
f

- LITHUANIAN VVEEKLY

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Ne. 34 Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

THE TRAVELER_______
SO. BOSTON, AUGU^T-RUGP. 19 D., 1931 M.

“Entered ai 8eeoad Ctoaa Matter* February 23, 1905, at the Port Office at Boston, Mass.. under the Art •* Marrh 3, 1879

KUBOS REVOLIUCIONIERIAI 
1 ARDO GELEŽINKELIUS.

IŠSPROGDINO DU DIDE
LIU TILTU.

Buvo jau 22 susirėmimai su 
kariumene. Daug užmuštų ir 

sužeistų.
Generalinis 24 valandų 

Kubos darbininkų streikas 
buvo kaip ženklas pradėti 
Revoliuciją prieš despotą 
Machado. Revoliucija apė
mė tris provincijas, bet San
ta Clara provincijoj ji pasi
reiškė stipriausia-

Sukilimo priešaky atsisto
jo seniaus buvusis Kubos 
prezidentas Menocal, pulki
ninkas Mandieta ir keliatas 
kitų karininkų. Be to, New 
Yorke yra Kubos revoliucio
nierių taryba, kurios prieša
ky stovi Dr. Domingo Men- 
dez Capote.

Revoliucionieriai turėjo 
jau 22 susirėmimu su kariu
mene. Keli šimtai žmonių 
buvo užmušta ir sužeista. 
Agabamos mieste revoliu
cionieriai sudegino Ameri
kos kapitalistų gelžkelio sto
tį, išardė keliose vietose ge
ležinkelius ir ant Guaraca- 
buya upės išsprogdino du di
deliu tiltu, kad sulaikius val
džios kariumenę. Pereitą sa
vaitę sukilėliai buvo jau pa
ėmę Fomento ir Baez mies
telius, kur jie nukirto visas 
telefono ir telegrafo vielas, 
paėmė keliasdešimts karei
vių nelaisvėn ir gavo daug 
ginklų. Bet vėliaus jie iš čia 
pasitraukė, nes pajuto, kad 
ateina didesnių valdžios 
spėkų.
, Į Santa Clara provinciją, 
kur eina stipriausis revoliu
cionierių judėjimas, atvyko 
pats diktatorius Machado ir 
paskelbė, kad visiems revo
liucionieriams busianti do
vanota bausmė, jeigu pa
skirtu laiku jie suneš ir ati
duos visus savo ginklus. 
Bet ginklų niekas neatidavė 
Šį panedėlį Machado davė 
dar 24 laiko ginklams suneš
ti.

Valdžios skelbiamos ži
nios sako, kad revoliucija 
jau kaip ir pasibaigusi, nes 
daug jos vadų užmušta, o 
dabar da buvo areštuotas vi
sas jos štabas su Menocalu 
ir pulkininkų Mandieta prie
šaky. Visi jie šį panedėlį bu
vę atgabenti Havanos mies
tai ir uždaryti tvirtovėm Be 
to da valdžia sako, kad Ku
bos organizuoti darbinin
kai šitai revoliucijai nepri- 
tarią ir net protestuoją prieš 
ją*

Kaip ištikrųjų darbinin
kai į šitą sukilimą žiuri, mes 
negalime pasakyti, nes dėl 
karo padėties ir cenzūros 
sunku gauti tikrų žinių iš 
Kubos.

Jeigu tikėti revoliucionie
rių tarybai, kuri sėdi Biltmo- 
re viešbuty New Yorke, tai 
su revoliucionieriais einą vi
si gyventojų sluogsniai- Ta
ryba sako, kad revoliucija 
nesanti kokio nors vieno va
duko ir vadukų darbas, bet 
visų gyventojų sukilimas. 
Revoliucionieriai esą prisie
kę laimėti arba mirti. Jokių 
kompromisų su kruvinuoju 
despotu Machado jie neda
rysią ir niekuomet su juo ne-

sitaikysią. Jis sunaikinęs po
litinį ir ekonominį šalies gy
venimą, apkrovęs badaujan
čius žmones nepakeliamais 
mokesčiais ir sutrempęs ša
lies konstituciją. Revoliucio
nieriai padėtų ginklą tiktai 
tuomet, jeigu šitas despotas 
su savo “kongresu” tuojaus 
rezignuotų ir atiduotų val
džią Revoliucinei Tarybai.

Revoliucionierių tikslas e- 
sąs įkurti laikinąją vyriausy
bę, kuri tuojaus paskelbtų 
visuotinus rinkimus, atsteig- 
tų spaudos ir žodžio laisvę, 
sugrąžintų gyventojam kon
stitucines tęsęs ir panaikintų 
visus begėdiškus dabartinio 
oligarchiško režimo įstaty
mus, kurie buvo išleisti žmo
nių plėšimui.

Washingtono valdžia pra
nešė viešai, kad ji į dabarti
nį sukilimą Kuboje nema-nį sukilimą Kuboje 
nanti kištis.

KUNIGO SŪNŪS 
PLĖŠIKAS.

New Haveno mieste poli
cija suėmė jauną vyrą ne
šant iš tūlo turtuolio namų 
užvalkalą pilną visokių 
brangmenų. Tardymas paro
dė, kad tai James Hoeck, 
buvusis Harvardo universi
teto studentas ir protestonų 
kunigo sūnūs, bet išėjęs ant 
bomo ir papildęs jau apie 30 
plėšimų, per kuriuos jis esąs 
pavogęs įvairiems žmonėms 
apie $100,000. Dabar jis už
darytas New Haveno kalėji
me po $10,000 kaucijos ir 
laukia teisino. *
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Kentucky valstijos valdžia 
nori nužudyt 31 streikierį.

Negalėdami kitaip ang
liakasių streiko sulaužyt, 
kapitalo > bernai Kentucky 
valstijoj nutarė griebtis kru
vino teroro. Harlano apskri
ties prokuroras jau pareiš
kė, kad jis reikalaująs nužu
dyt 31 streikierį, kurie da
bar yra areštuoti ir laikomi 
kalėjime. Jis kaltina juos 
kažin kokiomis “žmogžudy
stėmis.”

Bet apie kruvinus šerifo' 
samdinius ir kompanijų gal
važudžius, kurie nuolatos 
užpuola streikierių būdas ir 
šaudo jų vaikus ir moteris— 
apie tuos žmogžudžius po
nas prokuroras visai neužsi
mena.

Meksika Uždarė Ku
nigams Duris.

Meksikos vidaus reikalų 
ministerija įsakė visiems i- 
migracijos valdininkams ne
įleisti Meksikon iš užsienio 
nei vieno kunigo, nežiūrint 
kokios tikybos jis nebūtų. Į- 
važiavimas kunigams Mek
sikon yra uždraustas nęt 
kaipo turistams Meksika 
priėjo prie įsitikinimo, kad 
kunigai nieko gera valstybei 
neduoda, tik be reikalo iš
naudoja biednus žmones ir 
palaiko juose prietarus, 
trukdo apšvietą ir progresą.

3 TRAUKINIAI PERĖJO 
PER ŽMOGŲ, O JIS VIS 

GYVAS.
New Yorko požemy kažin 

kokiu butu pateko po trau
kiniais žmogus- Du trauki
niai per jį peružė, o trečias 
pastebėjęs sustojo, tečiaus 
pirmutinis vagonas jau buvo 
per jį perėjęs. Tuojaus pri
buvo policija ir darbininkai 
ir pradėjo ruoštis kelti vago
ną, kad lavoną išėmus. Tuo 
tarpu žmogus išlindo iš po 
vagono sveikas ir gyvas ir 
pradėjo klausnėt susirinku
sių žmonių, kas jis per vie
nas esąs. Jis pats nieko apię 
save nežinąs ir neatsime
nąs. Klausinėjamas polici
jos jis vėliau tik tiek atsi
minė, kad buvo išgėręs ke- 
liatą stiklų alaus. Nepapras
tas turėjo būt tas alus.

i — 1

Brooklyno Spyky- 
zėj Paplauti Trys 

Žmonės.
Pereitos pėtnyčios naktį 

Brooklyno policijai buvo 
pranešta, kad vienoj spyky- 
zėj eina didelės muštynės. 
Kaip visuomet, į tokias vie
tas policija nesiskubina. Ir 
į tų spykyzę atėjo policma- 
nas ir pažiurėjo per langą, 
tik tada, kada muštynės bu
vo jau pasibaigusios ir ant 
grindų gulėjo 3 negyvi žmo
nės. Jie buvo subadyti pei-, 
liais ir jų galvos suskaldytas. , .
Spykyzė buvo pilna sudau- (JrlOlVlS Nukrito Ant 
žytų bonką ir stiklų. Matyt, 
bonkomis muštasi. Du už
muštųjų yra spykyzės savi-

Žmonių.
Waylusingo miestely,

ninkai, o trečias asmuo da Pennsylvanijos valstijoj, pe- 
neišaiškintas. Tą urvą lankė ręitą nedėldienį buvusis vo- 
daugiausia italai, žmogždu- kiečių armijos lakūnas darė 
džiai “nežinomi”. O policija bandymus su bemotoriniu 
galėjo visus jus suimti, jeigu orlaiviu Jr rodė susirinkusiai 
butų norėjusi. miniai, kaip galima plaukti 

'oru be jokios varomos jė
gos. Bet atsitiko nelaimę. 
'Jo mašina nukrito tiesiai į 
susirinkusius žmones ir 11 

i. jų sužeidė- Policija lakūną

AUTOMOBILIAI KAS
DIENA UŽMUŠA 84 

ŽMONES.
Travelers Insurance kom _ _ # .

panijos surinktomis žinio- areštavo. Jis vadinasi Fred 
mis, šįmet per 7 mėnesius A- Piping. 
merikoj automobiliai užmu-1-----------------
šė 17,800 žmonių. Tai reiš- VALDŽIA UŽSAKĖ 2,728»- 
kia, po 84 žmones kas die- 100 GALIONŲ DEGTINĖS, 
na- I Washingtono vyriausybėWashingtono vyriausybė 

------------ šiomis dienomis užsakė 2,-
UŽSIDARĖ 4 TOLEDO Į 728,100 galionų degtinės 

BANKAI. (“gydymo” tikslams, nes jos
Toledo, Ohio— Šį pane- sandėliai jau pusėtinai ištu- 

dėlį čia užsidarė 4 bankai, štėjo. Mes norėtume žinoti, 
Tai bus iš viso 11 bankų, ku- kur yra tie “ligoniai’, kurie 
rie per dabartinį krizį čia išlaka tiek daug geros degti- 
uždarė savo duris. nes.

įfe—- J" . *• ■ ■

KAPITALIZMU
GRĘSIA KATAS

TROFA.
KAINŲ PUOLIMAS YRA 

PEILIS KAPITALUI.
Suirutė apėmė visą pasaulį 
ir niekas nežino kaip u jos 

♦ < _ *.* išeiti.
Anglijos ekonomistas 

Theodore E. Gregory šį pa
nedėlį turėjo Williamstow- 
no politikos institute paskai
tą apie dabartinį krizį. Jis 
pareiškė, kad kapitalistinis 
pasaulis šiandien stovi dide
lės finansinės katastrofos 
angoj.

Tarptautiniai finansai 
šiandien esą taip supainioti, 
kad niekas nežinąs kaip juos 
išpainiok Jo manymu, tik
tai Amerikos ir Anglijos fi
nansininkai galėtų pasaulį 
išgelbėt, jeigu jie galėtų su
sitarti bendrai dirbti. Ame
rikos piniguočiai galėtų duo
ti pinigų, o Anglijos finansi
ninkai savo patyrimų ir pro
to.

Bet jeigu tarp Amerikos ir 
Anglijos kapitalistų prasi- 
dėsią nesutikimai, tai finan
sinė pasaulio katastrofa bu
sianti neišvengiama.

Metai XXVI
AMERIKOS LAKŪ
NAI ĮKLIUVO JA

PONIJOJ.
Vokiečių Fašistai Nori 

Atsiimti Klaipėdą.JIE NUFOTOGRAFAVO 
JAPONŲ TVIRTOVES. 
Įniršę japonai už tai juos 

bemaž ko nesušaudė.
Kam nesiseka, tai jau ne

siseka. štai, du Amerikos 
lakuna užsimanė da di
desnės garbės ir nutarė ap
lėkti žemės kamuolį grei
čiau negu tai padarė aną
dien Harold Dotty ir Wiley 
Post. Bet nuo pat pradžios 
jiems pradėjo nesisekti. Tai 
dėl kuro stokos, tai dėl kitų 
priežasčių jie buvo priversti 
kelis kartus nusileisti ir tuo 
budu sugaišino daug laiko. ______ w 
Pamatę, kad naujo rekordo Ispanijos dvasininkus tas la- 
jie nepastatys, nutarė toliau baj sukompromituotų Nes 
nebetekti ir'nuo Chabarovs- išparduoti bažnyčių turtus, 
ko miesto (Sibire) pasuko kurje priklauso žmonėms, ir 
per Japoniją atgal į Amen- pabėgti su pinigais, tai butų 
ką. Jiedu vadinasi Pangborn tas pats, ką apvogti valsty- 
įr Hemdon

Vos tik jiedu Japonijoj, 
nusileido, japonų policija! 
paprašė parodyt leidimą. 
Pasirodė, kad tokio leidimo 
jiedu neturėjo. Atvykę be 
leidimo svetimšaliai yra 
baudžiami. Pati Amerika to- 

Kap šita katastrofa išro- kius areštuoja, baudžia ir 
dys, dabar sunku pasakyti, deportuoja. Japonai pasiro- 
sako šitas ekonomistas- Mes dė tečiaus mandagus ir buvo 
apie tai patirsim tik tada, jau besirengią Amerikos la
kai ji ateis. Po tos katastro- kunus paleisti be jokios bau- 
fos pasaulis busiąs jau visai smės. Bet darant jų orlaivy 
kitoks. ‘“Mums jis bus labai kratą buvo rastas aparatas 
nemalonus”, sako prof. Gre- fotografijoms traukti ir 
goryJžada jis sako “mums”, daugybė filmų su nutrauk
tai jis turi galvoj, žinoma, tomis japonų tvirtovėmis, 
kapitalistus. Tai jau baisus dalykas! Ja-

“Dėl kainų kritimo finan- ponijos įstatymai draudžia 
sinė padėtis jau dabar yra orlaivininkams turėti . prie 
nepakenčiama”, jis sako, “ir savęs bent kokį fotografi- 
aš nematau kokiu budu gali- joms imti aparatą, o čia at- 
ma butų tą padėtį pataisyti, lėkę svetimšaliai nusifotog- 
jeigu nesustos kainų kriti- rafavo didžiausias valstybės 
mas.” . paslaptis, pastatytas krašto

Kainų kritimas gal ir bus apsaugai fortifikacijas! 
tas peilis, kuris paplaus ka-1 (Abudu lakūnai tuojaus 
pitalizmą. tbuvo areštuoti kaip pavojin-

-----------------  gi svetimos valstybės šnipai 
Kinijoj 474J87JOOO ir atiduoti teismui. Prasidė-

* 9 jo suimtųjų kamantinėji
mas. Jiedu, žinoma, teisino
si, kad tas tvirtoves nutrau
kę pripuolamai, visai neži
nodami, jog tai fortifikuotos 
vietos. Bet patriotiški japo
nų laikraščiai ir organizaci
jos tuojaus pradėjo šaukti, 
kad tokius šnipus reikia su
šaudyt.

__ ,___ _____________ 1 Teismas nubaudė abudu 
irutės visi gyventojai nebu- lakunu po $1,025, po tuks-

■ ‘ ’ tantį už turėjimą prie savęs
fotografinio aparato, o po 
25 dolerius užtai, kad lėkė 
per tvirtoves. Be to d a buvo 
konfiskuotas judviejų foto
grafinis apaatas ir visi pada
ryti paveikslai. Orlaivis ne
konfiskuotas, bet lėkti juo 
tolaius per Japonijos terito
riją uždrausta. Tuo budu j 
Pangborn ir Herndoon tu
rės grįžti Amerikon garlai
viu. Anot tos pasakos, lėkė 
kaip sakalai, nutupė kaip 
vabalai

pitalizmą.

Gyventojų.
Kinijos vidaus reikalų mi- 

nisterija padarė gyventojų 
surašymą, iš kurio pasirodė, 
kad ta šalis dabartiniu laiku 
turi apie 474,787,000 žmo
nių. Tai yra 15,000,000 ma
žiau, negu buvo apskaityta 
1926 metais. Galimas daik
tas, kad prie dabartinės su- 
f 
irutės visi gyventojai nebu
vo suskaityti, arba gali būti, 
kad per pastaruosius kelis 
metus daug žmonių žuvo 
nuo bado, ligų ir nepaliauja
mų karų.

$2,175,006,000 VIEŠIEMS 
DARBAMS.

Hooverio adjutantai skel
bia, kad nuo pereito gruo
džio'mėnesio iki šiai dienai 
Hooverio administracja už
ginei kontraktų viešiems 
darbams ūž $2,175,006,000. 
O vis dėlto apie 7,000,000 
darbininkų neturi darbo.

BOLŠEVIKAI RUOŠIASI 
PALEISTI IŠ KALĖJIMŲ 

KRIMINALISTUS.
Maskvos žiniomis, bolše

vikų valdžia nutarusi paleis
ti iš Maskvos kalėjimų 800 
kriminalistų kalinių. Apie 
politinius kalinius nieko ne
sakoma.

I Ispanijoj Areštuotas
Kunigų Galva.

Pereitą sąvaitę nakties 
laiku San Sabastiano mieste 
ispanų policija sugavo aukš- 
čiausį Ispanijos kunigų vir
šininką, kuris slapata vežęs 
vyskupams laišką nuo išgui
to kardinolo Seguros. Sa
koma, kad tame laiške kar
dinolas Segura liepia Ispa- Jų tikslas yra, kaip žinoma,

ŠILUTĖJ JIE ĮSIKŪRĖ 
SAU CENTRĄ.

Šaudo į Lietuvos kareivius, 
piausto telefono vielas ir žy
dų kapuose varto paminklus

“Elta” praneša, kad Hit
lerio vadovaujami fašistai 
paskutinėmis dienomis pra
dėjo plėsti Klaipėdos krašte 
savo patriotiškus “žygius”.

nijos vyskupams išparduoti 
visus bažnytinius turtus, pa
kol valdžia jų da nekonfis- 

} kavo, ir bėgti su pinigais į 
'• užsienį. Jeigu tai tiesa, tai

PALIKO SENMERGĖMS 
$2,500,000.

Nesenai mirusi milionier- 
ka Suzanna King Bruwaert 
paliko $2,500,000 ir parašė 
savo testamente, kad už tuos 
pinigus butų pastatyta Illi- 
nojaus valstijoj prieglauda, 
kur “garbingos kilmės ir iš
auklėjimo neištekėjusios 
panos”, susilaukusios 60 me
tų amžiaus, turėtų pastogę ir 
pragyvenimą. Dabar iš tų pi
nigų Hinsdale miestely bus 
pastatyti tokioms “panoms” 
namai, kurie kaštuos $400,- 
000, o likusieji pinigai 
padėti “ant procentų”, 
kurių bus duodamos 
mergėms užlaikymas

atsiimti iš Lietuvos Klaipė
dą. Savo centą jie laiko Ši
lutėj.

Lig šiol jie pasitenkinda
vo šukavimais prieš lietu
vius. Šiomis dienomis ties Ši
lute, kur stovi lietuvių ka
riuomenės dalis, buvo nu
plėšta iškaba su draudimu 
pašaliniams asmenims vaik
ščioti šiame rajone. Maža to, 
vienoje vietoje buvo nu
plautos telefono vielos, jun
giančios kariuomenės dalis 
su Šilutės pašto įstaiga. Pa
galiau naktį iš liepos 30 į 
31 d. buvo šauta į stovintį 
prie Lietuvos banko sky
riaus Šilutėje sargybinį. Tą 
pačią naktį išvartyti žydų 
kapų paminklai ir antkapiai. 
Be to, buvo apgriautas tuose 
kapuose esąs maldų name
lis- Vis tai esą vokiškųjų 
ura-patriotų darbeliai.

bus 
iš 

šen-

Žmonės Uždegė 
Bažnyčią.

Vilią Chautemoc mieste
ly, Meksikoje, pereitą nedėl
dienį susirinkę žmonės nu
tarė sunaikinti katalikų baž
nyčią, kuri iš jų tik pinigų 
reikalaudavo, o nieko gero 
neduodavo, dar baugindavo 
juos nebūtais velniais ir pra
garo kančiomis. Jie apipylė 
medines bažnyčios sienas 
kerosinu ir iš visų pusių ją 
uždegė. Tečiaus pribuvę ug- 
nagesiai ugnį užliejo.

Kanada Neįsileidžia 
15JD00 Duchoborų.
Iš Maskvos pranešama, 

kad 15,000 rusų duchoborų, 
kurie dabar yra susirinkę Si
bire, prašė Kanados val
džios, kad įleistų juos Kana- 
don kaip ūkininkus kolonis
tus. Bet Kanados vyriausybė 
atsisakė juos įsileisti, nes ji 
turi gana bėdos ir su tais du- 
choborais, kurie dabar Ka
nadoj gyvena. Jie nenori 
mokėt valdžiai jokių moke
sčių, neina kariumenėn, ne
pripažįsta mokyklų, o kai 
tik ant valdžios supyksta-, 
tuojaus visi, vyrai ir mote
rys, nusiima drapanas ir 
nuogi demonstruoja miestų 
gatvėmis.

AUTOMOBILIAUS IR BU
ŠO KATASTROFA PORT- 

LANDE.
Poortland, Me.— Pereitą 

sąvaitę čia ant tilto susikū
lė didelis automobilius su 
Bostono busu. Automobi- 
liaus savininkas buvo užmu
štas vietoje, o ant buso buvo 
sužeista 10 žmonių, kai ku
rie labai sunkiai.

BULGARIJA IŠVARO 
GRAIKUS.

Bulgarijos valdžia perei
tą sąvaitę įsakė visiems grai
kams į 30 valandų apleist ša
lį. Tai esąs atsilyginimas 
Graikijai, kuri anądien išvi
jo bulgarus iš savo krašto. 
Vienos šalies patriotai ker
šija kitiems, o nekalti žmo
nės, daugiausia darbininkai, 

‘turi kentėti.

31,000,000~K1NIEČIŲ nu
kentėjo NUO POTVI- 

NIO.
Vėliausios žinios iš Kini

jos sako, kad dėl Yangtze 
upės išsiliejimo nukentėjo 
apie 31,000,000 kiniečių. 
Keli tūkstančiai žmonių pri
gėrė ir už $25,000,000 lau
kuose sunaikinta bovelnos.

DEMPSEY SKIRIASI SU 
PAČIA-

Kumštininkas Jack Demp- 
sey susipešė su savo žmona 
ir išvažiavo į Reno divorso 
jieškot. Jis kaltina savo ak
torę moterį žiaurumu.

TRYS BANDITAI PA
SMERKTI MIRIOP.

Tennessee valstijoj perei
tą sąvaitę buvo pasmerkti 
miriop 3 banditai, kurie plė
šimo metu nušovė policma- 
ną. Jie vadinasi: Woodruff, 
Cox ir Smith.

SOVIETAI KVIEČIA A- 
MER1KOS ANGLIAKA

SIUS.
Amerikos spauda rašo, 

kad Pennsylvanijos kasyk
lose sovietų agentai pradėjo 
jieškoti angliakasių, kurie 
sutiktų važiuoti į Rusijos ka
syklas.

TEXAS VALSTIJOJ DRE
BĖJO ŽEMĖ.

Šį panedėlį Texas valsti
joj buvo jaučiamas gana 
stiprus žemės drebėjimas.

SUĖMĖ 4 TONUS LOTE
RIJOS TIKIETŲ.

New Havene valdžos a- 
gentai konfiskavo 4 tonus ti
kėtų loterijai.
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MASKVA KVIESIANTI 
GRĮŽT POLITINIUS 

EMIGRANTUS.
Paskutinėmis" dienomis 

pasklydo žinių, kad greitu 
laiku Sovietų Rusijos vy
riausybė išleisianti svarbų 
manifestą. Visiems politi
niams emigrantams, kurie 
po revoliucijos buvo prasiša
linę į užsienius ir iki šiol te
nai vargsta, busią dovanoti 
visi “prasikaltimai” ir busią 
leista grįžt Rusijon.

Šitas manifestas esąs ruo
šiamas pasiremiant nesenai 
pasakyta Stalino kalba, ku
rioje jisai pažymėjo, kad 
Sovietai turi keisti savo po
litiką.

Ar bus toks manifestas iš
leistas ar ne, bet tarp Rusi
jos emigrantų jau prasidėjo 
gyvos diskusijos apie jį. Ke- 
renskis, kuris dabar gyvena 
Paryžiuje, sako taip:

“Mes galėtume grįžti Rusi
jon tiktai tada, kai tenai butų 
sugrąžintas žmoniškumas. Vi
sų pirma turėtų būt paleisti iš 
Sibiro ir kalėjimų visi politi
niai kaliniai. Paskui turėtų būt 
sugrąžinta spaudos, Įsitikini
mų ir žodžio laisvė. Bet ar bol
ševikų valdžia sutiks mums to
kias laisves garantuoti, aš ne
noriu tikėti. Man rodos, kad 
Stalinas pakalbėjo apie politi
kos keitimą tik dėl to kad leng
viau butų gauti paskolą užsie
ny.”

O rusų socialistų vadas 
Minor, kuris taip pat randa
si Paryžiuje, mano, jog emi
grantai nelabai norėtų grįžti 
Rusijon net ir tada, jei bol
ševikai garantuotų jiems 
plačiausią laisvę. Jisai nu
rodo, kad Sibyras, Solovec- 
ko salos ir visi Rusijos kalė
jimai dabar yra kimšte pri
kimšti politiniais kaliniais. 
Tuo tarpu bolševikų agitato
riai skelbia pasauliui, kad 
Rusijos fabrikams stinga 
milionų darbininkų. Tai ko
dėl gi jie nepaleidžia visų tų 
kalinių ir nepristato jų prie 
naudingo darbo? Jeigu jie 
laiko nelaisvėj politinius ka
linius, tai kaip galima tikėti, 
kad jie duos laisvę sugrįžu- 
siems iš užsienio politiniams 
emigrantams?

Kitas socialistų veikėjas 
mano, kad jeigu bolševikai 
ištikrųjų paskelbs manifestą 
ir kvies politinius emigran
tus grįžti Rusijon, tai jie da
rys veikiausia tuo tikslu, kad 
paskui visus grįžusius savo 
oponentus galėtų suimt ir 
sunaikint.

ARTISTĄ BUTĖNĄ IŠVA
RO IŠ LIETUVOS.

“Sekmadienis” rašo:
“Artistas Butėnas, kaip ne Iaetu- 

vos pilietis, gavo įsakymą apleisti 
Kauną’’.

Kitais žodžiais sakant, p. 
Butėną iš Lietuvos išvaro. 
Mes tečiaus netikim. kad čia 
butų kalta jo pilietybė. Juk 
ir art. Babravičius yra priė
męs Amerikos pilietybę, te
čiaus niekas jo iš Lietuvos 
nevaro. Ir dėsėtkai kitų A- 
merikos lietuvių parvažiavo 
Lietuvon kaip Jungtimi! 
Valstijų piliečiai, apsigyve
no tenai ir niekas jų nevaro.

Taigi art. Butėno išvary
mas turi turėti kitokių prie
žasčių. Būdamas Amerikoje 
jisai daug darbavosi tarp 
komunistų. Gali būt, kad dėl 
to Lietuvos valdžia jį laiko 
komunistu. Bet kiek mums 
žinoma, tai prieš išvažiuo
siant jam iš Amerikos jo 
santikiai su komunistais bu
vo jau kaip ir nutrukę ir kai 
kur jie jo koncertus net boi
kotavo.

Kažin kodėl, artistų gyve
nimas beveik visuomet būna 
audringas.

♦

KRIKŠČIONIŲ CIVILIZA
CIJA IR JUODVEIDŽIŲ 

KLAUSIMAS.
Šiomis dienomis Chicago- 

je vėl pasipylė juodveidžių 
darbininkų nekaltas krau
jas. Netekę darbo juodvei
džiai neturi iš ko užsimokė
ti nuomą už butus. Krikščio
niškos civilizacijos “tvark
dariai” meta tokias nelai
mingas šeimynas gatvėn. 
Juodveidžiai nesusivaldo ir 
priešinas. Taip anądien įvy
to riaušės ir policija pradė
jo šaudyt.

Pakol tie juodveidžiai, ar
ba jų tėvai, gyveno necivi
lizuotoj Afrikoj, jų niekas iš 
butų nemėtė ir niekas nešau
dė.

Krikščionys atgabeno 
juos iš Afrikos ir ilgai juos 
čia laikė vergijoj. Jie įbruko 
jiems ir savo krikščioniškąjį 
tikėjimą, tečiaus lygybės 
jiems niekad nepripažino.

Karo metu ir po karo 
daug juodveidžių buvo su
traukta Chicagon, nes fabri
kams tuomet reikėjo daug 
darbininkų. Jie apsigyveno 
tenai pietinėj miesto dalyje, 
įsikūrė savo biznius ir išrin
ko vieną savo žmonių, Oscar 
De Priest, net į Kongresą. 
Rasinė neapykanta tečiaus 
buvo jaučiama net ir “ge
rais laikais”, kuomet nerei
kėjo varžytis dėl darbų. Pa
vyzdžiui, baltveidžiai neno
rėjo leisti juodiems maudy
tis tose ežero vietose, kur 
balti maudosi. Dabar gi, kai 
prisiėjo kovoti už darbus, ta 
neapykanta pasidarė da aš
tresnė. Juodveidžiai visuo
met jaučiasi baltveidžių per- j ko: 
sekiojami ir skriaudžiami, 
greitai užsigauna ir ima 
priešintis. Baltveidžių poli
cija juos tada šaudo.

Taigi veltui giriasi krik
ščionybės skelbėjai, kad jų 
mokslas neša tautoms ramy
bę ir meilę. Jis neša tik pa
vergimą ir išnaudojimą.

niems ginčams šitas laikraš
tis sustojo. Bet dabar mums 
praneša, kad greitu laiku jis 
vėl busiąs atgaivintas.

ŽURNALISTAI IR KUMŠ
TININKAS.

Amerikon atvyko iš Lietu
vos du laikraštininkai, bū
tent, p. Antanas Bružas, 
“Musų Rytojaus” redakto
rius, ii- feljetonistas p. Au
gustas Gricius-Pivoša.

Jiedu esą įpareiguoti Lie
tuvos laikraštininkų sąjun
gos susipažinti su Amerikos 
lietuvių spauda ir, kiek bus 
galima, užmegsti artimes
nius santikius su musų laik
raštininkais šioj šaly.

“Iš patikimų šaltinių paty
rėme. kad Lietuvos žurnalistų 
Sąjungos delegatai Ant. Bru
žas ir Aug. Gricius atveža Jack 
Sharkey-žukauskui, Amerikos 
sunkaus svorio boksininkų 
čampionui ir jo žmonai dovanų 
Lietuvos gintaro ir Lietuvos 
žemės gabalų.”

Vadinasi, plunksna, atei
na pasilenkti kumščiai.

Nejaugi Lietuvos žurnali
stai ištikrųjų tik tiek apie 
savo profesiją temano?

BIZAUSKAS PASKIRTAS 
MASKVON.

Lietuvos spauda praneša, 
kad p. Bizauskas, buvęs sa
vo laiku Lietuvos atstovas 
Washingtone, dabar busiąs 
paskirtas Lietuvos pasiunti
niu Maskvoje.

i

LIETUVOS PATRIOTAI 
NUSIDEGINO NAGUS.
Kauno “Sekmadienis' 

praneša, kad —
“... kai kurie Lietuvos tur

tuoliai žymias savo pinigų su
mas laikydavo Vokietijos ban
kuose. manydami, kad užsieny 
yra mažiau pavojaus jų pini
gams. negu Lietuvoje. Dabar 
tiems turtuoliams tenka per
gyventi nemalonių valandų, 
nes. kaip žinoma, visi Vokieti
jos bankai sustabdė mokėji
mus.

“Kaip sužinojom, šie indėli
ninkai rengiasi prašyti Lietu
vos vyriausybę, kad ji padėtų 
jų indėlius iš Vokietijos perga
benti į Lietuvos bankus.”

Bloga žmonėms be pini
gų, bet turint kapitalo irgi 
nėra ramybės-

ARGENTINOJ EINA PEN
KI LIETUVIŲ LAIKRAŠ

ČIAI.
Dabartiniu laiku Argenti

noje eina jau penki lietuvių 
laikraščiai, būtent:

L “Argentinos Lietuvių 
Balsas,” tautinės dvasios sa
vaitraštis.

2. “Darbininkų Tiesa,” a- 
narchistinio pobūdžio, eina 
kartą į dvi sąvaites.

3. “Argentinos Žinios”, 
laisvamaniškos krypties są- 
vaitraštis.

4- “švyturis”, fašistiškai 
klerikališko plauko sąvait- 
raštis-

5. “Tiesos Žodis”, komu
nistinės dvasios laikraštu
kas, išeina kartą į dvi są
vaites.

Seniaus ėjo socialistų 
“Arp-entinos Naujienos”,ku
rios vėliaus buvo perkrikšty
tos į “Pietų Amerikos Nau
jienas”. Kilus savitarpi-

Vokiečių Raiteliai Dar Syki Išsirikiavo
=====KELEIVIS

i Pirmu kartu po didžiojo karo anądien Berlyne išsirikiavo vokiečių kavalerijos dalys. Susi
rinkusius senus karius peržiūri pagarsėjęs kitąsyk generolas von Mackensen.

TRUMPOS PASTABOS

Galimas daiktas, kad jud-! vilnas gaudavo 65 centų, da- t auf1tmas.: ar “Šitaip dus . su skriaucĮa kitiems, nes jo 
tuziną H klausimą geriausiai at- nesumokėtu mokesčiu dalįviejų kelionė Amerikon turi bar gauna 22c.: už

ir svarbesnių tikslų, tik jie j kiaušinių gaudavo 60c., da- 
nėra viešai skelbiami. ’ ' ~ •

Įdomų dalyką praneša 
Brooklyno “Vienybė”. Ji sa-

Ar Žinote, Kad—
Enciklopedija Britanika 

14-toj laidoj turi 35,000,000 
žodžių, 24,000 puslapių, 15,- 
000 iliustracijų, 500 žemėla
pių ir susideda iš 24 tomų. 
Ją rašė 3,500 žmonių.

Giliausia anglių kasykla 
randasi Aukštojoj Silezijoj. 
Ji turi 2,240 metrų gilumo.

Tik Vienintelis 
BUDWEISER 
jokio kito jam 

lygaus nėra.

?OP FLAVOPfC

Politikuoti yra kiekvieno 
sąmoningo piliečio pareiga-

Bet užklausite — o ką gi 
tokio politikavimas gali eili
niam piliečiui konkretaus, 
apčiuopiamo duoti? Tiems 
žmonėms, kurie musų politi
kavimo dėka įeis valdžion, 
gal ir bus naudos, bet mums 
kas? Pagaliau, kam jau ver
ti tie žmonės, kurie nuolatos 
politikuoja?

Į Pirma panagrinėti paim
sim paskutinį klausimą: 
kam verti politikieriai?

i j Politika mes vadiname 
žmogaus veiklą, kurio tiks- 

i las ”ra ruDintis savo reika
lais bendrų visuomenės rei- 

. kalų plotmėje. Pavyzdžiui 
! paimsime tokį dalyką. Pilie- 
* tis B nori, kad jam mokesčių 
mažiau mokėti reikėtų. Sa- 

• 1930 metais gryno pelno Vo tikslo iis gali siekti dvie- 
$1,800,000,4)00; kuomet ge- j’opu budu: I- paslėpti apde- 

Amerikos ūkininkų eko- ležinkelių tarnyboje esą damo mokesčiais savo turto 
nominė padėtis pasiekė ban- 500,000 darbininkų algų ga- dalį, apgauti ar kaip nors 
kroto. Per 11 metų respubli- vo zyTniai mažiau; negu tie palenkti valdininką. II. ru- 
konų partijos viešpatavimo Į504 didturčiai; bet atminki- pintis taip veikti, būti daly- 
ukininkų reikalai tapo visiš- ’kad musų krašte yra virš viu tokios bendros jėgos, 
kai pamiršti arba apleisti;jll-kos tūkstančių individų, kuri galėtų paveikti krašto 
jų produktų gamyba tapo vi- kurie yra milijonierių kate- valdžią, kad ji padarytų 
siškai be vertės. 1920 metais g°rįj°j ir jų pelnas siekia naudingų sutaupymų, be 
ūkininkai gaudavo už bušelį' mažiausia pusę milijono do- skriaudos viešiems reika- 
kviečių $2.78, o dabar gau- > krių. Tas parodo, kaip ne-, lams sumažintų valstybės ie
na 50c.; už rugių bušelį pir- {teisingai yra pelnas išdali- laidas ir tuo budu paleng- 
ma gaudavo $1.90, dabar; namas. ’ ‘

Amerikos ūkininkų 
bankrotas.

ma gaudavo $1.90, 
gauna 35c.; už bušelį avižų 
gaudavo $1.00, dabar gau
na 25c.; už kornus gaudavo ‘ 
$1.62, dabar gauna 50c.; už i 

bar gauna 15c. Taip jau nu
krito gyvulių ir kitokių ūkio 
produktų kainos. Todėl ne
nuostabu, kad ūkininkai 
bankrutuoja, arba palikę 
farmas eina kur juos akys 
veda.

Ekonominis krizis.
Ekonominis krizis piauna 

tik darbininkus, ūkininkus 
ir smulkius pramonininkus; 
perkamoji jėga susmukus,; 
smulkios pramonės savinin
kai bankrutuoja, bet stam
bių trustų pramonė krizio ne 
jaučia. Pavyzdžiui, 25 trus- 
to kontroliuojamos elektros 
įmonės 1930 m. turėjo 27 
milijonus dolerių daugiau 
pelno, negu 1929 m. Kodėl? 
Atsakymas aiškus: sumaži
no algas darbininkams ir 
gavo daugiau pelno. Dabar 
šio krizio metu fabrikantai 
ir kiti stambių biznių mag
natai naudojasi proga ir ka
poja darbininkų algas, didi
na savo pelnus.

Kitaip yra su industrija.
Kadangi respublikonų 

partiją valdo industrijos ir 
bankų magnatai, tatai šių 
elementų interesai turi visai 
kitokią apsaugą. Jie turi 
aukštus muitus, kurie apsau
goja jų produktų kainas nuo 
užsienio kompeticijos ir tei
kia didelius pelnus. Komer
cijos departamento statisti
kos rodo, kad nuo 1923 iki 
1929 metų industrialistų pel
nas pakilo 9 bilionus dole
rių. Per tą laiką industrijoje 
dirbantiems darbininkams 
algoms pakelti išmokėta tik 
pusė biliono dolerių. Todėl 
aišku kiekvienam, kam res
publikonų partijos valdy- 

j mas yra naudingas. Kuomet 
' žemės ūkio gamyboje yra bi- 
i lijonai deficito, kuomet arti 
7-ni milijonai yra bedarbių, 
fabrikantai daro didelius 
pelnus.

Ekonominė neteisybė.
Ar reikia didesnės ironi

jos? Tik pagalvok, žmogau, 
kaip nežmoniškai esi išnau
dojamas ! Štai faktas. Ko
mercijos departamento ir in- 
come taksų rekordai rodo, 
kad 504 multimilijonieriai 
(žiūrėk “Labor” Nr. 48, 
Washington, D. C.) gavo

vintų piliečiams mokesčių 
naštą.

Pirmuoju atsitikimu pi-Ar ilgai taip bu*?
. Matant tokią . ekonominę g rūpintųsi savo rei- 
įr politinę neteisybę, kyla kalu grvnai savanaudiškai, 
klausimas• ar liftai tam bus." • _

sako ekonominė ir politinė ĮUrėtu sumokėti kiti; o ant- 
santvarka buvusi Rusijoj ir ru afveju siektų savo tiks- 
kitose salyse viešpataujant; jo turėdamas galvoje ne tik 
baronams ir visokiems pilie- naudą, bet ir visų nau- 
čių išnaudotojams. Ta są-jdą. Antru atveiu pilietis B, 
tvarka sugriuvo. Amerikoje - ----- -
politinė santvarka stovi ant 
demokratinio pamato. To
dėl politinės naujos santvar
kos čia nereikia, bet reikia 
ekonominių ir socialių re
formų, kuriomis būtinai rei
kia pašalinti kapitalistų vie
špatavimą. Tai būt galima 
atsiekti socialinėmis refor
momis. Bet čia reikalingas 
piliečių susipratimas._ Be ^*^7 
abejonės, kad sekanti žiema Jeigu visi piliečiai butų 
ne vieną ir Amenkos apaku- kajp rejkia apšviesti, kaip r-l TmIiaIi YVO TV1 Gilzine • 1ČJ1 • • • •• • •

teisybė, tprėtų kištis į val
džios reikalus, bet jis eitų ti
kru politikos keliu.
Pirmuoju budu veikiantį pi
lietį mes negalėtume vadin
ti politikierių, o antru atve
ju jis bus tikras politikierius. 
Bet šitas kaip tik ir parodo, 
ko yra vertas visuomenei tas 
pilietis kaipo ne politikierius 

į ir ko jis vertas kaip politi-

sį pilietį pamokins; c 
galvoje protas neveiks, tai. 
pilvas “revoliuciją” sukels 
ir privers pagalvoti.

Kova jau prasideda.
Streikai jau pradeda plės

tis po visą kraštą. Streikų 
priežastis yra tame, kad dar
bininkai jau nebegali gy
venti. Neužilgo sulauksime 
ir ūkininkų maršuojant ant 
miestų krautuvių. Šitais eko-' 
nominiais reikalais turėtų, 
rodos, susirūpinti ir vyriau
sybė. Bet ne. Jai daugiau ru
pi gelbėt Vokietiją nuo ko
munistų arba hitleristų dik
tatūros, o tuo tarpu, kaip 
vienas senatorius pasakė, A- 
merikoje bolševizmas auga 
kaip ant mielių. “Mums ne
reikia importuoti komunisti
škų idėjų iš Rusijos; jas ga
mina musų kapitalistai^ čia 
pat ant vietos,” sako senato
rius Wagner. Tai tiesa.

V. M. Č-kas.

23 reikia susipratę, tai jie visi 
butų tikri politikieriai.

Bet šiuo metu painiuose 
politikos rekialuose ne visi 
gerai nusivokia: išeina taip, 
kad labiau susipratę mažiau 
susipratusius turi pamokyti. 
Ir pamokyti ne kokių pašali
nių dalykų, o savo reikalus 
suprasti, kaip yra sakoma, 
pamokyti pagalvot. Apčiuo- 
piamiau tariant, išaiškinti e- 
samų blogumų priežastis ir 
nurodyti budus, kurie padė
tų tuos blogumus šalinti ar 
nors lengvinti.

Štai šitas dalykas ir suda
ro dirvą vadinamai agitaci
jai. Agitacija šių dienų poli
tinio gyvenimo aplinkybėse 
ir yra vienintelė priemonė 
politinių tikslų siekti- Agita
cija yra puiki priemonė 
žmonėms politiškai prusin- 
tis, lavėti bei sudaryti stip
rius politinius susivieniji
mus, politinės jėgos kumštis, 
su kuriomis privaloma skai
tytis.

Bet agitacija, gal būt, ir 
duoda progos daugiausia 
politikuojančių žmonių ne
besuprasti. Mat, visuomenė
je ne visų dorų žmonių esa
ma. Yra daug visokių sava
naudžių, nenusisekėlių, tin
ginių, mėgstančių svetimu 
prakaitu pagyventi. Ir dar 
yra sakoma, kad nenaudė
liai visada yra gudresni už 
tikrą darbo žmogų. Dėl to 
jie puikiai supranta ir politi
nės veiklos reikšmę. Jie be
matant pasirūpina pasirody
ti geriausiais visuomenės ge- 
radarais, bet gudriai moka 
prisiplakti prie visuomenės 
vadovų ir tokiu keliu siekia 
savo savanaudiškų tikslų.

t

Nuo Visokią Ligą 
GYDUOLES.

TTKR/l LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVE.
Nuo visokių Hrtj, kaip vidurių 

užkietėjimo, skilvio nemalimo, neno
ro valgyti, strėnų ir pečių skaudėji
mo, patrūkimo, dusulio (asthma), 
peršalimo, skausmo no krutinę, reu
matizmo, plaukų slinkimo, pleiskanų, 
šlapinimosi lovoj, nuo nervų, išgąsčio, 
priemėčio, nemiegojimo it galvos 
skaudėjimo ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių 
daiktų, kokių kitur negaunate

Pas mus galima gauti šimtai viso
kių kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir ki’ų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir dauge
liui esu suteikęs sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai:

KAZEI.L’S BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST) 
Broadivay, So. Boston. Mara.

Pasiunčiam per paštų visur. (-)

Jeigu visi piliečiai butų

Suprantamas daiktas, kad 
šitokių žmonių politikos 
žmonėmis negalime vadinti, 
kaip negalime vadinti politi
kos žmogum to piliečio, ku
ris neteisingu keliu nori išsi
sukti nuo mokesčių. Bet dėl 
jų mes neturime jokio pa
mato smerkti tikrai visuo
meniškai politikuojančių 
žmonių.

Iš šito trumpo paaiškini
mo mes galime suprasti, kad 
tikrai visuomenės reikalų 
plotmėje politikuojantieji 
žmonės yra ne tik ne smerk
tini, bet butini ir labai nau
dingi žmonės.

Dabar kokią apčiuopia
mą naudą politikavimas gali 
duoti eiliniam piliečiui?

Visai suprantama, kad 
doras politikavimas niekam 
tiesioginiai ant stalo šimti
nių nekloja. Politikavimas 
nėra prekė, kurią parduodi 
ir už kurią pinigus gauni, o 
yra tik viena iš daugelio, bet 
labai svarbi žmogaus veik
los priemonių siekti geresnio 
gyvenimo- Teisybė, viso
kiems nenaudėliams politi
kavimas drauge su jų sąžine 
ir padorumu yra prekė, ku
rią jie parduoda; bet toks 
politikavimas, kaip matėme, 
nėra politikavimas ir jam 
mes turime kitą vardą.

O jei politikavimas yra ne 
prekė, o tik priemonė, nely
ginant, įrankis darbui, tai 
nesunku suprasti ir ką jisai 
gali duoti. Aiškumo dėlei 
imkime tokį pavizdį. Tam 
tikriems darbams, tam tikrai 
veiklos šakai žmonės varto
ja kirvį.

Aišku, kad kirvis yra prie
monė, įrankis savo rųšies 
tikslui siekti, bet už kirvio ’ 
vartojimą žmonėms niekas 
nieko nemoka. Kirvis, pana
šiai kaip ir politika, kaipo 
veiklos priemonės atsimoka 
kitu keliu.

Kalbėdami trumpai, ką 
duoda politikavimas, ap
čiuopiamai, galiame atsaky
ti:

1. politikavimas padeda 
laisvo noro ir susitarimo pa
grindais siekti tik bendromis 
jėgomis pasiekiamų tikslų;

2. politikavimas padeda 
pasiekti darbo ir darbo vai
sių paskirstymo teisingumo 
ir lygybės, ir tuo pačiu pade
da šalinti išnaudojimą, nes 
susipratusių, politikuojan
čių žmonių tarpe išnaudoto
jam vietos nebelieka;

3. politikavimas daro val
stybę žmonių bendriems rei
kalams tenkint ir bendriems 
tikslams siekti organizaciją 
ir pašalina tą būklę, kada 
valstybė virsta valdovo dva
ru, o piliečiai to valdovo ver
gais;

4. politikavimas duoda pi
liečių kontroliuojamą val
džią, o esant tokiai valdžiai, 
piliečiams netenka bijoti, 
kad jiems bus atimtos teisės, 
priklausančios jiems tiek 
savo asmens, tiek visus vi
suomenės bendrus reikalus 
tvarkyti.

Tai tik labai bendri bruo
žai to, ką duoda politikavi
mas. Norint apie tai kiek 
plačiau ir smulkiau kalbėti, 
reikėtų labai daug prirašyti. 
Bet ir to, ką pasakėme, už
tenka tvirtinti, kad politika 
ir politikavimas duoda labai 
daug- “L. ž.”

i Silpni Nervai Pada
romi Stiprus

Nusra-Tone turi savy vaistus, kurie 
išvalo kūną nuo ligų perą rr sustipri
na ir atgaivina susilpnėjusius nervus, 
.Jis priduoda jums gerą apetitą, r.u- 
raumenis ir gyvastinguosius organus, 
gali skilvio pakrikimus, pasalina ink
stu ar pūslės pairi mus ir leidžia jums 
džiaugtis gyvenimo smagumais. Gau
kite bonką Nuga-Tone be vilkinimo. 
Jis yra pardavinėjama." aptiekininką. 
Jeigu aptiekininkas neturi jo, papra
šykite jį užsakyti dėl jus iš savo ur
mininko.
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į | pinės dr-jos, būtent: K. Ple-' 
Į j čkaitis, J. Blažaitis ir W. i 

Dylis. Ir nutaita pakviesti 
po du atstovu nuo W. L. D. 
Literatūros dr-jos 217 kp. ir 
nuo dr-jos “Kultūra”.

Liepos 17 d. šis komitetas 
turėjo tuo reikalu posėdį, ir 
visapusiškai apsvarstęs ši 
reikalą, nutarė palikti tik po 
vieną atstovą nuo kiekvie
nos dr-jos. Šitam komitetui 
pavesta sušaukti 21 liepos 
bendrą Winnipeg’o ir apy
linkės lietuvių mitingą, ku
riame visi bendrai išsirinks 
komitetą bedarbių šelpimu 
rūpintis.

Liepos 21 d- susirinkime 
daugumai nepritariant bu
vęs komitetas savaime at
puolė, o buvo išrinktas nau
jas, į kurį Įėjo Blažaitis, 
Plečkaitis, Džeksonas, Arbo- 
navičius ir V. Marcinkonis. 
Į revizijos komisiją išrinkta 
A. Urbonas, J. Novogrods- 
kis ir Žinaitis.

Kiek bus galima sušelpti 
bedarbius ir kokiu keliu eis 
prie to tie, kuriems patys 
žmonės pavedė tvarkyti

TROY, N. Y. 
Stiprinkim savo kliubą, o 

bolševikai lai sau eina savo
Pasibaigus pasauliniam keliais-

karui Lucė atrašė savo gimi- Rugpiučio 9 d. įvyko Tro- 
nėms Springfielde laišką,’jaus Lietuvių Kliubo pikni- 
kad Lietuvoje sunku jai gy- (kas ant Snyderlake Zoko 
venti ir ji labai norinti į A-įfarmos. Nors diena buvo 
meriką atvažiuoti- Gimi- apsiniaukus ir ryte lijo, bet 
nėms Lucės pagailo ir jie turėjom geras pasekmes, 
nusiuntė jai laivakortę. Lu- Į Žmonės skaitlingai atsilan- 
cė atvažiavo. Ne poilgam

SPRINGFIELD, ILL. 
Kaip Lucė neteko 

alimonijos.

___________ Ne poilgam kė ir parėmė musų jauną 
Vincas J—kas Įsimylėjo j i kliubą. Ačiū už tai drau- 
t______________________ I gams iš Sehenectady, Alba-

— ny ir Amsterdamo, kad ir te
išėjo kaip tik priešingai, j liau gyvendami mus aplan- 
r»:—Padėka užtai priklauso

Luc-ę ir apsivedė. Vincas ti-i 
kėjosi būti laimingas. Bet1

Pirmiausia Vincui prisiėjo’kė. Padėka užtai priklauso 
atmokėti Lucės giminėms už į ir vietiniams lietuviams, 
laivakortę $700. Po tam į Trojuj nėra daug lietuvių, 
Vincas nupirko gražią stu- bet čionai randasi pora veik

lių šeimynų, kurios gerai 
darbuojasi. Galim pasigirti, 
kad turim gerą pirmininką. 
Joną Gaičiu. Jis Amerikoj 
gimęs ir augęs, bet nesisar- 
matina lietuvišką vardą ne
šioti ir dar žada sutraukti 
visus Trojaus lietuvius į šį 
kliubą, ir dirbti išvien.

Viena šeimyna, atvykusi 
iš Brooklyno, ir pora pavie
nių dažnai giriasi, buk jie 
mums kelią pravedę. Esą, 
jeigu ne jie, tai mes nieko 
nežinotume. Noriu paklaus
ti, kokį kelia perodė — bol
ševikišką? Kad jie susitvė
rė savo A.L.D.L D. ir Susi
vienijimą, tai tiesa, bet jiem 
pavyko prisikalbinti tik po
rą trojiečių, kurie dalyko 
nesupratę prisirašė, bet lai
kui bėgant tos organizacijos 
ilgai negyvuos. Jos čionai 
nieko gero nesuteikia, 
maištą kelia. Mes 
miau apsiėiom be bolševiki
škų kuopų ir dabar galime 
apsieiti be jų. Mes tokių ke
lių nenorime. Tegul iie savo 
keliais važiuoja patys, o mes 
auklėkim ir stiprinkime sa
vo kliubą. kuris dar jaunas, 
bet žada daug nuveikti.

Kviečiame visus rimtuo
sius vietinius lietuvius, kurie 
dar nepriklausote p r i e 
musų kliubo, ateiti ir prisi
rašyti. Butų gerai, kad Įsi
gytam kokią nors nuosavą 
vietą dėl parengirmi ir mi
tingų, kad nebūtumėm atsi
likę nuo kitų miestų.

Kliubo narys.

bą su dviem lotais ir sode
liu prie stubos. Supirko nau
jus rakandus ir gražiai savo 
Lucę aprėdė. Grinorka ant 
syk patapo poni^-šeiminin- 
ke. Įsigijo viską, ko tik rei
kia.

Vincas gavo žmoną, bet 
jo sunkiai uždirbti doleriai 
ūmai išėjo ir tuoj nelaimės 
prasidėjo. Vincas priklausė 
prie S.L.A. ir buvo laisvų 
pažiūrų, pažangus žmogus- 
Jis eina Į laisvų draugysčių 
susirinkimus, norėtų vestis 
ir savo žmoną sykiu. Bet 
Lucė i laisvų draugysčių su
sirinkimus neina. Ji eina i 
bažnytėlę ir prisirašo prie 
rymiško Susivienijimo. Ir 
tuo ima prikaišioti Vincui, 
kad jis “bedievis”, neina j 
bažnyčią ir neatlieka išpa
žinties.

Vincas, neiškentęs, kaip 
kada nueina su savo davat- 
ka-žmona Į bažnyčią, bet ne
simeldžia, kumščiomis nesi
muša sau i krutinę ir netrina 
kakta žemės. Parėjus iš 
bažnyčios Lucė tuoj užsi
puola ant Vinco: Tu šioks ir 
toks, kodėl nesimeldei prieš 
poną Dievą?

Vincas atsako, kad baž
nyčioje jis Dievo nematęs. 
Jis ten matęs tik medines ir 
gipsines stovylas-balvonė- 
lius. Ir kam gi jis turėtų 
prieš tokius daiktus melstis? 
Lucė išgirdus iš savo vyro 
tokius paaiškinimus, bemaž 
ko nepasiuto iš pykčio. Nu
bėgo pas savo seserį ir švo- 
gerį Julijoną skųstis. Julijo
nui net paskutiniai plaukai 
ant plikės pasišiaušė išgir
dus, kad jo švogeris toksai 
aršus “bedievis” ir taip pra
stai mano apie dievus. Gir
di, kas tu per pati, kad neį
stengi vyrą prie Dievo atver
sti?

Kaip tik Lucė pradėjo sa
vo vyrą prie Dievo versti, 
taip ir kilo namuose praga
ras. Neilgai trukus Lucė pa
reikalavo divorso- Teismas 
suteikė divorsą ir priteisė 
nuo vyro kelis šimtus dole
rių, 2 metų mergaitę ir ali
monijos $25 Į mėnesj.

Lucė džiaugėsi ir tiešino- 
si, kad ji nulupsianti visą o- 
dą “bedieviui”. Vincas sun
kiai dirbo, vienas savo stu- 
boje gyveno ir kas mėnesi 
mokėjo Lucei alimoniją. O 
Lucė dirbo . ligonbutyje, 
puošniai rėdėsi ir naktimis 
su Maikiu automobilium va
žinėjosi ant “good time”.

Taip tęsėsi apie 3 metai. 
Dabar Vincas jau kitaip ap
sisvarstė. Sako, tegul ji sau 
su Maikiu važinėjasi, bet aš 
jai daugiau alimonijos ne
mokėsiu. Vincas stubą par
davė tik už pusę to, ką pirk
damas mokėjo, ir išvažiavo 
sau | platųji svietą. Lucė pa
tyrus, kad Vincas išvažiavo 
ir jai alimonijos daugiau ne
mokės, labai susirūpino. Ji 
bėginėja ir šen ir ten pas ad
vokatus. Sako, sugrąžinkite 
man bedievi Vincą, aš jam 
skūrą nulupsiu. Bet su- 
gauk vėją laukuose.

Progresyvi* Rauta*.

Lindberghas Nusileido Sibire

čia parodytas amerikiečių lakūnas Lindberghas su savo mo- 
teruke. Dabar jiedu skrenda aplink pasauli- Pereitą sąvaitę iš 
Alaskos perlėkė per vandenyną ir nusileido Sibire.

KANADOS 
LIETUVIAI.

WINNIPEG, CANADA.
Iš Winnipego draugijų 

gyvenimo.
Birželio 28 d. Įvyko W. L. 

D. “Kultūros” eilinis susirin
kimas. Susirinkimą atida
rius ir priėjus prie naujų na
rių priėmimo, du asmens pa
reiškė norą Įstoti į šią drau
giją nariais. Bet pirm Įsto
siant prašė paaiškinti drau
gijos tikslą ir kodėl šita 
draugija laisvoj spaudoj yra 
vadinama fašistine.

Pirmininkas W. Dylis at
sakė, kad kaip šios draugi
jos įstatai, taip ir jos veiki
mas negalėjo duoti pamato 
vadinti ją fašistine. Pirmi- 

! ninko nuomone, tame galėjo 
• būti trys išorinės priežastys, 
i Viena, tai nesitarimas su kai j 
1 kuriais asmenimis šios drau-1 
gystės steigimo reikalu, dėl’ 
to, kad jie prigulėjo prie Li-: 

.teraturos dr-jos 217 kn. ku-L. , r
iri yra komunistų vadovybėj, t4.11108 reikalus, parodys neto- 
Tokie asmens pasijuto už- pina ateitis. Bet užbrėžtas 
gauti ir dabar žodžiu ir tikslas ir norai labai grąžys.

Žmonėms svarbu matyt at- kierius West Pullman, III.; SpaiKjoj stengiasi šią drau-Keikri tik palinkėti sekmin- 
skaitos, o ne apie komitetą; ex-karčiamininkas ir t.t- ! giją diskredituoti dirbti, nes daugeliui
klausytis Kun Kaulakis iš-1 Bankieri„ sąžinė žinoma T Antra priežastį tai musų žmonių bado šmėkla 
leidžia atskaitų knygutę kasi oanKierių sąžine, žinoma,, nesusinratimai davė zmn tiesiai i akis.
metai, nežiūrint kokia tenai, lanksti: pinutis suglemžęs Dar turiu'pastebėti, kad
atskaita būna. . i išdūmė Detroitan, bet Dėdės, P™^.PU|“ . tūli komunistai šiam šelpi-

tik 
pir-

TORONTO, ONT., 
CANADA.

Kiek yra Kanadoj bedarbių.
“Keleivio” 31-mam nu

mery pastebėjau paduotą iš 
“The New Era” laikraščio 
visą eilę skaitlinių, kiek ku
rioj pasaulio valstybėje yra 
bedarbių. Matyti, kad tas 
laikraštis visai nežino kiek 
kur vra bedarbių, priskaity- 
damas, kad Kanadoj be
darbių tėra tik 22,000.

Aš čia nerašau kritikuo
damas tą ar kitą laikraštį, 
nes ir pats nežinau pasaulio 
bedarbių skaičiaus, net ir 
pačios Kanados, kurioj gy
venu ; bet gyvendamas Ka
nadoj, Toronto mieste, tik
rai žinau, kad vien tik val
džios ofise čia yra užsiregi
stravusių virš 31,000 bedar
bių. O kiek jų yra kituose 
Kanados miestuose!

Taigi, jei tas laikraštis pa
rašytų, kad Kanadoj yra 2,- 
000,000 bedarbių, tai grei
čiau galima butų jam tikėti.

Jeigu skiltys leistų, aš ga
lėčiau suteikti daugiau žinių 
apie Toronto miesto bedar
bių padėtį, kur daug yra ir 
musų lietuvių atsidūrę.

Toronto miesto šiaurėje 
yra distriktas vadinamas 
“Don Valle”. Tai yra gili pa
kalnė, gražiai gamtos pa
puošta medžių šakomis va
saros metu; bet nuėjus tenai 
pasirodo liūdnas reginys. 
Pilni krūmai jaunų išalkusių 
ir pusnuogių vyrų, gyvenan
čių po pliku dangumi.

Aš šiandieną aplankiau 
tą vietą ir savomis akimis 
mačiau jųjų gyvenimą. Tas 
vaizdas man suspaudė šir
dį, nes ir aš jau metai laiko 
kaip darbo negaliu gauti, 
kas reiškia, jog ir aš turėsiu 
greitai kraustytis Į tą vietą 
gyventi-

Aukščiau tos pakalnės y- 
ra pats gražiausis Toronto 
miesto distriktas, kur vien 
tik turčiai gyvena ir jie iš 
:^ivo gražių rūmų mato tų 
vargšų gyvenimą, bet neat
jaučia jų vargo; jie gatavi 
butų ten juos visus da išmuš
ti, kad akyse jų nebūtų.

Matyt, kad tie bedarbiai 
tenai ponams labai nepatin
ka, nes girdėtis, kad miesto 
valdžia žada juos iš tenai iš
varyti, nes, girdi, perdaug jų 
tenai privyso. Aš negaliu 
pasakyti, kiek išviso jų ten 
vra, bet kiek teko iš jųjų 
pačių girdėti, tai jie sako, 
kad jų tenai esą apie 500 
žmonių. Jie gyvena pasiskir
stę tautomis: anglai sau, sla
vai sau, finai sau, ir t.t. Man 
užklausus, ar nekliudo val
džia jiems tenai gyventi, ir 
kaip jie pragyvena be pini
gų, jie atsakė: kaslink val
džios, tai tankiai policija 
atlanko, bet kol kas nieko 
nesako; o kas link maisto, 
tai, girdi, pasirenkame išma
tų, ir taip gyvename.

Bendrai, visame mieste 
pilni parkai alkanų ir pus
nuogių bedarbių. O kas bus, 
kai ateis žiema? Kur varg
šai pasidės?

Toronto lietuvių šįmet 
mažai veikiama, esant tokiai 
bedarbei. Žinoma, išvažiavi
mų būna kas sekmadienis 
visų partijelių. Bet visuose 
tuose išvažiavimuose sten
giamasi tik pasipinigauti.

V. P. C.

tūli komunistai šiam šelpi
mui yra griežtai priešingi. 
Jų nuomone, tai mes duoda
mi pavalgyti badaujančiam 
žmogui, tuo pačiu “šelpiam 

, kapitalistus.” Bet su ta nuo- 
Kilus klausimui, iš kurmon« ir W PaiiM dauguma 

minimas korespondentas nesiskaitė. Bedarbi*,
gavo pamato taip rašyti, 

tinęs nervus juoda kava ir tuoj prasidėjo diskusijos.
Vienas po kito pradėjo pra
šyti balso tuo klausimu ir 
visi paneigė tas korespon
dencijas, kaipo priešingas 
draugystės Įstatams ir jos 
veikimui. Čia drauge klau
sėsi ir minimų koresponden
cijų autorius; jis pasisakė e- 
sąs tautinių laikraščių skai
tytojas ir rašydamas visai 
nemanęs draugijai pakenk
ti, bet atvirkščiai; dabargi 
daugiau panašių korespon
dencijų nerašinėsiąs. Tuom 
ir buvo diskusijos baigtos. 
Tas, matomai, patenkino į- 
stojančius narius, nes abu 
prisirašė prie draugystės-

i Vėliau sekretorius V. Ži- 
naitis paaiškino apie knygų 
pirkimą, kad gauta pasiūly
mai iš kai kurių knygynų, iš 
Lietuvos ir Amerikos.

Kadangi draugystė ran
dasi sunkiam finansiniam 
stovyj, tai pirmoj eilėj bus 
išrašytas tik žurnalas “Kul- ir drėgna, ir šalta, ir labai 
turą”, gi knygos bus perka- nesveika. Bet daug geriau 
mos tik sudarius daugiau lė- darbininkas ir nebus, pakol 
šų.

Draugystės knygyne kny
gų yra suaukauta 40 egz. 

į Liepos 5 d. Įvyko W. L. D. sirašyti, 
’ Pašalpinės draugijos mene- ten, iš kur atvažiavęs. Jeigu 

______ _______  _ - - - - Tarp nepasirašai, tai ir pašalpos 
užsigeidęs tapti ir politikie- svarbesniųjų klausimų buvo negauni.

’ V Saskatoone yra keliatas ir 
bedarbiams lietuvių. Kartais atvažiuoja 

ir daugiau, bet kai pamato,

sKdita uun<*. • , j Trečia, ir gal rimčiausia,
Toliaus kun. Žukauskas j Šamo detektyvai nabagėli tai tautinių laikraščių kores- 

per “Keleivį” giriasi užėmęs parsivežė atgal, kur turėjo pondentas, šios draugijos 
kokią tai dioceziją, kurios kiek galint atsiteisti su kre- narys, rašinėjo spaudoj, kad 
jis visai neturi. Jis gyvena ditariais ir dar priedan imti ši draugija platins lietuvybę 
ant trečio flioro su visa savo vakacijų poilsiui, kad patai-.ir tėvynės meilę, 
diecezija taip kaip kanarka ,. > if.inc Uanami
klėtkoje, o apačioje yra ta ne™* Clncagos
jo vadinama tautiškoji baž-, senatonjoj dzėloj. Sudru- <

PHILADELPHIA, PA.
Kas katinui uodegą pakels, 

jei jis pats jos nepakels! * 
Taip ir su kun. Žukausku. 

Netekęs gerų parapijonų ir 
korespondentų jis sumanė“ 
pats per “Keleivį” pasigirti 
ir savo bizni išgirti.

Kun. Žukausko biznis 
taip nupuolė, kad parapijo
nai ir algos jau nebemoka, 
ir jis paliovė mišias laikyti, 
sakydamas, kari jo bažny
čioje būna tuščios sėdynės.

Atvažiavęs Į Philadelphią 
kun. Žukauskas norėjo pasi
rodyt kaipo geras kunigas ir 
ėmė kritikuot romišką kun. 
Kaulaki, kad pastarasis ne
išduoda jokių atskaitų para- 
pijonams; jis pinigus suren
kąs, o Petronė jam suskai
tanti ir viskas. Kun. Žukau
skas sakė, kad tautiškoj pa
rapijoj taip nebusią; visos 
aukos busiančios užrašytos 
Į knygą, ir kas metai busian
ti išleista knygutė, kurioje 
busią pažymėta visos aukos 
ir aukuoto jų vardai.

Bet praslinko jau apie 6 
metai, o jokios knygutės su 
atskaitomis neišleido. Ko
dėl taip? Juk pora metų at
gal geresni parapijonai pa
tys reikalavo, kad butų iš
duota atskaita.

Pastaruoju laiku kun. 
Žukauskas gyrėsi, kad jo pi
nigus skaitąs komitetas, o 
kun. Kaulakio finansus ve
danti Petronė, kuriai jis 
perkąs dresę už gerą skaity
mą. Bet koks skirtumas tarp 
kun. Kaulakio Petronės ir 
kun. Žukausko komiteto?

p.yčia, kurios sienos ir pat
sai baras apstatytas romiš
kais dievukais.

Philadelphiečiai kun. Žu
kausko už vyskupą nepripa
žįsta, nes jis prastai pradėjo 
juos dirmavoti, tai yra “Va
nagais”, “Monkėmis”, “Be
stijomis” ir t.t.

Toliaus kun. Žukauskas 
sako:/‘Aš protestuoju prieš 
Romos kunigus ir davatkas, 
kad jos vaikučius nusiveda į 
bažnyčią ir pasiklupdę per 
pusę adynos kankina.” Tai 
matote, koks tas kun. Žu
kauskas geras ir kaip jis tai
kosi prie lietuvių, kurie jo 
dar nežino. Bet paklausykit, 
kaip pats kun. Žukauskas el
giasi su savo parapijos vai
kučiais ir su mergaičių cho
ru, kurios gieda ant vargo
nų? Vieną nedėldienį laiky
damas mišias kun. Žukaus
kas pasirangė ir pamatė 
veidrody, kad ant vargonų 
giedančios mergaitės neatsi
klaupė (gal nesuspėjo), tai 
atsisukęs j jas, kad suriks, 
“klaupkitės, bestijos !”O per 
“Keleivį” jis protestuoja, 
kad rymiokai klupdo vai
kus. Ar tai ne veidmainys
tė? J. Gustis.

(Bus daugiau)

išėjęs iš senatorijos, ex-pa- 
cientas susirado sau gyveni
mo draugę-lenkę ( kuri tei
sėtai priguli kitam). Atva
žiavo Detrcitan ir apsigyve
no medaus mėnesiui prie pat 
stoties viešbutyje “Hotel 
Roosevelt.” Bet čia nemokė
jęs už kambarį nei cento tu
rėjo tylomis pasišalinti, at
minčiai paliekant savo pas
kutinį švarkeli ir moteries 
skrybėlę. Dūmė Į rytus, į 
Hamtramck ir, žinoma, pas 
savus, nes lietuvis nelaimėje 
artimiausias, tik pasisekime 
nereikalingas. Drg. M. Cur- 
lianis priėmė ji j savo ofisą, 
davė darbą real estate agen-i 
turoj, išgavo laisni ir užsiti- 
kėjo kaipo savam žmogui, 
lietuviui. Bet tas ponas savo 
“dėkingumo” jrodymui ap
mulkino Curliani daugiau 
kaip $1000.00. Daugelis ir 
kitų, kurie turėjo su tuo po
nu reikalą, dabar apgailes
tauja.

Nelaimingas tas musų 
Hamtramckas! Visiems čia 
pastogė, visi čionai “wel-’ 
come”, bet ne visi tą Įverti- į 
na-

Minėtas biznierius buvo sinis susirinkimas.

SASKATOON, SASK-, 
CANADA.

Bedarbiai gyvena paupiais.
Saskatoono miestas turi 

apie 45,000 gyventojų. Be
darbių yra daug ir jų padė
tis baisi. Apie 150 bedarbių 
miestas šelpia, bet ta pašal
pa labai menka: duoda du 
kartu Į dieną zupės paval
gyt, o kai paklausi ar negali
ma butų gaut nakvynės, tai 
atsako, kad dabar nešaltas 
laikas, tai, girdi, galite per
nakvoti paupiais arba tavo- 
riniuose vagonuose. Bet ka
žin, kaip jaustųsi tie ponai, 
jeigu jiems prisieitų keliatą 
naktų pernakvoti paupy.

Bedarbiai kenčia didžiau
si skurdą ir yra tokių, ką 
tikrai badauja. Kai kurie jų 
turi pasistatę paupiuose bū
das ir jose gyvena. Maistui 
mėgina pasigauti žuvų upė
se. Toks gyvenimas labai 
sunkus, nes naktimis būna 

ir šalta, ir labai

kapitalistai šeimininkaus.
Dabar jei kas nori gauti iš 

miesto pašalpos, tai turi pa- 
kad sutinka grįžti

HAMTRAMCK, MICH. 
Ek*ai ir butlegerių bėdos.

Kaip visame pasaulyje, 
taip ir čionai pergyvename 
“eksų gadynę”. Ispanijos 
ex-karalius Alfonsas jau šu
nims šėką piauja. Sovietų 
“diadka” Trockis Prinkipo 
saloje rankioja apdegusių 
savo atsiminimų skiauteles. 
Lietuvoje ax-pralotas Kons
tantinas Pakuršės miškuose 
grybus klasifikuoja. O kiek 
šioj šaly turime didesnių ir 
mažesnių eksų ir ekselių, tai 
nei ant jaučio skuros nesu
rašytum.

Mes čia, Hamtramcke, tu
rime Boleslovą, kuris yra 
mūsiškis eksų čempionas; 
Chicagoj “Keleivio” skaity
tojam ir abelnai visiems ge
rai žinomas yra ex-kolekto- 
rius Apveizdos Dievo Baž
nyčioje, ant 18 st.; ex-ban-

I

rium. Prisiplakė prie lietu- iškeltas sumanymas sudary- 
vių piliečių kliubo, pateko Į .... “ 1" 11
pirmininkus, porą sykių ru- 
nino net Į miesto Councilma- 
nus, nors abu sykių pralai
mėjo. Kad pataisyti savo 
politinę karjierą, jis sugal- --------------- ----- - » w
vojo dar kitaip atsižymėt. i rių. Antras, kad į komitetą

ti lietuviams 
šelpti komitetas.

Tuo tikslu Įnešta du pa- kad darbo nėra, tai važiuoja 
siūlymai. Vienas, kad komi- toliau- Čia pareina ir kelia- 
tetas butų sudarytas tik iš tas egzempliorių “Kelei- 
vienos Pašalpinės dr-jos na- vio”.

_______r ___ | . ’ Z J Dabartiniu laiku bedar- 
Sako, mano pati lenkė gali Įeitų visų trijų draugijų at- biai laukia, kada prasidės 
gerai angliškai kalbėti, tai stovai. Kiek pasiginčijus plovimo ir kūlimo laikas, tai 
reikia jos gabuma panaudot. į prieita prie nutarimo, kad tada tikisi užsidirbti kiek 
Pasišaukę prohibicijos šni- sekmingesniam veikimui tu- pinigų. Bet uždarbiai šįmet 
pelius jie nurodė kur lietu- ri Įeiti visų draugijų atsto- bus blogi ir kūlimo metu, 
vių stubose randasi uždrau- ~
stų lašeliu. Tuomi nuskriau
dė keliolika šeimynų, kurių 
maitintojai dabar sėdi kalė
jime. Kas Įdomiausia, kad 
sykiu nukentėjo, per klaidą, 
ir jojo geriausi draugai. 
Nors paskutinėje minutoje 
buvo daroma desperatiškos 
pastangos gelbėti, bet 15 mi
liutų buvo per vėlu. Tos pra
žūtingos 15 minutų!

Sinoilruič.

vai, kurie ir sudhiys planą nes Saskatchewano pietuo- 
veikimui. Bet kai kurie iš se, apie Reginą, Moose Jaw 
komunistų norėjo ir šj nuta- ir Estavaną visai nėra kvie- 
rimą panaudoti savo politi- čių, viskas išdžiuvo. Į žie- 
kai- Jie pareiškė, kad surin- mius, kaip Melford, Prince 
kti pinigai turi būti perduoti Albert, N. Battleford ir to- 
Tarptautiniam Bedarbių liau link Albertos provinci- 
Komitetui, kuris juos nau- jos, kviečiai gražus, bet la- 
dos savo nuožiūra. Bet šio bai pigus, todėl farmeriai ir 
reikalo iniciatoriui W. Dy- darbininkams negalės gerai 
liui griežtai nuo to atsisa- mokėti.
kius buvo išrinktas trijų as- Tai tiek apie Saskatooną. 
menų komitetas nuo Pašai- Nemuno banga.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Piliečių Kliubas, 

minėdamas 40 metų gyvavi
mo sukaktuves, rengia dide
li išvažiavimą 23 d. rugpiu- 
čio, Lietuvių darže, už Lake 
Wood ežero- Bus programas 
ir kalbės d-ras J. Stanislo- 
vaitis. Kviečia visus lietu
vius tame pokily dalyvauti.

Kliubieti*.
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bar pasakys apie tai; a. 

sėklų vis dar tebesidžiaugia nacio-

Į
—Tegul bus pagarbintas, I gams žmonių deginimą. Bet 

Maike!...
—O ką tu garbini, tėve?
—Poną Dievą.
—Ar jis tau davė ką 

nors?
—Šiur. Maike: jis mane 

išaugino ir razumą davė.
—Vien tik dėl to nevertė

tų garbint.
—Kodėl nevertėtų?
—Todėl, kad proto jis tau 

tikrai gailėjosi, tėve-
—Ale užtai. Maike. aš e- 

su nais vyras. Kai jaunas 
buvau, tai nuo mergų neat
sigindavau.

—O man rodos, tėve, kad 
tiktai gvriesi. Aš nieko pas 
tave nematau, d e! ko mergi
nos turėtu tave mvlėti. Susi- 
kuprines, nosis kaip šlėga, o 
tabakas dvokia iš tolo.

—O aš tau pasakysiu. 
Maike, kad tu nežinai mer
gų budo. Jos visada myli 
tokius vyrus, ką turi didelę 
nosį. Bet apie tai nekalbė
kim, Maike. Aš šiandien atė
jau pas tave su kitokia ro- 
kunda.

—Turbut vėl sugalvojai 
kokį nors planą pinigų pasi
daryt?

—Nausa. Aš atėjau pas 
tave pasirokuot apie moks
lą.

—Kokia gi mokslo šaka 
tau parupo?

—Aš noriu žinot, Maike, 
ką reiškia “barbarai?”

—Barbarais, tėve, yra v 
dinami žiaurus, nekultūringi bus. 
žmonės. į —Bet žmonės bedieviais

—O kur tokia tauta gyve- negimsta, tėve. Visi Ispani- 
na? Įjos revoliucionieriai buvo

—Tokios tautos nėra-Bar- katalikų bažnyčiose krikšty- 
barų gali būt tarp visų tau- t i ir išauklėti katalikiškoj 
tu. bet daugiausia tarp neci- dvasioj. Jie pristatė daug 
vilizuotų. i naujų bažnyčių ir visus tuos

karbus” kunigams sudė- 
Tai kas gi juos padarė

Pabaigoje septynioliktojo 
■šimtmečio Švedija Europoje 
buvo viena iš tvirčiaučių 
monarchijų. Jai priklausė

• dabartinė Suomija. Estija ir 
Latvija, ir Baltijos jura buvo 
lyg švedų ežeras. Tuo tarpu 
rusų caru buvo Petras I, pa
skiau pramintas Petru Di
džiuoju. Petras užsimanė 
užkariauti nuo švedų Balti
jos jurų pakraščius. Dėl to 
jis prieš švedus 1700 m. su
darė koaliciją iš Danijos, 
Lenkijos ir Rusijos. Tuo tar
pu švedų karalium buvo en
ergingas vyras Karolis XII. 
Pirmiausia Karolis užpuolė 
danus. Sumušė juos ir pri
vertė atsisakyti nuo sąjun
gos. Paskiau, tais pat metais, 

' sumušė rusus prie Narvos ir 
' nuo rusų kariuomenės atėmė 
Į visus ginklus. Po to švedai 
į užpuolė Lenkiją, kuri buvo
silpna ir negalėjo priešintis 
švedams, ir jie Lenkiją ir 
Lietuvą plėšė daugiau 6 me
tus ir visą kraštą labai nua
lino, kad žmonės atsidūrė 
didžiausiame skurde. Tuo 
tarpu rusų caras Petras ne
snaudė: jis atliejo iš cerk
vių varpų armotas, pusėtinai 
išlavino savo kariuomenę ir 
rengėsi švedus užpulti Uk
rainoje prie miesto Paltavos. 
Dasižinoję apie tai švedai, iš
Lietuvos 1709 metais išsi

dangino Į Paltavą, bet juos 
čia Petras I smarkiai sumu
šė. Karas švedų su rusais tę- 
sėsi iki 1721 metų. švedai 

i buvo sunaikinti, o prie Rusi- 
: jos buvo priskirta dabartinė 
Į Estija. Latvija ir Kurliandi-
• ja. Rusai gavo didelį Balti
jos jura plotą.

Kai 1709 m. iš Lietuvos iš
ėjo švedai, tai čia 1710 m. 
prasidėjo didysis maras. Pir- 

) ma dar žmonės kavodavo 
į karstuose. bet pradėjus 
j žmonėms krist kai musėms, 
j kavojo ten, kur numirė, o 
jkitų jau nebuvo kam ir pa-

gali būt. kad taip reikėjo 
i tais laikais? Ant galo, jeigu 
i kokį šliuptarnį ir sudegino. 
Štai nedidelė bėda. Vedluk 
mano rokundos, Maike. tai 
visus parmazonus reikėtų iš- 

ikasavot. ba iš jų nėra jokio 
' pažitko nei Dievui, nei žmo
nėms. Jie tik buntavoja svie
stą ir kelia rivaliucijas. Iš 
■tokio darbo tik šėtonui gali 
i būt patieka.

—Kaip žiuriu. tai tu. tėve, 
išmokai atmintinai visą ku
nigo pamokslą. Bet tai tuš
ti žodžiai. tėve. Dalykas, 
matai, yra toks, kad pašau- j 
ly nėra nei tokių baisių be- Į 
dievių, nei šėtono. O revo- , 
liucijas žmones kelia ne dėl iRa' ct- 
to. kad jie butu laisvama- Į Lavonai gulėjo ant kelių, 
r.iai. bet dėl to, kad susida- globose ir giriose. Mirusių 
ro biauri valdžia, kuri per-Į žmonių kūnai buvę labai 
daug juos spaudžia ir plėšia, juodi, kaip anglis, net ginta- 
Labai geras pavvzdis čia | nniai merginų papuošalai 
tau gal būt Ispanija. Ta ša-1 Pajuodavę: atvažiuodavęs 
Ik buvo labai katalikiška. Ivezimas su dviem vyrais. 
Turbut niekur kitur pasaulv I Tie vyrai buvę apsivilkę kai-

I

lis buvo labai
''T'"i 
kunigai neturėjo tiek galy
bės. kiek Ispanijoj. O bet gi 
žmonės tenai sukilo, nuver
tė valdžią ir užkure gana 
karštą pirtį kunigams, nes 
kunigai taip pat juos skriat> 
sdavo.

- —Nemeluok, Maike. Zak- 
! ristijonas man skaitė iš ka- 
jtalikiškos gazietos, kad Špa- 
nijoj buvo labai daug bedie- 

Įvių ir kad dabar jie nori 
va- atimti iš kunigų visus skar-

vilizuotų.
—Aš. Maike, radau tą žo

dį “Darbininke”. Tenai pa- įo. 
sakyta, kad krikščionys gina bedieviais? 
cibulizaciją nuo barbarų. 
Aš mislinau, kad tai bus ko
kie kirminai, ką cibulius far- 
meriams gadina.

—Tavo “Darbininkas”
rašo netiesą, tėve.

—O kur jis meluoja?
—Krikščionys, tėve, nie

kur su barbarais už civili
zaciją nesimušė. Priešingai, 
jie patys yra daug barbariš
kų darbų papildę ir daug 
civilizacijos sunaikinę. Po
piežiaus kunigai yra sunai
kinę daugybę senovės raštų 
ir sudeginę tūkstančius 
žmonių kurie kitaip protavo, 
negu popiežius liepdavo.

—Maike, tu ir vėl pradedi 
bedieviškai.

— Ne, tėve, čia ne bedie
vybė. o vien lik istorijos fak
tai. »

— Aš žinau, Maike. kad 
laisvamaniai prikiša kuni-

I

bar pasakys apie tai; ar jie
kų, tai nuo medžių
laukai tapo giriomis, ir po nalistų įsigalėjimu Vokieti- 
10 metų po maro jau visur is joje? Nejaugi ir šiandien 
laukų pasidarė girios. Girio- dar lietuviškieji nacionalis- 
se priviso daugybė žvėrių, o tai tiki vokiškųjų nacionalis- 
upėse ir ežeruose privisę tų draugingumu?
tiek žuvų, kad galima buvę Mes nuolat rašėme, kad 
pasigaudyt grynomis ranko- Lietuvos likimas yra tamp-! 

riai susijęs su Europos de
mokratizacija ir laisve.

Tokiuos musų tvirtinimus 
tautiško raugo žmonės pa
šiepdavo ir vadindayo ne
rimtais.

Dabar jie patys gali įsiti
kinti kuo greše Lietuvai dik- 
tatui-ų įsigalėjimas Europo
je.

Diktatūroms užviešpata
vus, Europos karas bus neiš
vengiamas. Mažos valstybės 
tame kare gali ne tiktai pra
rasti savo nepriklausomybę, 
bet ir būti visiškai nušluotos 
nuo žemės veido. Gali žūti 
visi jų dar silpnos kultūros 
diegai ir gerbūvis.

Nereikia užmiršti, kad 
naujas Europos karas iš
šauks naują bolševizmo ban-

I

y

mis.
Po maro pradėjo iš kitur 

ateiti žmonės, kad apgyven
ti tuščias vietas. Tarpe jų 
buvo ateivių ne tik iš Lietu
vos, bet ir svetimšalių, ką 
rodo žmonių pavardės. Dau
giausia ateivių buvę rusai, 
ką ir kaimų vardai rodo: 
Gudeliai, kurių labai daug; 
Padvariai Gudeliai, Būdvie
čiai Gudeliai, Žirniai Gude
liai ir daug kitų. Čia apsigy
veno gudai ir kalbėjo tarp 
savęs gudiškai, bet laikui 
bėgant jie sulietuvėjo, ką 
rodo ir jų pavardės: Vosy
lius (nuo vardo Vasily), A- 
sipauskas (nuo Osip), Iva
nauskas (nuo Ivan) ir 1.1. «

Paskiau eina ateiviai len
kai: Paliokas (poliak), Len-________ _ _____________
kutis, Lenkutaitis, Podels- gą. kurj užlies Varakų Euro- 
kas (iš Podolijos), Mozūrai- pą.

Kad Europa išvengtų di
džiausių nelaimių, ji turi dė-

Tarpe jų

tis (iš Mozurijos), Kuršvie- 
tis (iš Kuršo). Prūsaitis.
Pruselaitis (iš Prūsų). O pa- tj pastangų visomis priemo

nėmis nusikratyti visokių 
diktatūra ir pažaboti zoolo
giškus nacionalistus ir mili- 

Itaristus. “L. Ž.”

vardės, kaip Švedas, yra ki
lusios nuo švedų kareivių 
dezertyrų, kurie Lietuvoje 
pasiliko po karo.

Atėję ateiviai i išmirėlių 
vietas ieškodami naujai už
žėlusiose giriose triobėsių. 
Radę atitinkamus namus 
ten ir apsigyvendavę. Jauną 
girią iškirsdavę ir ten apsi
gyvendavę.

Maras padarė didelės

RUSAI PERKA AMERI
KOJ MAŠINAS.

Rusų vyriausybė nupirko 
Texas valstijoj 18 mašinų 
bovelnai rinkt'. Kožna tokia 
mašina kaštuoja $750- Tas

1*1 mašinas rusai naudos Tur- 
tekmės Vilniaus sričių su- kestane. 
lenkėjimui, nes ten, kur pir-l - 
ma gyveno lietuviai, dabar,” 
tas vietas apgyveno lenkai ir i 
gudai. O Rytprūsiuose, kur j 
išmirė lietuviai, vokiečiai iš1 
Vokietijos atsiuntė virš 20-‘.7 
tūkstančių šeimų liuteronų; 
vokiečių, kurie ir lietuvius 
suvokietino.

Mok. J. Vencius.

liniais vilnomis į viršų. Jie 
turėjo geležines reples. Su 
tomis replėmis imdavę nu
mirusio lavoną ir nuvežę į 
kapus užkasdavę.

Maras tęsėsi nuo Vilniaus 
aPygard°s per Suvalkiją iki 
Baltijos jurų ir Karaliau
čiaus apylinkės. Kaip pla
čiai maras ėjo per Suvalkiją, 

(žinių nėra. Tik tiek žinoma, 
■ kad tais metais Vilniaus 
! mieste išmirė virš 100 tūks
tančių žmonių ir 116 kunigų. 
O Šunskų parapijoje. Striel- 
čiškių kaime, po maro liko 
tik 2 seserys Maciūtės. Jos 

! pakavojo savo mirusius tė- 
' vus, brolius ir seseris ir savo 
į tėviškėje gyveno. Bet joms 
buvo labai nuobodu. Tai jo- 
dvi ėjo į Šunskus jieškoti 
žmonių. Kur tik užėjo į kokį 
nors namą, tai vis rado ne
palaidotus lavonus, bet vie
name name neradę lavono 

1 apsinakvojo ir čia pragyve- 
dabarlnS kelias dienas laukė, ar 
0 be i neateis kas nors į bažnyčią.

’ nedirba. ■ L kelintą dieną jos pas baž- 
BeTpalauk. man rodos, kad'nyčią rado elgetą. Merginos 

_ . l_ _1-- --------------J- . ----- >
namus. Jie visi 3 pasirūpino 
maisto žiemai ir čia gyveno 
ilgą laiką. Žmonių Šunskų 
parapijoje daugiau po maro 
nelikę, kaip tik jie 3. Nami
niai gyvuliai valkiojosi po 
laukus, o atėjus žiemai 1711 
m. jie dvėsė nuo bado, o ki
tus išpiovė žvėrys.

Kunigas Tutoraitis mini, 
kad Prienų parapijoje, kuri 
tęsėsi skersai Suvalkiją, nuo 

. Nemuno iki Prūsų sienos, 
I buvę užrašyta 6 metrikai gi
mimo. tai matyt, kad maras 
1710 m. gerai šlavė žmo
nes. Nesant kam dirbti lau-

✓

—Aš to nežinau. Maike.
—Pagalvok tėve, o dasi-

protėsi.
—Kad aš, vaike,

jau snapso neturiu
snapso razumas
U. .......  , —.
mano kūmas Papliauška turi tą elgetą parsivedė į savo 
dar keliata lašų ant gyvatės 
užsipylęs. Nueisiu pas jį.

—Laimingos kelionės, tė
ve.

SULAIKĖ 4 PABĖGUSIUS 
KALINIUS.

Liepos 22 d. policija su
laikė pabėgusį iš Utenos a- 
rešto namų kalinį -Jokūbą 
Lukoševičių. Be to, sulaikyti 
kaliniai: Povilas Čiplys.
Antanas Grybe ir Augustas 
Valiūnas. Paskutinieji 3 ka
liniai š. m. birželio 22 d. 
naktį išgriovė Pasvalio areš
to namų sieną ir pabėgo.

1
i

NACIONALIZMO 
PLĖŠRUMAS.

; Informaciją Biuras.
Klausimas: Kiek kas dieną 

pasauly gimsta ir miršta žmo
nių?

i Atsakymas: Apskaitoma kad 
kas dieną gimsta apie 150.000. o 
miršta apie 100,000 žmonių. Va
dinasi. pasaulio gy ventojų skai
čius kas diena didėja po 50.000 
žmonių.

Klausimas: Kiek dabartiniu
Vokiečių nacionalistai tyko laiku -’Sa Visara pasauly gyven- 

praryt lietuvius naciona- ,......
listus.

Šiomis dienomis Tilžėje 
įvyko Prūsijos nacionalistų 
—hitlerininkų gausingas su
važiavimas. I

Suvažiavimo nuotaika bu
vo nepaprastai karinga.

Suvažiavimui vadovavo 
dešinioji Hitlerio ranka' 
Goebelsas.

Jis visai atvirai kalbėjo' 
apie nacionalistų troškimus, j 
Rodydama^ lanka į Lietu-. valsuJy prezidentas vra vynau- 
\Os DUtę Goebelsas pareis- sjs jajvyno viršininkas ir jis ga- 
kė, kad ten e>ąs barjeras už- j j bijg laiku pasiimti koki tik 
dciiąs, \ okieiijai kelią į Ry- norj karo ]ajVa savo pasivažinė
tus. Barjeras, pastatytas 
Versalės sutartimi, turis bū
ti sulaužytas, kad vokiečiai 
galėtų gauti duonos, kurios 
šiandien jiems trūksta.

Suvažiavimas, pasak vo
kiečių spaudos, triukšmin
gai pritaręs savo vado žo
džiams.

Dar prieš kelis metus vo
kiečių nacionalistai nedrįs
davo taip atvirai kalbėti 
apie savo planus. Tiesa, jie 
visuomet kartodavo, kad 
“be Rytų žemės nenurims,” 
)et tai darydavo tik savo 
“namiškių” tarpe.

Vokiečių nacionalistų lai
mėjimas renkant reichstagą 
leido jiems nusiimti kaukes 
ir šiandien mes jau matom iš 
numirusių prisikėlusį senąją 
kaizerio “broniruotają kum
štį.” Kol kas ši kumštis ne
veikia, bet ne dėl savo kal
tės. Ji dar nepajėgia pagrob
ti į savo rankas Vokietijos 
demokratija dar neleidžia 
užviešpatauti nacionalistų 
diktatūrai, kuri sudaro Eu
ropai naują karu pavojų.

Vokiečių nacionalistų 
grūmojimai Lietuvos adresu 
daromi vis dažniau.

Į tojų? r
Į Atsakymas: Visam pasauly y- 
ra priskaitoma 2.000.000.0p0 
gyventojų. Jie pasiskirstę taip: 
Azijoj 950 milionų. Europoj 550 
milionų, visoj Amerikoj 230 mi- 

įlionų, Afrikoj 150 milionų. Aus
tralijoj 7.000.000.

jkimis. Visų paskutinis no- 
‘ ras—rūkyti.

__ __________ Paduoda komandą. Tylu. 
Šiomis dienomis Siauliuo-' 

se buvo sušaudyta garsaus} 
plėšiko Jockaus gauja, iš 
viso keturi žmonės.

Pirmu kartu prie prasikal
tėlių žudymo Lietuvoje bu
vo pakviesti laikraščių ko
respondentai ir kai kurie 
kiti pašaliniai žmonės. 
‘‘Dienos Naujienų” reporte
ris pasakoja savo įspūdžius 
taip:

Truputį vėsokas buvo lie
pos 20 d. rytas. Nedidelis 
rūkas, šiaip tylu ore, gražu. 
Apie 3 vai. 30 min. prasida- 
ė Šiaulių sunkiųjų darbų 

kalėjimas ir išleido didelį 
automobilį, apkaustytais 
langais. Automobilis pasuko 
dar miegančiomis gatvėmis 
rusų kapinių pusėn. Ties ru
sų kapinėmis yra vieta, kur 
laidojama gyvenimo nepa
laiminti žmonės. Toje vie
toje autobusas sustojo. 
Grandiniais žvangindami iš
lipo keturi žmonės, 
iau ne po ilo-o turėjo 
sveikinti su neseniai 
kėjusia saule...

Pažįstami iš fotografijų ir 
šiaip veidai. Keturi iš gar
sios savo laiku žemaičių plė
šikų gaujos. Patys garsieji 
ir patys nelaimingieji... Joc
kus, Eirošius, Lengvenis — 
Tamašauskas ir Kontaras. 
Išbalę, nuvargę veidai. Joc
kus atrodo kiek tvirtesnis;- 
likusieji vos pastovi ant ko
jų..; Jiems nuima grandi
nius.

Čia pat ir šaudymo cere
monijos liudininkai: proku
roro padėjėjas Vaišnys, 
Repšys, miesto nuov. polici
jos viršininkas Svitkauskas 
'varb. bvloms teismo tardy
tojas Jonkus. kun. Norman
tas, karo gydytojas ,Bliu- 
mentalis. Buvo pakviesti kai 
kurie žurnalistai. Buvo ir 
daugiau pašaliečių.

Praslinko kelios minutės 
nuo atvažiavimo. Tardyto
jas skaito sprendimą.Paskel- 
bia, kad jų paduotas prezi
dentui malonės prašymas 
atmestas. Tyla. Matyti, visi 
jautė tokią pabaigą. Nė žo
džio. Tik kiek palaukęs 
Lengvenis — Tamašauskas 
staiga nebesusivaldo: “Šau
dykit! Ateis laikas ir jei ne 
jus. tai jūsų vaikai taip pat 
bus sušaudyti!”

žodžiai pasakyti nusilpu
siu, *bet gana aiškiu balsu. 
Garsuose jaučiama tam tik
ras pranašavimo pobūdžio 
pakilimas, iškilmingumas.

Kunigas Normantas pa
siūlo atlikti išpažintį. Jis 
prašo gailėtis už savo nuo
dėmes. Bet pasiūlymas at
kertamas ; Eirošius sako: 
“Man kunigo išpažinties ir 
palaiminimo nereikia! Grei
tai mane šautuvas palai
mins!”

Susijaudina tik Kontaras. 
Jockus tylus. Jis ruko. Vos 
išmeta iš lupų “bankrutką” 
ir vėl įsideda. Kontaro jau
dinimasis vis ryškesnis. Jis 
prieina prie kunigo ir su
tinka atlikti išpažintį. Kuni
gas išklauso ir po to Konta
ras, nuoširdžiai verkdamas, 
krinta kunigui Normantui 
po kojų.. Jis garsiai šaukia: 
“Prasyk Dievą, kad jis man 
viską dovanotų!”

Jo draugų Eirošiaus ir 
Lengvenio-Tamašausko lu
pose žymu ironija. Jockus 
ramus, jis vis ruko. Jis apie 
pasiūlytą paskutinio noro iš
pildymą tiek tepasako: “A- 
tiduok mano tabokinę su li
kusia taboka tam, kuris man 
duobę iškasė!”

Po to visi olėšikai išsiri
kiuoja ir stovi užrištomis a-

Vienas plėšikų pasakė: 
“Šaudyki t! Ateis laikas, 
ir jus busit sušaudyti!”

(

kurie 
atsi- 

pate-

Tamašauskas ir Eirošius me
ta rūkyti — stovi balti, kaip 
drobė? Kontaras, rankas su
dėjęs, vis meldžiasi...

Sutrata šautuvai... Pake
lia ir taiko. Pati baisioji mi
nutė. Minutė daug kainavu
si pasmerktiesiems, baus- 
kams. Jockus staiga meta į 
šalį papirosą ir garsiai šau
kia : “Šaudykit, broliai! 
drąsiau!”

Dar valandėlė ir švilpu
kas... Šūviai. Visi krinta. 
Nebejuda. Gydytojas Bliu- 
mentalis patikrina lavonus. 
Visi negyvt Lavonus užka
sa. Tris žymiuosius į vieną 
duobę. Kontarą atlikusį iš
pažintį ir atsivertusi užkasa 
skyrium...

Laikrodis rodo lygiai ke
tvirtą vai. lyto. Visų likusių 
gyvųjų veidai rodo didelio į- 
tempimo žymes. Ir pamažu 
ištuštėja vieta, kur dar prieš 
kelias minutes kvėpavo ke
turi nelaimingi žmonės.

Nuleistomis galvomis, ty
liai šnekėdami, grįžo gyvie
ji žmonės...

Kalbama, kad apygardos 
teismo sekretorium esąs p. 
Ž. atsisakęs perskaityti pa
smerktiesiems mirties spren
dimą ir paskelbti resp. pre
zidento raštą, kuriuo atme
tamas jų malonės prašymas. 
Jis sakęs, negalėsiąs perneš
ti šaudymo vaizdo.

Išaušus. Šiaulių gatvėse 
visur girdėjosi kalbant apie 
sušaudytus. Dar iki šiol apie 
tą retą įvykį tebekalbama. 
Ilgai dar Jockus bus mini
mas, ypač provincijoj, že
maičių ūkininkų lupuose. 
Bet nei jis, nei jo bendra
darbiai daugiau gyventojų 
ramybės neclrums.

į

Klausimas: Ar Jungtinių Val
stijų prezidentas gali pasiimti 
kada tik nori karo laivą pasi
važinėjimui. ar ne?

Atsakymas: Taip. Jungtinių 
Valstijų prezidentas yra vyriau-

nori karo laivą savo pasivažinė
jimui. ir tokio pasivažinėjimo iš
laidos apmokamos ne iš tų $25,- 
000. kurie yra skiriami .prezi
dento kelionėms, bet tiesiog iš 
laivyno departamento, kaipo to 
departamento išlaidos.

Klausimas: Ką reiškia “kar
dinolų kolegija?”

Atsakymas: “kardinolų kole
gija'.’ tai Romos katalikų baž
nyčios senatas, aukščiausia jos 
valdžia. Jos sąstatan ineina 70 
kardinolų. Kai vienas popiežius 
numiršta, tai šita “kolegija“ 
renka iš savo tarpo kitą.

ant
var-
Pa-

Klausimas: Ką reiškia 
auksinių daiktų Amerikoje 
toj amas žodis “karatas?” 
vyzdžiui, aš turiu žiedą 18 kara
tų—ar tai yra geras žiedas, ar 
ne?

Atsakymas: Grynas auksas 
yra 24 karatų. Jeigu žiedas yra 
18 karatų, tai reiškia, kad 18 da
lių jame yra gryno aukso, o 6 
dalys kitokių metalų primaišy
ta. Juo karatų mažiau, tuo auk
sas pigesnis. Bet grynas auksas 
žiedams nėra labai geras, nes jis 
minkštas ir greitai susibraižo, 
netenka žibėjimo, o pagalios ir 
nudyla.

Ketvirtas Socialistų 
Internacionalo kon

gresas Vienoj.
Liepos 25 d. Vienoj ant

rojo internacionalo pirmi
ninkas belgų socialistas 
Vanderveldė atidarė ketvir
tąjį kongresą. Pagerbti nu
žudytam italų socialistui 
Mateoti, prezidiumo podiu
me pastatytas sarkofagas.

Vanderveldė, atidaręs 
kongresą, padarė Europos 
politinės būklės apžvalgą. 
Jis konstatavo Europos, y- 
pač Vokietijos, sunkią eko
nominę būklę. To krizio 
priežastis jo manymu esanti 
buvęs pasaulinis karas, tik
sliau sakant, jo pasėkos ir 
kapitalistinės sistemos prieš
taravimai. Internacionalas 
buvęs teisus, kai 1922 m. 
Frankfurto kongrese pasiū
lęs likviduoti karo pasėkas: 
apriboti karo skolas. Dau
giausiai dėmesio šis kongre
sas kreipsiąs Į nusiginklavi
mą, nedarbą ir į kovą dėl 
demokratijos. Dabar Euro
pai gręsia visai rimtas karo 
pavojus. Ginklavimasis ne
paprastai apsunkina žmones 
ekonomiškai. Vanderveldė 
pabrėžė, kad Europoj dabar 
nugalėtojai labai smarkiai 
išplėtė savo karo jėgas, o 
nugalėtieji tuo tarpu visai 
nuginkluoti-

Internacionalas visomis 
jėgomis kovos prieš bet kokį 
karo mėginimą. Ir dabar, a-' 
not socialistų vado Seitzo, 
internacionalą neškrikdys 
joks karas.

Laisvamanybė paliuosuos dar
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.
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Į Įvairios Žinios.

visą 
tarp

Komunistų Areštai 
Kanadoje.

Pereitą sąvaitę po 
Kanadą buvo daromos
komunistų kratos ir areštai. 
Buvo suimta daug žmonių ir 
visokių dokumentų.

Toronto mieste buvo 6 
kratos. Iškrėsta komunistų 
partijos ofisas, partijos or
gano “The Worker” redak
cija ir Workers Unity Lea- 
gue butas. Buvo suimti ko
munistų-partijos viršininkai, 
John Boičuk ir Tim Buck. 
Trečias vadas, Tom Evens, 
yra jieškomas. Kaip rodos, 
jie visi rusai ar ukrainiečiai.

Tim Buck yra politinis ko
munistų partijos sekretorius 
Kanadoj nuo pat tos parti
jos susidarymo ir jau du kar
tu dalyvavo komunistų In
ternacionalo kongrese Mas
kvoje. Jis buvo kelis kartus 
areštuotas jau pirma, bet jį 
vis paleisdavo. Dabar jį ir 
kitus suimtus jo draugus po
licija kaltina “valstybės iš
davimu”.

Kratų ir areštų buvo taip
gi Montreale ir kituose Ka
nados miestuose-

MADŲ ŠĖTONAS NE- 
NUO HITLERIO — PAS 

KOMUNISTUS.
Vokiečių laikraštis “Rote 

Fahne” praneša, kad šio
mis dienomis Į komunistų 
partiją perėjo 13 žymių na
cionalistų partijos veikėjų. 
Jų tarpe keli Vilhelmo lai
tų karininkai.

Perėję Į komunistų partiją 
^ataria ir kitiems nacionali
stams pasekti jų pavyzdžiu. 
Jie aštriai kritikuoja Hitle
rio politiką ir viešai pareiš
kia, kad Vokietiją išgelbės 
tik socialinė revoliucija.

Vienas žymiausių nacio
nalistų, kurie perėjo į komu
nistų partiją, yra grafas 
Stembok Fermor. Jis yra gi
męs 1902 m. Estijoj. Būda
mas 16 metų gimnazistas, 
Stembok-Fermor įstojo sa
vanoriu į Latvijos kariuome
nę, kovojančią su SSSR ko
munistais. Po to jis išvažia
vo į Vokietiją- Čia kurį laiką 
jis dirbo paprastu kalnų 
darbininku, o paskiau tapo 
žurnalistu ir parašė dvi kny
gas apie tai, kaip jis korė ko
munistus.

Grafas Stembok-Fermor 
savo laiku žiauriausiai elgė
si su komunistais, dabar rei
škia didžiausių simpatijų 
komunizmui.

I
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NUKAPOJO MAINERIAM
PO $1.27 Į DIENĄ.

Colorado Fuel and Iron 
kompanija ir penkios kitos 
didžiausios kasyklų korpo
racijos Colorados valstijoj 
nukapojo savo darbinin
kams po $1.27 nuo dienos 
uždarbio. Dabar pagrindinė 
alga bus $5-25 dienai. Ka- 
dangi maineriai dirba tik!madoj ant pakaušio nusuk- 
po kelias dienas į sąvaitę, tai Į tos skrybėlės ir plačiais atki- 
jiems sunku su šeimynomis 
ir pragyventi.

SNAUDŽIA.
Madų šėtonas vyrams at

neša naujas sąskaitas, mote
rims 
jis nepaprastai veiklus. Jau 
pagamino antras madas 
skrybėlėms. Pavasarį buvę

skrybėles. ŠĮ sezoną

štais bryliais, dabar visai ki
tokios
dengiamas. Madų kūrėjas 
kaip angelas saugo moteris. 
Apie sveikatą nusimaną sa
ko : daugiau saulės ir oro ’ 
Pavasario mados buvo tam

veidas iš šonų pa-

- | PARDAV1MAL

‘ I GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda ėeverykų taisoma ša- 

‘ p ūkė, labai gera vieta, turtingais
■ žmonėmis apgyventa: taigi, pragyve- 
i nimas užtikrintas, šiaučiaus nėra ar
čiau kaip pusantros mailčs. Parduo-

> Į siu nebrangiai, nemokanti tą dai bą, 
: mokysiu per 30 dienų. Turinti kiek

, I pinigų galit nusipirkti ir bot bosu. 
' i Nepraleiskite progos. Priežastis par-

i davimo —senatvė.
SENAS KAREIVIS

į 731 Chandler St-, Worceater. Mass. 

NEBŪK BE DARBO
■ . Parsiduoda gasolin > stotis ptčiame 
oiznio centre, puikiai įrengta, biznis 
išdirbtas ir gerai nešantis pelno. Gera 
proga pirkti vienam ar dviems su; i- 
dėjus ir užsidirbti po 75 dolerius sa
vaitėj, kartais ir daugiau. Pirkėjai 
turi turėt $3,000. Jeigu to biznio ku
rie nežinotų mes išmokinsime. No
rint daugiau informacijų kreipkitės 
ypatiškai per laišką ar telefonu. (36)

Savininkai D. Janulis ir V. Borey
19 Lenos Avė.. lrvington, N. J.

Tel. Essex 2. 0073.

liai smarkiai sumušė raudo-! 
nąją kariuomenę- Raudon-' 
armiečių užmušta ir sužeista 
apie 400 žmonių, kurie at
vežti į Nerčisko fabriką ir 
stropiai saugomi nuo vietos 

‘gyventojų. Be to, sukilėliai 
pagrobė daug šautuvų ir 
kulkosvaidžių.

Sovietų valdžiai paskel
bus atsarginių kareivių mo
bilizaciją, vietos gyventojai 
kalba, kad prasidėjęs karas 
su Lenkija, Rumunija ir Es
tija.

Petrapilis esąs jau užim
tas estų. Taip kalba rusai. .

Sumobilizuotieji vežami į 
vakarus. Daug atsarginių 
kareivių, kurie turėjo būti 
mobilizuoti, pabėgo į kalnus 
ir miškus.

Užsienių spauda praneša, 
kad liepos mėn. 2 d. netoli 
Charugalsko sukilėliai smar
kiai sumušė Užkaukazio 

' raudonosios armijos dalį. 
Sukilėliai atėmė iš Sovietų 
kariuomenės tris kulkosvai
džius, lengvą šarvuotą auto- 

... mobilį ir 24 arklius. Suki- 
Ispamjoj, lėliai nuginklavę nesuspėju- 

. " sius pabėgti raudonosios ka-
puolė socialistų organizaci- riUOmenės kareivius, juos 
jos butą ir įvyko muštynės, paleido. Nusivedė su savimi 
kuriose 3 asmenys buvo-už- raudonarmiečių vadą 
mušti. Sergo Dolidze.

. - ----- :......... ........... I Sukilėliai pareiškė, kad
jie Dolidze laikys kaipo už
statą. Jei GPU sušaudys 

. anksčiausuimtuosiussukilė-
Penkijvo susitelkę pabegehai nuo iius tada jie sušaudys Doli

dze-

Šiomis dienomis turtuolių buvo surengtos jachtų lenktynės 
iš Amerikos i Angliją. Kontestą laimėjo čia parodyta Rodericko 
Stephenso jachta “Dorade”, kuri į 17 dienų nuplaukė iš New- 
porto, R. Į., i Anglijos uostą Plymouthą.

Iš Viso Pasaulio,
Sukako jau 12 metų, kaip 

Vokietija apskelbta respub
lika. Šiomis dienomis vokie
čiai iškilmingai tas sukaktu
ves minėjo.

Bilboa mieste, ]
ananrcho-sindikalistai už-

Per Japonijos salas perė
jo baisus viesulas. Apie 2,- 
000 namų buvo nušluota nuo, _ _ _ _
žemės veido, o apie 3,000; delis triobesys,,kuriame bu- 
smarkiai apgriauta. F----- .----- ;
žmonės užmušti ir keliasde- Į potvinio. Katastrofoj žuvo 
šimts sužeista. ,400 kiniečių.

Meksikos sostinėj pereitą 
sąvaitę susirinko viso pasau
lio laikraštininkų kongresas, 
Amerikos spaudą atstovauja 
105 delegatai.

Kaip vėliausis gyventojų 
surašąs parodė, Kanada tu-

Hankau mieste, Kinijoj, 
pereitą sąvaitę sugriuvo d i-

P AJ IEŠKOJIMAI.

ANT JŪRIŲ IŠGELBĖTA
87 ŽMONĖS.

Pietų Amerikos pakrašty 
užpereitą subatą garlaivis, . ,
“Westem World" užėjo ant pntaikytos. Kadangi šią va
notos ir pakybo ant jos. At-isar? be,ve!k nera.,?auIes ,lr 
ėjus jūrių atoslūgiui, laivas oras nekoks, .1 eikia naujų 
ėmė virsti ant šono ir vi-1 skrybėlių, kunos lyg salina! 
siems žmonėms gręsė mir- saugotų veidų nuo šalčio, 
ties pavojus. Ant jo buvo iš Moterims bi tik naujiena, 
viso 87 žmonės. Bet pribu-: krautuvėms - kad tik nau- 
vęs į i
___ __ ZUUUllCO. pilvu : . , v. 
v~ į pagalbą Hamburg- -la mada’ 0 vyrams-siaip ar 
American linijos laivas “Ge- taiP bankrotas.
neral Osorio” visus juos iš
gelbėjo.
GARNIAI BAIGIA NYKTI Polidja jieško bom-

_. . , . . bminkų.Liepos menesio pabaigoj. 
Lietuvos pabaliais jau pra-į 
deda buriuotis gandrai. Ta- t 
riasi dėl kelionės į Afriką ir lęs io U<IU1UC11WUIM 
Indiją. Reikia aptarti daug Alytaus apskričio; 57 metų, 
svarbių dalykų kelionei- ; ilgus metus gyveno So. Bos-

Lietuvoj gandras yra ge- tone, paliko žmoną ir du su
ras ūkininko kaimynas. Lki- nus Velionis buvo pažangus 
ninkas jį myli. Negiidėtas žmogus 
dalykas, kad gandrą kas nu-. Jonas Aušiura, mirė 3 lie- 
galabytų. Tokiose sąlygose, p0S, metus gyveno
rodos, gandrų turėtų būti Krebs> paėjo iš pas-
kaip amaro. pirgėlių kaimo, Sintautų val-

Laikraščiai pavasari rase, sčiaus> šakių apskričio Pa- 
ksd gandrų šiemet Europon jjk0 sunuS) dvi dukteris, 
iš viso maža teparlėkė. Daug žmoną ir broli kuris gyvena 
seniai apgyventų lizdų buvo poxcroft Me.‘ 
tušti. Mat, vasario mėn. pa- 
ba'goje Afrikoj, kur gand
rai žiemoja, už Katango 
kalnų buvo rasta tikras gan
drų kapinynas. Baisi audra 
užklupo jau pasiruošusius 
Europon keliauti gandrus, ir 
nuo jų lavonų kalnų šlaitai 
baltavo kaip sniegu nukloti.

^CLEVELAND, OHIO. |
Nedėlioję, 23 Rugpiučio- 

Auffust, 2:30 po pietų, Abe
lio svetainėje, 7017 Superior 
Avė-, bus prakalbos temoje: 
“Dievo rūstybės diena jau 
atėjo”. Kalbės S. J. Bonec- 
kas*iš Chicagos. Prašome vi-' 
sus-apsilankyti; kolektos-ir 
įžangos nebus.

Cleveland, Ohio.—Ę*tra.
Programas per Radio iš sto
ties W H. K. Rugpiučio 23, 
nedėlioję, 10:30 ryte. Kal
bės Beneckis: “Kokiame lai
ko gyvenam.”

Italu konsulate Pittsbur- 
ghe pereitą savaitę sprogo

MIRĖ LIETUVIAI.
Ignas Zajankauskas, ki- 
; iš Daumentonių kaimo.

ZlONISTŲ VADAS.

Nachum Sokolovas, kuris šio
mis dienomis buvo išrinktas vi
so pasaulio žydų zionistų organi- j 
zacijos vadas. FARMOS PARSIDUODA!

KEENE. N. H. - 
PARSIDUODA STORAS.

Priežastis pardavimo — turiu kitą 
olselio biznį. Kredito neduodama, biz
nis tuojaus užmokant. Lietuvių, nė 
Rusų kito štoro nėra. Gera proga bile 
vienam. Yra 70 lietuvių ir kelios ru
sų šeimynos. Parsiduoda už $1450. 
Norint informacijų rašykite angliš
kai (34)

NEW YORK CASH MARKET 
92 Church St., Keene, N. H.

APSIVEDIMAJ
Pajieškau merginos ar našlės be 

vaikų gyvenimui, kuri nevartoja svai
ginančių gėrimu ir turi kapitalo $3.- 
000, arba biznį, ar farma. Aš esu 
41 metu amžiaus. Su laišku prašau 
prisiųsti paveiksią. (34)

V TONY
151 W. 20th St., New York, N. Y

Pajieškau drauges ansivedimui. 
merginos ar našlės, ne senesnės 40 
metų. Turi mokėt gerai anglų kalbą 
ir rašyt. Kuri mylėtų dorą gyvenimą 
:r būti pilnai aprūpinta, malonės su
sipažinti per laišką. Su pirmu laišku 
r,rašau prisiųst savo naveikslą. (34) 

PETER GELI.D 
23 E. 17th st., Brooklyn, N. Y

Noriu susipažint su protingu žmo
gum, našliu arba suaugusiu vyru; aš 
esu 38 metų našlė, galiu dirbt už grs- 
padir.ę arba su geru žmogum galiu 
gyvent ant visados. Sutinku gyvent 
int farmos ir mainų apielinkėje. 
B. K.--------  “ ’

J iešką u darbo, Kanadoje.
Geras vyras, darbštus, moku visokį 

darbą ant farmos, norėčiau gaut pas 
gerą lietuvį farmerj, kuriam reikia 
darbininko apskritiems metams. Ar
ba gal lietuviai farmeriai galėtų pri- 
rodyt pas gerą svetimtautį, už ką 
busiu dideliai dėkingas. Mano adre
sas: Mr. J. Siminas. P. O. Box 423, 
Kenora, Ont. Canada. (35)

----  ----- ----- A
' --------------

PARSIDUODA KARMA. •
76 akerių, beveik visa dirbama iš

skiriant mišką. 20 karvių, 2 arkliši, 2 
^taršai, apie 40 vištų; stuba 8 ruimų, 

,Tgera barnė, vanduo barnė, saila, i>ie- 
, r.ui pašiūrė, ledaunė ir visi įrankiai, 

kurie reikalingi ant fanuos. Sodnas 
geras. Visokių smulkmenų negarsinu. 
Parduosiu pigiai. Kurie interesuoti, 
rašykit laišką, paaiškinsiu smulkme
niškai L. J. KASPER (34)

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

PARSipUODA FARMĄ.
Gera žemė, visa apsodinta visokiomI

842 W. 33rd st. Chicago, III. daržovėm, netoli miesto, 3 mailės, ant 
šteito kebo; geras gyvenamas na
mas 9 kambarių, barnė didelė, višti- 
ninlas; 1 arklys, 5 karvės ir telyčia, 
2 didelės kiaulės, 70 vištų ir visi far- 
mos įrankiai. Gražus s^das prieš far- 

Kaina $4.500; reikia įaešt $2,- 
000. Kurie norite galite apžiūrėt ar- 

klauskite. Turiu greitai parduot.
(37) 

AI.EX PALUBINSKAS 
Grosvanordalle Road. Bos 66, 

DUDLEY, MASS.

gertas na-

Patvinus Yangtze upei
Kinijoj prigėrė apie 8,000, Pajleįkau p„broli M0;.
žmonių, O apie 2a0,000 gy- Šėną, paeina iš Panemunėlio parapi- 
ventojų pabėgo į augštesnes ^V^is^n^Sus^Š? 
vietas. Jų paliktos triobos ir Prašau jį pati atsišaukti. (33) 
m o rita <unaikinto< I PETER gražismanta . unaiKinio.. Sutton pI So York N Y

Pajieškau Juozapo Mackevičiaus 
(Adomo sunaus). paeina iš Padenu-

trub.. Varėnos -valsčiaus. Pirm 20 me- 
’ų jis gyveno Providence. R. I.. pas
kui persikėlė į Pennsylvania. Girdė
jau buk jis mirė. Kurie žinote kas su 
juo tikrai atsitiko, malonėkite pra- 

* ) 
JOZEF NIEDZWIECKI

Wies Praveda. Gmina Orany, Poczta

Rusijos vyriausybė išleido-------------.r--, r _ , t. Z™ -IT I Adomo sūnaus r. paeina is « aumu- ri 9,922,000 žmonių. O jos 1,600,000,000 rublių verte S bio sodos, Nocies parapijos, Vilniaus 
plotas yra didesnisI paskolos bonų, kuriuos dar- s ’ ” ’ 

bininkai turi išpirkti. Mas
kvos laikraščiai sako, kad

žemės
negu Jungtinių Valstijų.

— . 2 , 1- • o AAA Juo UKrai atsiiiKo, maioneKiie uraRomoj nutarta padaryti paskolos sukelta jau »" nešti, busiu dideliai dėt-ins-as. (34) 
po žeme susisiekimą elekt- 000 rublių daugiau, bet vai- jozef niedzwiecki_ 
ros tramvajai. Tuneliams; dzia paskolos neuzdarysian- Konawa. ziemia wiienska via Poiand 
iškasti ir keliams po žeme į-1 ti, pakol kožnas nebus nu- 
taisyti imsią apie 15 metų!sipirkęs boną. Vadinasi,' 
laiko ri kainuosią apie $22,-! darbininkai yra prievarta; 
000,000. ’ verčiami bonus pirkti.

• • Pajieškau mano vyro PRANO GAI- 
GALO, kuris prasišalino nuo manęs

i tarnaitė.
valdžia pataria nau-Kapitalistinės Siste-ka?^1®

dingus nroduktus naikinti, mOS I lktadaTyDCS. palaikius aukštas kai-

JI PAAUKAVO $25,000.

E*i a £ S

Visos kapitalistinės vals
tybės pripažįsta, kad naikin
ti turtą yra kriminališkas 
prasižengimas. Turto apsau
gojimui yra išleisti tam tikri 
įstatymai ir užlaikoma poli
cija-

Ir negalima sakyt, kad tai 
yra blogas daiktas. Juk nuo 
turtų priklauso žmonių ger
būvis. Kuo daugiau yra tur
tų, tuo geresnis turi būt 
žmonių gyvenimas. Todėl 
kas yra darbininkų ranko-! 
mis pagaminta, tas turi būt 
branginama ir saugojama, 
kad be reikalo nenueitų nie
kais.

Bet šitą principą laužo pa
ti kapitalistinė sistema, štai, 
spauda praneša, kad šiomis 
dienomis iš pietų Amerikos 
atėjo į Baltimorę, Md., ke
liatas laivų su bananomis. 
Bet Baltimorės rinkai jų ne
labai reikėjo. Vienas laivas 
buvo išparduotas papiginta 
kaina, o kiti laivai buvo iš
vesti iš prieplaukos ir visos 
bananos iš jų suverstos į ju
rą.

Baltimorės mieste- yra 
tūkstančiai bedarbių su šei
mynomis, kurioms tos bana
nos butų didelė dovana. Bet 
kapitalistai, kurie kontro
liuoja vaisių prekybą, vely- 
jo geriau tą maistą sunaikin
ti, negu pakenkti rinkos kai
nai.

Ar tai ne kriminalas? Juk 
pačių kapitalistų įstatymai 

, sako, kad naikinti turtą yra

2

metai atgal su kita moteria, o manę 
paliko su sergančiu vaiku. Šiuo laiku

nas. Štai, federalinė farmų 
taryba (Federal F a r m 
Board) šiomis dienomis pa-j 
tarė bovelnos augintojams j 
imti ir trečdalį savo laukų: 
aparti su visa bovelna, nes į 
kai bovelnos liks mažiau, tai. 
tuomet jos kaina pakilsian- 
t-l Ic. v i -x„i • - tvaikas yra miesto ligoninėje. Jei tu-otambiam kapitalui ll jo rj širdį paimk nors vaika iš ligoni-• •-»- • • _ . .. ......

6 pėdų augščio, mėlynų akių, šviesus, 
iš pečių palinkęs. Kurie praneš kur 
jis randasi skyrių $10 atlvginimo. 

(35) 
- - . MRS. PAULINA GAIGALASžemos, O produktai brangus, ’ 406 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 

tuomet kapitalistai tuiės^ PETRas Tamulevičius peškau 
graŽaUS pelno. Tai reiškia mano tėvo Dominiko Tamulevičiaus, 
lupti nuo darbininku nuga- į Marcinkonių kaimo ir parapijos, Vil- 
ros paskutinį kaili. ‘ ----- - -

Jeigu darbininkai butų 
taip organizuoti, kaip kapi
talistai. tai jie šitai vagių si
stemai tuojaus padalytų ga
lą. Darbininkas.

Sukilimas Sibire 
Eina Didyn.

į

I
IĮ
[tarnaitei valdžiai rupi tiktai nės, jis yra sveikesnis. Gaigalas apie 
vienas dalykas—kad pro-/"'1

| dūktų kainos butų aukštos?
i Darbininkų algos turi būt
■ žemos, o produktai brangus,.

Marytė tVurmbrandt. turtin- prasižengimas! Tečiaus nie- 
gų tėvų duktė Moravijoj, šiomis kas United Fruit kompani- 
dienomis paaukavo Cekosiova- jos užtai į teismą netrauks, 
kijai $25,000 valstybės skolų su- jr kas gi trauks? Juk dabar- 
mažinimui. įtino vnldžfa ym stambaus

! B’-ooklyne, N. Y. Kas žinote malonė- 
kitc,pranešti (35)

PETER TAMULEVICH
35 Walnut St., Wel!esley Hills, Mass.

Pajieškau Benedikto Rimkaus; jis 
p-eina iš Svėdasų parapijos, pirmiaus 
gyveno IVaterbury, Conn.. dabar,kur 
lis randasi nieko nesigirdi. Kas apie 
•i žino ar jis pats, lai praneša šiuomi 
antrašu: (35)

ANTHONY BALIS
1S6 Aldcr Street, Watcrbury, Conn

Pa;eš' au Petro Velykio; j's atva
žiavo į Amerika 1911 m į Gardner, 
Mass. Paeina iš Panevėžio apskričio, 

čat pranešti jo adresa.
POVILAS ŽUKAUSKAS 

Hartford, Conn.

P’ješkau brolip Antano Vala'kio, 
"^rdėjau. kad jis gvvena Brooklyn, 
N. V.; jis paeina iš Inkilių kaimo, 

i Taipgi pajieškau Vinco Ivanausko, 5 . . ... - - - -- j
jis gyvena Brooklyn, N. Y. Meldžiu 

........... , arba kurie žino, kur jis 
.............. ", (35)

523 V/ashington Blvd. Baltimorę, Md.

MOTIEJUS KULIEŠIUS lai atsi- 
šaukia, arba kurie žino kur jis ran- 

' " . ’ (36)
čių sukilėlių priskaitoma a 350 Jackson Avė, Hackensack, N. J. 
pie 800 žmonių. Jie i , KsirH;ODA 4 kambariai 
nę mažais būreliais nuolat Mažai šeimynai arba 2 draugam. 
DUldinėja raudonosios ka- Gali gaut ir mažą fornišių. Kaina la- 

. * j t .bai prieinama. (2R)
nuomenes dalis. | mrs. m aškevich

Šiomis dienomis sukilę- t>o w. ii nd rhce, chiengn, in.

Raudonoji armija nebenu- Urhlžin pnii atsišaukti arba žinan- 
malšina revoliucionierių. ,

Bogdato rajone už Baika-.1'2 Aff1edt st.
lo ežero, jau trečias mėnuo,' - -
kaip SSSR, kariuomenė ne- • 
gali numalšint sukilimo. ‘ .

Šiomis dienomis ir greti- 
mame rajone pne Bogdato atsišaukti,
susektas, sąmokslas prieš
raudonąją kariuomenę. Vie
nas šio sąmokslo vadų suim-, 
tas. • < I ._____
.. rajone veikian-,<i-.K^?ė«

mą.

ba

VISŲ /AMAI.
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsi vedimų, j vairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3ę. už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinirna patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio'* prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpir.t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos. 9
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS

KURIE NORITE APSIGY- 
VENT WEST HANOVER?

Aš turiu 1 akerį žemės ir parduo
du pigiai. Ant tos žemės yra 2 višti- 
rinkai, barniukė dėl karvės. 27 vaisi
niai medeliai ir gatavas skiepas bu- 
davojimui stubos; geras šulinys, ra
mioj vietoj, nėra arti kaimynu. 558 
pėdos nuo smaluoto kelio. Galite 
kreiptis pas Klemensą Naviką. West 
Hanover, arba pas mane: A. Gulben, 
731 Chandler S t., VVorcester, Mass.

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

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

L. J. GECHUS,
201 North Wells St. Room 600 

Chicago, III.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37)

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

CHICAGO. ILL.

253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS
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Paštas Padidino Siuntinius
6

Jungtinių Valstijų pašto valdyba išleido naują patvarkymą 
siuntiniams siųsti. Einant tuo patvarkymu, siunčiamas paštu 
siuntinys dabar gali sverti 70 svarų ir turėti 100 colių apėmio. 
Pirma tekių didelių siuntinių paštas nepriimdavo.

KlK* i
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ANARCHISTAI ARGENTINOJE.
visuomet kimšte prisikimšę 
žmonių: todel per susišau-

Po sušaudymo garsaus a- 
narchistų vado Giovani ir 
jo padėjėjo Scarfo, dalis Ar- dymus visuomet esti pašali- 
gentinos laikraščių rašė, kad i 
anarchistams jau esą pada-! 
rytas galas ir visuomenė ga
li būti rami, nes girdi, jei 
vadų nebusią, tai visi anar
chistai teroristai išnyksią. 
Bet tikrovėje ne taip yra. 
Giovani prieš sušaudysiant 
paklaustas, kiek dar liko a- 
narchistų Argentinoje, pa
sakė: “Jus patys vėliau pa
matysite.”

Dabartinis anarchistų va
das yra Galivan ir jo padė
jėjas Astolfi, kurių policija 
jokiu budu negali sugauti. 
Jie padarė keletą gana drą
sių eks-proprijacijų, paim
dami gana žymias sumas 
pinigų.

Kaip žinoma, dabar Ar
gentinoj viešpatauja milita- 
rinis fašizmas, todel visose 
policijos viršūnėse yra pa
statyti kariškiai. Vienas iš 
didžiausių Buenos Aires 
priemiesčių yra Avežaneda. 
Šio priemiesčio policijos in
spektorium buvo paskirtas 
majoras Rosasco. kuris labai 
uoliai ėmėsi persekioti a- 
narchistus, todėl anarchistai 
nutarė jo atsikratyti.

Šių metų birželio mėne
sio 11 diena vakare majoras 
Rosasco nuėjo Į vieną resto
raną su savo sekretorium 
pavakarieniauti ir užėmė 
atskirą kabinetą. Kiek laiko 
paėjus prie restorano priva
žiavo automobilis, iš kurie 
išlipo šeši vyrai labai švariai 
apsirengę ir visai neįtarti
nos išvaizdos. Iš jų du pasi
liko prie restorano durų, o 
keturi Įėjo i vidų. Viduje 
buvo keletas restorano lan
kytojų ir tarnautojai, ku
riems atvykusieji grasinda
mi ginklais Įsakė nejudėti iš 
vietos, ir du iš jų nuėjo Į ma
joro kabinetą, iš kurio tuo
jau pasigirdo šūviai. Majo
ras buvo užmuštas vietoje, 
nes Į ji pataikinta penki šū
viai. iš kurių vienas tiesiog Į 
širdį: jo sekretoriui trims 
šūviams peršautas kaklas. 
Atlikę savo darbą, anarchis
tai pasišalino iš restorano 
sėdo Į automobili ir pabėgo.

šiuo Įvykiu susidomėję 
visa Argentinos visuomenė, 
o vyriausybė pastatė visą 
policiją ant kojų ir deda vi
sas pastangas, kad sugauti 
atentato dalyvius. Iki šiol 
suimta daug žymių anarchi
stų teroristų, bet kaip laik
raščiai rašo, iš jų nei vienas 
užpuolime nedalyvavo. Be
veik nei vienas iš suimtųjų 
geruoju nepasidavė ir gynė
si iki turėjo šovinių. Rezul
tate daug policijantų sužeis
tų ir vienas anarchistas už
muštas. Taip pat daug yra 
nukentėjusių i š pašalinės 
publikos, nes paskutiniu lai
ku anarchistai pakeitė savo 
pasislėpimo taktiką. Seniau 
jie dažniausia slėpdavosi 
miesto pakraščiuose, kur ne 
taip daug gyventojų ir ne 
taip budri policijos priežiū
ra. Dabar jie savo buveines 
perkėlė Į pati centrą, kur

KELEIVIS
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MEILĖ, KRAUJAS IR MIRTIS.
(Iš plėšiko Jockaus atsimi-> 

n imu-)
Sušaudytas plėšikas Joe- 

kus paliko savo gyvenimo 
užrašų, kur tarp kitko sako-' 
ma:

“Nuvažiavau i Klaipėdą, 
atėmiau i š vieno tipo 
tris šimtus litų i 
vau i kaimus. Viskas buvo jai pinigų, 'kad nusipirktų 
tvarkoj. Nė šuo nelojo. Apie sau suknelių. Kad ne ta Ona, 
B. kaimo ūkininkus, kuriuos gal aš bučiau tiek daug į tas 
aš prieš mėnesi papurčiau bedąs neįsioainiojęs. Mylė- 
taip pat niekas nekalbėjo, jau jų jau nuo seniau. 0 kad 
Tik šiaip Jockus, Jockus... O ji buvo neturtinga mergaitė, 
Jockus bene nori valgyli.: tai visi žinojo, bet niekam 
Bet kai apiplėšiau Z. kaimo nerūpėjo. Kai man teko 
turtingiausią ūkininką, pasi- slapstytis po miškus, ji val-

gyt atnešdavo ir kelią paro
dydavo. Tik vis skųsdavosi, 

darė karšta. Visi pradėjo • kad visos jos draugės pasi- 
manęs ieškoti. Buvau suma
nęs sprukti į Vokietijų, bet 
nusigandau, žinojau, kad 

jipano fotografija išsiuntinė- 
; ta po visą pasaulį. Be to O- 
: na, be jos buvo tamsios ma
no dienos- Kokia noi-s kaina 

ir išvažia-' norėjau pas ją nueiti, Įduoti

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

Humoristika
niu žmonių aukų.Pas kai ku
riuos suimtuosius anarchis
tus rasti slaptosios policijos 
ženklai, kūnų pagelba, ma
tyti, jie galėdavo geriau 
veikti. Šie ženklai yra tikri 
ir todėl policija dabar laužo 
sau galvas, kaip jie galėjo 
papulti i anarchistų rankas. 
Vieną anarchistų keletas po- 
licijantų šaudydami vijosi 
keletą kvartalų ir sugavę ji 
stebėjosi, kaip jo nenušovę, 
nes i ji visai iš arti buvo pa
leista tiek daug šūvių. Pa- • 
darius jo drabužių reviziją 
pasirodė, kad po drabužiais 
jis turėjo apsivilkęs šarvus ir, 
todėl kulkos negalėjo per, 
juos pereiti.

Kaip jau minėjau, susido-' 
mėjimas šiuo anarchistų žy- ’ 
giu Argentinoje dabartiniu 
laiku labai didelis. Gal ne 
vienam kils klausimas, kaip 
žiuri Argentinos visuomenė 
i anarchistų žygius. Į tai sun
ku atsakyti, nes dabartiniu; 
’aiku spauda suvaržyta ir' 
laisvai negali pareikšti savo ! 
nuomonės, o atskiri asmens! 
nenori sakyti kas ką mano.! 
Paskutiniu laiku visos parti
jos. išskyrus fašistinius kon
servatorius, reiškė didelius 
protestus dėl karo stovio ne- 
nuėmimo, o anarchistų žy
giai tai ir yra savo rūšies 
protestas prieš karo stovi, 
nes kol nebuvo karo stovio, 
nebuvo girdėti ir tokio tero- i 
ro iš anarchistų pusės. Tik; 
ivedtis karo stovi prasidėjo 
bombų mėtymas ir visoki a- 
tentatai. Todėl 
lalis prijaučia 
žygiams.

Argentinoje
laiku padėtis gana rimta. 
Socialistų partija buvo su
maniusi surengti didžiuli 
mitingą ir iš to mitingo eiti 
visiems pas respublikos pre
zidentą ir prašyti, kad jis 
nuimtų karo stovi ir kuo 
greičiausia paskirtų visus 
inkimus imtinai iki prezi

dento rinkimų, nes pagal pa
skutini vyriausybės parėdy
mą rinkimai paskirti tik lap
kričio 8 dieną ir ne visi: pre
zidento rinkimai nepaskirti. 
Prie minėto mitingo rengi
mo buvo prisidėję visos par
tijos, išskyrus, žinoma, val
dančią fašistų partiją, bet 
vyriausybė šio mitingo ne
leido ir socialistų sumany
mas nuėjo niekais.

K. Dailidonis. 
Buenos Aires.

i 
t

visuomenės 
anarchistų

dabartiniu

TRAUKINIO KATAS
TROFA STYRIJOJ.

Iš Vienos pranešama, kad 
eidamas iš Romos greitasis 
traukinys su žmonėmis Sty- 
rijoj susikūlė su prekių trau
kinių. Vienuolika vagonų iš
šoko iš bėgių ir suvirto vieni 
ant kitų, šitoj nelaimėj 12 
žmonių buvo užmušta ant 
vietos, o 42 sužeisti, iš kurių 
taipgi ne vienas gali da mir
ti. Keli vagonai buvo sutriu
škinti į šipulius.

*

*

*

NUSIGINKLAVIMAS.
Sveikas, mylimas pilieti! 
Aš ir vėl su savo yla.
Daug kas naujo yra sviete, 
Nors aplinkui lyg ir tyla. 
Nekalbėsime mes niekų, 
Jog Barbora keikia Oną, 
Kam ji vedanti i grieką 
Jos meiluti vyrą Joną.
Nors tas Jonas pasisukęs 
Bobų tarpe audras verčia. 
Bučiau aš visai padūkęs. 
Jei tik tokius niekus sverčia. 
Yra sviete daug dalykų. 
Keistesnių nei Jono baikos. 
Vienas Fordu štai paliko, 
Kitas vekseliais tik laikos. 
Nesulygnsime svieto.
Kol maitins žemelė žmogų! 
Vienas didis kumščiu kietu 
Kitą traiško sau kaip uogą. 
Skelbia taiką Hendersonas, 
Kol kitus jo šūkiai liečia. 
Bet nuskendo “Paseidonas“... 
Verkit. Anglijos piliečiai. 
‘■Rojų’’ žemėje Įkūręs 
Rusas balsiai skelbia taiką. 
Bet po vienrage kepure 
Miliūnus vyrų laiko. 
Tušti žodžiai apie meilę, 
Lengva svietui miglą pusti, 
O slapta galąsti peili 
Ir silpnesnio kailį skusti... 
“Mes supuvusiai Europai 
Pakurensim karštą pirtį, 
Kad galėtų kominterno 
Tikslą ir planus patirti”.... 
Vokietys ir tas nerimsta, 
Nors jau baigia licituoti, 
Nors kasden į vargą klimpsta, 
Leidžia juruosna šarvuotį. 
Kaipgi atsiliks prancūzas, 
Ar žiopsuos smarkus italas? 
“Jei visi nusiginkluosim. 
Bus saugumui musų galas.” 
...Mano patrankų granatos 
Specialiai dėl buržujų. 
Mano naujas aparatas 
Su bacilom ir su dujom... 
Mano kaip strėlė torpeda 
Purkščia ugnį saulės karščio. 
Mano vaistas kaulus ėda. 
Pas mane nuodų kaip barščių. 
Mes dėl malonumo galim 
Savo naudai pasitarti.
Ką užplakt taikos šakelėm, 
Ką paleisti, ką pakarti.
Juk ir lenkas prie botago ~ 
Prisirišęs baltą skarą... 
Nors ir pučia taikos ragą, 
Ruošiasi skubiai į karą, 
Net Mariškas, Zoškas, Vandas 
Poligonan šaudyt veda.
O tuo tarpu leidžia gandą, 
Jog taikos raktelį rado.... 
Liaukis, gerbiamas pilieti, 
Plepamos ramybės laukęs. 
Reikia tau paklausinėti, 
Kur parduoda dujų kaukes.

S. Laucius, j

KUR TIKRAS PAVOJUS.
“Viename 

oro gali but bilionai bakterijų, 
sako vienas profesorius 
dėlto yra žmonių, ką nori dau
giau oro.

kubiniame coliuje

is. Ir vis

i

NORI VARDĄ PAKEISTI.

Teisėjas.— Tamsta nori pa
keisti savo pavardę iš Kugelma- 
no i Childs. Ar turi tam kokią 
priežastį?

Kugelmanas.—Niu. ponas tei
sėjas, musų visi šaukštai ir pei
liai turi tam Childs vardas...

i
PASAULY NĖRA NIEKO 

NAUJA.
I

puošusios, o ji viena nusku
rusi. Nutariau aš ją išrėdyti, 
kaip kiekvienas padorus 
plėšikas savo mylimąją. Te
gu, manau, žino, kad Jockus 
turi širdį ir nesigaili.

“Visą sąvaitę galvojau, kur 
čia geriau pataikius. Nueiti 
ką nors papiauti ir atimti, aš 
kiekviena proga galėjau. 
Bet gailėjau žmonių. Kam 
bereikalingai tas kraujas?

“žmonės užrodijo netoli 
Onos gyvenantį turtingą u- 
kininką. Pasakė kur guli pi
nigai, visą grįčią nupasako
jo- Pasiėmiau porą žmonių 
ir dvyliktą nakties įsilau- 
žėm i vidų. Įeinam— nė gy
vos dvasios. Užsidegame 
lemputes. Bernas laiko ran
koj kirvį ir dreba. Vienas 
mano draugų be reikalo 
pakštelėjo jam į galvą. Einu 
Į kamarą, o ten, prisispau
dusi Ona prie senio dreba ir 
dantimis kalena. Tai matot 
kokių atsitikimų būna gyve
nime! Man net akyse paža
liavo. Tai tu, manau, rupū
že, šitaip. Aš dėl tavęs jau 
ne vieną žmogų nuskriau- 

[ džiau, miške drebėjau alka
nas kaip šuo, svajojau tave į 
Ameriką išsivežti, o tu su se
niais po kamaras? Man už
virė širdis. Suspaudžiau 
brauningą.

—O tu ko čia?
Ona išbalo kaip varškė, 

net jos akys pabalo.
—Aš... a... puodynės atė

jau.
—Žinom mes tas puody

nes. Klaupkis!
“Pirmas pradėjo verkt se

nis. Jis maldavo palikti ji 
gyvą, rodė man savo paslėp-_____
tus pinigus. Paskum ėmė! NoJ.e"

*.- • r> *. - j gyvinus, kūne gyvecypti ir Ona. Bet as dovano- na išsimėtę po visų žemės kamnolj? 
ti negalėjau. Kas tokiai ra-P J ... , .... savo arkoj sutalpinti? Is kur err.<ar
ganai galėtų dovanoti. tiek vandens, kad visų žeme apsem 
Kiekviena^ vyras, ■ jei y’u*-4 Nojaus šeimynos galėjo atsirasti • be valgio žmogų* silpsta? 
DUVęS mano vietoje, butų po tvano juočveidžiai, raudonveidžiai 
juos nušovęs. Ir aš taip pa- ■.« veislių žmonės? šitie ir 
j ti-1 A. ! kitų klausinių, i kuriuos necah atsadariau. Tik SU ceremonijom. 1^ jokia kunigas, yra nuosakiai ii 
Pirmiausia prie jų pastačiau aiškiai išdėstyti stam veikale. Knyg*

, . X. - J . be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
oarorvha ir įseian laukan tasfkas sa’.anys - tai naujas kunigų

argumentaa griūva. Mokslas
' mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............ .................-..........  ***
Amerikos Macoch**- — Arba kaip ka

talikų kunigas ITans Schmith paplo
vė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...........................1®®-
Konigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepaty.’tės istorija, pasekmes ir jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukterjs ir mylimosios nepapultų i 
toki* kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovmsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferd'mand de Samogitia................. 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, darinnin- 
kams. šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J. Laukte. Chica
go. III. 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta ........................................$3.90
Sodabzmo Teori ;a, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parooo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės but pakeistas kapi- 
taliznnąa. Kaina ...••••••••••• 25c. 
socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m......................... $2.06

“Jsaaystėa Karitis.** Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar

pavičiui, ir Susižiedavimaa Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. S. 8.” arba AHubinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir gena perstatymui Kaina .... 15c

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja i 
moters ir 6 vyrai

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

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kay- 
gato^jė. Kaina

Lengvas Bodas Umoktt AaghskaL
Rankini reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ti knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekviena* 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet ėie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, vas barzda
skutį pas kriaučių, ir tt. Su fonetišką 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas Pusi. 95...................... »3e.
tini ir žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žilojo senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civili.-avo- 
si Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir motei ų. Pagal Ė. įtek- 

f- iiu parašė Z. Aleksa. So. Eoatur., 
. 25c. | Mass., 1912 m-, pusL 63.................. Me.

MMMsteL Tragedija trijuose aktuose.;

. rėkta. Jote nurodoma 1-aip žatoaėa 
j paikai tiki į visokius prietaru, 
burtus irti.................................
Llesvių teisyną Istorija Jaftavičlasa

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno- 
lietuviai gyveno, tai perskaityt ši

tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
tarėjo daug pačių, o žmonos po kelis 

knyga. Su paveikslais, Paraše Z. 
Alekna. .......................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodai Ai Netariu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi................

Kur Musą Bočiai Gyvens? — Arta 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai p*- 
mekiaauti Pareis Z. Aleksa. 76 p.

Stabmeldiška Lletsva ii Artimas Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda ii 

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

Biblija Satyroje. — labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiai* j vairius nuo 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs *te 
knygą niekas nesigailės. 382 pus 
lepiai. Kaina ............................  $1 M

Kaip Senovės Žmonės Perrištatydava
Sau Žemę. — Labai įdomus senovėj 

filosofų daieidimai apie žemė? į.švaiz 
dą. Pagal daugel; autorių pareš* 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ji 
virkščias Mokslas arba Kaip Atara 
do Kalbos.“ Paraše Z. Aleksa 
40 pusi...................... . ................
Delko Reikia Žmogui Gert ir Vslgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys kok* 
....................... ? Delko 

_...................................... Ir uelkc
' vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lyką? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mu* 
Kaina ..................  l*e
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Mst::laitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimu para
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 03...........................  25c
Lietuvos Respublikos Istorija ir Že»- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėme ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žcmlspū 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
ir kaip šalis yra padalyta ; apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taiko* sutartis »su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $i .96 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.M
Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Levr
Wallace. 472 pusi..........................$2.0*
Amžinos Dainoa. šioj knygutėj telpe 

44 geriausių Jovaro dainų. Jo* tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, tain ir susirinkimuose 
Pusi. 32...........................................ISe
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė stiaips- 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.................................ŽSe.

Veikalas perstata nužudymų caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
Sa Boston, 1913, pusL 61............... 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
Mmae užima apie 2 valandas. .... 26c. - 
ri-Į fl Prie ftvieeoe. Vieno akto vaiz- Į *7™*. Labai‘užimanti ir paniekinanti 

delis ir monologas Našlaite. Parašedalis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 na, pusi. 23...............................10c.
“Salamėja,” arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
trinko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ......................................... Mt

Džian SpyčIaL — Ir kito*
fone*. Daugiau juokų, negu Amen 

toj munšaino. Šioje knygoje telpa ne» 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
citraIhėjimai, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................2S<
Monologai ir Deklamaef joa. šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
rtetiškoi ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boeton, 1914 m.,................ 25c.
Apie Dievą, Velnią, Daugų Ir Praga 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijoe prietarų naikintojas. 72 
puslapiu . ........... . ...........................

Ar Buvo Vfaeotiuas Tvanas? — Ka*t 
....— —surinkti į kelias die

v • neit Tanuti'Sj —^.uv, «.<•%* *.•<**, ~ . ....
4eJ butu Kur t*® vanduo dabar yra? Kaų • nemokša. Bet delko gri noria?

Knio, « čfkiTnvnoK c*aleio atsirasti ! he valcrio žmoenis silrsta ? 1

sargybą ir išėjau laukan ap
sidairyti. Buvo ramu. Du šu- 
nės gulėjo su išputusiais 
pilvais- Grįžęs liepiau juos 
abu pasodinti už stalo. Susė
do abu ir žliumbia: Parėkit, 
manau sau, gana prisidžiau
gei. Paskum nudraskiau va
zonus, supyniau vainiką ir 
uždėjęs jai ant galvos, stuk
telėjau per petį:

—Reikia jus suženyt.
“Seniui vietoj maniškos, 

užnarinau ant kaklo rankš
luostį, kad net jo akys ant 
kaktos išvirto.

—Na, o dabar juokitės — 
surikau.

—Juokitės, rupūžės, —sa
kau, ir paleidau abiem po 
šūvį.

“Pinigų neėmiau. Tegu jie 
, pasiunta, pamaniau, rasiu 
kitur.

1 “Miške tupėjau tris dienas, 
kol juos vežė laidot. Eiti lai- 

šįryt laikraštis (joį-j bijojau, bet man buvo 
pikta, kad važiuojant pro 

nauja. Vis tie mišką, neiškenčiau į juos ne- . . . . - . - - n

‘Sekmadienis”.

Jisai.—O ką
rašo?

Jinai.—Nieko
patys seni dalykai, tik jie atsi- paleidęs akmens- 
tinka vis kitiems žmonėms. ( *r~

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

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

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

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

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

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

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

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

“MARGUTIS” yra mtnikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintėlis dainų su gaidoms žurnalas, visam lietuviškam 
pasauly. - - * t

------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------- ■■■....■.....T TT
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PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. * Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
| (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VAIZDAS IS ŠILKO DARBININKŲ STREIKO.

VILNIUJE SUŠAUDYTAS 
LIETUVIS APKALTIN

TAS ŠNIPINĖJIMU.
Lenkų laikraščiai prane

ša, kad šeštadienį, liepos 18 
d., Vilniuj karo teismas nu
teisė mirti pirmojo legionie
rių artilerijos pulko puskari- 
ninką Šimkūną už šnipinėji
mą Lietuvos naudai.' Spren
dimas buvo įvykdytas tą pa
čią dieną, t. y. šeštadienį po 
piet, kaip tik buvo gautas 
atsakymas iš prezidento, 
kad jam mirties bausmė ne- 
dovanojama. Tas atsaky
mas Šimkūnui buvo praneš
tas telefonu.

Šimkūnas tautybės buvo 
lietuvis, gyveno Švenčionių 
apskirty. Jis baigė 5 kl. mo
kyklą i iki šiol buvo laiko
mas pavyzdingu kareiviu, 
šnipinėti jis pradėjęs tik 
nuo šių metų liepos 10 d. Sa
vo pranešimus apie lenkų 
armiją jis siųsdavęs savo pa
žįstamam, gyvenančiam pa- 
linijo zonoj. Tas pažįstama
sis žinias perdavinėdavęs to
liau. Šimkūnas jokio atlygi
nimo už šnipinėjimą negau
davęs, išskyrus 5 zlotus, už 
kuriuos jis pirkęs pašto žen
klų. Laikraščiai pažymi, kad 
jis buvęs idėjinis šnipas.

Tie patys laikraščiai pra
neša, kad Lukiškiuose su
imtas ir pasodintas į kalėji
mą Šimkūno bendras Naidu- 
nas.

Laikraščiai pažymi, kad 
Šimkūnas paskutinėmis savo 
gyvenimo minutėmis parodė 
daug susivaldymo. Prieš su
šaudymą jis rūkė pipirosą ir 
ramiai žiurėjo, kaip jam ka
sė duobę Antakalnio kalėji
mo kieme, kur sprendimas 
buvo įvykdytas. Prieš tai 
Šimkūnas įdavė karininkui 
pakietą laiškų savo gimi
nėms.

GUDRIAI APVOGĖ VIL
NIAUS PIRKLĮ.

Šiomis dienomis vienas 
turtingas Vilniaus krašto 
pirklys, grįždamas greituoju 
traukiniu iš Varšuvos į Vil
nių, pergyveno šitokį nuoty
kį. Į tą patį skyrių, kur jis 
važiavo, vienam tarpstoty į- 
sėdo senio lydima elegantiš
ka ponia. Po kurio laiko se
nis užmigo, o pirklys pradė- 
o kalbėti su ponia. Besikal- 
>ant ponia pavaišino pirklį 
japirosu. Papirosą išrūkęs, 
kirklys pajuto, kad jam gal
va svaigsta, ir jis netrukus 
<ietai užmigo. Pabudęs prie 

Gardino, jis rado skyrių tuš
čią. Savo kišenes jis taip pat 
rado tuščias — iš jų dingo 
stambi pinigų suma dole
riais ir zlotais. Kaltininkė 
šiomis dienomis buvo suim
ta. Pavogti pinigai pas ją 
atrasti neliesti.

3Į
Streikuojantjs šilko darbininkai Patersone. N. J., susirinkę ties dirbtuve šaukia dirbančius 

savo draugus mesti darbą.
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VOLDEMARO TEISMO 

SUDĖTIS-
Mus informuoja, kad

VESTUVĖSE PASISKER- 
DĖ JAUNOSIOS BROLIS.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo Marytės Gecevičaitės prof. Voldemaro byloj ka- 
vestuvės, kur svečiams besi-1 riucmenės teismas posė- 
linksminant, nei iš šio, nei iš'džiaus šitokioj sudėty: pir- 
to, ėmė ir pasiskerdė jauno-; minink.—gen. _šniukšta, na
šios brolis, Juozas Gecevi- riai — gen. 
čius.

Visi buvo linksmi, tik kai gintas ir pulk. Banys, 
cada jaunoji pravirkdavo- tins I— --------

AUDROS GRIAUNA NA
MUS IR NAIKINA JAVUS.

Papilės valsčiaus ribose 
siautė smarki audra su per
kūnija, kuri sugriovė dau
giau kaip šimtą trobesių ir 
sudegino vieno gyventojo 
klojimą. Daugiausia nuken
tėjo Sitkūnų, Smaliečių, 
Kubilių ir Sauginų kaimai. 
Liepos 16 d. apie 16-17 vai. 
ėjusi per Skapiškio, Pandė
lio ir Panemunio valsčių ri
bas audra sugriovė daug 
daržinių, nukėlė gyvena
miems namams ir tvartams 
stogus. Audra ėjo per tuos 
valsčius link Svėdasai. Pa- 
vvžonių km. sugriovė pil. 
Sėdžio Antano daržinę .ir 
užmušė joje buvusį jo sūnų, 
6 metų amžiaus. Audra be 
sugriautų trobesių daug iš
gadino javų. Audra buvo 
sugadinusi ir telefono lini
jas.

GAISRAS MAŽEIKIUOSE.
Apie devintą vai. ryto 

Mažeikių gyventojus sujudi
no sirenų kaukimas. Iš Šiau
lių gatvės kilo stulpas durnų. 
Žmonės nubėgę gaisro vie
ton rado jau gerai liepsno
jančius sandėlius. Pučiant 
stipriam vėjui, ugnis įsisma
gino ir ėmė šokinėti ant ap
linkinių trobesių. Gaisrinin
kai atvykti suvėlavo, nes nė
ra nuolatinės dežuruojan- 
čios komandos, todėl ugnis 
plėtėsi vėjo greitumu. Gais
rininkams atvykus situacija 
nepagerėjo, nes šie blaškėsi 
be reikalo lyg panikos pa
gauti. O ugnis vis didėjo, be
matant du sandėliai baigė 
degti, o kiti aplinkiniai trys 
trobesiai liepsnojo. Atvykus 
visiems gaisrininkams su 
mašinomis ir paleidus jas į 
darbą, gaisras dalinai buvo 
sustabdytas ir išvengta di
desnio pavojaus. Subėgusi 
minia padėjo gaisrininkams 
gesinimo darbe ir palengvi
no aplinkiniams gyvento
jams gelbėti daiktus. Per 
gelbėjimo darbą daug daik
tų sunaikinta, sulaužyta ar 
pavogta. Ypač nuo vagilių 
nukentėjo Petrauskienės ba
tų parduotuvė. Keli vagiliai 
sulaikyti.

Gaisrą gesinti buvo atvy
kusios aplinkinių miestelių 
komandos su mašinomis. 
Per gaisrą sudegė penki tro
besiai su visu turiniu, nes 
nieko arba labai mažai spė
ta išgelbėti. Labiau nukentė
jo “Autociklo” dirbtuvė, ku
riai sudegė daug įrankių, 
automobilis, motorciklas, 
Įvairių mašinų dalys ir k. 
Yra ir sužeistų. Gaisro prie
žastis aiškinama. Nuostoliai 
dideli, trobesiai apdrausti 
nebuvo.

SUĖMĖ ANTRĄ ARKLIA
VAGIŲ GAUJĄ.

Balandžio mėnesyje pla
čiai buvo rašyta, kad polici
ja Panevėžy išaiškino didelę 
arkliavagių gaują, kur šios 
gaujos 11 dalyvių buvo su
laikyta.

Teko patirti, kad šiomis 
dienomis Šiaulių policijos 
valdininkai ir vėl panašią 

Kunigas Ruseckas guldą-■ gaują išaiškino Mažeikiuo- 
mas atsargiai pasidėjo antise.
stalo brauningą, tai vagis ir ; Žinomas arkliavagis ži-; 
tą brauningą Įsidėjo į kiše-! deika Zigmas, jo sugyvento- 
nę. Be to, kambary buvo i įa Šulcaitė Anelė, ir Gins- 
jraloto Grigaičio Gedimino į burgąs, kurie policijos jau 
ordenas; vagiui Gedimino! buvo ieškomi, yra suimti, 
ordenas patiko ir jis jį pasi-{ Sąryšy su šios arkliava- 
ėmė. Įgystės išaiškinimu, suimti ir

Vagiui vaikščiojant po | šie sandarbininkai: Kontora 
kambarį, kunigas Ruseckas jChonelis, Vaičius Ignas ir 
ar nejuto, ar iš baimės ne ju-j Zlotą Dovydas. Visi jie kal- 
dėjo. Įtinami vogtų arklių supirki-

Pas kun. Rusecką buvo i nėjime.
Panemunės pavasarininkui Pažymėtina, kad Šulcaitė 
iždas. Tai dabar pavasari-1 beveik visose arkliavagystė- 
ninkai susirūpinę, ar ne bus' se, kurių jau išaiškinta apie 
tik ir jie dėlto vagies žygio 11, su Žideika dalyvavo kar- 
nukentėję. tu. . *

Spėjama, kad ši vagystei Suimto jr darbavo-
Panemunės klebonijai pada- si: Kauno, Šiaulių, Mažei- 
rė nuostolio apie 16,000 lt Ikių, Raseinių ir Kėdainių 

----------------- japskričiuose- Arkliai buvo 
PLĖŠIKAI VIRBALYJE, {parduodami už pusę kainos

Liepos 17 d. pabėgęs ka
linys Strungys Juozas su ki
tu nepažįstamu asmeniu į- 
lindę per langą Virbalio 
mieste į pil. Okanovskio 
Chackelio kambarį ir, įėję į 
miegamąjį kambarį, su re
volveriais rankose ir prisi
kėlę Okanovskį ir jo žmoną 
Indą, atėmė iš jų 550 litų pi
nigais, sidabrinį laikrodį, dv 
vekselius 200 ir 500 litų su
moms su Okanovskio* Ghac- 
kelio parašais, įvairių vyriš
kų ir moteriškų rūbų ir mais
to produktų. Piktadariai, iš
buvę Okanovskio name apie 
45 minutes, pabėgo.

APVOGĖ A. PANEMU
NĖS KLEBONIJĄ.

Nakties laiku Aukštosios 
’anemunės klebonijoje atsi- 
ankė vagis.

Vagis įlipo pro atdarą 
klebonijos langą ir pradėjo 
šeimininkauti: pasiėmė apie 
2 ir pusę tūkstančio lt., ko
lekciją dolerių, senų rusiškų 
auksinių pinigų maišelį.

tu.

paminėtiems sandarbinin- 
kams, kurie juos išgabenda
vo į Latviją. Keli arkliai jau 
ir Latvijoj surasti.

Visi aukščiau išvardyti 
asmenys su kvota perduoti 
Šiaulių I nuov. Teismo Tar- 
lytojui.

VESTUVĖSE ŠEIMININ
KAS ŠAUDĖ NEKVIES

TUS SVEČIUS.
Nemaniunių valč. Sipolių 

km. vestuvėse pas pil. Pa
čiaušką Juozą susirinko ne
kviestas to pat kaimo jauni
mas. šeimininkas nekviestus 

-paprašė išeiti. Visi išėjo, pa
siliko tik Grabeckas Vincas, 
kuris atsisakė išeiti, kaip ar
timiausias kaimynas. Tada 
Pačiauskas su savo dviem 
sūnumis Grabecką iš buto 
išvarė. Tuo laiku esantieji 
bute du šauliai, Majauskas 
Juozas ir Maslauskas, iššovė 
iš revolverių. Kilus trukš- 
mui, šeimininkas Pačiaus
kas, išsitraukęs medžioklini 
šautuvą, paleido tris šuvius 
į pašalintą kieman jaunimą.

NUSIŠOVĖ JAUNUOLIS.
Zarasų priemiesčio Petru- 

niškių gyventojas Jonas Du
bauskas, 20 m. amžiaus, su 
savo seserimi Zinaida buvo 
išėjęs į mišką uogauti. Po 
kiek laiko jis seserį paliko 
ir sakėsi einąs į namus atsi
nešti puoduko uogoms sudė
ti, bet iš namų negrįžo. Se
suo nesulaukdama taip pat 
parėjo namo, bet jo namuo
se nerado. Tik vėliau, pra
dėjus jieškoti, rastas prie 
Baltos ežero nusišovęs iš re
volverio. Dukauskas sirgo 
nervų liga, tad manoma, kai 
dėl to ir nusižudė.

DEGTUKU FABRIKE UŽ
MUŠĖ DARBININKĄ.

Liepos 20 d. degtukų fab
rike “Uran” elektros srovė 
užtrenkė darbininką Sek- 
moką Petrą, 27 metų am
žiaus. Užmušimo priežastis 
— neizoliuota lemputė, ku
rią užmuštasis laikė rankoje, 
valydamas fabriko garinį 
katilą.

BESIMAUDYDAMI. 
PRIGĖRĖ.

Liepos 14 d., besimaudy
damas Nemune, prigėrė Jo
nas Dovydaitis 13 metų am
žiaus, iš Vilkijos miestelio.

Ties Kaimelio kaimu, Ki
dulių valse., prigėrė Palan- 
kinės kaimo gyventojas Pik- 
šilingis Jonas, 19 metų am
žiaus.

SUDEGĖ TRIOBOS IR IN
VENTORIUS.

Liudvinavo valse. Gulbi
niškių km. nuo nežinomos 

t ___ _ priežasties sudegė pil. Pli-
Pirmu šuviu nušovė Jarus- kaičio Antano kluonas, tvar- 
kevičių Joną, apie 20 metų tai ir įvairios ūkio mašinos, 
amžiaus, o antrais dviem šu- {Nuostolių padaryta 45,000 
viais sužeidė du Jareševi- litų sumai. Tvartai apdraus- 
čius ir artimiausio kaimyno ti apdraudimo draugijoje 
sūnų Kačiauską Joną. 28,300 litų sumai.

MOTERIS PERŠOVĖ VA
BALNINKU TEISĖJĄ.
Vabalninkuose šiomis 

lienomis buvo peršautas iš 
•evolverio taikos teisėjas 
Laueius. Jį peršovė moteris 
žardu Vizbarienė, kuri buvo 
pašėlusiai į Laucių įsimylė
jus.

Vizbarienė turi savo šei- 
*ną, vyrą, tačiau palikus 
■uos ji savo meile atakavo 
Laucių, kurio likimą ir kar
jerą ji visai suardė. Meilės 
ragedijos finalas — Vizba
rienė kalėjime, o Laucius li
goninėj.

KAIP BIRŽŲ ŪKININKAI 
PLĖŠIKUS GAUDĖ.

Biržų valse. Parovėjoj 
naktį nežinomi piktadariai 
išplėšė p. Gražinio krautuvę 
ir p. Vegio alinę. Pavogė 
700 litų pinigais ir daug į- 
vairių daiktų. Rytą nuken
tėjusieji pradėjo plėšikus 
sekti. Pėdsakais nusekė iki 
Vinkšininių kaimo krūmų. 
Čia pėdsakai prapuolė. Se
kusieji paklausė piemenų, 
ar jie nematė nepažįstamų 
vyrų. Šie pasakė matę du 

! vyru nešinu maišus. Tą patį 
{patvirtino moterys.

Netrukus vienas sekusis 
rado krūmuose du vyru: vie
ną miegantį, kitą'sėdintį.

—Ko čia sėdit? —paklau
sė nepažįstamuosius-

—Tylėk! —sušuko sėdė- 
jusis ir atstatė brauningą.— 
Jei netylėsi, vietoj mirsi.

Ūkininkas prižadėjo tylė
ti ir ramiai atsitolino. Paėjė
jęs sėdo ant ganykloje bu
vusio arklio. Apie “radinį” 
pranešė Vinkšninių kaimo 
ūkininkams. Šie nieko ne
laukdami šautuvais ir dal
giais apsiginklavę, apsupo 

' krumus. Plėšikai matydami, 
; kad gali būti riestai, prasi-, 

veržė pro menkiau ginkluo
tus ūkininkus ir leidos bėgti 
girios link. Ūkininkai vijo-, 
si. Netoli girios kelią pasto
jo kiti ūkininkai apsiginkla
vę šautuvais. Įvyko susišau
dymas. Vijusieji ūkininkai 
artinosi. Plėšikai pamatę, 
kad išsigelbėjimo nebėra, 
pasidavė. Ūkininkai surišo, 
gerokai apkūlė ir perdavė 
policijai-

Plėšikai kilę iš Biržų mie
sto. Paskutiniu laiku kalėjo 
Šiaulių kalėjime. Iš kalėji
mo pabėgę sumanė pasilink
sminti. Ir linksminosi. Krū
muose rasta daug tuščių a- 
laus butelių, dešrų ir kitokių 
“baliaus” liekanų.

I

PASIKORE PILIETIS.
Žagarės mieste rastas pa

sikoręs Šukys Kazys, apie 
70 metų amžiaus. Spėjama, 
kad pasikorė dėl skurdaus 
gyvenimo.

'OI

Tamašauskas, 
pulk. Poueliučka, puik. O- 

L “ ~ _ • Kal-
‘ i kariuomenės teismo 

Sėt taip turi būti. Juozas,— {prokuroras gen. Vimeris. 
vardas nusižudžiusio,— taip | Prof. Voldemaras pasiun- 
pat linksmas buvo. Pritruko tė kariuomenės teismui pra- 
degtinės. Visi sudėjo po bis- šymą, kad jam leistų keletą 
ų, kad galėtų du litrus nu-‘savaįčių prieš teismą atvyk- 
pirkti. Juozas sėdėjo prie ti į Kauną 
staliuko ir kaž ką rašė. O bu-į Kaip patyrtme teismo
vo geras vyrukas, seserims'sferos£ n€igiama{
nupirko sukneles ir kitokių ; šį prašvmą. Galimas daik- 
drabuzių, kokių reikia ves- į^ prie tem tikrų są- 
tuvems. Vestuvininkai ger- Įy^ų prof. Voldemaro pra- 
fa.TVI degtinę dainavo: ne- gyn^g }>us patenkintas.

dinas, jaunavedžiams rei-! Sakoma, kad teismo pro- 
kia pasibučiuoti. Pasibu- ceso m.etu prof- Vordema- 
čiuoja. Pasikartoja antrą ras. apsigyvens pas savo gy- 
kartą ta pati dainelė. Juo- ?ėją pns. adv. Nargelavi- 
zas juokdamasis sako: “aš C1M-_________________________
pasaldinsiu” ir staiga išsi-1 
traukė peilį ir., suvarė iki 
koto į kairįjį šoną. “Likit 
sveiki, gerbiamoji publika”, 
pasakęs ir kritęs. Vestuvių 
kambary neapsakoma pani-
ka. Atvykęs policininkas smarkaus šūvio, sugrąžina girdėjimą 
konstatavo: “negyvąjį, pul- A___ n,____
sas nemuša - Tie žodžiai dar 
pabaisino nuotaiką. Motina 
apalpo. Ją pasekė dukterys. 
Greitosios pagalbos automo
bilis jį išsivežė negyvą.

Velionis buvo da jaunas ir 
rimtas vaikinas. Degtinės 
negerdavo. Gyveno prie mo
tinos, turėjo da vieną brolį 
ir dvi seseris.Viena sesuo da
bar ištekėjo, ir jos vestuvė
se jisai nusižudė. Kodėl jis 
taip padarė, niekas nežino. 
Gal nepatiko jam, kad sesuo 
tekėjo, o gal negalėjo pakel
ti vestuvninkų girtuokliavi
mo.

rei-!

KURTUMAS 
PRAŠALINTAS

Jei apkursti arba blogai 
girdisi nuo slogos, ūži
mo galvoje, influenzos, 
skariatino, netobulų au

sų būgnelių, didelio sutrenkimo arba

Užplūdo žiurkės.
Šiaulėnų (Šiaulių apskr.) 

ūkininkai skundžiasi, kad 
juos anipulė žiurkės, kurios 
masiniai piauna viščiukus, 
žąsiukus ir kitus smulkius 
naminius gyvulius. Visos 
priemonės nuo žiurkių apsi
ginti nieko negelbstinčios.

Wil«on Ausų Būgnelius
Jie nuolatos vartojami daugiau kaip 
38 metai, šimtų tūkstančių per visų 
pasaulį. Tūkstančiai žmonių, kurie 
blogai girdėjo arba turėjo užima gal
voje, džiaugiasi, pasikalbant su savo 
draugais, eina į bažnyčių ir teatrus. 
Jie yra smagus, telpa ausin ir visai 
nesimato, nėra dratų, baterių, nei 
galvos dalių. Jie nebrangus.

DOVANAI KNYGA nuo apkartimo 
ir pridėtais dėka vonių laiškais nuo 
daugelio vartotojų su pranešimais nuo 
paties išradėjo, kuris pats buvo kur
čias daugiau 20 metu, bet dabar girdi.

NAUJAS KALĖJIMAS —8 
MILIJONAI LITŲ.

Atitinkamai sudaryta są
mata numato, kad pastaty
mas naujų centrinių Lietu
vos kalėjimo rūmų kaštuos 
8,000,000 litų-

1
17 ŪKININKŲ LAUKIA 
PASIUTIMO LIGOS.
Viename kaime netoli Ve

liuonos pasiutęs šuo apriejo 
17 vietos ūkininkų. Daugu
ma ūkininkų nesiskiepijo,{ 
manydami, kad šuo nebuvo 
pasiutęs. Tačiau Kaunan bu
vo atvežta aprieta jauna 
mergaitė, kuri pasirodo su
mirgusi pasiutimu. Toks pat 
likimas laukia ir kitų aprie-^ 
tujų.

I 
n

1 SESIAS DIENAS PER OKEANĄ! 
Tnmpfaasia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Latrais, 
FRANCE—Aug. 22 (Noon) Sept. 8 (5 P. M.)
ILE DE FRANCE Aug. 26 <-i p.m.) Sept 11 (7 p. m >
PARIS Sept 2 (io p.m.) Sept 19(3 p. m.)
Trnmpiausia gelžkelio kelionė per Francu z i ją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur modemiški parankamai. Išsigėnmas ir 
šauniausia Francuzų valgis, žemos kainos j visas Europos dalis 

Kreipkitės pas bile autorizuotų agentų, arba
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

1

WILSON E AR DRUM CO., lac. 
827 Todd Building. Louisville, Ky.

Greičiausi 
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia trukia iš Breroerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 
COLUMBUS 
Sumažintos trečios klesos kai
nos į abi pusi dabar galėję.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentų arba
252 BOYLSTON ST.

BOSTON
NOKTI • B* M A N LLOYD

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

S173 54’ Trečia Klase I
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

V irs minėta kaina dabar galėję ant 
visu musu laivę.

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų agentus.

Hmimm-Amomcm Line
80 BOYLSTON ST.. BOSTON i

ANTRAS TOMAS {DOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadmay, South Boston, Mass.
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Į Vietinės ŽiniosĮ
Politikieriai jau reklamuo

ja Rooseveltą.
Artinantis prezidento rin-

Prie ko eina lietuviški 
komunistai.

“Keleivio” reporteriui te-'
ko patirti, kad bolševizmas Rimams. Bostono katalikiški 
tarpe vietinių lietuvių jau politikieriai jau pradėjo Te
baigia susmukti. Šiandien klamuoti New Yorko guber- 
bolševikuose didelė betvar- natorių Frankliną D. Roose- 
kė. Kiek anksčiau juos labai veltą kaipo savo kandidatą i 
negarbingai apleido susi- Amerikos prezidentus. Pa- 
kompromitavęs jų lyderis (gamintos jau ir tam tikros 
šešiapirštis Maikis ir kaž-į sadutės su obalsiu “Ameri- 
kur dingo be žinios: vėliau Ra reikalauja kito Roosevel- 
musų komunistus apleido jų . to”.
negramotnas vadas Taras- ĮCurley “oficialiai r__
ka, kuris dabar be algos d-rui Joseph Santosuosso

‘ > “Vilnies” Chi- didelės J \ _5
_ . prisipirkę zacijos viršininkui. Ši orga-

‘praperčių” patapo biznie- nizacija vadinasi “The Fo
nais ir užsidėjo “Beauty i____  ..... • •• ••
Shop”, kur visas jų komuni- 250,000 narių, 
stinis štymas tapo paverstas Rams šitie ponai niekad nie- 

ir muilą ko gero nepadarė ir nepa- 
pleiskanas darvs-

-v • •*

Kunigas nubaustas už grei
tą važiavimą.

Newtono policija suga
vo kun. Austiną P. Guiles, 
kuris dūmė automobilium 62 
mylias Į valandą- Teismas 
uždėjo jam $15 pabaudos už 
toki pramuštagalvišką va
žiavimą per apgyventas 

i miesto dalis.

PILNAS PALAIDOJIMAS $125100
~ _ IR DAUGIAU.

I šį patarnavimą Įeina Grabas. Baksas, Iškasimas Duobės, 
Kūno Globojimas, Lavonui Vežimas ir vienas automobilius. 
Tas patarnavimas tik Brocktone ir apielinkiniuose

miesteliuose.
« H. G. McGlinchey,

Telefonas 1308-R
446 Main Street, Brockton, Mass.

I

t

Pa-

Mirė “stebuklingas” 
gydytojas.

Kun. Charles Fellow 
Gray, kuris Roxburyje ture- !

I
1

jo bažnyčią ir “stebuklais 
į gydė” ligonius, pereitą ne-

Paleido 20 darbininkų iš 
Navy Yardo.

Dėl stokos darbo dar 20 
darbininkų tapo atleista iš

Išsiduoda 2 forničiuoti kambariai. 
Vienam ar dviem žmonėm. Naujai, 
gražiai ištaisyta. Klauskit “Keleivio” 
ofise. . (34)

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Me* užlaikome viaekių Valetų Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žo'ių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausia* patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tu* nuaiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekorins) 
166 DORCHESTER STUK, 

Kampas Broadvay, 
SO- BOSTON, MAS8.

T*L 8a Boston 2629, 2179 ir 2796.

Dr. J. Č. Landžius
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
496 BROADWAY,

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

Vidurių Litų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plaučių figoaa, 
Ultra-violetiniiu spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—6.

musų komunistus apleido jų to”. Viena tokių sagučių---------- 4— ...priseg£
», 

s atžagareivių organi-

gyoe ligoniui Nayy pa.
, deldięni p- > --alininkai liuosuotų yra medžio darbi-i 
i staiga mirtimi. Jo salininkai nįnj£aj * J

skursta prie “ 
cagoj. Balčiai 
44. “

nais ir užsidėjo “Beauty resters of America”. Ji turi 
Darbinin-

tikėjo, kad jis da prisikels iš, 
numirusių ir parodys dideli: 
stebuklą, bet policija “ste
buklams” nelabai tiki. Ji pa
ėmė to mulkintojo lavoną ir 
valdžios daktaras ji supiau-. 
stė.

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

Į nosini “pauderį” 
kostumieriams i 
valyti. Likas be laiko praži
lo besirūpindamas, kaip 
gauti augščiausių procentų 
už mortgičių paskolas. Kiti 
visi, kaip Januška, Stonis, 
Gustaitis, praturtėjo ir bur
žujais patapo. Savickas jau 
“retairino”, sakydamas, kad 
jam pinigų užteksią iki gy
vos galvos; jis paliko savo 
šeimyną ir išvažiavo su ko
kia tai “misuke” i fašistų 
Lietuvą poniškai gyvenimo 
dienas praleisti. "Poetas” 
Rymkus pasirengęs Rusijon išvaryta *
išvykti. Bolys išmestas is - *
Laisvės choro, užpykęs dau
giau ten nesirodo. Ir taip vi-1 
si jų tūzai nuėjo velniop.

Prie to visko prisideda 
dar ir sklokininkų smūgis. 
Nors Bimba “by hook or by 
crook” patapo “Laisvės” 
diktatorium, tečiau pritari
mo pas bostoniečius jis ne
randa. Dauguma čionai sto
ja už “senąją bolševikų 
gvardiją”: Pruseiką. Paukš
tį, Butkų, t. y-, už opoziciją.

Šiomis dienomis čionai 
lankėsi Pruseika, sakoma, 
tikslu sumobilizuoti tavoriš- 
čius didelei atakai prieš 
bimbinius. Matyt, kad bol
ševikų tarpe neužilgo gali 
kilti didelė “vainą už pilvą”. 
Jeigu kiltų tokia “vaina”, 
man rodosi, kad tuomet abi 
pusės pralaimėtų ir musų ta- 
vorišciai paliktų visiškai pa
laidais barščiais, nes darbi
ninkai galutinai pamatys, 
kad iš to viso Bimbos-Pru- 
seikos “revoliucionierišku- 
mo” yra niekas daugiau, 
kaip muilinimas minioms a- 
kių.

Kai kurie jau kalba, kad 
butų geriausia grįžti prie so
cialistų ir atnaujintomis 
jėgomis vėl išauginti buvu
sią darbininkų vienybę ir 
spėką, ir veikti kaip seniau 
buvo veikiama. Tai butų 
rimčiausias žygis. Rep.

Aukštas policijos viršinin
kas paslėpė nuo taksų savo 

$500,000 pajamų.
Federalinės valdžios a- 

gentai pradėjo tyrinėti Bos
tono policijos šmugeli. Ir 
laikraščiai jau skelbia, kad 
tie tyrinėtojai susekė jog 
vienas stambus policijos šu
las turėjo 1929 metais $500,- 
000 pajamų, bet federalinei 
valdžiai jų neraportavo, kad 
nereikėtų mokėti taksų. Už 
tokį dalyką gręsia kalėji
mas.

Paliuosavo 54 parko 
darbininkus.

Quincy mieste tapo palei
sti nuo darbo 54 parko dar
bininkai, kurių didžiuma y- 
ra moterys. Parko prižiūrė
tojų štabas taipgi sumažin
tas nuo 20 iki 10 žmonių- 
Tas daroma miesto išlaidų 
taupinimo atžvilgiu, 
rint kas gali atsitikti 
darbiais.

Darbai prie naujo 
statybos Bostone tapo sulai
kyti, nes susiginčijo tarp 
ves dvi unijos.

I

i

Reikalauja pašalint svetim
šales slauges iš Bostono 

ligoninės-
Miesto taryba padarė ta

rimą ir Įteikė ji Bostono mie
sto ligoninės viršininkams, 
reikalaujant tuojaus atleisti

Griauna Adams Square 
stoti.

Pradėta griauti eleveite- 
rio stotis ant Adams Sęuare, 
Bostone. Tai buvo senų lai
kų padaras, pastatytas iš 
didelių granito šmotų. 
Griaunama todėl, kad kliu
do trafikui, užblokuodama 
matymą automobilistams.

Giriasi išnaikinę krimina
listus.

Policijos komisionierius______
Hultmanas giriasi, kad Bos- iš ten 28 svetimšales slauges 
tonas esąs “apvalytas” nuo (nurses), kad jų vietą galė- 
stambiųjų gengsterių ir kri- į tu užimti bostonietės, kurios 
minalistų. f * 
pavykę tai padalyti papra;
čiausiu budu — atakuojant, duoda miesto ligoninės čar- 
kriminalizmo kišenių. L2__ 2__
Mitus jų bizniui kelią, pik- į čios samdyti nepiliečius dar- 
tadariai buvę priversti ge
ruoju apleisti šią apielinkę.

Ir visokis 
spaudos 
ir rašto 
patarna
vimas.

PARDAVIMUI LODGING HOUSE.
Geroj vietoj, už prieinamų kainų. 14 

ruimų, šiluma, elektriką ir visi įtai
symai. Pamatyt galima bile Gda 
11 Bulfinch Street Boston, Mass.

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

DRUKOJAMOS MASINOS

R. Ž1DŽIL NAS, 315 E st. So. Boston.

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Maaa.

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvienų daiktų gvaraatuojam.
326 W. BR0ADWAY 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 4618-W.

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Šidlausko sūnūs išvažiuos į 
Micbigano Universitetą. 
Jaunesnysis musų vaisti

ninko K. Šidlausko sūnūs 
Algirdas ruošiasi šį rudenį 
išvykti į Michigan Universi
tetą. Pernai jis lankė Col- 
gate mokyklą- Geriausio 
jam pasisekimo.

Waiteris Šidlauskas, vy- 
, . . . - o i - i u • iresnis Algirdo brolis, šimetb!P?nk!^..Sako-,dab.artln™ dirbo valdiška darbą, kaipo 
alku d’dzmma slaugių yra pajuiy sau-

kanadietes. ! godamas besimaudančius
„.. . . . . !nuo skendimo. Jis daug sy-
P.lna, apsirengusios mote- kį išgelbėjęs kitiems

rys vandeny v.dumakt,. ! b j niekam

Ketunos viduramžes mo- nįpįsa-koja ir* nesigiria.
terys buvo atgabentos East j &

n-n’nnc- t nic m O hnt 1

Sako, policijai, dabar randasi be darbo. Ši- 
■ tam reikalavimui pamatą
; ciuoaa iniesvu ligonines c<zt- 

Už-, terio taisyklės draudžian-

tono Caponės gengė, taip su
stabdytos kiniečių kovos ir 
apie 150 Įvairių nedorybės 
lizdų uždaryta.

%
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IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO. 

10 High St, Boston.
Tel. Hubbard 4422

Srutų duobėj žuvo du 
žmonės.

Srutų duobėj Cambridge'- 
uje pereitę subatą užtroško 
du vyrai. Buvo taip. Troko 
vežikas Berards norėjo iš
leisti iš savo troko seną alie
jų Į srutų duobę. Atsukant 
kamšti jis nusirito žemėn ir 
tiesiai i srutų duobę. Berard 
eravo kopėčias ir nusileido į 
duobę to kamščio jieškoti. 
Bet tuoj duobėj ant dugno 
buvo tokių nuodingų gazų, 
kad Berard tuoj apalpo. Bu
vo pašaukti ugnagesiai, kad 
tą žmogų išgelbėtų Nusilei
do vienas ugnagesys, ir tas 
susmuko. Antras ugnagėsys 
irgi apalpo. Kada juos visus 
pagalios ištraukė, tai troko 
vežikas ir pinnas ugnagesys 
buvo jau nebegyvi. Tai buvo 
ant Hadley streeto, North 
Cambridge’uje.

įį Cambridge aus teismabutin Michelsoną duktė įstojo į 
Radcliffe kolegiją.ir pastatytos po $1.000 kau

cijos už maudymąsi su vi t

I

nežiu- 
su be-

pašto

sa-

sais drabužiais vidurnakty.
Dvi jų yra senmergės iš Eve-
retto, o kitos iš Brookline.
Jas patėmijo policistas,
ris tuo laiku buvo ant
ervbos

ku-
sar-

prie Harvardo tilto.
Nesuprasdamas. kodėl jos
naktį sulipo i vandenį, poli
cistas areštavo jas ir šlapias
nuvarė nuovadom Pasirodo,
kad ne tik be drabužių, bet

Violeta Michelsonaitė
jaunesnioji
d aktoriaus

46 KeleivioV re-
duktė, šiomis

dienomis Įstojo Radclif f e
mergaičių kolegijon prie
Harvardo universiteto, kur
ji visų pirma stengsis gauti
mokslo bakaliaurės laipsni,
o paskui studijuos mediciną.
Šį pavasari ji baigė English

\Jei Nori Nupentyt I 
•Ar Pataisyt Namą Ii
i»
t

»
«

KLAUSK1TE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor St, So. Boston.
(•)

Tel. So. Boston 1396-M.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visus legalius dokuaaenti

Bandęs nusižudyti bedarbis 
pamišo.

Brocktono bedarbis Emil 
Nordstrum bandė nusižudy
ti puldamas po traukiniu 
ties Campello. Jis neteko de
šinės kojos ir tapo nuvežtas 
Brocktono ligoninėn, kur 
neužilgo pamišo. Dabar jis 
padėtas beprotnamin Taun- 
tone.

MIRĖ J. RAULINAITIS.
Bespausdinant “Keleivį” 

gavom telefonu pranešimą, 
kad mirė drg. J. Raulinaitis. 
kuris ilgą laiką sirgo ir pa
staromis dienomis vėl buvo 
priverstas atsigulti miesto 
ligoninėje. Daugiau sekan
čiame numery.

ir su drabužiais maudytis 
nakties laiku įstatymai drau
džia

Pilni pietai už kvoderį.
Vakarinėj ir pietinėj Bo

stono dalyje daugelis val
gyklų sukėlė sensaciją nu-' 
pigindamos valgį. Geri pus
ryčiai, susidedantis iš “oat- 
meal”, spirgintos duonos ir 
kavos, duodami už dešimtu
ką: pietus iš “oatmeal”, kep
to kumpio arba lašinių, vie
no kiaušinio, bulvių, spirgin
tos duonos ir arbatos bei ka
vos tik 20c. Biskį geresni 
pietus—už kvoderį. Vienoj 
vietoj “sirloin steikas”, bul
vės, sviestas, duona ir kava 
duodama už 30c. Valgis e- 
sąs geras ir jo duodama pa-'

reporteris 
kad tikrai taip yra.

Netoli Chelsea buvo už
gultos ir apiplėštos dvi jau-

High School for Girls. Jai 
dabar eina 17 metai.

Vyresnioji Michelsonų 
duktė, Regina, ima domes- 
tic science kursą.,

Paltanavičius apsigyveno 
So. Bostone.

Buvęs “Amerikos Lietu
vio” leidėjas, p- M. Paltana
vičius, apsigyveno su savo 
šeimyna So. Bostone. Jis vis 
tebėra pusiau suparalyžiuo
tas. Pragyvenimą tikisi da
ryti su pagelba vyresnės 
dukters Valentinos, kuri čio
nai atidarė muzikos mokyk
lą. Valentina yra baigusi 
konservatoriją ir muzikos 
srity yra pasižymėjusi dar
buotoja, ką ji jau nekartą Į- 
rodė gyvenant Brooklyne.

_______ Brightone nakties laiku 
Rankamai Vieno laikraščio vagys įsilaužė Į John Han- 

tyrinėjo ir suko, cock Alutusl Lifc Insuisncc 
’, kompanijos ofisą, išplėšė 

seifą ir pavogė $170.
Pereitą subatą šunes su- 

nos porelės, kurios sustoju- kandžiojo Bostone 5 vaikus, 
ios automobiliuje tamsioj Nelaikykit šunų, nes jie ne

vietoj mylavosi. Vagys atė- reikalingi mieste, 
mė visus pinigus nuo kava
lierių ir nuo jų panelių —iš
viso $237.

Sveikata

GERA VIETA PIKNIKAM
Draugystėms duodu Piknikams vie

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

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

■

317 E STREET,
(Kampas Broadvray)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyno Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Oid Colony Are^

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

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST. BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių. Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Besto, 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

■»

i
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TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinion iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygitoos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip Kad kiek
vienas aiškiai gali supranti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadvny, So. Booton, Maso.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
peter Trečiokas ir Jos Kapočunaa

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

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

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinan t į patarnavimų

Pardavimo vieta:
549 E. BROADKAY 

Taisymo vieta: ___
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MAS3.

LIETUVIŠKA 
BUCERNE 

Užlaikome geriausią tavora ir 
parduodame pigiausia kaina Mi
sos visuomet šviežio*.
Pigiai šviežią diegą—Chop Sney. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

231 BROADVVAY, SO. BO8TON.
Tetefomas: So. Boston 966L

4

PAUL’S MENS
SHOP

Didelis* Pasirinkimas 
Vyrams Drabužių.

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

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

■

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J.MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Mass. 
TeL: Richmcnd 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jang Senas Aptiekorion toj MM 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptiek*. 
Visados šviežios šaknys iš Ueta-< 

vm ir visados šviežias DislM 
galima gaut pas 

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIŪ8 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
109 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Ttfef. Ridimond 1686 

Aatiaka atdara nuo 8 iš tyto 
iki 19 vakaro.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI ,

{ >

"KELEIVIS”

•įa siųst “Money 
prastam konverte, bet reiktu * 
resų ir nepamiršt prilipint oi 2c. markų.

2*3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL, 

TeL Boulevard 8483


