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Illinojaus Kasyklose 
Liejasi HalnierlųKranjas

KAPITALO BERNAI
SAUDO IR DEGINA.

Viena* mainerys užmuštas, 
apie 100 sužeista ir 300 
automobilių sunaikinta.

Pereitą sąvaitę Illinojaus 
valstijos pietuose, netoli Du- 
quoin njiestelio, Įvyko baisi 
angliakasių skerdynė. Apie 
20,000 streikuojančių mai
nerių tenai traukė iš šiaurės 
Į Franklino apskritį uždaryt 
kasyklas, kuriose dirbama 
už $5.00 Į dieną. Jų tikslas 
buvo apsupti tas kasyklas ir 
neleisti nieko Į darbą.

** Sužinojęs apie tai šerifas, 
suorganizavo 500 kapitalo 
bernų, prisegiojo jiems pie
tas, apginklavo visus ir su 
visa šita armija pastojo atei
nantiems maineriams ke
lią. Kai angliakasiai prisi
artino prie Franklino aps
kričio linijos, šerifo armija 
su privatiniais kasyklų sar
gais pradėjo šaudyt iš kul
kasvaidžių, šautuvų ir re
volverių,taikydami daugiau
sia Į automobilių ratus.

Mainerių tarpe, kurie va
žiavo visai beginkliai, žino
ma, kilo sumišimas. Atgal 
bėgt nebuvo galima, nes už
pakaly pilnas kelias žmonių 
ir vežimų, todėl priešakiniai 
automobiliai ir trokai pra
dėjo sukti greitai iš kelio ir 
važiuot Į šonus per laukus. 
Bet čia daug automobilių 
sukrito Į duobes ir griovius, 
ir maineriai buvo priversti 
juos palikti. Kiti vėl ant ke 
lio turėjo pamesti savo ma 
šinas, nes šerifo galvažu
džiai sušaudė jų ratus ir ku- 
lipkomis sukapojo motorus. 
Kada maineriuose kilo toks 
sumišimas, tai ginkluoti ka
pitalo bernai puolė buožė
mis daužyti žmonėms gal
vas ir automobilių stiklus.

Tai buvo baisiausis pog
romas, koki tik galima Įsi
vaizduoti. Pačių kapitalistų 
spauda sako, kad daugiau 
kaip 100 mainerių buvo su
žeista mušant buožėmis ir 
keliatas peršauta. Kalbama, 
kad vienas buvo visai nu
šautas. Jo kunan buvę suva
ryta 17 kulipkų iš kulkasvai- 
džio.

Apie 300 automobilių ir 
trokų buvo sunaikinta ir 
maineriai juos paliko. Visas 
laukas buvo aplaistytas 
krauju ir užklotas sudaužy
tais stiklais. Tarp kitų veži
mų buvo palikti 6 trokai su 
maistu, kurį maineriai vežė
si sau. Tuos trokus su mais
tu paskui mušeikos pavogė.

Na, o kas butų jeigu dar
bininkai pasiėmę ginklus 
pradėtų tokiu atkaklumu 

- atakuoti kapitalistus! Hoo
veris tuojaus atsiųstų armi
ją. Bet kada kapitalo ber
nai žudo darbininkus, tai 
neprotestuoja nei valdžia,
nei spauda, nei bažnyčia.

NEW BEDFORDE ATSI
DARĖ 2 AUDEKLINĖS.
Kapitalistinė spauda skel

bia, kad New Bedforde. 
Mass., šį panedėlį atsidarė 2 
audeklinės ir pašaukė į dar 
bą 1,100 darbininkų.

Atsigėrę “Džekės” 
Gavo $22,000.

Muskegone mieste, Okla- 
homos valstijoj, dabar sėdi 
kalėjime uždarytas presbi- 
terijonų kunigas S. A. Ber- 
rie ir laukia bylos. Jis yra 
kaltinamas savo žmonos nu-

Kai Amerikoje tapo už- žudymu. Pats būdamas jau 
drausta degtinė, tai girtuok- 52 metų amžiaus, jisai isi- 
liai pradėjo pirkti aptieko- mylėjo i jaunutę parapinės 
se ir gerti taip vadinamą mokyklos mokytoją, vos 19 
“džekę”, nes joje yra alko- metų amžiaus margaitę, ir 
holio. Bet joje yra taip pat užsimanė ją vest. Bet jis bu- 
ir nuodų. Daug girtuoklių Vo jau vedęs. Taigi, kad pa- 
nuo to gėrimo gavo galą, ki- šalinus nuo kelio pirmutinę 
ti buvo suparaližiuoti arba savo moterį, jis ėmė ir nu- 
apjako, bet ne visi jieškojo žudė ją, o už dviejų mėne- 
užtai atlyginimo. Tiktai tu- sių vedė 19 metų mergaitę, 
las Joseph Croteau ir Harry Tačiau žmogžudystė išėjo 
Le Buff nutarė iš to pasi- 1 aikštėn ir policija tą “dusių 
naudoti. Nusipirkę Worces- ganytoją” suėmė. Dabar jis 
tery pas žydelį Kaplaną tos' sėdi kalėjime ir laukia by- 
“džekės” ir pusėtinai jos ! los. Belangėj beveik kas die- 
prilakę, jiedu baisiai apsir- ną jj lanko jo jaunutė pa- 
go ir tapo suparalyžiuoti, ti. Jo byla bus apie rugsėjo 
Taigi jiedu pasisamdė advo- pabaigą.
katą ir iškėlė tam žydeliui 
bylą. Šiomis dienomis jų 
byla pasibaigė ir jiedu gavo 
užtai $22,000 atlyginimo;
Croteau $7,000, o Le Guff 
$15,000.

VOKIETIJOJ TRIUKŠ
MAS DĖL KOMUNISTĖS

ZETKIN.
Rugpiučio 30 dieną Vo

kietijoj atsidaro naujas 
Reichstagas. Sulyg papro
čio, laikinu pirmininku bū
na skiriamas vyriausio am
žiaus Reichstago narys, ku
ris veda susirinkimą pakol 
būna išrinktas pastovus par
lamento pirmininkas. Bet šį 
kartą vyriausiu amžium pa
sitaiko būti Klara Zetkin, 
karšti komunistė. Reakcinė 
spauda pakėlė prieš tai di
delį triukšmą. Sako, įžeidi
mas butų visai Vokietijai, 
jeigu komunistė nors vieną 
dieną butų Reichstago pir
mininke. Eina kalbos, kad 
juodašimčiai gali ją tą die
ną pagrobti, taip kad ji ne
galėtų į Reichstagą ateiti. 
Kadangi “Keleivis” eina į 
spaudą tuo pačiu laiku, vė
liausių žinių negalim pa
duoti.

BOMBOMIS VYKINA 
BOIKOTĄ.

Kinijoj yra susidariusi 
“Geležies ir Kraujo” drau
gija kovai su japonais. Da
bar šita draugija skelbia ja
ponams boikotą. Vienas ki
niečių biznieris Hankau 
mieste turėjo japonų pre
kių, tai šitos draugijos na
riai įmetė jo krautuvėn 4 
bombas ir sunaikino krautu
vę.

UŽSIDARĖ JAU 1048 
BANKAI.

Pradedant nuo 1932 metų 
pradžios, iki pereitos sąvai- 
tės pabaigos Jungtinėse Val
stijose užsidarė jau 1048 
bankai su apie $547,000,000 
indelių. Pereitą sąvaitę už
sidarė 13 bankinių įstaigų.

KUNIGAS PRIGĖRĖ.
Scarboro, Me. — Pereitą 

nedėldienį netoli nuo čia be
simaudydamas prigėrė kun. 
Frank H. Simmonds, kuris 
buvo atvykęs iš White 
Plains, N. Y., praleisti čia 
vasaros atostogas.

Kunigas Nužudė 
Moterį.

POPIEŽIUS ATMETĖ KU
BOS ARKIVYSKUPO 

“STEBUKLUS.”
Kubos katalikų kunigai 

užsimanė pakelti į “šven
tuosius” buvusį Santiago ar
kivyskupą. Jie kreipėsi tuo 
reikalu į patį popiežių su 
prašymu, kad tas įrašytų tą 
klerikala į “šventųjų” kata- 
liogą. Jie nurodė, kad tas 
arkivyskupas darydavo“ste- 
buklus” ir todėl turįs būti 
“šventas”. Bet “šventas tė
vas” su savo kardinolais tų 
“stebuklų” nepripažino ir 
“stebukladario” arkivysku

po į “šventuosius” nepakė
lė.

BANKO UŽPUOLIME 
UŽMUŠTAS PLĖŠIKAS.

Kanados provincijoj No
va Scotia, Shubanacadie 
miestely, netoli Halifax’o, 3 
plėšikai užpuolė valdžios 
banko skyrių. Bet apie tą 
užpuolimą turėta jau žinių 
iš kalno ir policija pasislė
pusi laukė banditų pasiro
dant. Kaip tik jie pasirodė, 
policija tuojaus ir apsupo 
juos. Vienas plėšikų buvo 
nušautas, antras sužeistas, o 
trečias sveikas suimtas.

BOLIVIJA REIKALAUJA 
IŠĖJIMO į JURĄ.

Pietų Amerikos respubli
ka Bolivija pareiškė Tautų 
Lygai Ženevoje, kad jai bū
tinai esąs reikalingas išėji
mas į jurą ir todėl Gran 
Chaco turi būt jai pripažin
tas. Paragvajaus respublika 
tam priešinasi, ir todėl tarp 
tų dviejų šalių dabar pasi
darė labai įtempti santi
kiai.

MIRĖ SENATORIUS 
WATERMAN.

Pereitą subatą Washing- 
;one mirė Colorados valsti
jos senatorius Charles W. 
Waterman, kuris buvo žino
mas kaipo korporacijų ad- 
vakatas ir atkaklus kapitalo 
gynėjas.

TUNELIS UŽGRIUVO 
ANT ŽMONIŲ.

Kasant San Francisco 
miesto vandentiekiui naują 
unelį, pereito nedėldienio 
vakarą užgriuvo žemė ir už
mušė 5 darbininkus.

Gen. Sanjurjo Pas
merktas Sušaudyt.
Bet mirties bausmė pakeis

ta amžinu kalėjimu.
Gen. Jose Sanjurjo, Ispa

nijos monarchistų lyderis, 
kuris šiomis dienomis buvo 
pakėlęs kontrevoliuciją ir
kėsinosi nuversti respubli- atvažiavęs iš Pennsylvani- 
kos valdžią, kad išgelbėjus jos į Worcesterį vedybos 
didžiūnų dvarus ir kunigų tikslais. Čia jį paėmė poli- 
turtus, buvo sugautas ir pe- cija, sakydama, kad jis gir- 
reitą sąvaitę karo teismas tas. Būnant policijos ranko- 
pasmerkė ii sušaudvt kaipo se jam tapo perskelta galva 
valstybės išdaviką. Bet vė- ir jis nuo to mirė. Ir grand 
liaus mirties bausmė buvo j džiurė dabar policiją nubal- 
pakeista amžinu kalėjimu, Į tino, kad ji “nekalta.” Tai 
Jo sėbras gen. Herranz ga
vo 30 metų kalėjimo, pulk.
Infantes 12 metų, o kap. Ju
sto Sanjurjo, generolo sū
nūs išteisintas.

Teisme buvo įrodyta, kad 
gen. Sanjurjo su savo sėb
rais buvo slapta susitarę 
nakties laiku užimti visas 
valdžios Įstaigas, suimti re
spublikos valdžią, apskelbti 
Ispanijos monarchiją ir pa
sodinti ant sosto Don Juaną 
Carlosą, trečiąjį buvusiojo 

karaliaus Alfonso sūnų.

ANGLIJA NEĮSILEIDO
AMERIKIEČIO PROF. 

DANOS.
Šiomis dienomis iš Ameri

kos išvažiavo daug pažan
gios inteligentijos į Kongre
są prieš karą, kurį sušaukė 
Briusely vokiečių mokslinin
kas Einšteinas su francuzų 
rašytoju Rollandu. Tarp ki
tų amerikiečių išvyko ir 
prof. Dana. žinomas radika
las ir Sovietų Rusijos šali
ninkas. Pakeliui Į Briuselį 
prof. Dana norėjo išlipti 
Anglijoj. bet pasirodė, kad 
Anglijos buržuazija jo bijo
si ir neįsileido.

SAKO. HOOVERIS PRA
ŽIOPSOJO SVARBŲ 

FAKTĄ.
Bostono "Evening Trans- 

cript” pastebi, kad farme 
riai yra priversti pirkti daug 
baksų savo daržovėms ir 
vaisiams. Sako, jeigu Hoo
veris butų žinojęs, kad bak 
sų fabrikai gauna užsaky
mų iš farmerių, jis jau senai 
butų paskelbęs “depresijos 
galą?’

UŽMUŠĖ PAČIĄ. KAD IN
DŲ NESUMAZGOJO.

Marshall. III.— Dėl to, 
kad jo žmona nesumazgo
davo indų pavalgius, moky
tojas H. Č. Moor tiek įpyko, 
kad pagriebė revolverį ir 
nušovė ją. Ji taip pat buvo 
mokytoja.

AMERIKOS JURININKAI
ŠAUDO NIKARAGOS 

PILIEČIUS.
Washingtonas praneša, 

kad 27 rugpiučio Nikaragoj 
buvo nušauti 3 revoliucio
nieriai, kurie nori paliuo- 
3Uoti savo šalį nuo Ameri
kos kapitalo diktatūros.

AUTOBUSO KATASTRO
FA

Wallingford, Conn. —Pe
reitą subatą čia susikūlė 
Grayhound busas su dviem 
automobiliais. Vienas vai
kas buvo užmuštas ir 10 pa- 
^ažierių sužeista. Busas ėjo 
iš Bostono i New Yorką.

NUBALTINO POLICIJĄ
DĖL JUREVIČIAUS UŽ

MUŠIMO.
Worcesterio kauntės grand 

džiurė nubalsavo, kad Wor- 
cesterio policija esanti ne
kalta dėl Juozo Jurevičiaus 
užmušimo. Kaip jau buvo 
“Keleivy” rašyta, Jurevi
čius, kelių vaikų tėvas, buvo

kas gi tada jam galvą per
skėlė?

PENNSYLVANIJOS MAI-
NERIAI NEATIDARO 

KONTRAKTO.
Pennsylvanijos kietųjų 

anglių kompanijos buvo pa
sišaukusios į New Yorką 
mainerių unijos viršininkus 
ir siulė'atidaryt kontraktą ir 
sumažint dabartines maine
rių algas kietose kasyklose. 
Unijos atstovai atsisakė kon
traktą atidaryti. Vadinas, 
mainerių algos tenai pasilie
ka tokios, kaip buvo iki šiol.

APGINKLAVO 1,200 
STREIKLAUŽIŲ.

Benton, III. — Franklino 
apskričio šerifas Robinson, 
pasitaręs su milicijos virši
ninkais ir angliakasių uni
jos prezidentu Lewisu, pe
reitą sąvaitę apginklavo 1,- 
200 ištikimų kompanijoms 
unijistų, kad jie galėtų ge
riau priešintis streikuojan
tiems maineriams.

NAUJAS ŠMEIŽTAS
PRIEŠ VETERANUS.
Kad pateisinus nežmoniš

ką Hooverio pasielgimą su 
alkanais veteranais Wa- 
shingtone, buržuazijos
gentai dabar paleido naują 
šmeižtą prieš tuos vargšus. 
Sako, kad veteranų armija 
nebuvusi jokie veteranai, 
bet “visokie valkatos ir rau
donieji’. Jų tarnybos doku
mentai buvę padirbti komu 
nistų spaustuvėse.

BRAZILIJOJ EINA DIDE
LI MŪŠIAI.

Iš Rio de Janeiro prane 
sama, kad centralinė Brazi
lijos valdžia pradėjusi ata
kuoti Sao Paulo revoliucio
nierius dviem frontais. Da 
bar eina dideli mūšiai. Re
voliucionieriai laukia prie 
jų prisidedant Rio Grande 
do Sul valstijos.,

IŠGĖRĖ KVORTĄ MUN
ŠAINO IR MIRĖ.

Tūlas David R. Tucker 
pereitą nedėldienį Bostone 
kirto iš laižybų, kad jis iš
girsiąs kvortą munšaino. Iš
gert išgėrė, bet jį tuojaus 
reikėjo vežti ligoninėn ir te
nai jis mirė.

IŠPLĖŠĖ BANKĄ IR IŠ
SIVEŽĖ JO PREZI

DENTĄ.
Dierks, Ark. — Pereitą 

sąvaitę 3 banditai čia už
puolė banką, išplėšė $7000 
pinigų, paskui pasiėmė ban 
ko prezidentą ir įsivertę j i 
savo automobiliun nuvažia 
vo.

Farmerių Streikas Apėmė 
Penkiolika Valstijų

Anglijoj Prasidėjo
Audėjų Streikas.
Pereitą subatą apie 12 va

landą Manchesterio mieste 
pradėjo švilpti audiųyčių 
sirenos, duodamos darbi
ninkams ženklą, kad prasi
dėjo streikas ir reikia me
sti darbą. Tuojaus apie 
200,000 darbininkų - sustab
dė mašinas, padėjo įrankius 
ir išėjo kovon prieš fabri
kantus, kurie užsimanė nu
kapoti jiems algas ir pail
ginti darbo valandas. Ma
noma, kad prie streiko prisi
dės ir kitų miestų audėjai, 
kurių Anglijoj yra apie pu
sę milijono.

ANGLIJOS NUDISTAI IŠ
VIJO KUNIGĄ.

Harrogate pajūry, Angli- 
oj, įsikūrė nudistų kolonija, 
kur vyrai ir moterįs gyve
na nuogi. Kunigas H. Da- 
vidson irgi užsimanė prie jų 
prisidėt. Atvažiavo jis aną
dien į Harrogate ir lenda į 
nudistų tarpą. Bet nudistai 
- į išmetė už vartų. Mat, pas 
uos yra tokia tvarka, kad 
enai gali gyventi tiktai po

ros. Gi “dūšių ganytojas' 
)uvo vienas.

TURI PERŠAUTĄ ŠIRDĮ 
IR GYVENA

Medžiojant pereitą nedėl
dienį Austrijoj buvo peršau- 
as 11 metų amžiaus vaikas, 
ludolf Datelmaeir. Jis buvo 

atvežtas į Vienos ligoninę, 
tur Vienos Universiteto chi
rurgas, Dr. Gustav Felsen- 
reich, padarė jam operaciją 
ir atrado, kad per vaiko šir- 

a" d į yra perėję 3 šruotai. Dak
taras širdį greitai susiuvo, 
>askui išėmė šmotus, kurie 
juvo įstrigę giliau, ir sako, 
tad vaikas pasveiks.

VALDŽIA IŠLEIDUSI VE
TERANAMS JAU $6,000,- 

000,000.
Vice-admirolas Byrd ap- 

skaitliavo, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia išleidusi 
pasaulinio karo veteranams 
jau 6 bilijonus dolerių, ir 
jeigu dabartiniai įstatymai 
nebusią pakeisti, tai iki 
1945 metų reikėsią išmokė
ti $21,500,000,000 sumą 
Beveik tiek pat kaštavęs vi
sas karas Amerikai.

EKSPORTAS SUMA
ŽĖJO.

Washingtono Komercijos 
Departamentas praneša, 
kad per liepos mėnesį Ame 
rika pardavė užsienui pre
kių tiktai už $107,000,000. 
Tai yra apie $73,000,000 
mažiau, negu pernai per lie
pos mėnesį buvo parduota,

UŽSIDARO WILLIAMS- 
PORTO ROBO DIRB

TUVĖ
Williamsport, Pa.—Nuo 

rugsėjo čia bus uždaryta ne 
ribotam laikui Lycoming 
Rubber Co. dirbtuvė, kurio 
dirbdavo apie 2,000 darbi 
ninku. Hooverio “bustyto- 
jai” šitų žinių neskelbia.

STREIKIERIAI NELEI
DŽIA MAISTO I MIE

STUS.
Visi keliai užtverti. Pi« 
verčiamas į griovius.

areštų.

Vakarinėse valstijose ėmė 
plėtotis farmerių streikas, 
“šventadieniu” vadinamas. 
Visų pirma jis prasidėjo 
Iowos valstijoj, bet dabar 
jau pasiekė abejas Dakotas, 
Minnesotą, Idaho,, Omahą, 
^ebraską, Illinojų, Missou- 

ri. Wisconsiną ir visą eilę 
kitų.

Šito streiko tikslas —ne- 
eisti į miestus maisto, pakol 
nepakils jo kainos. Nors 
maistas miestuose nėra pi
gus, bet reikia žinoti, kad 
armeriai tokių kainų ne
gauna, kokios būna mieste, 
•’armerys už pieną gauna 2 

centu kvortai, o miesto dar- 
rininkas yra priverstas mo
lėti 13 centų; skirtumą pa
siima maisto spekuliantai, 
turie stovi tarp fermos ir 
miesto. Tai kapitalistinės si
stemos ypatybė: apiplėšti 
gamintoją ir vartotoją. Tai- 
p dėl tokio plėšimo ferme
riai ir sukilo. Jie sustojo ant 
visų vieškelių ir neleidžia j 
miestus jokio maisto. Jei 
cas veža pieną, streikinin
kai sulaiko vežimą ir pieną 
išverčia į griovį.

Stabdomi taipgi prekių 
raukiniai ir maistas grąži

namas nuo miestų atgal. Ke- 
iose vietose buvo paleisti 

galvijai ir kiaulės iš trauki
nių.

Šito pasekmėje pieno kai
na Dės Moines ir Sioux City 
miestuose pakilo nuo 90 
centų iki $1.80 už 100 sva
rų.

Farmeriai nori taip pat 
jakelti ir kviečių kainą bent 
iki $1 už bušelį. Dabar jie 
negauna nei 50 centų už bu
šelį.

Streikas skaudžiai atsi
liepia į perkupčių kišenių. 
Stambios perkupčių kompa
nijos negauna prekių ir ne
dali pasidaryti pelno. Tuo 
budu streikas kenkia stam
biam bizniui ir kapitalistinė 
valdžia jau pradėjo su strei
kuojančiais fermeriais ko
vą. Sioux apylinkėj, Iowos 
valstijoj, šerifas anądien a- 
reštavo 35 fermerius, kurie 
pikietavo kelią. Bet areštuo
tų vietas užėmė kiti pikietai. 
Farmeriai atvažiuoja su sa
vo moterimis ir vaikais, su
stato skersai kelio savo ve
žimus, ir kas tik važiuoja į 
miestą, turi sustot. Tuomet 
pikietai iškrato jį, ir jeigu 
maisto neranda, praleidžia, 
o jeigu randa, grąžina at
gal, arba maistą sunaikina.

Šitas judėjimas apėmė 
jau 15 valstijų ir eina vis 
platyn. Kuo tas pasibaigs, 
sunku numatyt.

FRANCUZIJOS MINISTE
RIJOM NUKAPOTOS 

ALGOS.
Pereitą sąvaitę visoms 

Francuzijos ministerijoms 
nukapota 5 nuošimčiai algų.
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biau sutirština šešėlius.
“Niekas neužginčys, jog Dr.

A. Karalius buvo apdovanotas

MELUOJA PER AKIS.
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ruošiamą sau užbaigą, dar la- stitucija prieštarauja pati tą bylą ‘‘vilniečiai” komuni-
sau ir ją reikėtų pataisyti štai išprovokavę tyčia, kad 
taip, kad tų prieštaravimų butų progos pasipinigauti, 
nebūtų. Bet nekuomet nega- štai. “N. G.” Reporterio 

nepaprastais talentais rašyme' Įima dalykų aiškinti taip. žodžiai:
“Praėjus pereitam ‘Vilnies’

KRUVINAS TERORAS ILLINOJAUS 
KASYKLOSE

Iš Wshingtono diriguoja
ma Amerikos kapitalistų 
spauda stengiasi Įkalbėti 
žmonėms, kad krizis jau 
praėjo ir dabar jau turėsime 
“prosperity”. Kad žmonės 
tam humbugui geriau tikė
tų, Wa!l Streeto aukso ka
raliukai pradėjo kelti “stak 
marketą”. Akcijų kilimas 
biržoje esąs tikriausis ženk
las, kad “geri laikai" jau čia 
pat, tik už kampo.

Štai, pasiklausykit. kaip 
gražiai kalba Bostono “He- 
raldo” finansinio skyriaus 
redaktorius:

“Sentimentas šiandien jau 
nepalyginamai geresnis, negu 
buvo šių metų pradžioje. Ben
drai imant, žmones dabar daug 
šaltesnio proto ir turi daug 
daugiau vilčių, negu du trečda
liai metų atgal. Ypač pagerėjo 
bankų padėtis. Pereitą gruo
džio mėnesi bankai užsidarip.ė- 
jo pasibaisėtinu greitumu. 
Bankų indėliai neapsakomai 
mažėjo. Pinigai buvo iš bankų 
traukiami didelėmis sumomis 
ir slepiami. Vienu žodžiu, mes 
turėjome didelę finansinę pa
niką.

“Dabar visa tai jau praėjo. 
Bankų indėliai auga. Paslėpti 
pinigai grižta atgal. Bankų už- 
sidarinėjimas praktinai pasi
baigė. Vadovaujami bankai 
musų miestuose turi daugybę 
pinigų paskoloms, tik neturi 
kam skolinti.”

Dalykai išrodo labai ge
rai. Išvada iš to, žinoma, la
bai aiški—reikia balsuoti už 
Hooverį!

Bet ar ištikrųjų dalykai 
taip stovi, kaip čia rašoma?

Visai ne. Tas pats Bosto
no “Heraldas” praneša, kad 
plieno pramonė eina žemyn. 
Youngstowno plieno fabri 
kai pereitą sąvaitę dirbo tik 
10 procentų to, ką jie gali 
dirbti eidami pilną laiką. O 
sąvaitė prieš tai jie dirbo da 
12 procentų. Automobilių 
fabrikai užsidaro. Darbo 
Federacijos lyderiai prana
šauja. kad apie Kalėdas bus 
jau 12,000,000 bedarbių. 
Tai ve, kaip išrodo padėtis 
tikrumoje.

O kaip gi su bankais? Ar 
ištikrųjų bankų užsidarinė- 
jimas sustojo?

Ne. “American Banker” 
praneša, kad per tris pirmu
tines liepos sąvaites užsida 
rė 49 bankai' Ir paskolų 
bankuose dabar visiškai ne
galima gauti.

Reiškia, kapitalistų spau
da meluoja žmonėms per 
akis!

KĄ SAKO LAIKRAŠČIAI 
APIE D RO KARALIAUS 

MIRTI.
“Naujienos” rašo:
“Amerikos lietuviai neteko 

vieno savo populeriškiausiųjų 
inteligentų.

“Daktaras Karalius mirė. 
sulaukęs vos 42 metus am
žiaus. Gerose sąlygose jisai bu
tų galėjęs išgyventi dar dveje- 
tą-trejetą dešimčių metų.

“Tiesa, ne visus žmones tos 
pačios sąlygos vienodai veikia.
Yra kantresnių žmonių, kiete
snių budu ir tvirtesniais nėr-' 
vais. Yra ir visai rambių cha
rakterių. kurių nė didžiausi! 
nemalonumai neišstumia iš pu
siausviros.

“Bet Karalius buvo jautrus 
asmuo ir jisai negalėjo pakęsti 
to i ką kitokio budo žmogus gal 
butų tik numojęs ranka. Iš to 
jo jautrumo kilo ir tam tikri 
jo silpnumai, kuriuos davatkiš
ka skraiste apsisiautę nevalie- 
jai dabar jam prikaišioja, 
stengdamiesi apmurzinti jo at
mintį.

“Už 18 dienų prieš savo tra- 
gingą mirti Dr. Karalius para
šė atsisveikinimo laišką savo 
‘draugams ir priešams’ ir te
nai tarp ko kita pareiškė pa- 
stariemsiems:

“ "Dabar jau man visai ne
svarbu. kas ir ką apie mane sa
kys. šmeižkite mano vardą kas 
tiktai norite ir kiek norite. Aš 
nepaisau.’

“Taigi ir mes čia pro tuos 
murzintojus praeisime, palik
dami juos gėrėtis savo ‘išma-|j.aj _ 
nymu’ ir ‘dorybėmis

“Kai prieš dešimti metų mi
rė Adomaitis-Šernas, galėjo, 
jei kas norėjo, apie jo asmens 
trukumus malti liežuviais arba 
tepti popierą ne mažiau, kaip 
apie Karaliaus. Bet musų vi
suomenės atmintyje ‘Dėdė Šer
nas’ pasiliko, kaipo vienas žy
miausiųjų žmonių švietėjų ir 
kulturintojų.

ir jumore. Retai kuris matyda-! kaip juos aiškina S. Gegu 
vo ji nusiminusiu; retai kuo-, zis.
met jis ir rimčiausiame klau-į ----------- —
sime neprajuokintų publikos,<MOKINA VIENYBĖS PI-
kuri ji mėgo. kaip sau artimą. 
Lengvos pažiūros į gyvenimą; 
juokas, šypsena vietoj liūdesio 
ištrynė jam juodą liniją tarp 
esimo ir mirties. Gydytojui pa
ti gyvybė atrodo tik silpnutė 
kibirkštis.

“Kaip tai nebūtų, bet Ame
rikos lietuvių visuomenė nete
ko vieno žymesnių savo narių.”

Prielankiai apie velioni 
atsiliepia net ir Brooklyno 
‘Vienybė”, kuri rašo:

“...rugpiučio 23 d. 8:30 v. 
vak. staiga mirė Įžymus Ame
rikos lietuvių rašytojas, ypač 
sveikatos srity, buvęs ‘Gydyto
jo’ redaktorius ir lietuvių kal
bos žinovas Dr. A. J. Karalius.

“Dr. Karalius pats nusinuo
dijęs. ir dėl to miręs.

“Gaila netekus Įžymaus vei
kėjo. Tebūnie jam lengva šios 
šalies žemelė.”

Ištikrųjų, d-ro Karaliaus 
asmeny Amerikos lietuvių 
visuomenė neteko nepava
duojamo veikėjo.

SLA. PREZIDENTAS AIŠ 
KINĄ KONSTITUCIJĄ.
“Tėvynės” 35-tam nume- 

ry tilpo ilgas p. S. Gegužio 
straipsnis, kur jis aiškina 
SLA. konstituciją tiems, ku
rie kritikuoja paskutinio 
seimo nutarimus. Jis sako, 
kad 14-tos kuopos delegatai 
buvo priimti teisėtai.

Konstitucijoj yra parag
rafas, kuris aiškiai sako,

“Joks atstovas negali būt 
priimtas Seiman ir jame daly
vauti patol, pakol jo atstovau
jamoji kuopa nėra užmokėjusi 
Susivienijimui visos savo sko
los.

Gi 14-toji kuopa kaip tik 
ir yra skolinga Susivieniji 
mui. Tai kokiu gi budu Sei

“KATINAS PELIŲ KON 
FERENCIJOJ.”

Pietų Amerikoje kas sy
kis pradeda reikštis vis di
desnė neapykanta Jungtinių 
Valstijų imperializmui ir 

kapitalo diktatūrai. Kad ši
tą neapykantą sumažinu 
Washingtono diplomatai 
stengiasi palaikyt taip vadi 
namą “Pan-Amerikos Uni
ją”. Bet Brazilijos rašytojas, 
J. F. Normano, kalbėdamas 
anądien Williamstowno Po
litikos Institute, pareiškė, 
kad šitas Washingtono žai
dimas ant Pietų Amerikos 
sentimento netik napageri- 
na santikių, bet, priešingai, 
jis sukelia da daugiau nepa
sitikėjimo Jungtinėmis Val
stijomis.

Į tą “Pan-Amerikos Uni
ją”, jisai sako, pietų gyven
tojai žiuri kaip Į Jungtinių 
Valstijų imperializmo pada
rą, arba pelių konferenciją, 
kuriai pirmininkauja kati
las. ___

e

SORIUS NUOSAKUMO.
“Vienybės” rašytojai no

rėtų Įkalbėti svietui, kad so 
cialistai neturi teisės ki Pi
kuoti SLA. viršininkų, ka
riuos pastatė Pittsbui<ho
seimas, nes kas seimo
ryta, tai turi būt šventa.

Bet “Tėvynės” redakto
rius p. Vitaitis taip pat buvo 
seime išrinktas, o bet gi 

Vienybės” pisčikai ji puo
la ir niekina be jokio sus:- 
valdvmo, nes jiems rodosi, 
kad jis... “socialistas”.

Todėl net “Sandara” ne
iškentė ir pradėjo mokinti 
“vienybininkus” nuosaku- 
mo. Ji rašo 34-tame savo 
numery:

“Sunku išvengti neparei - 
kus vieno dalyko: tūli \ 
korespondentai užmiršta.

šėrininkų suvažiavimui pradė
jo sklyst gandai, kad ‘Vilnies’ 
padėtis labai sunki: darbinin
kams algos nebeišmokamos, o 
skaitytojų mažai tegauna, dar 
mažiau aukų. Vienas labai ar
ti su ‘Vilnimi’ susirišęs žmo
gus pasakė: Yra ‘naujas pla
nus’ ir jis busiąs pravestas.

“Planas toks. Jei skaiytojų 
ragaus, jei aukcs neplauks, o 
skloka liks nesutriuškinta, esą 
nutarta stvertis provokacijos. 
Valdžia ar kuris nors biznie
rius turės kibti prie “Vilnies’. 
Taip atsitikus bus šaukiami 
mitingai, skelbiama aukų rin
kimo vajus ir, bendrai imant, 
bandoma pataisyt finansai. Jei 
nepavyks—kaltė už žlugimą 
‘Vilnies’ bus perkelta nuo da
bartinių jos vedėjų ant skundi
kų—trumpai sakant, ant reak
cijos.”
šitaip kalba patys komu-

J°g nistai. Taigi turbut yra tam 
SLA. organizacijos viršininkai kokio pagrindo.

Kompanijų nugirdyti galva
žudžiai šaudo iš kulkasvai- 

džių streikuojančius ang
liakasius.

tame skaičiuje ir ‘Tėvynės' re
daktorius seimo išrinkti ir pa-. 
statyti, užsitarnauja truputi 
didesnės pagarbos negu. kad 
p. Klinga jiems suteikia. Išti- 
kro, jeigu ‘V.’ butų atleistina 
atakuoti p. Vitaiti, tai kodėl 
tos pat privilegijos negali tu
rėti socialistai link p. Gegu-

Pasauly 2,012,000,- 
000 Žmonių.

JinZIO

Tai yra visai teisinga pa
staba.

“VILNIES” BYLA IŠPRO 
VOKUOTA PAČIŲ KO

MUNISTŲ?
Mes jau rašėm “Keleivy”, 

kad Chicagoje buvo areš
tuotas komunistų “Vilnies" 
štabas už skleidimą mela
gingų žinių bankiniam biz
niui kenkti.

Amerikos valdžia senai 
jau yra nužiūrėjus, kad ko
munistai veda slaptą propa
gandą bankams griauti, ir 
todėl uoliai juos sekė. 

Vilnis” gi ėmė ir paskel
tas galėjo priimti jos dele-|bė “bankrutą” vienai ban-

Gera. simpatinga vardą ....• Susivienijimo prezidentas 

aiškina, kad tas konstituci-paliko ir daktarassuomeneje

kaip dvidešhnt|j°S,.P}?,kt^lftos ku0P°s
metų savo neilgo amžiaus jisai 
pašventė darbui spaudoje, lek
cijų skaitymui ir mokinimui. 
Jisai redegavo žurnalą, vertė 
mokslo ir beletristikos kuri
nius iš svetimų kalbų į lietuvių 
kalbą, rašė originalius veikalus 
ir nuolatos bendradarbiavo lai
kraščiams. Daugiausia jo raš
tų bus tilpę ‘Naujienose’.”

Nurodžiusios velionies 
nuopelnus musų literatūrai, 
Naujienos” baigia taip:

“Jo asmeninė nelaimė buvo 
ta. kad jisai nebuvo ‘praktiš
kas’. t. y. nemokėjo pralobti. O 
tokiems žmonėms gyvenime, 
kur. anot jo, ‘pinigas visokius 
idealus valdo’, yra sunku vers
tis. Musų Dėdė šernas mirė 
kuone badu. apšvietęs tukstan 
čius savo viengenčių, o Dr. A.

neliečiąs. Girdi:
“Minėtas SLA. konstitucijos 

paragrafas reiškia tą: kad jei 
kuopa ar kuopos surinkę nuo 
narių mokesčius tų mokesčių 
nesiųstų Į centrą ir pasitiktų 
kuopos ižde arba tuos surink
tus nuo narių mokesčius su
naudotų kokiam kitam tikslui, 
o ne tam, kuriam buvo surink
ti, tai tas reikštų, kad kuopa 
nėra Susivienijimui užsimokė
jusi visu savo skolų ir kaipo to
kia negali turėti Seime repre
zentacijos. šitokiems atsitiki
mams minėtas konstitucijos 
paragrafas buvo taikomas ir 
dėlto i konstituciją yra Įdė
tas, bet jisai anaiptol negali 
būti pritaikomas padėčiai, kuri 
yra susidariusi 14-toj kuopoj.”

Mes niekad nesitikėjom, 
kad SLA. prezidentas gale

kinei lietuvių bendrovei. 
Dėl to valdžios agentai už
klupo “Vilnies” štabą. Buvo 
areštuoti keturi asmenys: 
Andriulis, Mileris, Krakai- 
tis ir knygvedė Savikiutė 
Pastaroji buvo paleista, o 
tris pirmieji pastatyti po 
$3,000 kaucija. Jų byla tu 
rėjo jau nykti sąvaitė at
gal, bet jiems prašant, ati
dėta.

“Naujoji Gadynė” (34 
nr.) sakosi girdėjusi, kad ši-

Per pereitu* metu* priaugo
20,000,000 gyventojų.
Tautų Lyga išleido savo 

Statistikos Biuletinį” 1932 
metams, iš kurio sužinome, 
kad šių metų pradžioje vi 
šame žemės kamuoly buvo 2 
bilionai 12 milionų ir 800 
tūkstančių gyventojų. Tai 
yra 20 milionų daugiau, ne
gu buvo metai atgal. Reiš
kia, per vienus 1931 metus 
pasauly priaugo 20,000,000 
gyventojų.

Daugiau kaip pusė viso 
pasaulio žmonių, būtent 1,- 
103,000,000, gyvena Azijoj. 
Azijai tenka ir didžiausia 
gyventoju prieauglio dalis, 
net 11,000,000.

Europa pirmu kartu savo 
istorijoj peržengė pusės bi- 
liono ribą, pasiekdama 
506.000,000 gyventojų,

Afrikoje priskaitoma a- 
pie 142,000,000 žmonių, gi 
Australijoj ir vandenynų 
salose — apie 10,000,000,

Atskiromis valstybėmis 
gyventojai skirstomi “Stati
stikos Biuletiny” šitaip:

Rusijoj 127,000,000.
Vokietijoj 64,000,000.
Anglijoj 46,000,000.
Francuzijoj 42,000,000.
Italijoj 41*000,000-
Lenkijoj 32,000,000.
Ispanijoj 24,000,000.

Orient, III.—Šis miestelis 
randasi Franklino apskrity, 
kur dabar siaučia baisus te
roras. Mat, unijos prezi
dentas Le\vis pasirašė su ka
syklų kompanijomis sutar
ti, kad maineriai dabar gaus 
tik $5.00 Į dieną, vietoj pir
ma gautų $6.50. Gal penki 
doleriai Į dieną nebūtų blo
ga alga, jeigu butų darbo; 
bet dabar iš 4 savaičių mai
neriai gauna tik vieną są
vaitę padirbti, tai už tokią 
algą beveik negalima pra
gyventi. Todėl daugelis 
mainerių tai sutarčiai pasi
priešino ir atsisakė eiti dirb
ti, bet kai kurie dirba. Mu
sų unijos raštininkas Juozas 
Kalbukas (Colbert) irgi bu
vo priešingas naujai algai. 
Užtai ji nušovė. Rugpiučio 
17 dieną jisai grižo namo 
grybavęs, kaip ji sustabdė 
galvažudžiai, kurie jo lau
kė automobiliuje. Du pasili
ko automobiliuje, o vienas 
priėjo prie jo ir šovė. Kal
bukas krito nebegyvas.

Juozo tėvas, senis Kalbu
kas, ganė karves už kokių 
20 pėdų nuo tos vietos. Pa
matęs, kad jo sūnų razbai- 
ninkai nuaudė, senukas la
bai persigando ir leidosi 
bėgti namo.

Nušautas Juozas Kalbu
kas buvo labai geras žmo
gus ir drąsiai kovojo už ge
resni darbininkų gyvenimą, 
todėl ji laidojant 19 rugpiu
čio dalyvavo virš 15,000 
mainerių. Tokių iškilmingų
šermenų Franklino apskritis | 
gal da nebuvo matęs. Žmo
nės ėjo pėsti apie 2 mylias 
iki kapinių. Daug moterų ė- 
jo net basom kojom.

Velionis buvo 34 metų 
amžiaus, buvo labai ener
gingas ir teisingas vyras, ir 
mirė kovodamas už geres
nį kąsni duonos.

Po jo laidotuvių tuojaus 
visi pradėjo rėkti: “Strei- 
kuot, streikuot!” ir rytojaus 
dieną, 20 rugpiučio rytą, ka
da tūli maineriai pradėjo 
eit i darbą, moterys sustojo 
ant pikietų ir pradėjo šauk
ti visus i streiką.

Nedėldieni, 21 rugpiučio, 
buvo sušauktas mainerių 
mitingas ir nutarta, kad rei

kia sustabdyt dirbančias 
mainas. Jau iš vakaro pra
dėjo organizuotis pikietai.

Bet da nebuvo 8 valandos, 
kaip pasipylė šūviai iš kul- 
kasvaidžių.Šaudė girti kom
panijų galvažudžiai. Šaudė 
ir koliojosi bjauriausiais žo
džiais. Moterų buvo daug su 
vaikais. Jos klykdamos pra
dėjo bėgti, nes bijojo, kad 
girti mušeikos vaikų neuž
muštų.

Kilo baisiausis teroras. 
Nusilakę kompanijų bernai 
pradėjo vaikyti visus ir mu
šti lazdomis ir kumščiomis. 
Kas tik ėjo keliu ir neturėjo 
“dinerkės” su savim, reiš
kia, ėjo ne Į darbą, tas buvo 
užpultas ir sumuštas, sukru
vintas. Visai niekuo nekalti 
praeiviai buvo stumdomi, 
koliojami ir daužomi, žo
džiu, baisus buvo reginys.

Gal tie mušeikos nebūtų 
tokie žiaui-ųs, jeigu nebūtų 
girti. Dabar gi jie buvo taip 
nugirdyti, kad kitas vos ant 
kojų galėjo pastovėti, bet 
ginklą nusitvėręs skerečio- 
jasi ir grasina kiekvieno ra
mybei. Ir jam negali pasa
kyti, kad eini kur su reika
lu—duoda per galvą, ir vis
kas.

Ir taip tie sužvėrėję gal
važudžiai dūko per visą die
ną. žmonės bijojo ir gat
vėn išeiti, kad negautų gu
zo galvon. Bet kas ėjo dirbti 
ir nešėsi su savim pietus, tų 
nejudino. Reiškia, iš viršaus 
buvo Įsakyta streiklaužius 
apsaugot.

Tai ve, kas darosi “lais
voj” Amerikoj, kur viešpa
tauja stambus kapitalas!

L. P.
« ttDusių Ganytojas 
Apmovė Davatkas.

Kun. Radžiu* išviliojo iš jų 
pinigus ir pabėgo Brazilijon

šo:
‘Lietuvos Ūkininkas” ra

J. Karalius, dirbęs visuomenės I tų taip naiviai nukalbėti, 
labui per dvejetą dešimčių me- Kokiu gi budu visa kuopa 
tų, sukniubo dėl neturto, nega- gali surinkti narių mokes- 
vęs nė sulaukti senatvės. J Čius ir nesiųsti jų Į centrą?

Dabar dėkingoji visuomenė Nejaugi p. S. Gegužis neži- 
atsilankys Į jo laidotuves...” Ino, kad mokesčius visuo- 
_ , met renka tam tikras kuo-
Nors d-ras Karalius buvo pOS viršininkas ir tik jisai 

socialistinių pažiūrų inteli- juos gali siųsti centran. Jei- 
gentas, jam pagarbą atiduo-ĮgU jjs ju nepasiunčia, kuo
dą net ir priešingos srovės pa lieka centrui skolinga ir 
žmonės, štai ką sako “San-Įtik apie tokią skolą tasai
dara’ : I konstitucijos paragrafas į

“Chicagoj nusinuodijo žino- kalba, nęs kitokių skolų ne
inąs Amerikos lietuviams dak- gali būti 
taras A. Karalius. Toki nelauk-J Tokių dalykų, apie ku
tą mirtis nustebino kiekvieną, riuos p. Gegužis kalba, SLA. 
kuris pažino tą linksmaus budo konstitucijoj nėra. Tenai y- 
ir nepaprasto darbštumo gydy- ra pasakyta aiškiai ir nedvi- 
toją. prasmiai: jei kuopa cent-

“Galutina priežastis šios tra- rui skolinga, jos delegatai 
gingos užbaigos gal niekad ne- negali Seime dalyvauti. i 
bus išaiškinta. Galima būt nu- Jeigu kitoj konstitucijos 
rodyti Į vieną, antrą aplinkybę, vietoj yra pasakyta, kad 
tačiau tas faktas, jog velionis kuopos UŽ savo sekretorius 
per keletą metų vis minėdavęs'neatsako, tai tuomet ta kon-

•MM,

30 METŲ “SENMER
GĖ": l&RODO GRA
ŽI. BET KODĖL JĄ 

VYRAI APLEIDO?

KARTĄ JI IŠGIRDO DVI 
ORAI GES KALBANT •.‘•GĖ
DA, KAD JI TURI “B. O.” 
"JAI REIK LIFEBUOYr

— IR NUO TADA — 
JI TAI DARĖ!

Kokią neapsakomą blėdįLAIMĖ—VYRAS KURIS JĄ GER
BIA KčIU LIFF.Bl <»Y, NĖRA "B.

O. SUGADINT JOS GRAŽUMO

■■fa.

uB. O.” gali mums padaryt!
(kūno kvapas)

JIS uždaro duris laimei ir pasisekimui. Dėlto, 
kad visi vengia "B. O." (kūno kvapo). Sky

lutes nuolat išleidžia dvokianėių atmatą La
bai lengva prasikalsti nežiniai jei mes neapsi- 
saugojam. Bukit atsargus—prauskitės regu
liariai su Lifebuoy. Lifebooy yra skirtingas už 
kitus tooletinius muilus. .Jo priimnus, greit iš. 
nykstantis kvapas, pertikrins jus. Jo tirštos, 
smetonuotos putos išvalo, saugoja nuo “B. O.”

Pagražina išveizdą.
Kas vakaras, imkite 
Lifebuoy “veldinį”. |- 

trinkite tas švelnias, 
švarias putas j odos 
skylutes ir nuplaukit.
Oda atsigaus Priim
kit Lifebuoy šiandie.
Prodak. Lever Bros.Co.

Praėjusi pavasari iš Kau
no dingo neva inžinierius 
Jakymavičius, kuris apgavo 
daug aukštų žmonių. Jie da
bar apmoka Jakymavičiui 
žiruotus vekselius.

Tokia pat istorija buvo ir 
Raseiniuose.

Prieš dvejus-trejus metus 
Į Raseinius vyskupas atkėlė 
vikrų komendorių kun. Ra
džiu.

Kun. Kadžius mėgo platų 
ir smagų gyvenim: nusipir
ko automobili, su viena mer-* *7
gina pradėjo romaną, pirko 
jai dovanas, puošė ją, žo
džiu, tarnavo ne tiek Dievui, 
kiek Arosui.

Taip plačiai begyvenda
mas prisidirbo nemaža sko
lų, kurių atiduoti, tur būt, 
jau nesitikėjo.

Vieną gražią dieną kun. 
Radžius apleidžia Raseinius 
ir atsiduria Brazilijoje. (O 
katalikų laikraščiai džiau
gias, girdi, vykstąs Į Brazi
liją lietuvių katalikų “dva
siniais reikalais” rūpintis!)

Vėliau paaiškėjo, kad 
kun. Radžius Brazilijon 
daug svetimų pinigų išsive
žęs.

Mat, tamsios Raseinių 
davatkos ir kaimo moterėlės 
sutaupusios kelis šimtus ar
ba desetkus litų nešė juos ne 
i banka, bet kun. Radžiui 
“saugoti.”

Pil. Daugirdas iš Ramonų 
km. kun. Radžiui buvo paži- 
ravęs 2000 lt. vekselį. Šie
met Daugirdas su kraujais 
tą vekselį gavo išpirkt Ben
drai, nukentėjusių gana 
daug, daugiausia davatkų. 
Dabar davatkos tariasi pra
šyti valdžią, kad stengtųsi 
kun. Radžiu iš Brazilijos 
parvaryti “etapu”, nes jos 
norinčios iškratyti skolas...
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU
BEDARBIŲ KAIMAS ŠALĘ j 

MIESTO IŠMATŲ CHICAGOJ J
ATSAKYMAS JONUI GRYBUI.

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Miesto darbininkai surin
kę visokias gyventojų išma
tas išveža jas toli už miesto, 
kad apsaugojus gyventojų 
sveikatą. Gi bedarbiai susi
rinkę jieško sau maisto tose 
išmatose. Dabar vietos laik
raštis “Daily News” prane
ša, kad prie 31-mos ir Cice
ro gat viii bedarbiai turi pa
sistatę savotiškos rųšies kai
meli. Kas kaip įmanydamas 
susilipdė sau nameli—neve
dusieji gyvena iškastuose 

urvuose; vietoj durų vartoja 
bile lentgalį arba bletos 
šmotą. Gi tie, ką su šeimy
nomis, ifpsigyvenė biskutį 
toliaus, mažame miškelyje, 
kur jie pasistatė mažas bu
deles iš surinktų lentgalių, 
akmenų, bletų ir t.t.

Kadangi maistas yra kas
dieninis reikalas, o išmatų 
vieta toli nuo miesto, todėl 
bedarbiai ir buvo priversti 
apsigyventi arčiau prie šiuk
šlynų, kad nereikėtų kasdie
ną toli vaikščioti. Įdomu, ar 
jie galės ten gyventi kaip 
ateis žiema ir šaltas oras? 
Tiesa, giemos laiku išmatos 
taip greitai nesuges, kaip 
vasarą. Betgi kaip bus su 
šaltu oru?

Sakoma, kad ne visi be
darbiai, kurie ateina į šiuk
šlynus maisto jieškoti, čia 
gyvena. Kiti pasirinkę išma
tų nešasi namo. Galimas da
lykas, kad jie šeria jomis 
naminius gyvūnėlius, vištas, 
antis, c gal ir patys valgo?

Kad žmonės nori gelbėtis 
nuo bado mirties, tai nėra 
ko stebėtis; bet kad jie yra 
priversti tai daryti tada, kai 
visokių gyvenimo reikmenų 
yra didelis perteklius netik 
čionai Amerikoj, bet visame 
pasaulyje, tai yra tikrai ste
bėtinas dalykas. Tiesą pasa
kius, tiem, kurie rimčiau mo
ka protauti, jokio stebuklo 
tame nėra. Jie pilnai supran
ta, kad čia kalta netikusi e- 
konominė santvarka.

Balsuokite už Normaną 
Thomasą. VBA.

NORWOOO, MASS. j organizacijų vii šyla Grybas
Sovietų Sąjungos vande- J prisipažysta, kad Keistučio

. . • - B «T draugijoj jie iau nuleidomo prisigėręs, Grybas Lai- ranįęas
CHICAGO, ILL.i

Apiplėšė Bielskio „įtinę. ljftj bimbišku

Pereitą sąvaitę buvo, už- budu nori išsisukti melais iš 
pulta ir apiplėšta Bielskio d ir dabar daI.omų 
vaistine, kuri randasi d-ro f *. * „ . . ,
Juškos namuose. Apie 111 komunistųnesvarių daroe- 
valandą atvažiavo automo-' Bų. Nepajėgdamas sumušti 
bilium 5 plėšikai ir ties ap-' nei vieno argumento parašy- 
tieka sustojo. Du pasiliko, to “Keleivyje”, jis visus už- 
lauke, o trįs įnėjo vidun ir, metimus komunistam vadi- 
atstatę revolverius liepė na nesąmonėm. Tai yra la- 
darbininkam sugulti ant že- bai prastas pasiteisinimas.

PHILADELPHIA, PA. 
Vilniui vaduoti piknikas su 

skraidymais.
Vilniaus Vadavimo pikni

ko komitetas dirba išsijuo
sęs, idant padaryti ateinantį 
išvažiavimą visais atžvil
giais kuopasekmingiausį. 
Rugp. 16 d., šio mėn., ko
mitetas vėlei turėjo savo po
sėdį, kuriame buvo atstovai 
vietos draugijų ir kliubų 
susirinkę galutinam prisi
rengimui ateinančio pikni
ko. Nepribuvo atstovai tik 
iš Liet. Ukėsų Kiiubo.

Kapitono Darijaus prisių
stos knygutės bilietams par
duoti tapo išdalytos tarpe 
delegatų, kurie pardavinės 
po $1.00 ir augščiaus lietu
vių aviacijos rėmėjams. Bi
lietų apsčiai jau parduota. 
Matote, visi nori piknike pa
skraidyti tuo orlaiviu, ku

ris vėliau skris Lietuvon, li
pas pas lietuvius visame 
mieste labai pakilęs ir dabar 
tik eina kalbos apie važia
vimą Vilniaus Vadavimo 
piknikan. Piknikas įvyks 
“Vytauto Parke” 11 rugsėjo, 
o jeigu tą dieną, lytų lietus, 
tai 18 rugsėjo, kapitonas 
Darius atskris kaip 10 vai. 
ryto. Todėl norėdami pama
tyti jį ir jojo bendrus at
skrendant padangėmis ir 
nusileidžiant ant lauko prie 
pat “Vytauto Parko”, turite 
patys žinoti, kada pribūti 
piknikan.

Spaudos Komisija:
A. Garliauskas,

A. Tvaranavičia,
Z. Jankauskas. w

mes. Paties Bielskio tuo 
tarpu nebuvo. Banditai iš
plėšė registerį, o paskui lie
pė atidaryti seifą, kur buvo 
apie $80, ir tuos pasiėmė.

Tuo tarpu parėjo pats ap- 
tiekos savininkas. Einant 
per duris į vidų, banditas į- 
rėmė jo krūtinėn revolverį. 
Bielskis norėjo trauktis at
gal, bet tuo tarpu antras 
plėšikas prispaudė jam re
volverį prie nugaros ir .liepė 
nesijudinti. Bielskis persi
gandęs iškėlė rankas, nes 
žino, kad su Chicagos ban
ditais juokų nėra.

Užpuolimą pastebėjo iš 
kitos gatvės pusės kitas lie
tuvis aptiekorius, būtent 
Dargis. Jis taip pat buvo ne
senai užpultas, todėl dabar 
jau turėjo savo aptiekoj re
volverį, kurį greitai sučiupo 
ir išbėgęs laukan pradėjo 
šaudyt į banditus. Išgirdę 
šaudymą, plėšikai paliko 
Bielskį, kiti išbėgo iš jo ap 
tiekos, ir visi susėdę savo 
automobiliun nudumė sa
vais keliais.

Beveik tuo pačiu laiku 
vagys kėsinosi pavogti d-ro 
Bložio automobilių iš gara
žo nakties laiku. Bet auto 
mobilius buvo užrakintas ir 
piktadariai negalėjo užvesti 
motoro. Turbut iš to piktu
mo jie sutraukė beveik visas 
elektros vielas apie motorą.

Piknikas mėnesėnoje.

Chicagoj yra madoje taip 
vadinami “moonlight” pik
nikai. Tai reiškia išvažiavi
mą nakties laiku, prie mėne- 
sėnos. Šiomis dienomis to
kią ekskursiją turėjo “Pir
myn” choras į Dambrausko 
farmą. Žmonių susirinko 
nemažas būrys ir visi links
minosi iki ryto. Buvo muzi
kos, dainų, šokių ir kitokių 
užsiėmimų. Man neteko gir
dėti, kad tokius piknikus 
rengtų kas kitur. Bet prie 
geros kompanijos jie gana 
smagus.

Chicagos Teleskopas.

JOBOU, VANCOUVERO 
SALA.

Ugnis atėmė darbininkams 
darbą.

Iki šiol darbai čia ėjo ne
blogiausia. Bet štai 7 rug 
piučio 6 valandą iš ryto vie
noj lentų krūvoj pasirodė 
ugnis. Akies mirksny lieps
nos apėmė ir kitas lentų 
krūvas. Nors tuoj buvo at
suktos vandens švirkštynės, 
bet ugnis vistiek apėmė 4, 
000,000 gatavų lentų ir su
naikino jas. Lentos buvo 

nuo ugnies apdraustos, to
dėl kompanija gal ir džiau
giasi, kad jos sudegė. Bet 
darbininkams, kurie šitoje 
lentpiuvėj dirbo, dabar pa
sibaigė uždarbis. Kitokių 
darbų čia nei už pinigus ne 
nusipirksi

Tietuvių čia yra tiktai da 
Bet Maikis su tėvu vistiek 
ateina juos aplankyti kas 
sąvaitę. Jeigu ne jie, tai mes 
čia nežinotume, kas pasauly 
darosi.

A. Ruzas

Komunistas Grybas pats ne
suprasdamas dalykų stovio 
savo partijoj, nori įkalbėti 
svietui, buk Norwoodo Kei
stučio Draugijos aukauti pi
nigai bolševikams viešpa- 
.aujant. šimtas dolerių Rusi- 

. os baduoliams, tikrai išgel
bėję žmonių gyvybę. Kur 
įrodymas, kad baduoliai ga
vo tuos pinigus? Parodyk a- 
byskaitas, kada ir kokio 
uašto baduoliai tuos pini
gus priėmė.

O kiek komunistai fondų 
urėjo pasaulio proletariato 
išgelbėjimui? Kinijos revo
liucijos fondas, Vokietijos 
revoliucijos fondas, Lietu
vos politinių kalinių fondas, 
fašistam nuversti fondas, 
Palestinos arabų gelbėjimo 
fondas, Lietuvai nukentėjus 
nuo nederliaus fondas ir 
daugybė kitokių fondų. A- 
kyvaizdoj šitokio begėdiško 
viliojimo pinigų iš nesusi

pratusių žmonių kišenių, ar
gi Demokratas neturėjo tei
sės per “Keleivį” pareika- 
lau apyskaitų iš bimbinin- 
kų? Juk savo laiku, dabarti
nis bimbininkų kardinolas 
Kapsukas reikalavo iš “Lie
tuvos Ūkininko” leidėjos F. 
Bortkevičienės “Kankinių 
Kasos” apyskaitos. Kapsu
kas nurodė, kad Amerikos 
aukautojai jos reikalauja. 
Jeigu Kapsukui valia reika
laut apyskaitų iš Lietuvos 
demokratų, tai kodėl man 
nevalia reikalaut iš Ameri
kos komunistiškų fondų a- 
pyskaitų?

Antras dalykas, tai begė
diškas komunistų skymas, 
būtent, pasinaudojant žmo
nių nelaime nuo nederliaus, 
surinkti tūkstančius dolerių 
pinigų ir nei cento nepasiųs
ti. Ar tai ne šarlatanų dar
bas? Net komunistų “Vil
nis” pažymėjo, kad esą kok
tu, kaip tas Bimbos fondas 
nuo nederliaus užsibaigė. 
(Žiūrėk “Vilnis” 45, 1931).

“Laisvės” korespondentas 
sako, kad nesąmonė esanti 
iš mano pusės, 12 metų apy
skaitos reikalauti iš komu
nistų. Bet kai “Laisvė” su 
“Vilnimi” ant sąvaites 12 
sykių kartoja, buk Sovietų 
Sąjungai visas pasaulis su 
socialdemokratais priešaky
je skelbiąs ginkluotą karą, 
tai čia yra sąmoninga kalba, 
ar ne taip, Grybai?

Ar girdėjot, norwoodie- 
čiai, tokį stebuklą, kurį Gry
bas per “Laisvę” pareiškia, 
buk komunistai jau nenori 
skverbtis už vadovus į Keis
tučio draugiją? Na, o kaip 
senai, ponas Grybas, tie ko
munistų norai dingo? Jie 
dingo tik tada, kada bimbi
ninkų kandidatas į draugi
jos pirmininkus Galgauskas, 
susidūręs su socialistu Bla
žiu, gavo “bubą”, o Jonas 
Grybas pabėgo iš mūšio lau
ko, ištraukdamas savo kan
didatūrą.

Iškrikę komunistai, kaip 
futbolės išmestos į orą, gal 
po kokio mėnesio, atgavę 
kvapą, per “Laisvę” susuko; 
nenuleiskim rankų!

Dabar pats komunistinių

Grybas pasakoja, buk 
Norwoode nesą socialistų. 
Aš gi tvirtinu, kad Nonvoo- 
de socialistiškai protaujan
čių lietuvių yra daugiau, ne
gu komunistų sykiu su Gry
bu. Visgi reikia Grybui ir 
Žambai ačiū pasakyt už pri
sipažinimą per “Laisvę”, 
kad į socialistų pikniką jie 
buvo įlindę už dyką.

Ant galo Grybas pasako
ja svietui, buk katalikui Gle- 
bauskui komunistų demon
stracija “labai patikus”, ir 
jis nesigailįs kad dalyvavęs. 
Pagal Grybą išeina, kad ko
munistai patraukė Glebaus- 
ką savo pusėn, tik jis neuž- 
tektinai dar koringas; susi
dūręs su policija nesimuša.

Patartina Grybui kitą syk 
vežant koki nors švento Jur
gio parapijoną į komunistų 
demonstraciją, duot išsigert 
“Laisvėj” gaišinamo So
vietų Kaukazo vandenio, 
“Borjom Narzan”. Gal tas 
vanduo priduos kovingumo. 
Nes reikia juk žinoti, kad 
kun. Kneižys nemokina sa
vo parapijonų kelti revoliu
ciją prieš Amerikos valdžią.

Demokratas.

SCRANTON, PA.
Lietuvių aviacijos diena.
Iš laikraščių jau žinoma, 

kad kap. Darius ir lakūnas 
Girėnas yra pasirengę skris
ti orlaiviu iš New Yorko į 
Kauną 1933 metų pradžioje. 
Kadangi tam tikslui reika
lingi jiems pinigai, tai 
Scrantono lietuvių įvairių 
organizacijų atstovai nutarė 
užsakyti Scrantono aviaci
jos lauke dvi dienas, 4 ir 5 
rugsėjo, kur minėti musų la-

MIRĖ JONAS PERKŪNAS.
Rugpiučio 20 dieną New ; Drg. Perkūnas nuvažiavo 

Yorko labdarybės ligoninėj, tenai kalbėt. Bet lietuvio 
Welfare Islande, mirė 49 • kunigo sukurstyti fanatikai 
metų amžiaus susilaukęs Jo- užpuolė jį tenai ir taip žvė- 
nas Perkūnas, buvęs savo riškai sumušė, kad Jonas 
laiku gana žymu kalbėtojas Perkūnas neteko sveikatos 
ir veiklus darbuotojas tarp visam amžiui. Jam buvo su- 
lietuvių siuvėjų. laužytas nugarkaulis ir nuo

Apie 18 metų atgal, kuo- to Perkūnas tapo suparali- 
, - - j , . • į met Amerikos lietuviuose žiuotas.

i plačiai veikė Lietuvių So- Apie 10 metų atgal Bel- 
cialistų -Sąjunga, jos pastan- levue ligoninėj jam buvo 
gomis buvo suruoštos pra- padaryta operacija, bet ji 
kalbos Hoosick Falls mies- nepasisekė, ir nuo to laiko 
tely, N.ew Yorko valstijoje, drg. Perkūnas gulėjo lovoje 

jau nebegalėdamas nei atsi-
MIRĖ VINCAS SKUČAS. keIt?’ nei apversti nuo vie

no šono ant kito.

domių stuntų ore. Be to, bus 
lietuvių ir anglų kalbomis 
kalbėtojų.

Įžanga ir vieta automobi
liams nemokamai.

W. A. M.

KENOSHA, WIS.
Nepripažįsta Gegužį SLA. 

prezidentu.

Pasibaigus SLA. seimui 
Pittsburghe, musų 212 kuo 
pos nariai nekantraudami 
laukė delegatų raporto. 
Nors mes jau iš “Naujienų” 
žinojome, kas seime pasida 
rė, tečiau visi norėjo išgirsti 
savo delegatų pranešimą 
Nežiūrint kad tą dieną lijo 
lietus, į kuopos susirinkimą 
atėjo gana daug žmonių. 
Raportas buvo išduotas la
bai aiškiai. Nariai jį, žino
ma, priėmė, bet buvo labai 
nepatenkinti, kad suvažia
vusi saujalė politikierių drį
so atmesti visuotinu balsa
vimu išrinktą prezidentą 
Bagočių, o jo vieton pasta
tyti rinkimuose sumuštą St. 
Gegužį. Vienas narys pada
rė net pareiškimą, kad da
bar SLA. savo prezidento 
neturi. Sako. p. Gegužį mes 
negalime prezidentu skai 
tyti, nes mes jo nerinkome.

Well, gal ir teisybė. Bet 
Smetonos irgi žmonės į pre
zidentus nerinko, o betgi jis 
skelbiasi prezidentu (samo- 
zvancu).

Mes nesame sandariečiai 
kurie sakė. kad jeigu Bago
čius pasiliktų prezidentu 
tai jie pasakytų kuopai 
“gudbai”. Nors mes, kaip 
tas narys išsireiškė, didžiu
mos išrinkto prezidento ne
turime, bet iš organizacijos 
dėl to nebėgsime. Dabar mes 
turime Susivienijime dirbti 
daugiau, negu pirma, o ūžti 
krinu, kad ateinantis Sei
mas duos p. Gegužiui sagtį

Nereikia kelti organizaci 
joj nerimo. Nereikia sakyti, 
kad vogė ir vogs. Gal seniau 
ir vogė, bet dabar vogt ne
gali, nes turime gerą ir su
manų iždininką adv. Gugi, 
kuris organizacijos pinigų 
ant vėjo neduos.

Seimas pasielgė biauriai, 
tas tiesa. Kuopos nariai tuo 
labai pasipiktinę, susinerva
vę. Vien tik sandariečiai bu
vo užganėdinti, kad prezi
dentu pastatytas jų plauko 
žmogus.

Well, pagyvensime ir pa
matysime, kaip bus ateity.

Ne Smetonlaižis.

NEWARK, N. J.
Newarkiečiai susidomėjo 

lietuvių lakūnais.
Pereitam šv. Jurgio Drau

gijos susirinkime, kuris į- 
vyko 19 rugpiučio, kilo 
klausimas kas link lietuvių 
akunų, kap. Darijaus ir Gi

rėno, kurie mano skristi per 
Atlantiką į Lietuvą. Pritar
dama tam kilniam sumany
mui, draugija išrinko komi- 
etą, į kurį įėjo J. Sereika, 

3. Staniulis ir J. Staniulio- 
nis, ir pavedė jiems susiži
noti su centraliniu komitetu 
Chicagoje dėl rengimo mar
šruto po lietuvių kolonijas.

Mes manome, kad ir kitos 
kolonijos tą patį padarys.

J. Sereika.

MIRS IGNACAS AŠMEN
SKAS.

Welland. Ont Canada.
Rugpiučio 16 d. nelaiminga 
mirtis atskyrė nuo manęs 
mano mylimą draugą Igna
cą Ašmenską. Velionis bu
vo vos 54 metų amžiaus, pa
liko 3 sūnūs — vyriausiam 
19 metų ir savo žmoną 
Prancišką, dideliame nuliū
dime. Per 20 metų jis gyve
no Kanadoje ir turėjo savo 
ūkę. Rugpiučio 16 d. jis nu
ėjo ruoštis apie arklius; ar- 
klvs spvrė ir užmušė velio- 
nį ant vietos.

Iš Lietuvos Ašmenskas pa
ėjo iš Samuolinės kaimo, 
Jankų valsčiaus, Suvalkų 
gub. Buvo pažangus, inteli
gentiškas vyras ir geras šei
mininkas. Jo namiškiai ir 
draugai neteko mylimo 
draugo. Rugpiučio 19 d. ta
po palaidotas Niagara Falls 
ant protestonų kapinių. Lai 
būna jam amžina atmintis. 

Pranciška Ašmenskienė. 
R.R. 1, Welland, Ont.

Canada.

Philadelphia, Pa. Rugpiu- Tai buvo katalikų kuhigo 
čio 3 d. nuo širdies ligos mi- ir jo sufanatizuotų aklų 
rė Vincas Skučas, sukakęs bernų darbas.
62 m. amžiaus. Iš Lietuvos Po užpuolimo ant draugo 
velionis paėjo iš Šalamonos Perkūno socialistai buvo 
Budos kaimo, Mariampolės pradėję rinkti aukas ir buvo 
apskričio. Amerikoje išgy- iškėlę razbaininkams bylą. 
veno apie 30 metų. Ilgiau- Bet kunigai susiuostė su vie- 
siai gyveno Mount Carmel, tos reakcine valdžia ir bylą 
Pa. ir apie porą metų Phila- užgniaužė. Piktadariai pasi- 
delphijoj. Velionis buvo pa- liko nenubausti, o jų auka 
žangių pažiūrų žmogus, my- sulaužytais kaulais kanki- 
lėjo skaityt pažangią litera-, nosi iki šiai dienai, 
turą ir paremdavo pirmeivi- į Mirtis paliuosavo draugą 
šką lietuvių judėjimą. Te- Perkūną iš kančių, bet Ame- 
čiaus jis nesmerkė nė kito-;rikos lietuvių visuomenė il- 
kio įsitikinimo žmonių irigai neužmirš niekšiško ilga- 
draugingai sugyveno su vi- skvernių darbo.
sais. Jo namas Jankė kele
tas laikraščių, bet “Kelei
vis” jo buvo numylėtas 
draugas.

Rugpiučio 8 d. velionis

Perkūno Draugas.

SKAITYTOJŲ BALSAI.
Prisiunčiu Maikio tėvui 

$2.00 ant batų ir tegul jis 
tapo palaidotas Northwood lanko masų namelius toliau,
kapinėse su bažnytinėmis a- 
peigomis. Lietuvių tautiškoj 
bažnyčioj 3 kunigai laikė 
pamaldas, vysk. Žukauskas 
bažnyčioje ir ant kapų pa
sakė gana įspūdingus pa
mokslus. Graborius A. Stan
kus labai gražiai patarnavo 
palaidojant.

Velionis paliko savo žmo
ną Marijoną, dukterį ir du 
anuku.

Mes “Keleivio” skaityto
jai apgailėstaujam netekę 

(malonaus draugo. Lai būna 
jam amžina atmintis.

• Jos. Paskoris.

Keleivis” yra geras darbi
ninkiškas laikraštis ir daug 
paduoda žinučių netik iš A- 
merikos, bet ir iš viso pasau
lio, o daugiausia iš Lietuvos. 
Aš labai myliu “Keleivį” 
skaityti, o labiausia mano 
gyvenimo draugė. Ji turi vi
sas žinutes perskaityti. Tai
gi tariu nuoširdų ačiū drg. 
S. Sadauskui iš Buffalo, N. 
Y., kuris man užrašė “Kelei
vį” pereitais metais. Dabar 
aš manau nesiskirt su “Ke
leiviui” niekados.

A. Gutauskas, 
Niagara Falls, N. Y.

DABARTINĖ FIRMA

Vyčių seime Bostone ku
nigai pravedė rezoliuciją, 
kad kiekvienas klebonas sa
vo parapijoj turi būt skaito
mas “dvasios vadu”. Visi 
“dvasios vadai” gali daly
vauti seimuose sprendžiamu 
balsu be jokio mandato. 
Reiškia, diktatoriai.

ESSEM 
PACKING CO.

YRA PO KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

Federales Su<v. Vai 
Valdžios

VISOS ESSEM IŠDIRBYSTĖS MĖSOS, PIL 
NAI GVARANTUOJA MOS, KAD JOS YRA 
TIKRAI

ŠVARIOS, ŠVIEŽIOS IR 
GERIAUSIOS RŲŠIES.

Tikrai parinktų mėsų produktas. Pabandykite, 
brangiau jos nekainuoja.

ESSEM PACKING CO.
Lawrence, Mass.

Ant kiekvieno* rųšies mėsų yra valdiška ant- 
spauda No. 444. Reikalaukit ESSEM.
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Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 35, Rugpiučio 31, 1932

i j Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Washingtooe Baigiama Kapitoliaus

čia parodyta kapitoliaus aikštė (Capitol Plaza), kuri dabaryra baigiama priešais kapitolių 
Washingtone. Kapitolium vadinasi Kongreso rūmai.

MOKSLO ŽINIOS.
BEŽDŽIONĖ MOKINASI na. o esančius už stiklo d a ik-j ir kaimai.
GREIČIAU KAIP ŽMO- tus jkaitina. Kas vasarą pa- Atraitę rankoves sermėgiai

Dr. A. J. Karalius 
Nusižudė

Vakare 23 rugpiučio per penis paduoda “Naujieno- 
Chicagą kaip žaibas pralėkė se” šitokiu smulkmenų:
žinia, kad daktaras Kara 1 

liūs nusižudė. Jis buvo be 
sąmonės nuvežtas ligoninėn 
ir neužilgo tenai mirė. Iš to, 
matyt, ir buvo sprendžiama, 
kad mirtis buvo nenaturalė. 
Ir neapsirikta. Jis tikrai pats 
savo ranka atėmė sau gy
vybę?

D-rui Graičiunui jis buvo 
palikęs laišką, ant kurio 
buvo užrašyta: “Atplėšk, 
kai aš busiu negyvas. A. J. 
Karalius, M. D.”

Dabar d-ras Graičiunas tą 
laišką atplėšė ir štai ką jis

ŽIŪRINT Į PAVERGTĄ 
TĖVIŠKĘ.

Kalėjimai.
Prie vieškeliu mediniai kryžiai ra(įo tenai parašyta:

“Tą dieną, antradienį, a- 
pie 11 valandą ryto Dr. Ka
ralius patelefonavo mfan. Ji
sai prašė paimti advokatą 
IViliiam Mitchel’Į ir jį patį, 
Dr. Karalių, ir nuvežti i tei- 
tmą, kur tą dieną pripuolė 
nagrinėjimas daktaro bylos 
alimonijos reikalu.

“Dr. Karalius, adv. Wm. 
C. Mitchel ir aš nuvažiavo
me i teismą. Tai buvo jau po 
piet. Byla tačiau tą dieną 
nenagrinėta. Ji tapo atidėta 
iki ateinančio pirmadienio, 
lugpiučio 29 d.

“Visi trys, būtent dakta
ras, adv. Mitchel ir aš, su
grįžome i Dr. Karaliaus na
mus 4:30 vai. po piet.

“Daktaras paklausė žmo
nos, ar neturėtų ji ką užką
sti. P-nia Karalienė paruo
šė stalą ir visi keturi susėdo
me valgyti. Pietavome gal 
pusę valandos ar kiek il
giau.

“Staiga Dr. Karalius pa
kilo ir spausdamas adv. 
Mitchelio ranką tarė: ‘Ačiū 
tau, drauge, kad dėjai pa
stangas man pagelbėti. O 
dabar—atleisk man...’

“Daktaras priėjo prie sin- 
kos, prisipylė stiklą van
dens. Neatkreipėme Į jo žo
džius ypatingo dėmesio, nes 
jie mums nereiškė artimos 
tragedijos. Tokius žodžius 

galėjo kiekvienas iš musų 
pasakyti ir gal būt ne kartą 
yra pasakęs.

Išgėrė daktaras stiklą 
vandens, pasisuko Į mus ir 
vėl tarė jau man asmeniš
kai:

‘Čeponi, tu buvai mano 
draugas iki paskutinės va
landos. Įvertinu draugingu
mą. Dabar gi—sudie.’

Po to, jis priėjo prie kė
dės, kurioj sėdėjo pietauda
mas, ir vėl atsistojo. Staiga 
jo veidas ėmė keistis, paba
lo. Lyg spazma sukrėtė jį. 
Mes sužiurome i jį. Žmona 
sušuko: ‘Daktare, kas tau

“Mano paskutiniai 
džiai:

“Naikinu savo kūną ne 
savu noru, bet dėl susidariu
sios tvankios aplinkumos, 
kuri jums, manau, gerai ži
noma. Keliauju i ten, kur 
nežinau kas manęs laukia: i 
ten, kur milionų milionai 
už mane geresnių žmonių 
nukeliavo; Į ten, kur jus vi
si greitai išvyksite. 

i “Patyriau, kad šioje aša
rų pakalnėje pinigas viso
kius idealus valdo; kad tei
singam žmogui nėra progų 
žmoniškai gyventi, 

i “Dabar jau man visai ne
svarbu, kas ir ką apie mane 
sakys. Šmeižkite mano var
dą kas tiktai norite ir kiek 
norite. Aš nepaisau.

“Likitės sveiki, draugai ir 
priešai. Neprašau man do
vanoti už mano netaktą ar
ba jūsų Įžeidimą. Nepra
šau manęs girti, nė verkti 
prie mano kapo.

“A. J. Karalius, M. D.”

zo-

sikelia aukštai orlaiviu, tas,
. . . ------— žino, kad aukštumoje gana

Arba kas pasirodė augant jalta nors ant ženiėg visai 
šilta.

Ne visi daiktai vienodai Į-
Jaunos beždžionės yra šyla. Juodi daiktai labiau Į- 

gudresnės kaip žmonių vai- šyla nekaip balti; žemė la
kai ! Tokios išvados priėjo biau ir greičiau įšyla už van- 
D-ras W. N. Kellogg, India- denį, bet žemė ir atvėsta 
nos universiteto psicholo- greičiau nekaip vanduo. To- 

kuris devynius mene- dėl vasarą naktimis šalčiau 
sius darė šitoj srity tyrimus būna sausumoje nekaip ju- 
Floridoje. ' ' , roję, o dieną — atvirkščiai,

šitiems tyrimams D-ras nes vanduo lėčiau ir mažiau
Kellogg naudojo savo paties Įšyla už žemę.

0 mėnesiu

GUS.

kūdikiui ir jaunai šimpan
zei.

—Tegul bus pagarbintas, naši, drapanos jam nėra pri- 
Maike! gimtas daiktas. Jis pats jas • gas,
. —O kaip tavo sveikata, prasimanė, kada buvo šal- 
tėve? t ta. Bet tai nereiškia, kad jis

—Šlėktai. Vos paeinu. ' turi jas dėvėti ir tada, kada
—Ir aš matau, kad tu, tė-: jos jam nereikalingos, 

ve, šluobuoji. Turbut reu-' —Maike, nevesk seno 
matizmas? (žmogaus Į pagundą. Maudy-

—Ne, vaike, ne marmari- • tis aš vistiek neisiu.
—Bet tik pamėgink, tėve. 

o pamatysi, kaip tas sveika.
—Ne, Maike, i vandeni tu

zmas. ale karštis.
—Kaip tai karštis?

• —Na, ar tu nežinai, 
yra pirštis? Karštas oras. neįvesi manęs nei su snapsu. 
Vasarą visada būna karšta, pi ud u su zakristijonu per- 

—Bet nuo to niekas ne- žiūrėjom visą šventąjį raš

kąs

-Bet nuo to niekas ne 
šlubuoja, tėve.

—Jes. Maike, kiti nešlu
buoja, ale užtai galą gauna 
maudydamiesi. 0 aš mau
dytis nemyliu, tai Įlipau Į au
kštą medi, kad vėjas geriau 
užpustų. Kad uodai nejoade- 
riuotų, užsimkiau pypkę ir 
užmigau. Iš ryto pabudau 
po medžiu. Vedluk to dabar 
ir šlubuoju.
, —Tu per savo kvailystę, 
tėve. galvą kada nors nusi
suksi.
. —Tai ne kvailystė. Mai
ke, ale atvoga. Žinoma, per 
ąfcvogą gali gaut ir smerti, a

žiūrėjom visą šventąjį 
tą, ir niekur neradom para
šyta, kad Dievas sutvėręs 
žmogų butų liepęs jam mau
dytis. Tenai yra surašytos 
visos pavydnastės: ir nevok, 
ir nemeluok, ir neužmušk, ir 
nesvetimoteriauk, ale nie
kur nėra pasakyta: “išsi- 
maudyk.” Tas reiškia, vai
ke, kad maudymąsi turėjo 
išmislyt velnias.

—Nekalbėk niekų. tėve. 
Juk žinai, kad velnio nėra.

—Olrait, Maike, jeigu nė
ra velnio, tai išvirozyk tu 
man. kas išmislijo visus tuos 
bvčius ir ta vartalioiimasi

le va jauno žmogaus toks jau ■ krūvoj vyrų ir moterų be ke-
noturas, kad smerties jis ne 
fcibijo.
; —Bet jei tu toks drąsuo
lis. tėve. kad ir nuo medžio

linių?
—Maudymąsi prasimanė 

patys žmonės, tėve. Tas rei
kalinga sveikatai. Žmogaus

nukristi nebijai, tai kodėl tu oda turi būt švari, kitaip jis
bijai maudytis? Juk šaltas 
jūrių vanduo, tai geriausia 
priemonė nuo vasaros karš
čių gintis.

—0 aš, Maike, kitaip ro- 
kuoju. Man rodos, kad kas 
eina maudytis, tas parduo
da velniui dūšią.

—Kokiu budu?
—Matai, Maike, Dievas 

sutvėrė žmogų vaikščiot po 
Sausą žemę ir prie vandens 
jis netinka, žiūrėk, paimk 
varlę už kojų ir mesk j eže
rą. Ji pasiners ir vėl iš
plauks. O paimk žmogų už 
kojų ir Įmesk i ežerą. Jis 
prigers. Tas parodo, kad 
vanduo ne žmogui skirtas.

amžiaus sūneli
ir 8 menesių amžiaus šim- > “Kaip išimti iš drapanų
panzių veislės bezdžionaitę. rašalo dėmes?” dažnai gali- 
Visą devynių mėnesių laiką ma girdėti klausimą. Sulie- 
iedu gyveno krūvoj', valgė jus rasa^u drapanas ar koki 
iruvoj, žaidė krūvoj, dėvėjo kitą audeklą, tuojaus reikia 
vienodas drapanas, ėjo tuo mėgint šaltu- vandeniu dė- 
>ačiu laiku gulti ir kartu kė- mę išplauti. Jei tas nepavy- 
ėsi. Pasekmės buvo tokios ktų, tai pamerkti sulietą vie- 
<ad jauna bezdžionaitė tą į pieną ir palikt, pakol 
daug greičiau mokinosi ir pienas surugs.. Tuomet iš- 
jarodė daug daugiau gabu- plauti vandenų su muilu, 
mo, negu kūdikis. i Dėmė turi išeit

Pavyzdžiui. D-ras Kėlloggj į------—
užnėrė jiems ant rankų ir į

ojų kilpas ir parodė, kaip! i j P]

su kuinais verčia žemę 
ant kito šono.
Pūdymas kryžiuojamas plugu 
Atsiduoda prakaitu ir mėšlu.

Liūdna vagomis eiti, 
kai už arimų kartuves matai 
ir kai toks budeliškas vėjas 
tėviškės pakraigėj.
Alkanas kiloji
plūgą, piuklą, kūjį, 
ir iš skarmalų neišlendi, 
kol gyslų kraujo 
virvė neišgeria.
Ir kai gatvės 
demonstracijom sujunda, 
taip pat alkanas neši 
raudoną liktamę pavergtai 
tėviškei.
Vieškeliuose mediniai kryžiai 
pūva, griūva.
Ir sermėgiai verčia žemę
ant kito šono,
kad pasėjus broliškų grudų,
raudona piutis miniai
užderėtų.

A. Vėtraus.

gali apsirgti.
—Ju rong, Maike. Kaip aš 

Lietuvoje kiaules ganiau, tai 
kuris tik meitėlis buvo dor- 
tinesnis, tas-buvo sveikesnis 
ir geresnius lašinius turėjo

—Bet tu, tėve, nesi mei
tėlis.

—Ai don kėr, Maike. a? 
savo kūno nešlapinsiu, ba 
Dievas nėra prisakęs taip 
daryt.

—Bet Dievas nėra prisa
kęs ir Į medi lipti: o bet gi 
tu, tėve, Įlipai. Dievas nėra 
Įsakęs karda nešiotis, o tu 
nešioji. Argi tai nepriešta
rauja tavo tikėjimui?

—Veidimut, Maike, aš čia
Žmogus net lietaus nemyli, i turiu pamislyt. Dalibuk, tu

• • • ias atnerti. Paskui užnėrė iš! 
įaujc ir paėmęs rankon j 
laikrodėli žiurėjo, kuris i 
greičiau atners. Bęzdžionai- 
tė laimėjo.

Šimpanzė taipgi pirmuti
nė išmoko vartoti grėblį ir 
matiką.

Bandymai taip pat paro
dė, kad beždžionė turi daug 
geresnę klausą ir geriau nu- j 
vokia krypti užrištomis aki-i 
mis. Mokslininkas padarė! 
keturkampi, pastatė Į jo vi
durį savo vaiką su beždžio
ne, užrišo abiem akis, pas
kui išėjo iš keturkampio ir 
iepė abiem eiti tiesiai į tą 
Dusę, iš kurios ėjo jo balsas. 
Beždžionė atėjo, o vaikas 
paklydo.

Tiktai “nosių parodymo” 
kvotimus vaikas išlaikė ly
giomis su beždžione. Pasa
kius Kelloggui “parodyk sa
vo nosi”, abudu parodyda
vo ant syk.

Bet atminti bezdžionaitė! 
turėjo daug geresnę, negu; 
vaikas. Jaunutė šimpanzė 
galėjo ištisą pusvalandį at
siminti duris, per kurias išė
jo žmogus, tuo tarpu kai ku-, 
dikis užmiršdavo tas duris Į 
5 minutes.

Aš ĮDOMAUJU A- 
P1E TAVO BAL
TAS DRAPANAS. 
KAIP TU PADA- 1 
RE1 T Ą STALT1E- j 
SB TAIP.iALTA? /

TAME Nėra jokio sekre- 

T?i?L?RA M’LION \I MO 
2'^ATOKIUS BAL

TI S SKALBINIUS TAIPGI 
kaip kad

IR Aš

stebėtina: as gal?
Siu RINSO šiandie: 
man nusibodo tri-| 
Nimas IR virini, 

mas per valandas

Antrame lapely parašytas 
šitoks velionies testamen
tas:

“1. Kūną sudeginti kre- 
matorijoj ir pelenus ketu
riems vėjams atiduoti.

“2. Jokių gėlių ir vainikų 
prie grabo nedėti ir nepirk 
ti. Atsiųstas gėles ir vaini 
kus grąžinti jų savininkams, 
o jei jie nežinomi, tai tuo
jaus sunaikinti.

“3. Visus medicinos iran 
kius ir medicinos knyga: 
pasiųsti Lietuvos Universi
tetui Dr. Staugaičio vardu ir 
adresu.

“4. Visą kitą turtą pasii
ma žmona.

“A. J. Karalius, M. D.”
Šitie raštai buvo paduoti 

D-rui Graičiunui dar 7 rug
piučio, o nusižudymas Įvy
ko 23 rugpiučio. Tai parodo, 
kad prie šito žingsnio d-ras 
Karalius senai jau ruošėsi.
Nusižudė valgant vakarienę 

su draugais.
' Apie tai, kaip velionis už
baigė savo gyvenimą, J. če-

tai kaip jis gali visas Į ma
res lĮsti? /

—Bet pažiūrėk, tėve, Į pa- 
jurĮ. Tenai tūkstančiai mau
dosi.

—Jes, tūkstančiai. Ale pa
žiūrėk tu, ar nors vieną da- 
vadlyvą žmogų iš tų tūks
tančių atrasi? Vis jauni boi- 
sai, jaunos mergos, visi pli
kom kiškom ir plikom nuga
rom, net sarmata ir pažiū
rėt Tai vis tie. Maike. ką 
pagal šėtono muziką džiką 
šoka.

—Tai nieko nereiškia, tė
ve. Juk žmogus ateina Į ŠĮ 
pasaulį visai nuogas. Vądi-

man čia pasakei nauju daly
kų. Musų klebonas tokio pa
mokslo da niekad nėra pa 
sakes. Gal čia ir tavo teisy
bė. Tu eik sau namo dabar 
o aš pafigeriuosiu vienas.

IDOMVS skaičiai.
Washingtono apskaičiavi 

mu, dabartiniu laiku Ame 
rikoje yra 10,000.000 namų 
kuriuos būtinai reikia tai 
syt, bet savininkai neturi pi 
nigų tam tikslui.

Berlvno žiniomis, vokie *■
čių fašistų laikraščiai tur 
15,000,000 skaitytojų.

Kodėl juo aukščiau nuo že-, 
mes, juo šalčiau?

Atrodo, kad juo aukščiau 
nuo žemės, juo šilčiau ture-! 
tų būti, nes arčiau saulės.; 
Bet ištikrųjų kitaip yra: juo 
aukščiau, juo šalčiau. Taip 
yra dėl to, kad oras Įšyla ne Į 
nuo saulės spindulių, bet 
nuo žemės. Saulės spindu- j 
liai, eidami per orą, jo nei-' 
kaitina: Įkaitina tik žemę, o Į 
nuo šiltos žemės ir oras su
šyla ; tada būna šilta. Čia at
sitinka taip, kaip su stiklu: 
saulės spinduliai, eidami per 
stiklą, stiklo beveik neįkaiti-,

Kam jums eikvoti spėką? Gaukit 

baltesnius skalbinius Icngviai
STAM trint? Kam virint? Vartokit muilą kuris 

išmirko purvą'. Jus gausit balčiausius, skais-
či-s drabužius kok.us esat matę. Ir jums patiks nes 
L • .-v.srnjus spalvuctus daiktus, pasilieka jte sviezųs 
ir r auji. Saugiai.

Nėr s’ irtamo ka:p kietas yra vanduo. Užmirs it 
apie minkštintojus: Rin o tai vis'as ko jums reik. 
Puodukas už puoduką, jis duoda dvigubai tiek put i 
už lmzvosvarivs. papurusius ftiuilus. Smetonuotos, 
Ka’Bcs pftos—net kiečiausiam vandeny.

Geras ir s’-albt jvese-.išdirbė'ai 40 sarsiu skalbtu- 
vu rekomenduoja R;rso. Ir nieko nėra 
tos gvvos put s dišių mazgojimui. Gaukit DIDELĮ 
{akečių.

Produktas Lever Brothers C a. 
_ fatnbridgMass.Rinso

Milionai vartoja R-r.s^laLai geras rankom

Džiaugkitės, žmonės, nes 
“geri laikai” jau sugryžo. Ir 
štai “faktai:” Pereitą gruo
džio mėnesį užsid arinė jo 
bankai. Žmonės traukė savo 
pinigus ir slėpė juos namie. 
Buvo tikra finansinė pani
ka. O šiandien visai kas ki
ta. Žmonės traukia savo pi
nigus iš šieninkų ir neša Į 
bankus. Bankai šiandien tu
ri tiek daug pinigų ant ran
kų, kad neranda vietos 
jiems investyt.

Taip rašo Bostono “He- 
rald” 27 rugpiučio laidoj ir 
tokį pat džiką griežia kiti 
Hooverio muzikantai.

Bet ar ištikrųjų taip yra? 
Nueik it Į kurį tik norit ban
ką Bostone ir paprašykite 
paskolos ant savo namo. At
sakymas visur bus tas pats: 
Pakolų neduodam, nes ne
turim liuosų pinigų.

vra?’
“Bet daktaras jau nebe

atsakė, jau nebetarė nė žo
džio. Jo rankoj pastebėjom 
bonkutę su vienais stipriau
sių nuodų, kokie yra žino
mi daktaramas ir kemi- 
kams.

“Adv. Mitchel ir p-nia 
Karalienė puolėsi teikti da
ktarui kokios galėdami pa- 
gelbos, o aš išbėgau laukan 
ir Įšokęs Į mašiną nusisku
binau pas Dr. Šimkų. Nera
dęs jo ofise, pranešiau apie 
Įvykį Dr. Margel iui. Iš na
mų pašaukta buvo Dr. Nai
kelis.

“Pirmas atsiskubino Dr. 
Naikelis. urnai po jo pribu
vo Dr. Margeris, kiek vėliau 
Dr. Blake.

“Žinoma. Dr. Karaliaus 
gyvasties išgelbėti jie nebe
galėjo, nes tie nuodai, ku
riuos jis priėmė, veikia labai 
greitai, ir jais užsinuodijusį 
asmenį išvaduoti iš mirties, 
galima sakyti, neįmanoma.

“Visa, kas galima buvo 
padaryti ir ką daktarai pa
darė, tai pailgino Dr. Kara
liaus gyvastį kokia valan
da laiko. Pagelba tam tikrų 
vaistų ir pumpavimu oksi- 
geno išlaikyta jo gyvastis a- 
pie pusantros valandos nuo 
to laiko, kai jis priėmė nuo
dus.

“Dr. Karalius buvo nuga
bentas į Auburn ligoninę, 
prie 78 ir Normai gatvių. 
Ligoninėj, kiek jis dar turė- 
io sąmonės, dėmesį kreipė į 
žmoną ir jos akyse mirė.”
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Ijųlai ir Pprkiiniu kumelių ir šunų pa- Leaai ir rerKunija JAUNiNTOjas rygoj. 
Šiaurės Lietuvoje.

Caro “Konsulatas”
Rumšaijo’*e.

Varšuvos IpTtp’U®' “Mo- 
m-nt” niuro'n V-vi Bukare- 
ft'’. ^7"T t1“XT1- 
daci “Jo Dideir bės Rusijos 
ciesoriaus Niknlojaus II pa
siuntinybė”. Jnu praeio 15Jau 3 metai kaip Rygoj

Liepos mėn. 27 d. pro daro pajaunir.imo bandy- metų nuo Rusijos revoliuci- 
Spirakių, Vaineikių, Pro- mus Rygos univ. prof. zolo- jo-. caro nesiuntinys grafas 
ciunių ir kitus kaimus pra- gas N. Lebedinskis. Dabar Pokbvskis-Košelo sovietų 
ėjo baisaus didumo ledai su “j Žinias” praneša kad v“ld’>:»»‘’ ^prmažįsta ir sa- 
perkūnija ir vėtra. Užėjus jam pasiseke pas;ek(Į visiš. vo vieta jis tik tada palik- 
ledams, pasidarė tam>u. , . , . . . . • T. S PS- kdi busi? s įgaliotas
Kriokdami ledai krito visu kai telgiamU rezultatų. Jis r.nn-c-o carc Grafas Pok- 
smarkumu.Aplink nieko ne- PaJaumno vyriškosios ly- IrvsL is labai slopias nuo vie- 
buvo galima matyti, vien ties šunis ir kumelius, kurie šrmo^ ir retai kodą išeina iš 
tik liepsna—žaibai, rodės, po kelių sąvaičių rodę visas “atstovybės”. Daug kartų 
dangus su žeme maišosi. jaunystės žymes. Tai pada- žurnalistai mėgino su juo

Praėjus ledams, prieš a- romą per viena minutę vie- nasikiubėti, bet nieko neisė- 
kis stojosi šiurpulingas vai- nu adatos idurimu. Profeso- 10- -1918 m. pasiuntinybės 
zdas. \ isa žemė nuklota le- pius pajaunina dovanai kie- P^rscna’as susidėjo iš 16 as- 
dais vištos kiaušinio didu- kvienam ūkininkui, kuris tik rnenų, dabar beliko tik 4 z 
mo/ Prie namu stovėjo virs atveda gyvulius, nes nori riats pasiuntinys, konsulas 
pusės metro ledų pusnys, dar daugiau ištobulinti savo Miliukovas, sekretorė Gor- 
Namų langai išdaužyti, išradimą. Jis mano, kad to- nicina ir... šoferis. Pasiunti- 
šiaudiniai stogai nudrasky- kios operacijos ūkininkams ”vb^s patalpos daro liūdną 
ti, o skardiniai gerokai ap- daug padėtų ir sutaupytų Išvaizdą. Už stalų stovi tuš- 
kapoti ir net prakirsti. Me- pinigų, nes nereikėtų įsigyt šampano bonkos— gi
džių šakos aplaužytos, lapai nuolat naujų veislinių gyvu- laikų palikimas. Pats 
nukapoti. Laukai, kuriuose lių. " * pasiuntinys dėvi caro laikų
prieš pusvalandi žaliavo __________ aptriušusią uniformą. Iš kur
gražus vasarojus, geltonavo Pasmerktas miriop Fran- jk ima. pinigus—nežinia, 
kviečiai, buvo suplakti ir euzijos prezidento užmušė- Kiti -spėja, kad Rumunijos 
paversti i juodą dumblą, jas rusas Gorgulovas buvo emigrantai jį globoja. Bet į- 
Rugių gubos sugriautos, padavęs prašymą, kad jį su- domiausia yra tai, kad pa- 
varpos išklotos. Ūkininkai šaudvtų, vietoj kirsti* galvą siuntini ir dabar dar Ru
su saujele sėmė nuo dirvos ant giliotinos. Prašymas at- niunijos užsienių reikalų mi- 
purvinus, šlapius rugius, py-mestas. Reiškia, jam bus nu- nisterija oficialiai kviečia Į 
lė Į maišiuką ir nešėsi j na- i kirsta galva. rautus ir priėmimus.

KAUNE 500 TUŠČIŲ i 
BUTŲ!

Kauno butų samdytojų 
sąjungos pranešimu šian
dien Kame yra daugiau 
40,000 but u į t“' ska’ėi i i 
traukiant ir prekybos patal
pas. Iš jų daugiau 500 tuš
čių. Neat'žvelgi nt i t i, 
butų kainos visą ia’kų ’ ra 
be galo aukštos. Būt i sam 
dytojų sąjunga reikab.uia, 

J kad toki tušti būt.” i butu au 
dedami specialiais mokes
čiais ir turėta būti imsds- 
truojami savivakh hės,\ 
kaip yra Klaipėdoj ir kitose 
šalyse.

MANDŽURIJOJ PRIGERI 
30,000 ŽMONIŲ.

* Japonų t 1 gramu agentu 
ra praneša iš Charbino, kad 
visas šis miestas yra aosem 
tas, išsiliejus iš krantų Sun 
gari upei. Bendrai. visok 
šiaurės Mandzurijoj išsiliejo 
upės. Iki šiol priskaitomt 
miestai, kaip Moulan, Toun- 
ghua, Ilan ir kiti, vandens 
visiškai sugriauti.

“Au Revoir, Mes Enfantes!” PAJ1ESK0J1MAI.
Pajieškau tėvelio TELESPORTO 

GEDRAIČIO, pirm 11 metų gyveno 
Brighton, .Mass., girdėjau kad, dabir 

_ gyvena Anaeortes, \Vash. Mano ma- 
; ma Antanina Gedraitienė mirė, aš li- 
! kau našlaite. Mie'as tėveli, atsįšau'r. 
j Kurie žinot kur j s randas, meldžiu 
pranešt man jo adresą. ' r <35,

STANISLAVA GEDRAIčIGTC 
2572 Roosevelt Avė., Detroit, Mi:h.

Ju škau brolį Juoze Stalyg? ir dėd-s 
Justino Stalyg's, abu pa-ina wo 
Šiaulių. Kas žino anie juos. rašau 
pranešei, arba patvs lai a'sišn kia. 

VERONiK \ ST'LVG'ITĖ 
Radžiūną vienki mis *i-e!i • pašt.

Lithuania.

Pajieškau mano gimirjn. r>a'v-.,n- 
mų ir draugų Ipolito M^’i'a iškio ir 
Siraviėiaus. A š toriu didelį prie jų 
reikalą. Malonės atkaukti a-ba ku
rie žino kur jie randasi, teiksis pra
nešti. (37)

LEO KATORSKI
Munising, Mich.

REIKALINGAS VYRAS.
Tarp 4)) ar 45 metų, turi mokėti 

gerai valdyt karą ir apžiūrėt apie 
namus. Taipgi turi būt -re girtuoklis 
’r gerai užsilaikantis. Prašau atsi
saukt tik rimtus vyrus.

MRS. M. J. K.
145 Grandview avė. Waterbury, 

Conn.

Pajieškau tėvelio Stanislovo Sta-
. .kaucko, girdėjau kad jis gyvena apie

Belgų mokslininkas prof. Auguste Piccard, įlindęs į savo Bostoną. Malonėkit atsisaukt, aš turui
baliuna, i susirinkusius žmones pasakė: “Au reveir, mes en-hVB!fbų reikalą. Kas žinot kur jis ran- 

1 r |dasi, prašau pranešti, busiu dėkinga.
fantes!” kas reiškia: “Iki pasimatymo, mano vaikai! Tadai aš jūsų duktė.

mus. Visa galinga stichija 
sunaikino ūkininkų vilti ir 
laimę. Kaime girdėjosi iš-

Suomijoj paleista iš kalė
jimų 20,000 žmonių, kurie 
prohibicijos laiku buvo are
štuoti. Tuomet valstybės a- 
kyse jie buvo piktadariai. 
Dabar prohibicija Suomijoj 
panaikinta ir degtinę parda
vinėti nėra joks prasižengi
mas. Bet kas gi nuims kalė
jimo dėmę nuo tų žmonių 
vardo?

jis užsidarė Į baliuna ir leidosi į nežinomą stratosferos dausas. 
Jis pakilo daugiau kaip 10 mylių aukščiau žemės ir, padaręs te-1 
nai svarbių moksliškų pastebėjimų, laimingai nusileido.

M KALENDORIAI 1933 HITAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 K. BROADWAT 
S. BOSTON, MASS.

Amerikos buržuazinė spau-; Tautininkas Marčiulionis 
: da paskelbė stambiomis rai- kuris anais metais su “kan- Pary žiuje viename vies- 

gąstingas vaikų klyksmas ir dėmis, kad Lindberghas su- klininku” Banaičiu važinė- į būtyje tapo paplautas prin 
graudus moterų aimanavi-, silaukė naujo sunaus. Bet jesi po Ameriką rinkdamiicasEdgardeBourbond’Es- 
mas ir verksmas. Žmonės at-( vaikai gimsta kas minutė, pinigus tautininkų studentų'te, buvusis Austro-Vengri 
rodė apkvaišę, nenormalus, Kokia čia svarba, kad pas korporacijos namui Kaune, i jos karaliaus giminaitis. Jį 
kiekvieno akys buvo paplu-1Lindberghą vienas atsira-! dabar atsidūrė kalėjiman už t papiovė sugulovė vardu 
dusios ašaromis. 1 do? i visokias suktybes. I Condelaria Brau-Soler.

Miškas taip pat skurdžiai >. 1
atrodė. Medžių šakos aplau
žytos, lapai nukapoti, nu
draskyti. Visur buvo pilna 
užmuštų paukštelių ir žvė
relių.

Liepos mėn. 28 d. išvažia
vo komisija su Joniškio, ra
jono agronomu apžiūrėti 
sunaikintų pasėlių ir nusta
tyti padarytus nuostolius.
Nuostoliai labai dideli. Virš 
50 ūkių pasėliai sunaikinti 
visu 100%, o apie 20 ūkių 
gal kiek mažiau nukentėjo, 
bet vis dėlto nuostoliai la
bai dideli.

Tokio didumo ledų ir to
kio baisaus vaizdo ledų pa
likto, Joniškio apylinkėje 
nėra buvę.

Liepos mėn. 27 d. taip 
pat nuo ledų skaudžiai nu
kentėjo Pociūnų ir Krampių 
kaimų ūkininkai, čia ledai 
taip pat visiškai sunaikino 
40 ukinink. pasėlius.Nuosto- 
liai padaryti labai dideli, 
bet praeidami ledai čia ne
paliko to šiurpulingo vaiz
do. kuris matyti Spirakių a- 
pylinkėje. “D. N.”

Jungtinių Valstijų žvejy
bos biuras šiomis dienomis 
atsiuntė į Naujosios Angli
jos vandenis 5,611,134,100 
visokių žuvų, kad sportai tu
rėtų ką gaudyt. Tai kaštuo
ja daug pinigo. Bet bedar
biams pinigų Washingtonas 
neturi.

STASĖ STAKAUSKAITĖ 
13472 Arlington St, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI^
Pajieškau apsivedimui draugo nuo 

| !0 iki 35 metų senumo; aš 'esu naš
lė 2š metų amžiaus. B. M. Box 2500 
1739 So. Halsted st. Chicago, III.

Našlė moteris noriu susipažinti su 
našliu arba. senu kavalierium tikslu 
apsivesti, nuo 40 iki 55 metų, bet kad 
turėtų darbą, nes aš pati dirbu. Su 
<eru žmogum galima pasidaryti ge- 
-ą gyvenimą Tik iš So. Bostono apie
linkės pageidauju susipažinimo, iš to- 
i nerašinėkit. Plačiau apie save pa
rašysiu per laišką. '

P. STARR
179 H Street, So. Boston* Mas*.

BANKŲ IŠTEKLIAI ŠIE
KIĄ $22367,711,000.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra. 6,150 
nacionalių bankų, kurių iš
tekliai paimti kartu siekia 
$22,367,711,000, kas reiš-' 
kia $5,274,087,000 mažiau 
negu pernai šiuom laiku bu
vo. Taip praneša valiutos 
kontrolierius J. W. Poole. |

Taupymo skyriuose indė
lių esą iš viso $5,202,248,-! 
000. Tuos pinigus turį sudė
ję 14,140,732 asmenys. Pa
što bankuose esą padėta 
$450,275,000.

Iš visų 22 bilionų išteklių, 
bankai turi išdavę paskolo
mis tik 10 bilionų dolerių. 
Kiti pinigai sudėti į bonus 
ar kitokias vertybės popie
ras.

Kinijoj siaučia cholera. 
Šiltinė ir kruvinoji taipgi 
šluoja žmones tūkstančiais Į 
kapus. Taip yra dėl to, kad 
kvailas Kinijos nacionaliz
mas iki šiol bijojo kitų tautų 
intakos ir mokslo.

Ž\ERIŲ KARALIUS
»aro Žalumof* — kaip 

atraitduota didžio gyrulin tapytojo, 
Paul Bransom jo jkrėpima
bato liūto nežmoniika iega ir lot- 
kiniu gadrumas, kat padori jį 
djrikor džiunglių'raidom.

Co»r . 1»M. 
rbe Am.rk.n 

TobieceCai

J
•i U

—Ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
• . . lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Luck\ Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog "Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva*’ - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lueky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted*’. Štai kodėl kiekvieno 

miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai,

“It’s toasted"
Tos pakelis lengvų Leekies

r 4t i

"Iri žmogus prrtšylą grresnf knygf, fisak'.lif geresnį pamokslą, ar padarytą tobūlesnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytu ■! miško tankmėje, sistiek pasaulis iki jo durą pramins taką-" 
RALPH WALDO EMERSON. Ar šis pir ikr-is neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgina ir priima

l ueky Strike?

MISS ANNA YUZENIUKĖ 
20 Pearl Terrace, Cambridge, Mass.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS BUVO BANDITŲ 

VADAS.

Rumunija, tai tokia šalis,
knr knmnciia valdžios sfc-l Pajieškau vaikino apsivedimui, nuo Kur Korupcija yaiazios jie iki 30 metų senumo. Turi gerai 
rose yra susisukusi tvirčiau- nokėt angliškai kalbėt. Aš turiu 3
sį lizdą ir aukšti valstybės hš"? ^mą, .reikalingas geras ga- . I ^padorius, norėčiau kad butų kiek pa-
VaKlininkai pridarę VlSO-piturintis.Nedėlioms esu visuomet na* 
kiaušių skandališkų dalykų. “ toliau

Šiomis dienomis Bukareš
te areštuotas slaptosios po-l
lipiin« Krnąkonpskn I PaJ,eskau draugo apsivedimui, nuo■ 11C1JOS seiač AraSKOneSKU. to iki 50 metų. be skirtumo pažiūrų, 

1 Bedarant tardymą pasirodė, vaikinas ar našlys. Mane galima ra- 
«Isti namuose nuo 8 vakarais; subato- . KH(l JIS buvęs vienos baildi-j ^įg jr nedėliomis nuo 3 po pietų. Ci- 
j tu gaujos pirmininku, orga- kagiškiai prašomi atsilankyt ypati- 
1 nizatonu ir plėsimo planų I pęr laišką. (35,
I sudarinėtoju. Nesenai šios katarina waiveris 
i banditų gaujos keli nariai! cmcro. ra.
i užpuolė automobili,x kuriuo
! važiavo princas Bibescu, 
įkaž-koks amerikonų milijo- 
.nierius ir Lenkijos pasiunti- 
inio žmona. Plėšikams teko

J1EŠKAU PUSININKO 
(PARTNERIO)

Kuris gal gerai dirbt, yra gera 
proga įsigyt gerą vietą (Barber 
Shop). Kaina prieinama. Prašau at- 

f sišaukt nevilkinant. Reikalingas in- 
i puikus grobis. Bet plėšimo for^acb¥,sulej.k^v.PeIki?^^J35' 
; atgarsiai greitai nutilo, nes 315 w. st.. n«w York. n. t.
slaptosios policijos šefas pa
žadėjo pats šį dalyką ištirti. 
Sąryšy su apiplėšimu buvo!

Brooklvn. N. Y.
DU FORNTsIUOTI KAMBARIAI. 
Sh maudynėms ir garu apšildomi.

ciiimrt S ocrnonvc Tn hiitiirl I Tinkanti vyrams arba ženotai porai; suimti 8 asmenys. Jų outuo-i u 3 lanffais> visus ^ina saulė* 
se surasti visi apiplėšimų spinduliai visą dieną; šėpa drapa-
irankai maslcps ir kitkas honis- galima ir valgis pasigaminti. jianKai, mdSKes ir KlUtas. Atskir^ jėjimas Galima matyt noo 
Plėšikai buvo pasodinti ka- h vakarais. Subatoje ir nedėlioję per 
lėjme. Bet kaip pasisekė su- viršutinių lubų’
rasti ir dali pagrobtų bran
genybių, staiga visi 8 plėši
kai dingo iš kalėjimo. Ir šis 
dingimas privedė iki to, kad j 
pats slaptosios policijos še
fas buvo suimtas, nes jis| 
plėšikus buvo išleidęs.

J. A. VALUNA 
206 Bushvrick Avė., Brooklyn, N. T.

Lietuvos klerikalai atida
rė Kaune “katalikų univer
sitetą,” kuriam daug pinigų 
jie surinko iš Amerikos len
gvatikių.

Čionai yra 
gerumas, 

tai pasekmės 
užtikrintos

REIKALINGA MOTERIS PRI£ 
NAMŲ DARBO.

Kad butų nuo 35 iki 40 metų. Nė
ra skirtumo—-vedusi ar nevedusi. Mo
teris turėtų būt gera darbininkė. 
Darbas nesunkus. Yra tik vienas vai
kas 13 metų. Kreipkitės ypatiškai ar 
laišku dėl platesnių informacijų. (34) 

ANTANAS SKABURSK1S 
S25 Oak St., Brockton, Mass.

Oylcait
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokia laimę turėsite gyvenime, jei- 
gu parašysite tuojaus indedami ke- 
'ias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37)

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

CHICAGO. ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-re Margelio Kaygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba paa 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

LEONAS 2ALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

Statau namus, malevoju. popieruo- 
ju ir plasteriuoju.
Darbą garantuoju.

Žemos kainos.
Už $4000 pastatau 8 ruimų namą 
su garažu Bile darba duokit man 

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST.. 

MORCESTER, MASS.



Kaip Stogai Padangėm Laksto Vandens Apsemtas St Louiso Miestas. “M. V.” BOBINO SKLEPĄ
APRAŠĖ KLAIDINGAI.

Audros pietų Lietuvoje
Gal tyčia, šiemet gamta pie
tų Lietuvą buvo apdovano
jusi geru derliumi. Ūkinin
kai džiaugėsi gerais metais, 
net “kryžius” buvo ne toks 
baisus. Kad ir pigu, bet bu
vo.

Bet deja, ūkininkas nega
li džiaugtis savo darbo vai
siais tol, kol jų nesunaudo- 
ja. “Kai suvalgei. tada ta
vo”, sako seni ūkininkai, ir 
labai teisingai. Ve. pavvz- 
dis. Visi linksmi dirba, plu
ša—patenkinti. Tik štai, ry
tuose pradėjo tamsėti dan
gus. Pilkai rausvas debesys 
greit apėmė pusę dangaus, 
daini durnų kamuoliai ver
tėsi ir negirdėtas užimąs 
baugino visus. Debesyse žai
bai šniuiavo nuo rytų i va
karus.

Urnai, laukuose pasidarė 
tuščia, tylu. Senieji žmonės 
nuolat žegnodamiesi šaukė 
Šv. Antano, audrų malšin
tojo, pagelbos. Savo amžiuj 
dar nematę tokių gamtos 
reiškinių.

Aptemo dangus, pradėjo 
skambėti ledų daužomi lan
gų stiklai. Ledai krito be
veik kiaušinio didumo. Vis
kas virė kaip katile. Po 20 
minučių sustojo kritę ledai,! 
matėsi šen bei ten raikščio-! 
jąs žmogus, tirdamas ledų Į 
ir audros pasekmes.

Po audros gražios Dzūki
jos apylinkės virto baltuo
jančiais laukais. Viskas ledų 
išmušta, viskas sunaikinta. 
Iš gražiai žaliuojančių javų 
liko tik nuogas, plikas pū
dymas.

Praslinko keletas dienų. 
Žmonės dar nepamiršę aud
ros, dalijasi Įspūdžiais.'

—Ten visi trobesiai su
deginti, ten užmušė žmogų, 
ten žąsų išmušė ledai ir ki
tokių nuostolių padarė.

Staiga 17 liepos vėl pie
tų padangė niaukiasi. Mies
telis ištuštėja, kaip šluota iš
šluotas. Žmonės skuba na
mo.— Bus vėl audra.

Ir teisingai. Už adminis
tracijos linijos kyla vėl toks 
debesis ir slenka šiaurės 
link.

Žmonės spėdami ledus, 
uždaro langus, langines. Se
nesnės moterėlės su žvaki
galiais ir kitokiais šventais 
daiktais laksto iš kampų Į 
kampus ir poterius niurna.

Pakyla vėjas. Braška na
mų sparai ir sienos. Šiaudi
niai stogai, nulaužti • ir iš
rauti medžiai lekia iš kažin 
kur. Maišosi žemė su dan
gum.

Vienoje lūšnoje sėdi se
nutė ir poteriauja. Tik stai
ga prie pat langų nukrinta 
iš kažinkur vėjo atneštas di
džiulio kluono stogas. Se
nutė atsidusta, pakelia ran
kas aukštyn ir isteriškai su
šunka: “Sudna diena, Dzie- 
ve susimylėk.”

Praūžė dvi netikėtai bai
sios audros, rodos, viskas 
vėl eis paprasta vaga. Vėl 
kasdieniniai rūpesčiai, vėl 
vargingas gyvenimas bėga 
savotišku tempu.

Bet štai, 25 liepos baisus 
lietus su perkūnija pabaigia 
pirmųjų audrų nesunaikin
tus pasėlius, javus. Lieka 
sunaikintų keliolika kaimų. 
Daugumas neturės ko plau
ti, nes iš javų liko pūdymas.

Nors šios audros palietė 
tik kelius valsčius, (Lazdijų. 
Kučiūnų, Veisėjų ir Švent
ežerio), nes ėjo siaurais ruo
žais, bet padaryta labai di
deli, neįkainuojami nuosto
liai. Kiek trobesių sugriau
ta, medžių išrauta, sulaužy
ta, arba sudeginta kol kas 
tiksliai nežinia. Senieji to
kių audrų neatmena, o jau
nieji ilgai neužmirš. Gyven
tojai daro žygių pašalpos 
gauti. Bet sunku tikėti, kad

Mirtis Ispanijos Res
publikos Išdavikams
Didžiūnai uždaryti kalėji

mai?, jų turtai konfiskuo
jami.

Ispanijos respublika pra
dėjo tvarkvti savo išdavi
kus ne juokais. Visi “tautiš
ko nusistatymo” juodašim
čiai, kurie norėjo smurto 
keliu nuversti respublikos 
valdžią ir grąžinti monar
chiją. dabar yra areštuoja
mi ir grūdami kalėjiman. jų 
turtai konfiskuojami. Perei- 
tą sąvaitę buvo konfiskuo
tas markyzo Esųuevalo dva-' 
ras. Dabar valdžia praneša 
konfiskuosianti tunus kitų 
didžiūnų ir buržuazijos, pri
sidėjusios prie paskutinio 
monarchistų sukilimo. San 
Sebastijano mieste buvo a- 
reštuotas kunigaikštis Gri- 
maldi. Jis buvo atgabentas 
po ginkluota sargyba i Ma
drido kalėjimą ir čia užda
rytas. Kunigaikščiai Media- 
noeli ir Infantado, du se
niausi Ispanijos aristokra
tai, taipgi uždaryti kanu su 
kitais juodašimčiais. Madri
do kalėjiman esą sugrusta 
1.100 kontrevoliucionierių. 
Daugiausai tarp jų esą kuni
gaikščių, markyzų ir kitokių 
didikų, kurie norėjo gelbėti 
savo dvarus nuo padalini
mo bežemiams.

Pereitą nedėldieni Mad
ride buvo paskelbta, kad ši 
antradieni ar trečiadieni 
karo teismas teisiąs genero
lą Jose San juro, vyriausi 
kontrevoliucijos lyderi, ir 
tris jo sąmokslininkus. Tei
singumo ministeris Aivaro 
Albomez reikalausiąs tiems 
išdavikams mirties bausmės. 
Tie jo tris sąmokslininkai 
yra taip pat karininkai: gen. 
Herranz, pulk. Infantes ir 
kapit. Justo Sanjurjo. Mano
ma. kad visi jie bus sušau
dyti.

Žemesni karininkai bus 
teisiami paprastame pilie
čių teisme.

Pereitą sąvaitę Sevillės 
mieste komunistai Įtaisė de
monstraciją prieš valdžią ir 
pradėjo protestuoti, kam 
.vyriausybė ketina tremti 
Afrikon dalyvavusius mo
narchistų sukilime karei
vius. Policija komunistų de
monstraciją išvaikė. Paskui 
valdžia išleido paaiškinimą, 
kad leidžiami paskalai apie 
tariamą tų kareivių trėmimą 
i Afrikos koloniją neturi jo
kio pagrindo. Valdžia tokių 
planų visai neturinti. Papra
stų kareivių valdžia nema
nanti bausti, nes jie dėl to 
sukilimo esą nekalti; jie tik
tai klausę savo viršininkų 
paliepimų, nežinodami ką 
tie paliepimai reiškia. 

PASIRENGĘS MUŠTIS.

čia parodytas Paragvajaus 
respublikėlės prezidentas Jose 
P. Guggiari, kuris mobilizavo 
visą šalies jaunimą, kad atrė- 
mus Bolivijos užpuolimą.

valdžia apmokės visus gam
tos padarvtus nuostolius.

“D. N.”

Viršutinėj paveikslėlio pusėj parodyta St. Louiso miest dalis, kur potvinis apsėmė gat
ves. Apačioje parodytas “hockey” žaislas buvusioj tarptautinėj olimpijadoj, kur Indijos lo
šikai nugalėjo amerikiečius. Kairėje stovi Nortnan Armour. kuri Hooveris dabar paskyrė Ame
rikos ministerių i Haiti.

Užmušė Draugą, kad
Pavogus 500 Litų.
Kėdainių miestely, Pane

vėžio apskrity, buvo žiauriai 
nužudytas ir apiplėštas Pra
nas Zakšauskas, kuris tar
navo majoro Čiukšo ūkyje 
kaipo darbininkas.

Kaip nustatė tardymas, ir 
sulig užpuoliko žodžiais, 
dalykas taip buvo:

Pil. Zakšauskas prieš ke
letą mėnesių liko paliuosuo
tas iš karo tarnybos, Kėdai
niuose. Būdamas kariuo
menėj, draugavo su Vaclo
vu Augustinu, kuris irgi bu
vo kariumenėj. Abu buvo 
draugai. Sužinojęs, kad 
Zakšauskas gauna iš kur tai 
500 litų. Augustinas sustatė 
sau planą tapti tų pinigų sa
vininku. Planui įvykdyti pa
darė savotišką Įranki, ku
riuo iki mirties pridaužė 
Zakšauską.

Įdėjęs Į pančeką akmenį, 
nuvyko prie Zakšausko gy
venamos vietos, bet kadan
gi Zakšauskas dar nemiego
jo. tai “svečias” nutarė kiek 
palaukti, ir Įlindęs Į rugius 
pasėdėjo iki 11:30 rugiuo
se. Pagaliau Įsitikinęs, kad 
jis miega, nutarė Įlipti pro 
langą, bet tik Įlipus, nubudo 
Zakšauskas, ir nesuspėjęs 
surikti, gavo smūgi galvon, 
nuo kurio be sąmonės kri
to. Pargriuvus šiam. Augu
stinas naudodamasis proga, 
pasiėmė didesnę dali jo dra
bužių ir nusinešęs apie 1 ki
lom. nuo žmogžudystės vie
tos, paslėpė rugiuose, pats 
ramus grižo namo.

Ar tai iš išgąsčio ar per 
neatsargumą nepastebėjo 
ant savo drabužių esančio 
kraujo, ir taip atėjęs buvo 
pastebėtas.

Į Pargriuvus nuo smūgio 
Zakšauskui, užpuolikas dar 
du kartu sudavė jam gal- 
von ir visai suskaldė gal
vą. Zakšauskas paguldytas 

i Kėdainių miesto ligoninėn, 
‘bet nėra jokios vilties išgel
bėti jo gyvybę, nes pro su
daužytą galvos kiaušą mato
si smegenys.

Augustinas kaltu iš karto 
neprisipažino, bet vėliau 
matydamas, kad jokios išei
ties nėra, prisipažino esąs 
kaltas ir viską smulkiausiai 
papasakojo.

Kaip nustatyta, užpuoli
kas, kilęs iš Ukmergės apsk. 
Žemaitkiemių valse., gan 
stambaus ūkininko Juozo 
Augustino sūnūs.

Įstatymas kaip voratinklis: 
bitinas pralėks, o musė susipai
nios. Rusu patarlė.

Tikra moters meilė — tai ne
nuperkamas turtas.

Dievai baudžia tik kvailius.

Driežai nesupranta šakaly.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Antanui Sujetai.—Tams

tos straipsnelio nespaus 
dinsime, nes nesutinkam su 
jo turiniu. Mes netikini, kad 
dabartiniam kriziui praša
linti reikalingas antras pa
saulinis karas. Mes manom, 
kad dabartinė suirutė kaip 
tik įr yra karo rezultatas. 
Taigi antras karas galėtų tik 
padidinti ir pratęsti dabar
tini sunkmeti, bet nepalen
gvinti jį. Turtų ir gyvybės 
naikinimas negali gyvenimo 
palengvinti. Tamsta sakai 
tiesą, kad Vincas Juška ne
išmintingai pasielgė, kuomet 
būdamas vedęs ir turėdamas 
kūdikį, pardavė krautuvę, 
paliko pinigus moteriškei, o 
pats liuosu noru nuėjo ka- 
ran, kad parodyt savo “pa
triotizmą”, gi dabar nuvyko 
Washingtonan su policija 
muštis. Juška galėjo būt ne
išmanėlis. Bet tai nepateisi
na valdžios, kuri tą neišma
nėlį užmušė. Tokių neišma
nėlių buvo tūkstančiai. Kai 
jie buvo valdžiai reikalingi, 
tai ji vadino juos ‘dcaržy- 
giais” ir žadėjo aukso kal
nus. Prižadėjo bonus. O kai 
dabar tie kareiviai alkani 
nuėjo Washingtonan prašvt 
sau paramos, tai valdžia iš
vijo juos durtuvais ir gazi
nėmis bombomis. Tamstos 
manymu, veteranams nerei
kėjo Washingtonan eiti. O 
mes manom, kad jie gerai 
padarė nuėję, nes savo žy
giu numaskavo buržuazinę 
valdžią.

Toronto Žiedui. — Gry
nai asmeniški ginčai Netal
pinsime.

M. Šalčiunui. — Už pri
siųstas iškarpas ačiū. Kai 
kuriomis pasinaudojom.

P. Jurgėlai. — Tamstos 
pranešimo apie Lietuvių A- 
viacijos Dieną Chicagoje 
"Keleivin” nedėjom, nes 
kai ji gavome, tai kita pa 
naši korespondencija, para 
syta musų nuolatinio kores
pondento, jau buvo sustaty 
ta.

A. Ruzui. — Už prisiųs
tas iškarpas iš Vancouvero 
laikraščių ačiū. Bet apie įsi
kūrimą Kanadoje socialisti
nės farmerių-darbiečių par
tijos “Keleivy” buvo jau ra
šyta, todėl apie tai jau ne
kartosime. Žinią apie gaisrą 
Įdėjome.

Kultūros nariui V. N. —
Kadangi tamsta tos kores
pondencijos, kuri tilpo 31- 
mame “Keleivio” numery 
apie Winnipego “bazarą”, 
visai neužginčiji, tai mes ne
matome reikalo dėl to ir po
lemizuoti. Neverta dėl kiek 
vieno mažmožio kelti vai
dus.

VOS NESUDEGĖ 
MAŽEIKIAI.

Liepos 28-29 naktį Ma
žeikiuose užsidegė sandėlis, 
! nuo kurio buvo pavojus vi
sam miestui; Sandėlyj buvo 

1 sukrauta: žibalas, smala, 
geležis ir šiaip smulkus dai 
ktai. Tuoj buvo iššauktos vi 
sos gaisro komandos, iš ku
rių pribuvo pirmoji geležin 
keliečių komanda.

Federalis Inspektorius P. A. McEneaney 
pertikrina EsseM Packing Co. produktus.

EsseM kompanijos produktai pasi
žymi savo gerumu nes visi produktai 
padaryti iš geriausių mėsų. Valdžios 
inspektorius, kuris tenai ir apsigyve- 

i nęs, peržiūri kiekvienų šmoteli mėsos, 
; kad butų sveikas ir švarus ir tik iš 
peržiūrėtos mėsos bnna pagaminami 

i EsseM produktai Prieš venzinin^ ir 
išsiuntimą pirkėjams, da karta visi 
produktai būna inspektoriaus peržiū
rimi ir pridedama valdiškos antspau- 
dos numeris 444.

valgyt EsseM išdirbtų mėsų, hamės 
dešrų, skilandžių ir tt. yra persitik
rinę kad tie produktai savo genima 
ir skoniu pralenkia Lietuvos produk 
tus kurie žinomi visur kaipo geriau
si. Bile groseminkas arba mėsos par 
davėjas, kuris ~.ors kartų pabandė 
musų išdirbystės produktus, jo pir
kėjai tų mėsų reikalauja visados. 
Kiekvienas lietuvis groserninkas tu
rėtų tai persitikrinti. Jis padarytų 
gerą pasitarnavimą ir savo koštu 
meriams, parduodamas daug gardes
nę ir sveikesnę mėsų.Daugelis, kurie bent kartą bandė

Inž. Gabrėnai. — Straips
ni apie Bayonės tiltą gavom 
ir prie progos patalpinsime. 
Ačiū už parašymą.

J . Aleknavičiui. — Ačiū
už viską.

MONTREAL, CANADA.

“Keleivio” 22-rae nume
ry tilpo korespondencija a- 
pie Mašriicką, kun. Bobiną 
ir susirinkimo vedėją Bačį. 
Ji buvo užvardinta: Mašni- 
cko . “prakalbo*” Bobino 
skiepe.

Aš nenoriu nei vienų, nei 
antrų kritikuoti, bet maty
damas korespondentą la
jai prasilenkus su teisybe,1 
neriu nors trumpai nurodyti į 
jo klaidas.

1. Korespondentas sako, 
kad Mašnickas laikė prakal
bas Bobino skiepe. Netiesa. 
Visi žino, kad 15 d. gegužės’ 
prakalbos buvo ne Bobino 
skiepe, bet parapijos sve
tainėje. Kun. Bobinas neturi 
jokio nejudomojo turto, tad 
ir nėra reikalo prikaišioti 
jam koks tai skiepas. Matyt, 
“M. V.” nori būti korespon
dentu, o dar nežino kokį tu
ri skirtumą tarp savęs skie
pas ir svetainė arba salė.

2. Korespondentas sako, 
kad Bobinas sukvietė visus 
Montrealo lietuvius, be skir
tumo pažiūrų, pasiklausyti 
tų prakalbų 15 gegužės savo 
skiepe. Ištikrųjų gi pasi
klausyti minėtų prakalbų 
kvietė ne kun. Bobinas, bet 
jaunimo draugijos pirminin
kas V. Bačys; ir kaip 15 d. 
gegužės, taip ir visuomet, 
ant įvairių koncertų ar pra
kalbų, surengtų jaunimo 
draugijos, visi buvo kviečia
mi, neskiriant pakraipų.

3. Korespondentas sako, 
kad kun. Bobinas pavartojo 
savo įrankiu išniekinti so
cialistams kokį tai Mašnię- 
ką, žmogų mažo išsilavini
mo ir menką kalbėtoją. Ne
tiesa. Mašnickas nėra koks 
Bobino agentas ir nebuvo 
tam tikslui specialiai kvies
tas.

Pirmoj eilėj kalbėjo jau
nimo draugijos p-kas V. Ba
čys; po jo kalbėjo Mašnic
kas, tačiau ir Bačys ir Maš
nickas ne socializmą nieki
no, bet plačiai aiškino, ką 
gero yra iškovoję darbinin
kams komunistai ir jų va
dai; jie pabriežė, kad vis
kas, kas yra iškovota nuo 
1905 m. ligi šiam laikui, yra 
iškovota dėka paties socia
lizmo, bet ne komunizmo.

Toliau korespondentas 
“M. V.” pažymi, kad Maš
nickas skaitė prakalbą iš 
davatkų “Darbininko” ir 
“Amerikos Lietuvio”. Neži
nai žmogus idėjos ir šmeiži. 
Kiek aš žinau Mašnicką, jis 
nėra skaitytojas jokių da
vatkiškų laikraščių ir nėra 
jų čiupinėjęs savo ranko
mis laike prakalbos. Jis vis
ką aiškino gražiai iš savo 
galvos, pasiremdams Įvyku
siais faktais. Nereikėjo Ma- 
šnickui jokių sufliorių ir ne- 
suflioravo jam nei kun. Bo
binas, nei Bačys. Kun. Bo
binas laike Mašnicko pra
kalbos sėdėjo vidury salės, o 
Bačys po savo kalbos buvo 
išėjęs iš salės užsirūkyti pa
pirosą ar pypkę.

Labai nepatiko Mašnicko 
prakalba komunistams, nes

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
•nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broaduray So. Boston, Mass.

giliai jis palietė jų nenuosa- 
kumą. Dėlto jie pradėjo ne
rimauti susirinkime ir vieto
je duoti paklausimus kalbė
tojui, pradėjo patys prakal
bas sakyti. Tas nepatiko 
klausytojams, dėlto tvark
dariai priversti buvo prašyti 
komunistus nutraukti savo 
prakalbas ir duoti tik pa
klausimus. Negavę progos 
tęsti toliau savo prakalbų, 
komunistai apleido salę ne
laukę pabaigos. Jokiu budu 
nebuvo jiems grasinta areš
tavimu, kaip jis sako.

Ant galo kalbėjo P. Jasu- 
tis apie “Sūnų ir Dukteių 
pašalpinę draugiją”, kaip ją 
apvylė Literatūros Draugi
ja su savo komunistiniais 
pyragais. Manau, neprisiei
na apie tai daug kalbėti, nes 
plačiai buvo apie tai rašyta 
įvairiuose laikraščiuose pa
čių “Sūnų ir Dukterų d-jos” 
korespondentu. Komunistai 
negalėdami šmeižti lietuvių 
veikėjų savo vardu, šmei
žia juos apsimetę socialis
tais.

Buvęs prakalbose.

ŠULINY UŽDUSO 
DU ŽMONĖS.

Jurbarkas, Liepos 15 d. 
ry tą Jurgis Titlius, gyv. Kli
šių kaime, apie porą kilome
trų nuo Jurbarko, kasė šuli
nį. Liepos 13 d. sustojo slin- 
kę cementiniai kubilai, dėl
to darbą atidėjo porai die
nų. Liepos 15 d. prieš piet 
Titlius leidosi i šulini patik
rinti ar nebus kiek paslinkęs 
žemyn cementinis rentinys. 
Nenusileidęs iki 6 metrų gi
lumo (jau buvo iškasta apie 
15 metrų) iš karto išvirto iš 
virvių ir nukrito į dugną, 
kur buvo apie pusė metro 
vandens. Nelaimingojo 

žmona, patyrusi kas atsiti
ko, pradėjo šaukti pagalbos. 
Tuo tarpu atsitiktinai va
žiavęs į Jurbarką Jonas Ig
natavičius iš Lukšių kaimo, 
Jurbarko valse., sutiko leis
tis į šulinį ir ištraukti tą ne
laimingąjį. Besileidžiantį 
Ignatavičių ištiko ta pati ne
laimė kaip ir Titlių. Tuomet 
žmonės susirinkę i nelaimės 
vietą suprato, kad šulinyje 
yra daug negero oro (ang- 
liarukšties). Kiti leidosi pa
tikrinti, bet jau prisirišę prie 
virvės. Ir iš tikrųjų pasiro
dė, kad 10 metrų iš apačios 
buvo persipildę negera oru. 
Nes aplėtas žibalu šiaudų 
gabalas ir padegtas 5 metrų 
gilumoj jau geso kaip van-
neniu apipiltas.

Ištraukti iš šulinio nelai
mingiesiems ėmėsi skubiai 
šulinį vėdinti šiaudų prikim
štu maišu, leisdami ji žemyn 
ir traukdami aukštyn. Po va
landos šulinį išvėdino ir ne
laiminguosius ištraukė, bet 
gydytojui jų atgaivinti ne
pavyko.

Kur aruodai pilni, bet kalėji
mai tušti — ten tauta laiminga 
ir valstybė teisingai valdoma.

Kiniečiu priežodis
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Baigiamas Statyt Paštas Chicagoje.

RAUDONA VĖLIAVA BAŽNYČIOJ.
Pirmoji rugpiučio yra ko 

munistų propagandos diens 
prieš militarizmą. Todėl ti 
dieną turėjo ir Lietuvoje pa 
sireikšti kuo plačiausis ko
munistų judėjimas. Jiemi 
buvo Kominterno Įsakyti 
kaip galima plačiau visoje 
Lietuvoje iškabinti raudo
nas vėliavas, suagituoti fa 
brikų darbinikus, kad jie 
aktyviai dalyvautų demon
stracijose ir t.t. Žodžiu, no
rėta pasirodyti, kad Lietu
vos komunistai yra skaitlin
gi ir plačiai veikia.

Bet žvalgyba jau iš kalno 
turėjo savo rankose visus 
komunistų planus.

Naktį iš liepos 31 Į rug
piučio 1 d., prie karo polici
jos mokyklos, Žaliakalny, 
norėta iškabinti raudoną vė
liavą. Buvo išstatyti net se
kliai, kurių tikslas buvo ap- 
saugoti vėliavos kabintoją 
nuo policijos. Tačiau polici
jai pavyko sučiupti B. Greb- 
liauską, kabinusį vėliavą, ir 
dar aštuonis komunistus.

Ties miesto sodu komu
nistai rengėsi padaryti de
monstraciją. Tuojau buvo ši 
vieta iš visų pusių apsupta 
policininkais. Iš tikrųjų, pu
siau penktą pradėjo rinktis 
darbininkai, keletas žydelių 
ir šiaip neaiškių piliečių. Jš 
pat pradžios policija ėmusi 
šią demonstraciją likviduo
ti, todėl darbininkai buvo 
išskirstyti. Išviso tą dieną 
Kaune sulaikyta 15 žmonių. 
Jie visi įtariami agitavę 
darbininkus dalyvauti de
monstracijose.

Provincijoj nieko ypatin
ga nebuvo. Butrimonių baž
nyčioje kaž kas iškabino 
raudoną vėliavą, kitose vie
tose taip pat norėta iškabin
ti. Provincijoj sulaikytų vi
sai nėra.

Tuo budu, jei neskaityti 
policijos susidūrimo su ko
munistais Janonio gatvėje, 
ši diena galima sakyti pra
ėjo ramiai.

Kaune tą dieną komunis
tai buvo iškabinę iš viso 
4 raudonas vėliavas. Jos 
niekam jokios skriaudos ne
padarė, bet durna žvalgyba 
sušilusi lakstė po Kauną, 
lyg bijodama, kad Smetona, 
nepavirstų į maslionkas.

KAIP GIRTAS POLICI
NINKAS PERŠOVĖ 

MOTERĮ.
“Keleivy” buvo jau ra

šyta, kad Viekšnių miestely 
girtas policininkas Paulaus
kas peršovė traktieriaus sa- 
zininkę Mažukinienę, kuri 
neužilgo ir mirė.

Dabar apie tą įvykį patir- 
a šitokių smulkmenų. Lie
pos 24 dieną pas Mažukiną 
itvyko amerikonas Deniu- 
ds, kuris derėjosi iš jų pirk
si traktierių. Derybų metu 
atvyko jau neblaivus polici
ninkas Paulauskas, kuris 
drauge čia dar išgėrė. Vė
liau pradėjo ginčytis su a- 
merikonu, bet ne su Mažu- 
kiniene. Ginčo metu polici
ninkas išsitraukė revolverį 
ir pradėjo juo švaistytis. 
Mažukinas norėjo iš polici
ninko revolverį atimt. Jiems 
besigrumant, įvyko šūvis, 
kuris sužeidė pol. Pauluskui 
ranką ir pataikė tuo metu į- 
ėjusiai Mažukinienei į vidu
rius. Kulka padarė žarno
se 9 žaizdas. Liepos 27 d. 
10 vai. vak. Mažukinienė 
Šiaulių ligoninėje mirė. Lie
pos 28 d. jos kūnas atvežtas 
į Viekšnius. Policininkas 
Paulauskas areštuotas ir ati
duotas teisman.

“DEMONSTRACIJA”
ZARASUOSE.

Rugpiučio 1 d. komunis
tai vadina Raudonąja die
na. Zarasuose yra tūla stu
dentė, kuri įviriom kalbom 
nurašo mūrų ir bažnytėlės 
sienas. Ji studijavo lingvis
tiką ir išėjo iš proto. Tą 
dieną (1 rugpiučio) šita 
mergina ’ įtaisė Zarasuose 
komunistišką “demonstraci
ją”. Eina raudoną vėliavą 
iškėlusi per miestą ir gieda 
sau po nose :“Otrečemsia ot 
starogo mira...” Kad ji tai 
sąmoningai darė—abejoja
ma. Manoma, kad ją taip 
pamokino komunistai.

KELEIVIS, SOBOSTON

čia parodytas naujas pašto triobesys, k. iabar baigiamas Chicagoje statyti.

Perkūnas Sudegino Daug Namų
Rugpiučio 5 d. Panedėlio 

valse. Abelių km. pil. Suvai- 
zdžio Alfonso nuo perkūni
jos sudegė molinis tvartas, 
šiaudiniu stogu. Tvartas bu
vo neapdraustas. Nuostoliai 
siekia 900 litų.

Rugpiučio 3 d. Panedėlio 
valse. Stanionių kaime pil. 
Bakano Romo sudegė kloji
mas su buvusiais jame paša
ru ir inventorium. Sudegęs 
inventorius ir klojimas ne- 
būvo apdraustas. Viso nuos
toliai siekia 4,250 litų.

Rugpiučio 3 d. nuo perkū
nijos užsidegė Panemunėlio 
valse. Kovalių kaimo gy
ventojo Karono Prano na
mas. Gaisras padarė nuosto
lių 4,500 litų sumai. Namas 
nebuvo apdraustas.

Rugpiučio 2 d. Pandėlio 
valse. Eidžionių kaime per
kūnas sudegino pil. Kau
niečio Kazio klojimą, su ja
me buvusiu pašaru ir ūkio 
įrankiais. Sudegęs klojimas 
apdraustas nebuvo. Nuosto
lių padaryta 1,200 litų su
mai.

sąrąs, inventonus ir tvarte 
buvę 15 avių. T besys buvo 
apdraustas.

PO KETURiU METU PA
AIŠKĖJO ŽMOGŽUDY

STĖ.
Prieš keturius metus Kmo- 

pių vlsč. Šiaulių aps. Narčių 
km. gyvenusi pas tūlą Štei- 
nantienę 84 metų Ona Dam
brauskienė, kažkur dingo. 
Nors buvo įtarta, kad ją nu
žudė Šteinantienė, bet dėl

iŠ DANGAUS KRITĘ LA- PANEVĖŽY 4 KOMUNIS
TŲ VĖLIAVOS.

MITINGAS BAŽNYČIOJE
Salos. (Rokiškio apskr.) 

Rugpiučio mėn. 7 d. vietos 
pavasarininkai klebonui va
dovaujant bažnyčioje su
rengė mitingą, į kurį buvo 
kviestas atsilankyti kas tik 
non. Kalbėjo jaunutis stu
dentas ateitininkas, kuris 
visokių nesąmonių prikalbė
jo : būtent, kad Lietuvos Ne
priklausomybę apgynę vie
ni pavasarininkai, kad pa
kėlę šalies kultūrą, nugalėję 
ociaiizmą, dorovę pakėlę ir

PELIAI SUKĖLĖ DIDELĘ 
PANIKĄ.

Iš Skaistgirių, Žagarės ir 
kitų vietų, kur tik rugpiučio 
7 d. skraidė iš Šiaulių atlė
kęs aeroplanas, mėtydamas 
parodos komiteto atsišauki
mus, pranešama, kad krin
tantieji iš dangaus įvairias
palviai lapeliai sukėlė žmo
nių tarpe ne tiktai didelį su
sidomėjimą, bet ir paniką. 
Žmonės manę, kad įvykę 
kas nors nepaprasto, kad 
hitlerininkai Klaipėdą užė
mę ar kilęs karas, ir grusda- 
miesi šoko lapelių gaudyti. 
Skaistgirio miestely lapelių 
spiečius nukritęs ant kviečių 
lauko, tai žmonės šokę jų 
rinkti, išmindžiojo visus 
kviečius. Tuo metu mieste
lio bažnyčioj buvusios pa
maldos, bet kai tik pasirodė 
orlaivis ir paskleidė “prok
lamacijų”, tai šventorius, ir 
bažnyčia bematant paliko 
tuščia.

. . tt. Kitas jaunimo organiza
tokos davimu užvesta ”V’a*cijas pavadino bedieviško

mis, atsilikusiomis nuo gy
venimo ir visus ragino ruoš
tis į busiančią didelę kovą, o 
su kuo, tai ir nepasakė.

Tokiomis kalbomis, o y- 
pač Dievo namų išniekini
mu, dalis publikos labai pa

buvo numarinta. Tik šiomis 
dienomis to pat kaimo gy
ventojas pranešė policijai, 
kad Šteinantienė tikrai nu
žudė Dabrauskienę.

Policijai pravedus kvotą 
paaiškėjo visa byla. Štei-

Panevėžy pirma rugpiu
čio praėjo labai ramiai, ta
čiau anksti rytą apie 3 vai. 
geležinkelio zonoje komuni
stai iškabino keturias rau
donas vėliavas, nukreiptas 

prieš karus ir fašizmą.
Taip pat dar buvo išmėty

ta komunistinės literatūros, 
kurios policijai pavyko su
rinkti 78 lapeliai.

Vėliau viskas buvo per
duota žvalgybai, kuri stro
piai seka kaltininkus.

RAUDONA VĖLIAVA 
ANT KRYŽIAUS.

Liepos 30 d. kariuomenės 
teismo sesija Šiauliuose na
grinėjo komunisto Tado 
Pučkaus bylą.

Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad 1 gegužės d. Šiaulėnų 
vals. Notupšikių kaime ant 
kryžiaus iškabino raudoną 
vėliavą ir prisegė komunis
tišką plakatą. Padarius pas 
jį kratą rasta kelios anglų 
kalba komunistinio turinio 
knygos ir sąsiuvinys, iš ku
rio buvo išplėsti du lapai pa
rašyti atsišaukimai. Pada
rius ekspertyzą rasto atsi-.------------------------------------
šaukimo, paaiškėjo, kad j^SvOrbu Tėvams, M(b 
yra parašytas Pučkaus.

Pučkus penkis metus gy
veno Kanadoje, ir nežinia

nantienė drauge su J. Nor- . jwj į,radžjo nerimiuti 
ya.su irBa sanciene padare.ir'..parizėfus- p^į g ba. 
žmogžudystę. žnyčios išsikraustyti. Galų

PEPŠO bažnyčiai skambant
" nuo aplodismentų, klebonasNETYČIA KITA

VĘS IR PATS NUSI
ŠOVĖ.

Šiomis dienomis ėjo iš Ig-1 
liškėlių bažnyčios du pus- 

irRugpiučio 1 d. Juodupės £irciai įaugai: Kušlius 
valse. Veduviškuno vienkai- Gavėnas. Bevartydamas re- 
my, gyv. Petro Narkuno dėl vokelį, Kušlius netyčia pa- 
nežinomos priežasties sude- spaudė gaiduką ir kulipka 
gė tvartas ir daržinė po 1- pataikė Gavėnui J smakrą ir 
nu stogu, buvęs daržinėj pa- Per pakausi išlindo lauk. 
------------------------------------ Pil. Kušlius, pamatęs su-

savo “oratorius” išsivedė.
Likusi publika dar ilgai 

ginčijosi, kodėl “susirinki
mas” buvo bažnyčioje, o ne 
ten, kur leidimas buvo gau
tas, ir ar visi klebonai baž
nyčias pavers susirinkimų ir 
pramogų salėmis.

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelionė 

I LIETUVĄ

DIDELIAIS. NAUJAIS IR 
.MODERNIŠKAIS MISŲ

MOTORLAIVIAIS

“Bartasis Švedų Laivynas** 
Išplaukimai iš Neur Yorko: 

M.L. “GRIPSHOLM”. Rugsėjo 1 
M.L. ‘KUNGSHOLM”. Rugsėjo 15 
S.S. “DROTTNINGHOLM”, ” 22
M.L. “GRIPSHOLM”, Spalių 4 
M.L. “KUNGSHOLM”, Spalių 13 
SS. “DROTTNINGHOLM”, ” 25
Informacijos įr iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba 

raštinėj:
Swedish American Line

21 STATE ST. NEW YORK, N. Y.

dėl kokių priežasčių staiga 
grįžo Lietuvon.

Kaltinamąjį Pučkų gynė 
prof. Šalkauskas.

Išnagrinėjęs bylą, Pučkus 
buvo nubaustas 4 metus pa
prasto kalėjimo lygtinai, jei 
5 metų bėgyj nenusikals.

FOTOGRAFAS APGAVO
ŽMONES IR PABĖGO.
Šiomis dienomis iš Pane-. 

vėžio pabėgo daug skolų 
prisidaręs ir nuomininkams 
už butą skolingas likęs žy
mus vietos fotografas, A. 
Gutneris. Paskutiniu laiku 

Gutneris pradėjo fotogra
fuoti pigesne kaina negu ki
ti, tuo pritraukė daug naujų 
klijentų. Pasirodo, kad 
Gutneris paimdavo rankpi
nigius ir fogografuodavo 
tuščiu aparatu. Fotografijų 
atsiimti atėjusiems klien
tams sakydavo, kad bus ga
tavos tik už savaitės, o kitus 
“perfotografuodavo” net 
kelius kartus ir vis tuščiu a- 
paratu. Taip prisirinkęs ne
mažai pinigų pabėgo.

KAIP LINKSMINOS KAI 
M IETĮ S PARDAVĘS JAU

ČIUS IR BEKONUS.
Šiomis dienomis vienas 

pilietis nuo Babtų atgabeno 
parduoti du jaučius ir du be 
konus. Pardavęs gavo apie 
500 lt. ir nuėjo į Lukšio g- 
vę 38 nr. Batviniko traktie
rių pasilinksminti. Ten gėrė 
su vežikais, su merginomis 
ir begerdamas užmigo. Nu
budęs žiuri — nėra kišenėje 
pinigų.

| LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

| 252 Boylston St. Boston. Mass,
NORTH GERMAN

L L O Y D

kniubusį kraujuose draugą, 
antrą šūvį paleido sau smil- 
kinin. Jiedu abu buvo rasti 
pakelėje kraujuos ir pusgy- 
vai pristatyti i Marijampo
lės ligoninę, kurioje jiems 
buvo suteikta pirmoji pagel- 
ba. Jų gyvybei gręsia rim
tas pavojus.

DAUG GYVAČIŲ MIŠ
KUOSE.

PERLAI NEVĖŽY?
“Musų Kr.” rašo, kad 

dviems Panevėžio geolo
gams Chmieliauskui ir Pa- 
šakarniui pasisekę rasti bū
dą veisti perlinių dėlių Ne-Rokiškio apylinkės m.š-jvė2 Tafe band aig

kuose ir pelkese daug ran- ir JPlicAnQC
dama gyvačių. Ypač jų daug
Juodlangės girioj, taip, kad 
gyventojai pjaudami javus 
randa jų grioviuose. Kitais

domėjęs ir prof. Elisonas.

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS.”

metais jų netaip daug būda
vo.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

ŽYDAI PER ŠVENTES
PRAŠO NAUJOKŲ NE

IMTI.
Žydų rabinai kreipės į vy

riausią naujokų ėmimo re
ferentą, nurodydami, kad 
šiemet rugsėjo mėnesio pir-', 
momis dienomis šaukiami 
kai kur naujokai ir tuo pat 
metu išpuolančios žydų 
šventės. Tai rabinai prašė 
naujokų ėmimą atidėti po 
žydų švenčių.

Ir šį rabinų prašymą pri
žadėta patenkinti. Į

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tnrtingiaosia eilių knyga lietavių kalboje.
KAINA TIK Sl.flp.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienai turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigam geriausia 
siųst “Money Orderin”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę. -

“KELEIVIS"
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga did; lio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audinio apd.—$1.25. Pinigus galima siusti popierinį doleri 

i derį”. 7 • ‘arba “Money Orderį
253 BROADV/AY

Adresuokit sekančiai:
SO. BOSTON, MASS.

(švedu Amerikos Linija) 
Lietuviams švedų Amerikos 

Linija yra paranki, nes ji per 
ištisus metus palaiko nuolatinį 
susisiekimą su Klaipėda. Kelio
nė modemiškais, dideliais ir 
naujais švedų Amerikos Linijos 
laivais yra tikras pialonumas ir 

. džiaugsmas.
i Pažymėtina, kad nuo dabar 
švedų Amerikos Linijos Trans- 

' Atlantiniai laivai yra visi balti 
ir bus žinoma kaipo “Baltasis 
švedų Laivynas”. Visi laivai vi- 

Įduje yra modemiški. Lietuviai 
jau patyrė, kad važiuoti švedų 
Amerikos Linija j Lietuvą yra 
labai malonu. Rep.

kytojams ir Vaikams 
Žinoti.

Kad gražiausias, didžiausias, 
keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis“!

Vaiku žodis“ įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių.rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaUukus.

“Vaikų žodis“ eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS“
Kalnų g-vė 15, Kaunas, 

Lithuania.
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PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio“ knygyne. Kaina $1.59.

KELEIVIS
253 Broaduray So. Boston, Maaa.

ya.su
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Vietinės Žinios
SEREDOJ SAULĖ UŽTEMS.

“Game wardenams” įsaky- viens pro kitą prabėga ir ūž
ta tėmyt, kaip elgsis paukš* temimas greit pranyksta, 
čiai, žuvys, gyvatės ir žvėrys Astronomai ši Įvykį tyrinę-

ši, seredą, 31 rugpiučio, » di.deliu s‘.roP.umu " P1™’ 
po pietų turėsime pilu, sau- J8.'-150 P^uį10
1& užtemimą, kurte bli ma- krast4 simta?
tomas netik Bostcne, bet ir įvažiavo Amerikon foto- 
vteoj Naujoj Anglijoj.

Saulės užtemimas įvyksta todėl, kad tas viskas labai 
dėlto, kad tarp žemės ir sau- ivvksta.
lės ineina mėnulis. Tose vie- ~ '__________
tose, kuriom slenka mėnulio
šešėlis, būna netik. tamsu 
kaip naktį, bet ir oras žv-j 
miai atvėsta, gyvuliai pra- ; 
deda nerimauti, vištos ruo- ,
šias; tūpti, taip kaip^iakties-L J 7- k susirinki.
susilaukus. Net gėlės uzsida- l §i kuopa‘„a dar nese.
r°D , , | nai susitvėrusi* ir didžiuma Medfordo moterys prade-

Bostono gamtos istorijos L čia įm jau. jo organizuoti “streiką”
muziejaus draugija kreipėsi įuoliai & , prieš aukštas taksas. Nežiu-
su prašymu į visus Massa- Susirinkimas daug laiko'™*’ kad visl^ uždarbis šiais 
chusetts valstijos game pašventė apkalbėjimui bu- laikais nupuolė ir pajamos

k i a - ^\en®n<te ,sa.1' vusio SLA. seimo Pittsbur- sumažėjo, taksos namu sa
gus), kad jie temytų, kaip gbe darbų ir plačiai juos iš_ vininkams šįmet tapo pakel- 
saulei temstant elgsis viso- diskusavęs priėj0 išvedimo, tos aukščiau, negu kada 
kie miškų žvėrys, paukščiai, Lj taufiniįkaiJ ^urpatori- nors. Prieš tokį begėdišką
gyvates ir žuvys. škai pasielgė seime, atmes-

Kaip elgiasi naminiai gy- damiPdidž£mos balsų brin. 
vuliai, tai jau maždaug yraLtus Pildomosios T*arvbos 
žinoma. Pavyzdžiui, vienas nari Q j j vį ayeg_ 
jaunas Bostono spaustav- dami gne_
ninkas rašydamas apie bu- §ta rezoliucija pasm;rkianti 
vusi pilną saules užtemimą U tautinink J SI£ur^ jj bus

S.L.A. 175 KUOPA PA
SMERKĖ TAUTININKŲ 

SAUVALĘ.
Pereito ketvirtadienio va- 

So. Bostone ivvko S.

Tautinis Šovinizmas Uždegė Bolivus Prieš Paragvajų.

Čia matome šovinistinę bolivų demonstraciją La Paz mieste prieš kaimynišką Paragva
jaus respubliką. Kivirčas tarp tu dvieju saliu kilo dėl Gran Chaco sieną.

i Apskundė daktarą ant 
$25,000.

Iš Nevv Hampshire valsti
jos atvyko pas radiumo spe
cialistą d-rą Blaisdell’į gy
dytis tūlas George. Dabar 
jis iškėlė tam daktarui bylą 
teisme, reikalaudamas $25,- 
000 atlyginimo už neatsar
gumą. Jis sako, kad dakta
ras begydydamas jį radiu
mo spinduliais apdeginęs.

Bostono taksos šįmet bu
siančios pakeltos iki $34 nuo 
tūkstančio.

LENA’S BEAUTY and 
BARBER SHOP

Žemiausios kainos: atdara diena ir 
nakt. Motiejus ,J. Kastantas, vedėjas. 

49 Scollav Sųuare, Boston.
Tel. Lafayette 9105

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tekfoaaa S1SS4
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
ter'SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Prasideda “streikas“ 
aukštas taksas.

prie; Socialistų sekretorius Lewis 
nubaustas $10.

Bostono socialistų organi
zacijos sekretorius Alfred 
Baker Lewis pereitą penkia
dienį nuvažiavo Lynn’an 
padėt streikuojantiems rub-

Ant gelžkelio rastas 
lavonas.

Ant New Haven gelžkelio 
bėgių, tarp Massachusetts 
avė. ir Upham’s Corner tiltų, 
aną rytą buvo rastas neži-

1806 metų 16 birželio dieną, 
sako, kad ant Boston Com- 
mon, kur tuomet buvo dar 
gyvulių ganykla, kai ku
rios karvės labai persigan
do ir baubdamos leidosi na
mo; kitos gi susispietė ap
link ėjusį tenai žmogų ir nu-

pasiųsta S.L.A.
‘Tėvynei”, o jei 

netalpins, tuomet bus pasių
sta kitiems laikraščiams.

Išrinkta komisija, su R. 
židžiunu priešakyje, išdirb
ti rudens ir žiemos sezono

organui
“Tėvynė”

nors.
politikierių plėšrumą pir
mutinės sukilo Medfordo 
moterys. Joms vadovauja 
tūla Mrs. Evelyn Bracy. Ji 
jau pradėjo tartis ir su kitų 
miestų moterimis, Somervi- 
lės, Maldeno, Chelsea ir 
Cambridge’aus, norėdama 
ir tenai suorganizuoti tokį 
streiką.

nomo darbininko lavonas, 
tuviams. Sakant jam strei- Jis galėjo būt apie 28 metų 
kierių susirinkime prakalbą, amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių 
atsibeldė policija ir liepė aukščio ir apsivilkęs mėly- 
jam nutilt. Kalbėtojas atsa- nais darbiniais trinyčiais.
kė, kad jis turi tokią pat tei- ----------------
sę, kaip ir kapitalistų kalbė- Ant Leverett gatvės Bos- 
tojai, .kurie agituoja už tone policija išlaužė duris 
Hooverį ir mulkina darbi- j ir atėmė iš Richardo Ūso 
ninkus. Policija draugą Le- 2,500 bonkų alaus, 10 bon-
wisą areštavo, o teismas 
nubaudė jį S10 už “priešini
mąsi policijai”.

kų munšaino 
vvno.

ir 4 galionus

sigandusios toli jį sekė, lyg Įveikimui programą, kurioje 
prašvdamos apsaugos. ’ -[numatoma surengti vaidmi- 

. - , . ,. -.1 mus su šokiais, sveikatos.Aplc,„^vus! ?aU?S UztHprelekcijas ir. geresniam na 
mimą 1900 metais Europoje1
užrašai sako, kad gaidžiai 
klykiančiai giedojo, karve
liai švelniai burkavo, o lau
kiniai paukščiai išrodė bai
siai išgąsdinti ir blaškėsi į 
visas puses.

Baimė apima net ir tam-

nų susipažinimui, įsvaziavi 
mą laivu ant jūrių žuvauti. 
Nuo šio išvažiavimo numa
toma pelno ir kuopai, nes 
tam tikra pinigų dalis nuo 
tikietų skiriama kuopos iž
dui.

Šiame susirinkime įstojo
sesnius žmones. Kinijoj, pa- keletas naujų narių 
vyzdžiui, tamsi.liaudis tiki.Į Kuopos pirmininkas yra 
kad baisus smakas (drako- ĄĮeksas Lukas, sekretorė 
na) kėsinasi saulę praryti ir Marijona Ragočienė. 
todėl ji užtemsta. Kinijos*
kaimuose ir miesteliuose 
tuomet pakįla didžiausis 
triukšmas. Švilpdami, rėk

Reporteris. 

ŠvagžSumuštas Antanas 
dys klajoja.

Šiomis dienomis netoli 
lietuvių bažnyčios buvo ai
rių sumuštas Antanas Švag- 
ždys, 39 metų amžiaus lie
tuvis. Galva jam buvo taip 
nudaužyta, kad 4 dienas jis 

temdo ne koks ten smakas,[išgulėjo be sąmonės ir dabar 
bet mėnulis. Norint pamaty- da klajoja. Anądien buvo 
ti, kaip jo skritulis po va-j nuvežtas miesto ligoninėn 
liai uždengia saulės veidą, bet pakol daktarai atėjo 
reikia šmotelį stiklą apru- (jie ateina tenai labai ne
kyli durnais ir žiūrėti per jį. greitai!), Švagždvs prapuo- 
Tamsaus stiklo akiniai da lė. Vėliaus policija rado jį 
geriau tam tikslui tinka. klaidžiojant Somervillėje.

Šios seredos saulės ūžte- Matyt, jam labai sukrėstos 
mimas prasidės šiaurės Si- smegenis ir jis jau nebežino, 
bire, pereis per Kanadą tarp kur eina.
Montrealo ir Three Rivers, Švagždvs yra dievuotas 
paskui per Vertnontą, New katalikas. Taip pat dievuoti 
Hampshire, pietinę dalį ir jo užpuolikai airiai. Va- 
Maine’o ir užgriebs beveik dinasi, jie sumušė savo bro- 
visą Cape Cod. Saulė pradės J lį Kristuje
temti apie 3.20 po pietų, o
apie 4.30 vai. bus jau visi-1 Išvaikė davatkas iš 
škai mėnulio uždengta. šermenų.
Pilnas užtemimas tęsis vos Pereitą ketvergą South 
tik apie pusantros minutės. Į Bostone mirė jauna moteri 
Po to mėnulis pradės slinkti | škė. Buvo pašauktas vieti- 
į šalį. | nis graborius. Bet susirinku-

Mėnulis apeina aplink že-Jsios davatkos pradėjo saky- 
mę per 28 dienas. Nuo že-Jti, kad jis esąs “bedievis” ir 
mės jis randasi 238,000 my- oalaidota nabašninkė į dan- ♦ 
lių atstume. Apskaitliuoja- gų negalėsianti patekti. Pra-į ♦ 
ma, kad atlikti mėnulio ke- dėjo piršti graborių iš toliau. ' { 
lionę aplink žemę žmogus Toks davatkų įkirumas, ma-' { 
su orlaiviu galėtų tik tuo- tyt, užgavo mirusios motinai 
met, jeigu jis skristų po širdį, nes ji pagriebė prosą 
1,112 mylių per valandą, nuo pečiaus ir neprašytas 

Žemė gi sukasi 1000 mylių patarėjas išvaikė. Šitokia 
greitumu per valandą. Aiš- pamoka joms buvo reikalin- 
ku, kad lekiant tokiu grei- ga. Gal daugiau jos tokioj 
tumu, šių erdvės kūnų su- liūdnoj valandoj žmonėms 
puolimas tiesioj linijoj būna Į nervų neerzins 
labai trumpas. Jie greit’ Ponulis.

darni ir barškindami viso
kiais puodais kiniečiai nori 
tariamąjį smaką nubaidyti. 
Žinoma, apšviesti kiniečiai 
šitokiems prietarams netiki 

Kaip sakėm, saulę už-

Reikalauja, kad automobi- 
ių apdrauda butų valdžios

kontrolėje.
Cambridge'aus atstovas 

Mass. legislaturoj Charles Į 
Cavanaugh įnešė bilių, kad 
automobilių apdrauda butų 
atimta' iš privatinių kompa
nijų ir pavesta valdžiai. Jis 
nurodo, kad dabartinė mo
kestis už apdrauda yra netei
singa, perdaug aukšta- ir 
kad visoj valstijoj turi būti 
ivesta vienoda mokestis. 
Sako, visos kitos gyvenimo 
reikmenys tapo nupigintos, 
išskiriant automobilių ap
drauda. Sulyg šio biliaus 
taisyklių ateityje apdraudos 
palisus” turėtų išduoti au

tomobilių registruotojas sy
kiu su Mėtomis.

MERGINOS. MOKINK1TĖS TAISYT 
PLAUKUS.

Bukit neprigulmir.gos, mes išmoki- 
r.am pilną kursą j trumpą laiką. Ma
ža mokestis. Ateikit arba rašykit. 

EINI—ACADEMY
iii Broadnay So. Boston. Mass.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Brukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
ėių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu Jaikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadvray So. Boston

K. Šidlausko Aptiekos Name.

ALTOMOPILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STKVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston,

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadvray Ga- 
rage vedėjas.

DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

pecialistas slaptų ir kroniškų ligų
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma
jei reikalas.

261 Hanover SL. Boston, Mas*, 
ei. Capitol 2257 Higblands 3316 
alandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

[šegzaminuojų akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D. 
447 Broadeay, So. Boston.

GERAS BEKERIS

Traukinys nupiovė žmogui 
kojas.

Į Walthamo ligoninę aną 
vakarą buvo be žado atvež
tas nupiautom kojom neži
nomas žmogus. Vėliaus pa-į
aiškpin kad tai vra tulaJ 51ok* kept visok,us K«kus ir vfs°- aEKejO, Kau lai y 1 d lUia. ,Kįa <juona. Kam reikalingas toks vv- 
James McGrath. 23 metu iras, pareikalaukite.
amžiaus vyras. Kojas jam frank jokubaitis 
nupiovė traukinys ant Bos- 
;on & Maine gelžkelio. į 
Traukinio mašinistas sako,

Mirė besidžiaugiant savo 
gera sveikata.

Arlingtone pašto viršinin
kas Edwrad J. Costello. 63 
m. amžiaus, buvo visiškai 
sveikas ir jautėsi tvirtoj 
sveikatoje. Jis savo drau
gams dar pasididžiavo, 
kad esą niekad taip gerai 
nesijautė, kaip dabar. Štai 
ga jis susirgo ir tuojaus mi
rė, palikdamas našlę ir du 
vaikus.

Brightone, Market ir 
Wasnington gatvių kertėje 
ugnis sunaikino arklydes, 
kuriose stovėjo 25 arkliai. 
Arklius pavyko išgelbėt.
»«♦tti•«♦»

♦i*««
|J

12d Arthur St, Montello, Masu.

Nauja Lietuviška
Broadway Beauty Shop

tad jis pastebėjęs tą Žmogų j Atliekam visus pagražinimo darbus,
o-nlint bpp-in ir rnC'vpač Marcei, Finger ir Permancntgulint SKersai Degių n, ma-iWavinjr Kerpam plaukus moterims 
omai, laukiant mirties. Ma- ir vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 

Liepos 29 d. iki Rugp. 29 kainos nu
pigintos. Pasinaudokit šia proga. (31) 

251 Broadvay So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 0"79-W

šinistas sakosi greitai užver- 
žęs stabdžius, bet nelaimės 
išvengti buvę jau pervėlu.

Jauni vandalai sunaikino 
mokyklą.

Astuoni vaikai, vyriausis 
iš jų tik 11 metų, įlindo aną
dien Į mokyklą ant Vale st.. 
South Bostone, ir sulaužė 
visus rakandus, sudaužė in- 
lus ir sudraskė knygas. Iš, 
viso padaryti jų nuostoliai Į 
apskaitomi į $8,000. Polici-i 
ia jaunus piktadarius su-' 
gaudė ir atidavė teismui. 
Teismas liepė jiems per dvi 
-ąvaites ateiti kas rytą kaip 
9 ir taisyti padarytus nuos
tolius. Po to bus sprendžia
ma jų byla.

Saugus miestelio policijai 
kažin kas pranešė, kad 
Long Ponde naktimis, prie 
mėnulio šviesos, atvažiuoja 
jauni žmonės su mergino
mis ir nuogi maudosi. Poli
cija tuojaus šitą pramogą 
sustabdė.

ANTRAS METINIS

IKNIKAS
Rengia

O. BOSTONO IR WORCESTERIO 
PILIEČIŲ KLIUBAI

Rugsėjo-September 5 d., 1932
Labor Day

VOSE’S PAVILLION
MAYNARD, MASS.

Šokiams gra jis Dirvelio Orkestrą; bus rinkimas 
gražuolės; Bostonas su Worcesteriu trauks zvirvę h- 
bus įvairus Atletiški Žaislai.

BUŠAI EIS 10 VAL. NUO LIETUVIŲ SALES 
Visi malonėkite dalyvauti!

Telefonas: So. IMI.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Joa Kapsės

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso vš
gerai patarnauja.

Stndebaker Agentara
Reikale kreipkitės ir 
patenkinanti patarnavimų.

Tais y am ir demonstravimo 
rietą:

1 HAMLIN STREET,

TeL Umversity 94CC

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LILTUVR DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

€78 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

SOUTH BOSTON. MASS.

• i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa,

Daro visas legalius dokumentas 
317 E STREET, 
(Kampas Broadiray) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Narna: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

I). CABIT. (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio* rųšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykio* 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę larikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai sų paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todel norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
rakis pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
2S3 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TcL Haymarket 0827

Somerset 2944-J. 
Valaadoa: Nuo 9 ryto iki 7 rak.

šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. Se. Boatoa 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitaru*.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D *L 
SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopierinoja. 

Gausite gerų darbų ir pigtaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SL, So. Boston, 1
Tel. So. Boaton 1396-M.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso ralandoe: 2—4 p. pi; 7—rak. .TeL S. B. 2713.
496 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON, MASS.

įSISTEIGKITE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS, PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

nėra durnų, suodžių, pelenų, nė 
dulkių. Sutaupo darbo ir valymo, 
lt metų vartojamas, tvirtai pada
rytas ir nekomplikuotas. Niekad 
neužges ir nereikia taisymo. Pilna 
gvaraneija. Užeikit ypatiškai per
sitikrinti i musų dirbtuvę, arba 
pareikalaukite kataliogo.

CARLSON BROS. TOOL A MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mat*. Tel. s«. Boston 32.19

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Ju*ų Scaa* Aptiekorius t*j pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežio* šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias Dieies 
galima gauti pas:

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS 

VModos pasirengęs jums patarnaut 
ĮSS SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Ave^

SO. BOSTON, MASS. ,
So. Boatoa 17Tt.




