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ANGLIJOJ REZIGNAVO 
DARBIEČIŲ VYRIAUSYBE

Dievas Sudaužė Kry- Ispanijoj Protestas 
žiu ir Šventuosius
Pereitą sąvaitę New Yor- i R^publikot

JĄ PRIVERTĖ PRIE TO 
AMERIKOS KAPITA

LISTAI.
Wall Streeto bankieriai pa
reikalavo sumažint pašalpą 
bedarbiams, kitaip neduotų 

paskolos.
Šį panedėlį Anglijoj įvy

ko valdžios krizis. Darbie- 
čių vyriausybė pasitraukė, o 
jos vieton MacDonaldas su
darė koalicijos kabinetą, ku- 
rin įnėjo liberalų ir konser- 
vativų atstovai. Snowden, 
Thomas ir Sankey pasiliko 
kaipo darbiečiai ir naujam 
kabinete, bet kiti išėjo.

Darbo Partijos organas 
“Daily Herald” sako, kad 
dėl šito valdžios krizio esą 
kalti Amerikos kapitalistai. 
Kaip žinia, jie nesenai pa- 

. skolino Anglijos valstybės 
bankui $250,000,000. Šitie 
pinigai jau išėjo ir Anglijos 

.bankui prisiėjo prašyti dau
giau paskolos. Bet Wall 
Streeto piniguočiai pareiškė, 
kad daugiau jie neduosią 
Anglijai nei vieno cento, 
jeigu darbiečių valdžia šelps 
tais pinigais bedarbius. Gir
di, jeLoorit paskolos, tai nu- 
kirskit bedarbiams pašalpą.

Darbiečių valdžia atsidū
rė keblioj padėty. Kirsti be
darbiams pašalpą, tai juk 
priešinga darbiečių progra
mai ir principui. Bet pasko
la irgi reikalinga. Taigi pra
sidėjo diskusijos. Apie visi
šką pašalpos panaikinimą, 
žinoma, negalėjo būti kal
bos^ Bet kilo sumanymas 
duodamą dabar pašalpą su
mažinti 10 nuošimčių. Di
džiuma ministerių su tuo ne
sutiko ir pareiškė noro re
zignuoti. Tuomet nutarta, 
kad turi rezignuoti visas 
MacDonaldo kabinetas.Taip 
ir padaryta.

Taigi išeina, kad Ameri
kos pelnagrobiai, kurie ne
duoda savo bedarbiams nei 
cento pašalpos, nuvertė ir 
Anglijos valdžią, kuri šelpė 
bedarbius.

Vokietija Apskundė 
Lietuvą Didžiosioms 

Valstybėms.
Paskutiniais laikais* Vo

kietijoj pradėta leisti paska
lai, buk Klaipėdos kraštą 
esąs ruošiamas perversmas, 
kad sugriovus dabartinę 
tvarką ir sunaikinusio kra
što autonomiją paversti jį 
Lietuvos dalimi.

Vokiečiams toks pervers
mas, žinoma, butų nemalo
nus, nes dabar Klaipėdos 
Kraštą tvarko patys gyven
tojai, kurių didelės dalis yra 
vokiečiai, o tuomet jau juos 
valdytų Kaunas.

Taigi vokiečiai sako; kad 
šitą perversmą ruošia pati 
Lietuvos valdžia, ir dėl to 
Vokietija įteikė didžiųjų 
valstybių vyriausybėms 
skundą prieš Lietuvą.

BELGIJA VARO AKCIJĄ 
PRIEŠ HOOVERIO 

PLANĄ
Belgija staiga pradėjo va

ryti smarkią akciją prieš pil
ną Hooverio plano įgyven- 
dymą. Paskutiniu laiku šiam 
reikalui apsvarstyti buvo su
šauktas ministerių kabineto 
posėdis, kuriame buvo iš
reikšta nepasitenkinimo, 
kad Belgijos-rezervai, su ku
riais Belgija priėmė Hoove
rio planą, New Yorke buvo 
visiškai ignoruojami. Buvo 
pareikšta, kad jei į Belgijos 
interesus, priimant moratiu- 
mą, nebus atsižvelgiama, 
Belgijos vyriausybė nesutik
sianti pasirašyti galutinį 
protokolą.

•
UI.
žia uždrau- 

pardavinėti 
turtus.

Šiąmis dienomis Ispanijoj

RUSIJA STATO MĖSOS 
DIRBTUVES.

x New Yorke leidžiamas 
Maskvos pinigais magazi
nas, “The Economic Review 
of Soviet Russia”, rašo apie 
organizavimą mėsos pramo
nės Sovietuose. Per šiuos ir 
ateinančius metus Rusijoj 
busią pastatyta 39 dirbtu
vės mėsai pakuoti. Tų dirb
tuvių įtaisymas atsieisiąs 
$200,000,000. Šitam darbui 
vadovauja Amerikos inži
nieriai.

NEW JERSEY KALĖJIME 
SUSTREIKAVO 800 

KALINIU.
New Jersey valstijos kalė

jime, Rahway, šį panedėlį 
sustreikavo 800 kalinių. Jie 
pareikalavo geresnio valgio, 
teisingesnio užmokesnio, ir 
atsisakė eit dirbt, pakol jų 
reikalavimai nebus išpildyti.

MELLON SUGRĮŽO.
Šį panedėlį New Yorkan 

atvyko Amerikos finansų 
ministeris Mellon, kuris pra
leido kelias sąvaites Euro
poj baliavodamas.

kariumesės durtuvais. Okla-1 
homos gubernatorius aną- j 
dien net karo stovį apskelbė | 
savo valstijoj ir pasišaukęs! 
kariumenę uždarė visus alie- 

jjaus šaltinius, kad tuo budu 
sudarius aliejaus trukumą ir 
pakėlus jo kainą.

Dabar Louisianos guber- 
nator. daro panašų žygį bo
velnos kainai pakelti. Ka
dangi farmeriai atsisakė ge
ruoju trečdalį savo pasėlių 
sunaikinti, tai gubernatorius

daugybę šventųjų, kurie šiąmis dienomis Ispanijoj 
stovėjo aplink jį. Kryžius buvo sugautas popiežiaus 
buvo gotiško styliaus, 15 pė- šnipas, kuris‘nešė Ispanijos 
dų aukščio, ir buvo skaito- vyskupams ištremto kardi
ntas didelės vertės skulptu- nolo Seguros “ganytojišką 
ros žvilgsniu. Jis buvo at- , laišką”. Tame laiške kardi- 
vežtas Amerikon iš Francu- nolas Seguraragino vysku- 
zijos. j,

Po didžiosios francuzų re- tus, pakol 
voliucijos, kuomet tenai pra- i juos konfiskavusi, ii- bėgti su 
sidėjo kunigų ir bažnyčių pinigais, 
naikinimas, katalikai tą kry- į Todėl respublikos vyriau- 
žių užkasė į žemę, kad ap- sybė tuojaus išleido patvar- 
saugot jį nuo “bedievių”, kymą, uždrauBdama klerika- 
o vėliaus atvežė Amerikon lams jų valdomus turtus par- > Long šią sąvaitę sušaukė ne- 
ir pardavė New Yorko Met- duoti, perk 
ropolijos Muziejui, kur jie menims 
tikėjosi jį busiant gerai ap
saugotu.

Bet jeigu jo nesunaikino 
Francuzijos revoliucionie
riai, tai dabar jį sudaužė 
pats Dievas.

i pus išparduot! bažnyčių tur
tus, pakol valdžia da nėra

TRAUKINIO KATASTRO
FA LATVIJOJ.

Elta praneša, kad Rygos 
pajūry įvyko sunki keleivi
nio traukinio katastrofa. 
Traukinys, ėjęs . iš Lono į 
Rygą, Melužių stoty negalė
jo sustoti dėl stabdžių nevei
kimo ir už stoties užšoko ant_____________
priešais ėjusio traukinio iš vvka benziną

ar kitiems as- paprastą legislaturos posėdį 
i. Visi kil- ir pareikalavo priimt įstaty- 

kilnojami tur- mą, draudžiantį ateinančiais 
asi bažnyčio-į metais farmeriams sėti bo- 

ose ir kitokio-1 velną. Jeigu farmeriai tuo- 
igose, turi pa-: met nepaklausys ir norės 

jbovelną sėti, tai Louisianos 
ijos vyriausy-' gubernatorius pavartos gin- 
piežiui aštrų’klo jėgą prieš bovelnos ga

rdinote Segu- mintojus.
intrigų ir są-j Ir visa tai daroma tuo tik- 

jda negirdėti pasauly daly- 
•kai.

nojami ir 
tai, kokie 
se, vienuol 
se kunigų į 
silikti vietoi

Be to, Is 
bė pasiuntė 
protestą dėl 
ros daromų ___
mokslų prieš naują Ispanių siu, kad pakėlus kainas., Tai 
jos respubliką.

tRevoliucija Kuboj 
Nenuslopinta.

Kubos valdžia pakartoti
nai skelbia, kad sukilimas 
jau užgniaužtas. Bet revo
liucijos vadai sako, kad tai 
netiesa. Revoliucionierių u- 
pas esąs pakilęs, o piniginiu 
atžvilgiu jie stovį geriau ne
gu valdžia. Jiems reikia tik 
daugiau ginklų, prisieina 
traukti iš Amerikos kontra-j 
bandos keliu. Žmonių, no
rinčių kovot, nestingą. Net ? 
iš Amerikos atvažiuoją sa
vanorių ir stoją į revoliucio- j 
nierių eiles. Dabar Ameri
koj esą 1,000 buvusių karei
vių, kurie laukia tik progos 
išvažiuot Kubon ir prisidėt 
prie revoliucionierių.

6 ASMENYS UŽMUŠTI, 12
SUŽEISTA.

Rygos. ‘Per susidūrimą trys 
Rygos traukinio vagonai 
buvo apversti ir vienas nu
trauktas nuo bėgių. Viena 
keleivė užmušta, keturi žmo
nės sunkiai ir 8 lengvai su
žeisti. Nukentėjo daugiau
sia moterys. Užmuštoji yra 
latvių rašytoja ir artistė Bi
rutė Skujeniek, seimo atsto
vo ir buv. ministerio pirmi
ninko Skujenieko sesuo.

ISPANU M1NISTERIO UŽ
MUŠĖJAS SOVIETU 

AGITATORIUS.

SPROGIMAS LENKŲ PA
SIUNTINYBĖJ LATVIJOJ

Rygoje, lenkų pasiuntiny
bės buste dėl neatsargumo į- 

i sprogimas.
Sunkiai nukentėjo visa pa
siuntinybės šoferio šeima iš____
6 žmonių. Apėmusi juos mai su popiežium priėję jau 
liepsna buvo užgesinta tik prįe to, kad Lietuva nu- 
ugniagesiams atvykus. Visą traukusi santikius su Vati- 
šeimą ugniagesiai nugabeno kanu. Ginčai ėjo vis dėl po- 
į ligoninę. piežiaus agento Bartalonio,

Tai jaa antras sprogimas kuris birželio mėnesy buvo 
užsienių atstovybėse Rygoj, išvytas iš Lietuvos. 
Pirmas sprogimas prieš ke-Į -----------------
lis mėnesius įvyko Pietų Sla- RUSIJOS KAREIVIS PA- 
vijos atstovybėj, kur buvo 
sunkiai apdeginta atstovo 
žmona.

Lietuva Nutraukė 
Santikius Su Po

piežium.
Žinios iš Rygos sako, kad 

Lietuvos valdžios nesutiki-

ŠOVĖ ANGLU JURI
NINKĄ.

Šiomis dienomis Rusijos 
kareivis stovėjęs sargyboje

FRANCUZIJOJ 35328
BEDARBIAI.

Paryžiaus žiniomis, Fran- 
.euzijoj dabartiniu laiku esą 
oficialiai užregistruota tik-

Madride šiomis dienomis tai 35,828 bedarbiai, kuriem 
įvyko komunistų mitingas, valdžia moka pašalpą. Per
iame dalyvavo apie 5000 nai šiuo mlaiku registruotų 
žmonių. Į mitingą atvyko bedarbių Francuzijoj buvę 
buvusis anarchistas Kazane- tik 884. 
llas, kuris 1920 metais už-Į-----------------------------------------

uardą Dato. Kazanellas NEPAPRASTAS POTVI
vo nuteistas mirties bausme, 
bet jam pavyko pabėgti. Jis 
atvyko į Rusiją ir iki šiam 80,000,000 gyventojų gręsia 
teikui buvo Sovietų karo la-. mirtis.
kunu. Įvykus Ispanijoj per-1 j

MANITOBA KAPOS VISŲ prie ginklų sandėlio Lenin-
ALGAS. grade pašovė anglų jurinin-

Kanados provincija nuta- ką Stephensoną. Pravestas 
rė nukapoti visiems valdi
ninkams ir tarnautojams al
gas. Šitas patvarkymas pa
liečius visus, nuo ministerių 
iki gatvių šlavikų.

tyrinėjimas parodė, kad an
glas ėjo prie arsenalo, o ru
sas liepė jam sustot. Rusas 
paleidęs šūvį į orą, bet an
glas vistiek nesustojęs ir dą 
pradėjęs su sargu grumtis, 

j Tuomet rusas ir šovęs ne
nuoramą anglą.

NIS KINIJOJE. RUSIJA KREIPIA SAVO 
AKIS I ŠIAURĘ.

Rusų valdžia kas sykis visliečia neužtenka maisto pro
duktų visiems pabėgėliams

. Potvynio katastrofa Han- išmaitinti ir šimtai jų kiek- (jau?.iau H <IapP»u pradeda
versmui, Kazanellas-grįžo j kau provincijoj vis didėja, vieną dieną miršta badu. '
savo tėviškę kaipo Sovietų Vanduo sugriovė dar keliose! Cango upe taip pat plaukio-
aontatnniis -• a___—12______ • tt. , ! • r. . , ••agitatorius.

Mitinge Kazanellas pasa
kė aštrią kalbą prieš dabar
tinę Ispanijos vyriausybę. 
Mitingas tęsėsi iki ryto ir 
buvo užbaigtas dainuojant 
internacionalą bei šukavi
mais Sovietų garbei. Mitin
gui pasibaigus, visi jo daly
viai išėjo į gatvę ir tuojau 
susirėmė su policija, tačiau, 
policijos apšaudomi, turėjo 
išsiskirstyt. Kazanellas pa
bėgo.

VENGRIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBĖ.

Dėl pasunkėjusios pinigi
nės padėties pereitą sąvaitę 
rezignavo Vengrijos minis
terių kabinetas. Naują vy
riausybę sudarė grafas Ka- 
rolyi, kuris mėgins gelbėti 
šalį nuo bankroto, prie kurio 
ją privedė Horthy diktatū
ra.

vietose pylimus ir Hankau 
miestas giliai apsemtas. Už
lieta visa to miesto kiniečių 
apgyventa dalis. Dviejų 
aukštų namai skęsta vande
ny. Mieste vis labiau jaučia
ma maisto produktų stoka. 
Turimų atsargoj negausingų 
maisto produktų kainos pa
kilo iki negirdėtų ribų. Jang- 
tse upėj ir jos užlietose vie
tose plaukioja skenduoliai. 
Vis daugiau bijoma galimų 
epidemijų, net maro. Mies
te pastebėta pasiutusių šu
nų, kurie puola gyventojus. 
Valdžios organai neleidžia Į 
Hankau miestą daugiau pa
bėgėlių nuo potvynių iš pro
vincijos. Bijoma, kad pabė
gėlių vardu prisidengdami į 
miestą gali įsibrauti koiųu- 
nistai. Į Šanchajų iš potvy
nio apsemto krašto taip pat 
suplaukė daug gyventojų. 
Jų priskaitoma iki 160,000.

ja lavonai. Ir čia bijoma e- 
pidemijų.

Paskutinėmis žiniomis, 
vanduo Jangtse upėj ties 
Hankau pakilo 51 pėdą auk
ščiau normalaus lygio. Dėl 
potvynio badas gręsia 80,- 
000,000 kiniečių. Materia
liai nuostoliai, paviršutiniu 
apskaičiavimu, siekia 40,- 
000,000 dolerių, neskaitant 
žemės ūkio nuostolių.

Vidurinė Kinija dabar iš
rodo kaip didžiausia jura, 
kuries nei galo, nei krašto 
niekur nesimato, tik kyšo 
daugybė salų—tai kalnų vir
šūnės. Vučango apielinkėj 
ant tokių kalnų viršūnių lai
kosi į uolas įsikabinę apie 
400,000 žmonių. Maisto 
pristatyt visiems jiems ne
galima, ir todėl didžiuma jų 
turės žūti nuo bado ir dide
lio saulės karščio, kuris per 
dienas juos degina.

domėtis šiaurės plotais. Ru
sijos ir Sibiro šiaurėje riog
so milionai akrų žemės, ku
ri neduoda valstybei jokios 
naudos. Taigi sovietų vy
riausybė pradeda tuos plo
tus tyrinėti ir žiūrėti, ar ne
galima butų tą žemę kokiu 
nors budu išnaudoti.

AUDRA IŠVARĖ LAIVĄ Į 
KRANTĄ

Šio panedėlio naktį Mas- 
sachusetts pakrašty siautė 
tokia smarki audra, kad ties 
Vineyard Haven buvo išva
rytas į krantą garlaivis “Na- 
ushun” su 58 pasažieriais. 
Visi jie buvo jau užsidėję 
korkas ir buvo pasiryžę 
plaukti, nes išrodė, kad lai
vas žus. Jeigu nebūtų į kran
tą išmestas, gal ir butų nu
skendęs.

Šį panedėlį Bostono žve
jų uostan atėjo 24 žvejų lai
vai, kurie atvežė iš viso 2,- 
000,000 svarų žuvies.

Juodoj Juroj Atrasta 
Paskendęs Miestas.

'telegramos iš Maskvos 
šią sąvaitę praneša, kad So
vietų valdžios archeologai 
atradę Juodos Juros dugne 
paskendusį senovės miestą, 
kuris žydėjęs tenai tarp 200 
ir 400 metų prieš Kristaus 
gimimą Senovės tyrinėtojai Bostono.
mano, kad tai bus senasis 
Chersonas, apie kurio buvi
mą senai jau buvo spėjama. 
Dabar tuo vardu yra išdygęs 
naujas miestas netoli Juodos 
Juros. Archaeologai mano, 
kad senasis Chersonas bus 
nuskendęs arba per žemės 
drebėjimą, arba dėl kitokių 
priežasčių juros pakraščių 
nusileidus.

Nuskendęs miestas dabar 
esąs 40 pėdų vandens gilu
moj. Nusileidę narai jau ap
žiurėjo jo išvaizdą ir nu
traukė kelioliką fotografijų 
po vandeniu. Miestas esąs 
pastatytas didelės patkavos 
pavidalu. Dauguma bokštų 
esą jau nugriuvę ir dumblu 
apaugę. Bet kiti triobėsiai 
dar tebestovį čielybėj ir aiš
kiai esą galima matyti visas 
gatves.

Šita įdomi vieta esanti 
pietvakariniame Krymo pa
krašty, netoli Sevastopolio.

AMERIKOS LAKŪNAI 
SUGRĮŽO IŠ TURKIJOS.
šį panedėlį New Yorkan 

atvyko Boardmanas ir Po- 
lando, kuriedu nulėkė or
laiviu iš Amerikos į Turki
ją be jokio sustojimo, pa
statydami tuo budu naują 
tolumo rekordą. Da ne vie
nas lakūnas nebuvo taip to
li be sustojimo nulėkęs.

AIRIJOJ VĖL NERAMU.
Airijoj vėl prasidėjo frak

cijų kova. Taip vadinami o- 
randžmenai turėjo jau kelia- 
tą kruvinų susirėmimų su 
vadinamąja “airių respubli
kos armija”. Valdžia reika- 
lauia, kad parlamentas duo
tų jai daugiau galės nera
miems elementams malšint.

OPOZICIJA PROHIBIC1- 
JAI DIDĖJA.

Amerikos prohibicijai pra
deda priešintis jau ir mote
rys. New Yorko valstijoj 
priešingų prohibicijai mote
rų organizacija pasiekė jau 
110,000 narių.

Krito du plėšikai, du polic
manai, vienas vežikas ir vie

nas vaikas.
Pereitą subatą New Yorke 

įvyko tikras karas tarp poli
cijos ir banditų, šeši žmonės 
buvo nušauti ir 12 sužeista. 
Buvo taip. Mendoza Fur and 
Dyeing kompanijos kasinin
kas, policmano lydimas, at
važiavo automobilium į tos 
kompanijos kiemą ir susto
jo. Jiedu atvežė iš banko 
$4,619 pinigų darbininkų 
algoms. Bet kaip tik jiedu 
išlipo iš automobiliaus, prie 
jų prišoko du plėšikai su re
volveriais ir pareikalavo ati
duot pinigus. Policmanas 
tuojaus stvėrėsi už ginklo. 
Tečiaus nespėjo jis savo re
volverį išsitrąukt, kaip plėši
kai šovė ir jis krito negyvas.

Kompanijos kasierių plė
šikai parmušė žemėn ir 
susėdę į jo automobilių lei
dosi bėgti per Bronxą. Prie 
Third avė. ir 163rd streeto 
jie paliko šitą automobilių, o 
pasiėmė taxi ir liepė vežikui 
dumti visu greitumu linkui 

Ant Boston-Post 
kelio pasitaikė policmanas 
ant motorcikliaus. Toks 
greitas ir vingiuojąs jų va
žiavimas jam pasirodė įtar
tinas. Jis pradėjo juos vytis 
ir šovė kelis kartus į orą. 
Plėšikai šovė atgal ir dvi ku- 
lipkos perėjo jam per vidu
rius. Jisai nuvirto nuo mo
torcikliaus nebegyvas.

Buvęs ten pat miesto ug
nagesys Vincent Hyde matė 
kas atsitiko, todėl pagriebė 
užmušto policmano revolve
rį, šoko ant jo motorcik
liaus, ir pats leidosi plėšikus 
vytis. Bet gerai nutaikyta 
plėšikų kulipka patiesė ir jį.

Tuo tarpu buvo jau sukel
ta ant kojų policija ir prasi
dėjo generalė ablava. Susė
dę į automobilius ir ant 
motorciklių policmanai vijo
si per miestą taxį su plėši
kais ir šaudė. Šita medžiok
lė tęsėsi pusantros valandos 
ir padengė 12 mylių New 
Yorko gatvių. ' Galų gale 
banditų taxi buvo prispirtas 
prie šaligatvio ir šaudymas 
prasidėjo iš arti. Abudu plė
šikai buvo nušauti. Taip pat 
nušautas ir jų vežikas.

Kada kova pasibaigė, už
mušti gulėjo du policmanai, 
du banditai, vienas vežikas 
ir viena maža mergaitė. Be 
to d a sužeisti buvo 3 polic
manai, 2 ugnagesiai ir 7 pa
šaliečiai.

Po šito įvykio New Yorko 
policijai įsakyta šaudyt vi
sus plėšikus mirtinai.

JŪRIŲ BANGA NUNEŠĖ 
BESIMAUDANČIUS.

Atlantic City, N. J. 
reitą sąvaitę žmonėms čia 
besimaudant užėjo baisi 
banga ir grįždama atgal nu
nešė į jūres daug besimau
dančių. Vienas prigėrė.

Pe-

JUGOSLAVIJA ATMETĖ 
HOOVERIO PLANĄ.

Jugoslavijos valdžia ofi
cialiai pranešė, kad ji nepa
sirašys po Hooverio mora
toriumo planu.

i< r 9



2

>

APŽVALGA^
DA VIENA SANDARIE

ČIŲ ATSKALA.
Sandariečių tarpe eina 

skilimas po skilimo. Nela
bai senai Brooklyno “Vie
nybė” paskelbė, kad prie 
jos susidarė “tautininkų fe
deracija” iš fašistuojančių 
sandariečių, o dabargi p. Si- 
mokaičio leidžiama "Liau
dies Tribūna” praneša, kad 
Chicagoje šiomis dienomis 
gimė “Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga”, kuri taip 
pat tikisi gauti sau narių iš 
sandariečių tarpo.

Kaip p. Simokaitis aiški
na, tai šita "sąjunga” esan
ti reikalinga dėl to, kad iš 
senų organizacijų nesą nei 
vienos geros. Susivienijime 
esą “snukiai daužomi”, 
Sandara turinti vos tik “po
rą tuzinų narių.” o kitose or-| 
ganizacijose esą pilna “šmu- 
gelninkų” “veidmainių” ir 
“melagių”.

Todėl p. Simokaitis rašo:
“Taigi prie šitokiu aplinky

bių musų nusistatymas yra 
kiek galint neįsileisti šmugel- 
ninkų, veidmainių, melagių, 
kurie ištikrųjų tiek naudingi 
Amerikos lietuvių tautos gero
vei kiek Lietuvoj arkliavagiai 
ir jeigu mus pavyks apsisaugo* 
nuo to elemento, tai mes esam 
tikri, kad AMERIKOS LIETU
VIŲ LIAUDIES SĄJUNGA 
atsieks savo troškimus.”

Kokie tie troškimai, inž. 
Simokaitis savo "Tribūnoj” 
nepasako. Bet jie aiškus ir 
be pasakymo. Tai jo ambici
ja būti vadu.

“Sandara”, “Vienybė” ir 
“Dirva” puola Simokaičio 
“sąjungą", nes mato joje ne
reikalingą konkurentę. Anot 
šitų laikraščių, “vidurinė 
srovė” turinti organizacijų į 
.valias ir todėl p. Simokaičio 
“sąjunga” visai nereikalin
ga”.

O ponas Simokaitis atrė
žia, kad visos esamos orga
nizacijos “no good”. Apie 
SLA. jis sako taip:

“Kas liečia Susivienijimą, tai 
mums rodos, kad Susivieniji
mas negali atlikti visus kultū
rinių® darbus jeigu iki sieliai 
to nepadaryta. Susivienijime 
jaunimas nesilaiko ir vargu jis 
laikysis koliai politikieriai ir 
kitoki “didvyriai” ponaus. Pa
vyzdžiui Chicagoj buvo suor
ganizuota apie pusė tuzino kuo
pų ir jos visos jau suiro. Prie 
to Susivienijimas ir negali pa
dengti visų musų reikalų prie 
geriausių norų, ypatingai jau
nimo reikalų.

“Prie šito dar galima paste
bėti, jeigu Susivienijimas ge
riaus susitvarkys ir snukių ne- 
sidaužys vieni kitiems, tai 
LIAUDIES SĄJUNGA turi 
galimybės savo jaunimą prira
šyti—prie Susivienijimo ir pa
laikyti ji prie jo.

Su Sandara, žinoma, da 
prasčiau, negu su SLA. To
dėl—

“Kas liečia Sandarą, tai 
gul ji sau gyvena su pora 
zinų narių; mums iš to nei 
ta nei šalta. Mes nenorim nė 
Sandaros garbės, nė jos bėdų; 
tai yra organizacija, kuri ka
daise turėjo tikslus, o dabar 
taip sau baigia amželį. Laimin
gos jai senatvės.”

Fašistinei “tautininkų fe
deracijai”, kuri susidarė 
prie “Vienybės”, Chicagos 
inžinierius neturi nieko už
mesti, tečiaus—

“Kad Tautininkų Federacija 
susitvėrė tai ne musų reikalas 
ir jeigu šita Federacija dirbs ir 
gyvuos, tai tas nieko nekenks, 
nes dirva yra didelė visiems.”

Ant galo jis baigia taip:
“Mes niekam nepavydim, te

gul visi gyvuoja 
kurie mokėsim

1

tvarkyti, tie turėsim daugiaus 
pasekmių.”
Ponas Simokaitis pervė- 

lai gimė. Lietuviškų sąjun- 
tvėrimo laikotarpis Ame

rikoje senai jau pasibaigė, 
šiandien reikėtų rūpintis 
tiktai esamųjų organizacijų 

j išlaikymu, o ne naujas tver- 
įti. Mes nesame pranašai, bet 
(apytikriai galime pasakyti, 
(kad jo “sąjunga” ilgai negy
vuos. Ji tik pribaigs Sanda
rą ir pati kojas užvers. Taip 
pat. žinoma, bus ir su Brook- 
lyno “tautininkų federaci
ja”.

te- 
tu- 
šil-

KLERIKALAI UŽMIRŠO, 
KĄ JIE KALBĖJO 1926 

METAIS.
Lietuvos klerikalų “Ry- 

Įtas” dabar ašikina, kad Lie
tuvai netinkąs nei itališkas, 

■nei lietuviškas fašizmas, nes
”1) Lietuvių tauta nuo pat 

musų tautos atgimimo yra de
mokratiškai nusiteikus. Ji tik 
per demokratiškumą ir tega
lėjo susivienyti tuo metu, kada 
reikėjo visas jėgas suburti i 
kuriamąjį darbą. Jei 1919 me
tais butų atsiradus partija, at
virai gerbianti lietuvišką mo- 
narchizmą ar fašizmą, tai tokia 
partija butų dirbusi tiesiog iš
davikišką darbą, nes ji butų su
skaldžius musų tautos vienybę. 
Jei 1919-20 metais demokratv- 
bė tokiu svarbiu musų tautai 
momentu sugebėjo suburt mus 
i tikrąją vienybę, nes tautos 
vienybė yra ne kas kita, kaip 
partijų solidariškumas, o ne jų 
naikinimas, tad aišku, kad mu
sų demokratiškumas yra tauti
škas. Kas nedemokratiška, tai 
ir netautiška. Lietuviai yra 
kaimiečių tauta, kuri neturi nė 
savos, tautiškos aristokratijos. 
Kur nėra nacionalinės aristo
kratijos, ten negali būti nė mo
narchijos.

“2) Po to, kai italų fašistai 
parodė tiek chamizmo Popie
žiaus atžvilgiu, fašizmas lietu
viams kaimiečiams pasidarė 
bemaž toks pat baisus, kaip ir 
bolševizmas.

“3) Fašizmas, fašistiškas re
žimas. nesuderinamas su Lie
tuvos tarptautinėmis sutarti- 

, mis”.

Kaip matote, “Ryto” ilga
skverniai aiškiai stoja už de
mokratiją. Bet jie užmiršo, 
ką jie rašė savo “Ryte" 1926 
metais. Kai 1926 metų 21 

’ lapkričio kunigų suorgani
zuoti “ateitininkai” su “pa- 

! vasarininkais” pasiėmė kuo
lus ir įtaisė Kaune grūmo
jančią demokratinei vyriau
sybei demonstraciją, ir kai 
policija tuos juodašimčius 
išvaikė, tai rytojaus diena 
“Rytas” išspausdino juodo
mis raidėmis per visą pirmu
tinį puslapį šitokią užuojau
tą tiems chuliganams:

“Jums, musų patriotiškojo 
kilnaus jaunimo, laisvosios ir 
gražios musų valstybės ir tau
tos ateities pamato, rinktiniai 
atstovai, kuriems teko vakar, 
policijos išprovckuotiems, nuo 
jos kazokiškųjų nagaikų ir 
arklių kanopų nekaltai nuken-

sau ramiai ir 
geriaus susi-

ii

KELEIVIS

šiomis dienomis karo laivas ‘•Pennsylvania” išplaukė i Pacifiko vandenyną. Du metu jis 
buvo taisomas laivų dirbtuvėj. Dabar “Pennsylvania'' bus Paeifikc eskadros komendanto ad

mirolo Chase vėliavos laivas.

Smetoną, tai paties “Ryto” j 
redakcija 286-tam savo laik- į 
raščio numery, taip pat pir
mam puslapy, išpleškino 
tam uzurpatoriui šitokį 
sveikinimą:

“Garbingasis Tautos ir 
Valstybės Vade!

“Tautos valiai pastačius 
Tamstą Valstybės viršūnėje ir 
Įtikėjus Tamstai Lietuvos liki
mą. teikis priimti musų Redak
cijos ir visų jos bendradarbių 
vardu kuo širdingiausius svei
kinimus ir linkėjimus garbin
gai pakelti sunkią Valstybės 
Vado naštą ir sukurti Lietuvai 
šviesią ateiti.

“Redakcijos vardu:
“E. Turauskas. 
"L. Gira.
“Pr. Tamošaitis.”

Šiandien gi tie ponai jau 
garbina demokratiją. Jie at
randa. kad letuvių tauta yra 
“demokratiškai nusiteikus 
nuo ]—*----- ”
“Kas 
netautiška”, jie sako.

pa-

No. 35, Rugp. 26 d., 1931

Ką Rašo Indijonas Apie Indijonus
Nesenai Amerikoje pasi-■ sveikas ligonis, kuris nuola- 

rodė labai įdomi knyga, pa-j tos šaukė matydamas, kad 
rašyta indijono Standhafle- jo draugai nuginkluojami: 
rio, kurioje jis aprašo atsi-Į‘*Neatidavinėkite ginklų! 
minimus apie Sioux giminės į Aš šausiu!” Tačiau irtdijo- 
žygius- Ar buvo indijonai' nai leido save nuginkluoti- 
baltųjų priešai? Autorius Į Kada prie ligonio prisiarti- 
tą klausimą savo atsiminimų 
užrašuose atsako: “

; ginklų! 
v Tačiau iridi jo

nai leido save nuginkluoti-

no vienas baltas kareivis, li- 
ManoĮgonis jį iš savo šautuvo nu- 

laikais (autorius gimęs 1868 'šovė. Tada įvyko baisi skėr
iu.) butų didžiausia gėda, dynė. Baltieji tvirtina, kad 

užmuštų balt- tada daugelis jų žuvo. Tas 
mokė, kad! 
yra daug 

Užmušti bal-
joks drąsos 

Kartą mums

jei sioux’as 
veidį. Mus 
baltveidžiai 
silpnesni, 
tąjį nebuvo 
parodymas, 
pranešė, kad prerijose pasi
rodė baisus smakas. Tai 
buvo pirmasis traukinys. In- 
dijonams jis buvo nepapra
sta sensacija. Kartą musų 
kariai, labai suvargę, ilsėjo
si ties viena geležinkelio sto-

tiesa, bet beveik visi būrio 
indijonai taip pat buvo iš
skersti. V. Skr.

v *

Šliupo Laiškas 
Amerikiečiams

L •_____________
Didžiai gerb. Tautiečiai!

Amerikos lietuviai yra pa
darę Lietuvai daug gero ir 
minėtino, bet nemažai ir ne
geistino. Ypačiai esti negei
stinas kunigijos reikalų ir 
bažnyčios rėmimas. Kuni
gai moka netik patys nuva
žiavę pasikolektuoti pinigų, 
bet ir iš Lietuvon atvykusių 
amerikiečių iškaulyti pinigų 
amžinoms mišioms, amo- 
tomts, varpams ir tt. Be to, 
amerikiečiai per Tautos 
Fondą įstiprino kunigų poli
tiką mokykloje, taip kad jie 
šiandien nesigėdi prieš val
džią riaušias kelt, manyda
mi, kad jie vėl pasiims va
deles savosr.a rankosna. Ži
noma, gali apgaudinėti tik 
tuos žmones, kurie aklai tiki 
kunigų šventenybe ir labda- 
ringumu.

Nors asmenškai aš gal
būt Kupiškėnų kliubo narių 
nė nepažįstu, betgi tikiu, 
kad jie yra žmonės, mylinti 
šviesą, gerovę ir laisvę lie
tuvių tautos, ypačiai mylin
ti savo gimtąjį kraštą. Bir
želio mėnesy man teko būti 
Kupišky, ten ir aš susipaži- 

. nau su vietiniais žmonėmis, 
(ir jie džiaugdamies?pasako
jo, kad amerikiečiai žada į- 
įsteigti jiems Liaudies namą, 
su knygynu ir skaitykla. Idė
ja tikrai puiki ir girtina. 

: Knygynų, ypač laukiama to-

ATVIRAS JERONIMO PLEČKAIČIO 
LAIŠKAS.

pat savo atgimimo . timi jr p3prašė joje vandens, 
nedemokratiška, tat į stoties viršininkas juos išvi-

Vadinasi, jie šiandien ge- su§aukė karo tarvbą ir nuta-
* yS Odl £10^*1 GTT1S uvikvi k/j vi. _■rtiJllcri

Viename plote išardė gele-
ria iš demokratiško šaltinio, 
visai pamiršę, kad 1926 me
tais jie šlykščiai Į tą šulinį 
spjaudė.

Ar Žinote, Kad—
Amerikoje po gimdymo 

miršta didesnis nuošimtis 
motinų, n£gu kokioj nors 
kitoj šaly. Washingtono ži
niomis, 1929 metais šioj ša
ly po kūdikių mirė 15,000 
motinų. Be to, 85,000 kūdi
kių gimė negyvi ir 80.000 
mirė neišgyvenę vieno mė
nesio.

•Jungtinėse Valstijose y- 
ra 10,000,000 puskurčių 
žmonių. Iš to skaičiaus 3,- 
000,000 sudaro vaikai.

!

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija!

Kartu su šiuo laišku siun
čiu “Keleivio”

vieno mano žingsnio, kurs 
bent iš tolo butų panašus J 
išdavimą. Savo pasaką apie 
išdavimą partijos draugų

jo. Indijonai labai užsigavo,

rė baltiesiems atkeršyti.

Bulgarijoj paskutinėmis 
dienomis pradėjo veikti ko-’ 
munistai. Buvo jau keliatas' 
susirėmimų su policija.

Lietuvos Bernas.
Lenda saulė Į akis
Pro klojimo kiaurą stogį. 
Šienas kutina ausis.
Anksti keltis baisiai bloga....

Klumpa dobilai ir viksvos,
; Dalgė švilpauja aštriai.

tėti—reiškiame šiuo musu gi- (Bernas pievoj išsiskėtęs

i -Jecla -C 1. policijai jis negali pagrįsti nuorašą savo laiško,pasiųsto nįfa]sižkuotž/ da.

kių, kur butų galima gauti 
taipgi pažangiųjų raštų pa
siskaityti, o ne vien kunigiš
kų. Juk net mokyklose sun
kiai gaunami pažangieji lei
diniai, todėl kad ten kont
rolė priguli kapelionams. 
Nors kunigų mokymai yra 
nusenę, tačiau po prievarta 
jie bruka žmonėms savotiš
ką, atgyventą nusistatymą. 
Sykį prapuldė Lietuvą, nori 
ją ir vėl nustelbti.

Dabar girdim, kad ame
rikiečiai Liaudies Namus 
ketina pavesti ne tiesioginei 
kunigų kontrolei, bet aplin
kinei. Sako, Skirsią direkto
rium vidurinės mokyklos 
šeimininką. Aš prieš direk
torių kaipo žmogų nieko ne
turiu sakyti; tačiau pasakau, 
kad Lietuvoje visi mokyto
jai yra įtakoje kunigų, ir 
jeigu jie nenusilenkia kuni
gams, tai paprastai vietos 
netenka, nes kunigai randa 
priemonių tokius neklauža
das įskųsti valdžiai (kariais 
net vaikų tėvus sugundvda- 
mi neteisiai duoti parašus 
po skundo raštais).

Tad ne tuo keliu reikėtų 
eiti. Padarykite dovaną Lie
tuvos liaudžiai, o ne kuni
gams. Kupiškyje yra kelios 
patikimos draugijos ku
riems švesa, gerovė ir laisvė 
Lietuvos rupi. Aš žinau 
Laisvamanių Etinės Draugi
jos skyrių, Moterių progre- - 
šyvių draugiją, Lietuvos 
Jaunimo, ir politiškas drau
gijas (liaudininkų, tautinin
kų).

Aš sulyg savo nusistatymo 
labiausiai rekomenduočiau 
L. E. K. Dr-jos skyrių, nes 
ten bepartinė organizacija: 
priguli tautininkai, socialde
mokratai, liaudininkai ir ki
ti, kuriems rupi liaudies 
švietimas ir tautos kultūra 
labiau negu politika. Tai 
žmonės su sveiku protu, ir 
jie pildys viską, ką bus stei
gėjai Liaudies Namo troškę.

Bet jeigu amerikiečiai ne
pasitiki laisvamanių organi
zacija, kuri dabar rūpinasi 
taipgi laisvas kapines įsteig
ti, tai tegul Liaudies Namo 
vedybų paveda atstovams 
augščiau minėtų trijų orga
nizacijų (laisvamanių, ino- 

įterų ir jaunimo); tegul tos 
organizacijos išrenka komi
tetą po 2 nariu iš kiekvienos 
ir tegul tas komitetas šeimi
ninkauja sulig amerikiečių 
nusistatymų, čion nė ponai 
nė kunigai neprisišlies, ir 
bus tikrai kultūrinė įstaiga.

Jus broliukai per toli nuo 
Lietuvos gyvenate ir nežino
te visų siūlų čionykščio gy
venimo, todėl nėra sunku 
nuklysti. O norėčiau kad jū
sų pasišventimas tikrai butų 
Lietuvai naudingas. Aš pats 
pradžioje esmi čion klaidų 
padaręs, ir todėl turėjau 
daug nukentėti. Tad nenorė
čiau, kad ir kiti padarytų 
klaidingą žingsnį.

Todėl išgirdęs apie jūsų 
garbingąjį sumanymą ir 
drįstu pasakyti taip, kaip 
dalykai yra. Tikiu, kad už 
mano žodį nepyksite. Kokiu 
seniau mane pažinote Ame
rikoje, tokiu aš ir Lietuvoje 
esmi. Ne turtų ieškau, ne 
valdžios, ar garbės, bet trok
štu lietuvių tautai laimėji- 
---- z__.------ , gerovės, lais-

i

iš Vokietijos kalėjimo į Kau- i 
ną “Lietuvos Žinioms” iš
spausdinti. Aš nedaug turiu 

, kad karo cenzūra 
Lietuvoje leistų “Lietuvos 
Žinioms” mano laišką dėti. 
Todėl prašau paskelbti jį 
“Keleivio” skiltyse. Be to, 
“Keleivį” skaito plačiai ir 

lietuviškoji emigracija, ap
leidusi savo kraštą po nepa-

viniais. Jei jis žadėtą “kny
gą” parašytų, visi jo duoti į- 
rodymai butų jo paties ir jo 
bendradarbių tam reikalui 

' padirbti.
Parašiau šitą pareiškimą, 

Į kad kas nepamanytų, jog aš 
piliečių apsaugos departa
mento direktorių Navaką 
prašau tylėti. Ne, jis tyli, 

vykusio Tauragės-Alytaus savo “knygą” nerašo, mano 
sukilimo. Norėčiau, kad ma- neprašomas, 
no pareiškimą dėl piliečių 2„22 Z „12..
apsaugos departamento į moji Redakcija neatsisakys 
šmeižto emigracija įgalėtų ( - *
paskaityti.

Prašyčiau tą “Keleivio” 
Nr. kur tilps mano laiškas, 
man atsiųsti.

NUORAŠAS:
“Lietuvos Žinių” redakcijai, 
Kaunas, Gedimino g-vė 38,

Gerbiamoji Redakcija!
Kai 1930 metų pavasarį 

vokiečių teismas Įsruty nu
teisė mane 3 metus kalėti, e- 
samasis piliečių apsaugos 
departamento direktorius 
Navakas pareiškė spaudai, 
kad jis, Navakas, per vieną 
mėnesį išspausdinsiąs “kny
gą”, kur dokumentais įrody
siąs, kad krikščionių valdy
mo laikais aš, būdamas so
cialdemokratų partijos cent
ro komiteto it seimo nariu, 
slaptai tarnavau ir už pini
gus išdavinėjau policijai sa
vo partijos draugus. (Žiur. 
“Lietuvos Žinias” iš 1930 m. 
kovo mėn. 10 d. Nr. 56 ir va
sario m. 15 dienos Nr. 38).

Piliečių apsaugos depar
tamento direktorius Nava
kas pažadėtą “knygą” iki 
šio laiko, kiek aš žinau, ne
išspausdino, tuo tarpu nuo 
minėto jo pareiškimo spau
dai praėjo ne vienas mėne- 
sis, bet šešiolika. Laiko jis 
turėjo pakankamai.

Dėl jo “knygos” aš pasa
kysiu trumpai. Piliečių ap
saugos departamento direk
torius Navakas nežino nėL.

žinkelio bėgius ir su ėjusiu 
į traukiniu įvyko katastrofa, 
j Daug didesniu noru kovojo- 
l me tarpusavy, nes tos kovos 
turėjo senas tradicijas. Atsi
menu, kai buvau dar labai 
jaunas, ėjo kova tarp musų 
ir vienos musų priešų gimi
nės. Priešų raiteliai buvo 
mūsiškių sučiupti ir uždaryti 
palapinėse- Mes, jaunieji, 
norėjome juos būtinai pa
matyti. Nuvykome į belais
vių stovyklą, buvusią per 
mylią nuo musų ir tarpe jų 
pamatėme aukštą, laibą jau
nuolį, kuris mums labai pa
tiko. Prašėme jo, kad leis
tų mums save paliesti. Iiidi- 
jonų supratimu, garbingiau 
priešą paliesti, negu jį už
mušti.

Į —Klausyk, mano sunau, 
i—kreipės kartą į mane tė- 
i vas,— kurio nors žygio me
tu tu turi atlikti bet kokį 

;didvyrišką žygį arba žūti 
(kovos lauke. Nuvyksi į prie- 
(šų stovyklos vidurį ir, kai 
i pamatysi išeinantį iš palapi
nės priešą, paliesk jį savo 

i lazda. Paskui prajok kuo- 
1 smarkiausiai per jų stovyk- 
! lą. Jei atgal grįši negavęs nė 
> vienos žaizdos, busi jau
niausias iš visų vyrų, kurie 

( vra atlikę tokį drąsų žygį. 
Tau nevalia turėti jokio 

i ginklo išskyrus paprastą me- 
Idinę lazdą. Jei priešas tave 
į pagaus ir žudys, mirk drą- 
jsiai, nes noriu matyti mirš
tantį kaipo karžygį.

Ar ištikrųjų tas žygis bu- 
įvo atliktas, autorius nutyli.

”Į Indijonų skerdimas kar
dais būdavo labai baisus, o 
(to priežastis dažnai buvo 
i maži nesusipratimai. Stand- 
hafleris pasakoja, kad vieną, 
•kartą indijonų karių būrys 
buvo baltųjų kareivių įžeis- 

[tas ir apsuptas,— Indijonų 
’ t 1 • .4 • i •

f

Turiu vilties, kad Gerbia-

šį mano laišką artimiausia
me “Lietuvos Žinių” nume
ry- išspausdinti.

Jeron. Plečkaitis.
Centralinis Kalėjimas 

Stuhm’e,
1931 rugp. 3 d.

lios pagarbos ir didžiausios už
uojautos.

“Jums garbė, o jūsų puoli
kams bei jų vadams nenuplau
namoji dėmė ir lietuvių tautos 
pasmerkimas!”

Nenuplaunamoji dėmė ir Ratus pina, polką mina.
’ ‘ Prakaituoja muzikantas «

Armoniką gerai žino.
žvaigždės mirksi, mėnuo

juokias,
Svirne kuždąs du balsai.
Dvejos rankos visur lenda. 
Dvejos rankos ginasi...

___ _______ ______ Juodų kasų apraizgytas 
ninkai nakties laiku tą vy-! šėlsta bernas svirne čia. 
riausybę nuvertė ir vieton O rytoj: arimai platus, 
prezidento Griniaus pastatė Plūgas ir rusti dalia... 
nekieno nerinktą diktatorių J. P—ma. tarpe buvo psichiškai ne-

pasmerkimas vyriausybei, 
kuri gynė demokratinę tvar
ką nuo jos priešų!

Taip kalbėjo kunigų “Ry
tas”, pakol demokratinė vy
riausybė buvo da nenu
griauta.

O kai ginkluoti smurti-

M

Švaistosi žmogžudiškai. 
Tylaus vakaro prikrito. 
Tamsos pilni pašaliai.

Gonke žėri berno akys. 
Burnoj—durnų kamuoliai.

Laksto merga, laksto bernas.

i

AMERIKOS LA1SV6 RETAI 
PRAUSIASI.

šita bronzinė moteris stovi 
ant Kongreso rūmų bokšto Wa- mų: šviesos, 
shingtone. Tai yra 20 pėdų auk- vės. Tad ir norėčiau matyti, 
ščio stovyla. kuri simbolizuoja kad Liaudies Namas Kupiš- 
Amerikos laisvę, šiomis dieno- kyje butų tikru liaudies Švie- 
mis darbininkai ją nušveitė ir gos, gerovės ir laisvės židi- 
atnaujino. šitokia maudynė jai niu, kuriuo pasidžiaugtų vi- 
duodama sykį j keturias metas, ga Lietuva, o už kurio įkuri- 
Gal dėl to Amerikos laisvė ir mą butų Jums pagarba, 
yra tokia neaiški. j Linkėdamas Visiems labų
----------------------------------------- dieniu ir gtažaus gyvenimo

Klaipėdos kraštas po vo- pasilieku, 
kiečių valdžia išbuvo 
metų.

600 Su tiuoširdžia pagarba,
| Dr. J. Šliupas.
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Ka* skaito ir rašo

Ta* duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
WORCESTER, MASS. 

Sklokininkai šalinasi nuo 
bimbinių davatkų.

Rugpiučio 16 d. nuvažia
vau ir aš į Bendrovės Par
ką. Besisukinėjant po parką 
prieina vienas gerai pažįsta-_____ ____ ______ _____ __
mas bimbinio liogerio da- kitą automobilių, važiuojan- 
vatka ir sako: “tai ir tams-ttj j pačią.pusę. Baigiant
ta atvažiavai ant bolševikų lenkti, iš priešakio pasirodė 
parko?” Aš jam pastebėjau, i kitas automobilius. Ramons- 
kad tas parkas nėra bolševi- kas, matyt, pasuko į dešinę 
kų, bet Liet. Sūnų ir Duktė-; taip smarkiai, kad jo f ordas 
iu Dr-jos Parkas, ir kad tą atsimušė į akmenų sieną ša- 
dr-ją kontroliuc ja skloki-. lia kelio ir du kartu apsiver- 
ninkai, kuriuos Bimoa skel-. t ė kuliavirsčias. 
bia pardavikais. Mudviem Tai vis neatsargumas ir 
besiginčinant, prisirinko ir nesuvaldomas noras lenkti 
daugiau klausytojų ir vienas kitus. M. B.
mano pažįstamas išsitraukei -------------
“Laisvės” 192 numeti ir sa-Į ELOISE INFIRMI, MICH. 
ko: “Žiūrėk, broli, tie sklo-; įdomi senelių ir ligonių 
kininkai vistiek niekšai, va’ 
žiūrėk, musų draugas J. J.| 
B. rašo kad į Aido Choro 
ekskursiją nevažiavo nė vie
nas sklokininkas, o choras 
tai juk yra dailės draugija.” 
Aš jam bandžiau išaiškinti, 
kad sklokininkai yra rimtes
ni žmonės ir su žiopliais ne
nori maišytis. Bešališki žmo
nės, kurie šalę klausėsi, man 
pritarė ir nękune prie mano ^fatgaf^a
aiškinimo bimbimams štai - 
ką pastebėjo:

“Liepos 26 d. buvo pikni- geras miestas: turi savo ele-l^ renka skudu-
kas Aido choro (šį chorą ktros stotį, duonos kepyklas 
kontroliuoja bimbinės da- gyvulius, vienu žodžiu, vis- ’J ™ 1^^215
vatkos), jie pakele kainas ką, kas tik reikalinga. Iatvažiuoja ’ Kurie rnėc^ta 
ant viso.sąvo “biznio”, kad Kai šįmet didelė bedarbė,

MONTELLO, MASS.Užmuštas Petras Mileris 
ir sužeista Margareta Mile- 
riutė yra Ramonskienės vai
kai po pirmojo vyro.

Nelaimė atsitiko jiems 
grįžtant iš lietuviško pikni
ko. Policija spėja, kad Ra- 
monskas norėjo pralenkti

pas tėvą Lietuvoje neturėjo
tokio gyvenimo, kaip čia tu-Į peleda bijo* šviesos, o ko
ri.

Taigi lietuviai, kurie nori
te, tai nebijokite pas mus va
žiuoti, nes ateinanti žiema 
gali būt prasta. Darbų visai 
nesimato. Pagalvokite.

Eloise gyventoja*. 
DETROIT, MICH. 

Detroitą užpuolė skruzdėlės.
Beveik nėra tų namų Det

roite, kad nebūtų skruzdė
lių. Gyventojai klausinėja 
viens kito, kas reiktų dary
ti, bet negauna jokio atsa
kymo, nes visur jų randasi. 
Kiti druska išbarsto stalą ir 
sinką, nes sakoma, kad jos 
nemėgsta druskos ir greitai 
išsiskirsto.

Skruzdeliukės labai smul
kios ir rudos. Jų pilna prisi- 

-------- „j, r ;---------- renka ant stalo, ant grindų, 
nuo Detroito stovi išstatyti ant šaldytuvo ir kitose vie- 
dideli murai ir vis daugiau tose. Ypač jos renkasi kur 
jų stato. Ši vieta yadinasi koks trupinėlis duonos arba 
Eloise Infiimi ir čia randasi kėkso nubyra, 
įdomi «nelių ir ligonių Detroito bedarbiai iiukšly- 
pneglauda. Mtchtgano vals- nuose gyvena.

• tijos lėšomis čia yra užpirk-, Detroito klį
tas dtdehs žemes plotas ir žia mi 
eta tos įstaigos statomos'bus jau metai laiko

Ik keltos nedideles tnobe-lj; kabliukais krapštinėja
■les, o dabar jau išrodo kaip
rrorcc mtocfuc* tmn cavn dId-! ~ * *• .

irus, metalą, butelius ir kit-

I

munutai teisybės.
Rugpiučio 5 d. buvo Lie

tuvių Tautiško namo Drau
gystės susirinkimas. Užbai
gus einamuosius reikalus, 
vienas komunistas pasiūlė 
perskaityti tilpusią 31-mame 
“Keleivio” numery kores
pondenciją, užvardytą “Fa
ktai, kurie kalba patys už 
save.” Kilo ginčas. Vieni 
šaukia skaityt tą korespon
denciją, kiti—ne. Nubalsuo
ta skaityt. Skaitoma. Prasi
deda diskusijos. Komunis
tai įsikarščiavę šaukia, kad 
neteisingai esą aprašyti da
lykai. reikią korespondenci
ją atsaukt, Namo Draugovė 
turinti komunistų “garbę” 
apginti. Kai kurie komunis
tai mėgino net ir korespon
dencijos autorių atspėt, bet 
nepavyko.

Komunistas Jurgis, kuris 
andai norėjo sumušti žmo
gų, kam tas atsisakė atnau
jinti “Laisvės” prenumera
tą, perpykęs ėmė šaukti, kad 
tokius narius, kurie drįsta 
kritikuoti komunistus ir jų 
“tiesią liniją”, reikia esą 
braukti iš draugovės laukan. 
Girdi: “padarykim juos be
pročiais, prašalink im iš šio 
pasaulio!” Bet bėda, kad čia 
ne Stalino valdoma Rusija, 
o laisva Washiųgtono žemė 
ir už komunistų kritikavimą 
nieko “prašalinti iš šio pa
saulio” negalima. Vis dėlto 

_ neikia stebėtis, kad draugi- 
Uukų. Žydas visada atsiveža jos pirmininkas leidžia 
su savim pantukę ir stiklelį., tiems žmonėms taip idijotiš- 

, Dabar šitam šiukšlyne pa- kai susirinkime sukauti, 
sidarė tikras kaimelis. Iš at- KT”~iš
vežtų čia senų durių bei len
tų bedarbiai pasidarė sau 
budeles ir klijonkėm arba 
storu audeklu, rastu šiukšlė
se, apdengė stogelius. Jau 
gyvena apie 20 šeimų su 
moterimis ir vaikais. Juodu
kai ir baltieji visi santaikoj 
sugyvena. Gal ne vienas jų 
yra išmestas iš namų už nuo
mos neužsimokėjimą, ir gal 
ne vienas yra padėjęs For
dui turtus sukrauti. Vasarą 
jiems bepigu, bet žiemą ne
žinia kur dings tie vargšai.

J. Griūna*.
' BROOKLYN, N. Y. 
Ir su Dievu biznis nesiseka.

Prie Ten Eyck ir Leonard 
gatvių yra anglų bažnyčia. 
Kunigėliai matomai sumanė 
šiuose bloguose laikuose iš- 
viliot iš tikinčiųjų paskutinį 

ę nikelį. Sąvaitė atgal jie nu
tiesė palei bažnyčią iš gat- 

i vės pusės elektros vielas, iš
puošė su Įvairių spalvų lem- 

’ pukėmis. Kiemą parsamdė 
karabelninkams, o tie pasi
statė balaganus ir pristatė 
visokių balvonukų, šniūrelių 
ir visokių ciceliukų.

Iš pažiūros, tikras bobtur- 
gis. Bet žmoneliai prieina 
prie kiemo, pažiopso ir eina 
vėl savo keliu. Pabuvus ke
lis vakarus, balaganai su 
balvonukais pranyko, mato
mai dievukus nieks nepirko 
ir todėl biznis nenusisekė.

Kriaučių pikniką*.
____ ____________ ________________________ __ ____ Rugpiučio 8 d. Amalga- 

toli čia įvyko šiurpi automo-' jau apie 6,000 žmonių, o ant meitų Unijos kriaučiai turė- 
biliaus katastrofa, kurioj du žiemos bus pastatytas da jo pikniką, bet publikos su- 
lietuviai palydėjo savo gy
vybę, o keturi sunkiai sužei
sti buvo paguldyti ligoni
nėn.

Užmušti buvo Petras Mi
leris, 28 metų vyras, ir Mar
gareta Ramonskiuntė, 14 
metų mergaitė, kuriedu sė
dėjo “rumble” sėdynėse.

Sužeisti: Antanas Ra-
monskas, 54 metų amžiaus 
lietuvis, kuris operavo auto
mobilių, ir jo 65 metų am
žiaus žmona S. Ramonskie- 
nė. Be to da sužeista Morta 
Mileriutė, 12 metų amžiaus 
mergaitė, ir Ona Balinskiu- stos ir švarios, kaip kokiam auksu, jie nepaiso, kad dar- 
tė, 18 metų amžiaus kaimy- viešbuty. Maudynės ir dra- bininkai badauja, 
nų mergaitė. panos taipgi geros. Daugelis

I

prieglauda.
Apie 16 mylių į vakaras

net sudžiuvusias dešrukes 
pardavinėjo po 10c. Šitokis 
išnaudojimas privertė rim
čiau protaujančius žmones 
šalintis nuo bimbinių.”

Ir iš tiesų, tai yra beširdi- dirbėti, dvi valandas prieš 
škas išnaudojimas žmonių 
tuose bimbinių davatkų pa
rengimuose. Kuomet viskas 
atpigo per pusę, tai tuo pa
čiu kartu Bimbos proleta
riatas pakelia kainas savo 
parengimuose ir lupa nuo 
suvažiavusių darbininkų pa
skutinį centą. Ir tai daro ne 
kokie ten social-fašistai, bet 
bimbiniai revoliucionierai, 
darbininkų vaduotojai iš po 
kapitalizmo jungo. Tad ne 
nuostabu, kad sklokininkai 
matydami visus tuos nešva
rumus bimbinių, nuo jų 
šalinasi, kaip nuo kokios 
piktligės.

Paimkite kad ir tą patį L. džiama.
D. S. 57 kuopos korespon
dentą Andrių Serbentą. 
Pats rašyti nemoka, sakinio 
sulipdvt negali, rašo už jį 
boba, bimbinė davatka, pil
na pagiežos boba, prirašė 
didžiausias nesąmones ant 
savo draugo J. Šalaviejaus 
ir kitų, ant kurių turėjo pik
tumą, taip kad L.D.S. 57 kp. 
susirinkime tiems akliems 
Bimbos pasekėjams turėjo 
duot vėjo ir valyt nešvarų 
bimbinių burnojimą. Pasiro
do, kad sklokininkai priver
sti bus pradėt tikrą kovą su 
bimbiniais, kad palaikius 
savo veikimą švaresniu.

Lietuvis Darbininkas.

tai Detroito konsilmanai nu- £
tarė ir bedarbius siųsU, ku- w jk.
rtenon. Bet musų lietuviai ,IilA’ at’ivožn
bijosi sitos įstaigos, nes čia 
reikia 4 valandas į dieną pa-

MT. CARMEL, PA.
Automob'Jiaus nelaimėje 2 
lietuviai užmušti, 4 sužeisti.

Užpereitą subatvakarį ne-

piet ir dvi po pietų. Užmo
kesčio jokio nėra, bet užtai 
duodamas valgis, guolis ir 
drabužiai. Valgį duoda la
bai gerą ir sveiką; jeigu vie
nos porcijos neužtenka, tai 
gali gauti antrą.

Viršininkai labai manda
gus ir tvarka pavyzdinga. 
Senukus užlaiko labai gerai. 
Yra tokių, ką turi savo “pra- 
perčių”, bet sėdi Eloise ir 
valgo sau duoną nemoka
mai. Kai kurie čia net ir 
bizni daro pardavinėdami 
tabaką, degtukus ir kitokius 
mažmožius.

| Išeiti pasižmonėt nedrau-
. Už mėnesio laiko 

jau galima vykti giminių ar, 
pažįstamų, atlankyti; p-----
duoda ant 3 dienų ir ant vi
sos savaitės.

Girdėjau Detroite bedar
bius kalbant, kad kuriuos 
miestas čionai atsiunčia, tai 
tie turi dirbti po 9 valandas 
Į dieną be jokio atlyginimo,! 
tik už valgį. Tai ne tiesa.. 
Prie tokio darbo visai neva
ro. Tiesa, reikia patiems ap
sišvarinti, kaip kariuome
nėj. išmazgoti kambarius ir 
pasikloti lovas. Bet aš ne- į 
skaitau to darbu. Čia yra lie
tuvių, kurie sirgo po du ir po 
tris metus, o dabar jau pa
sveikę, bet iš čia neina. Sa
ko, čia gaunam pragyveni
mą, o išėjus reikėtų samdy
tis burdas ir mokėti po $10 
į sąvaitę, gi pinigų mes netu-, 
rim.

Dabartiniu laiku čia yra

vienas triobėsys, kur tilps važiavo 5^
da 3,000 žmonių.

L______ ________ __________
įnamiams duodama iš juodo ■ 
butelio “medicinos”, nuoj 
kurios jų amžius darosi i 
trumpesnis. Tai yra prasi-'--------------j r—------ -—
manymas. Čia yra tokių in- ‘ Musų apielinkėje kai-ku- 
validų, kuriems ištiesų ne- rios anglių kasyklos visai 
vertėtų pasauly gyventi, te
čiaus niekas jiems iš juodo 
butelio tokios “medicinos” 
neduoda. Juos prižiūri tie 
patys darbininkai, kurie 
sveikesni ir drutesni.

t 3,500 ’ i bedarbės. Šiaip pasilinksmi-
Žmonės kalba,’ kad Eloise nimų buvo pakankamai-

Jaunimo Padauža.

WILKES BARRE, PA. 
Darbininkų padėti* sunki.

leidimas yra atimtas, ir pir
mininko įsakyti atstovai 
pranešė apie tuos dalykus 
draugijoms. Vis dėlto komu
nistai padarė įnešimą, kad 
korespondencija butų at
šaukta. Balsuojant, už įne
šimą buvo tik 3 balsai, o 
prieš—16 balsų.

Komunistai labai pyksta, 
kam “Keleivy” buvo pasa
kyta, kad tą “kanadą” šmu- 
geliuodavo daugiausia ko
munistai. Bet ko čia pykti? 
Juk tą žino visi.

Vyrai, bukite teisingi, ne- 
meluokit, suktybių nedary
kit, tai niekas jus nepeiks ir 
nekritikuos.

Montellos Senbernis.

\VATERBURY, CONN. Į gėrėjosi, kad lietuvių korpo- 
D-rbai blogėja. Bedarbiams racijai taip gerai sekasi.

pagelba. i Penktą valandą prasidėjo
Pr.°gramas- Pirmininkas K. 

susirin-Waterbury ir apylinkėje Vidraas pasv^ino 
dainai nei kiek neina geryn, k • DUbl?ka ir pakvietė n 
bet kas diena blogėja. Nors kUal5.Pub-lk^.ir pakvietė p.
* A.1 • -į v • -j i (J • 'ir neatleidžia darbininkų 
ant visados, tečiaus maža 
nauda ir iš tokio darbo. Jei 
gauni žmogus išdirbti kokias 
2-3 dienas į sąvaitę, pada
rydamas nuo 10 iki 30 va
landų, tai labai gerai. Algos 
gauni vidutiniškai tarpe $5- 
$10 į sąvaitę.

Fabrikantai dabar taip 
daro: iš darbo darbininkų 
visai nepaleidžia, bet mai
no: vienus nusiunčia namo 
ant kelių dienų, o kaip jie 
si-o-rvžia, tai kitus siunčia 
namo kelioms dienoms “pa
silsėti”. Pernai šiuom laiku 
nekurios dirbtuvės dirbo 
daug geriaus. Ypač mašin- 
šanės nernai dirbo pusėtinai 
gerai. Bet dabar ir tenai tas 
pats velnias: senus ir dides
nes pėdės turėjusius mašini
stus atleidžia iš darbo, o kai

K ?

Vžmušė Antaną 
Gricių.

Rugpiučio 3 d., 30 mylių 
nuo Chicagos, netoli Auro- 
la, III., užmušė Antaną Gri
cių. “Naujienos” praneša, 
kad velionis dirbo kaipo 
darbininkas ir atbėgęs dar- > sugryžta atgal, tai jau ne- 
binis traukinys perplovė ji gauna savo senos užmokes- 
pusiau. Kiti du lietuviai, ku-: ties. Kuris pirma gaudavo 
rie dirbo Teartu su Gricium, po 75-90 centų į valandų, 
matė kaip jis buvo užmuš-, tai dabar siūlo po 40 centų, 
tas. Jo uždarbis pasiliko:Ir kadangi kitokio išėjimo 
gelžkelio kompanijai ir jį nėra, tai turi dirbti ir už tiek, 
gelžkelis palaidojo. Bet kur,Tečiaus misingio dirbtuvės 
palaidoja—nežinia. įkol kas dar nemušmėja už-
1 J ........................... | mokesčio.

Antanas Gricius prieš už- Bedarbiais miesto valdžia 
mušimą lankydavosi pas A. šiek-tiek rūpinasi. Yra ma- 
Butkų, 2019 So. Union avė., • ...................................
Chieago, III. Jis pasakoda
vęs, kad turi seserį ištekėju
sią už farmerio Wisconsin 
valstijoj. Bet Butkus nežino 
nė kur Griciaus sesuo gyve
na,

ir atbėgęs dar-jsugryžta atgal, tai jau

kaip jis buvo užmuš- tai dabar siūlo po 40 centu.
r __x j__ 1_ ■ ___ ' Ti« l'O/4‘-nrri Hlzbin i č 3 i’ m n

Nuodugniai minėtąją ko-! 
respondenciją išdiskusavus, ‘ 
pasirodė, kad joje buvo pa-’ pravarde. Griciaus sesuo lai 
rašyta tikra tiesa ir atšauk- j tuo jaus atsišaukia pas But- 
ti nėra kas. Naktiniai šokiai i kų, jis suteiks platesnių ži- 
su “kanada” yra uždrausti, ’ nių apie brolio mirtį.

uždarytos, o nekurtos dirba 
po kelias dienas į sąvaitę. 
Daugelis žmonių labai sun
kioj padėty, neturi nė ant 
maisto. Kapitalistai sau so
tus; jiems yra užtektinai 

Guolis švarus, lovos mink- prikasta anglių ir apsikrovę

Ant, Krivicką*.
nJuota-

...var karštose dieno, e

nim a

darbo” Puto!

K*'b•' ^,b*, sutaupo 
it)p5n»wą

suUupo

«■ "" "r?)—ir

c.»»«tik R'"’* de
pROOUKi

joro sutvertas komitetas, ku
ris duoda po kėlės valandas 
savaitėje padirbėti miesto 
darbų. Tečiaus tiems darbi- 
ninkams-bedarbiams mies
tas nemoka iš savo iždo. Ta

ne kaip ji vadinas vyro sai Bedarbių Šelpimo Ko
mitetas gauna pinigų iš tų 
darbininkų, kurie dar šiek- 
tiek dirba. Mat, fabrikantai 
pasilaiko iš sąvaitinės moke- 
sties po vieną nuošimti (1 
centą nuo dolerio). Taigi 
tais pinigais ir užmoka be
darbiams.

! Darbus jie dirba daugiau
siai ant kelių ir parkuose. 
Pirmiausia duoda darbo 

, tiems, kurie turi daug šeimy
nos—vedę. O paskui duoda 
ir pavieniam vyrams, tik la
bai mažai tokiems.

Į Rendos už butus tečiaus 
mažai atpigo. Bet dabar su 
rendoms yra taip: kuris ga
li, tai moka da po senovei, 
o kurie jau neištęsi brangiai 
mokėt, tai tokiems išmintin
gas savininkas nuleidžia. 

' Žinomas dalykas, kad sunku 
vra ir savininkui, nes taksai 
brangus.

Senas Waterburietis.I

vesim
tokit sttas

taupo

skalbimo dieną
be-dorto”

-asti R"1-'0
-1S su , 

beičiau
aupo trynim?

. ■ .o geriau?‘M
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LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Jau tūlas laikas kaip 
Lavvrenčio nesimato jokių 
žinių laikraščiuose, tartum 
čia nebūtų jokio judėjimo. 
O ištikrųjų tur būt nėra ki
tos kolonijos Mass. valstijoj, 

į kur butų tiek dirbama, kaip 
' Lawrence. Lawrence’o lie- 
| tuviai turi įsikūrę duonke- 
pyklą, kuri jau gyvuoja nuo 
1918 m. Biznis buvo pradė
tas su visai mažu kapitalu, 
turint vos $309 banke. Bet 
šiandien turim jau gražaus 
turtelio.

Rugpiučio 9 d. kepyklos 
korporacija surengė visiems 
šėrininkams ir ne šėrinin- 
kams korporacijos rėmė
jams puikų pikniką nemo
kamai. Vietoj mokėt įžangą, 
kiekvienas draugas ir drau
gė gavo dar 50c. vertės 
barčekių dovanų. Vaikai 
gavo po 15 centų vertės. Už 
tuos pinigus jie galėjo pirkti 
ką norėjo.

Žmonių ūpas buvo paki
lęs, visi buvo linksmus. Ir 
svieto buvo daug, užpildė 
automobiliais visas vietas 

.Tautiškam Parke. Prie šokių 
Įgalės buvo pastatyti 4 dailus

iš

i

Urbšą pasakyti prakalbą. 
Kalbėtojas nurodė, kad ši 
korporacija iš pradžių turė
jo daug vargo ir priešų, bet 
lietuvių darbininkų pasiry
žimas apgalėjo visas kliūtis. 
Jis kvietė visus prie jos dė
tis, o dirbant visiems Vieny
bėje bus galima pasiekti da 
didesnių rezultatų.

Antras kalbėjo drg. J. Ur
bonas, kuris ilgesnėj savo 
kalboj išdėstė korporacijos 
stovį ir nurodė, ką ji yra da
vus darbininkams. Ji apsau
gojo musų žmones nuo pri
vatinių biznierių išnaudoji
mo, davė geresnę ir pigesnę 
duoną, sutaupydama 
rence’o lietuviams ne 
dolerį.

Abudu kalbėtojai 
nėms patiko.

Po prakalbti buvo 
mai.

Dovaną už berniukų bė
gimą laimėjo A. Miliukas.

Už mergaičių bėgimą do
vana teko A. Kasanavičiu- 
tei.

Vyrų bėgimą laimėjo A. 
Aliukonis, rodos, iš Nashua, 
N. H.

Už jaunų vyrų bėgimą bu
vo skiriamos dvi dovanos, 
kurias laimėjo J. Lukoševi
čius ir F. Račkauskas.

Paskui prasidėjo jaukus 
šokiai, kurie tęsėsi iki vėly
vo vakaro.

Lawrence’o lietuviai gali 
pasigirti ir kitais dalykais. 
Jie turi puikų savo namą, 
kurį valdo Ukėsų Kliubas; 
vasaros išvažiavimams turi 
net tris nuosavus parkus.

Darbai audinyčiose šiuo 
laiku eina neblogiausia, ir 
kas moka audeklinėse dirb
ti, darbą gali gauti. Bet kas 
prie audimo dirbt nemoka, 
tam darbas gauti sunku. Pa
lyginus su kitomis kolonijo
mis, tai Lawrence dabar ne
blogiausia, tik algos nedide
lės," nes kelis kartus buvo ka
pojamos.

Lawrence’o Žinių*.

Law- 
vieną

žmo

žaidi-

KANADOS 
LIETUVIAI.

Itrokai, ir susirinkę žmonės Į medalio.

—
HAMILTON, CANADA. 

Polemika.
Nors čia yra gražus būre

lis lietuvių ir daugelis skai
to “Keleivį”, bet laikraštin 
retai kas parašo, o jei ir pa
rašo, tai tik dėlto, kad ką 
nors apšmeižus. Taip ir “Ke
leivio” 32-rame numery ko- 
drespondentas pasivadinęs 

atbula pavarde M. Silutrab 
(skaitant iš antro galo bus 
M. Bartulis) prirašė daug 
neteisybės apie S. ir D. Dr- 
jos susirinkimą ir jos narį 
J. B-ų, kuris kėlęs triukšmą 
ir buvęs nubaustas.

Nors jo apkalbamas as
muo pilnu vardu nepava
dintas, bet čia vistiek žino, 
kas jis yra. Taigi noriu pa
aiškinti, kad J. B-us jokio 
triukšmo nekėlė. Pabauda 
jam buvo uždėta ne už triu
kšmo kėlimą, bet už pava
dinimą sekretorės Kanevai- 
tės “jaunamete”. Matyt, M. 
Silutrab nedrįso 
tiesą, už kokius 
kius pirmininkas 
narius.

Nesistebiu, kad 
Bartulis taip meluoja, 
jau pora metų priguli prie 
ALDLD., tai bimbinio “mo
kslo” jau turi įsigijęs. Bet 
išėjęs tokią akademiją jam 
patartina geriau su savo ko
respondencijomis kreiptis i 
“Laisvę”, nes iš “Keleivio” 
jis negaus už tai ne bulvinio

J. B-u».

parašyti 
menknie- 

baudžia

Sulitrab-
nes



KELEIVIS

Jugoslavijoj Baisus Teroras.
Kaip yra žinoma, Pietų- 

slavijoje panaikinta parla
mentarinė tvarka ir įvesta 
kariškos kastos diktatūra.

Prancūzų socialistų laik- 
rarštis “Populaire” duoda 
šitokį pasibaisėtiną teroro 
vaizdą:

Gerai atsimename, kad. 
prieš dvi dienas ypatingas 
teismas nuteisė Zagrebe du 
kroatus mirti. Kiti keli kro
atai buvo Įvairiems metams 
nusmelkti kalėti. Visi jie 
buvo kaltinami teroristinių 
aktų ruošimu ir “tėvynės iš
davimu.” Įrodyta, kad visi 

• kaltinamųjų “prisipažini
mai” buvo išgauti biauriais 

, ir nežmoniškais kankini- 
: mais.

Miriop pasmerktas jMarko 
Soldin teisme pareiškė: “Aš 

; buvau kankintas daugelio 
i policijos agentų nuo vidu
nakčio iki antros valandos 
ryto akyvaizdoj Bedekovi- 
čiaus. (Zagrebo policijos 
viršininko). Čia matote ge-

t PASTABOS

I 
—Tegul bus pagarbintas, i 

Maike!...
—Bet kodėl tavo balsas 

šiandien toks silpnas, tėve?
—Nusimučyjo nuo pote

rių.
—Nereikia taip daug po

teriam. tėve. Gali gaut liežu
vio džiovą.

—Kad kitokios rodos nė
ra. Maike. Dabar buvo vy
čių seimas, tai poteriavom ir 
poteriavom. Vienas kunigas, jr khu] au inti 
pamokslą pasakė, ir liepe 
rąžančių sukalbėt. Pasakė 
pamokslą kitas, ir vėl turė
jom lupti rąžančių.

—Tai jūsų vyčiai suvažia
vę ne dienos klausimus svar-,

■ - sto. bet poterius kalba? 
—Taip reikia. Maike.
—O ką jus nutarėt bedar

bės kulasimu?
—Ot, Maike. gerai kad tu 

apie tą bedarbę užsiminei. 
Pusė mano vyčių vaisko da
bar neturi darbo ir nežino 
kur gauti. Taigi ateidamas 
pas tave aš ir mislinau pa
klausti, kas reikia žmogui 
daryt, kad be darbo galima 
butų gyvent?

—Be darbo, tėve, niekas 
negali gyventi. Jeigu kas 
nedirba pats, daleiskim jūsų 
klebonas, tai jis gyvena kitų 
žmonių triusu. Kas nors turi 
reikalingus gyvenimui daik
tus gaminti. Jeigu niekas 
nedirbtų, tai nebūtų nei na
mų. nei maisto, nei drapanų. 
Pasibaigtų civilizacija, žmo
nės iš pradžių pradėtų plėš
ti vieni kitus, sužvėrėtų, o 
paskui ir visai išnyktų. To
dėl. tėve, tokie žmonės, ku
rie tingi dirbti, yra nenau
dėliai, visuomenės parazitai.

—Veidiminut, Maike. Tu 
čia negerai nušnekėjai. Juk 
kožnas dirbt negali. Kaip gi 
išrodytų, jeigu generolas su 
šoble ir apulietais nueitų Į 
restorantą puodų mazgot?

—Aš su tavim sutinku, tė
ve, kad išrodytų juokinga, 
jeigu ginkluotas ir unifor
muotas žmogus plautų res
torane puodus. Bet dirbant 
tokį darbą jis galėtų savo 
ginklą ir kitokius papuoša
lus nusiimti, ir tuomet iš jo 
niekas nesijuoktų. Juk ne 
vienas caro generolas šian
dien plauja restoranuose 
puodus ir šluoja gatves, te- 
čiaus niekas iš jų nesijuokia, 
nes jie išrodo jau kaip žmo
nės. o ne kaip generolai.

—Ale kad dabar. Maike, 
negalima gauti nei puodų 
restoranuose plaut. Sako, 
žmonės dabar dišius taip iš
laižo, kad nei šluostyt ne
reikia. Ot, Maike. atėjo pra
sti čė: ai!

—Tau, tėve, jie neturėtų 
būt jau taip prasti.

—Kodėl?
—Todėl, kad tu galėtum 

su savo vyčiais pasidaryt ne
blogą gyvenimą, jeigu netin
gėtum.

—Kokius spasabu?^
—Vietoj leisti pinigus tu

štiems suvažiavimams ir
i kalbėti poterius, jus galėtu-
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Darbininkas Atidengė Naują Kometą.

Japonas Masadži Nagata yra paprastas darbo žmogus, Cali- 
fornijoj augina stotas, bet tuopačiu laiku jisai yra didelis as
tronomijos mėgėjas ir turi isitaitęs žiūroną, žiūrinėdamas per 
šitą instrumentą i dangaus rumus jisai dabar pastebėjo naują 
kometą. VVilsono Kalno observatorija jo atradimą patvirtino ir 
nauja kometa bus pavadinta jo vardu.

Biblistai aiškina, kad 
“Dievo rūstybės diena jau 
atėjo.” Žinoma, tai absur
das. Tiesa, pasaulyje rūstu
mas tikrai užviešpatavo. 
Skersuoja tautos prieš tautą, 
žmogus prieš žmogų. Jeigu 
dievas to nori, tai jis nori 
kitos pasaulinės žmonių 
skerdynės, baisiausio karo! 
Kame tad jo mielaširdingu- 
mas? ;

♦ ♦ *

Sulyg biblijos fanatikų 
aiškinimo išeina, kad pasau
liui artinasi galas, arba, kaip 
jie sako, “sudna diena”, o 
sulyg rimtos mokslininkų 
nuomonės (kaip Einšteino) 
pasaulis dar tebėra tvėrimo
si laikotarpy. Tai didelis 
nuomonių skirtumas. Ir tik 
su mokslininkais galima su
tikti, nes biblija yra 
nesąmonių maišas.

♦ ♦ ♦

Kas šiandien gali tikėti, 
kiečių spauda tas žinias pa- kad be saulės butų šviesa? 
kartojo. Vokiečiai rašo, kad Na, o biblijoj randame, kad 

perver- dievas tverdamas pasaulį 
smą, kad panaikintu Klaipė- pirmiau šviesą padarė, o tik

“Čia kalta prancūzų bur
žuazija, kuri šiam režimui 
duoda pinigų.”

Jugoslavija yra franeuzų 
militarizmo pastumdėlė, 
taip kaip Lenkija, Rumuni
ja ir Čekoslovakija.

Klaipėdos krašte kažkas 
ne visai ramu. Išrodo, kad 
ten ne visa tvarkoje, kad ten 
vyksta kažkoks procesas.

Jau kuris laikas, kai vo
kiečių spauda skelbia apie 
kažkokį Klaipėdos krašte 
ruošiamą perversmą. Tiesa, 
tos jų žinios dar anksčiau 
buvo patekusios ir musų 
spaudon, bet niekas i jas 
rimtai nežiūrėjo. Dabar vo-

Lietuva ruošianti
I

: mėnesių mano kalinimo. > dalimi
Antras. Marko Hranilo-j 

vičius, taip pat nuteistas 
mirti, teisme pasakojo:

"Mane areštavę nuvedė ninku centras 
į pas Bedekovičių. Jis puolė ninkai, i 
įmanę ir pradėjo mane kum-1šukavimais

Vi—Ne, Maike. aš tokio 
darbo negalėčiau dirbti, ba 
tai butų pažeminimas mano 
stono.

—Bet aš žinau, tėve, tru
puti dar aukštesnio “stono” 
žmonių, negu tavo, o bet gi 
jie kiaulių auginimo nesibai
do. Pavyzdžiui, advokatas 
Jurgelionis Chicagoj. Jis vy
ras gabus, ir eiles rašo, ir ži
no kaip su moterimis apsiei
ti. o betgi buvo užsidėjęs 
kiaulių farmą ir neblogai 
vertėsi. Gi tau. tėve, su vy
čiais tokia pramonė turėtų 
sektis visai gerai, nes jus to
kiam darbui geriau tikę.

—Ar tai tu, Maike, ištik
rujų sakai, kad aš turėčiau 
eit kiaulių šerti?

—Taip, tėve, vietoj leisti 
laiką be jokios naudos, tu
rėtum kiaules auginti.

—Žinai ką. Maike. jeigu į 
grieko nebijočiau, tai kad aš j 
duočiau per ausi už tokią j 
Šnektą, tai tu atsimintum pa- j 
kol gyvas butum! Tik tu na- 
nfislyk, kaip tu drįsti šaky'

vienų

ležinių lazdų smūgių žymes, fjos fcrašto autonomiją ir pa- vėliau saulę pakabino. Ar gi 
„U) darytų jį paprasta Lietuvos reikia didesnės nesąmonės?

-------- - I « *
Beveik tuo pat metu Elta Ar pasaulis dar tebėra 

praneša alarmuojančias ži- tvėrimosi laikotarpy, papra- 
nias, kad Šilutėj esąs hitleri- 

s. Esą hitleri- 
nepasitenkindami 

_ . _ , ______s prieš lietuvius,
stimis mušti. Jam pagalbon perėję prie veiksmų ir jau i- 
atėjo grupė agentų. Kai aš (vykdę visą eilę pasipiktini- 
likau be sąmonės, privertė rną keliančių aktų: nuplėšę 
mane išgerti kavos ir tęsė karišką iškabą, nupjovę ka- 
kankinimus toliau. Taip . riuomenės telefono laidus, 
kankino mane kelias valan- į išvartalioję žydų kapinių 
das. Kitą dieną aš buvau paminklus ir” net šovę i sar- 
prirakintas prie sėdynės ir gybini. kuris stovi prie Lie-Į 
nežmonišku žiaurumu muša- tuvos banko skyriaus Šilutė-' 
mas: mušimo metu buvo iš- . je. 
rauti nuo galvos visi plau-| 
kai. Žiūrėkite, ir dabar ma-Į 
no galva per pus plika.”

Nuo 1927 metų gruodžio šistų spauda giriasi, kad pas 
mėn. 27 d. perversmo, Lie- mus nėra ekonominio krizio, 
tuvoj Įsigalėjo fašistinės kad viskas klojasi kuo pui- 

----- Buda- • kiaušiai, bet tai netiesa. Tai 
kaip zuikis, grynas prasimanymas. Eko- 

Smetona nedrįso pasivadin- nominis krizis jaučiamas ir 
o pasiliko Lietuvoj. Ypatingai +ą jau

čia Lietuvos ūkininkas.
Įsisteigusi visa eilė sindi

katų išnaudoja ir kaimo ūki
ninką. ir miesto darbininką. 
Ūkininkas pirkdamas pra
monės gaminius moka bran
giai, o parduodamas ūkio 
gaminius turi sutikt su labai 
žema kaina. Tuo tarpu mies
to darbininkai, pirkdami iš 
tai pininkų maisto produk
tus, turi mokėti palyginamai 
didelę kainą.

Bedarbių taip pat yra keli 
šimtai. Tačiau jų niekas ne
registruoja ir jais nesirūpi
na. Jie turi patys savimi rū
pintis. Susiranda pas kokį 
darbdavį darbo ir dirba už 
2-3 litus (Amerikoniška va- 

iliūtą 20-30 centų) visą die-

stam žmogui apie tai sunku 
nusimanyti, bet žmonijos 
progresas veik kiekvienam 
aiškus: kas dieną kas nors 
naujo išrandama, patobuli
nama. Ypač greitumas skra
jojimo orlaiviais eina nuo
stabiu tempu. Pakeitimas 
spalvų i garsus, televizija— 
vis tai vėliausi, progreso 
nuopelnai.

* » *

įx Laukiama dar didesnių 
davinių iš labaratorijų. Vo-

| Tai jau ne išdykėlių pa- kietijoj keletas mokslo vy-
1 daužiškai iškrėsti šposai, bet rų pasišventusiai dirba su- 

. ' rimti ir svarbus Įvykiai, ku- koncentravimui neapsako-
lr fitcii paieiSAimas ^tcpo-!n-e verį.ja Hfttai susirūpinti mai didelės elektros spėkos, 

no Javaro. Kuus nuteistas įr pagalvoti, koks to viso tik- su kuria butų galima per- 
i i?.1--- - DL^ay.sias, kas tuomi siekiama, skelti atomą, paliuosuojant

19-9 m. lapkričio men. 3 a. prje |{0 eįnarn2? Įvykiai rei- iame esamą elektronų jėgą, 
^taotas ii nuvesta^ į Be-, j.ajjngi rjmto, Sopaus ir ne- Kokia didelė ir baisi ener- 

dekov įciaus- biurą. Ji& smo- šališko ištyrimo. Parlamen- gijos galybė randasi atome, 
ei.(,5^J,r tarinėse šalyse tokius įvy- galima spręsti iš šito pavyz

džio: Paprastame stikle
vandens atomuose yra pa
kankamai energijos vienam 
didmiesčiui apšviesti.

5= $ ❖

Ant vieno augšto kalno 
Šveicarijoj buvo įrengta

Taip įriuomenės telefono laidus, 
į kapinių

tavoj į 
diktatūros režimas, 
mas bailus,

ti diktatorium, 
sau prezidento titulą. Tačiau 
titulas žmonių neapgau
na. Jeį. spaudoje Smetona 
vadinamas prezidentu, tai 
dar nereiškia, kad jis jau 
tuo ir yra. Anaiptol ne. Lie
tuvos pažangioji spauda ne
gali jo pavadinti tikruoju 
vardu—diktatorium. Nes
karo cenzūra netik kad iš
brauks, o dar ir laikraštį ga
li uždaryti, neskaitant, kad 
tektų sumokėti stambi pini
gų suma.

Taigi, tik geležinės karo 
cenzūros dėka Smetona yra 
“prezidentas”. Nors lygiai 
kaip inteligentija, taip ir 
liaudis nenoromis taria tą 
tardą.

Po 27 gruodžio perversmo 
Smetona ir jo sėbras Volde-in3; 
maras ėmė visame 
tain šeimininkauti, 
jiems geriau tiko.

Pagrobę į savo 
valdžios vairą ir valstybės 
iždyną, jie pirmiausia pasi
stengė save materialiai ap
rūpinti. Dar valstybės laimė, 
kad Smetona susipyko su 
Voldemaru. Kitaip, tas ma
žiukas degeneratiškos iš-i 
vaizdos, raguotas 1

i *

įsake x lenam polici]o> agen- ^įus paprastai tiria specialės 
tui mane mušti. Mane mu- - r r 
šė šautuvu buožėmis ir kum
štimis. iki aš pasidariau luo- j 
šas. Tada atėjo komendan
tas Povlovičius. Jis Įsakė su
rakinti man rankas ir kojas

I ir vilkti Į trečią aukštą, kur. ovcivaiijvj uuvo pviigia
’is mane kumščiomis ir ko-' Mes jau senai girdime hit- specialė stotis pažabojimui 
iomis suardė, šaukdamas: lerininkų šukavimus nu- žaibo, ir buvo manoma kad 
Tu ir tavo draugai iš čia gy- kreiptus prieš Lietuvą, grą- tuomet, su atmosferos elek- 
vi neišeis. To reikalauja vai-trinančius atimti iš Lietuvos tra, pavyksią perskelti ato- 
■tybės interesai ’...’ Rytojaus Klaipėdos kraštą ir veržtis mą. Šis bandymas tečiaus 
dieną mane atnešė—eiti aš• toliau i lytus, apimant visą nenusisekė. Perkūnija kelis 

kartus apgriovė tą stotį ir 
užmušė vieną darbuotoją. 
Dabar šie eksperimentai da
romi Vokietijos Elektros 
Kompanijos didžiulėj laba- 
ratorijoj, kur galima sukel
ti 2.500,000 voltų elektros 
pajėgą. Belieka palaukti 
pasekmių.

Abeinai, žmonija progre
suoja, nors lėtai ir sunkiai, 
bet tikrai. Žmonės godžiai 
gaudo mokslo žinias, Įdo
mauja jomis ir aiškiai toli
nasi nuo religijų, fanatizmo 
ir prietarų. Masiniai religi
jos pasmerkimai Ispanijoj, 
Italijoj. Meksikoj, Rusijoj— 
vis tai geri ženklai, kad 
žmonija progresuoja. Galas 
artinasi tik tamsybei ir iš
naudojimui. Tokioj prasmėj 
ir biblistai turėtų suprasti 
savo evangelijas apie “Die
vo rūstybės dienos atėji
mą." Ali. Kriukis.

i

.parlamento renkamos komi
sijos, i kurias tokiais atve
jais Įeina Įvairių sroviu at
stovai, kad tuo galima butų 

l’ pasiekti juo didžiausio neša-

nebegalėiau—i pirmo aukš-. Pabaltijį, 
to 8 kamerą. Čia surišo man 
•ankas ant nugaros ir taip 
lukštielniką paliko gulėti 12 
valandų. Komendantas Pov- 
’ovičius vėl atėjo pas mane 

lietuviško vaisko generolui ir Pareiškė: ‘Prisipažink, ki- "
kad jis eitų prie kiaulių?

—Praktšką patarimą, tė
ve. aš galiu duoti kiekvie
nam.

—Na. Maike, jeigu tu jau 
šitaip pradedi šnekėt, tai tu 
ne mano frentas. Gali sau eit 
savo keliais, o aš eisiu savo.

—Iki pasimatvmo, tėve.

BOLŠEVIKAI PRADĖJO 
IR RAŠYTOJUS “VA

LYTI.”
Rusijoj prasidėjo rašytojų 

sąjungos “valymas”, žada
ma išvalyti daug žymių ra
šytojų nukrypusių nuo gene
ralinės linijos. Norima “iš- 
zalyti” ir jumoristą Zoščen- 
ko.

PERŠOVĖ MERGINĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

New Yorke ši panedėlį 
ant šaligatvio buvo peršau
na 23 metų amžiaus mergina 
Camano. Ją peršovė Ramon 
Gomez, 32 metų vyras, ku
ris norėjo ja vesti, bet ji jo 
nenorėjo. Nusigandęs savo 
pasielgimo, jis šovė sau gal
von ir tuoj mirė.

krašte Bet labiausiai dabar jau- 
kaip čiamas dvasinis krizis. Opo

zicinės organizacijos neturi 
i galimybės viešai išsitarti ak-
- tualiais gyvenimo klausi

mais. O jei ką ir pamėgina 
pasakyti, tai arba cenzūra 
užbraukia, arba tenka sumo- 

j kėt piniginė pabauda.
Organizacinis veikimas 

taip pat varžomas. Ypatin- 
vyrukas.nl°.

melžęsvalstvbė^ Mat’ fa?1?tai labiausiai bijo 
į kaimo jaunimo, kuris būna

Mes žinome, kas yra toji 
organizacija, kurioje daly

vauja daugelis didžiojo karo 
■prityrusių vokiečių kariuo
menės vadų ir žinome jų ek
spansiją. kuria yra susirūpi
nę net prancūzai, čekoslova- 
kai, lenkai ir k.

Lietuvai ne vis viena, kas 
dedasi Klaipėdos krašte, y- 
pač kad Įvykių karžygiais y- 
ra tokios organizacijos daly
viai kaip hitlerininkai. To
dėl mus stebina Eltos prane
šimo lakoniškumas. Padaly
ta visa eilė veiksmų, bet nė
ra nei žinių apie pagautus, 
nei apie pastebėtus piktada
rius. Ar jaugi nei sargybinis, 
i kuri šauta, nieko nepaste
bėjo, nei niekas nematė, kas 
išvartaliojo paminklus žydų 
kapinėse?

Jei tai Įvykdyta hitleri- 
, bet nuteisė ka- ninku—iš kur tos žinios, kad 

ta padarė tikrai hitlerinin
kai?—tai ių tikslai mums 

Populairc’’ pridūrė: aiškus, ir jei jie veikia taip 
Aleksandras, drąsiai, tai, matyti, jaučiasi 
Pietųslavijos gali daug ką nuveikti.

yra už šiuos nusi- 
atsa-

aip tu busi šia naktį sušau- 
i lytas.’ Ir iš tikrųjų. Prieš 
(vidurnaktį slaptosios polici-. 
į :os keturi agentai nuvilko 
įmanė i taip vadinamą ‘tar- 
; Ivmo’ kambari. Čia mane 
1 -:ol mušė, kad net patys bu- 
■ deliai pradėjo skųstis nuo* 
į vargių. Aš netekau sąmonės.
Kai aš atgavau sąmonę — 

i mano galva buvo Įkišta Į šal
to vandens kibirą —pradėjo 
mane iš naujo kankinti.”

Kalinamieji buvę nuteisti 
uždaromis durimis. įsaky
mas nuteisti buvęs duotas iš 
anksto.
• Nors teisėjai teturėjo vien 
kankinimais išgautus “prisi
pažinimus”, 
Imamuosius. '

Įdėjęs kankintųjų pareiš
kimus

“Karalius 
absoliutinės 
viešpats, 
žengimus asmeniškai 
kingas. Taip pat atsakinga 
prancūzų vyriausybė ir jos 
atstovas Belgrade Dord, nes 

šį ryti kuomet šalis neturi tik- 
i- ro šeimininku Seimo.

“L. Ž

I

ji Aleksandrui padėjo 
žiaurų diktatūros režimų 
vesti.

tenorėjau pa
sakyti apie šiuos du Lietu
vos “garsiuosius vyrus’’. Da
bar pabandysiu nušviest tik
rą Lietuvos gyventojų padė
ti.

Nors dažnai Lietuvos fa-1

Todėl Įvykiai Klaipėdos 
krašte reikalingi greito ir 
stropaus tyrimo.

Bet sunku ką nors pada-

M

i

JAPONAS GAVO $200.000.

“NAUTILUS” PASIEKĖ 
ŠIAURĖS LEDUS, TURĖS 

GREIT NERTI.
Nardomas laivas “Nauti- 

lus”, kuriuo Wilkinso eks
pedicija nesenai išplaukė i 
šiaurės žemgali, jau pasiekė 
šiaurės ledus ir greitai turės 
nerti po vadeniu. Toliau jis 
plauks po ledu. Šita negirdė
ta iki šiol kelione domisi vi- rė ir paliko jam $200.000. 
so pasaulio mokslininkai.

tol pasyvus, kol jo nieks ne- 
ijudina. Išjudintas jis nesu
laikomai veržiasi pirmyn, 
atkakliai kovoja už darbo 

į klasės teises, už laisvę, už 
| socializmo ar demokratijos 
idėjas. Todėl fašistai to ir 
bijo.

Jie pačioj pradžioj sten
giasi užgniaužti kiekvieną o- 
pozicinės politikos pasireiš
kimą.

Štai, paskutiniu laiku Pa
nevėžio apskryties viršinin
kas uždarė net 112 visuo
meninių, politinių ir kultūri
nių organizacijų. Uždaryta 
jų tarpe 12 ūkininkų sąjun
gos skyrių, 12 valstiečių 
liaudininkų kuopų, 6 Lietu
vos Jaunimo Sąjungos sky
riai, 4 krikščionių demokra
tų, žiežirbininkų, mokytojų 
profesinių sąjungų skyrių. 
Pateisinti tokiam persekioji
mo darbui, purvinai dema
gogijai, fašistai prasimano 
nebūtų dalykų. Girdi, minė
tos partijos rodė “permaža 
veiklumo” arba užsiiminėjo

šitas japonas, Jesse Shima. “nelegaliu darbu”. Kiek to- 
tamavo VVashingtone pas tur- kiuose pasakymuose yra tei-
tingą amerikietę Mrs. Hander- sybės, gali suprasti kiekvie- 

ras k3S ngia imperialistiškų 
Ma- fašistu siekimų šalininkas.

I Kaunas. 1931. VII. 25.

sonier.ę. šiomis dienomis ji

tvt, jis mokėjo jni įtikti.
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Į Įvairios Žinios. Lietuvos Laikraštininkai Amerikoj.

VALDŽIA PATARIA FAR- 
MERIAMS SUNAIKINT 

TREČDALI PASĖLIŲ.
Federalinė farmų tarybar vlici diinc lai xiivai y Ud 

paskelbė da negirdėtą pa
sauly “programą”. Ji liepė 
pietinių valstijų farmeriams, 
kurie augina bovelną, su
naikinti trečdali savo pasė
lių, kad palaikius bovelnos 
kainą. Keturiolika pietinių 
valstijų gavo paraginimą 
vykinti šitą republikonišką 
“programą”. Bet farmeriai 
griežtai atsisakė savo lau
kus su bovelna aparti. Kas 
iš to, jie sako, jeigu bovel- 
nos kaina tuomet ir pakiltų, 
bet mes jau neturėsime ką 
parduoti. Naudos iš to butų 
tiktai Wall Streeto vilkams, 
kurie dabar prisipirko bo- 
velnos už pusdyki, o paskui 
galėtų parduot ją su dide
liu pelnu. Matyt, kad pono 
Hooverio administracija 
taip ir bando daryt, kad 
Wall Streeto pelnagrobiai 
galėtų pasinaudoti.

KOMUNISTAI KĖSINOSI 
NUVERSTI LATVIJOS 

VALDŽIĄ.
Per paskutinius komunistų 
suėmimus Latvijoj konfis
kuota labai sensacingos lite
ratūros. Pas vieną iš suim
tųjų rastas ištisas sandėlis 
žurnalų ir brošiūrų, kurio
mis
Latvijoj esamą kvarką, da
ryti teroro aktus, sprogdi
nant vyriausybės patalpas ir 
kitką.

agituojama nuversti 
oi esamą u

Lietuvos žurnalistų atstovai, kurie vizituoja J; Ame-

MUSSOLINI PRANAŠAU
JA EUROPAI BANKRO

TĄ- |
Italijos diktatorius Mus

solini mano, kad Europa ga- i 
Ii nueiti velniop. Jisai nuro-1 
do, kad pasaulis atsidūrė 
didelėj painiavoj, kuri nu-j 
lemsianti krikščioniškos ci
vilizacijos atnaujinimą arba
sunaikinimą. Šį likimą, pa- rikos Valstijas. Kairėje, Antanas Bružas, “Musų Rytojaus'’ re- 
sak Mussolini, išspręs galu- daktorius. Dešinėj, Lietuvos žurnalistų Sąjungos valdybos na- 
tinai 1932 metai. Visos iki rys, žinomas felijetonistas rašytojas Aug. Gncius-Pivoša. 
Šiol padarytos pastangos: Vidury stovi “Vienybės” antrasis redaktorius, Jonas Kru-
grąžinti tarptautinį solida- žintaitis. Svečiai atvyko švedų Amerikos Linijos motorlaiviu 
rūmą nuėjo veltui. Visos ligi (“Gripsholm’. 
šiol buvusios konferencijos 
būdavo arba nukeliamos ar
ba baigdavosi be jokių re
zultatų. Tai rodo, kad Euro
pa eina prie bankroto. Ren
giamoji 1932 m. vasario 2 
d. nusiginklavimo konferen- 

žLLLk,. Policija demons- ei ja turi padaryti lemiamą 
trantus sklaidydama taip į sprendimą. Mussolini sako,' 
__x j.._____ OA ‘ Vori no fiL-firi ’Tantii Ruinn-'

KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
LENKIJOJ.

Rugpiučio 1 diena Lenki
joj praėjo su kraujo pralie
jimu. Varšuvoj komunistai 
šaudė į policiją iš revolve
rių. Atsitiktinai užmuštas 
vienas civilis ir vienas su
žeistas.

i

T. Jaučiui.— Apie prohi- 
bicijos pasekmes “Keleivy
je” būna rašoma gana daž
nai. Tečiaus jei laiko turėsi
me, tai sunaudosime ir drau
go prisiųstą medžiagą. Ačiū 
už prisiuntimą. (

V. M. Čekanauskui. — 
Straipsnis “Ekonominio kri-l 
zio problema” musų laikra
ščiui per ilgas, 
naudot juo ii 
ačiū vistiek.

M. Beržanskui. — Prisius- J 
tas iškarpas i--------- ,---- .
Prašome visuomet tokių ži-Į^^’me^° raS>ti ir 

' J. L. M. 186 Man ha t ta n avė. Box 5.
Brooklyn, N. Y

ADOMAS PAULISKIS iš. Telšių RUOŠIAS KAPOT PLIE- 
apsknčro. Žarėnų valsč.. Judrėnų kai- n*DDIMINVI1 Al C A C
mo, gyveno ir Smilgių kaime. Ameri- PlkJ lzzXXvOiniinchęi 
kon išvažiavo 1912 metais. Prašau at
siliepti arba kurie žino malonėkite 
ptanešti. Aš Vaclovas Varpiota pa- _ _
einu iš Kantaučių kaimo, Plungės Amerikos plieno pramoni- 
vaihca u vGLTERa varpiota ninkai esą nutarę kapot dar- 
Ca'.le Medrano 794, Buenos Aires, bininkamS algas pO 10 IT 15 

Argentina. »•__ nuosimicių.

Pereitą sąvaitę po' Wall 
Streetą pasklydo žinios, kad

APSIVĖDIMAI- h NEBŪK BE DARBO
______ * Parsiduoda gasolino stotis pačiame

. l, . 1 Jaunos ar senos merginos norinčios
tO(tel paSl- būt laimingomis, susipažinkite per 

esalėiome. Bet l3išk4- d. r.f.d. 4, b©x 53. Danbury, 
J .Conn. : r,'

! --»■’• --Ntj
---------------------- - T

I Pajieškau mergino* a.'p>ūvedųntHl 
. . - | gero budo, dailaus sudėjimo, padoriomsunaudojom. į ir blaivos. Kuri mylėtų arčiau susi-

i veikslą. (36)
’ T T 1 II n šk n ra erza vnučių mums prisiųsti, jeigu' 

jų pastebėsit angliškuose 
laikraščiuose.

Worce»teriečiui. — Apie 
Worcesterio žuvininkus ne
spėjome Į ši numeri Įdėti; Į- 
dėsime kitan. Bet butų gerai, 
kad kitą syki rašydami apie 
tuos žuvininkus ir paaiškin
tumėt, kaip jie tas žuvis 
gaudo, jeigu jiems taip se
kasi. Bostono žuvininkai kai 
išvažiuoja žuvauti, tai vietoj 
žuvų kartais parsiveža far- 
merio vištą, kartais maišą 
kornų, o kartais ir namo ne
parvažiuoja.

I Geo. Andersonui. — Žinu
tes sunaudosime, ačiū.

DĖLEI PARINKIMO KANDIDATŲ J PAJIESKOJIMAL 
SLA. PILDOMĄJĄ TARYBĄ.

biznio centre, puikiai įrengta, biznis 
išdirbtas ir gerai nešantis peino'. Gera 
proga pirkti vienam ar dviems, susi
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 daug au informacijų kreipkitės 
y pat iš)-ai per laiškų ar telefonu. (36) 

Savininkai D. Janulis ir V. Borey
19 Lenos Ave„ Irvington, N. J.

Tel. Essex 2. 0073.

PARSIDUODA MAŽA ŪKĖ.
7 akeriai išdirbtos žemės, budinkai 

ir visi parankumai, gražus gyveni-

(37) 
GEORGE PAULL

Box 42. Duvall, Wa«h.

PASTRANDAVOJA FARMA
3<>0 akerių žemės Missouri valstijcj. 

Užmokant taksus už minėtą žemę, pa
vedu gyvent. Norint platesnių žinių, 
rašykite. (37)

JOS ZIMANCIUS
5350 So. Maplewood avė. Chicago, III.

Jieškau darbo. Kanadoje.
Geras vyras, darbštus, moku visokį 

darbą ant farmos, norėčiau gaut pa? ; mas. Klauskite ypatiškai ar per laiš- 
gerą lietuvį farmerį, kuriam ' reikia į k4> paaiškinsiu plačiau. (37)
darbininko apskritiems metams. Ar- fiFAPfiR paiti I.
ba gal lietuviai farmeriai galėtų pri- 
rodvt pas gerą svetimtautį, už ką 
busiu dideliai dėkingas. Mani adre
sas: .Mr. J. Siminas, P. O. Box 423, 
Kenora, Ont. Canada. (35)

IŠSIDUODA 4 KAMBARIAI
Mažai šeimynai arba 2 draugam. 

Gali gaut ir mažų fornišių. Kaina la
bai prieinama. (36)

MRS. HAŠKEYICH
550 W. 42-nd Place. Chicago. III

PARSIDUODA FARMA.
Gera žemė, visa apsodinta visokiom 

daržovėm, netoli miesto, 3 mailes, ant 
šteito keKo- gyvenamas na
mas 9 kambarių, barnė didelė, višti- 
ninkas; 1 arklys, 5 karvės ir telyčia, 
2 didelės kiaulės, 70 vištų ir visi far- 
mos įrankiai. Gražus sodas prieš far- 
mą Kaina $4,500; reikia įnešt $2,- 
000. Kurie norite galite apžiūrėt ar
ba klauskite Turiu greitai parduot.

(37) 
ALEX PALUBINSKAS 

Grosvanordaile Road. Boa 66, 
DUDLEY, MASS.

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda čeverykų taisoma ša- 

pukė, labai gera vieta, turtingais 
žmonėmis apgyventa; taigi, pragyve
nimas užtikrintas, šiaučiaus nėra ar
čiau kaip pusantros mailės. Parduo
siu nebrangiai, nemokanti tą dalba, 
mokysiu per 30 dienų Turinti kiek 
pinigų galit nusipirkti ir būt bosu. 
Nepraleiskite progos Priežastis par
davimo —senatvė.

SENAS KAREIVIS
731 Chandler St-, Horcester, .Mass. Puiki farma parsiduoda 

15 akerių žemės, 2 akeriai ganyklų, 
kita dirbama, 6 ruimu stuba, miesto 
vanduo, barnė nauja dėl 20 tonų šie
no, 30 obelių sodas. 2 telyčios, 2 kar
vės, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
nir.kas dėl 800 vištų, garadžius dviem 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie 
didelio miesto L»awrenco, Mass. 3 
mailės į Salėm, N. H., 1 mailė į Štei
to keiia, 2 minutes nueit į mokyklų ir 
10 minutų iki augštosios mokyklos. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no- 

; retų įsigyt puikių vietų, lai kreipia- 
į si laišku arba yoatiškai. Parduosiu 
ant lengvų išlygų'ir labai pigiai. (37) 

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

| PETRAS TAMULEVIČIUS jieškau 
mano tėvo Dominiko Tamulevičiaus, 

j Marcinkonių kaimo ir parapijos, Vil
niaus apskričio. Pirmiau gyveno

kitę pranešti. (35)
PETER TAMULEVICH 

, Wellesley Hills, Mass.

Teko pastebėti “Sanda- misijoms ir Pittsburgho ir Brookiyne', n. y. Kas žinote maionė- 
ros” No. 29, kad p. J. Virbic- apielinkės SLA. kuopų dar- kits prp^~

_____  _____„_ ._ . _ . kas Pittsburgho veikėjų var- buotoiams. o ne našaliniems 35 Wainut*st^ 
pat du asmenis sužeidė. 20 i kad ne tiktai Tautų Sąjun-'du turi susirašinėjimą su kokiems nolitikieriams. ’ 
demonstrantų suimta. Kelis’gos egzistencijai gręsia pa- Chicagos SLA. 36 kuopos “ ’ ..................

valdyba dėl parinkimo kan
didatų į SLA. Pildomąją Ta
rybą. Ir pasak 36 kuopos 
valdybos pranešimo, jiems 
p. J. Virbickas yra pranešęs, 
kad Pittsburgho veikėjai tu
rėjo “pasitarimą” ir su kito
mis artimomis kolonijomis 
kandidatų rinkimo į Pildo
mąją Tarybą reikalu.

Šis p. J. Virbicko susira
šinėjimas Pittsburgho veikė
jų vardu su 36 kuopos val
dyba tikrai nustebino Pitts
burgho SLA. darbuotojus, 
ypač kad p. Virbickas drįsta 
kalbėti su kitų kolonijų dar
buotojais varde Pittsburgho 
veikėjų ir, matomai, jis net 
ir “pasitarimus” jau yra tuo • 
dalyku turėjęs su artimų ko
lonijų veikėjais, apie ką 
Pittsburgho veikėjai visai 
nieko nežinojo iki “Sanda
roj” nebuvo paskelbta, kad 
Pittsburhgo veikėjus J. Vir
bickas atstovauja.

Butų žingeidū žinoti, kas 
p. J. Virbickui suteikė tą 
įgaliavimą kalbėt pittsbur- 
giečių vardu? Pittsburgho 
SLA. veikėjai dar nėra turė
ję jokių pasitarimų kandida
tų rinkimu ir dar nei vienas 
nėra savo nuomonės pareiš
kęs.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad SLA. 3-čio Apskri
čio Komitetas, visos vei
kiančios komisijos ir kuopų 
veikėjai turės savo susirinki
mą ir, tur būt, aptars ir kan
didatų parinkimą į Pildomą
ją Tarybą, ir tik tada Pitts
burgho veikėju nuomonė tu
rės reikšmės. O p. J. Virbic
ko kalbėjimas pittsburgiečių 
vardu netur jokios reikšmės 
ir Pittsburgho SLA. veikėjai 
ne tik kad neima jokios at
sakomybės už p. .11.__
^areiškima, bet reiškia ne
pasitenkinimo dėl tokio J. 

.Virbicko sauvališko ir pi
gios rųšies politikavimo, 

į SLA. 86 kuopos mėnesi- 
į niam susirinkime, laikytam 
rugpiučio 9 d., buvo pakel
tas klausimas dėl J. Virbic
ko kalbėjimo Pittsburgho 
veikėjų vardu ir buvo išreik
štas net pasipiktinimas, kad 
pavienios vnatos savinasi 
sau teisę kalbėti visų vardu 
šiuo svarbiu klausimu, šioji 
teisė dėl apkalbėjimo pa
rinkimo kandidatu'į Pildo
mąją Tarybą priklauso ne 
kam kitam, tik SLA. 3- 
čio Apskričio Komitetui, ko-

kartus komunistai bandė su-jvojus, bet ir visai žmonių ra- 
sirinkti žvdų kvartale, bet sei. Jei ši konferencija nepa- 
policija juos tuoj išsklaidy- sisektų, tai butų padarytas 
c|avo prologas į galutiną katastro-

Provincijoj taip pat įvyko fą.
eilė susirėmimų. Dambravos’ ---------------
anglių kasyklose demons- ESPERANTININKŲ KON- 
trantai pradėjo šaudyti iš. GRĖSAS KROKUVOJ, 
revolverių. Į tai atsakydama i Krokuvoj įvyko tąrptau- 
policija taip pat pradėjo tinis 23-čias esperantininkų 
šaudyti. Per susišaudymą 4 kongresas. Dalyvavo 1,000 
žmonės buvo sužeisti, iš ku- delegatų iš 32 valstybių. Šio 
rių vienas pakeliui į ligoni- kongreso garbei viena Kro- 
nę mirė. Bendzine vienas kuvos gatvė pavadinta es- 
demonstrantas užmuštas ir peranto išradėjo Zamenho- 
penki sužeisti. Šulne, ties fo vardu.
Dambravu, apie 1,000 de-į----------- -—
monstrantų apmetė policiją; Ženevoj prasidėjo tarp- 
akmenimis. Keturi polici- tautinis kongresas, kuriame 
ninkai ir 5 demonstrantai bus tiriami dėl darbo nusto- 
sužeisti. Galicijoj, Stanisla- tos sveikatos klausimai, 
vove, komunistai su raudona Kongrese dalyvauja 500 gy- 
vėliava atėjo prie ulonų ka- dytojų.

j —

1

i

reivinių. Čia jie turėjo susi
rėmimą su luonų grupe. 20 
demonstrantų buvo suimta.

prologas į galutiną katastro-

CHICAGO, ILL. 
Margučio” Piknikas ir SLA 

ofiso “faitai”.
Chicagos “Margutis” mar

gas margais parengimais. 
Vokietijoj Rugpjūčio 30 d. The Oaks

i
NEVERTINA ISTORINIŲ 

VOKIETIJOS PILIŲ.
Moderniškoj 

nėra jokio paklauso istori- darže bus juokingas pikni- 
nėms pilims. Tą Įrodė var- kas su komedijoms. Vana- 
žytynės, per kurias buvo no- gaitis importuoja iš New 
rimą parduoti vieną iš se- Yorko “Zos” ir “Pet” kum- 

”—=_ ščiuotis. Kadangi SLA. Pil
domoji Taryba negali rast 
kaltininkės-“čempionės” ir 
nesusirenka posėdžiui, tai 

klausė buv. vokiečių kariuo- “Margutis” savo piknike iš- 
menės kapitonui von Iser- spręs, kuri iš jų verta tos 
mannui, kuris nutarė par- “garbės”. Kumštynės eis iki 
duoti ją dėl didelių išlaiky- “knock out”.
mo išlaidų. Per varžytynes Bus ir kitokių margumy- 
buvo padarytas tik vienas nų. Vanagaičio komedijos 
pasiūlymas—2,000 markių Chicagoje sutraukia daug 
sumai? Savininkui pareiškus tūkstančių lietuvių, tai nėra i 1_A_x* i • —11 v? 1_ * ___ f
prOt-C^tcl, J.,

naujas varžytynes. Vokiečių rinks irgi daug, 
mokesčių inspekcija pilĮ yra 
Įvertinusi 400,000 markių.

KITŲ TAUTŲ ŠVENČIA
MOS DIENOS-

Ar tiesa, 
vaitės diena yra kokios nors 
tautos švenčiama? Netiesa, 
sako Washingtone leidžia
mas žurnalas “The Path- 
finder”. Penktadienį šven
čių kai kurie muzulmonai; 
šešetadienĮ švenčių žydai ir 
tūlos krikščionių sektos; 
sekmadienį švenčia didžiu
ma krikščionių, o antradieni 
švenčia Persijos muzulmo- 
nų sekta.

Bet nesą tokios tautos nei 
sektos, kuri švęstų pirmadie
nį, trečiadienį ir ketvirtadie
nį.

niausiu Šiaurės Vokietijos 
pilių, garsų Burg Lenzen, 
pastatytą beveik prieš 1000 
metų. Pilis iki šiolei pri-

žadama paskirti abejonės kad šj kartą susi-
--------------------------- .

,Tai Viduriams Vaistas,1 
Kuriam Ji Pasitiki.

“Etna, Pa.—Už trijų savaičių aš 
busiu 66 metų. Nors aš turėjau 13 vai
kų iv v:sacos namu darbą viena ap- 

kad kožna sa- žiūrėdavau, aš jaučiucs labrn gerai,
' “ todėl kad aš vartoju

TRINERIO I 

. KARTŲ VYNĄ j 

ir šitas puikus viduriams vaistas pa
laikė mn.ne geriausioj padėty. Aš pa
sitikiu tiems vaistams ir visuomet re
komenduoju juos tiems kurie skun

džias, nevirškinimu, blogu apetitu, 
galvos skaudėjimu arba nepoilsir.gu 
miegu. .Jūsų. Mrs. J. Kusluch.” Tripe
rio Karčiuoju Vynu džiaugiasi pilnai 
pasitikėdami tūkstančiai šeimynų, to
dėl kad žino kokią pagelba jis sutei
kia Daugelis daktarų rekomenduoja 
jį Pas visus nptiekinint-ųs gaunamas 
mažom ar didelėm bonkom; brangus 
kuponas kiekvienam pakečiuj. Jeigu 
negalima gaut jūsų apielinkėje, rašy
kit pas Jos. Trinęr Co., 1333 S.> Ash-

Ava., ChteS^o, iii. -• '

j

l

SLA. 3-čio Apskričio ir’ 

SLA. kuomi Darbuotojai:
S. Bakanas, 3-čio apskričio j 

organizatorius.
i_____v i o ...c I

Pajieškau Benedikto Rimkaus; jis 
paeina i« Svėdasų parapijos, pirmiaus 

į gyveno Waterbury, Conn.. dabar kur 
lis randasi nieko nesigirdi. Kas apie 
jį žino ar jis pats, lai praneša šiuomi 

I antrašu: (35)
ANTHONY BALIS

JOSpen J. IX1Z1S. o-CIO aps- Alder Street, Waterbury, Conn
I Pnj-'eškau brolio Antano Vala'kio. 

girdėjau, kad jis gvvena Brooklyn,
Į N. Y.; jis paeina iš Inkilių kaimo.

3-ČIO aDS- pajieškau Vinco Ivanausko, 5
. . • .. dietai kaip nesimatėm Gedėjau kadkricio jaunuolių org. j;P gyvena Brooklyn. N. Y. Meldžiu 

Antanas Bakanas, 90 kp. 'atkaukti, arba Vurie žino, kur jis
• • i .randasi, malonėkit pranešti. (35)pirmininkas. | juozas valaikis

M. Šimkienė, 86 kp. dar-, 529 Washington Blvd. Baltimore, Md. 
buotoja.

E. K. Šiurmaitienė, 128 kp. šaukia
raštininkė.

Sabalauskyte, o-ČIO ap-^350 Jackson Avė., Hackensack, N. J. 
skr. ir 90 kp. fin. ras.

Sadulienė, 3-čio apsk. 
užrašu rast.

J. K. Mažiukna.

i

skričio vice-nirm.
Jonas Pabarčius, 86 kuo

pos sekretorius.
Kazys Mileris,

B.

P.

I
I MOTIEJUS KULIEŠIUS lai atsi- 

i. arba kurie žino kur jis ran- 
(36) 

MAZILAUSKAS
I das. malonės pranešti. 
I KAZIMIERAS MA!

I

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Z. Miliui—Atleiskite, jū
sų rašinio negalėjom supra
sti.

S. Budzinskui.— Ačiū už 
iškarpas.

S. Blindai.— Dipsomania 
yra girtuoklio liga, palinki
mas girtuokliauti. Tai yra 
tarptautinis žodis.

Detroito L. Beno Komite
tui.— Tamstų koresponden
cijos nedėjome, nes ją patal
pinus neišvengiamai turėtų 
kilti tarp tamstų beno ir S. 
L. A. 352 kuopos polemika, 
iš kurios niekam nebūtų 
naudos.

Proletariškam mokslei
viui.— Eilių sunaudoti ne
galėjome.

Jurgiui Mačioniui.—Žmo
gus, kuris turi dvi pačias, y- 
ra bigamistas. Pilietiškų po-

. Virbicko pierų toks negali gautL
“Keleivio” skaitytojui. —

KURIE NORITE APSIGY- 
VENT WEST HANOVER?

Aš turiu 1 akerį žemės ir parduo
du pigiai. Ant tos žemės yra 2 višti- 
ninkai, barniukė dėl karvės, 27 va’si- 
niai medeliai ir gatavas skiepas bū
da vojimui stubos; geras šulinys, ra
mioj vietoj, nėra arti kaimynų 558 
pėdos nuo smaluoto kelio. Galite 
kreiptis pas Klemensų Navikų. West 
Hanover, arba pas mane: A. Gulben, 
731 Chandler St., H’orcester, Mass.

I

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio* rųšies smulkius pasi- 
garsinimus,’ kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus. skai 
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sakančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syki,
“Keleivio*’ pcemiaeratoriatns. ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminiu ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Hajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klisės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO BOSTON. MASS

DYKAI
PAAIŠKINU KODĖL PLAUKAI 

SLENKA.
Kodėl randasi pleiskanų ir galvos 

odą niežti. Kaip sulaikyti plaukų slin- 
'• kimų, išnaikinti pleiskanas, galvos o- 
i dos niežėjimą ir kaip užaugint greita 
laiku Naujus. Storus, Tankias ir 

(Gražius PUukuo. Norint informa*Uv 
1 prisiųsk markę. (35)

L. J. GECftUS,
201 North VVells St. Room 600 

Chicago, III.

$150.00 Ant Mėnesio.
R-'ikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suvienytose Valstijose. 
Norint gauti darbų prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų pri- 
siuntimo. (42)

L. J. GECHUS
201 North Helis st. Chicago, Iii.

« 
t

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėj* kiokviaaaa ttrit* 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Diana katianag.

Knyga didelio terasto, tari 271 poslapi. Kaina popisros aadafaia 
—11.00; audimo a pd. —11.28. Pinigus gaJima atgali poytsaiai dotan| 
arba "Money Orderi.” Adresuoki! sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, South Boston, Ma»».

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Pajieškau dėdės Juozo Paulausko, 
kilusio -iš Getkančių kaimo, Tauragės 
valsčiaus. Anksčiau gyveno Chicagoj. 
Aš esu Augusto Pilipo duktė Agota 
iš Kalpokų kaimo, Tauragės vals
čiaus. Prašau jį patį arba jį pažįstan
čius atsiliepti. Mano adresas: (36)

AGOTA PILIPAITĖ
33 Vanauley st., Toronto, Canada.
 ■ ■

Pajieškau dėdžių Stasio ir Rafolo 
Butkų, paeina iš Grimžų kaimo, Kel
mės parapijos, Raseinių apsk. Kas 
apie juos žino, malonės pranešti, ar
ba pats lai atsišaukia. (36)

KASTAS IVOŠKEVICIUS
Montreal. 
Canada.

Pajieškau mano vyro PRANO GAI
GALO, kuris prasišalino nuo manęs 2

metai atgal su kita moteria, o manę 
paliko su sergančiu vaiku Šiuo laiku 
vaikas yra miesto ligoninėje. Jei tu
ri širdį paimk nors-vaiką iš ligoni
nės, jis yra sveikesnis. Gaigalas apie 
6 pėdų augščio, mėlynų akių, šviesus, 
iš pečių palinkęs. Kurie praneš kur 
jis randasi skyrių ?10 atlyginimo.

(35)
MRS. PAULINA GAIGALAS

406 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.'

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

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

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

CHICAGO. ILL.

Tas laikas, kada karo “sle-j1219 Benait Yard 
keriams” neduodavo pilie------------------------
tybės popierų, senai jau* Pajieškau dėdžių Jono ir Jurgio 
pasibaigė. Dabai aplinkan-Į
tai visai nėra klausinėjami,}apskričio. Malonės atsišaukti, l»urie 

.. ■ „k PI žino kur randasi, prašau pranešt.(36)ar jie registiayosi, ai ne. ri- kazimieras grabauskas 
lietybės popieras Jie gali 12W Benait st. Yard 1, Montreal. 
gauti be jokių kliūčių. Di- *__________________ chnada
vorsų įstatymas Reno mieste antanas v.arpiota, mano tė- 
vra tok* lengvas, kad divor- v.-s. paeinąs iš Vilkaičių kaimo, Ber- •7 • l -i matavo valsč., Telšių apsk Gyvenosą gali gauti beveik koznas, chicago, m. 1122 So Halsted st. aš 
tik reikia Nevados valstijoj jo sūnūs Vaclovas, gyvenu Argentino- 
x .-i 1 •!.„ l-F*. Prašau atsišaukti. Taipgi pajieš-tam tikra kliką išgyventi. jUau Stanislovo-Leono Varpiotos, pa-

... • eina iš Varnaičių kaimo. Jo sūnūs gy-V. N.---kilių (ryvenimo vena Chicagoje, atvažiavo į Ameri-
Atpitk” ^ir.audot neealim. p™** ka,ji- Kaa »’>*’* j*»s žino, . o Įprašau pranešti.

a d r ; Fhonvnsitt no- VOLTER VARPIOTAA. Balsui.— Dienj na. ne Calk Mcdrano 7<U( i;ucnos A;n-s, 
idomils, ;’l"l/.įnami' atgal. I Argentina.

Uetarig tfayBa
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Ką Kalba Vokiečiai 
Fašistai. Humoristika

Liūdna vasara išviso!...
Tokios dienos neįvairios —
Ir iš priekio ir iš kairės...
Nėr ką veikti, bala žino — 
Gal užeiti nors į kino.

Laka-Laka.
Šiomis dienomis teko kai-- Dabar Vokietijoje esą 

bėti su kai kuriais jaunai- blogiau gyventi, kaip buvo 
siais vokiečių hitlerininkais, gyvenama Didžiojo karo 
kurie rugpiučio 1 dieną lan- metu. Prancūzų noras su
kėsi Kaune. Tai šimtas eks- kurti Jungtines Europos val- 
kursantų. studentai iš visų stybes be sienų, esąs tik no- 
Vokietijos kraštų.

Ir pirmas jaunųjų vokie
čių studentų klausimas lietu
viams studentams: “Kodėl 
jus pavergę laikote Klaipė
dos kraštą ir negrąžinate 
mums?” Antras klausimas: 
“Kiek jus turite karuomenės 
Letuvoje ir kaip ekonomiš
kai stiprus?” Trečias — 
“Kokie santykiai su len
kais?” Išvada— “Mums 
Dancigas, Klaipėda ir kili 
musų buvusieji kraštai,

ras pavergti kitas tautas.
Kai nori pasiinformuoti 

pas tokius jaunuolius apie 
' vokiečių literatūros žurna- 
' lūs, knygas ir t.t., jie atsisa- 
j ko duoti informacijų, nes jie 
į tai nestudijuoja. Jie neturi 
! galimumų sekti literatūros, 
i spaudos.
i Pavyzdžiui, E. Remarko 
filmą “Vakarų fronte nieko 
naujo” jaunuoliai ligi 20- 

sties metu visai negali žiūrė- 
musų buvusieji kraštai, o!® os “P P3.1.'
jums Vilnius." lĮokla llt«rat“ra’ J1"“*1- 18

Pasak jaunųjų hitlerinių- oientams labai “nuodinga 
kų. Vokietijoje dabar einan-. iš pasikalbėjimu su f 
ti smarki ekonemin. ir politi-Į 
nė kova. Kalti esą socialde-| 
mokratai ir demokratinė j 
tvarka. Vokietijoje esą apie 
5,000,000 bedarbių ir mar
kės kursas puolęs.

Dabar Vokietija jau lai
mėjusi—reparacijų daugiau'

i

čia

*

*

KURIO ČIA TElSYBt?

♦

tamstos

negalimas 
mano šuo

KŪMŲ BĖDOS.

Manchester. Conn.

kumutė yra tokia.
S stu- Labai dideliam ji striuke,

ve --------- ----------INes ji vyrą jauną turi, 
Iš pasikalbėjimų SU šios I jaunesnes jisai žiuri, 

ekskursijos vokiečių studen- . .
tais reikia padaryti tokių iš-' ^eikia ne,v^1-io+t- jaunesni0, 
vądų: vokiečiai, o ypatingai;"“ *“ 
jų studentai, labai aktyvus 
politikoje. Jaunuoliai jau j 
mokvklos suole šovinistiš-! , . .
kos dvasios. Išsilavinimu ir Pabar 'j“"08 Jam ' s,rd‘.

„ apsiskaitymu vokiečių stu-i.',Se!’as 
nemokėsianti. Vokietijoje e-plentai neDasižvmi. šovinis-1įa<i ir ma,a'OJ1.’..
są labai daug hitlerininkų,' tai ir apsikrėtė imperialisti- Bet raukslil? neuzkavoji.) 
arba nacionalsocialistų. Pa- niais prietarais ir troški- - , ...Boba sena, labai stora, mais irz ' i ‘Vvras jaunas, tai ne pora!Kas svetima—niekai, kas , ..; Ką čia reik dabar daryti, 

Vokiečių hitlerininkai ne-!vyr^
Tik iš šios partijos esą ga-1 skiria arba nenori skirti! 

Įima laukti Voketijos išga- juodo nuo balto. Iš to gali- 
nymo. Ir tatai turės Įvykti ma spėti, kad kai kuriems 
greit. į vokiečių šovinistams Pabal-

Kitos partijos Vokietijoje tės valstybės tėra tik gardus 
esančios neskaitlingos. So- kąsnis nuryti, sukeliąs ape- 
cialdemokratai vis mažiau tito tų valstybių nepriklau- 
ir mažiau randą tautoje pri- somybes sugromuliuoti ir i- 
tarimo. Komunistų veik ne- sigalėti ekonomiškai stip- 
sama. Esantieji nesudarą di- riame Baltijos pajūryje, 
dėlės reikšmės. “L. Ž.”

vyzdžiui, Karaliaučiaus uni
versitete trys ketvirtadaliai i 
studentų esą aiškus nacio-j savo—gerai, 
nalsocialistai. kiti neaiškus. į .. ..............

Kas Girdėt Fordo, 
Karalystėj? I

j I Už save išmintingesnio. 
Bet pasimti pagal savęs.

i Kuris visko yr ragavęs. 
-1 šovinistiš- į

Reikia plaukus suraityti, 
Liemenėli suvaržyti.
Ir gražiai apsirėdyti. 
Kvepalais apsišlakštvti.

reiškė, kad žydai yra geri 
žmonės ir su jais reikia gy
vent kaip su broliais.

1929 metais Fordas siūlė 
visiems fabrikantams kelti 
darbininkų algas. O dabar

Daro ką tik ji sumano, 
Bet to vyro neišgano.
Nors apseina jis mandagiai. 
Bet ne šitai jis nabagei.

iI
Štai. Į vieną pažiurėjo.
Pro kitas gražiai praėjo, 
Į aną jau “bye bye” tarė. 
Meilų mirksni jai padarė.

KETURIU PONIUČIŲ 
VASARA.

1. Aukštu poniučių.
Kai tik vasara atgimsta, 
Aukštos ponios neberimsta — 
Savo norų nesuvaldo 
Ir važiuoja į švarcvaidą. 
Jei Svarcvalde vyrų maža, 
Traukia į Rivieros pliažą — 
Ten iškeitę brangu čekį, 
Jos į Nicca linksmos lekia... 
Aukštos ponios, vienu žodžiu, 
Vasaroja nenuobodžiai — 
Ant Europos juru krantų 

i Joms užtenka adjutantu.
O Kaune palikę vyrai- 
Tiktai “čekiški” kumyrai — 
Jei pas juos nebūtų litų. 
Tiek jie žmonas tematytu!

iI
2. Vidutinių poniu.

Kai tik vasara už lango, 
Jos važiuoja i Palangą — 
Susikrauna čemodanus 
Ir išdulksta tartum panos. 
Ant Baltijos marių kranto 
Randa sau šiaudinį frantą — 
Toki rudą Miki-Mauzę 
Gal pliaže, o gal Kurhauze! 
Vyrams čiulba telefonu, 
Kad Palangoje malonu — 
Formos grįžta, svoris krinta. 
Siųsk šimtinę
Sako mielas, butų gera. 
Kad atvyktum kokiai parai, 
O kai vyras tik atvyksta, 
Visas ūpas tuoj pranyksta.

dar devintą!

Šiomis dienomis Bridge-
portan, Conn.. atvažiavo pas jis pats rengiasi algas kapo-

. • • v • • * * 1*1 ■v"*ti. Ir buržuazijos laikrašč- 
čiai, kurie pirma rašė apie 
Fordą kaip apie koki die
vaiti, dabar visai apie*ji ne
kalba. J- B.

šitą jis smagiai šokina — 
Ir katros jisai nežino?
O ana gerai dainuoja, 
Tai jisai jai turavoja.

Valkata.—Poniute, 
šuo mane įkando.

šeimininkė.— Tai 
daiktas. Visų pirma,
visai nepiktas ir nieko nekanda; 
antra, jis neturi dantų ir negali 
niekam įkąsti; o trečia, aš jokio 
šunies neturiu. Eik sau šalin, ba 
gausi šluota.

I

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
-• KNYGYNE.

"Jauyatfa KarMa." Vienaveiksmi 
koaeadija fenas. Parašė K. S. Kar- 

povUSua, ir Saaižiedavieias Parai 8a- 
tartiaa. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyąaa. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogaa, So. Boston, 1916 m. .... 10c.

“O. 8. &** arba Silabinė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geraa perstatymui Kaina .... lae

Ptršlya Savadžiotojaa, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumš£3. G a- j 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja z l 
motera ir 5 vyrai

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

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

NAiHstaL Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro 

AtakonMto u. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61...............25c.
Arento Antane Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
štanas užima apie 2 valandas.........25c.

Žtagsąds Prie Svieaoe. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Paraše

K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass., 
1914 ra., pusi. 23 ...........................10c.
“Salomėja.** arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui gaiva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus angių raiti 
'doko. Vertėtų kiekvienam per- 
ekaityti. 2Be

f

I

savo gimines Į svečius vienas 
Fordo darbininkas iš Detroi
to. Jis išdirbęs pas Fordą 19 
metų, ir štai ką jis papasako
jo: Dabar Fordas uždarė 
Detroite abidvi automobilių 
dirbtuves ir paleido neribo
tam laikui 100,000 darbinin
kų. Sako, kad mainysiąs au
tomobilių modelius.

Bet darbininkai 
netik naujų modelių, 
naujų algų, nes kalbama, apgriauta 
kad buvusi iki šiol mokestis ■ krautuvė, kurioj buvo par- 
pas Fordą busianti jau pa- davinėjama šis tavoras pi- 
naikinta; dabar busianti’ '-------- t--

mokama jau mažesnė alga.
Fordas žino, ką daro. Jo 

vergai neorganizuoti, todėl 
pasipriešinti negalės-

Fordas skaitomas 
gabus biznierius, bet pas jį 
nėra jokių principų.

Kaip atsimenam, 1915 m. 
Fordas važiavo Europon ka
rą sulaikyti. Kada jis sugry- 
žo. laikraščių reporteriai jį 
pasitiko ir paklausė, kada 
karas sustos? Fordas atsakė, 
kad karo sustabdyti negali
ma, nes karas esąs nuo Die
vo. O kai vėliaus Amerika 
išėjo karam tai šitas ramy
bės apaštalas pasiūlė savo 
fabrikus amunicijai daryti, 
tik valdžia jų nepriėmė, nes 
nereikėjo.

Vėliaus, 1918 metais. For
das paskelbė naują evange
liją, kad darbininkams rei
kia mokėti geras algas, ir 
todėl jis visiems savo žmo
nėms mokėsiąs po $5.00 į 
dieną. Ir jis pridūrė, jog 
dėlto, kad jis toks geras dar
bininkams, tai jam ir Dievas!__ ___ _______________
padedąs. Tik tai žydai jam!gU> jokių nuostolių neatsiti-įlieps ant auksorių. 
pavydi, todėl visi turi kovo-Įko. O kuomet policija sau-jd’iM

Ką čia reik dabar daryti ? 
Kaip tas bobas nuvaikyti?
O jus padlcs, ką jus darot! 
Jus iš proto mane varot.

>

i
i

laukia 
bet ir

labai

i

rp ! Aš tuojaus jus pamokysiu.
lrUmpOS ZlDlOS* '-AŠ jusm snukius suardysiu!

______ j Plaukus saujomis nurausiu,
Konkurentai apgriovė Ir ant galo nusispjausiu! 

krautuve. '
, , ~ ,, . _ , 'Laksto, rėkia ašaroja,Ant Scollay skvero tapo Kai jšmano tai ]oja

. v-vno P1-'^ Snarglys kabo iki keliu. 
Net putoja ta bobelė.

giau nustatytos kainos. Už- y yrąs žiuri išsigandęs, 
puolimą padarė konkurentų Veidas visas jo paraudęs.— 
nusamdyti mušeikos. Ir iš peKia čia atsidarė, 
kalno jau buvo pranešta tos Ar galvoj ka? paSidarė? 
krautuvės menadžeriui, kad : Kurna,
“plytų” kaina turi būt S2.00,' 
o ne mažiau. Nepaklausius 
šito Įspėjimo, gengsteriai už
puolė ir viską viduje išdras- Į 
kė ir išgriovė. Į Mums teko patirti, kad 9

Konkurencija atsirado tik rugsėjo p-lė Amelia E. Tata- 
sąvaitė laiko atgal, kuomet roniutė išvažiuoja Į Lake 
ant marketo pasirodė kitas Forest, III., netoli Chicagos, 
šioj valstijoj padarytas “vy- mokytojauti. Ji yra baigusi 
no plytų” produktas ir tuo Radcliffe kolegiją ir Har- 
pačiu sykiu pasireiškė grą-tvardo universitetą Massa- 

chusetts valstijoj ir pereitais 
metais mokytojavo Goddar- 
do mergaičių mokykloje

3. Smulkių poniučių.
-Jos, kai vasara ateina, 
Savo vyrams skelbia vainą. 
Į vežimus mantą tempia 
Ir išdunda i Kretkampį. 
Ten sugulę Į hamakus. 
Apie meilę tyliai šnekas. 
Kaip paukštelės ulba—gieda 
Tik apie kurortų priedą. 
O dar kitos Panemunėj 
Skina čiobrus ir ramunes, 
Arba Suvalkijos kaime 
Randa vasarišką laimę. 
Išdykavimas ir flirtas 
šitom poniom nepaskirtas — 
Jei retkarčiais pasitaiko, 
Jos palaiko ji už baiką.

4. Visai smulkių poniučių.

Kai tik vasara prašvinta 
Jos apžiūri savo spintą — 
Piniginėj spintoj švilpia, 
Nors ir nerk ant kaklo kilpą!

, Nėra doleriu, nė litu —
P-lė Tataroniutė išvažiuoja Kvepia pliažas Karmelitų...

Chicagon mokytojauti. i jr gai bUĮ kajp norg Birštone 
Teks priimti kokią vonią.... 
O dabar gyvenk, kaip nori. 
Nešvariame Kauno ore... 
Taip tas Kaunas mums įgriso—

sinimai užpuolimais.
Samdo bomus apsaugai.
Šioje gengsterių ir rakė- Barre, Vt., kur ji dėstė vo- 

tierių gadynėje piliečių gy- kiečių kalbą, muziką ir dra- 
vybės ir turto apsauga yra 
labai neužtikrinta. Daugely 
atvejų policija pasirodė be- 
jiegė kovoj su kriminalis
tais ; todėl kai kurie stambių 
įstaigų savininkai pradėjo 
samdytis bomus, kaipo sar- 
fus. Išrodytų keista, bet, sa- 

oma, kad bomai yra daug

mą.
Lake Forest Day Schoolėj 

ji ves muzikos skyrių, 
yra puiki pianistė.

Ji

ti su žydais. • - - -
Bet 1922 metais Fordas vyksta. Jei kaip, tai reikėtų 

pabėgo iš kovos lauko ir ka- ir prezidentu rinkti Caponį, 
pituliavo prieš žydus. Jisai .ar kokį kitą gengsterių kara- 
atsiklaupė prieš juos ir pa- |lių!

Pabrangino apdraudę nuo 
vagių.

Apdrauda nuo apiplėšimų 
Bostone pakilo 25 nuošim- 

geresni sargai už policistus, jčiais aukščiau negu 1930 
i nes kur tik bomas buvo sar- metais. Tas skaudžiai atsi- 

\i, laikro
džių pardavinėtojų ir kailių 
krautuvininkų. Pabrangimo 
priežastis veikiausia bus pa
didėjusi kriminalizmo ban
ga. Tai vis dabartinio eko
nominio krizio rezultatai.

goja, tai vis kas nors blogo į-

k

Lragvsa Badas Ižmcktt AagBškaL
Kanklių reucahngiauiių tuaząų u 

patikalbėjimų. Ai knyga sutaisyta Uu p 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmoki kalb-tt angliukai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, paa daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir ti. Su fonetiška 
ištarimu ir gramatika. Antra pa41~in- 
ta ir nagerinia laida. Sutaisė St. 
Mfrhclscnas. Pusi. S5.....................Š3e.
žaa&ė ir žmogus. Labai įdomi Jr pamo

kinanti knyga. Iš joe sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėję. kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rsrių 
imonių, vyrų ir moterų. Pagal E Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 un, pusL 63................. 2Se.
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikirtis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip ž’oosfc 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.....................................15e.
Lisarių teisiu* isterija Juškevičiaus

Dalaoee. J® nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinoei, kad 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Lnbai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ......................................... 60c.
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Kodėl Aš Netikiu i Dievą? — Arbt

Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi................... 20e.

Kur Musę Bočiai Gyvenu? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 

žmonių lopšine. Knyga laba: pa- 
mekiiMMiti Paraše Z Aleksa 74 p. te*.

Stebmeldiška Lietu** iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpą susideda iž 

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

Biblija Satyroje. — labai įdomi ti 
juokinga kr.yga su 379 puikiais p»- 

7eikslais, perstatančiai* įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrime pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pue- 
!apiak Kaina ................................$!.#•

^sip Senovės žmonės Peralatatydavs
Sae žemę. — Labai įdomus senovė* 

filosofų daleidimai apie žemeM išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių paras* 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “1A 
virkščias Mokslas arba Kaip Atalra- 
to Kalbos." Parašė Z. Aiaksa. 
40 pusL......................................... 1*®
Delko Reikia žmogui Gerf ir Valdyt? 

—Deho, kad norisi, atsakys kok* 
-" - ’ - f ‘ ’ 7 DsDte

iog’is silpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 

! kitas mažiau ? Delko žmogui re’Jd* 
cukraus, draskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? In
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mu*. 
Kaina ........................ LP"?
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-

! fin K»ina .................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 03............................  25c
Lietuvos Kespabiikes Isterija ir tem- 

lapia. — Aitas veikalas parode, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kova su caro valdžia, ti 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios i? 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — 21.84 
Drūtais audeklo apdarais..........31 M
Ben-Hnr. — Istoriška apysaka U 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusL........................22.02
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................ 13e
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipa- 
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusL............................... 23e

CHARLIE CHAPL1N, RO-
GERS IR GENEROLAS.

Po didžiojo karo Hollyv.oode 
lankėsi Franci jos žymus genero
las Neville. Ten jam buvo su
rengtas pokilis ir pakviesti žy
mesni aktoriai, tarp kurių daly
vavo garsusis komediantas Ch. 
Chaplin ir Will Rogers.

Kadangi Chaplinas išrodė susi
rūpinęs, tai Rogers paklausė, 
kame dalykas, ką jis taip giliai I 
mislija. ) _ ___ ____  _

—Aš suku savo galva apie tai, i riju Visokios temos: darbininkiškos, 
, . . i ‘ , .evoliuctonieriškos. tautiškos, humo-ką geriausia sakyt, kuomet pa- fa- laisvamaniškos. Visos
šauks mane kalbėt,—nusiskun-1 skambios, visos geros. Tinka yiso- 
, - . * kiems apvaikščiojimams, baliams, kon-
de Chaplinas. ' certams ir tt. Antra pagerinta lai-

—Be reikalo rūpinies —sura-! da. So. Boston, 1914 m.,.............25c.
mino Rogers.—tu gali paklausti j Dievą, Velnią, Daagų Jr Fraga 
------- >_ ------- i-----  rą. Parašė Sobert G. Ingersoll, gar

’ siausiaa pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
(lijo* prietarų naikintojas. 72 
' puslapiu ........................................

Ar Buvo Visuotins* Tvanas? — Kait 
Nojus galėjo surinkti i Kelias die 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gy v* 
na Išsimėtę po visą žemes kamuolį - 

i Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto} 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės: 

i tiek vandens, kad visą žemę apsem- —lkiw,
’ tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip ■ nemokša. Bet delko gi noriai ?

JMaa Bamba. SpyčtaL - Ir kito, 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. žioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa 
ikalbėjimai, ■bumonštiški straipsniu 

irai ir juokai Antra pagerinta 
.aida* 128 pusi. ...•••■.•••***** 2fic

. Memalegal ir DeMamae*}®*- kny- 
i g®je telpa daugybė naujų, labai gra- 
* žiu ir juokingų monologų u deklama-

.evoliuctouieriškos.

.—nusiskun- I skambios, Visos geros. Tinka viso- 
i idems apvaikščiojimams, baliams, kon-

generolo, ar jis dalyvavo kare, ir , 
jeigu taip, tai kurią kariaujan
čių pusę jis gynė.

PAPRASTA KLAIDA.

tiek vandens, kad visą žemę apsem

ia Nojaus šeimynos galėjo atsirasti ; be valgio žm< 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai — 
ir kitų veislių žmones? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyg* 
b* galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas aasinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva Mokslas b 
mokslas nuo pradžior iki gato.

' Kaina ............................................ $•*
Amerikos Maeochss. — Arba kaip ka- j 

talikų kunigas Hans Schrr.ith papio- 
, Su 

paveikslais. 16 pusi..........................10°-
Kraigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas^ir 

rįs, dukterįs ir mylimosios nepapultų į

Burdingieris: Gaspadin, šitas ___,.__ „
vanduo negeras. Išrodo drums- ,Pj?c.iAumDller’
tas ir atsiduoda lyg ir kokiom 
maslionkom.

Gaspadinė: Atsiprašau, čia ne
, , , . t • x * DersKaivyui KieKvitn^ v/**-'. —vanduo, bet pienas. Ir prie to as kurie geidžia, kad jų mote-

............................................... rjs, dukterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globę. Parašė kun. Geo.

! Ferdinand de Samcgitia.................25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

NEGAIŠK* PIRMIAU ŽINOTI.

Vienas farmerys patraukė į 
teismą kaimyną UŽ Šmeižtą. 'gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų

Rain ii« tavo anšmeižė?  amatninkams, ūkininkams, daržimn- —Kaip ,}1S tave apsmeize . kams> šeimininkams ir kitiems. Is iyai-
paklausė teisėjas. Irių šaltinių surinko J. Laukis. Chica-

—Pavadino mane hipopota- m’ pusĮap'U. .'^$3.00
mu, jusu mylista,—paaiškino- ’ , . .. ,‘ t SodaKnao Twija, tai veikalas, kuns
skundikas. trumpais ir aiškiais faktais parodo,

—O kaip senai tas buvo? i kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
—Apie du metai laiko atgal. .......2Se
-Tai kodėl tu tuojaus nepa- Latal idmoi

traukei jo teisman? | knyga šituo svarbiu klausimu. J,
-Kad tik pereitą sąvaitę bu- XS£5£

vo atvažiavęs cirkus, kuriame aš verte Vardunas. So. Boston, Mass., 
pirmą sykį pamačiau tą hipopo- (1915 ■-• P““1- 24....................... 10c

l 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

turiu da pridurti, kad tavo ren-
da už burdą jau vakar pasibai- ^^ndTo^^b^sultotuvtoo 
gį, ' Ferdinand de Samcgitia...............

i

I
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Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių ligų, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. Tą 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
galbą, nes “Namų Daktaras“ ne tik aprašo ligos gydymo būdą, bet 
paduoda vaistų receptų. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namų Daktaras” laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygų, 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 “Marguti” 8 mėn. už $1.00, tuomet gausite “Namų 
Daktarą” ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du Meris pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILI*
Atskirai perkant, “Namų Daktaras“ tvirtuose apdaruose kainuoja 

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

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis ir paveikslai*. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be "Margučio” nėra linksmumo namuose. “Margu
tis yra vienintelis dainų ra gaidoms žurnalas, visam lietuviškam

; 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 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.



a=N^^=Ru^=26 įl931 „KfcL.6I.Vis 7 *

SUDEGĖ NAMAI IR MIRĖ 
APDEGUS MERGAITĖ.
Liepos 18 d., dienos metu, 

Tauragės valse. Leikiškės 
km. sudegė pil. Petriko Au
gusto kluonas, kurio gale 
buvo įtaisytas vasarnamis ir 
jame buvę šiaudai ir trys 
paršiukai- Nuostolių padary- 

Spėja
ma, kad gaisras kilo, pasili
kus vieniems vaikams na
muose ir užkrėtus ugnimi 
šiaudus. Laike gaisro apde
gė Petrikų duktė Stasė, 9 
metų amžiaus, kuri tą pat 
dieną atvežta ligoninėn mi
rė.

PAVYDUS VIEKŠN1ETIS 
SUBADĖ SAVO ŽMONĄ.

Viekšniuose įvyko šiur
pus atsitikimas, kuris sujau
dino visą miestelį. Vietos 
gyventojas Galminas prieš 
porą metų vedęs kažkokią 
Bilataitę. Paskutiniu laiku 

i jis įtardinėdavo savo jauną 
žmoną, esą ji jam neištiki 
ma. Dėl to tarp jų 
smarkios peštynės. Pagaliau 
jiedu susitarė liautis mušęsi 
ir geruoju išsiskirti. Anądien 
pavakare Gelminas įsiveržė 
Į savo žmonos kambarį, kur 
ją rado gulinčią lovoj. Jiems 
pradėjus bartis Gelminas 
tiek supyko, kad pagriebęs 
peilį dūrė kur tik galėjo: į 
nugarą, žandus ir gerklę. 
Kiek nurimęs ir susiprotėjęs, 
jis paliko namus ir pabėgo 
už miestelio, palikdamas sa
vo žmoną baisiai sukruvin
tą. Aplinkiniai kaimynai, 
kurie pirmi išgirdo Galmi- 
pienės vaitojimus, užėjo pa
žiūrėti, kas dedasi ir pama
tę, tuoj iššaukė gydytoją ir 
policiją. Gelminienė nuvež
ta į Mažeikių apskr. ligoni
nę sunkiame padėjime, o 
nusikaltusį Gelminą polici
ja surado artimiausiame 
kaime.

KAIP LIETUVOJE JAU- 
į NIE Ji MYLISI.
į Netoli Besogaios vieno kai
mo kavalierius pamilo kito 
kaimo paną. Dažnai ir klė-

1 ties duris varstydavo- Pana 
NORĖJO PAMATYT KAIP i pasijuto nieščia. Nudrožė 
KARVĖ VERŠ1UOJAS, IR pas kavalierių, kad ženytų- 

KAS IŠ TO IŠĖJO.
Juodupės valse. Vyžuonė- 

lįų k. sudegė p. J.‘Raupio 
tvartai, daržinės ir gyvuliai, 
o buvo taip: Raupiai išva
žiuodami miestelin paliko 
namus saugoti savo 1

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE į
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

KUNIGAS SU ŠP1TOL- 
NINKA1S PAVOGĖ JAU

NĄ ŽYDELKA1TE NUO
TĖVŲ.

Lietuvos žydų laikraštis 
“Folksblat” rašo, kad Var
nių žydo Grilio 16 metų duk
tė prieš kurį laiką mokėsi 
siūti pas vieną Varnių krikš- x
cionę siuvėją, šita siuvėja metų piemenei Vierai Ti-kavalienų pamokyt!, 
drauge su vyra prikalbėjo mofejevaitei. Viena Miskejy ^kojo ko! kavMlie-
mergaitę pabėgti nuo savo' artimomis dienomis turėjo jnus e.ls’ .°.,kax ?.i_e?Us j831?’ 
tėvų. Slaptai nuvežę ją pas; apsiveršiuoti. Smalsi pieme- nus» jauLkltų dl?ls
Alvito (Vilkaviškio apskr.) nė norėjo matyt, kaip tas į-|v.a!?^0’ 1F. ka}a^_

kuris ją'vyks. Jai atrodė, kad tą die- nui su Pa£ahu. Tas krito be

si. Jis kategoriąkai atsisakė* 
už “kitų nuodėmes pakuta- 
voti” ir parodė duris. Pana 

i sumanė nusiskandint, bet 
į negiliam Krišine nepasise
kė. Žmonės pamatė ir iško

pi lioję ištraukė. Tada pana Į

kleboną Vilkaiti, J 
apkrikštijęs. Nuo to laiko 
apkrikštyta Grilaitė paliku
si kunigo Vilkaičio žinioje ir 
jos gyvenamoji vieta laiko
ma didžiausioje paslaptyje.

Grilaitės tėvas, ieškojęs 
dingusios dukters ir jos ne
suradęs, Įskundė siuvėją ir 
jos vyrą Telšių Valstybės 
gynėjui. Siuvėja ir jos vyras 
buvo suimti ir apklausti pri
sipažinę, kad Grilaitė nuve
žę pas Alvito kleboną Vil
kaiti. Šiam žygiui jie pas sa
vo kaimynus ir lėšų yra ga
vę. Po to jie buvę paleisti.

Grilas tada nuvykęs į Al
vitą pas kun. Vilkaiti mal
dauti pasimatymo su dukte
rimi, bet kun. Vilkaitis kelis 
kartus jam nurodęs tokius 
savo parapijos kaimus, kur 
jam vis atsakinėdavę, kad jo 
duktė gyvenanti kitame kai
me.

Žiogai, Kurie Naikina Javus.

Kun. Vilkaitis pagaliau 
“malonėjęs” parodyti Grilui 
lietuviškai rašytą laišką, ku
ri neva rašiusi jo duktė. Ta
me laiške rašoma, kad mer
gaitė nebenorinti pasimaty
ti ir kalbėtis su savo tėvu. 
Grilas bet gi tvirtina, kad 
tas laiškas ne jo dukters ra
šytas.

Praeitą sąvaitę tėvas jau 
buvo išsirūpinęs nuo Vilka
viškio apskrit. viršininko 
parėdymą su pora policinin
kų nuvykti pas kun. Vilkai
ti, pareikalauti nurodyti jo 
dukters gyvenamąją vietą. 
Mergaitės suieškoti vis dėlto 
nepavykę.

Tai yra gėda visai Lietu
vai.

na karvė veršiuosis. Nuėju- , ... „
si tvartan užžiebė degtuką Į stai Jomantas .
ir laikė rankoj kol sudegė, o Netoli Šiaulių vienos fir- 
kai ėmė svilti pirštai, metė. ] mos agentas R. rinko užsa- 
Nukritęs degtukas padegė kymus paveikslams daryt, 
šiaudus. Momentaliai tvar- Apsinakvojo pas vieną uki- 
tas prisipildė liepsnos. Joje rinką, gavo užsakymą pada- 
žuvo 7 karvė, 28 avys, visi ryt portretą, paskui sugėrė 
padargai, suvežtas šienas ir, magaryčias ir apsinakvojo 
žinoma, tvartai ir daržinėj I pas tą ūkininką, bet ant nak-1 
Piemenė tardoma pradžioje I vynės prisikalbino to ukinin-, 
gynėsi, sakė, mačiusi iš I ko gražią dukterį. Iš ryto jis 
tvartų išeinant nepažįstamą I išnyko, palikdamas prigau- 
vyrą, bet vėliau prisipažino. Į tą merginą.-.

-------------- Į Panašių atsitikimų labai
KAIP JIEVA PRIGAVO daug.

ADOMĄ. Pagarsėjęs agentas Ž. dar
Šiauliuose dažnai atsitin-|?Fiau ^galvoja: jis nuva- 

ka pikantiškų istorijų. Viena piuoja į vieną miestuką, ap
takių buvo Radavičiaus alų- įstoja viešbuty, gyvena są- 
dėj. Linksminosi du vyrai. Tai.t£’ kitą vate°, £>e,na> nak- 
Jiems begirtaujant, prieina T0Ja’ &ai skola pasiekia 100 
nepažįstama, bet viliojanti ’f daugiau litų—važiuojam! ? 
pana, kuri paprašo išsigerti. Arba p. Z. ieško kokios jau-į 
Vyrai, žinoma, nieko prieš. |P0S našlės. Apsistoja pas ją i 
Paprašo sėstis ir pąsidžiaug- ’r gyvena. Valgo ir laisvai 
ti su jais kartu. Kadangi A- paurnsi, kol užkariauna šei- 
domai buvo du, o Ieva Šokdamas būtinai 5 kartus

persivęrsti per galvą —sal- 
' tomortale. Beveik niekeno

Čia matote nutraukta keliatą žiogu, kurie dabar bilionais 
apipuole Amerikos farmeriu laukus ir naikina javus. Daugiau
sia jų atsirado šiaurvakarinėse valstijose. Valdininkai ir moks
lininkai susirūpinę jieško būdų, kaip tuos vabzdžius butų gali
ma sunaikinti.

“AR MAN KAS UŽDRAUS: KALINIAI NETURI TEI- 
ŽUDYTIS?” SĖS UŽGAUTI “AUKŠ-

Ant Vilijampolės tilto j ŽMONIŲ-
kauniečiai anądien matė!

'i šiurpų, o vėliau ir juokingą Šiaulių kalėjime pora politi- . 1 • - -- - — -i nuotyki.
Jakšto gatvės gyventojas 

Jonas D-čius, šiek tiek truk
telėjęs nutarė seniai sugal
votą planą įvykdyti. Užsi- 

, mušti šokant nuo tilto. Šokti 
tada kai daugelis matys.

viena, tai vienas draugų ha, Ž. iškelia “meilės dra- 
mirktelėjo antram, kad šis m3” ir eina pas kitą.
pasišalintų ir netrukdytų. I Agentas Žv. parsivežė į nepastebėtas jis ant tilto, kai 
Šieji pasijuto laisviau ir I Šiaulius iš kaimo jauną mer-||)UVO nemažas judėjimas, 
tuojaus užsakė dar porą gra- Igaitę su 800 lt. Gyveno su ja, ■ nusirengė ir šoko upėn. Tik 
finčikų. Po tokių vaistų mo- Į kol pinigai įssibaige. Atva-i(ju kartu apsivertė vadinas, 
demiškoji Ieva ėiftė gutidy- ziayo mergaitės tėvai; bet ji nepasiekė tikslo. Krisdamas 
ti Adomą “atsikąsti obub-latsisake pas tėvus grįžti- Kai į vandenin beveik išsisuko 
lio”. Tas mielai sutiko ir įssibaige 800 lt. Žv. įsvazia- koją
davė 10 lt., kad pana už juos yo “į darbą”, o jo paną “su- į Tuo metu maudęsi žmo_ 
surastų vietą, kur jiems nie-padėtinę ir dabar gali su- hės m-eitai nuolė ii gelbėti 
kas netrukdytų. Viskas sė- tikti Šiaulių stoties gatvė j, Ir policijakėši puikiausiai. Ieva įšeinaĮvėlų vakarą klijentų beieš- pribuvo Tempia įrj nuo- 

l. x ’ „„i- vadon.
—Ko jus norite? Ar aš

tieisaki-»ta 1.200 litų sumai, 
kilusios Ima kad crjnsjras kili

•NUPIGINTOS
Trečios Klasės 

Laivakortės j EUROPĄ 
ir atgal

{KRITO I UPELI IR 
PRIGĖRĖ. ~

Gaurės valsčiuje, Defe- 
Teko patirti, kad neseniai rencijos kaime įkrito Į Skar- 

‘ ‘ tupio upeli 4 metų mergaitė 
ir prigėrė.nių kalinių pasivaikštinėda- 

mi po kiemą, užgavo tam ti
krais išsireiškimais vieno 
“aukšto” valdininko žmoną. 
Tai išgirdo prižiūrėtojas, 

‘kuris pranešė kalėjimo vir
šininkui. Rezultate tie kali
niai buvo nubausti dviem 
sąvaitėm negauti pasimatyti 
su giminėmis. Apie šitą bu
vo kalėjime viešai paskelb
ta.

NUSINUODIJO 65 METŲ
MOTERIS.

Kėdainiuose nusinuodijo 
65 metų V. V. moteris, mui
lo akmens skiediniu.

Nupiginimai įeina galion visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPES 
Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj L'nited Statės Lines 

specialių ekskursijų 
laivakortesTten IR ATGAL 

Now York iki Lietuvai (Klaipėda) 
$150.00 

Išplaukimai kas savaite
Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 

vietinius agentus arba 

UNITED STATĖS 
LINES

BOSTOM OFFICK 
Vintam A. Melnaae, Ges. Afft. 

TS Statė Street

GEJTERAL. OFFlCES
45 Bren4way 

Mew York City

X , ■ ———

LIETUVOJE TRŪKSTA 
DARBININKU — SUVAR

ŽYS IŠVAŽIAVIMĄ.
Kauno “Dienos Naujie

nos” rašo:
Turint galvoje, kad kraš

te šįmet atliekami dideli vie
šieji darbai ir kad eina labai 
intensyvi privatinė statyba 
miestuose, jaučiama didelė 
stoka darbininkų. Ypatingai 
ryškiai jaučiama darbininkų 
stoka žemės ūkio srity. Kad 
darbininkų skaičius neturė
tų tendencijos dar mažėti, 
vidaus reikalų ministerija 
mano suvaržyti išvykimą į 
užsienį darbo ieškojimo tik
slais.

OLŠAUSKAS VĖL 
į JAUNAS MOTE

RIS.
Šiomis dienomis Palan- 

gon atvyko vasaroti gyve
nąs žemaičiuose pralotas 
Kostas Olšauskas. Dieną 
maudosi vyrų maudynėse, a- 
tokiau nuo kitų, vengia susi
durti akimis su pažįstamais. 
Pavakariais einąs pušynan, 
užlipąs Birutės kalnan- 
Smalsiai žiuri į jaunas, so- 
lidnas moteris.

PRAL. 
ŽIURI

surasti patogesnio “rojaus”, Į kant. 
likęs Adomas laukia jos su-Į j ... „.
grįžtant. Praslinko pora va- PERKŪNAS TRANKO IR'ka bloJa"’ padariau? Arszali 
landų, bet Ievos nėra. Tuo- DEGINA TROBAS. įkas uždrausi žudyti? Tuo
met vargšai Adomas pasi- Marijampolės apskr. Liu- kai.—Taip kalbėjo ištrauk- 
ziuri, kad tarp kitko ir johvinavo valse. Kulokų km? tas ir vos sąmonę atgavęs, 
pinigine su likusiais po ba- perkūnija uždegė pil. Pa- dar neišsiblaivęs D-čius. 
liaus 23 lt. pražuvo. Ievą su-L,eję0S Liudviko kluoną; j Vėliau ėmė blaivėti Rado 
rado ir vede i knmmalnę po- Linnna« ir hir -i r * •? . *. t: fliciia Taip irtoriia ir iškilo l»1 -J v esamas tur- reikalingu atsilyginti įsgel-StmlnP J ir tas sudege. Nuostolių pada- bėtojams. “Palaukit vyrai,
viešumon. ryta 7.700 litų. Turtas ne- tuoi užfundvriu naniro^i ”Paaiškėjo taipgi, kad tik-ULran<.tas * tuoj uziundjMU papirosų,
roii šito “Adomo” pavarde i • u • GraibeS! vyras apie slaums,roj šuo Atiomo pavaras užėjus audrai, perkuni- bet dasinrntoip=; kad nani-
vra Juozas R-kas, 53 metų jos buvo sudegintas Skapiš- ........... " ’...............
amžiaus ūkininkas is Vizgir-kio valsč Pocauskų kaime 
du kaimo, gi Jieyos tikras pil. Spetylos Aįekso kioji_ 
pavadmjmas yra Stasė Vir- mas su jame buvusiu pašaru 
bickiene, po tėvais Židei- kr ukj0 jrankiais- Nuostolių 
*lutė. (padaryta 7.000 litų sumai.

Klojimas apdraustas nebu-,
PERKŪNAS NUTRENKĖ ko.

DU GIMNAZISTUS. I Tą pat dieną Skapiškio ! __ &  _______
Imbrado valsč. Ustronių vale. Tatkonių km. perkuni- ka^į per pagarsėjusią

km. griaustinis trenkė Į Jo- jos buvo sudegintas kloji- Ramberio, Alperovičiaus ir 
no Juodvalkio gyvenimą jį Į mas supašaru ir smulkiais į- bankrotą padaryta nuo- 
namą, jį uždegė ir užmušė | rankiais,* priklausantis * pil. gtolių Kredito bankui 207.- 

...........  Komercijos bankui — 
103.000 ir Savitarpio Kredi
to draugijai 48.000 litų.

TĖVAS BUVO SUSIDĖJUS 
SU DUKTERIA.

Prieš kurį laiką Kurtuvė
nų valse. Užkalnių km. gy
ventoja Adomaitienė Ona 
padavė Šiaulių apyg. teismo 
valst. gynėjui skundą, kad 
jos vyras Adomaitis Ant. 
gyvena su savo dukterimi 
Antanina.

Šiaulių apygardos teismas 
liudininkų parodymais ir 
gydytojo ekspertyza nusta
tė, kad Adomaitis tikrai su
guldavo su savo dukterimi, ir 
nubaudė 3 metais kalėji
mo.

1
i

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL 
per Hamburgą 

$173'50 Tretia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
visų musu laivę.

Dėl informacijų kreipkitės į lokalinius musų agentus.

Mmmmum-JUmmm lon
80 BOtLSTON st„ boston

! 
i

rosai pasiliko ant tilto palik
tose kelnėse, ėmė juoktis. 
Daug šposų susirinkusiems 
skenduolis parodė, kol buvo 
atneštos jo kelnės, kol i jas 
iavė ir nugabeno nuovadom

AFEROS NUOSTOLIAI.
Jau galutinai apskaičiuo- 
, kad per pagarsėjusią

GAISRAS KALVARIJOJ.
žemaičių Kalvarijoj sude

gė Kazio Sapausko 2 aukš
tų namas. Nuostoliai siekia 
15,000 litų, bet namas buvo 
apdraustas.

BOBUTĖS NUTRAUKĖ 
VAIKUI GALVĄ.

Šilalės vai. Lintrivės kai
me Obrijaitienė Marė turė
jo gimdyti. Bijodama skaus
mų pasikvietė patarnauti 
kaiminkas ir paylinkės “ži
noves” Belicienę ir Žibalie- 
nę. Tačiau jų patarnavimas 
btlvo perdaug žiaurus ir kū
dikiui nutraukė galvą. Ser-

rovusius jo namuose sūnų Šilunui Antanui. Nuostolių 
-Joną, 21 m. amžiaus, ir kai- padaryta 5,000 litų sumai, 
myno Eduardo Šileikio dūk- Klojimas apdraustas nebti- 
erį Jadvygą, 11 m. amžiaus.

Užmuštieji J. Juodvalkis ir 
Šileikytė yra Zarasų aukšte
sniosios komercinės mokyk
los mokiniai; pirmasis mo
kėsi 7 klasėje, o antroj — 
pirmoje klasėje. Padegto 
namo sudegė stogas ir apde
gė kambary buvę d Šiktai. 
Nuo ugnies nuostolių pada
ryta apie 4000 litų. Namas 
neapdraustas.

vo.

{ŠOVĖ 1 PILVĄ.
Sekmadienį, rugpiučio 2 

d. per Šiaulių šaulių būrio 
surengtą Bubiuose gdaružy- 
nę šauliar Neimonas ir Sto- 
gys, bežaisdamu šautuvu, 
pašovė to paties būrio šaulį 
Zigmą Kietį. Kulka patai
kė į kelnių kišenę, peršovė 1 — - - 2" - - •• • ^4ganti motifta draug su ne- piniginę, ir įstrigo Kiečio 

gyvu kūdikiu padėta Taura- pilve, aukščiau šlaunies, de
ges ligoninėn. lsimame šone.

N9BTM •«« M A M LLOYD

Greičiausi 
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant 

Vandens 
per Cherbourg-6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven 

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

BOSTON

Sustiprina Silpnus | 
Organus

Žmonės, kurie turi silpnus ar nusi- I 
dėvėjusius organus, ras Nuga-Tone i 
pastebėtina gyduolė suteikimui jiems 
naujos spėkos ir jėgos. Nuga-Tone 
taipgi sustiprina silpnus nervus ir 
raumenis, nugali galvos skaudėjimą 
ir kvaitulius, pašalina inkstų ar pūs
lės pakrikimus, išvalo kūną nuo ligų 
perų ir nuveikia konstipaciją. skilvio I 
paįrimus ir kitas ligas. Būtinai gauki-; 
te bonką Nuga-Tone. Jis yra parda
vinėjamas aptiekininkų Jeięu aptie- 
kininkas neturi jo, paprašykite jį už
sakyti dėl jus iš savo urmininko.

I 
!

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI
ANT. BRUŽAS IR AUG. GRICIUS

J LIETUVĄ GRJŽTA 

RUGSEJO-SEPT. 16 D., 1931 M. 
RUDENINĖ EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ

(Per Gothenburgą) Rengiama
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS

Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm”
Kainos

Iš Ncw Yorko (ar Bostono) į Klaipėdą   $ 94 50 
Iš Klaipėdos- į New Yorką ar Bostoną S1O2.5O 
Ten ir atgal ......................................................... $150.00

‘"Revenne“ ir Pagalvės mokesčiai atskirai.
Gerbiamieji svečiai į Lietuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo 

atvyko j Ameriką. Lietuviai m aną aplankyt Lietuvą rudeniop, plauk
dami šia ekskursija turės progos savo tarpe turėti garbės uafyvus, 
kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos lietuvių kolonijose. Sve
čiai žurnalistai, patys būdami - kelionės ekspertais, suteiks naudingų 
kelionėj patarimų, kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigyventi. Iš Šve- 
djos per Kalmarą, švedu Amerikos linijos laivas “Borgholm” nuveža 
tiesiog j KLAIPĖDĄ

Norį puikiai, gražiai :r patogiai keliauti į Lietuvą, raudokitės šia 
proga! Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinį agentą arba 
tiesiog j:

SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATĖ STREET BOSTON. MASS.

NVPIG1N1MAS NEPAPRASTAS 
Laivakorčių Kainų Cunard Linijot Laivai* | 

LIETUVĄ
NEGALI būti jokių pasiteisinimu savo giminėms Lietuvoj, kad 
kelionė į Lietuvą labai brangi. Cunard Linija padarė nepapras
tą laivakorčių kainų nupiginimą kelionėms į ten ir atga! visais 
ją laivais Nupiginimas įeina galion nuo rugpiučio 1 dienos iki 
spalių 15 d štai jums proga, kokia gali daugiau nepasitaikyti. 
Nepraleisk jos! Vienas šių didžiulių laivų
MAURETANIA AQUITANIA BERENGARIA 
išplaukia iš New Yorko per Cherbonrgą kiekvieną trečiadienį.
Keletas kitu savaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą.
Minimaliai kainuoja................................. $161.00
I Klaipėdą ir atgal  ............................... $150.00

Ant expresinių laivų minimalė kaina
J Kauną ...................................... $172.00
Į Klaipėdą .................................. >157.00

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

Kelionėn Išrengia Visi Canard Linijos Agentai.

jįRr CUNARD LINE

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

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

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

Kaina ............ 12.23

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
Jonas Raulinaitis jau 

palaidotas.

~ I Juozas Kaziukonis mirė.
' Pereitą* subatos vakarą 
' IChelsea mieste suvažinėjo 

automobilium du lietuviu: 
Juozą Kazukonį, 46 metų, 
jis gyveno 68 Malden st., 
Everett; ir Vincą Kirmela- 
vičių, 47 metų, kuris gyve
na 243 Webster avė., Chel- 
sea. Abu tapo nuvežti i vie
tini ligonbutį.

Nelaimė Įvyko einant

“Keleivio” redakciją aplan-^ 
kė SLA. prezidentas.

Pereitą subatą “Keleivio” į Antrą valandą po pietų pe- 
redakcijon buvo atsilankęs reitą penktadieni susirinkę 
SLA. prezidentas p. St. Ge- draugai palydėjo Joną Rau- 
guzis iš Mahanoy City. Pa. linaiti i Mount Hope kapines 
Jis buvo atvažiavęs ‘ ” . _ ' .
kalbėti SLA. Apskričio pik- vio” redaktorius S. Michel- H. Wallace, 24 metų, iš 
nike. f““

Paklaustas, kuo užsibaigė prakalbą, nusirito prie kapo 
”bobų vaina” Susivienijmo keliatas ašarų ir draugai ty- 
Centre, p. St. Gegužis nusi- lomis išsiskirstė, 
juoke ir sako: “Netaip jau Būdamas jaunas velionis 
ta vaina buvo baisi, kaip yra daug dirbęs visuomenės 
laikraščiai apie ją rašo. Tei- dirvoj. Jis prigulėjo prie 
sybė, p. Vitaitienė po tam Lietuvių Socialistų Sąiun- 
gulėjo lovoj ir daktaras bu- gos, prie SLA., prie TMD._____ ________ ____ _____
vo pašauktas; taip pat ir p- vėliau prie LDLD. ir beveik i gaiva,"bet manoma kad pa
lei Jurgeliutei daktaras bū- nvi‘° V’C11 vietini™ na^anomi!—r v-—i— 
vo reikalingas. Bet, žiūrint 
iš viršaus, jokių sužeidimų 
nesimatė. Kiek teko matyt, 
tai mūšio ženklų turėjo tik 
vienas aptiekininkas Varnis,

• kuriam Zosė perkando ran
ka.”

“O ką nutarė SLA. Pildo
moji Taryba, kuri žadėjo 
tuo reikalu turėti specialų laikrodėli 
posėdį 17 rugpiučio?” T

I » « a. V*. a x»a w v«a& w ----------- r -

čionai ir tenai ji palaidojo. “Kelėi-' jiems pasivaikščioti. Frank 
” ’.2j” redaktorius S. Michel-'H. Wallace, 24 metų, iš 

sonas pasakė atsisveikinimo j Winthrop, valdė automobi- 
, ---- i-------- , įr įvažiavo ant jiedvie-

ių iš užpakalio. Važiuoto 
i jas neturėjo šviesų, važiavo 
ne savo puse ir labai greitai..

Juozas Kazukonis perei- '.

PLHKUS PIKNIKAS!
Rengia 1). L. K. Keistučio Draugija

Rugsėjo-September 7, 1931 m.
Piknikas prasidės 11 v ryta ir travkss iki vėlumos

OAKLASD GROVE. EAST DEDHAM. MASS.
šis piknikas bus vienas iš puikiausių. Jame turėsime daug žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų. Bus puiki orkestrą, kuri grajys lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius Todėl prašome visus atsilankyti.
Gal jau visiems žinoma, kad parkas labai didelis ir yra daug vietos. 
Taip pat turime priminti, kad D.L.K. Keistučio Draugija yra geriausia 
iš visų kitų draugijų Bostone ir apylinkėj. Pašalpos sergantiems mo
ka po $7.00 savaitėje, o pasimirus draugija išmoka po $200.00 pomirti
nės Šios draugjos nariai yra liu >si nuo visokių trukdymų, nepriklau
santiems bus gera proga prisirašyt už PUSE ĮSTOJIMO (ant parko). 
Gerb’amoji Lietuvių visuomene, e <ate maloniai prašomi seni ir jauni 
kuo ska tlingiausia atsilankyt; m s tikimės, kad atsilankę busite už
ganėdinti. širdingai kviečiame visus dalyvauti. PIKNIKO RENGĖJAI. 
KELRODIS: Važiuoti Eleveiteriu iki Forest Hills, iš ten Dedham Line 
karu važiuoti iki Grove St. Ten bus žmogus, kuris nurodys pikniko 
vietų. Jeigu lytų tų dienų, tai pikniko nebus.

Nupigino gatvių apšvietimą. 
Bostono majoras Curley 

i tą panedėlį mirė ligoninėje. Įr Edįson Electric kompani-
Kii melavičiaus sulaužytos 
abi kojos, sužeisti viduriai ir

Riaušes Charlestowno 
kalėjime.

Valstijos kalėjime, Char- 
lestowne, kaliniai buvo su- 

......... .... kėlę riaušes, protestuodami 
gatvėse, I prieš netikusį maistą. Sako,

Ir visokis 
spaudos 
ir rašto 
patarna
vimas.

DRUKOJAMOS MAŠINOS

R. ŽID21UNAS, 313 E st. So. Boston.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOLR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoju 
X-Ray; Odos ir Plaučių ligoms, 
Ultra-vioktinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7-4.

prie visų vietinių pažangių! gyS 
draugijų. Jis yra išplatinę: | 
labai daug pažangios litera- j 
turos ir nuolatos rašinėdave 
į socialistų spaudą. Myli
miausiais jo laikraščiais 

;'vo “Keleivis” ir “Naujie- 
| nos”.
i Pragyvenimą velionis da
rydavo pardavinėdamas 

“’ius, žiedus ir kito- 
buvo kią bižuteriją. Daug uždirb- 

toliaus paklaustas SLA. pre- ti negalėdavo ir pinigų ne- 
zidentas. I___ ----- ’

“Tas posėdis buvo atidė- atliekamų centų, 
tas, nes pasitaikė taip, kad paaukodavo juos visuome- 
Tarybcs nariai negalėjo tą nes reikalams. Sakydavo, 
dieną susirinkti,” paaiškino .jei teks susirgti, gausiu iš 
p. St. Gegužis. “Bet aš ne- draugijų pašalpos, o jei nu
matau, ką čia Taryba gali mirsiu, draugijos palaidos, 
tokiu reikalu padaryti.” tę- Bet pasitaikė taip, kad vaik- 
sė jis toliau. “Jei tai butų S. ščiodama: 
L. A. įstatų peržengimas, tai po. sušalo.

kraudavo. Jei turėdavo kiek 
visuomet

s sykį labai peršla- 
_ .ir nuo to karto

Taryba galėtų ką nors nu- kai apsirgo, tai sirgo kelis 
tarti; bet užpuolimas ir muš- metus. Į pašalpines draugi- 
tvnės, tai policijos dalykas J jas nebegalėjo jau užsimo- 
Todėl aš p-lei Jurgeliutei keti ir buvo išbrauktas. To- 
taip ir pasakiau, kad šito-'dėl palaidojimu dabar turė
kluose atsitikimuose ji pri- ’ jo rūpintis sena žmona su su
valo reikalauti apsaugos iš num ir artimesni draugai. Iš 
policijos.” (draugijų negauta nei cento.

“Na, o kaip atsiliepė į Su- Gaila žmogaus. gaila 
sivienijimą bolševikų pasi- 
traukimas?”pasiteiravo mu
sų reporteris.

Šitą klausimą SLA. prezi
dentas paaiškino taip:

“Reikia žinoti, kad ir prie 
normalių sąlygų iš SLA. per 
metus laiko visuomet išeida
vo apie 1,000 narių, šįmet 
išėjusių bus daugiau. Bet šį
met yra labai sunki bedar
bė, daug žmonių išstoja vien 
dėl to, kad negali užsimokė
ti. Taigi tikrai pasakyti, kiek 
nuėjo su bolševikais, o kiek _________
išstojo dėl kitų priežasčių, susirinko mažai, 
nėra galima. Galima tiktai kad žmonės pradeda šalintis 
daleidmą daryt, kad dėl bol-'nuo bolševikų parengimų 
ševikų atskilimo pasitraukei todėl kad dažnai įvyksta 
apie 1,000 žmonių.” (muštynės su policija, kur

Sekmadienį p. St. Gegu- visuomet nukenčia nekalt 
žis kalbėjo apie Susivieniji- asmenys, o bolševikai tuom 
mo reikalus SLA. apskričio įgauna progos labiau save iš- 

. t — . * * •• • • 1 • • • T * •

F. Kesler.

Svečiai iš Chicagos.
* Pereitą sąvaitę Bostone 

bu. J lankėsi iš Chicagos pp. Jo-
;nas Malela ir Antanas But- 
kus su šeimynomis. Susėdę 

i visi į naują Packardą jie iš- 
' važiavo praleisti porą są- 
I vaičių vakacijų. Sakosi bu- 
Ivo sustoję Detroite, Kana- 
| doj ir Worce:1tery. Atvykę 
į Bostoną apsilankė “Kelei
vio” redakcijoj, o iš čia nu
vyko Broc-ktonan giminių 
pažiūrėt. Iš Brocktono žadė
jo važiuot New Yorkan ir 

j gal pasieks net Washingto- 
ną.

Jonas Malela turi duonos 
kepyklą Waukegano mieste, 
o Antano Butkaus žmona 
užlaiko Chicagoje pagraži
nimo salioną moterims.

ja padarė sutarti, sulyg ku
rios penkiais nuošimčiais 
nupiginama šviesa t _ ___
Sutartis įeina galion rugsė-, virėjams buvo pristatyta su- 
jo 1 d. Miestui busią kas me
tai sutaupinta $45,000.

Per pereitą sąvaitę auto
mobilių nelaimėse Massa- 
chusetts valstijoj buvo už
mušta 20 žmonių.

SOUTH BOSTONE
Greitai parsiduoda 18 ruimų ir 3 

štorų kampinis namas ant Broadvvay. I 
Labai geras bargenas. E. čeikus. 566 į 
E. Broade ay. Kreiptis nuo 6 iki 8 vai. | 
vakare paprastomis dienomis, o nedė- I 
lioj visą dieną.

puvusi mėsa, kurią jie atsi
sakė virti. Ir abelnos kalinių 
gyvenimo sąlygos labai blo
gos. Maištas baisiai išgąsdi
no kalėjimo viršininkus, ku
rie greičiausia susišaukė 
policijos rezervus ir įsakė 

— “Šaudyt mirtinai!”

Adv. Šalnienė sugrįžo iš 
ligoninė*.

Advokatė Z. Šalnienė jau 
pasveiko po operacijos 

GERAVIETA~PIKNIKAM fup’ižo namo. Ji išgulėjo 
ie ; kelias sąvaites ligoninėj. 0- 

peracija buvo daroma dėlDraugystėms duodu Piknikams vie
ta dykai. Graži vieta, prie ežero Yra 
ir svetainė, bet jeigu norėtų vartot anpndlk«n 
svetainę, tai skaitau $10.00. Pama-, ! uin-v.
tykite. FRANK RAŽĖNAS (35)

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

draugo, galia veikėjo. Bet 
j jis dabar daug laimingesnis.
Pasibaigė darbas, pasibaigė 

Į vargai, pasibaigė visa kova : 
už būvi. Taigi lai būna jam; 
;lengva Amerikos žemelė!

% Draugas
I ---------------
Komunistai silpnai pasirodė 
Sacco-Vanzetti paminėjime, 

į Pereitą šeštadieni Boston 
Common parke Įvyko komu
nistų prakalbos paminėji
mui Sacco ir Vanzetti nužu
dymo sukaktuvių. Publikos 

Sakoma.

P-lė Jurgeliutė Bostone.
Pereitą nedėldienĮ p-lė P. 

Jurgeliutė iš New Yorko 
kalbėjo SLA. Apskričio pik
nike. Ši panedėlį ji turėjo 
Bostone tūlų SLA. reikalų, 
prie progos aplankė savo 
senus draugus ir naktiniu 
traukiniu išvažiavo 
Yorkan atgal.

t J ei Nori Nupentyt J 
\Ar Pataisyt Namą
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KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir lapopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS

11 Ticknor SU So. Boston, Mass.« 
Tel. So. Boston 1396-M. J

New

LAIKRODim^KAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and FILUNG STATION 
Taipgi Geriausia Taisyam Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 

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

piknike. Teko girdėt, kad jis'garsinti ir didesni bizni pa
čia turėjo su artimais sau 
žmonėmis konferenciją, kur 
buvo svarstomi planai bu
simiems SLA. rinkimams. 
Bet kokie tie planai, neteko 
sužinoti.

' darvt.1 j

I

Revere byčiuose policij•■c-
vieną rytą rado mergin
miegančią ant smėlio.

f
c

Už
klausta, kodėl ji tenai guli
atsakė: “Neturiu nei namų

Michelsonienei padaryta 
operacija.

Skindama rožes darže 
drg. Michelsonienė Įsidūrė 
dešinės rankos nyksti. Nuo 
to užsinuodijo kraujas ir 
prisiėjo net du syk daryti 
operaciją. Jau išrodė, kad 
ligonė neteks rankos, bet 
dabar jau eina geryn.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Eroadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.
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nS'i’SS PIKNIKAS
RENGIA SO. BOSTONO IR SVORCESTERIO LIETUVIU PILIEČIU 

KLUBAI

(Labor Day), Rugsėjo-September 7,1931

VOSE’S PAVILLION

PERKRAUSTOME I ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieną daiktų gvarantuojam.
326 W. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: Se. Boston 461S-W. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

Lenktynių laimčiojai "au:
\ yrams—Rūkorių Setas
terim.< Perlo Karoliai

MAYNARD, MASS
sekančias dovanas:
Vaikinams
■!erjri norusv

— Rankinis laikrodėlis; Mo-

riausį polkos šokimą __
Virvės traukimas tarp So. Bostono 
jams Lieut. Gubernatoriaus W. ~

s< —$5.00. Graboriaus P J.
Rankinis Laikrodėlis; Už sre-

Akunevičiaus dovana;

S.
ir Worcęsu>ri<> Kliubu; Laimėto-
Youngman Taurė.

GRAJIS J. DIRVELIO ORKESTRĄ

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Me* užtaikome visokių Vaistų 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 geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų At
minkit musų adresų.

D. CABIT (Reg. Aptiekoriua)
199 DORCHESTER STUMT.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

TsL Se. Boston 2629, 2172 ir 2799

PAUL’S MENS 
SHOP

Dideli* Pasirinkimas 
Vyram* Drabužių.

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

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausi* kaina. Mė- 
<os visuomet šviežio*.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey.

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Viaokį tavorą pas mus galit* gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

»1 BBOADWAY. SO. BOSTON 
Tatefum: Sa. Boutau «ML

ENTRA

Dr. G. L Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON
TeL Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto ild 7 rak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

LIETUVIŠKA APTIEKA I
Aptiekorii toj P*e®iJusą Senb ___ _ . _

vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks. 
Visados šviežios Šaknys iš Lieta- 

vos ir visados šviežias Dtolsa 
galima faut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
109 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Riehnmnd 1689 

Aptieks atdara nuo 8 iš t/to 
iki 10 vakaro. I

PILNAS PALAIDOJIMAS S125M

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mana.

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 kronišky ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover S t.. Boston, Mass.
Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 

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

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

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

251 BROADWAY, tarp C ir D «L

Padėka našlaičių aukauto
jams.

“Keleivio” num. 33 tilpo 
surašąs aukavusiu našlaičių 
sušelpimui ant piknikų bir
želio 14 d. ir liepos 19 d., bet 
per klaidą buvo praleisti šių 
vardai:

D. Pasazynskas—5 svar. 
frankforČių; Vervečka ir 
Švagždys—10 sv. frankfor
Čių: W. Jakštas—10 svarų 
frankforČių; S. Galinauskas 
—2 stiklu muštaidos; A. P. 
Vilkinis—5 sv. frankforČių: 
S. Vaitkevičius —5 sv. tau
kų; J. Jakštas 5 sv. frank
forČių; J. Sakatauskas—5 
sv. frankforČių; W. Našta-' 
ris— 5sv. frankforČių.

Šie aukautojai pirmoj at
skaitoj netilpo, todėl paskel
biame juos dabar.

Trijų Dr-jų Komitetas.

nei darbo, nei pinigų. 777? Jos
šokiai nuo 2 vai. po pietų iki vėlumos. įžanga 25 centai.

vardas
I

Beatriče Bovvdan;
pirmiau ji dirbusi už tarnai
tę Lynne. i

Pudaco ']imui Medega
I ŽVYKV. SMĖLI. CEMENTĄ 

ir abelnai visokią medegą 
MALKAS, supiausty.as ar nepjau

stytas. Pristatome Bostono ir Brock- 
to-o apylinkėse pigiausiai.

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

A. STONKUS
Sprinę Street. Holbrook. Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

ir

Iš So. Bostono busai išeis nuo Lietuvių Salės. 10:30 va|__ryte. 
Užsiregistruokite iš anksto. VISUS KVIEČIA KOMITETAS.

I/cs ar sn’ks- piknikas visvien įvyks.

PILNAS PALAIDOJIMAS S12-5M 
IR DAUGIAU.

Į šį patarnavimą įeina Grabas. Baksas. Iškasimas Duobes, 
Kūno Globojimas. Lavonui Vežimas ir vienas automobilius. 
Tas patarnavimas tik Brocktone ir apielinkiniuose 

miesteliuose.
W. G. McGlinchey,

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

IR DAUGIAU
Į šį patarnavimą įeina Grabas. Baksas. Iškasimas Duobės,
Kūno Globojimas. Lavonui Vežimas ir vienas automobilius.
Tas patarnavimas tik Brocktone ir apielinkiniuose

miesteliuose.
W. G. McGlinchey,

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

SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGERIS
K, 

Gydytoja* ir Chirurgas 
Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 19—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

Nusinuodijo bedarbis 
siuvėjas.

Dorchestery nuodais nusi
žudė Jacob Bregor, ilgą lai
ką buvęs be darbo siuvėjas.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapočuna* 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobilius 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Paędavimo vieta:
549 E. BROADWAV

Taisymo vieta:
1 HAMLIN STREET, 

kampas E. Eight Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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SEPTINTAS METINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS

AUGUST-Rugp. 30, 1931 Nedėlioj, 
VOSE’S PAVILLION MAYNARD, MASS. 

Bus suteikta sidabrinė taurė gražiausiai lietuvaiti.
Taipgi bus visokios dovanos už visokius atletiškus pasižymėjimus.

GRA.J1S DIRVELTO ŠOKIU ORKESTRĄ

ANGLIS BARGENAS
JEIGU DABAR l /SUSAKYSITE IK UŽMOKĖSITE 

$12.00 UŽ TONĄ.
Importuota KIETA ANGLIS kičiniu pečiams arba mažiem.- 

smulkesnė už NUT. bet didesnė už PEA.
Duoda labai daug kaitros, bet pelenų veik visai nebūna.

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų. Kaina po September.o 1 d. 
$13.00 už toną. Tokios geros anglies retai gaunama.
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BAY STATĖ BRIQUET COMPANY
47 SHERMOOD ST. RONBl RY. Telefonas Highlands 5310. »

.. — ■ »»>• ■

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugelio spalvuotų paikių parėtai?, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairi? eilių, tinkam? 
dokkuauot ant vieš? susirinkimą.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj* trijų rūšių *Uto:
TAUTIŠKOS, SE1MINISKOS IR DABB1N1NKUKOB. 

Tai gražiaasia ir turtingiausia tilto knyga Seterių kalboj*. 
Kiekvienas tirštų pepaoM savo knygynų mfalte knyga.

KAINA TIK 11.00. 
Audimo apdarais $1.25.

•ta siųst “Money ^Orderi.” Popierini  ̂-galima 

prastam konverte, bet reikto aiškiai užrašyt savi 
reaų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markų.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

R.J.VASIL
i 4M BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, FABMA8, 

KRAUTUVES.
Inšiarina: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNUIUS, KRAU

TUVES ir tt.
! Apdraudžiu gyvastį ir tvaikais. 

PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoj*, greitai ir ataakaačiaL 
Norint guru patarnaviuMb kraip* 
kftėa, R.J. VASIL

i 4S9 Brusdivay, Be. Bustos, Mass

*
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