsižvelgda
mas į bedarbės laikus, nu
tarė neimti jokios įžangos ir 
nedaryt jokių rinkliavų, taip 
kad visi Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai galėtų daly
vauti šiame apvaikščiojime, 
susipažinti su SLA. istorija 
ir pasigerėti gražiu muzikos 
programų.

Paskaitą skaitys D-rė ko sūnų Juozą ir dukterį 
Baltrušaitienė. Ji mums pa-|Bronislavą; jų adresas: 
pasakos iš savo atsiminimui 831 W. Lombard St, 
apie SLA. tvėrimas) pirmi Baltimore, Md.

tame SLA. Seime 30 metu 
atgal, kada įvyko sk^ma? 
su kunigais. Bus ir daugiau 
kalbėtojų.

Muzikos program. pasi
žadėjo dalyvauti 
Pittsburgho mehinir y i. bū
tent: M. Grinienė, R. Gri
niūtė, Juozas Škuievičius. 
M. Virbickiutė, B. Paul Rin
tė, sesutės Rajauskaitės. p-!g 
Miekauskaitė, kanklikim'n- 
kas Vainauskas, smuikinin
kas Valkauskas, dainininke 
Pabarčiukas ir keletas kitų.

Suminėti čia vardai 
burghiečiams yra žinomi 
kaipo geriausi musų talentai 
tik pageidaujama, kad visi 
SLA. nariai ir abelnai Pitts
burgho publika kuoskaitlir.- 
giausia apvaikščiojime da
lyvautų. S. Bakanas.

I Ukl cll . 
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BALTIMORE, MD.
A.«. Vincą* Stepanauckas.

Spalio 27 d., 1930 metų 
mirė Vincas Stepanauckas. 
Dabar- suėjo lygiai metai 
nuo velionio mirties. Velio
nis paėjo iš Balabostės kai
mo, Rudaminos valse., Sei
nų apsk. Prigulėjo prie Kei
stučio Draugystės. Palaido
jimu rūpinosi Jonas Greb- 
liauckas. Lai būna jam am
žina atmintis. Velionis pali-

"Aš visuomet reika
Gi- i.l*.-

KLAUSIMAI IR Nelaimingi Atsitiki
ATSAKYMAI I mas indžionkšinų streikuo- JHOi Ir Mirimai, 

I* * se, ir tt.
2. Tą patį galima pasaky

ti ir apie valstijos guberna
torių.

3. Miesto majoras negali 
uždrausti fabrikantui sta-

Gerb. Redaktoriau! Ma
lonėk paaiškinti per “Kelei
vi” šiuos klausimus:

1. Ar gali Jungtinių Vals
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prezidentas vienąs pa- rfe darbo
bet Jis gali padėti darbinič

{“iV?ZnČlul> a' kams kitokiu budu ApskeI-
jis sustabdyt algų kapoji-

i , ;
gali pagerinti darbi- 
ukle valstijos guber- 
•7

y

nu 
oriui

Ar gali miesto majoras 
trcikc motu uždrausti fab- 

■ rt<;i statyt prie darbo 
R kiužius, pakol su 
? ik jojančiais darbinin

kais nesusitaikyta?
4. Už kurią partiją 3 No- 

vemberio rinkimuose ati
duoti savo balsą? Musų mie
ste jau buvo republikonai ir 
demokratai, bet nei vieni, 
nei kiti darbininkams nepa
darė jokios naudos.

Su pagarba,
Juozą* Žibeiti*.

Atsakymai:
1. Taip, prezidentas galė

tų padalyti darbininkams 
daug gero, jeigu jis norėtų. 
Nors algų kapojimo sustab
dyt jis negali, bet kontro
liuodamas Kongresą (jis pa
prastai turi tenai savo parti
jos didžiumą) jisai galėtų 
pasirūpint, kad darbininkų 
naudai butų išleista naudin
gų įstatymų, kaip bedarbės

bus jiems streiką, jis gali ne
duot fabrikantui miesto po
licijos streiklaužius saugot

4. Rinkimuose kiekvienas 
susiprątęs darbininkas ati
duoda savo balsą už socialis
tų partijos kandidatą, nes 
šita partija yra darbininkų 
partija. Jei socialistų parti
jos kandidato kur nėra, tai 
susipratusiam darbininkui 
geriau rinkimuose visai ne
dalyvauti, nes balsuoti už 
demokratą ar republikoną y- 
ra priešinga jo klasės princi
pams.

PRALEIDŽIANT KALĖDAS 
LIETUVOJE.

šiais bedarbės metais daugu
mas lietuvių grįžta į Lietuvą 
praleisti žiemos laiką, pavasary 
jei laikai pagerės, sugrįš atgal. 
Kiti keliauna į Lietuvą praleisti 
Kalėdų šventes.

švedų Amerikos linija rengia 
Kalėdų Ekskursijas. Vienas lai
vas išplauks gruodžio 2 d., ant
ras gruodžio 8 d. švedų Ameri
kos linijos laivai palaiko tiesio
ginį susisiekimą su Klaipėdą per 
Švediją.

i ________

Turtinga* Amerikos lietuvi* 
pakarta* Lietuvoj.

St. Clair, Pa. — Tarnas 
Šmulkštys, kuris gyveno čia 
ligi paskutinių laikų, buvo 
pasiturintis biznierius. Lie
tuvoje jis turėjo ištekėjusią 
seserį ar puseserę, kuri nela
bai senai parašė jam laišką 
prašydama paramos. Šmulk
štys nusiuntė jai pinigų. Bet 
kaip tik ji gavo tuos pini
gus, ji tuojaus buvo rasta 
nunuodyta, o jos vyras už 3 
sąvaičių jau su kita apsive
dė. Šmulkščiui užvirė krau
jas. “Aš tam bestijai nedo
vanosiu”, pasakė jis apie sa
vo švogerį. “Nuvažiuosiu 
Lietuvon ir atimsiu iš jo vi
sus pinigus, kuriuos buvau 
nusiuntęs savo giminei!” 
Kaip tarė, taip ir padarė. 
Pardavė savo biznį, susidarė 
$10,000, ir išvažiavo į Lie
tuvą praėjusią vasarą. Da
bar gi jo giminės čia, St 
Clair’e, gavo iš Lietuvos ži
nių, kad Tarno Šmulkščio 
jau nebėra. Jį rado vieną 
naktį pakartą ir visi jo pini
gai dingę, šitą žinią išspaus
dino Philadelphijos dienra
štis “Inųuirer”.

loviu Lucky Strike

A. Šimanskienė ir M. Užienė
“Naujienos” praneša, kad 

automobiliaus nelaimėj bu
vo užmuštos dvi Chicagos 
lietuvės, Anelė Šimanskienė 
ir Marcijona Užienė. Jos 
buvo išvažiavusios su keliais 
vyrais Indianos valstijon 
grybaut. Grįžtant atgal prieš 
juos atvažiavo kitas automo
bilius, kuris nesilaikė savo 
pusės. Lietuviams prisiėjo 
perdaug pasukt iš kelio ir jų 
mašina apsivertė kuliavirs- 
čia. Šimanskienė su Užiene 
buvo sužeistos taip sunkiai, 
kad tuojaus mirė. Esą ir 
lengviau sužeistų, kurie da
bar guli ligoninėj.

3 lietuve*
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★ Ar p-lis F*iri

Reili* paminati, kad p-l* 
Eilėn až ij *«v* pereittim^ 
negavo apmokėti nė cento. 
Ji LUCKY STRIKE fa* riko 
apie pusantrų metų. Ma* 
tikime*, jog Ii* apie fa pra
nešima* bot tiek jai, tiek jo* 
filmų gamintojam*, F01 nau
dingas, kiek ji* naudinga*

Wilkes-Barre, Pa.—Elena 
Kašperkitė, 17 metų am
žiaus mergaitė iš Pittstono, 
ir jos draugė M. Ambroziutė 
su savo motina buvo sužeis
tos automobiliaus nelaimėj. 
Jos važiavo gana smarkiai jr 
netoli Wilkes-Barre atsimu
šė į tiltą. Visos trįs buvo pa
guldytos Pittstono ligoninėj.

Adotnas Meškauskas.
Philadelphia, Pa.— Čia 

mirė staigia mirtimi Ado
mas Meškauskas, 36 metų 
amžiaus lietuvis. Velionis 
buvo nevedęs, kilęs nuo Pa- 
švitynio, Kėdainių valsčiaus, 
Amerikoj išgyvenęs apie 22 
metu.

jom* Aleksandravičių*.
Spalių 25 diena Chicagoj 

mirė Jonas Aleksandravi
čius, sirgęs vos tik 4 dienas. 
Velionis buvo jau nebejau
nas žmogus ir tarp Chicagos 
lietuvių gerai žinomas veikė
jas, nes veikdavo visokiose 
organizacijose irbizniškose 
bendrovėse. Paliko moterį 
ir 3 sūnūs našlaičiais.

Uršulė Roguckienė.
Brooklyne mirė Uršulė 

Roguckienė, kuri angliškai 
vadinosi Rogers. Ji buvo jau 
64 metu amžiaus moteris.

Sloan’s
Liniment
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KELEIVIS

tarp abiejų kraštų. Indijai 

nių, turi gana pihetiskos na vįenas jg ju ngra ^įp pa_ 
' ‘ ~ “T ku-

EDISONĄ PALAIDOJUS. iįvude\Kria“atsa'
—------  ! “Aš džiaugiuos šituo pa-;

__  \ , . 7 \ .............. *
bės bangą, kuri be sustoji-; didžiuoju, nes ar mes esam

- mes 
lizacijos horizonto. vis viena esam iš to paties

“Visoj istorijoj nebuvo, molio žmonės.”
.ens. kuris to-i Dėl šito paskutinio Kriau

klu atsidavimu jieškotų ma-ičiuna išsireiškimo anglų!
‘ dienraštis pa&veųU-n<ędi7.anteoji.. “apvaliojo stalo” 

tonalą. Sako: Ką. Teise- jktmferencija, kur anglų vy- 
Ja-S Z1P°" į riausybė derasi su Indijos

kaip butU £alima 
gali pi adet net krupcįot, iš- pašalįnti esamus nesusipra- 
gudę tolų baisų pareiškimą, timus ir nustayti gerus, arba 

Ir laikraščiai džiaugiasi, pakenčiamus santykius 
kad Kazys Kriauciunas, ki- Urp abiejų kraštų Indijai 
tęs iš paprastų daroo zmo- atstovauja daug žmonių, bet 
nių, tun gana pilietiškos vįenas įš jų nėra taip pa
dusęs viešai pasakyti tokią gai^jęg kaip Gandhi/ 
sryną ieij-jbę Ląikraštis tik, yra vadinamas “Mahat- 
bijosi, kad kiti teisėjai jo r -r-.......................... ,, 1
nesugadintų.

Išradėjas paliko vieną darbą pirmyn besiveržiančią gyvy- skirimu, bet didžiuotis nesi- v * * • i * •
neužbaigtą. į __ .... -

..... ... , mo siekia vis platesnio civi-1 teisėjai, ar teisiamieji,
Saules spinduliais užlieta- knvr/nntn ' via runa ne o m ia to n

me kalnelv, netoli West 
Oiange. X. J.. 2J spalių die-.panašaus asm..... 
ną buvo palaidotas didžiojo atgį[|av;n?: 
išradėjo Edisono kunas-Į terialm tiesu ir verstų jas. j
Šermenys buvo labai F^^ praktinas, 'vartotinas ii lab- 
ir kuklios, kaip ramus n kuk- dalingas formas, 
lūs buvo visas jo gyvenimas. t -e tą didelj žmogų>
Nebuvo nei kunigų, nei mi- apje viršžmogį, kuris nė
šių. nei šventintu vandeniu pripažindavo jokių klasifi- 
velnių vaikymo, nei kitokių kaejjų, šiandien reikia pasa- 
burtų. \ietoj to, Phillipsolį^j mirė didelis žmo-
Exeterio Akademijos vęde-įnijos draugas” 
jas D-ras Peny pei skaitė si-į Edisonas, kuris netikėjo 

religijai, padarė žmonijai 
rmijų į mu- daugiau naudos, negu visi 

jokių že- (kunigai, kokie tik yra kada

tokią eulogiją:
"Jis nevedė a 

šį. neužkariavo 
mių. nepavergė nei vienos 
tautos. O vis dėl to jo var
das toks gaisus, garbė tokia 
didelė, kokios nėra pasiekęs 
joks karžygis.

"šita s demokratiškas, 
mandagus ir kuklus asmuo 
atnešė žmonijai ne pavergi- patobulinimų. Bet vienas di

delis darbas jo pasiliko da 
neužbaigtas—tai gaminimas 
gumos iš paprastų augme
nų. Šitoj srity jis dirbo kelis 
pa.-taruosius metus. Jo pra
dėtas darbas bus vienok tę
siamas jo laboratorijose to- 
liaus jo užbriežtu planu.

mą. bet laimę: ne baudžia
vą, bet patarnavimą: ne už
kariavimą. bet tverybą.

"Žiūrėdamas į pasaulį ne
išmatuojamu pločiu, jisai 
matė ne tautas, bet žmoni
ją: ne žmones, bet minias, 
tą didelę, nerimstančią, vis

KAS YRA MAHATMA 
GANDHI?

s tiesa, tėve, japonų 
Amerika -nemyli. Bet bolše
viku ii da daugiau nemvli.

—Ju rait. Maike. čia gali 
kilti strošna vaina. Aš tau

—Na, o ką, Maike, ar as 
tau nesakiau, kad bus vaina!

—Bet jos da nėra. tėve. 
—Jeigu da nėra, tai bus. 

Zakristijonas skaitė man iš 
gazietų, kad ruskis jau rik- sakiau, kad pakajaus dabar 
tuojasi ant japono. Sako, jau nebus.
padarė su čainu sejuzą ir eis ištvirko ir užmiršo, kad Die- 
atsiimt Port-Artūrą, ką anais vas danguje, 
metais caro generolai praki- tėvas anądien 
šo.

—Karas 
ir nebūt, tėve.

—Jes, Maike, gali būt. ir 
gali nebūt, tas viskas nuo 
pono Dievo valios priklauso. 
Ale aš tau pasakysiu, vaike, 
kad ar vaina bus. ar nebus, 
bet pakajaus ant svieto tai 
jau šiur nebus.

—Nesakyk, tėve, "paka
jaus”, sakyk "ramybės”.

—Tu. Maike, manęs ne
mokyk, ba lietuviškai aš mo
ku geriau už tave. Tu mer- 
kavoji iš knygų kalbėt, o aš 
šneku regli senoviškai, taip 
kaip Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas kalbėjo.

—O ką tu žinai, tėve, kaip 
jis kalbėjo?

—Jo raštų yra atlikusių.
Pagal tuos raštus galima ma- buvo rašyta, bet tai yra ne

sąmonės.
‘—Kodėl?

—Todėl, kad tai yra tuš
ti žodžiai, tėve. Gyveniman 
tokių dalykų niekas neįvyk
dys. Visų pirma, joks val
donas nesutiks savo vietos, 
popiežiui užleisti. Tobaus. 
oa.-auly yra visokių religijų. 
Jeigu popiežius apsiskelbtų 
tiktai vienų krikščionių ka
ralium. ir tai jis negalėtų iš
silaikyt. nes protestonai tuo
jaus apskelbtų jam karą. Tr 
tarp tikinčių Kristaus sekė
jų tuomet prasidėtų dides
nės peštynės, negu dabar. 
Pagalios, jeigu tokių pešty
nių ir nebūtų, tai popiežius 
vistiek nebūtų geresnis val
donas už dabartinius pasau
lio galiūnus, nes jo akimis 
žiūrint, jie yra labai geri 
žmonės. šiomis dienomis 
iisai itaisė savo dvare net 
karališkus rumus svetimų 
valstybių monarchams ap
sistot. nors gal nei vienam jų 
neteks pas jį apsilakyti, nes 
žmonės jau baigia karalius 
naikinti. Tas parodo, tėve, 
kad popiežius yrą labai atsi
likęs nuO gyvenimo, visai ne
pažįsta dvidešimtojo am
žiaus dvasios ir todėl pa
saulio valdonu jis nekuome" 
negali būt. Jį reikėtų jau i 
senovės daiktų muziejų pa
statyt. o ne vadu skirti.

—Tai tu, Maike, ir vėl 
man per nosį patraukei. Kai 
tu taip šneki, tai jau aš ne
turiu ką sakyt. Gudnait!

Iki pasimatymo, tėve.

ba svietas labai

Kaip šventas 
savo groma- 

toj apznaimino, nedorybių 
gali būt, bet gali patapas dabar užliejo visa 

žemę ii- negerovės griūva ant 
musų galvų iš visų pusių, ba 
daugybė žmonių prašalino 
Kristų iš savo gyvenimo. Ir 
pakajaus nebus ant svieto 
patoi. pakol neužeis koKia 
pavietrė ir nenušluos visus 
vakknus. Tada šventas tė
vas apsiskelbs visų tautų 
ciesorium ir apšauks ant vi
sos žemė< Kristaus viešpata
vimą. Tik tada ateis žmoni
jai amžina laimė ir paka- 
jus.

—Kas tau tokių nesąmo
nių prikalbėjo, tėve?

—Ta’ nėra nesąmonės, 
vaike. Taip buvo "Darbi
ninke" rašyta.

—Vistiek. tėve, kur tas

'Si.

gyvenę, sudėti krūvon su vi
sais savo kardinolais ir po
piežiais. Jisai paliko išradęs 
elektros šviesą, kalbamąją 
mašiną, garsiakalbius pa
veikslus ir daugiau kaip 3,- 
000 visokių‘kitų išradimų ir

LIETUVIS PASKIRTAS SUPERIOR 
TEISMO TEISĖJU.

Kazys Kriaučiūnas. “Kelei
vio” skaitytojas ir korespon
dentas. pasiekė aukštos vie

tos per sunkų darbą.
“The Seattle Daily Times” 

per visą pirmutinį puslapį 
padėjo didžiausiomis raidė
mis tokį antgalvį:

kur ištarnavo 10 metų ir 4 
mėnesius.

“1902 metais vedė Lillie 
Munson iš Galvestono, Te
sąs.

“1903 metais paskirtas i- 
migracijos inspektorium ant 

“Kari.! Ellis I sland. o tų pačių metų

Londone dabar vyksta daug pinigų. Mat, rūbams 
" visa Indija naudoja beveik 

tik anglišką medžiagą. Tad 
Gandhi nuomone, jei indai 
patys ims verpti bovelną ir 
austi rubus, tai anglų me
džiagos niekas nepirks ir 
anglai patys pasitrauksią iš 
Indijos. Net vykdamas Lon
donan jis pasiėmė mažą ra
telį ir visą kelią verpė, tuo 
rodydamas kitiems pavyzdį. 
Prieš tokį Gandhi ramų bu- 

jdą kovoti anglai nieko ne- 
įgali padaryti, bet jei indai 
I Gandhi paklausytų ir visi 
pradėtų verpti, tai anglų 
tekstilės pramonė susilauktų 
milžiniško krizio.

Pažiūrose į Indiją, anglų 
politikai tarp savęs labai ski
riasi. Yra ir tokių, kurie ma
no. kad Indiją "*.lima nura
minti tik kieta ranka ją val
dant. Gandhi kelis kartus 
sėdėjo kalėjime, bet dėl to 
jo šalininkų skaičius tik pa
didėjo. Iš kitos pusės, anglų 
vyriausybė gerai supranta, 
kad tik Gandhi dėka Indi
joj lig šiol yra pralieta tiek 
maža kraujo, nes Gandhi pa- 
sibiaui ėjimas žudynėmis su
laiko jo sekėjus nuo radika- 
liškų priemonių. Gandhi tuo 

! budu saugoja Indiją nuo ko- 
munistinės agitacijos, ir 
anglų valdžia mato reikalą 

įsu Gandhi rimtai skaitytis. 
Būtis Indijoj griežtai pasi- 

i keistų, jei Gandhi numirtų.

iI 
kav Appcinted Judge”Ta~ pabaigoje perkeltas į Alaskąl 
reiškia: "Kazvs Kav paskir-' .kaiP°, yyriausis migracijos

- teisėju." * * į inspektorius.
Kas gi tas Kazvs Kav vra? . 1912 metais rezignavo iš

*,.**. imigracijos tarnybos, kad 
^.eattle miesto mėnraštis tapti Alaskoš delegatu į 
•Kma: , . . Kongresą.
Kazys Kay. kukį guber- “1913 metais pradėjo 

praktikuoti teisę <law) kai
po partnerys J. Grattan'o 
O’Bryn’o. kuris dabar yra 
teisių profesorium YVashing- 

„ tono Universitete.
uzį “Teisėjas Kay turi peiike- 

pne muių vaikų. Vyriausis sūnūs 
j . Kazys turi užsidėjęs anglių 

uan-* biznį: viena duktė jau ište- Mitehelho.kėjus> ki,a (Ijrba tėvo ofce 
gubernato- (kajpO stenografistė. o dvi

Kazys Kay paskir-' ,kaiP°, vyriausis inrigracijo:
Lc

l

tyt.
—Bet kiek inan žinoma, 

tai lietuviškų raštų iš Vy
tauto laikų da niekas nėra 
matęs. Iš pradžių jo rašti
nėje buvo vartojama balt- 
gudžių kalba, o vėliaus, kaip 

• jis susibičiuliavo su lenkų 
kunigais, Lietuvos valstybes 
dokumentai buvo rašomi 
daugiausia lotinų kalba.

—Olrait, Maike. tegul bus 
jau tavo viršus: aš šiandien 

' nenoriu su tavim į didelį 
sporą eiti, ba pereitą nedėl
dieni spaviednį atlikau. Prie 
to, aš ne su tuo klausimu pas 
tave atėjau. Aš norėjau pa
sikalbėt su tavim apie viso 
svieto palitykę. ba kaip tu 
angelskus peiperius skaitai, 
tai viską žinai.

—O kokie gi klausimai 
tau daugiausia rupi, tėve?

—Žinai. Maike. kaip ge
nerolui. man daugiausia ru
pi vainos. Kaip tu rokuoji. 
vaike, katras dabar išgraji- 
tų: ruskis, ar japonas?

—Tekių dalykų, tėve, 
niekas iš kalno negali nu
matyti.

—Aš manau. Maike. kad 
japonas gautų per kelines, 
ba šiuo kartu ruskiui ir čai- 
nas pagelbėtų.

—Bet japonai, tėve, irgi 
galėtų gauti talkininkų.

—O kas jiems galėtu pa
dėt?

—Ogi Amerika.
—Ai gės nat. Amerika 

pati šoktų ant jopono, ba 
japonų ji labai nemyli.

Kay. 
natorius Hartley paskyrė su- 
perior teismo teisėju Seattle 
mieste, yra lietuvis imigran
tas. kuris atvyko į Jungti
nes Valstijas 41 metai atgal 
ir pirmutinį darbą gavo 
molio nešiotoją 
statybos.

"Paskirdamas 
mirusio teisėjo 
Gilliamo vieta. 
.nu> nurtebino visus politi-(jauniausios eina mokyklon, 
mus piana.-u.-. taip teisiom-. j0 šeimvna gyvena po nu
ims. taip svietiskius. t meriu 4334 Thirty-fifth Avė.

“Teisėjas Kay gyvena. West, Seattle-, Wash.” 
Seattle mieste jau nuo 19131 Taip rašo ’ ’ '
metų, o prieš tai buvo per 9 jųriaučiuna 
metus vyriausiu imigracijos ‘ Daiiy Times 
inspektorium Alaskoje. 1

“Naujas musų teisėjas su
trumpino savo pavardę tik

apie teisėją 
“The Seattle 

•s. ’
Į Mums smagu tokių žinių
1 girdėti, nes Kazys KriauČiu- 

. . . nas visuomet buvo artimas
tai trįs metai atgal. Ligi tolįmuSų draugas. "Keleivio” 
jisai vadinosi Kazys Kriau-(skaitytojas ir koresponden- 
čiunas. ir šitą pavardę jis.tas. Jis visuomet buvo pa
vartoja da ir dabar, rašvda-.žangių, demokratiškų pa
ntas ją salia naujosios. Ant žvalgu žmogus, ir toks tebė
jo ofiso durų taipgi abidvi »ra rfabar. Gyvendamas toli 
pavaroės figūruoja: KazistvakarU0se, toli nuo lietuvių 
Krauczunas Kay. I judėjimo ir pasiekęs tokios

“Teisėjas Kay gali būt 2ukštos vietos, kitas užriestų 
kvalifikuotas kaipo vado-:nosj jr užsigintų savo tauty- 
vaujamas kalbininkas tarp bės. Bet Kazys Kriaučiu- 
visų teisininkų Washingto-Jnag to nedaro. Jisai visur pa
lto valstijoj. Ji'ai kalba ir briežia; kari jis yra ateivis, 
,aS(L, lietuviškai,Igimęs Lietuvos kaime ir at-
vokiskai. lenkiškai ii’ angliš-!. važiavęs Amerikon sunkiai 
kai, ir be to da pažysta daugį prakaitavo kaip juodadar- 
slaviškų dialektų, kaip ve bjs. 
kroatų, dalmatų, slavėnu, 
juodkalniečių ir kitų.

(i

Nors parankumo delei 
musų Kazys priėmė trumpė

jo trumpa biografija to-’snę pavardę,tečiaus ir tikro- 
kia: Įsic-s savo lietuviškos neišsi-

"Gimęs 1872 metais Lie-.žadėjo, o jo žmona naujos 
tuvoje, ūkininko šeimynoje, pavardės net ir dabar nevar- 
jauniausis iš 8 vaikų. jtoja. Kada anglų laikraščio

reporteris dabar nuvyko su 
ja pasikalbėti ir paklausė, 
ar čia gyvena Mrs. Kay,ji at
sakė: “Taip, čia. bet tikroji 
mano pavardė yra ne Mis. 
Kay, o Mrs. Kriauczunas, ir 
prašau mano pavardę taip 
laikrašty paduot, nes 
esame lietuviai.” 

I O kada reporteris
1892 metais įsirašė Jung- klausė paties Kriaučiūno, 

kariumenėn, kaip jis dabar jaučiasi teisė-

“Baigęs gimnaziją, 1890 
metais atvyko į Jungtines 
Valstijas, dirbo kaipo molio 
nešiotojas, klinčių rinkėjas 
(kasyklose rinko klintis iš 

anglių), kasė anglis ir dirb
damas rennsylvanijos ka
syklose buvo kartu kores
pondentas lietuvių laikraš
čiams.

i
tiniu Valstijų

mes

ma” “didžioji dvasia”. Ka
dangi Gandhi vardas yra 

DIDELE POLITINE n!fSd ™

BYLA LENKIJOJ.
Teisiamuosius gina 70 advo- asmeniu,

katu ir 300 liudininkų. i Gandhj yra senyvas žmo-
Pereita sąvaitę Varšuvoj gus—62 metų amžiaus. Jis: 

prasidėjo didelė politinė by-'yra advokatas, mokslus ėjęs! 
Ja. Kaip sako chicagiškės Londone, taip kad gerai pa- 
“Tribunos” telegrama, ku- žįsta anglus. Bet Europos 
rią cituoja “Naujienos”, tai. kultūra jam nepatiko.Jis pa
lekios didelės politinės by-' liko ištikimas Indijos papro- 
los naujos Lenkijos istorijoj čiams ir indų tikybai, 
da nėra buvę. į Gandhi jau seniai kovoja dėl

Prieš Varšuvos apygardos' indų, teisių su anglais. Pir- 
teismą stojo vienuolika po-: mą kartą, kaipo politinis vei- 
iitikos vadų, apkaltintų šuo-idėjas, jis pasirodė prieš 25 
kalbvje nuversti maršalo J metus pietų Afrikoj, kur bu- 
Pilsudskio diktatūros vai- vo atsikėlęs gyventi tiesiog 
džią. *iš Londono. Čia jis rado

Kaltinamųjų sąraše mato- ' daug indų gyventojų,. ^t 
ma pavardė Vincento Wito-' oeveik visiškai be jokių tei-j 
so. tris kartus buvusio Len- «ų. Indams net buvo uz-; 
kijos ministerio pirmininko, t drausta kilnotis gyventi įsj 
kurio bendru veikimu su vienos vietos į kitą. Uz JCI u«uuiu numuw.
Pilsudskiu tapo nugalėti bol- J buvo baudžiama kalėjimu., Ten tTda prasjdėtų kraujo 
ševikai 1920 metais. Iš kitų Gandhi gerai suprato, kad( liejimas ^5 ar 
ikaitinamųjų prieš ,“ia^|įnkD^g'OkXnei angIų dienos Indij°j eina
'stojo Vladislovas Kiermnk,!^ais nėra prasmes, kadangi,pne galo Jei nepavyks ge_ 
du sykiu buvęs Lenkijos vi- mdai buvo peginKhai. -J1* ruo;u susitarti 
daus reikalų ministeris, ir tad sugalvojo dabar pagar-. 
priešakinis liaudininkų (liu-'^jusi “ramaus neklausymo 
doveu) vadas. Herman Lie-'kovcs būdą. Pasak Gandhi, 
berman, kurs būdamas Len-'didžiausia galybė gludi ne 
kijos prokuroru pasekmin-' ginkluose, bet žmogaus va
gai vedė bylą prieš buvusį Įįpj priešintis, nesigriebiant 
finansų ministerį čechavi- ičgbS. .Tą savo būdą pirmą 
čiu ir buv. viešų darbų mi- kartą iis išmėgino pietų Af- 
nisteri Pvobertą Balicki. įrikoj. Surinkęs 10,000 indų, 

jis pranešė, kad su tuo savo
Pasmerktieji buvo kanki- ; buriu j’s pereis iš vienos pie- 

nami. .tų Afrikos valstybės į kitą.
Visi kaltinamieji buvo su-!tuo protestuodamas pneš e- 

grusti ikarišką kalėjimą tarnus indų varžymus. Iš 
Bi estono mieste prie Bugo u- pradžių visi palaikė tą su
pęs, kur jie išsėdėjo po 14 manymą juokais, bet kai pa- 
mėnesiu ir iš kur iškėlė kalti- žymėtą dieną 10,000 indų 
nima valdžiai dėl kankini- tikrai perėjo sieną, tai val- 
mu Iš 11 pasmerktųjų sep- džia kiek kitaip pažiurėjo į 
tvni besėdėdami- kalėjime tą dalyką. Gandhi buvo įsa- 
tapo išrinkti dabartinio sei-! kęs, kad niekas neturėtų ne į 
mo atstovais i tik ginklo, bet net lados, kad'

Kaitinimas sako, kad tei-' išvengus kraujo praliejimo, 
siamieji 1928-1930 metais Policijai nieko neliko, kai 
buvo sudarė saraša nuvers-.tik neklaužadas suimti, ta- 
ti Pilsudskio valdžią: kurstė čiau tuojau po to varžąs in- 
liaudį neklausyti valdžios ir 
nemokėti jai mokesnių: for
mavo revoliucinius ratelius 
ir ginklavo kovai su valdžia 
valstiečius ir darbininkus; 
sukurė centralinę revoliuci
nę organizaciją, kuri buvo 
sušaukusi susivažiavimą' 
Krokuvoj, reikalavusi atsis
tatydinimo prezidento Mos- 
cickio ir kvietusi liaudies 
mases mobilizuoti savo pa
jėgas ir maršuoti ant Varšu
vos.

į t- — 
Teisiami pagal cariškų . pieną.

įstatymų. ~~
Kaltinamieji teisiami pa

siremiant Varšuvoj galio
jančiu senu carišku rusišku 
Įstatymu ir jiems gręsia nuo 
vienų ligi 10 metų kalėjimo 
ir sunkiųjų darbų bausmė.

Septynios dešimts žy
miausių Lenkijos -advokatų 
kaltinamuosius gina be jo
kio užmokesnio. Gynėjų 
priešaky stovi buvęs charge 
d’affairės Vašingtone, advo
katas Berenson. Valdžia pa
sišaukė 186 liudininkus: gy
nėjai pasišaukė 300 liudinin
kų. Didžiausia teismo salė 
perdirbta taip, kad bylos, 
kuri tęsis apie dvi savaites, 
galėtų klausytis šimtai inte
resuotų asmenų.

grūsti

du judėjimo laisvę Įstatymas 
buvo pakeistas.Tai buvo pir
mas Gandhi didelis laimė
jimas. Grįžęs iš pietų Afri-» 
kos Indijon, Gandhi greitai 
virto didžiausiu indų tauti
nio judėjimo .vadu.

Gandhi visada vaikščioja 
basas, pusplikis, nepadengta 
galva. Ausys didelės, atsiki
šusios. Nosis pabalnota auk
siniais akiniais. Pats liesas, 

į sudžiūvęs kaip giltinė. Val- 
■ go tik ryžius, o geria ožkos 

Gandhi įtaka indų 
j masėse kaip tik remiasi šiuo 
jo paprastu gyvenimu. Di
džiulė indų dauguma gyve
na didžiausiam skurde. To
dėl Gandhi jiem yra supran
tamas Ir artimas. Taip pat 
visiems supratamos yra ir jo 
kovos priemonės. Gandhi 
nekviečia žudyti, mėtyti 
bombas. Visko jis nori pa
sekti ramitrbudu.

Anais metais jis padarė 
didelį žygį į pajuiį, kur iš ju
rų vandens gamino druską, 
tuo laužydamas esamą Indi
joj druskos monopolio įsta
tymą. Dabar jis visus indus 
ragina verpti. Pasak jo, 
anglai sėdi Indijoj ne to
dėl, kad čia jiems labai pa
tinka, bet todėl, kad uždirba

Lenkų Ambasado
rius Susirėmė Su Se

natorium Borah.
Šiomis dienomis Washing- 

tone lankėsi Francuzijos 
premjeras Lavai. Su juo at
vyko daug francuzų laikraš
tininkų, kurie apspito sena
torių Borah, kad jis pasaky
tų jiems, ką jis mano apie 
Europą. Ir Borah savo nuo
monę pasakė. Sako, visų pir
ma Europa turėtų pasirūpin
ti, kad iš Lenkijos butų at
imtas ir Vokietijai sugrą
žintas Dancigo koridorius, 
nes išrėždami tą koridorių 
per vokiečių žemę aliantai 
padarę Vokietijai didžiausią 
skriaudą.

Dėl šito pareiškimo lenkų 
ambasadorius Fiiipowicz 
pašoko kaip karštu vande- 

, niu apipiltas. Tamsta taip 
nekalbėk, sušuko lenkas se
natoriui Borah, nes tamsta 
nesupranti Europos reikalų. 
Šitokia tamstos kalba tiktai 
padrąsins Vokietijos hitleri
ninkus.

Aš suprantu Europą net ir 
perdaug, ramiai atsakė len
kui senatorius Borah. Tegul, 
girdi, Lenkija atiduoda Vo
kietijai Dancigo koridorių, 
tuomet nusiramins visi hit
lerininkai.

t

i

f

BRAZILIJOS POLITI
NIAMS TREMTINIAMS 

PASKELBTA AMNESTIJA
Brazilijos vyriausybė pa

skelbė amnestiją visiems po
litiniams tremtiniams, kurie 
buvo prasikaltę iki 1930 
metų revoliucijos. Visi jie 
dabar gali grįžti iš užsienio 
namo.

i KASTILŲ KALBA ISPA
NIJOS MOKYKLOSE.
Ispanijos Steigiamas Sei

mas įrašė konstitucijon, kad 
visose Ispanijos mokyklose 
kastilų kalba yra privaloma, 
kaipo oficialė valstybės kak 

'ba. tečiaus autonomiškuose 
' regijonuose yra leidžiama ir 
i vietos žmonių kalba.

I

- Z
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vairios Žinios.
JNo» 45, Lapkričio 4 d.t 1931
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K E L EI VI S

Likusi Dalis Derliaus

KAIP LAWRENCE’O AUDĖJAI 
KOVOJA UŽ DUONĄ

CALIFORNIJOS

iškalbingas agitatorius. Ji 
sai turi daug pasekėjų ir 
žada išjoti iš čia visus kitus 
vadus, ir raudonus, ir fede- 
reišius. Jo pastangomis tapo. 
Įkurta ir valgykla, kur strei-' 
kieriai gauna pavalgyt ne
mokamai.

Aš manau, kad lietuviams 
irgi vertėtų su šita unija eiti, 
nes ji rimčiausia kovoji 
Raudonuosius reikėtų palik-j 
ti, nes jie čia neturi vardo* 
pas darbininkus ir negali i 
niekui- viešai pasirodyti. Mi-;

eina jau penktą'są
vaitę ir slegia visą miestą.

Jau antras mėnuo, kaip 
Lawrence’o audėjai metė 
darbą ir kovoja už geresnį 
gyvenimą. Tarp streikierių 
yra daug ir lietuvių. Kapita
listų spauda skelbia, kad 
per tą laika darbininkai jau 
neteko $2,000,000. Matot, 
kckie tie ponai geri, kaip jie 
mus gailisi, kad mes turime 
pakelti tiek nuostolių! Bet 
kodėl tie kraugeriai nepasa- 
ko, kad numušdami 10 nuo- įį?“ ji™ neleidžia’ 
simcių musų uždarbio jie.* - ............
atėmė musų šeimynoms de- 
šimtdalį duonos?

Žinoma, streikas nėra py
ragai. Bet mes streikuojame 
ne iš noro, o iš prievartos. 
Streikuojam dėl to, kad to- 
liaus jau gyventi nebuvo ga
lima. Streikuojam dėl to, 
kad visos kompanijos susita- 
riusios nukapojo mums 10 
nuošimčių algų. Kadangi 
algos Tjuvo jau du kartu ka
potos ir ligi to numuštos, kad 
sunku buvo pragyventi, tai 
dabar daugiau jas nukapo
jus darbininkams beliko tik 
du išėjimai: arba dirbant 
badauti, arba streikuojant 
badą kentėti. Darbininkai 
nutarė streikuoti. į

Nors daugelis musų alka- Rygoj vėl padaryta ko- 
ni, daugelis neturi kuc rėn- munistu suėmimų. Komuni- 
dų užsimokėti ir visi kenčia štai norėjo viename priemie- 
didelį vargą, bet visi stovi sty surengti eiseną į miestą 
kovcs lauke, nes visi yra įsi- ir dalino proklamacijų. Po- 
tikinę, kad musų reikalavi- litinė polic., suimdama ke
rnas teisingas ir turi būti iš- lis komunistus su proklama- 
pildytas. • rijomis, buvo užpulta dide-

Kapitalistų valdomas mie- lės komunistų minios, kuri 
etas užleido mus mušeiko- sulaikytus bandė išvaduotu 
mis, kad daužytų alkaniems Policija buvo priversta šau- 

- »'darbininkams galvas i? buo- dytf ir vieną komunistą gū
žėmis vaiytų atgal į dirbtu- žeidė. 10 žmonių suimta, 
ves, bet darbininkai kenčia 
dantis sukandę.

Žinoma, nei vienas strri; ■ 
kas neapsiėjo be smurto iš Į 
kapitalistų pusės. Juk jų po- mirė 
licija tam tik ir stovi, kad skulptorius Pijus Wielons- 
muštų ir areštuotų darbi- kis. kuris buvo jau 84 metų 
ninkus, kuomet jie pareika- ‘ amžiaus. Jo kurinių yra be- 
lauja savo žmoniškų teisių. ! veik visuose Europos mu-

Ypač didelis buvo susire-(z’eJuose 
mimas su policija 13 spalių ___ ______ -..-TTrf,T ~
ties Arlington Mill audek- ♦ 
line. Susirinko apie 11,000 » GARDI
bedarbių, kurie išvesti iš • 
kantrybės pradėjo atakuoti ♦ tt y __ •
ir lupti visus: skebus, jų bo-s • I—I ąni TVI 1 Y* I ĮOO T*O 
sus ir net ofisų klerkus. Po- Į Į Į lt. " II Į I CL
licija, žinoma, tuojaus puolė’ J A IX
bedarbius ir pradėjo juos ’ 
stumdyt ir buožėmis daužyt.! J 
Bedarbiai buvo sugriebę du Į 
policmanu už kc jų ir jau no- j • 
rėjo mesti juos į kanalą, bet (» 
ištruko. Šį kartą jie išliko. • 
sausi, bet vakare prie tos pat' ♦ 
r1i»+»tnvA« ianni italai strei- •
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sėdi tie patys ponai, kurie;: 
minta musų prakaitu, kurie j { 
kapoja mums algas dirbtu- ({ 
vėse.

Streikui vadovauja čia net 
trįs unijos. Viena jų eina iš 
vien su kompanijomis ir po
licija. Tai Amerikos federei- 
šiai. Kita yra raudonųjų uni
ja, o trečia nepriklausoma, 
kuriai vadovauja vietinis i-

Ir teismai labai žiauriai bau
džia tuos streikierius, kurie 
priklauso prie komunistinės 
unijos, štai pavyzdis. Spa
lių 28 d. prie dirbtuvės buvo 
suimtas jaunas vyrukas, 
streikieris. Jis niekam nieko 
nepadarė, gal tik norėjo ko
kį skebą palydėt. Bet jo ki- 
šeniuje rado komunistų laik
raštį. Pasirodo, kad jis buvo 
susir inkime ir tenai komuni
stai Įbruko jam savo organą. 
Tikėsit ąr ne, teismas nubau
dė jį $125.00!

Taigi bukime atsargus su 
komunirtais. ,

“Keleivio” Skaitytojas
KOMUNISTŲ SUĖMIMAI 

į RYGOJ.

» _____ .
MIRĖ LENKŲ DAILININ

KAS.
Pereitą sąvaitę Varšuvoje 

lenkų dailininkas-

bedarbius ir pradėjo juos ’

dirbtuvės jauni italai strei- 
kieriai visgi sugriebė vieną' 
policmaną ir įmetė kanalan.

Tą patį vakarą buvo areš
tuotas 15 metų amžiaus mo
kinys ir policmanas labai 
sudaužė jam galvą. Kapita
listai sutraukė čia policiją iš 
visų aplinkinių miestelių: iš 
Lowellio, Haverhillio, Na- 
shua, North Andovero, Me- 
thueno, So. Lawrence’o ir ki
tų.

Šitie uniformuoti mušei
kos elgiasi kaip jiems patin
ka, žiauriausiu budu mušda
mi streikuojančius darbinin
kus, ir nėra kam už mus už
sistoti, nėra kam galvažu
džių sudrausti, nes valdžioje

I
H

i i I 
J 
♦ » » * t ♦ i ’ 1 

talas, darbo žmogus ir labai

SULČIŲ
5

Dabar'“Yra Kelyje

BAIGIASI—BAIGIASI—PASIBAIGĖ! tai tik
roji padėtis su Californijos Sulčių Vynuogių 

derliumi dabar. Likusioji dalis nedidelio derliaus 
‘dabar yra kelyje į marketą. Ypatingai taip yra su 
Juodosiomis Sulčių Uogų Rūšimis.

Apsriupinkite su Californijos Sulčių Vynuogė
mis dabar ir sutrinkite jas pirmiau negu bus per 
vėlu. Šiemet jus esate užtiknnti puikiausia sunkos 
rūšimi, nes uogos turi savy daugiau cukraus, negu 
bent kada per daugelį metų. „

.f. -U-
Vynuogių sunka suvartojimui savo namuose yra 

legalė.
Matykit savo pardavėją tuojaus. Šiandien kiek

viename markele ysage ros rūšies Sultingų Vy
nuogių žema kąina. *

II !

. GUGIS IŠGELBĖJO NUO
BANDITŲ S175,000.00 SLA. TURTO

Čia matome Kentucky valstijos miestą Harlaną, kar dabar siaučia aš ri angliakasių kova su kompanijų 
- galvažudžiais.

3 ŽMONĖS SU AUTOMO- KAIP 
BILIUM PRIGĖRĖ LOWE-

LIO KANALE.
Lowell, Mass. — Pereitą 

sąvaitę 3 žmonės atvažiavo 
čionai automobilium iš Der- 
ry, N. H., ir nežinodami ge
rai kelio nakties laiku nu
krito su visu vežimu į Merri- 
macko kanalą ir visi žuvo.

ičini ia ęVAR^TO in Spalių 14 d. į Pitt>buighą 
B mttii MANA 0 pribuvo SLA. iždininkas, 

METŲ PLANĄ. adv. K. P. Gugis, ir laukė at- 
Washingtone gauta zi- vykstant SLA. Iždo globėjų, 

nių. kad Kinijos centralinė pp Ragiftsko ir Januškevi- 
valdžia svarstanti 10 metų čiaus. Mat, jų buvo susitarta 
industrializacijos planą, pa-' —**-n.*s ------
našų Rusijos “piatiletkai”. 
Per tą dešimtmetį kiniečiai 
numatą išleisti $11,000,000.- 
000 mašinoms, kurių jie 
pirktų daugiausia iš Ameri
kos.

meksik6š~mokytojai
PASKELBĖ BADO

STREIKĄ.
Meksikos sostinėje 104 

mokytojai paskelbė bado 
streiką Keliatas mėnesių at
gal dėl algos ginčo jie buvo 
atsisakę eiti savo pareigas 
ir valdžia paliuosavo juos 
nuo ’viėtos. Išbuvę be darbo, 
jie dabar nustojo valgyti, _ __ ______
norėdami tuo budu atkreip-. banke. Jiedu grižo automo- 

nės akis. •

Jis buvo kviečiamas važiuot 
į Pittsburgbą automobilium 
kartu su Iždo Globėjais, ku
rie kelionėj buvo užpulti, su

mušti ir apiplėšti.

ginskui, kad adv. Gugis ran
dasi pas Mažiukną ir pasi
siūlė nuvažiuoti ir juos pa
sitikti, bet Raginskas paai
škino, kad jiedu jau turi 
mašiną susitaisę ir galį pa- 
tįs atvažiuoti, tik prašė nu-

susitikti Pittsburghe Melio
no Banke dėl patikrinimo 
SLA. bonų ir atlikimo kitų 
reikalų. Adv. Gugis išlaukė 
daugiau kaip pusė dienos ir 
vis negalėjo sulaukti globė
ju Jis labai rūpinosi jų liki
mu. i:-

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

j Bet ir buvo .kuo rūpintis. 
' Abudu SLA. Iždo globėjai, 
pp. Raginskas ir Januškevi
čius, buvo nuvykę Į Chicagą 
peržiūrėti SLA. iždininko 
knygas, o gi-įždami atgal tu
rėjo sustoti Pittsburghe ii 
kartu su SLA. iždininku adv. 
Gugiu patikrinti sudėtus S. 
L. A. bonus Pittsburgho 

ti į save valdžios ir visuome- jr kvietė kartu su
jais važiuoti iždininką Gu- 

~ gi. Bet adv. Gugis pabijojęs 
j tokią tolimą kelione važiuo- 
i........................ ~
♦ 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
« 
♦ 
♦ 
♦ 
t 
:•

♦. 13 spalių lydą apleido Chica- 
J gą ir automobilium leidosi 
»'linkui Pittsburgho. Jie suta- 
• Į rė visi trvs susitikti 14 spa- »T..

ti automobilium, nes turėjo 
vežti su savim apie $175,- 
000.00 vertės SLA. bonų pa
dėti Pittsburghe i Meliono 
banką. Taigi jis nutarė va
žiuoti traukiniu, o pp. Ragin
tas ir Januškevičius anksti

Tutintos ir Virtos 
Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai 
( K ind Žiūkai)

FRANK- 
FURČIAI

• * <7^ k.MK4Vinvi J. * Į |
jiu minėtame Meliono ban
ke.

CALIFORN1A GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.
SAN FRA NC1SC O, CALIFORNIA

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių.

VEAL- 
LOAF

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM r ACKING CO.
101 BeaconSt. ŽBradieySt.

LAWRENCE WORCESTER
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rodyti kelius, ką Bakanas ir 
padarė. Tuomet aš su p. Ka
ziu Milleriu nuvykom pas p. . 
Mažiukną, kad pasimatyt su 
adv. Gugiu ir apiplėštais Iž- < 
d o globėjais. ,

Adv. Gugis buvo labai su- 
shupinęs ir visų pirma už- ; 
klausė mus, ar mes nieko ' 
negirdėjome apie Ragins- • 
ką ir Januškevičių? Aš atsa- ' 
kiau,kad visai nesenai kalbė- ' 
jau per telefoną su p. Ra- 
ginsku ir kad jucdu su Ja
nuškevičium tuoj atvažiuos. 
Adv. Gugis papasakojo i 
mums, kad Raginską ir Ja- , 
nuškevičių buvo patikus ne
laimė kelionėj, bet smulk
menų jis nežinojo.

Ponia Mažiuknienė paruo
šė mums visiems vakarienę 
ir mums bevakarieniaujant 
pribuvo ir pp. Raginskas su 
Januškevičium. Bet p. Ja
nuškevičius dengia savo vei
dą skribele, lyg ir sarmaty- 
damas parodyt, kad jo vei
das yra sužeistais; bet vis
tiek negali to paslėpti.

Draugiška šeimininkė pa
sodina ir juos prie stalo. Ir 
nums visiems bevakarie- 
įiuojant, pp. Raginskas ir 
Januškevičius papasakojo a- 
>ie tą jų nelaimingą atsitiki- 
ną. Buvę taip: “Antradienio 

| ytmetyje apleidus Chicagą, 
.visą dieną kelionė klojosi 
kuo geriausia, nors ir lijo iki 
mes atvažiavom netoli Lima, 
Ohid, ir jau pradėjo temti. 
Bet mes norėjom pavažiuo
ti da toliau, iki didesnio mie
stelio, ir tenai nakvoti. Tuo 
tarpu atlėkė didelė, sena ma
šina, su Illinojaus blėtomis, 
ir ėmė mus lenkti už akių. 
Belenkdami užkabino musų 
mašiną ir nuvertė į griovį. 
Mes nieko nežinojom, kas 
su mumis atsitiko, nes bu
vom pritrenkti. Tik vėliaus 
kiti žmonės važiuodami pro 
šalį pamatė musų apverstą 
mašiną ir kad mes po maši
na gulim. Kaip išėmė mus iš 
no mašinos ir atgavom są
monę. tada pajutom, kad ir 
musų kišeniai iškraustyti, o 
•Januškevičiaus visas veidas 
kruvinas ir akimis nemato. 
Ir jis buvo dideliai nusi
gandęs, nes manė, kad regė
jimą bus praradęs. Bet krau
jus pas daktarą apmazgojus 
ir žaizdą apžiurėjus regėji-

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių
Produkcijos.

Advoktas Gugis pridūrė: 
“Laimingas, kad aš su jumis 
nevažiavau.”

Ir ištikro jis laimingas, 
nes jeigu, butų važiavęs, tai 
banditai butų nunešę $175,- 
000.00 SLA. turto. Dabar 
tie bonai padėti saugiai j 
banką.

S. Bakanas.
DETROIT. MICH.

IŠSIDUODA KAMBARYS, geroj 
ramioj vietoje, vienam ar dviem vy
ram. su valgiu ar be valgio. (45) 
S.D, 2252—24th st. DETROIT, MICH.

NORIU GAUT DARBĄ
Gerbiami Lietuviai, malonėkit pa

gelbėti mari’ surasti darbą, arba ku
riems reikalingas darbininkas, priim- 

it mane. Aš esu 30 metų vyras, ne
vedęs ir vieni metai Amerikoje. No
riu gaut bile darbą. Plačiau paaiškin
siu per laišką. (46)

V. D. R. 2. New Haven, Mo.

FARMOS! FARMOS!
PARSIDUODA LKt-FARMA

Viena iš geresnių Wr>rcesteč Coun- 
ty, 265 akrai žemės, daug dirbamos, 
be akmenų. 41 galva raguočių, daug 
registnictų Holstaine veislės kar
vių, 2 arkliai; visi ūkės reikalingi į- 
rankiai kaip ir nauji. 2 bamės, viena 
—82 pėdų ilgio, kita 60 pėdų, ir ge
ras tvartas dėl karvių, pieno parduo
dama kasdieną tarp 200 ir 300 kvor
tų, pieną paima nuo durų, vaikus 
veža j mokyklą, arti miestelis Ware, 
4 mailės. Gilbertville pusantros mai- 
lės. Smagi vieta, daug lietuviu ūki
ninkų. Per ūkę teka du upelukai; di
delis sodas visokių vaisinių medeliu, 
daug šieno, dėl 75 gahrijų. Parduosiu 
viską arba vieną ūkę pigiai Savinin
kas: (45)

A. TAMKUS
R.F.D. 2. M are, Man.

Tel. 1 Ring 6 Gilbertville

NORITE ŽINOT
Kaip galit gaut už DYKĄ “Mystiš- Į 

’-ą Krystalą,” su kuriuom dasižino- j 
šit savo Ateiti ir Laimę : r viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke
lias štampas paaiškinimui. Adresuo
ki!: (47)

PRACT1CAL SALES COMPANY 
1219 N. lrviug Avė.. Desk. 9,

CHICAGO, ILL.

Leon Žalimas
NAMU BUDAVOTOJAS IR 

KARPENTERI8.
Statau namus. taisau. iširiaattriaB 
ju, išpopieruoju, labai prieiaaaui 

kaiaa.
Dabar parankiausias laikas tai

syt ir statyt naujus namus, nes 
medega ir darbininkas pigus. 
Klauskite kainų. (-)

LEON ŽALIMAS
13 Lanartine st. Vereester, Man.

PAJIESKOJIMAL Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sudėji

mas iš šaknų, žievių, lapų, uogų 
ir žiedų. VALPOS Arbata yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligų, 
pūslės uždegimo ir vidurių užkie
tėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. <-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

L1NCOLN LABARATORY 
831—Sth St. Kaakegaa. III.

Pajieškau brolio Simano Kancerevi. 
čiiros. pirmiau jryveno Wbtervlict, 
N. Y., girdėjau, kad išvažiavo i Chi- 
•atrą. Kas žino kur jis randas, ma
lones pranešti arba pats lai atsišau
kia. (45)

ANTANAS KANCEREVlčIA 
28 Pcn Hollov Si., Portsmouth, N.H.

Pajieškau draugo Aleksandro Bur- 
naičio. Biliūnų iMjmo, Baisiojralos 
valsčiaus; apie 30 metų sryvena Ame
rikoje. Turiu svarbų reikalą. Kas ži
no kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia.

JOHN TVARONIS
1400% N. 9th St. St. Izoais, Mo.

Pajieškau draujro Jono Skatkausko, 
seniau pyveno Bristol, Conn., dabar 
nežinau kur. Kurie žinot kur jis ran
dasi, prašau pranešti arba pats lai 
atsišaukia.

. AUGUSTAS VALIUKAS
782—-3rd Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugų Antano Kazlauc- 
*<o ir Frano Strųpeikos, abu paeina iš 
Kauno gub., nuo Gruzdžių, Ligudų 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoje. 
Kas žino kur jie randas prašau pra
nešti, arba pats lai atsišaukia. (46) 

CHAS PETRJLA
Nt. Sold. Home Box 745, Bath, N. Y.

Antradieno vakare, apie 7 
vai., adv. Gdgis gauna te
lefoną iš Lima, Ohio. kad 
Raginskas ir Januškevičius 
buvo kelionėj plėšikų užpul
ti, apiplėšti ir sumušti. Jų 
automobilius esąs sudaužy
tas ir jie prašo, kad adv. Gu- 
gis prisiųstų per telegrafą 
$30, kad jie galėtų atvažiuo
ti iki Pittsburgho. Taigi adv. 
Gugis pasiuntė jiems tą $30 
ir pats nakčia paėmęs trau
kinį trečiadieny atvyko į 
Pitsburghą. Atvykęs į Pitts- 
burghą išlaukė iždo globėjų 
daugiau kaip pusę dienos, 
bet nesulaukė. Nuvyksta pas 
p. J. K. Mažiukną pąsitei- 
rauti, ar prttsburghiečiai 
nežino, kur randasi Ragins
kas ir Januškevičius. Bet 
pasirodė, kad ir pittsbur- 
ghiečiai da kol kas nieko ne
žinojo apie Raginską ir Ja
nuškevičių.

Apie 4:30 vai. po pietų p. mas buvo atgautas. Kaip ga- 
Raginskas pasaukė telefonu ’
S. Bakaną ir paklausė, ar

APSIVEDIMAI

ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pešt- 
garsinimus, kaip tai: pajieškojk 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skaitome 2k. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikražtj 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kains 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
tai pint pajieskojimą su paveiksiu, 
reikia pridusti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

80. BOSTON, MAM.

Norin susirasti draugę tarp 40 ir 
45 metų kuri yra prasilavinusi ir my
li apšvietę. Tur būt laisva ir blaivi, 
mylinti švarų ir ramų gyvenimų, 
mergina ar našlė, turtinga ar betur
tė. Aš esu šios šalies pilietis, 47 metų, 
laisvas ir blaivas, ir dorai užsilaikan
tis. Turiu užsiėmimą, tik reikalingą 
šeimyninkė ir draugė. Prašau atsi
šaukt ir prisiųsti paveikslą; ant rimto 
laiško atsakysiu kiekvienai Ypatingai 
prašyčiau atsišaukti iš Worcesterio, 
nes galėtum ypatiškai greičiau pasi
matyt.

STRAZDAS LONGINAS 
Station C Ros 64, Woreester, Mass.

vom nuo adv. Gugio pinigų, 
... ^i pataisėm mašiną ir var

tas nežino, kur vra adv. Gu- gaiš negalais pasiekėm Pitts-
gis? Bakanas pranešė Ra- burghą."

t



Balsuokime už adv. Bagočių 
j S.L.A. Prezidentus.

ADV. F. J. BAGOČIUS
Kuri Chicagos ir Naujos Anglijos Pažangus SLA. Nariai 

Stato Kandidatu Į SLA. Prezidentus.

Lapkričio ir gruodžio mė
nesyje bus nominacijos i S. 
L. A. Pildomąją Tarybą. 
Musų Susivienijimas išaugo 
dėka lietuvių darbininkų pa
sidarbavimui, j didžiausią 
lietuvių organizaciją pasau
lyje, bet iki šiol ją valdė be
veik išimtinai lietuviški kar- 
čiamninkai, “Speak Easy” 
savininkai, arba jų vienmin
čiai. Dėl to visokie “kom- 
pententiški biznieriai” darė 
su musų organziacija kas 
jiems»patinka, ir štai mes 
jau žinom, kad dėl jų neiš
manymo ar tiesiog neteisin
gumo, mes turime nuostolių 
apie penkias dešimts tūks
tančių dolerių ant visokių 
“mortgičių” ir, kaip Ap- 
draudos Departamentas 
mums bešališkai praneša, 
net S216.685.50 nuostolių 
ant Įvairių bondų. Tai penk
ta dalis viso SLA. turto. Ko
dėl tokie nuostoliai pasida
rė?

Atsakymas gali būt tik 
dvejopas: (1) Arba todėl, 
kad prie Susivienijimo vai
ro, kada visi tie nuostoliai 
padaryti, stovėjo tos pačios 
kategorijos vyrai. vadinami 
musų “tautiečiai” arba “ura 
patriotai”, kurie iš Amerikos 
lietuvių sukolektavo suvirs 
$600,000.00 Atstatymo Ben
drovei, suvirs $300.000.00 
Žemės Bankui, suvirs $250,- 
000.00 Progress Shoe Kom
panijai, $150,000.00 Resor- 
cino fabrikui, $100,000.00 
Galybei, $100,000.00 Audi
mo Bendrovei, $100,000.00 
Eglynui. $100,000 Garlaivių 
Bendrovei, ir tūkstančius ki
toms tų “ura patriotų” ben
drovėms. Reiškia, tie, kurie 
Amerikos lietuvius nu
skriaudė apie porą milijonų 
dolerių: tie. kurie padarė 
Susivienijimui žalos apie 
tris šimtus tūkstančių dole
rių ; tie. kurie patys nieko 
Amerikos lietuviams gere 
nėra padarę, o didvyriais ir 
veikėjais liko tik todėl, kad 
sulaukę “nekaltos senberny
stės” amžiaus apsivedė su 
kokia nors karčiamninko pa
čia ir nori toliau Susivieniji
mą valdyti. (2) Arba todėl, 
kad jie yra tiesiog neteisin
gi, nes, musų žiniomis, visi 
tie bondai, ant kurių Susivie
nijimas turi tokių didelių 
nuostolių, buvo pirkti per S. 
L. A. prezidento Gegužio 
giminaitės vyrą iš Hazleton, 
Pa. Jei butų perkami taip 
vadinami Municipal arba 
Public Utilities bondai, ku
riuos paprastai visos ap- 
draudos kompanijas perka, 
mes tų milžiniškų nuostolių 
nebūtume turėję. Taigi ki
tos išvados negali būti, kaip 
ta, kad arba tie musų vadi
nami “tautiečiai” buvo ne
teisingi, kaip ir aukščiau mi
nėtose bendrovėse, arba jie

buvo mulkiai. Ar vienaip ar 
kitaip. SLA. nariai tokios 
padėties ilgiau toleruoti ne
gali.

SLA. viršininkų nekom- 
pententiškumas yra aiškus ir 
iš to. kad kas metai jie iš
moka apie dešimts tūkstan
čių pomirtinių nelegališkai. 
o Įvairiem visai nereikalin
giems dalykams, kelionėms, 
sugaištims, legališkiems pa
tarėjams, išmokama kitas 
desėtkas tūkstančių dolerių. 
“Tėvynės” išleidimas apsiei
na taipgi apie septyni-aš- 
tueni tūkstančiai ‘daugiau, 
negu normališkai mokant 
turėtų apsieiti. O kas gali 

■ sužinoti visas kitas jų slap
tybes? Išrinkus iždininku 
adv. Gugi padaryta šiek- 
tiek tvarkos, bet jis vienas 
negali daug nuveikti, todėl 
būtinai yra reikalinga dau
giau inteligentiškų, pasi
šventusių pajiegų Pildomoje 
Taryboj. Ir tuo tikslu mes 
•ekomenduojam sekančius 
kandidatus:

Pirmininku: Adv. F. J. 
Bagočius. Jis per dvidešimts 
ir aštuonis suvirs metus yra 
iii bes Amerikos lietuvių la
bui, organizavęs ir prakal
bas sakęs dar tada, kada 
kiaušiniais ir akmenais kal
bėtojus vaišino, taip kaip 
dabar bent koki švaresni vi
suomenės veikėją šmeižikai 
iš “Vienybės” ir “Dirvos” 
pamazgomis vaišina. Jis yra 
Lietuvos liaudies reikalams 
aukavęs daugiau kaip bent 
vienas kitas žmogus, ir tuo- 
mi Įrodęs, kur jo širdis ir 
geri norai linksta. Kaipo ad
vokatas jis yra pasiekęs 
aukštesni patyrimą ir laimė
jęs didelių bylų. Kaipo bu
vęs South Boston Trust Co., 
ir South Boston National 
Banko, miliję^ainių Įstaigų 
direktorius, jis žino daugiau 
įpie “investmentus” negu 
koks nors rožančių pardavi
nėtojas ar mainerys. Jam 
beabejo nereik samdyti ir 
aikvoti tūkstančius visokiem 
“legališkiem patarėjam”, ir 
jo nieks už nosies nevadžios. 
Taigi kam Susivienijimo la
bas rupi, balsuokit už adv. 
Bagočių. Jis aiškiai yra pa
sakęs, kad jis tos vietos ne
trokšta, bet jei žmonės jį pa
šauks, jis pasišvęs ir apsiims 
tarnauti.

Į Vice-pirm. Jonas B. Gri
nius, Philadelphia, Pa. Se
nas veikėjas, buvęs Sociali
stų Sąjungos administrato
rius, dabar “Sandaros” vice
pirmininkas ir Kontrolės 
Komisijos pirmininkas. Kai
po teisingas, skrupulingas 
žmogus, jis bus didelė pa
gelba adv. Bagočiui.

Į sekretorius Dr. Vinikas 
iš Brooklyn, N. Y. Buvęs 
Tautos Tarybos Washingto- 
ne sekretorius ir Atstovybės

. 25c.

dSTf

ĮVAIRENYBES

•Kodėl nebalsuoti už p-lę 
Jurgeliutę?

Nominacijos kandidatų į 
SLA. Pildomąją Tarybą jau 
čia pat ir kiekviena srovė *jve jau 

s sau “sleitą” 
juos ji norėtų 

Susiveinijimo vai-

gyvenimą. Nežiūrint kaip 
žmogus butų išlavintas ki-

sekretorius, dabar Apšvietos 
Komisijos narys. Žmogus 
yra plačios erudicijos, nete
kęs vietos diplomatiškoj tar
nyboj dėlto, kad nesutiko 
šunuodegauti ir naktinių 
didvyrių fašistų garbinti.

Į daktarus kvot. Dr. Bro
nušas iš Baltimore. Jis yra 
daug dirbės ir rašės SLA. la
bui. ' ' . .

I iždo glob. S. Bakanas iš x 11 *__
Pittsburgho ir Jurgis Stungis Sltuo ^^ausimu
iš Chicago. Išrinkus juos, 
turėsime iždo globėjus kurie 
prižiūrės, kas su iždu daros,! 
o ne taip kaip dabar, kad 
jokios kontrolės nėra, nes 
iždo globėjai patys nieko a- 
pie apdraudos reikalus, apie 
apdraudes įstatymus arba 
investmentus nesupranta, 
nes vienas yra tiktai anglia- 
kasis, ir nors teisingas ir ge
ras žmogus, bet jei apie to
kius dalykus kaip įstatymai 
arba apdrauda nieko neži
no, tai negali turėti ir pre
tenzijų prie organizacijos 
reikalų tvarkymo.Tas pats y- 
ra ir su kitu: jaunas vaikė- 
zukas, kuriam daugiau rupi 
base bąli, negu lietuvių or
ganizacija.

Musų manymu, remdami 
viršuj minėtus asmenis, ne
padarysite klaidos, o pasi
tarnausite organizacijai, ku
rią mes visi mylim ir kurios 
gerbūviu rūpinamės.

Naujos Anglijos Progres. 
Komiteto vardu,

Vincas Anesta, 
Dr. Jonas S. Mestis. .

Ir Mmo Žodis Prie SLA. Nominaciją. KNYGOS GAUNAMOS “KĘ

i*”

jie galėtų duoti nurodymų.

ai vie- 
«LA. 
stoi. 

eteriui

pasisakysiu, 
socialistas. Taigi 

n rupi daugiausia tas 
kandidatų “sleitas”, kurį iš
statė Chicagos SLA. veikėjų 
konferencija, būtent: 

Bagočius Į prezidentus, 
Grinius į vice-prezid entus, 
Gugis į kasininkus, 
Vinikaę į sekretorius, 
Bronušas Į daktarus, 
Bakanas ir Stungis i ka

sos globėjus.
Nors iš viso šito sąrašo y- 

ra tik trys asmetays artimi 
socialistams, tečiaus aš sto
ju už visą sąrašą, išskyrus 
vieną p. Viniką. Prieš jo as
menį aš irgi nieko neturiu. 
Kaip asmuo, jis yra džentel- 
manas. Bet į SLA. sekreto
rius aš už j| nekuomet ne
balsuosiu ir patariu kitiems 
nebalsuoti.

Kodėl!
O štai kodėl. Susivieniji

mo sekretoriaus pareigos y- 
ra be galo sunkios ir painios. 
Sekretoriaus ofisas yra tas 
aparatas, kuris veda ir kon
troliuoja visą organizacijos

ATITAISYMAI.
PITTSBURGH, PA.

“Keleivy” ir “Naujieno
se” tilpo aprašymas reko
menduojamų kandidatų į 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Tarpe rekomenduojamų 
kandidatų ir aš esu stato-į 
mas kaip kandidatas į Iždoj 
globėjus. Apie mane ten pa-; 
sakyta, buk aš esąs SLA. 3- j 
čio Apskričio pirmininkas ir' 
organizatorius. Čia yra pa-' 
daryta klaida, kurią aš šiuo-1 
mi noriu atitaisyti, kad iš
vengus nesusipratimų ir ne
smagumų. Visų pirma turiu 
pasakyti, kad dabartiniu lai
ku aš nesu SLA. 3-čio Aps
kričio pirmininkas, o tik or- 
gaizatorius ir organizato
riaus pareigas einu jau antri 
metai be pertraukos. Pirmi
ninko pareigas SLA. 3-čiam 
Apskrityje šiais metais eina 
p. Jonas Rūkas. Taigi kar
tais netik p. Rūkas, bet ir ki
ti SLA. 3-čio Apskričio dar
buotojai gali pamislyti, kad 
aš sužiniai esu tituluojamas 
kaipo 3-čio Apskričio pirmi
ninkas dėl didesnės mano 
garbės ir agitacijos už ma
no kandidatūrą. Kad to ne
būtų. aš viešai pareiškiu, jog 
tai yra klaida. Tas praneši
mas buvo padarytas be ma
no žinios ir sutikimo, ir todėl 
aš jį šiuomi atitaisau.

Kas link mano darbuotės 
SLA. 3-čiame Apskrity, tai 
aš buvau vienas to Apskričio 
sumanytojų ir tvėrėjų. Dirb
damas 3-čiam Apskrity per 
17 metų, esu buvęs jo pirmi
ninku, sekretorium, organi
zatorium ir dalyvavęs įvai
riose komisijose.

Dabar aš sutikčiau butiir 
iždo globėjas, jeigu SLA. 
nariai to norėtų. 3

S. Bakanas.

BROOKLYN, N. Y.
“Keleivio” No. 44 kores

pondencijoj iš Brooklyno Į- 
vyko stambi klaida. Pabai
goj antro paragrafo sako
ma : “Kalbės geri kalbėtojai, 
kurie jau daugelį kartų yra 
kalbėję lietuviams kriau- 
čiaums, ypatingai laike di
džiojo 1931 metų streiko.” 
Turi būti ne 1931, bet 1913-

| tų metų didžiojo Brooklyno 
i kriaučių streiko, nes šiais, 
1913 metais Brooklvno 
kriaučiai jokio streiko netu
rėjo, tad ir jokie kalbėtojai 
jame nekalbėjo.' V. M.

Krovini Įvykiai 
Meksikoj.

Iš Meksikos atėjo papildo-' 
mų žinių apie kruvinus įvy
kius Tlapaeoyano miestely, 
Vera Cruz valstijoj, kur baž
nytinių fanatikų buvo už
muštas miestelio burmistras 
ir 13 kitų žmonių. Sužinojęs, 
kad fanatikai ruošiasi pulti 
miestelio valdybes namą, 
burmistras sušaukė visus 
tarnautojus ir valdininkus, 
kad organizavus apsigyni
mą. Apie 50 ginkluotų fa
natikų apgulė rotužę ir per 
visą naktį į ją šaudė, bet į vi
dų įneit negalėjo, nes iš te
nai šaudė burmistras su sa
vo padėjėjais. Pagalios už- 
puolikai įmetė į rotužę kelia- 
tą bombų su raudonais Čili 
pipirais. Šitų pipirų dusina
mi burmistras su savo žmo
nėmis pradėjo bėgti Į lauką, 
ir jiem bėgant fanatikai nu
šovė 13 žmonių, tų tarpe ir 
patį burmistrą. Manoma, 
kad šitai skerdynei vadova
vo kokid nors kunigo ranka. 
Mat, kunigai tenai keršyja 
valdžia^ kam suvaržė jų 
biznį.

ŽVĖRIŠKAS MOTERŲ 
KERŠTAS.

Vokietijon Vieno ūkininko 
žmona ABekė savo vyrą tu
rint melhlžę, jauną mergai- 
tę.Laike vieno mergaitės na- 
simatymo su Ūkininku jo 
žmoną & savo seserimi puo
lė mergaitę, nuplėšė jos dra- 
bužitft ir pripylė karstos 

►ji Tam “dar- 
fr ūkininkas, 

m ! suvedžiotojas. Jis
griebė nelaimingą mergaitę 
ir |metė ” 
kentė;' 
tis 1 
suimti.

Bet kas bus, kuomet iš
rinksim visą Poldomają Ta
rybą iš naujų žmonių? Juk 
tada galės sugriūti Visa or
ganizacijos tvarka!

Tai ve, kodėl aš sakau, 
negalima Į sekretorius rinkti 
p. Viniko. Nei jo, nei kito 
naujo.

Kuomet visa dildomoji 
Taryba norima išrinkti iš 
naujų žmonių, tai sekreto
rius būtinai tari pasilikti se
nas. Todėl aš stoju už p-lę 
Petronėlę Jurgeliutę.

Chicagieciai sako, kad jie
nusistatę nerinkti nei vieno art
tų viršininkų, kurie dalyva- 
vo davime Deveniui pasko-ĮnSo. Vertėtą 
los ir pridarė Susivienijimui j ..........
sunkių nuostolių. O kadangi Į j 
prie to prigulėjusi ir p-lė 
Jurgeliutė, tai jie ir ją stato 
i šalį.

Bet mano akimis žiūrint, 
toks nusistatymas yra vien
pusiškas. Paskolų davimas 

. —ne sekretoriaus reikalas. 
’ Tam yra SLA. advokatas, 
. prezidentas, iždininkas ir iž

do globėjai. Jeigu jie nutarė 
duoti Deveniui $25,000 ant 
tokio namo, kuris tų pinigų 
nevertas, tai jų kaltė, o ne 
sekretoriaus. Kitaip sakant, 
čia kaltas p. St. Gegužis, 
adv. Lopatto, buvusia iždi
ninkas T. Paukštys ir buvę 
tuomet kasos globėjai. Visas 
morgečių popieras turėtų 
peržiūrėti ir užgirti arba 
atmesti advokatas, nes tai 
advokato, o ne sekretoriaus 
darbas. Jeigu SLA. advoka
tas šito nedaro, tai aš visai 
nesuprantu, kam tada jis 
musų organizacijai reikalin
gas.

šiaip ar taip, ateity tokių 
incidentų daugiau turbut 
jau nebeturėsime, todėl nėra 
reikalo bijotis, kad p-lė Jur
geliutė padarys daugiau 
nuostolių. Ji yra darbšti 
mergina, gerai susipažinus 
su SLA. reikalais, ir yra pa
darius daugiau jai gera, ne
gu kas nors kitas. Pavyz
džiui, ji įregistravo Susivie
nijimą Massachusetts valsti
joj, ko negalėjo padaryt nei 
adv. Lopatto, nei kiti “tū
zai”.

Taigi, jeigu norime, kad 
SLA. mašinerija neišeitų iš 
lygsvaros, palikime p-lę Jur
geliutę vietoj.

Į prezidentus balsuokime 
už adv. F. J. Bagočių, į vice
prezidentus remkim Joną 
Grinių; į iždininkus geriau- 
sis kandidatas yra adv. K. 
Gugis, o iždo globėjų vieton j 
geriausia tinka senas SLA. į 
veikėjas S. Bakanas ir Stun
gis. SLA. Rėmėjas.

SALIAI, KURIE
IŠSIVYSTO l 

PNEVMONIĄ

Tf i *l~* Ir mHamsdjM-kny
goje telpa daugybė naują, labai gra- 

ita i» juokingą monologų ir deldama- 
djų. Vtaokioe temos: darbininkiškos, 
rovottucionieriškos, tautiškos, humo- 
rištiška* ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 

« apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt Antra pagerinta lai-

Nojus galėjo rariifleti į kelias die- 
viso veislių gyvūnus, kuria gyvo- nTifataėta po riU žemės kamuolį! 

Kaip jis galėję tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti! Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų! Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
ii Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
jr kitų veislių žmonės ? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti joki* kunigas, yra nuosakiai n 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be gale įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki gido. 
Kaina ............................................
Amerikos Macochaa. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papjo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.................  10e>
Kunigą Celibatas. Išaiškinta kunigų

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
rį*, dukteris ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovrnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. ............ 25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki Šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina.........................  25c.

netė ją | šaltą upeli. Nu- 
tėjugios mergaitės padė- 
labai rimta. Kaltininkai

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo
mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikališkas išradimas jr 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo ligyapimtą-,odą 
ir sulaiko gemalų augimą.

Iš visą gnomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos. autoritetai, kai
po vieną iš geriausią Wstų 
pastovaus kosulio, šalčio rr kitokių 
gerklės nesveikumų. Creomulsion tbri 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo imitaci
ją I. uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir

Lapkričio mėnesy Pietų- 
avijoj Ims renkamas parla-1

ją JT 0 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokią garicHa ligų kitokiose 
formose, turinčių bendri Veikimą su 
kvėpavimu. Jis yra labai gerasdėl 

šalčio ar “fla”. rtnfgtts sugrąžiname 
jūsų kosulio ar saTčio nepalen- 
i vartojant jį taip, kaip nuro- 

aptiekorių.
(aPK)

Slavijoj Ima renkamas parla- sutvirtinimu sutemo* po blogo 
mentaa> diktatūra jau at- j 
šaukta. Naujas parlamentas 5™%, .
susirinka 7 gruodžio. K1“sk,t *-* *



oja Kiniečius.
LIETUVOJE

sukapojo vyrui

Valerija.

UŽMUŠĖ KOČĖLU.
Kaune Fridrichas Juozas 

susibarė su Povilu Seilių, 
kirto jam su kočėlu per gal
vą, tuo padarė sunkų sužalo
jimą ir antrą naktį Seilius 
mirė. Už tai apyg. teismas 
nubaudė 3 met kalėjimo ir 
iš jo priteisė 5000 litų žmo
nos ir vaikų išlaikymui.

Kalėdą Ehkanijo^
Išplaukia iš New Yorko

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Gruodžio 2 d. S.

M. L. “GRIPSHOLM” 
Gruodžio 8 <L š. ii.
Pareikalaukite specialių 

Kalėdinių cirfculiorių.
Informacijų ir Laivakorčių kreip

kitės pas savo arentų arba i 
SVVEDISH AMHtlCAN LINE, 

10 Statė St., Beatos, Mass.

TRYS ŠŪVIAI IŠ PIKTU
MO.

Skuodo miestely turgavie-

Kaune Vaičiukienė Vero
nika buvo kaltinama, kad 
miegantį savo vyrą apipylė 
verdančiu vandeniu ir pa
darė sunkų kūno sužalojimą. 
Apyg. teismas nubaudė 3 
mėn. paprasto kalėjimo.

KAUNO APIELINKĖJ SU
IMTA GAUJA PLĖŠIKŲ. 
Kriminalinė policija suse

kė vagių gaują, kurie orga
nizuotai veikė Kaune, Jona
voj, ir Kėdainiuos. Pas juos 
rado voątų auksinių, sidab
rinių ir kitokiu brangių daik
tų. Išaiškinta jų padarytų 18 
vagysčių. Gaujos dalyviai 
Paškevičius, Ambrazevičius, 
Kazakevičius, Ražanauskas 
ir Andruškevičius padėti ka- 
lėjiman; jie kelis kartus 
bausti už vagystes, gi Dra- 
vonas paliktas policijos prie
žiūroj.

Drazdausku pasidalijo pu
siau. Be to, Repšys nusipir
ko naują kostiumą, batus, 
skrybėlę ir k., tačiau policija 
jauniems keliautojams pla
nus suardė.

tuves, 7 svirnus, o be to, ir,trimis šūviais iš revolverio 
Šiaulių apskr. išplėšęs dvi sunkiai sužeidė pik Petrą 
parduotuves. Gurecką, Truikinų kaimo
* f a • T V g • • •

DIENAS PER OKEANĄ! 
akinsią Kelionė per HAVgfc MiUMiaris Lrivab,
E Nov. 14 (Non) Dec. 11 (įePJI.) 

ri P. M.) *J«n. 15(12*5 A. M.)

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok nt bile Patrakime, sene ar 
naejo, Didelio ar Mažo ir Jos busite

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Novogrodelrivi. — Ačiū ’ 
draugui už money orderį ir 
už patarimus bei linkėjimus 
redakcijai

UKMERGĖJ DAUG VAL- piratv nagams apsauga. 
KATVlRPAMBtUV. i s^t

Ukmergei esama labai jums nfr®,ks ***** .sus,žeisti Pirš- J 11 z M “i nagus, kadangi naujos ir pagerinti 3Ug valkatų vaikų n* pamir tos rūšies “cellophane” popiera apvy- 
šėlių. Tokie vaikai suplyšę ir P*®?”10 i*8 suteikiaJums apsauga, . r x - kartu su padžiovintais cigaretais. Šisapskretę vaikščioja gatve- pagerintos rūšies apvyniojimas turi 
mis, O kai pamato Švariau geras ypatybes : viena, tai palai-

• • - ko cigaretus šviežiais, o kita tai—apsirengusi žmogų, pradeda lengvas pakelio atidarymas. Reikia 
sekti paskui ir įkiriai prašyti £k palaikyti vienų galo užlenkimų, o 
pinigų. Jie yra baisiai iš- 
tvirkę ir nemandagus. Jei pirmyneigos žingsni modemiškame 
kas neduoda jiems pinigų, 
jie pradeda koliotis ir įvai- t“ «ąvo išimtinu džiovinimo budu, 
riuiicioi fvAintic O siiai- ultra-violetinius spindulius.1 įaUSiai tyClOvlS.. LJ J61 SUSI- Tam tikri gerklę draskantieji 
renka pinigų, tai juos išlei- mikalai, kurie randasi kiekviename 
d^žia nqnirn«fimQ ir kitiems !®™kos Iape’ džiovinimu tampa pa- QZ13, papirosams ir KltlCIRfi salinti ir būna parduoti chemikalų iš- 
niekniekiams. Ypač tokie dirbėjams, šis pagerintos rųšies pa- 
vaikai mėgsta būti autobusų
Stcty. Čia būna daug prava- apsunkina pakelio atidarymų, 
žiuojančių žmonių, iš kurių ~ ~ ~----------------------—
jiems pasiseka išvilioti pini- ■ (jrčlCl&USl

Be to, Ukmergėj esama I PASAULY LAIVAI 

keleto pamišėlių. Vienas jų ■ mmss — aa 
vra VI. Pečiura, kuris vaik- ■ KKEAAEInI 
scioja miesto sodne ir kalbi- ■ 
na nepažįstamus žmones. ■ ĘĮ ĮP^^P A 

Kartais pasigėręs pradeda ■ 
sukauti, sakyti įvairias kai- ■ ***
bas ir kabintis prie žmonių. H perCtarboarg—6d.perBremen 

Dar yra keletas tokių ne- ■ Tt 7 dienos i Lietuvą 
sveikų žmonių, bet jie ra- ■ 

skarmalais, bet praeiviams ■ «BJU S 
nieko nedaro. . , ■ nos j abi pusi dabar galėję.

Tai vis skurdo vaikai. ' H Informacijų klauskit

___________ • I

UŽSIMUŠĖ KASDAMAS 
BULVES.

Radviliškio valsčiaus ūki
ninkas Sipas išėjo arti bul
vių. Varė jau paskutinę va
gą, tik staiga arklas atsitren
kė į akmenį, o nuo to ranke
na esanti prie arklo, smar
kiai sutrenkė Sipui pilvo plė
vę, kuri matyt nuo tokio 
staigaus sutrenkimo truko. 
Po pusvalandžio Sipas jau 
gulėjo negyvas.

mirė.
Muštinės kilusios dėl as

meniškų dalykų.
Motiejūnas suimtas.

NAMUS PALIKO TUŠ
ČIUS, TAI KAŽKAS

IR LIETUVOJ ATSIRADO 
į “KLIUKSŲ.”

Jie išdegutavo merginą ir 
BHHR| pritaisė “dzinguliukus”.

N. Elminkų kaime, Utenos 
apielinkėj, vienas ūkininkas 

O|£mE turėdamas žmoną su penke- 
«wR tu va&y> šešta susilaukė iš 

tarnaitės. Prikalbėtas tar- 
naitės jis išvarė žmoną ir 

Pi ?yveno su tarnaite. Vietiniai 
gyventojai, nepatenkinti to- 
kiu reiškiniu, sumanė iškrės- 
ti šposą. Keletas bernų, apsi- 

EEH rengusių moteriškais dra- 
z, ' bužiais, pasidarę kaukes ir

pasiėmę pakulų teptuką ir 
B deguto kubilą, merginą iš-
S' degutavo. Norėję dar padeg-
iBFiiSB ti, bet ji pasprukusi pro lan-

Maža to, sumanė savotiš- 
kus džinguliukus, kuriuos li- 
P*na ant stulpų ir dainuoja- 

I Tuos savanorius “doros 
gynėjus” teismas tinkamai 
nubaudė.

SVEIKATA
*^TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
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Į Vietinės ŽiniosĮ

*

Wellsas pašiepia amerikonų Policmanai apiplėšė gengs- 
pasitikėjimą Dievyi. terius.

Žymusis Anglijos rašyto
jas istorikas H. G. Wells, 
kuris šiomis dienomis lan
kėsi Bostone, skaudžiai už
tepė per nosį -kunigams ir 
davatkoms. Jis pašiepė A- 
merikos patrijotus už per 
daug didelį jų pasitikėjimą 
Dievui. Sako, Amerikoj dau
gumas mano, kad Dievas 
jiems viską duos, nepaisant, 
kaip bejėgiai dalykai butų 
tvarkomi. Jis taipgi pastebė
jo čionai, kad produktų ga
mybos tobulinimas vis dau
giau ir daugiau žmonių iš
meta iš darbo. “Man sako”, 
pareiškė Wells,” kad Dievas 
duos žmonėms darbo. As 
tam netikiu.”

Sulyg jo nuomonės, Ame
rika turėtų daryli taip, kaip 
ir “kiekviena kita pasaulyje 
moderniška valstybė,— žy
miai padidinant visuomeni
škus darbus, naują namų 
statybą, miestų perbudavoji- 
mus ir tt., kad suteikus be
darbiams užsiėmimo.”

šiomis dienomis buvo už
pultas South Bostono gengs- 
terių lizdas ant Broadvvay. 
Buvo išdaužytas jų kliubas 
ir tajerų krautuvėlė, kuri 
randasi prie to kliubo. Tenai 
susirinkdavo taip vadinama 
Gustino gengė. Sakoma, kad 
du policmanai ir vienas gir
tas civilis asmuo įsiveržę į tą 
bomų lizdą iššovė kelis kar
tus į žemę ir ginklus atkišę 
išvaikė šeimininkus ir sve
čius. Pasilikę vieni, jie darė 
tenai ką tik norėjo. Išeida
mi sudaužė radio imtuvą ir 
kitus rakandus. Kai polic
manai šeimininkavo viduje, 
tai vienas civilis asmuo sėdė
jo policijos automobiliuje ir 
laikė per langą iškišęs šautu
vą į kliubo pusę. Policijos 
vyriausybė nieko apie tą už
puolimą nežino, vadinasi, 
policmanai padarė jį be sa
vo viršininkų žinios, turbut 
pasinaudojimo tikslais. Poli 
ei jos vyriausybė dabar vede 
tardymą ir nori susekti kai * 
tininkus. Gengsteriai nieke 
apie tą užpuolimą ant jų liz
do nesako, nes bijosi įkiiifti 
Jie žada patys tuos polic 
manus nubausti.

Kaip atrodo rusų perstaty
tas “Mėlynas Paukštis?*
Pereitą snbatą Bostonu 

Symphony Hali buvo per
statytas Yašos Yušnio “Mė
lynas Paukštis”, arba rinki
nys anosios rusu liaudies 
vaizdų muzika ii- gyvais pa
veikslais. Tai nėra tas gar- 
susis Maeterlincko veikalas, 
bet gal tik jo pamegdžioji- mergina to< meilės negavolr 
mas, vienok jis gana įdomus dabar Skėlė skandalą. Ji 
ir žavejantis. sako, kad Biovvn prižadėjęs

Penstaty mas susideda iš a- prpiršti ją majoriui Curiey 
pie 15 skirtingų, scenų, ku- už pačią ii- . ž tai ji sumokė- 
rių keletas yra reprodukd- jo jam tiek pinigų. Vienok 
jos kompozitoriaus Čaikov- piršlys nieko šiame reikale ir atėmę iš savininko' $250 
skio kurinių ir Jaroščen^os neveikė ir \ isiškai nebandė pabėgo, 
piešinių, o viskas kita vaiz-. su majoru ‘ meilės derybas“

pradėti.
Brown areštuotas. Jo ad

vokatas tviitina. kad nieko 
Današaus Brown nėra ža
dėjęs, o pinigus gavęs tiktai 
kaipo paskolą biznio reika
lams. Mergina griežtai lai
kosi savo pareiškimo. Sako: 
“Aš tikėjausi ištekėt už ma
joro Curiey. nors jis manęs 
niekad nėra matęs. Šiuo tiks
lu ir pinigus aš sumokėjau 
Brownui. Dabar kaip ten ne
būtų—apsimesiu su Curiey 
ar ne, —bet aš jį visvien my
liu ir bučiau jam gera pati.”

Pardavė ma ore Curiey 
jo žinios.

Sykį kaži -ts pardavė vie
kam žiopliu r

Nori numušti statybos 
darbininkų algas.

, r_______  , Tarp statybos darbininkų
Boston Com- unijų ir darbdavių atstovųnam žiopliui

mon parką, o dabar tūlas kelinta sąvaitė eina derybos 
Brown iš Durehesterio par- dėl algų. Darbdaviai spiria 
davė turtingai senmergei,. unijas, kad jos pačios nusta- 
Barbarai Donough, majo- tytų mažesnes algas darbi
no Curiey meilę ir gavo už - ------------ -
tai $1,400.0 >. Tik nabagė

ninkams. Bet unijos nenori 
pačios algų mažint ir prie su* 
tarties su darbdaviais vis ne
prieina.

Ant Bennet streeto, Bosto
ne, 3 banditai užpuolė Gal
ėsi mozajikos ir koklių ofisą

Ką policija išgabeno iš 
“Darbininko” namo?

Pereitos seredos vakarą 
prie “Darbininko” namo su
sirinko didžiausia minia 
žmonių ir visi stengiasi pa
matyti, kas ten atsitiko. Ei
damas pro šalį, sakau, reikia 
ir man pasižiūrėti kas čia at
sitiko. Tuoj pamačiau poli
cijos vežimą. Klausinėju, 
kame dalykas. Kiekvienas 
vis kitaip atsako. Vieni tvir
tina, kad policija surado di
delį munšaino bravorą ir 
dabar ardo katilus. Kiti sa
ko, kad musų tvarkos sargai, 
matomai, radę gero štofo 
patys tuština jį ant vietos, 
tai nereiks tiek daug išnešti. 
Kaip ten nebuvo, bet ėmė 
gana ilgo laiko iki policma
nai pasirodė. Vežimas tapo 
užpakaliu pristumtas visiš
kai prie durų, kad nebūtų 
galima pažinti ką jie su sa
vim išsives. Žingeidautojai 
pradėjo per galvas viens ki
tam lipti, kad pamatyti kam 
čia duodamas “raidas.” Ko
kia tai leidukė sako, kad po
licija vežasi zakristijoną. 
Kita užginčina.—sako, čio
nai zakristijonas negyvena. 
Kiek aš mačiau, tai buvo 
jaunas vyrukas, kuris žaibo 
greitumu įspruko policijos 
vežiman ir tiek mes jį tema- 
tem. j . . . . -. - ..

Bevežant, • vienas senyvas susiprasti, kad iš to jienr 
anglas pareiškė: 
tock the young priest away” į 
(jie išvežė jauną kunigą).' 
Kas ten nebūtų, vistiek išve
žė iš “Darbininko” namo.'

Sklokininkai džiaugiasi.
Vietiniai sklokininkai ga 

vo nuo Opozocijos Centre 
Komiteto pranešimą, kac 
jų nauja gazieta neužilge 
pasirodys, nes jau įsisteigi, 
savo spaustuvę Brooklyne ii 
Pruseikai labai sekasi dole
rius medžioti tai gazietai.

Pranešime nurodoma, kac 
“Laisvė” ir “Vilnis” pasta 
ruoju laiku labai nervuoja 
si ir be galo meluoja. “Vil
nies” jubilėjus labai prasta 
pavykęs. Sako, žmonių naši 
mokėjusių įžangą buvę laba 
mažai. Esą. prasčiau jau ne 
galėjo būti. Brooklyne. Nev 
-Jersey valstijoj ir PhiladeI 
phijoj iš konferencijų kuria 
šaukia bimbiniai, nieko neiš 
eis, tik rezoliucijos. Brook 
lvne bimbininkai neturi įta 
kos nei kriaučiuose, nei kliu 
buose.

Sklokininkai džiaugiasi 
kad jų buvusiajn didžiau 
šiam dvasios vadui Bimba' 
visuomenė atsuko nugarą if 
visų pusių. Man rodos, a’ 
tai nebus tik pradžia gak 
visiems musų bolševikams 
neišskiriant ir pačių skloki 

; ninku. Žmonės jau pradeda
• A.* 1 1’^4- •• 3'

dai iš rusų gyvenimo, kaip 
“Pasikalbėjimas aplinkui 
samovarą”, “Velykos Rusi
joj”, “Volgos sielininkai” ir 
įam panašiai.

Reikia pripažinti, kad vis
ikas perstatoma grynai dai- 
liškai, be jokių propagandi
nių priemaišų. Ypač gero 
spūdžio daro harmoningos 
dainos, simfoninė orkestrą 
ir scenerijų įtaisymai. Daug 
entuziazmo sukėlė ir jų pro- 
resionalė pora šokikų. “Ba
jorų šokis”, “Kazokas” ir 
keletas kitų klasikinių šokių 
susilaukė gausių publikos 
plojimų.

Yašą Yušnį galima lyginti 
maždaug prie musų lietuviš
ko artisto Vanagaičio. Jis ir 
iktorius juokdarys, ir gud- 
•us scenos diplomatas. Skir- 
umas yra tik tame, kad Va
nagaitis veikia veik išimti
nai tarp lietuvių, o Yušnis 
ina tarptautine plotme, 
tžvaldydamas pasaulinio te- 
įtro sferas ir jo publiką. Jis 
priverčia gėrėtis rusų daino
mis net tuos žmones, kurie 
įei žodžio rusiškai nesu
pranta. Ir šiame vakare, 
cenerijų mainymo laikotar
pyje Yušnis užkomandavojo 
visą publiką dainuot rusiš
kai. čia pat sumokindamas 
;ą. pirmiausia žodį “da” 
'taip), ir tuojau kitus. Tas 
abai pakelia rusų dailę sve- 
imtaučiu akyse. Vienok bol- 
evikams, kaip man atrodo, 
iuomi perstatymu niekuo 
lepasitamauta. nes iš šian- 
lieninės Rusijos gyvenimo 
liekas neparodyta.

Matyt, artistai dar caris- 
inės Rusijos teatro auklėti- 
įiai ir svarbiausis jų tikslas 
ra “bepartyvis menas” ir 
)iznis.

Reikia stebėtis, kad publi
kos susirinko labai daug ir 
lidžiumoj vis rusai. Mačiau 
kelioliką ir lietuvių. Taigi, 
^alima spėti, kad pelno ren
gėjams atliks. Rep.

FARMOS-NAMAI 
BIZNIAI .

KARMA. 27 AKRAI žemės su nar 
i-. e i<> kamb-'riu su vonū
skalbynėms, šiltu vandeniu, elektrė 
šviesoms ir telefonu, didelė barn 
gr*r?džius, vištininlcai ir kiti budinka*’ 
visokių vaisiniu medžių sodnas; pri 
gero kelio ir tiktai 1 mvlia į miest 
Kaina tiktai $5,500, su vienu arkliu > 
karve ir keletą vištų. x

SOUTH BOSTONE ARTI BROAT 
WAY. tik už 31000 galima pirkti tr 
ju šeimynų namas, 11 kambarių s 
elektros šviesoms, gasu. ir atskirai 
kiekvienai šeimynai toiletais. taipf 
didebu daržu Rendos neša $48 mene 
sy. Tokį bargenų retai galima gaut.

KRAUTUVĖ MODERNIŠKA, pr 
čiame centre South Bostone, parduc 
dama mėsa ir visoki kiti valgoir 
daiktai, gerai įtaisyta su elektros šal

— ... .. , dytuvu (refrigerator); biznio $600 siVentos įdėtas radio tubon vaitėj. Dėl geros priežasties parsi 
uždegė namą. duoad tik už $2,700.

. ' Turime didelį pasirinkimą įvairi
Pereitą nedėldieni South farmų, namų ir biznių ant pardav 

Bostone ant Emerson streeto ,mo; teipgi maino,ne namus act f?- 
K11O gaisras. Pasirodo, kad tokiu nuosavybių. Platesnių infornu 
tūlas William Rccher įdėjo X uSku^s ypatlškai> u’"™

J. BALUŠAIT1S. Agentas 
BOSfON REALTY TRUST 

317 E Street, prie Broadway 
So. Boston, Mass. 

Telefonas South Boston 2732

mu, farmas ant namų, biznius ant ki
t 

telefoni

į radio tūbos socketą vari
nį centą, norėdamas tuo bu-' 
du pagerinti savo imtuvą. • 
Pasidarė sprogimas. Elektra 
išardė sieną ir uždegė namą. 
Ugniagesiai gaisrą užgesi
no.

Quincv mieste Stasys Paš
kevičius pereitą nedėldieni 
sužeidė peiliu Joną Romans- 
kį. Paškevičius areštuotas ir 
pastatytas po S 1.000 kauci
jos.
REIKALINGA MERGINA

Prie namų darbo. Patogios saly- 
yps. Kreipkitės:

J. B. GAILIUS
*17 E Street, Sou’h Boston’.* Mass.

PARSIDUODA PEČIUS
Geras •‘ccrmbination" pečius, kūri

namas anglimis arba gazu. Tikrai 
•>uikus bargenas, už žemą kainą. Pa
laukit vakarais po 6:30. (46)

Telefonas Arlington 2214-M

t
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NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
Mes užlaikome eiaokią Vaiatą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo. Reumatizmo, Slaptingą 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musą 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Beg. Aptiekorim) 
1M DORCHESTER STBKMT, 

Kampas Broadvay, 
sa BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 8799.

r *

PH1LC0
SUPERHETERODYNE

KABY GRAND Modelis T
I Tūbą, su visom t u b 
ir viena nauja
Pentode Spėkos Tūba
Gaujas Elektrikinis-Dynamic Kal- 

bys. (4 Screen Grid).Puikaus Ame- 
kos Juodo Vainuto Kabinetas. 

Vrch “V” — pritaikytas Oriental 
medis. Balso kontroliuotojas ir ap
riestas Stočių Rekorduotojas.
GERIAUSIAS Už TUOS PIN’l- 

;us RAMO. Ateikit pasiklausyt 
.aip aiškiai jis perduoda muziką.

GEO. MASIL1ONIS
377 BROADVAY,

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA
BUCERNE

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sos visuomet šviežios
Pigiai šviežią diegų—Chop Saey. 

China Bey Soy Saace 
Lietnviški skilandžiai ir ete- 

Visokį tavorą pas mus galite gsot 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
8TRAND CASH MARKET 

831 BROADVAT, SO. BOSTON.
• Telefonas: Sa. Bastos SM1.

PI
IIi

GYDYTOJŲ ADRESAI

A. J. We*t, M. D.
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
V&l&ndos:
Nuo 2 Ud 4 A. nuu 7 iki 9 vok.

478 GALUVAN BOULEVARD
DORCHESTER, MASS.
Telefonas Tulbot 0847

Dr. J.-C. Landžius
\ (SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADVAY, 

SO. BOSTON, MA8&
TdefmM Btetea 2712.

Vidarią Ligų ištyriau
X-Ray; O8m ir Plurią 
Ultra-viotetiBiM spiadalfate.

VaiMdM: mm 2—4 ir 7-A

Muzikos Mokykla 
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir i 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)
VALENT. PALTANAVIČ1UTĖ 

912 E. Broadway, S. Bastsa. Maas.

t.

Telefonas: U oi ventily 4698

K.I.UMPA.M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASSACHUSETTS AVĖ. 
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass.
Ofiso valandos: 

nuo 2 iki 4 ir mfo 7 iki 9.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

*

“Thev jokios naudos nėra. Rep

Giria lietuvius kaipo 
footbolo lošikus.

  South Bostono “Inąuirer” 
Tačiau “Darbininkas” nieko sako, kad lietuviai yra ge- 
apie tai nepaskelbė. Turbut riausi footbolo lošikai, štai, 
buvo labai artimas jo gimi- šiomis dienomis Fordhamc 
nė. *._________ Rep. < komanda lošė su jėzujitų

-------------- i Bostono Kolegija. Jėzujita 
Automobiliai šįmet užmušė buvo suvaryti ožio ragan, ii 

699 žmones. j “Inąuirer” sako, kad dau-
Automobilių registracijos gilusia prie to prisidėjo Juo- 

viršininkas Ryan išleido pa- Zapustas, jaunas South 
reiškimą, kuriuomi įsakoma Bostono lietuvis, kuris lošė 
važiuotojams būti atsarges- su ; ordnamo tymu, 
niais, ypač dabartiniu ru- Ant galo anglų laikrašti? 
dens laiku, kada lietingi orai sušunka : Ar ne šauniai tie 
ir nukritę medžių lapai daro lietuviai losią footballą. 
pavojingesnius kelius. Pa-’J^^tone jų pilnas laukas, 
reiškime kreipiama atyda į PĮanskis, Busmanas, Valys, 
tai, kad spalių mėnesy už- Pieculevičius— tai vis lietu- 
rekorduota 81 mirtis nuo au- vlai- _______
tomcbilių nelaimiu. Išviso Majoro ..pirtly,.. gavo metu, 
užmuštų šįmet skaičius yra , kalėjimo 
699.

Trys vaikėzai išplėšė mote
riškei $572.

Šio pdnedelio rytą ant Co- 
lumbia Rd. 3 jauni vaikėzai 
užpuolė realestatininko Wa- 
ttendorfo moterį ir išplėšė iš 
rankų krepšį su $572. Bet 
kai policija vieną tų bandi
tų vėliaus sugavo, tai kiti nį ežinia kas išvogė dinami- 
nusigandę atnešė tą krepšį tą. Policija dabar 
su visais pinigais ir įmetė ’ ’ ’
savininkei pePduris.

Lapkričio 6 d. kaip 7:30 
zakare Lietuvių Salėj kalbės 
J-ras F. Puskunigis, kuris 
įesėnai grižo iš Lietuvos. 
Prakalbas jam rengia Eko
nominis Centras. Kalbės a- 
pie bizni. Įžanga nemoka
ma.

Įneinant Į tunelio stotį 
ant Battery st buvo bomų 
užpultas, parmuštas ir api- 
olėštas Richard Caldina. Jie 
atėmė iš jo $30 ir, palikę ant 
laiptų be žado, pabėgo.

LAIKRODININKAS 
P. VALEIKOMS 

Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Planksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaiaa.

389 BROADWAV, 
SOUTH BOSTON. .MASS.

•^<4

-

- 4*

A.

"i.

^3y.'

-

-z,:

i lr- 
^5

T'

•s

$

i.

SO. BOSTONE
Parsiduoda dvieju ir šešių šeimy- 

namai. Jnešt reikia tik $800.00.
Savininko telefonas: Talbot 8791. 

(46) '
TYPEWRITER1AI

Orukuojamos mašinėlės visokią rūšių. 
Ir. visokis 
spaudos 

•nimogr»fc
ir rašto 
patarna
vimas.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masą anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Peleną.

BURTON FURBER 
coal ca 

10 High St, Boston.
TeL Hubtard 4422

:
♦ i
I

:
L

ir

Triefoaas: So. Boston 1858.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapotam* 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIAAL

Taiso visokius automobiliuo 
geni patarnasja.
Agentūra Studebaker ir EnAins.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimu

Pardavimo vieta:
549 E. BROADMAT 

Taisymo vieta: ____ ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Hfht Btrout, 
ROITTH B08T0N, MAM.

R. 5f. ŽIDŽIUNAS
J15 E Št. Prie Broadway, So. Bostone

\Jei Nori Nupentyt ] 
\Ar Pataisyt Namą i i uI
I

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 
rausite gerą darbą ir pigiai 
JUOZAS TAMOŠAITIS 

11 Ticknor SC-, So. Boston. Mass. »
Tel. So. Boston 1396-M. »

i

I ‘

MALKOS
Visokios rūšies, supisustytas ar ne- 
piaustytas. jrristat^m*.- į Montello, 
Brocktona. Bostoną ir apielinkę pi
giausia kaina. •

BUDAVOJIMU1 MEDEGĄ: Žvyrą, 
Smėlį ir kitokią medesrą. Taipgi per- 
kraustome aplinkui ir į tolimas vietas.

A. STONKUS
Sprieg Street, Hoihrook. Mass.

Telefonas Brockton 7852

LAIDOJIMUI 
« pavada 
prižioriji 

visuomv 
patenkint 

r rataupina fa 
rakai pinigą.

Mano kaina 
ririerns ir riaar

IONas PETRUŠKEVIČIUB 
Uetnria Graveriam 

: i62 Brotdway. Sa. Baatem, 
Rorideaea: 812 W. 8-rd 9 

Telefonas! Sa. Bastai M9<
aaaaaaaaaaaaammmmm

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

Jeigu norite, kad Jašą 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 Oid Coloay Are^ 

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

TeL U^vcnky 94M 

Dr. Susam 
Glodienes-Currį 

UETUVR DENTISTt 
VALANDOS: 9-8 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^ 
(PRIE CENTRAL SKVRRO) 

CAMBRIDGE, MA88.

SVARBU AUTOMO
BILISTAMS.

Mes taisome v’sokius automobilius 
ir perrtiname. Turime vėliausios ma
dos mašinas, tai otri turime valdž.ms 
icidimą inspektinti šviesas ir brekus. 
Parduodam India Taierus. g-varantno- i 
jamus nuo 15,000 jki 20,000 myliu. 
Užlaikome batterias, Socony gazą ir 
aliejų. Jeigu norite gerą patarnavimą 
už žema kaina, a'važiuokite .persitik
rinti. Visi musų patarnavimu busite 
patenkint’. Turime vietas pastatymui 
rutomobilių už numažintą kainą. Mes 
<1 uodam patarnavimą 24 valandas į 
dieną. Išaiiejuojam ir namuzgojume 
automobilius

BROADVVAY garage 
. 1 541 BROADWAY

■ susirupi-j SOUTH BOSTON, MASS
nūs, kod kas nepradėtu bom- 1 570 ,i i a a j- < Garadziaus vedėja* Steponas Janeliu-
I)U (iHryt 1S to Clmainito, j nas visiems maloniai patarnaus.

South Bostono teismas šf 
panedėlį nuteisė Franką 

, Browną metams kalėjimo už 
tai, kad senai airišių davat
kai žadėjo už $1,106 išpiršti 
majorą Curiey.

Iš Guarantee Construc- 
tion kompanijos sandelio 
Brookline pereitą nedėldie-1

NAUJI KALENDORIAI
JUaoskiie Kalaite, iš Korio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

683 POURTH ST. 
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE *

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veria ri-nk’as prevas. 
Daro visus legalias dokumeUi 

31? E STREET, 
(Kampas Brondnay) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Sau; u 2...,

Namą: laibai 2474.

Tai yra begalo {domės eUtyBias.
Knyga neįdeda 9 45 laimių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dafliajų literatūrų, patartina turėt 

šitų knygų ^avo namuose. Jų galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina ILSO.

KELEIVIS
K3 BBOADMAT, SOUTH BOSTON; MASS.
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TeL So, Boston 2666.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS; Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 rak.

NEDĖL1OMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio" name.

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