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KELE1 VIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje ................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur  ...............  $3.00
Prenumerata puaei metų:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku 
Kreipiantis su kokiais norą reikalais 
•dresuokite:

KELEIVIS
253 Breadway, So. Boaton, Man*.

DIDELIS KARO PAVOJUS 
TOLIMUOSE RYTUOSE

JAPONIJA NEKLAUSO 
TAUTŲ LYGOS.

Atsisako evakuoti Mandžu
riją ir siunčia da daugiau 

kareivių tenai.

Kdeivio Telefonas 
So. Boston 3071 Metai XXVI

KRATOS IR SUĖMIMAISovietai Traukia 
Tankas Mandžurijos 

Pasienin.
Londono “Expressui” iš 

Peipingo praneša, kad So
vietų valdžia sutraukusi 
Mandžurijos pasieny daug 
tankų ir daranti pasiruoši
mų kariumenei gabenti. So
vietai esą susirūpinę sukilu
sio generplo Čang Hai-Pang 
žygiais, kuris pradėjo orga
nizuoti savo pftilkus ir nori 
apskelbti Mandžuriją nepri
klausoma kiniečiu valstybe. 
Sovietai mano, kad jis yra 
japonų Įrankis Mandžurijai 
nuo Kinijos atplėšti.

C a pone Gavo 11 Metų 
Kalėjimo.

Ir turi užmokėt $50, 
pabaudos.

Galų gale Chicagos geng- 
sterių ir butlegerių “kara
lius” Capone Įkliuvo. Užtai, 
kad slėpė savo pajamas ir 
nemokėjo valdžiai mokes
čių, federalinis teismas nu
baudė jį 11 metų kalėjimo ir 
pinigais užsimokėti $50,000 
pabaudos. Tuojaus buvo už
dėtas areštas ant jo karališ
kų rūmų Floridoj ir ant visų 
jo nuosavybių Chicagoj. Su
žinota, kad 0iica^oje jam 
priklauso trys- dideli alaus 
bravorai. Uždarytas kalėji- 
man, pirmą dieną šitas pa
dugnių valdonas atsisakė 
valgyt kalėjimo valgį, pa
reikšdamas, kad prie šito
kių patrovų jisai nepripra
tęs. Jam turi būt kepti kar
veliai ir franeuziškas šampa
nas. Valdžia bet gi nemano 
jam tokių prismokų gaminti. 
Sako, ėsk binzus su tarako
nais.
i-------- -------------— ...

Water būrio Lietuvis 
Nuteistas Kalėjimam 

Teofilius Latvėnas buvo 
kaltinamas namo padegimu.

Waterbury pereitą sąvai
tę buvo Teofiliaus Latvėno 
byla dėl namo padegimo 
Prisaikintųjų suolas rado jį 
kaltu, o teisėjas paskyrė jam 
nuo 2 iki 4 metų kalėjimo. 
Latvėno advokatas prašė, 
kad teismas bausmę visai 
dovanotų, nes Latvėnas tu
rįs žmoną, kurios dabar ne
busią kam užlaikyti. Bet 
teisėjas paaiškino, kad jis į 
tai jau atsižiūrėjęs ir dėl to 
tokią lengvą bausmę Latvė- 
nui paskyręs. Aukščiausia 

r------- —r---- bausmė už tokį prasikaltimą
Štai, laikraščiai pra-ibutų 10 metų kalėjimo.

I

Algos Mušamos Tik 
Darbininkams.

Beveik visos Amerikos 
pramonė kompanijos nuka
pojo algas savo darbinin
kams, kurie uždirba po ke- 
lioliką dolerių į sąvaitę, bet 
dar niekas negirdėjo, kad 
butų numuštos algos kom
panijų direktoriams ir pre
zidentams, kurie gauna po į 
$100,000 metams ir daugiau. į 
Tiems ponams depresijos* 
nėra. !" 
neša, kad pereitą sąvaitę 
Gulf. Mobile ir Northem 
gelžkelių kompnaijos nuka
pojo savo darbininkams nuo 
17 iki 25 nuošimčių algos, 
tečiaus tų gelžkelių viršinin
kams nemušta nei vienas 
centas.

Tolimuose Rytuose gali 
kilti didelis karas, į kurį ga
li būt įpainiota netik Kinija 
su Japonija, bet ir Rusija su 
Amerika.

Japonija pasidarė visai 
nesukalbama ir nežiūrėda
ma jokių protestų pradėjo 
laužtis Mandžurijon ir grob
ti Kinijos miestus. Taip ji be 
jokio karo užėmė Mandžu
rijos sostinę Mukdeną ir kas 
sykis veržiasi vis gilyn.

Kinijos atstovas Ženevoje 
pareikalavo, kad Tautų Ly
ga sustabdytų Japonijos žy
gius, nes kitaip galįs kilti ka
ras. Tautų Lygos Taryba pa
darė nutarimą, kad ligi 16 
lapkričio Japonija ištrauktų 
visus savo kareivius iš Man- 
džurijos. Už šitą rezoliuciją 
balsavo 13 Tautų Tarybos 
narių, tik vienas Japonijos 
atstovas balsavo prieš.

Nutarimas buvo nusiųstas 
telegrafu Japonijai. Bet Ja
ponija šitą reikalavimą at
metė, pareikšdama, kad jis 
negalįs būt jai privalomas, 
nes ne vienbalsiai priimtas, 

' reiškia, pati Tautų Lyga ši
tuo klausimu nesusitaiko. Be 
to, ginčas dėl Mandžurijos 
esąs vietos klausimas ir jį 
geriausia galinčios išspręsti 
tarp savęs Japonija su Kini
ja. Tautų Lyga neturinti jo
kio reikalo į tai kištis.

Tuo tarpu gi Kinija visai 
atsisako su Japonija tartis, 
nes Japonija visai nesukal
bama. Ji nori plėšti.

Taigi Tolimųjų Rytų klau
simas pasidarė be galo opus 
ir vargiai čia apsieis be ka
ro. Japonijos agentai, ma
tyt, jau ruošia dirvą Man
džurijos pasisavinimui, nes 
paskutinėmis dienomis te
nai pradėjo veikt kažin koks 
kiniečių generolas Pang, ku
ris sakosi norįs atskirti Man
džuriją nuo Kinijos respub
likos ir sudaryti atskirą val
stybę. Sovietų Rusija sako, 
kad šitas gen. Pang yra Ja
ponijos agentas. Jeigu jam 
pasisektų Mandžuriją nuo 
Kinijos atplėšti, tai japonai 
pasiimtų tą kraštą kaip sa
vo.

Bet toks Japonijos Įsistip- 
rinimas Mandžurijoj butų 
labai pavojingas Sovietų Ru
sijai, ir todėl Sovietai jau 
pradėjo traukti Mandžuri
jos pasienin šarvuotus karo 
automobilius. Amerika taip 
pat nenori, kad Japonija 
perdaug įsigalėtų. Taigi, jei 
tarp Kinijos ir Japonijos kil
ty karas, tai veikiausia Ki
nijai padėtų ir Sovietai ir 
Amerika.
ČILĖS SUKILIMO VADAI 

NUBAUSTI.
Pereitą mėnesį Čilės res

publikonų buvo sukilęs lai
vynas. Dėl te sukilimo dabar 
tapo prašalintas vice-admi- 
rolas Roberto Chapp'uzeau, 
vice-admirolas Abel Cam- 
pos, šeši kapitonai ir keturi 
komendantai. Be to da buvo 
nubausti 28 žemesni laivy- kalbėdamas Georgijos kata- 
no valdininkai. likų suvažiavime.

Bėgant Iš Kalėjimo 
Užmušti 3 Žmonės.
Iš New Jersey valstijos 

kalėjimo Trentone pereitą 
sąvaitę išsilaužė 4 kaliniai. 
Jie perbėgo Pennsylvanijos 
pusėn, kur tuojau buvo įtai
syta ant jų medžioklė. Kali
niai buvo ginkluoti, todėl 
juos gaudant vienas polic
manas iš Philadelphijos bu
vo nušautas. Šteito “kazo
kas” nušovė vieną kalinį. 
Kitas kalinys buvo apsuptas 
kukuruzų lauke ir, matyda
mas kad neištrūks, pats nu
sišovė. Taigį žuvo trys as
menys. Du kiti kaliniai, ku
riems pasisekė iš gaudytojų 
tinklo pasprukti, pagrobė

Kartu su Latvėnu buvo 
areštuota ir jo žmona Mika
lina, bet teismas rado ją ne
kalta. Teismo nuomone, na
mą padegęs pats Latvėnas, 
norėdamas gauti pinigų iš 
apdraudos kompanijų. Kad 
namas buvo tyčia padegtas, 
tai sprendžiama iš to, kad 
atvykę gaisrininkai rado na
mą degant keliose atskirose 
vietose ir rado prilaistyta 
žibalo. Latvėno rakandai 
buvę apdrausti keliose kom
panijose ant $3,500. Vadi
nasi, jeigu jie butų sudegę, 
jis butų gavęs gražaus pini
go.

f
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Politinė padėtis Argenti
noj labai nervinga. Ypač 
neramu pasidarė po to, kai 
šiomis dienomis valdžia pa
naikino pereito pavasario 
rinkimus, per kuriuos buvo 
išrinktas radikalų partijas 
žmogus, Dr. Honorio Pueyr- 
redon, į Buenos Aires gu
bernatorius. Kai kurie mini- 
steriai atsisakė tą nutarimą 
panaikinti ir rezignavo iš sa
vo vietų. Radikalų partija 
Argentinoj susidarė perei
tais metais po revo’iucijos 
iš tų žmonių, kurie simpati
zuoja nuverstajam preziden
tui Yrigoyenui. Jos kandi
datas Marcelio de Alvar į 
respublikos prezidentus 
taipgi buvo valdžios paskel
btas kaipo netinkamas. Lap
kričio 8 dieną bus nauji rin
kimai Buenos Aires guber
natoriaus. Dabar Argentiną 
valdo laikina valdžia fašis
tiškai diktatoriškomis prie- 
monėmis.Žmonės baisiai ne
patenkinti ir tankiai kįla 
riaušių. Socialistų mitingai 
draudžiami, laikraščiai už
daromi.

LĖTU VOS KLERK ALUOSE
Europa Nepasitiki 
Dolerio Patvarumu.
Tarptautinis bankas Švei

carijoj apskaito, kad pasku
tinėmis dienomis finansų 
rinkose Europoj buvo par
duota 700,000,000 Ameri
kos dolerio. Europos bankai 
ir visokie spekuliantai pra
dėjo versti Amerikos dole
rius ant rinkų, nes bijosi, 
kad Amerika gali panaikin
ai aukso pagrindą, kaip Ang
lija padarė, ir tuomet nu
smuks dolerio vertė. Ypač 
skeptiškai žiuri Europos fi- 
nansistai į Hooverio suma
nytąjį bilioninį sindikatą 
silpiems Amerikos bankams 
remti.

KUNIGŲ ORGANAS “RY
TAS” UŽDARYTAS.

Siūlo Naikinti Mel
žiamas Karves,

Pieno perdirbėjų trustas 
pasiūlė Farmų Tarybai su
manymą, kad visiems far
meriams butų patarta- ma
žinti pieno produkciją. Iš 
dešimties melžiamų karvių 
viena turėtų būt panaikinta, 
sako tie ponai. Kitaip pienas

I

ant kelio automobilių ir lei- atpigsiąs ir farmeriams ne-'.LltVinOVOS ISVttZKLVO
dosi New Yorko linkui. Jie 
turėjo su savim vieną revol
verį ir toli šaujamą šautuvą, ti. nes dabar jis miesto dar- 
Tuos ginklus jie pasigrobė iš bininkams perbrangus. Pa-1 užsienio reikalų komisarą 
kalėjimo bokšto. vyzdžiui, L_____’I____ - '____ -

.-------------- . pieno reikia mokėti 12-13ikijon aplankyti diktatorių
NailjaS Zeppelinas centU. O pieno perdirbimo! Kernai Pašą. Ta proga Mas- 
K *4 kompanijos pirkdamos tą'kvos “Izviestija” rašo. kadmaStUOS vZflOu/JUU. pieną iš Maine'o farmerių jo kolionė turkų sostinėn be 
Washingtono valdžia už- moka tiktai apie 3 centus (abejonės sustiprinsianti 

sakė karo tikslam naują zep- kvortai. Taigi čia ne karves draugiškus ryšius tarp Rusi- 
peliną Goodyearo dirbtuvėj reikia mažinti, bet tas vagiu jos ir jos kaimynės už -Juo- »i___ • i_____ i...—- TX—•

užsimokėsią karves laikyt. 
Bet pienas ir turėtų atpig-

kalėjimo bokšto.

Turkijon.
Šiomis dienomis Rusijos 

__ __ v r____ ____.__ ________ ______ ________  IS 
vyzdžiui, Bostone kvortai'. Litvinovas išvažiavo Tur-

Akrone, Ohio. Naujas balių- kompanijas, kurios ir far- 
nas kaštuos $2,450,000, apie merius apvagia, ir miesto 
pusė daugiau, negu kaštavo gyventojus apiplėšia, 
šią vasarą pastatytas “Ak-į 
ron”. Šitą skirtumą valdžia 
sutiko pridėti dėl to, kad 
palaikyt zeppelinų dirbtuvę, 
i kurią Goodyearo robo 
kompanija sudėjo 
daug pinigų.

dujų Jtirių.

labai

ITALAI REIKALAUJA 
GERESNĖS DUONOS.
Italijoj prasidėjo žmonių 

bruzdėjimas prieš netikusią 
duoną. Niekur kitur tokios 
prastos duonos nesą, kaip I- 
talijoj. Taigi Mussolinis Įsa
kė duonkepių sindikatams 
surinkti visų tautų duonos 
pavyzdžių ir surasti, kokia 
duona yra geriausia.
BAŽNYČIANEPRIVALO 

KIŠTIS J POLITIKĄ.
Jokia bažnyčia neprivalo 

kištis į politikos klausimus. 
Taip pat vienos religijos or
ganizacija neprivalo kištis į 
kitos re’igijos biznį, nepriva
lo kenkti jai ar brukti jai sa
vo nusistatymą. Taip pasakė 

Į senatorius David Walsh,

100,000 AMERIKIEČIŲ 
NORĖTŲ VAŽIUOT 

RUSIJON.
Sovietų valdžios biznio a- 

gentura New Yorke buvo 
paskelbus, kad jai reikia 6,- 
000 visokių amatninkų, ku
rie norėtų važiuoti į Rusiją, 
nes tenai išlavintų darbinin
kų stinga. Į tų paskelbimą 
atsišaukė apie 100,000 žmo
nių, sako agentūros vedėjas, 

j ir dabar da vis kas diena at- 
’sišaukia po keliatą šimtų, 
bet sovietų agentūra dau
giau jau nepriima.

Norėjo Užmušti Ar
gentinos Prezidentą.

Iš Montevideo pranešama, 
kad Urugvajaus mieste Car- 
melo susekta sąmokslas už
mušti Argentinos prezidentą 
Uriburu ir išžudyti kitus 
tos šalies valdininkus. Car- 
melo miesto policija pada
riusi kratą pas vieną Ar- 
gentin. anarchistą, kuris te
nai gyvena, ir radusi dau
gybę sprogstančios medžia
gos, o taipgi ir visą sąmok
slo planą. 1
ŠIĄ SĄVAITĘ ANGLIJOJ Oklahomos valstijoj piė- 

RENKAMAS PARLA- -šikąs Jack Keli užpuolė ant 
MENTAS. i kelio žmogų ir apiplėšė jį.

Spalių 27 dieną, kuomet Bet užpultasis turėjo su sa- r i • * • • _ •_ ____i_  t n__-a _ i... •

Rusų Kunigaikštie
nė Priėmė Amerikos 

Pilietybę.
Detroito mieste pereitą 

sąvaitę priėmė Amerikos pi
lietybę rusų kunigaikštienė 
Tamara Antonievna Ryba
kovą, kilusi iš kunigaikščių 
Krapotkinų šeimynos. Savo 
kunigaikštiško titulo ji išsi
žadėjo. Ji pabėgo nuo bolše
vikų teroro iš Rusijos 1918 
metais- Tada ji turėjo vos tik 
gimusį kūdikį, kuris dabar 
turi jau 13 metų. Pirmas jos 
vyras pulkininkas ėjo su 
kontrevoliucionieriais ir ko
vose su bolševikais buvo už
muštas. Dabar ji yra ištekė
jusi už ruso Rybakovo, kuris 
taip pat yra pabėgęs nuo re
voliucijos.

Uždraudė Agituoti 
Už Didelį Karo 

Laivyną.
Amerikos laivyno depar

tamento sekretorius Adams 
išsiuntinėjo visiems laivyno 
viršininkams įsakymą, kad 
jie susilaikytų nuo visokios 
agitacijos už laivyno didini
mą. Gi kongresmanas Wood 
nusiuntė prezidentui Hoove- 
riui patarimą, kad visi laivy
no viršininkai, kurie tik bus 
sugauti agituojant už karo 
jėgų didinimą, tuo jaus butų 
prašalinami iš vietų.

i
♦

!10 METŲ KALĖJIMO UŽ 
Į 10 CENTŲ.

“Keleivis” eina spaudon, 
Anglijoj eina parlamento 
rinkimai, todėl jų paskmes 
negalime šiame numery pa
duot. Buržuazinė spauda 
pranašauja, kad liberalai su 
konservatoriais gaus nuo 
150 iki 200 balsų didžiumą. 
Rinkimuose dalyvaus apie 
30,000,000 balsuotojų.

Nelaimė Anglių 
Kasykloj.

Mocanaųua, Pa.— Pereitą 
subatą West End Coal kom
panijos kasykloj čia Įvyko 
sprogimas, nuo kurio įgriuvo 
kasyklos viršus ir užbėrė 6 
darbininkus. Du maineriai, 
kuriems pasisekė išsigelbėti, 
yra labai apdeginti. Gelbėji
mo -partija dirbo nuo suba- 
tos iki šio panedėlio, bet už
bertų angliakasių da nepa
siekė. Viltis atkasti juos gy
vus jau pamesta, nes nuo jų 
negirdėt jokių signalų.

14,000 MOKYTOJŲ CHI- 
CAGOJ NEGAUNA ALGŲ

Apie 14,000 mokytojų Chi- 
cagos mieste negauna algų, 
nes mokyklų taryba neturi 
pinigų. Sakoma, kad mies
tas skolingas mokytojams 
jau arti $7,000,000. Kai ku
rie bankai dabar žada duoti 
miestui paskolą, kad užvilk
tas alga galėtų apmokėti.

KUBA DEPORTUOJA 
KOMUNISTUS.

Kubos valdžia nutarė de
portuoti 16 svetimšalių, jų 
tarpe 3 Amerikos piliečius, 
kaltindama juos už komuni
stinę propagandą. Jie buvo 
suimti per buvusius vasaros 
laiku sumišimus.

Rasta daug kurstančių raštų 
ir areštuoti 4 asmenys.

Iš Kauno atėjo žinių, kad 
13 spalių naktį tautininkų 
žvalgyba apsupo visus kle
rikalų lizdus ir padarė juo
se kratas. Buvo taip pat kre
čiami ir atskiri slaptos kleri
kalų organizacijos “KAK” 
nariai. Paimta mašinėlė ir 
apolografas, kuriuo buvo 
spausdinami nelegalus 
“KAK’o” raštai. Mašinėlė 
buvo rasta “ateitininkų” bu
te, o apolografas—“pavasa
rininkų” lizde.

Kaip “pavasarininkai”, 
taip ir “ateitininkai” yra ku
nigų globojamos klerikališ- 
kojo jaunimo organizacijos.

Pas studentą “ateitinin
ką” šilą rasta “KAK’o” atsi
šaukimų “Balandžio 12 d 
Teroras”, “Voldemaro ir 
Smetonos Vaidmuo Ateiti
ninkų Byloj” ir “Kas Mus 
Valdo”.

“Pavasarininkų” centre 
rasta tos pačios organizaci
jos atsišaukimų šitokiais 
antgalviais: “Visiems”,
“Štai Tikrieji Lietuvos Prie
šai”, be to da lapelių for
mose išleisti Gabrio laiškai 
Smetonai ir vienas “Ryto” 
straipsnis, kurį cenzūra bu
vo iš to laikraščio išbraukus. 
Prie to visko rasta da 190 
atsišaukimų dėl prezidento 
rinkimų ir kitokių raštų, at
kreiptų prieš tautininkų val
džią.

Pas kun. Telksnį taipgi 
rasta visokių slaptos organi
zacijos “KAK” kurstančio 
pobūdžio raštų.

Tokios pat medžiagos ra
sta ir pas “ateitininkę” stu
dentę Petrauskaitę.

Valdžios akimis žiūrint, 
visi tie raštai yra priešvals
tybinio turinio, nes atkreipti 
prieš valdžią, todėl jų savi
ninkai ar leidėjai gali būt 
baudžiami kaipo valstybės 
išdavikai.

Keturi asmenys jau areš
tuoti,. ir tikimasi, kad greitu 
laiku bus daugiau suėmimų, 
nes žvalgyba dabar st:wli- 
įuoja paimtus raštus ir viso
kius susirašinėjimus, iš ku
rių, be abejonės, sužinos ir 
kitus sąmokslininkus. Kleri
kalų sąmokslas prieš tauti
ninkų valdžią, kaip matyt iš 
šitų kratų, buvo plačiai orga
nizuotas ir apėmė beveik vi
sas jų draugijas.

Po visų šitų reveliacijų 
Kauno komendantas uždarė 
trims mėnesiams krikščionių 
demokratų organą “Rytą”.

Klerikaluose dabar dide
lis sumišimas, nes nežinia, 
kuo šitos kratos gali pasi
baigti.

IŠTEISINO KUNIGĄ UŽ
MUŠUS! ŽMOGŲ.

Lowell, Mass.— Romos 
katalikų kun Redd važiuo
damas nakties laiku auto- 
mobilium sudaužė kitą auto
mobilių ir užmušė žmogų. 
Jis buvo areštuotas ir perei
tą sąvaitę buvo jo byla, bet 
teisėjas jį išteisino.

PARAGVAJAUS PREZI
DENTAS NUVERSTAS.

; Vėliausios žinios iš Parag
vajaus sako, kad šį panedė- 

fornijos iki Washnigtono ir lį buvo nuverstas Paragva- 
Nevados valstijų pereitą są- jaus respublikos prezidentas 
vaitę siautė baisios audros. Guggiari. Jo ministerių ka- 
Washingtono valstijoj kai binetas taipgi pasitraukė, 
kuriose vietose prisnigo 16 Prie šalies vairo atsistojo li

beralų partija.

1

16 COLIŲ SNIEGO WASH- 
1NGTONO VALSTIJOJ.

Amerikos vakaruose pra
sidėjo jau tikra žiema. Visu; 
Pacifiko pakraščiu nuo Cali-

vim tik 10 centų, kuriuos colių sniego. 
Kelly iš jo atėmė. Vėliaus 
vagis buvo suimtas ir teisė
jas pasmerkė jį kalėjimai! 
ant 10 metų. Už kožną cen
tą metai kalėjimo.

Maquon, III.— Pereitą są
vaitę 4 banditai čia už
puolė Maquon Statė Banką 
ir pagrobę $9,000 pabėgo.

INDIJOJ PRIGĖRĖ 150 PRAPUOLĖ VEŽIKAS. 
ŽMONIŲ. Levriston, Me.— Čia pra- 

Žinios iš Kalkutos sako, puolė be jokios žinios taxi 
kad Madrase, Indijoj, kilo vežikas Jaques. Nuo tos vie- 
didelis potvinys, per kurį tos, kur jis stovėdavo, rasta 
150 žmonių prigėrė ir tuks- takas kraujo. Manoma, kad 
tančiai pasiliko be pašto- jį kas nužudė ir lavoną nusi- 
gės. vežė.

VALDŽIA LIKVIDUOS 4 
OHIO BANKUS.

Bankų departamentas 0- 
hio valstijoj paėmė Į savo 
rankas 4 bankus likviduoti. 
Reiškia, išparduos jų turtą ir 
išdalys pinigus žmonėms, po 
kiek kam išpuls. Vienas tų 
bankų randasi Cantone, ant
ras 
Massillone, ketvirtas 
roevillėj.

Alliance, trečias — 
Mon-



2 KELEIVIS

I APŽVALGA 5
KAIP VOLDEMARAS 
RUOŠĖSI SMETONĄ 

VERSTI.
Nors kariuomenės teismas 

paleido Voldemarą be baus
mės, vis dėlto pripažino, kad 
sąmokslas prieš Smetonos 
valdžią buvo daromas ir kad 
vyriausiu jo “inžinierium” 
buvo Voldemaras.

Šitas faktas paaiškėjo tik 
dabar, kai kariumenės teis
mas paskelbė savo motivuo- 
tą sprendimą. "Lietuvos Ži
nios” apie tai rašo:

“Teismas pripažino teisia
muosius: 1) A. Voldemarą. 2) 
kap. Mačuiką, 3) kap. Gineiti, 
4) kp. Virbicką. 5) Sliesoraiti. 
6) inž. Steikuną, 7) Vaitkevi
čių, 8) Pupaleigi, 9) Svietlaus- 
ką, 10) Butkevičių. 11) Požė
lą, 12) Šileiką, 13) Poviiauską, 
14) Juršėną, kad būdami slap
tos organizacijos nariais ir! 
bendrai veikdami 1930 m. lie- 
pos-rugp. mėn. Lietuvoje, e- 
sant karo buviui. rengėsi sukil
ti prieš esamą vyriausybę ir 
ginklo jėga nuversti Respubli
kos prezidentą, paleisti minis
terių kabinetą ir paskirti Vol
demarą ministerių pirmininku 
ir tam tikslui buvo platinami 
atsišaukimai ir paruošti du su
kilimo planai: vienas—liepos 
mėn. Kaune vykdyti perversmą 
ir vyriausybės priešaky pasta
tyti Voldemarą, o ‘Gelež- Vil
kas’ ji parems, antras —rugp. 
15 d. Palangoj suimti Prezi
dentą ir sudaryti Voldemaro 
vyriausybę. 1) Liepos mėn. 
Voldemaras sukilimo plano pa
ruošimo reikalu tarėsi su kitais 
ir davė sutikimą jo vardu pa
siūlyti Plechavičiui vadovauti 
perversmui. 2) Gineitis rugp. 
12 parašė laišką, kad iš Platelių 
Į Šiaulius butų atgabentas Vol
demaras. tą pačią dieną parašė 
šifruotą laišką pavesdamas nu
žudyti krim. polic. dir. pulk. Ru
steiką. kad butų pašalintas as
muo. galis pakenkt perversmui. 
4) kap. Virbickas teiravos, 
kaip Voldemaras Plateliuose 
saugojamas. 5) Sliescraitis per 
tarpininką davė parėdymą 
Tauragės ir Plungės numaty
tiems sukilime dalyvauti asme
nims. kad jie butų pasiruošę. 6) 
Priėmė šifruotą laišką dėl pulk. 
Rusteikos nužudymo. 7) Vait
kevičius pranešė Panevėžio 
voldemarininkams. kad butų 
pasiruošę perversmui, liepos 29 
d. važiavo Į Šiaulius pasiteirau
ti. kaip i perversmą reaguotų 
šauliai, rugp. 12 d. vykdė krim. 
polic. dir. nužudymą. 8) Pupa- 
leigis rugp. 12 d. mėgino nužu
dyti krim. polic. dir. Rusteiką. 
9) Svietlauskas padeda atenta
tą suruošt. 10 Butkevičius pa
laiko ryšius su Panevėžio voi- 
demarininkais. 11) Požėla Vol
demaro vardu Plechavičiui siū
lo daryti perversmą, teiraujas 
kaip Plateliuose saugojamas 
Voldemaras, laiko pas save gin
klų ir šovinių. 12) Šileika davė 
parėdymą Į Šiaulius, kad iš Pla
telių butų pargabentas Volde
maras. 13 Povilauskas savo bu
te leido daryti pasitarimus, be 
to. laikė ginklus, 14) Žvirėnas 
palaikė santykius su Plunge. 
15) Mylimas palaikė santykius 
tarp Tauragės ir Plunngės vol- 
demarininkų, 16) Viliąsis rūpi
nosi iš Panevėžo gaut instruk
cijų ir laikė ginklų. 17) Raba- 
čius važiavo Į Panevėžį ieškoda
mas sukilimui daryti instrukci
jų, 18) Perdavė perėdymą į 
Tauragę ir į Plungę, kad volde- 
marininkai butų pasiruošę su
kilimui.”

Bet kadangi tas sukilimas 
neįvyko,tai visi sąmokslo da
lyviai, o taip pat ir jų lyde
ris Voldemaras, buvo pripa
žinti “nekaltais”. Teismas 
nubaudė tik tuos Voldemaro 
“vilkus”, kurie buvo užpuolę 
ir peiliais subadė žvalgybos 
viršininką Rusteiką.

Tai yra juokingas sprendi
mas. Teismas atranda, kad

varda.s jau pradeda virsti 
keiksmažodžiu.

Vadinas, “pranašų” skelb
tos nesąmonės musų gyve
nimui jau nebetinka. Bet 
kunigai vis dar laikosi įsi- 

’ ; pasaulėžiū
ros. Jie da garbina karaliaus 
vardą, kuomet 20-to am
žiaus progresas jau baigia 
šluoti visus karalius Į šiukš
lyną.

Ar galima tuomet stebėtis, 
kad Rusijoj, Meksikoj, Ispa-

sąmokslas buvo ruošiamas,|kandę senovės
z . - - . - .11 a na crarnatpasakoja net visas jo 

smulkmenas, bet kaltina
muosius išteisina, nes jiems 
nepasisekė savo planai Įvy
kinti. Na, o kaipgi tas teis
mas butų voldemarininkus 
nubaudęs.jeigu jie butų savo 
planus Įvykinę? Tuk vi<a nijoj ir kitose šalyse kartu su kJldllLir' nVBlllv. r) UA UJd v . -• > —
Smetonos* kompanija, kartu karališkomis šiukšlėmis yra

I

verčiamas už tvoros, jau ir 
visas dvasiški jos luomas?

Sutrupinę kruvinus sostus 
sunaikinę despotiškas

ir tie teisėjai, butų tuomet 
sugrusti kalėjiman. o gal ir 
išpiauti.

Mums rodos, kad Lietuvos ir 
kariumenės teismas bijojo monarchijas, žmonės negali
voldemarininkus bausti, kad i toleruoti toki juodą vidur-
„ •-__________i._____ - — i,. • cmiin liinmc Vitric ha intizic

I

neišprovokavus naujo ir da 
pavojingesr.io sąmokslo. 
Lietuvos fašistuose Volde
maras turi daug šalininkų, ir 
tik dėl to jis su savo sėbrais 
buvo išteisintas. Jeigu šitokį 
sąmokslą prieš Smetonos 
valdžią padarytų socialde
mokratai, ar kokia kita opo
zicijos partija, bet ne fašis
tai, tai teismas nebūtų są
mokslininkus taip lengvai 
paleidęs.

amžių luomą, kuris be jokios 
sarmatos skelbia "karaliaus 
viešpatavimą.”

I

KODĖL KRISTUS KARA
LIUS, O NE PREZIDEN

TAS?
South Bostono "Darbinin

kas”, kuriam daug tinka
mesnis vardas butų “Brost- 
vininkas”, per visą pirmuti
ni savo puslapi padėjo stam
biomis raidėmis šauksmą: 
“Teviešpatauja Kristus Ka-' 
ralius!”

Toliau jis aiškina:
“Kad Kristus yra visų Kara- « 

liūs, tai žino visi, kurie skaito 
Evangeliją, bet dažnai tai už
miršta. Reikia ta mintis atnau- 
jinti, nes užmiršdami Kristaus 
viešpatavimo būtinumą ir es
mę. šio pasaulio valdovai daž
nai prasilenkia su tejsir.gumu, 
manydami, kad jie iš savo dar
bų prieš nieką neatsakemingi. 
Bet yra vyresnis už juos Val
dovas—Kristus. Pius XI nori 
tai pasauliui priminti ir visus 
Įpareigoti, kad tojo Dieviškojo 
Karaliaus klausytų ne vien tik 
darbininkai ir prasčiokėliai, bet 
ir visi didžiūnai ir mokslinin
kai.’’

Žinoma, visa tai yra nesą
monė. Kristaus buvimas yra 
tiek realus, kiek realus yra 
buvimas Santa Claus. Kaip 
vienas yra pasaka, taip ir 
kitas. Taigi reikalavimas, 
kad netik prasčiokėliai, bet 
ir visi didžiūnai ir moksli
ninkai “klausytų” to, kas 
neturi balso, yra tuščias ple
palas.

Bet tai ne viskas. Romos 
katalikų kunigai savo Die
vą vadina karalium, kurį jie 
rašo net su didžiąją “K.” 
Kokiu gi tikslu jie tai daro? 
Ką gi reiškia žodis “kara
lius?” Tai yra despotas, ku
ris plėšia ir žudo žmones ir 
gyvena jų skriaudomis. Tai 
yra bjauriausias parazitas, 
nenaudėlis, koki tik galima 
Įsivaizduoti. Susipratę žmo
nės visur tuos kraugerius 
naikina. Ir šitą biaurų vardą 
kunigai kergia savo Dievui! 
Kodėl jie taip daro? Kodėl 
jie nevadina Kristaus prezi
dentu?

Jie aiškina, kad “Kristus 
yra karalius nuo amžių.” Jie 
sako, kad “pirm jo atėjimo 
ant žemės pranašai skelbė jį 
karalium.”

Bet tie “pranašai” buvo 
labai tamsus žmonės. Jie 
buvo da didesni tamsunai, 
negu dabartiniai klerikalų 
fanatikai. Karaliaus vardas 
jiems išrodė labai garbingas 
pavadinimas, ir todėl jie 
galėjo tuo vardu vadinti sa
vo Dievą.

Šiandien gi karaliaus są
voka yra visai kitokia. 
Šiandien tas žodis jau ne 
pagarbą reiškia, bet pasi- 
biaurėjimą. Jau visos dides
nės tautos nuo karališko 
brudo apsivalė ir karaliaus

J. GRINIUS APIE SAVO 
KANDIDATŪRĄ.

Brooklyno “Vienybė” iš
spausdino paklausimą “dėl 
p. Griniaus kandidatūros” į 
SLA. valdybą. Atsakydamas 
i tą paklausimą, p. J. V. 
Grinius dabar tam laikraš
čiui rašo:

“Jau praeitais metais Chica
goj laike SLA. Seimo, kai ku
rie rimtesni veikėjai gundė ma
ne, kad sekančiuos rinkimuos 
priimčiau SLA. prezidento kan
didatūrą. Tada griežtai atsisa
kiau. Vėliau kaip kas pradėjo 
spaudoj mano vardą minėti ton 
vieton, bet ir be mano sutikimo. 
Šiom paskutinėm dviem sąvai- 
tėm, iš Įvairių kolonijų ir SLA. 
kuopų gavau daug laiškų, su 
rimtais užklausimais: ‘Sutinku,

//

ar ne priimti nominacijų SLA. 
prezidento vietai ?’... Ėmiau do. 
mėn tuos užklausimus, apsvar
sčiau dabartinę padėti ir Įvai
rių ‘sleitų’ eigą, kaip kam pa- 
klausėjų atsakiau laiškais, jog 
sutinku priimti kandidatūrą 
būti nominuotu Į SLA. prezi
dento vietą, jei SLA. nariai ma
ne mato tai vietai tinkamu.
“Prisipažįstu, jog niekam ne- 

sisiuliau— nesipiršau. ir jei lik
siu išrinktas, eisu tas pareigas 
pagal geriausią savo išgalę. Jo
kių prižadų neduodu,, nes lai
kausi tos patarlės: ‘Kas daug 
prižada, mažai beištesą.’ Tegul 
darbai parodo organizacijai 
naudą, o ne prižadai.’’ '

Vadinasi, p. Grinius sutin
ka statyt savo kandidatūrą Į 
SLA. prezidentus. Tuo tarpu 
gi tie žmonės, kurie dau
giausia jį remia, nori statyti 
ji vice-prezidento vieton. Į 
prezidentus jie stato adv. F. 
J. Bagočiu. Matyt,-kad p. 
Grinius iki šiol d a nebuvo a- 
pie tai painformuotas.
TROCKIS BUSIĄS UŽDA
RYTAS TURKŲ TVIRTO

VĖJ.
• Iš gerai painformuotų šal

tinių pranešama, kad Troc
kis, kuris gyvena Principo 
saloj, Bosfore, ir kuri pas
kutinius kelis mėnesius daž
nai lankė karalius Amanu- 
la, netrukus bus turkų vy
riausybės uždaiytas vienoje 
turkų tvirtovėj, kadangi val
džios Įstaigos Įtaria, kad 
Trockis su Amanula rengia 
perversmą Afganistane. Jau 
kurį laiką Trockis su Ama
nula veda slaptą susirašinė
jimą. Yra gandų, kad Troc
kį uždaryti pasiūlė anglai.

i Ko Japonai Veržiasi Mandžurijon? i
I_________________________________________ I

Nors ir nenorima pripa- šituose kraštuose žemė pasiryžusi tuojau paliauti 
žinti. kad tarp Kinijos ir Ja- gera, oras geras, žemės gel- karo veiksmus ir atitraukti 
ponijos eina tikras karas, ta- mėse slepiasi daugybė iška- savo kariuomenę iš užimtų 
čiau šimtai kareivių jau pa- samųjų turtų, o gyventojų sričių, tačiau jos kariuome- 
guldė galvas ir šimtai sužei- juose labai reta. I nė kaip žygiavo priekin, taip

Suprantama, kad Japoni-’ir tebežygiuoja. Japonai netsta.
Karo dievaitis daro savo, ja šituose kraštuose mato 

nepaisydamas jokių kalbų a- pukiausią koloniją.
pie visuotinį nusiginklavi- Kerėjos pusiasalio didžia
me. nepaisydamas net Tau- ją dalį jau laimėjo per 1904- 
tų Sąjungos Įspėjimų. ’ --

Japcnų kariucmenė jau 
užėmė milžiniškus pietinės 
Mandžurijos plotus ir vis 
slenka priekin.

Savo žygi Japonija teisi
na tuo, kad kiniečių pasie- svarą ir prieš Kiniją ir prieš 
nio kariuomenė nuolatos Rusiją Japonija turi seniai, 
puldinėjusi japonus, ižeidu- Tačiau pirma pradėti karą 

įsi japonų teises, o Kinijos jai buvo sunku. Nors nei 
vyriausybė nepadariusi ati- Tautų Sąjunga, nei atskiros 
tinkamų žygių japonams at- Europos valstybės Japonijai 
lyginti ir Įžeidinėjimus su- nieko padaryti negalėtų, ta- 
stabdyti. čiau su Amerika, kuri yra

Teisybė, išsišokimų iš at- priešinga Japonijos Įsigalė- 
skirų kiniečių kariuomenės jimui Rytuose, pastarajai 
dalių buvo, tačiau jie nėra skaitytis reikia.
tekie, kad nebūtų galima be Šiuo metu Japonija pasi
karo apsieiti. juto turinti visai gerą pro-

Japonijos puolimo prie- gą. Kinija ir, pagaliau, So- 
žastys yra visai kitos. į vietai jai ir taip nebaisus, o

Kaip žinoma, Japonijoje Europa ir Amerika dabar 
gyventojų yra tiek tiršta, į negali daryti kokių nors 
kad jie savo salose jokiu bu- rimtesnių žygių, nes čia vi
dų nesutelpa. Japonijos gy-! sur eina krizis, didžiausia e- 
ventojų nuolatos priuaga, o konominė suirutė. Vakarų 
prieaugliui pasidėt nėra kur,, pasauliui dabar niekas dau- 
nes Japcnijcs išeivių joks “ ' 1IV’
kraštas nepriima.

Japonijai po šonu, tik per • 
siaurą jurą, guli didžiuliai 
Korėjos, Kinų Mandžurijos 
ir Rusijos pajūrio kraštai. 1

1905 metų karą su Rusija. 
Bet japonams to maža. 
Jiems reikia traukti dar to
liau i šiaurę. O kaip tat pa
darysi be karo?

Savo karo pajėgumo per- • • w -y y • • • ■ • v
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giau nerupi, kaip tik gelbė
tis nuo gresiančio bankroto.

Šitokia proga pasinaudo
dama, Japonija ir siekia sa
vo tikslo. Europą Japonijos 
vyriausybė įtikinėja esanti

sako, kad jų kariuomenė žy
giuojanti prieš vyriausybės 
nusistatymą. Pagaliau Japo
nija net atmeta tarpininka
vimą derybose su Kinija. A- 
merikai ji aiškiai pasakė, 
kad ši nesikištų Į jos reika
lus. —

Gal but, kad toliau bežy
giuodami japonai prieis ir tą 
dalį Mandžurijos geležinke
lio, kurį valdo Kinija drau
ge su Sov. Rusija. Tada bu
tų paliesti ir Sovietų reika
lai. Tačiau tuo tarpu iki susi
dūrimo su Sovietais japonai 
vargu eis. Greičiausiai jie 
pasitenkins užėmę pietų 
Mandžuriją ir pradės su Ki
nija derėtis.

Aiškus dalykas, kad japo
nai, turėdami savo rankose 
Kinijos žemes, galės išside
rėti, ką tik norės. Gal but, 
kad juridiškai japonai ki
nams visas sritis grąžins, bet 
faktiškai pasiliks tikri kraš
to šeimininkai.

To japonai siekia ir, ma
tyt, pasieks. Tautų Sąjungai 
čia vargu pasiseks japonus 
suvaldvti.*

VISKO PO BISKJ.
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Švilpaut, ar nešvilpaut?
New Yorko universiteto 

prefesorius Charles Gray 
Shaw sukėlė anądien didelį 
furorą, pasakydamas vie
šai, kad rimti ir protingi 
žmonės nešvilpaują. Jo ma
nymu, švilpaut mėgstą tik
tai silpnapročiai. Negalima 
isivaizduoti, jis sake, kad 
švilpautų tokie vyrai, kaip 
Einšteinas, Hooveris arba 
Mussolini.

Spauda šitą profesoriaus 
pareiškimą smarkiai išbub- 
nijo, o iš visuomenės pasi
girdo visokių replikų. Vieni 
pradėjo daryti iš to juokus, 
o kiti ėmė net protestuoti 
prieš tokį profesoriaus Shaw 
pasakymą. Vienas profesijo- 
nalus švilpautojas, kuris 
švilpaudamas teatruose da
ro sau pragyvenimą, taip tuo 
Įsižeidė, kad pareikalavo iš
tirti to profesoriaus protą ir 
pažiūrėti, ar neiškrypę šulai 
Įo galvoje. Buvo nurodyta, 
kad ir Einšteinas švilpauja, 
ir Hooveris, ir kiti “dideli” 
žmonės.

Šitaip iš visų pusių užpul
tas, prof. Shaw pradėjo aiš
kintis, kad jo pastaba buvu
si padaryta tiktai juokais.

Londone neramu.
Apie 100,000 žmonių susi

dedančių iš valdžios tarnau
tojų, jų moterų ir vaikų, į- 
taisė Londone triukšmingą 
demonstraciją prieš nacio- 
nanlę vyriausybę, kuri nuka
pojo jiems algas.

“Geras biznis apsau
goti mano gerklę, taip pat geras 
biznis pamėgti Luckies. Aš, žinoma, 
- už gerklės apsaugą, kurią "Spra- 
ginimas" man teikia. Ir, žinoma, 
aš už jūs naują patobulinimą - 
celofaninį Įvyniojimą, kad tikrai 
atidarai ir be leidimo krėsti.”

t

******

ATSUK. RADIO — Lncky Strike takią Orkestras griežia kiekvieną 
Antradienį, KettirfaJreni ir Šr'tadierrį, vakare per N. B. C. radio tinklą.

Neperstompamas CaMophano Užlaiko to 
“Spraginimo” Skonį Viauomot Šviežiu

kitą jo dali. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į neperšlam
pamą Cellofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 

būt daugiau moderniškai kaip. LLCKIES pato
bulintas Humidor pakelis - taip lengvai atida

ryti. Ponios “ ši* LUCKY SKVETAS — 
onaaiiga jūsų pirštų nagams.

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 
tinęs - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretei ap
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną “SPRAGINI
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra- Violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty
bės, kurių, natūralia kai, yra kiekviename žaliam* 
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. “Jir išimti — todėl jų ir nėra N enuotdabu, 
kad LUCKIES visuomet palankūs jutų 
gerklei.

Man geras 
biznis pamėgti 
LUCKIES

Šiai už Jack Hok - žvaigždę, kuri mūs 
neleidžia žemyn! Tiek lauke vaidinda
mas, tiek kambarines dramas, Jack 
visada suteikia stiprų, įdomų lošimą. Ir 
jėginga, jėginga trupė apie jį. “A 
Dangerous Affair,” sekantis Colum
bia paveiksiąs.

Tas LUCKY skvėlas! Neperšlampa
mas Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi- 
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk dėmėsi į naują, ypatingą 
skvetą pakeliu viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk,

J

★ Ar Pono Hok 
Pareiškimai 
Apmokėtas?

Tamstoms gali būt įdomu 
žinot, tad ponui Holt už 
jo pareiškimą nomokoto 
ne cento. Ponas Holt yra 
LUCKY STRIKE cigaretę 
rūkytojas per 5 metui. 
Mes tikime, kad ši* 
skelbimas bus tiek nau
dingas jam ir pačiai Co
lumbia, jo* veikalą ga
mintojai, kiek jo parei

škimas yra Jum* ir
mums

Milionierius persiskyrė 
su lenke.

Amerikos milionierius Mc- 
Cormick, Intemational Har- 
vester kompanijos prezi
dentas, kuris išbuvo 10 me
tų apsivedęs su Ganna Wal- 
ska, lenkų operos daininin
ke, šiomis dienomis per teis
mą nuo jos atsiskyrė. Ji gy
vena Paryžiuje.

Vyskupas teisine. ♦
Virginijos protestonų vy

skupas Cannon tapo paso
dintas kaltinamųjų suolan 
už pasisavinimą ar neteisėtą 
išeikvojimą $100,000 bažny
čios pinigų. New Yorko bro
keris Frelinghuysen parodė 
teisme, kad jis paaukavęs 
per vysk. Cannoną $20,000 
bažnyčiai, ir vyskupas tuos 
pinigus paslėpęs.



KELEIVIS

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS Į
Chicagos Lietuvių Protestas Prieš Siūlo

mą Lietuvos Uniją su Lenkija.
Spalių 9 d. Chicagos Lie

tuvių Auditorijoj susirinko 
arti tūkstančio minia, kuri 
išklausiusi P. Grigaičio, 
“Naujienų” Redaktoriaus 
prakalbos, vienu balsu pri
ėmė tokią rezoliucija:

Kadangi šiandie sukanka 
lygiai 11 metų nuo tos die
nos, kai lenkų armija užgro
bė trečdalį Lietuvos teritori
jos ir sostinę Vilnių;

Kadangi, neatsižvelgiant į 
šitą lenkų imperializmo pa
darytą skriaudą Lietuvai, 
aukštųjų Lietuvos karinin
kų ir diplomatų sferose pra
sidėjo atvira propaganda už 
Lietuvos uniją su Lenkija,— 

" kaip tai liudija pulkininko 
Skorupskio išleista Pary
žiuje knyga “Vienos Tautos 
Prisikėlimas;”

Kadangi Lietuvos vyriau
sybė tą propagandą toleruo
ja, o gal net ją remia, nes ir 
patį minėtos knygos autorių 
ji dar tebelaiko diplomati
nėje tarnyboje, o Lietuvos 
visuomenė dėl karo stovio, 
spaudos cenzūros ir kitokių

suvaržymų šiandie negali 
laisvai ir pilnai pareikšti sa
ve balsą,—tai

Tebūnie nutarta, kad šis 
masinis Chicagos lietuvių 
susirinkimas, minėdamas 
liūdnas Vilniaus užgrobimo 
sukaktuves, ‘pareiškia savo 
nesulaužomą įsitikinimą, 
jogei Vilnius ir Vilniaus 
kraštas priklauso Lietuvai ir 
privalo but jai grąžintas xbe 
jokių sąlygų; ir

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas griežtai smer
kia bet kokius sumanymus 
apie Lietuvos jungimąsi su 
imperialistine Lenkija, — 
vistiek, ar tie sumanymai ei
tų iš Lenkijos pilsudskinin- 
kų, ar iš Lietuvos skorupski- 
ninkų; pagaliaus,

Tebūnie nutarta, kad šis 
susinrikimas atsišaukia į vi- 

Įsą Amerikos lietuvių visuo- 
' menę, ragindamas ją kelti 
I protestus prieš Lietuvos val- 
i stybės tarnautojų propagan
dą už uniją su Lenkija ir rei
kalauti, kad Lietuvos vy
riausybė tokius tarnautojus 
patrauktų asakomybėn.

i

( i

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Keli žodžiai dėl “Tautos Na
mo” ir “Švyturio”.

Nors nesu straipsnių rašy
tojas, bet negaliu užtylėti 
tokių žinių, kaip tilpo 24- 
tame “Keleivio” numery iš 
Buenos Aires. Tenai pasa
kyta, kad Buenos Aires lie
tuviai buriasi apie “Švytu
rį”, įsteigę savo Name sce
ną ir organizuoja lietuvių 
chorą. Tai yra puikus daly
kai, tik bėda, kad jų da kaip 
ir nėra. Nes kalbamas na
mas yra niekas daugiau, 
kaip kun. Bumšos, kun. Ja- 
niulionio ir jų motkelės su 
mažu Petriuku lizdas. Pa
duosiu čia keliatą pavyz
džių, kaip kunigai Bumšas 
su Janulioniu “dirba” lietu
viams, jų tikybinio biznio 
visai neliesdamas.

Bumšas viešai pareiškė, 
kad kas ne kazimierietis, tas

3Mb

PITTSBURGH, PA.
Antanui Jensevičiui mirus.

Rugsėjo 27 d. 1931 m. 
staiga mirė drg. Antanas į 
Jensevičius, 38 metų am-J 
žiaus žmogus, palikdamas 
dideliam nubudime moterį j 
ir dvi dukteri, vieną dvyli
kos, antrą devynių metų am
žiaus. Velionis buvo ramus, 
protingas ir laisvų pažiūrų 
žmogus, bet pagal moters Ir Į 
kitų giminių norą buvo pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis.

Jensevičius prigulėjo prie 
sekančių draugijų: APLA., 
SLA. ir LMD. Būdamas L. 
M.D. iždininku jis ir mirė, 
palikdamas knygas ir finan- 
sų stovį geroj tvarkoj.

Susirinkę kelioliką drau- 
pu nutarė sumesti po kelia
tą centų ir nupirkti velioniui 
gėlitį- Aukas rinko. V. Gu
tauskas ir Albinas Kaulakis.

Aukavo po $2.00 J. Lau
rinaitis ir J. Lapinskas; K. 
Gutauskas davė $1.50; po 
$1.00 aukavo šie draugai:

V. Gutauckas, J. Karauc- 
kas, Kast. Šimkūnas, A. Ma- 
meniškis, P. Sriubas, F. Ša- 
vinis, A. Kardonas, M. Fla- 
harty, K. Leliušis, J. Valys, 
F. Gedrimas, A. Sdankus, 
Kaz. Šimkūnas, F. Matulio
nis, J. Geležauckas, J. Ro- 
dgers, M-White, S. Martino- 
nis, J. Kazlauckas, Jr., A. 
Kaulakis, P. Šaltanis, P. 
Indriūnas, Juzė Kaulakienė, 
J. Girdžius, K. Petrikas ir 
J. Maskeliūnas; po 50 centų 
davė Harry Barr, J. Ambra
zaitis, J. Grigaliūnas, P. Sa
viškas, K. Kregždė, J. Ur
bonas, B. Lapeika, P. Mar- 
mokas, M. Pranskietis, J. 
Šūkis, F. Masaitis, P. Pauli- 
kevičius, J. Kamarauckas, 
J. Zaleckis ir A. Zdanevi- 
čius; po 25c. J. Lukoševi
čius ir J. Balčius. Viso labo 
$39.50.

Aukų rinkėjai taria nuo
širdžiai ačiū visiems aukau
tojams. Iš suaukautų pinigų 
nupirkta gyvų gėlių vaini
kas už $30.00, o už likusius* 
pinigus pasamdytas automo- kovojant 
bilis nuvežt gėles į kapines, darbo va

tu degame, kad kam nors 
per valgomąją tekštelti. Tai
gi muštynės yra paprastas 
dalykas.

Man tik tas nuostabu, kad 
tie žmonės, ką stovi prie pa
ties SLA. vairo pešdamiesi 
negali lietuviškai susikalbė
ti, bet vartoja anglų kalbą. 
“Tėvynė”, rodos, yra taūtiš- 
kiausias laikraštis, SLA. or
ganas, tuo tarpu, jos darbi- 

. nikai kalbasi angliškai. Ši- 
* taip dalykams virtus, ar ne 
vistiek bus, jeigu pastatysi
me SLA. centro valdybon 
negrus, kiniečius ar indijo- 
nus? J. Griunas.

I 
I BROOKLYN, N. Y.

Trisdešimts metų kriaučių 
jubilėjus. -

A.C.W. of A. Lietuvių 54- 
tas skyrius rengia 30 metų 
jubilejinį apvaikščiojimą su- 
batoj, 31 spalių, 7-tą valan
dą vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių naujoje svetai
nėje, 80 Union avė., Brook- 
lyne.

Taigi šia proga kviečiame 
visus Brooklyno lietuvius, 
senus ir jaunus, kriaučius ir 
nekriaučius, kuo skaitlin
giausia atsilankyti į šį pa
rengimą. Atsilankę išgirsite 
daug įvairių dalykų iš lietu
vių kriaučių praeities. Kal
bės geri kalbėtojai, kurie jau 
daugelį kartų yra kalbėję 
lietuviams kriaučiams, ypa
tingai laike didžiojo 1931 
metų streiko.

Taipgi kalbės iš pačių se
nųjų kriaučių tie veteranai, 
kurie pirmutiniai organizavo 
54-tą skyrių, kuriam lapkri
čio 13 d. 1931 m. sukanka 
30 metų. Gali būti aišku 
kiekvienam, kad tie žmonės, 
kurie per tiek metų aktyviai 
veikė organizacijoj, turi 
daug įdomių atsiminimų iš 
praeities kovų organizuo
jant ši skyrių ir vėliaus dėl 
jo išlaikymo. Yra da ir šian
dien daug tų brolių kriaučių 
kuriems daug kartų teko da
lyvauti streikuose ir nekartą 
'gana skaudžiai nukentėti 

; už trumpesnes 
_____valandas, už didesnes 
algas, ir už žmoniškesnes 
darbo valandas. Taigi da
bar visi jie susirinks tą pra
eitį paminėti.

Apart kalbėtojų, bus ir 
centre. Aš nieko nesakysiu dainininkų, kurie maloniai 
apie pačias muštynes, nes mums padainuos, 
muštynės, tai jau, galimai Programai pasibaigus bus 
sakyt, prigimtas žmogaus šokiai prie puikios Prof. Re- 
dalykas. Jau mus tėvai auk- tikevičiaus orkestros. Pa- 
lėdami iš mažens prie to pri- dengimui lėšų bus imama 
pratina, mus mažus jie pla- 25c įžangos.
ka. Paaugę jau ir mes kers-i ‘ Vienas iš rengėjų.

P. j. Sleakas.

IR MANO ŽODIS.
Ir aš noriu tarti žodį dėl 

muštynių įvykusių S.L.A.

pasižiūrėt tik apie 20 asme- Į 
nų. Kun. Bumša tada pa-' 
reiškė, kad abudu čempijo-! 
nai “susirgo ir negali pri-! 
but.” Tikrumoje gi jie nebu
vo nei kviesti, nes Šarkis iš 
Šiaurės Amerikos Į Argenti
ną negi važiuos.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
kunigai “padeda” savo bro
liams bedarbiam . Nelabai 
senai musų prabaštėiiai kon
sulo Gaučo vardu paskelbė 
vietiniuose ispanų lai naš
čiuose šitokio turinio provo
kaciją. Girdi, išskyrus “švy
turį” ir jų šventas obrani- 
jas, visi kiti lietuviu laikra
ščiai ir organizacijos Ar
gentinoje esą bolševikų pa
daras. O paskui savo šmeižt- 
-lapy kunigai velia šitokį pa
mokslą : Ponas konsulas 
parašė teisingai Buenos Ai
res laikmačiuose. Lietuviai, 
darykit atgailą! Rašykitės 
prie kazimieriečių, lįskit į

► 
12 pezų, tai jums nebus jo
kio pavojaus!

Dėl šitos šlykščios provo
kacijos Buenos Aires lietu
viai pradėjo protestuoti. 
Kuomet musų žmonės ir taip 
jau daugiau už kitus kenčia 
nuo bedarbės, tai musų ku
nigai, kaip tie judos, šmeižia 
mus Argentinos darbda- 
vimas “bolševikais”, kad 
mums visai neduotų jokio 
darbo. O jei nori nuo to 
šmeižto apsivalyti, tai įsira
šyk į kazimieriečius ii- duok 
kunigui 12. pezų!

Bet Buenos Aires lietu-

GYPSY, W. VA.
Užbaręs bankas nunešė

daug pinigų.
Gerb. Redakcija!
Siunčiu jums $1.50 už 

Keleivi” pusei metų. Labai 

spėriai ir taip ilgai laukėte1 
pinigų, r - - -

^aik& Kalendo- nemažas skaičius ir lietuvių 
t-ų t.metams. ,be darbo. Valdžia šelpia be-

V*’' naa rniis npra Jj__ i_r__ j_____ j____ i__________
Kasyk 
shop 
PLŽįi t: 
Lai 
ko mokėjo da 85 centų už to- 

■ mgiių, o dabar jau moka
tiktai 25 centus.

Sp'-.iių 14 dieną Shinstone 
užsidarė didelis Farmerių 
Bankas, tai žmonėms buvo 
daug nuostolių. Tą vakarą 
Shinstono gatvės buvo pil
nos žmonių ir visi kalbėjo 
tiktai apie tą banką. Minia 
nesiskirstė iki vidurnakčio, 
nes žmonės labai nusigan
dę ir nežino, kada tas ban
kas atsidarys.

Gypsy miestely mes esa
me tiktai viena lietuvių šei
myna. Daugiau musų žmo
nių šioje apielinkėje nėra.

Joe Stephens

| lYtlClVl Mx^«qp.

ačiū, kad buvot tokie geri*

ne katalikas. Visi turi dėtis musų buėj ir duokit mums po
prie kazimieriečių ir užmo
kėti Bumšai 12 pezų me
tams. Argentinoj yra apie 
20,000 lietuvių, taigi, jei visi 
užsimokėtų, susidarytų mu
sų jegamasčiams 240,000 pe
zų. Tai ve, kas rupi musų 
“dūšių ganytojams”. O lie
tuviai, sumokėję kunigams 
tūkstančius pezų, gali paskui 
mirti badu, nes užsidirbti 
skatiką dabar labai sunku.

Tiesa, musų kunigėliai gi
riasi, kad jie užsiima dar 
kažin kokiu ten darbininkų 
globojimu. Bet jų globos 
kromelio ragaišiai yra labai

t

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.

Iš bedarbių skurdaus 
gyvenimo.

Pas mus, taip kaip ir kitur,

I

T:. ~ \ ras mus, taip Kaip ir Kitur,
Isimkit_is to vieną sįau^a didelė bedarbė. Yra

V r> vX.
os dabar yra “cpen 
reiškia, unijos nepri- 

. ir dėl to mokestis la- 
c: la. Tuojaus po strei-

t
iiių pas mus nėra. I darbius, duoda maisto, bet

S.L.A. Nominacijos 
Dr. Karalius kandidatuoja 

ant SLA. Daktaro Kvotėjo.
Šiuomi viešai visiems pa

sakau, kad aš kandidatuoju 
ant Daktaro Kvotėjo SLA. 
Jei SLA nariai panorės ma-

maistas prastas ir to neuž
tenka. Žmogus pabuvęs po
rą sąvaičių ant valdžios mai
sto jaučiasi nesveikas. Bet 
yra daug lietuvių, kurie ir 
tokio maisto negauna. Kaip 
jiems reikia gyventi, tai bai
su ir pagalvoti.

Išvažiuojant mums iš Lie
tuvos, ne vieno musų tėvas 
sukrapštęs paskutinius cen
tus, išleido vaiką laimės jie
škoti. O vaikas atvažiavęs į 
tą prakeiktą ‘‘laimės” šalį, 
kenčia skurdą ir badą, ko 
jis nesitikėjo. Jis manė, už
sidirbs keletą centų ir grįš 
atgal Lietuvon. Bet štai tau, 
pargrįžk dabar nuogas, be 
cento.

Tai matot, kokia darbi
ninko padėtis Kanadoj. 
Daugelis Lietuvių negauna 
jokios pašalpos iš valdžios. 
Kaip jiems gyventi? Dar pu
sė bėdos buvo vasaros laiku,

bet dabar artinas žiema — 
kur reikės pasidėti?

Čia komunistai buvo su
manę gerą dalyką, būtent, 
bedarbius šelpti, išrinko ba
daujančių Šelpimo Komite
tą, ir vaikščiodami rinko au
kas. Bet jau praėjo ilgas lai
kas, o niekas jokios pašaipos 
negavo, ir tur but negaus, 
nes komunistams pirmoj ei
lėj rupi savo partijos reika
lai, o ne bedarbiai. Jie su
rinkę kelioliką dolerių pir
miausiai aprūpins savo ko
misarus. Tai vot, kas jiems 
rupi.

Pas mus yra ir tokių lietu
vių, kurie pusėtinai išdykau
ja ir nemaža šposų iškrečia. 
Sugriebę kokį centuką, jie 
skubinas greičiausiai nuneš
ti jį pas butlegerį, o tenai iš- 
sigėrę eina strytais virtu
liuodami, kol sutinka dėdę. 
Žinoma, tuomet jau ir galva 
taip neskauda, nes su tuo 
dėde juokų nėra. Jis tuoj pa
sako:- “Come here, boy!” 
pasodina į vežimą ir nuveža 
į šaltąją. O paskui valdžia 
nenori duoti ir pašalpos. Sa
ko, bedarbiai girtuokliauja.

Sportas.

Nelaimingi Atsitikimai Su Lietuviais.

kartųs, ir kas jų ragavo, tas viai darbininkai sugebės ap- no ffabumais SVeikatos sryty
oelmncri rrlnhnnmn Orinti COVA ir Ra L”O*71- ® M J

pasinaudoti, tai uz mane 
balsuos.

dabar šalinasi jų globojimo 
iš tolo. Tiesa, Smetoną ski
ria lietuviams bedarbiams 
Argentinoje kelioliką tūks
tančių litų, kurie yra išlupti 
iš musų namiškių Lietuvoje, 
bet tais pinigais mes čia ne- 
Smaudojam. Juos sudoroja 
musų nevedę tėveliai. Kaip 
girdėjau, ių vienas namas 
kainuoja kelis šimtus pezų į 
mėnesį, o kur gi leidimas jų 
švento “Švyturio”, kurio nie
kas ir už dyką neima?

Bumšas su Janiulioniu no
rėtų pasiglemžti po savo 
juodais skvernais visus Ar
gentinos lietuvius. Jiedu 
pristeigė visokių draugijėlių 
ir jų pirmininkais vis Janiu- 
lionis su Bumša ir Bumša su 
Janiulioniu.

Bet musų lietuviai nenori 
but jų vadovaujami. Net 
šliubo imti eina-pas kastyžių. 
kunigą, nes tas sujungia už 
10 pezų, o mūsiškiai “gera
dariai” reikalauja 25 ir iki 
50 pezų.

Ir visa to akyvaizdoje 
Bumšas su Janiulioniu nesi
gėdi lįsti net į pažangią 
spaudą ir girtis, kad apie jų 
“Švyturį” spiečias visi lietu
viai.

Mačiau ir Lietuvos “Tri
mite” buvo rašoma,’ kad 
Buenos Aires mieste musų 
kunigėliai pristeigė lietuviš
kų mokyklų, prieglaudų, ir 
visi Argentinos lietuviai esą 
dvasiškių vadovybėje. Taip 
turbut rašoma tuo tikslu, 
kad gavus iš Lietuvos dau
giau aukų toms nesamoms 
mokykloms ir prieglaudoms 
užlaikyt.

Reikia pasakyti tiesą, kad 
išskyrus zakristijoną ir ke
lis tarnautojus, kunigai kitų 
lietuvių savo globoj neturi.

O kaip jie per spaudą me
luoja ir apgaudinėja žmo
nes, tai parodo kad ir šitoks 
faktas. Savo “Švyturio” 19- 
tame numery musų “tėve
liai” paskelbė, kad jaunųjų 
lietuvių sekcija 30 gegužės 
Patagonėj 539 rengia pa
saulinių bokso čempijonų, 
Šarkio ir Smėlingo, rungty
nes. Bet Buenos Aires lie
tuviai žino, kad kunigai vi
suomet meluoja, todėl nepa
tikėjo ir šitam jų skelbimui. 
Susirinko tų “rungtynių”

v •

ginti savo vardą ir be kazi
mieriečių titulų.

Kaip buvo užpulti ir apiplėš
ti SLA. Iždo globėjai.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad grįž
tant iš Chicagos automobi-

perdurtas peiliu. Ir nuvež
tas ligoninėn jis miręs. Poli
cija veda tardymą.

. . uaisuos. I v v,xxxv<xgw auvvmvui-
Kcbinsonas., j- pusėg numatau| lium namo, Ohio valstijoje 
-----  reikalingumą rimtų reformų buvo užpulti ir apiplėšti du 

PARAGVAJAUS STU- Susivienijime Daktaro Kvo- SLA. Iždo globėjai, Ragins- 
vrirrn------------------------ tgj0 darbuotėj ir aplamai vi-kas ir Januškevičius.

I '

reformas vėliaus parašysiu, ką p. Januškevičius užėjo į 
jei butų reikalas. Abelnai i- /‘Tėvynės” redakciją ir pats 
mant, aš stengčiausi nariams ’ papasakojo ir savo apdras- 
suteikti daugiau reikiamų kytu veidu paliudijo, kaip 
žinių sveikatos reikalais. j

Dr. A J. Karalius.

DENTAI SVAIDO PREZI
DENTĄ AKMENAIS.

Paragvajaūs respublikoj, 
pietų Amerikoj, būrys stu
dentų susirinko ties prezi
dento Jose Guggiari rūmais 
ir pradėjo svaidyt akmenais, 
protestuodami prieš val
džios politiką Grano Chaco 
sienos ginčuose. Policija 
pradėjo studentus skirstyti. 
Buvo sužeisti keli studentai 
ir 3 policmanai.

soje sveikatos srity. Apie tas

Shenandoah’ryje buvo au
tomobiliaus suvažinėtas Ste
pas Jančiulis. Jis paguldy
tas ligoninėn.

CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNUOGES

Tiktai 10% Derliaus 
Bepaliko Valstijoj

FRKITE sau Sulčių Vynuogių išteklių pirm ne
gu bus per vėlu. Didžiuma derliaus jau tapo 

išgabenta. Geriausios Sulčių Vynuogės dabar jau 
yra markete. Neišparduotų išsiuntimui vynuogių 
šiais metais 50'; yra mažiau, negu buvo šiuo laiku 
pereitais metais.

Atėjus sakesniam orui nebėra reikalo ilgiau vil
kinti su nusipirkimu, kiek jums bus reikalinga 
vynuogių, išspaudimui sunkos. Caiifornijos Sulčių 
Vynuogės šiemet turi daug daugiau cukraus, negu 
turėdavo kitais metais, todel jus galite būti užtik
rinti, kad dabar sunka bus kuogeriausia.

Atsiminkite, kad vynuogių sunka (tel namų yra 
legalė.

Matykit šiandie savo pardavėją ir apsirūpinkite 
Sulčių Vynuogėmis. Derlius diena iš dienos nuola
tos mažėja. Ankstyvas lietus gali bile kada sustab
dyti išsiuntimą.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Lt d.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Atstovauja «5% visos Califomijoa Vynt»thj
Produkcijos.

Dabar atvykęs j New Yor-

Luzemėj, Pa., tapo areš
tuotas ir kaltinamas žmog
žudystėj Jonas Povilaitis, 
28 metų amžiaus lietuvis. 
Sakoma, kad jis primušęs 
tūlą Vetterį, kuris nuo žaiz
dų mirė. Muštynės kilusios 
prie kortų. Jie lošė pokerį iš 
pinigų ir Vetteris Povilaitį 
apskutęs.

tas užpuolimas įvyko. Kaip 
žinia, jiedu buvo Chicagoje 
patikrinti SLA. Iždininko 
knygas ir atlikę savo darbą 
13 d. spalių išvažiavo Janu
škevičiaus automobilium į 
Pittsburghą, kur turėjo per
žiūrėti tenai banke sudėtus 
SLA. bondsus. Privažiavus 
vakare netoli Lima, Ohio, a- 
pie 300 mylių nuo Chicagos, 
pasivijo juos kitas automo
bilius ir privažiavęs šali
mais pradėjo juos stumt nuo 
kelio. Bet mūsiškiai nepasi
duodami ir numanydami, 
kad šitas daroma tiksliai 
juos sustabdyti apiplėšimo 
sumetimais, savo automobi
lio nestabdė ir tokiu budu 
bevažiuojant jų automobi
lius nuslydo nuo kelio ir nu
sirito apie į šešių pėdų pa
krantę. Apvirsdamas auto
mobilius lengvai sužeidė p. 
Januškevičių, tačiau p. Ra- 
ginskas išliko nesužeistas. 
Tuomet plėšikai sustoję 
juos apiplėšė ir nuvažiavo 
savais keliais.

Daugiausiai nukentėjo p. 
Januškevičius, nes sutaisy- 
mas automobiliaus atsėjo a- 
pie 30 dol., ir plėšikai per a- 
budu atėmė apie 50 dol. pi
nigų. _________

Chicagoj mirė peiliu suba
dytas Antanas Jeskis.
Chicagoje mirė nepapras

ta mirtimi Antanas Jeskis, 
kuris po. numeriu 2279 Ar- 
cher avė. turėjo restoraną. 
Jis buvo neišaiškintu budu 
perdurtas peiliu. Jo pati da
vė policijai maždaug tokį 
paaiškinimą: Ji jau gulėjusi 
lovoj, kaip vėlai vakare pa
rėjęs jos vyras ir tuoj pa
griebęs peilį puolęs prie jos. 
Ji persigandusi ir šokusi 
bėgt laukan, bet jis ją vis
tiek sužeidęs. Ji pabėgusi iš 
namų, o kai vėlai sugrįžusi, 

į tai jos vyras gulėjęs jau pats

Springfielde, III., dirbda
mas anglių kasyklose tapo 
sunkiai sužalotas Izidorius 
Zaveckas, ir pasikankinęs 
kelias dienas ligoninėj mirė. 
Velionis buvo kilęs iš Šila
lės parapijos. Sprinfielde iš
gyveno apie 20 metų. Pali
ko moterį, du sunu, vieną 
dukterį ir vieną podukrą.

Lockpore, III., 13 spalių 
automobilius užmušė Anta
ną Karaliauską, kuris gyve
no pas Petrą Kontrimą, 110 
Chauncey st. Velionis buvo 
nevedęs, todėl giminės turė
tų atsišaukt, nes galima gau
ti daug pinigų iš to, kurio 
automobilius jį užmušė. 
Lockporte jokių giminių ve
lionis neturėjo. Kaip rodos, 
du jo pusbroliai gyvena Chi
cagoj. Jie dirbą prie kriau
čių. Apie tai praneša “Nau
jienos”.

Chicagoje automobiliaus 
nelaimėj buvo sužeisti Si
mas Stravinskas, Antanas 
šrupša ir O. Ramoškienė. 
Jie buvo išvažiavę automo
bilium į Wisconsino valsti
ją grybaut ir grįžtant namo 
įvyko nelaimė ant kelio.

Netoli Mt. Carmel, Pa., 
Richards anglių kasykloje 
buvo užmuštas V. J. Andruš- 
kevičius, 50 metų amžiaus 
vyras. Paliko žmoną ir 10 
vaikų.

Wilkes-Barre’iuose sun
kiai sužeistas automobiliaus 
nelaimėj Tadas Karalius, 23 
metų amžiaus jaunuolis. Jis 
važiavo su dviem kitais jau
nuoliais. Anie irgi sužeisti.

West Shenandoah’rio ka
sykloj sužeistas Jonas Stan
kevičius. Jis išvežtas i Potts- 
vilės ligoninę.
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—AIou, Maike! Kur tu 
trankaisi, kad ant misijų ne
ateini?

—Ant kokių mi.-ijų?
—Kibą tu. vaike, neskai

tai katalikiškų gazietų. kad 
apie tas misijas nežinai. 
Saubcstono tėvas Mėšlys 
kelias dienas kalbėjo apie 
svieto pabaigą.

—O kas jis per vienas, tė
ve. tas misijonierius? Ar tai 
ne tas pats kunigas Mėšlis. 
ką anais metais norėjo “Ke
leivio” redaktorių sukriti- 
kuot Lov/ellic debatuose

—Jes. Maike. tai tas pats.
—Jeigu tas pats, tai ką 

jis gali apie svieto pabaigą 
pasakyt, kad jis tuose deba
tuose negalėjo net savo tikė
jimo apgint? Apie svieto pa
baigą gali kalbėti tiktai di
deli galvočiai, aukšti 
tos mokslų autoritetai, 
tokie vyrukai, kaip 
Mėšlis. kurie kelis metus

U

•>

BAISUS SAPNAS l/Ą PASAKOJA PROFESORIUS VABALAS- 
& GUDAITIS APIE KELIONE I SOVIETUSPašto laikrodis išmušė dvvlik- kas yra gyvenimas, ir i ką jie 

tą valandą. Judėjimas gatvėse panašus? Nei į žmones, nei Į gy- 
nutilo. Tik kartais koks pakelei- j vulius! Visą figūrą gadina tie 
vingus žmogelis taukši batu pat- nelaimingieji lankai, tos mažos 
kavomis i šaligatvi. Jau pusė po galvos. Nepajutau, kaip man 
dvylikai, visur mirtina tyla, gyslose užvijrė kęatfjas. iš pykčio 
N is tyloj skęsta viskas, kartu subarškėjo dantys ir aš sušu- 
ir pelėsiais prismirdęs mano kau: Sis kelias, kuriuo tu mane 
kambarys, bet užmigti negaliu, vedi, yra pats blogiausias, krei- 
l'žmigti negaliu, nes mintis mic- viausias, tamsiausias. Šiuo keliu 
ti veja: viena baisi, kita da bai-jaš nenoriu eiti ir kitiems patar-

Išgirdęs šiuos žodžius mano 
vadas atsisukdamas Į mane me
tė tigro žvilgsni ir suriko: "Tu 
eretike, atskalūne. netikėli! 
Kaip drįsti tokiais žodžiais drab
styti kunigui į akis? Klaupk, 
muškis Į krutinę ir gailėkis už 
sius smertelnus griekus. nes ki
taip papulsi i peklą, kur verks
mas ir dantų griežimas ir iš kur 
jau daugiau nebeišeisi”.

“Ar turi širdį?!” surukau aš. 
“Kur tavo protas?! Ar grali būti 
didesnė pekla, kaip čionai? Pa- 
žvelgk į tuos nelaiminguosius ir 
pasiklausk pats savęs: i ką jie 
yra panašus? Jus sukaustėte 
žmonėms galvas ir vis nenorit 
atsikratyti nuo to juodojo dar
bo!“

Išgirdau skambuti 
dau. Lygiai šešios 
Atsikėlęs apsitaisiau 
kaito sulipusiais ruba

teisių mokykloje. Pav., jie 
laisvai susitarę gali net mo
kyklos programą pakeisti, 
gali net profesorių už nepri- 
taikymą dialektinio mate
rializmo savo paskaitose iš 
auditorijos išvyti i laborato-

šiomis dienomis Maskvo
je buvo tarptautinis psicho
technikų kongresas, kur te
ko dalyvauti ir Lietuvos pro
fesoriui Vabalui-Gudaičiui. 
Sugiįžęs iš Sovietų Rusijos 
p. Vabalas-Gudaitis papasa- gresc dalyvių priėmimas bu- t___  . . .
ko jo įdomių įspūdžių. . <-o jaukus: visiems kongreso rinį darbą, arba net į dirbtu-

Iš visos Europos buvo 140 dalyviams buvo pasiųsti au- 
atstovų, iš Amerikos 3-4, iš 
SSSR su mandatais daugiau 
kaip pusė “svetimųjų”, pa
sak sovietų, atvažiavusių at
stovų iš kapitalistinių-buržu- 
azinių šalių. Visą kongresą 
sudarė apie 400 žmonių.

Prof. J. Vabalas Gudai
tis nusivežė jo paties išrastą 
ir patobulintą testometrą, 
reikmenis ir diplomatinį ba
gažą. * . . - .

Su tuo bagažu pravažiuo- kainos skirtingos. Turint 
jant “ _ . . i-

■‘poniškiau”. Jo išvaizda, 
tiesą sakant, žydiška. Dėl to 
šis garsus Europos testolo- 
gas- turėjo ligi nuogumo nu- 
sirėdyti....

—Pačioje Maskvoje kon-
sesnč. Prisimenu tą laiką, kuo- į siu juo neiti, 
met mokinausi senovės ir vidu-i 
rinių amžių istorijas, kiek tuose 
laikuose buvo barbariškumo, 
tamsumo, egojistiškumd: kaip 
žiauriai Lankydavo vieni ant- 

, rus! Kiek nekaltų aukų žuvo 
"šventuose" kryžiaus karuose! 
O "šventa” inkvizicija ką gero 
padarė? Nupurto šiurpulys... 
Apsiverčiu ant kito šono, bet 
nieko negelbsti: užmigti nega
liu. nes mintys dar baisesnės. 
Prisimenu tą baisiąją keturioli
ktų metų liepsną, kuri apėmė vi
są musų "civilizuotą” pasauli 
naikindama žmonių triūsą (tur- 

, tą) ir nekaltus jaunuolius miiio- 
• nais. Tai vis dvidešimto amžiaus
"civilizacija”.

Pašto laikrodis išmušė pirmą 
i valandą. Jau laikas migti, nes 
1 -estą valandą ryto reikės keltis 
; ir eiti i "higijenišką" geležies 
: liejyklą, išdirbti devynias ar de- 
1 šimts valandų, prisipumpuoti Į 
plaučius dulkių kiek tilps ir pra
kaite išsimaudyti. Apsiverčiu 
int kito šono: atsikratau visų 
minčių ir miegas sulipina akių 
blakstienas.

Einu man nežinomu keliu, ša-, 
’imai medžiai nuleidę šakas var
vina šaltą rasą. Saulė apdengta 
tirštu ruku. migla. Toliau nesi
mato. kaip tik po kojų. Staiga 
išvystu kryžkelę. Į kairę, i de
šinę šmėkšo keliai, bet nežinau 
kur jie veda. Atsisuku i užpa
kali: stovi žmogus juodai apsi
rengęs nuo kojų iki galvos. Nu
sigąstu ir pradedu virpėti, bet 
jis mane suramina ir pasisiūlo 
švęsti nežinomais keliais — su. 

dangaus j tinku.
i Einam abudu tiesiu keliu, bet 

<albėti nieko nekalbam. Šalyj ke- 
io auga Įvairių rusių medžiai: 

i orie medžių prikalinėtos įvairios 
iguros su skausmo išraiškomis 

reiduose, lyg tai nepatenkytos 
tais rūkais. Jau pusėtinai pa
vargęs. Per rūką matosi ant ke- 
io aukšta akmenų siena su gele
žiniais vartais. Prieinam artyn, 
.tsidarom vartus ir sueinam i 
ridų. Priešais stovi seno sti- 
iaus namas, su aprūkusiomis 
Jenomis, su išdaužytais langais 
r išlaužtomis durimis. Matyti. 
<ad jau jis atgyvenęs savo am
žių. kad turi užleisti vietą r.au- 
iam. Įeinam per duris Į vidų, ma
la u sau. pasižiūrėt, kas ten nau- 
io. Ir ką 
Pasieniais 
išblyškę,

I
I

I

gam- 
o ne 
kun.

se
minarijoj buvo jėzujitų klai
dinami.

—Tu. Maike. perdaug i 
tuos gamtos mokslus Įsikle- 
pojęs. Gamtos mokslas gali 
būt reikalingas tenai, kur 
reikia 
ryt ar 
svieto paba 
visai kita rokund 
kia žinot v 
tą ir karaliau 
mes: ba tik 
parašytas Dievo žodis.

—Na. gerai, tėve, o ką tas 
Dievo žodis skelbia?

— Nežinau. Maike. ar aš 
patropysiu tau atpasakot Iv-' 
giai taip, kaip tėvas Mėšlis 
per save misijas mums aiš
kino. ale vi.-tiek trajysiu pa
daryt best ai ken. Taigi 
klausyk. Dievo sūdąs jau ne
betoli. Jau buvo ženklų, kad 
svieto galas artinas. Atjos 
šventas Jurgis su liga d žyd a 
ir užtriubys visiems, kad da
rytų sokur.dą sumenės. Visi 
tada turėsim keltis, ir tie ką 
gyvi ir ką senai jau mirę, ir 
visi turėsim stot Į paskirtą 
pleisą. Tuomet Dievas nusi
leis .-u savo angelais ir sostu 
ir pradės mus sūdyt.

—O kur jis tiek daug dru
skos gaus, tėve, kad visus 
pasudyt?

—Neproyvk 
ke. ba čia nėra jokių fonių 
Pamatys tada 
koks baisus 
kaip baisu bt 
ra omui į akis, 
kas nei ės užtarti už griešnas 
dūšias, ale šėtonas pasakyss. 
kad tai jo. bo jam služijo ir 
jo klausė

—Ką tai reiškia, tėve, 
stot po kairei? Gal Į komu
nistų partiją Įsirašyt?

-—Nebus, vaike, tenai jo-

Į 

tenai, kur' 
geras kilbasas pada-i 
agurkus užraugt. Bet; 

iga. Maike. tai į 
a. Čia rei-l 

ų šventųjų živa- 
Dovydo psal- 

tenai aiškiai yra 
s Dievo žodis.

juokų. Mai-

bedieviai, 
bus tas sūdąs, 
s pažiūrėt Ab- 
šventas Izao-

i

kių partijų, tik bus ožiai ir 
avinai. Tie. ką atsistos po 
kairei, bus paversti i ožius ir 
jiem ant kaktų bus surašyti 
visi jų griekai: o tie. ką sto
vės po dešinei, bus paversti 
Į avinus, ir jie bus balti, kaip 
sniegas.Kai sūdąs pasibaigs, 
Dievas pasiims visus iš deši
nės pusės ir tars: eikit su 
maim. bo jus mano: o iš kai
rės pasiims šėtonas ir nusi
ves vi<us i peklą, kur su
žvangės geležiniai vartai ir 
visi jie pasiliks tenai ant 
amžių. Amen.

—Ai- dangus geležinių 
vartų neturi, tėve?

—Nežinau. Maike. ba tė
vas Mėšlis apie 
vartus nekalbėjo.

—O ar jis nesakė, kurion 
pusėn Dievas statys kunigų 
gaspadines: i dešinę, ar i 
kairę.

— Ne. Maike. to irgi ne
sakė.

—O kaip apie pralotą Ol
šauską. tėve? Ar jis bus avi
nas. ar ožys?

—To irgi nepasakė.
—Ar sakė, kur eis Volde

maro dūšia?
—Nesakė.

—Tai gal pasakė, kada 
tas baisusis teismas Įvyks, 
kuriais metais, kurią dieną 

kurioj vietoj?
—Ne. Maike. to nesakė.
—Vadinasi, tas misijonie- 

r.us ir pats nežino, ką jis pa
iko ja. Dėl to. tėve, aš to

kiems melagiams ir netikiu.
—Olrait. Maike, tu tiki 

gamtos mokslininkams. O 
ar tie mokslininkai gali tau 
pasakyt, kada bus sudna 
u iena.

—Apie “sudna dieną” 
mok.-lininkai visai nekalba, 
tėve, nes kožnas apšviesta; 
žmogus žino, kad tokios die
nos negali būt. Bet jeigt 
mokslininkai ką nors pra 
a ša uja. tai jie pasako, ir 
kada tai Įvyks. Paimkim, 
iv;vyzdžiui.>aulės užtemimą 
Jie jau iš kalno pasako, ka
da sualė užtems, kurioj vie
toj tas užtemimas bus mato
mas. ir nepadaro mažiausios 
klaidos. O pas kunigus tik
tai tušti žodžiai. Jie karto
ja savo pasakas jau arti 2,- 
<•00 metų, ir nei viena jų pa
saka d a nei karto neišsipil
dė. Ir tu norėtum, tėve, kad 

eičiau ių misijų klausyti!
Kokia iš jų nauda?

—Maike, tu savo

TV
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išvydau! Vaikščioja 
nuplyšę, nudriskę 

basi mažamečiai vai- 
kučiai-mergaitės. Tarp jų mai
šosi juodai apsirengę nuo kojv 
ki galvos augaloti vyrai. Ju a 

’<ys užrietos juodomis skaromis 
Kairėje rankoje keikvienas turi 
oundą geležinių lankų, o dešinė
je po kūjį. Jei kuris nelaimingi 
papuola Į rankas tų aklų vyrų, 
am užkala geležini lanką ant 
jaunos galvutės. Ištrukti iš jų 
legali, r.es prie minėtų išlaužtų 
lurių stovi išskėtus nagus tokia 
>at akla gyvybė, kaip ir kitos.

Nukratė mane šis baisus vaiz
bas... Nei žodžio nesakęs žengiu 
įaskui savo vadą Į gretimą kam
barį.

Vos spėjom Įžengti, kaip ma
te sujaudino skurstančių ir kau
linančių žmonių vaizdas, žpic- 
iės pusamžiai, bet atrodo senė
tai. baisiai'suvargę, rūbai 
olyšę. pro 
kūnas. O 
:ušys tik 
spiečiais.

tais 
mokslais apsukai man galvą 
ir aš dabar jau nežinau, ką 
besakyti. Kibą tu eik sau na
mo. o aš užsirūkysi u pypkę 
ir pamislysiu, ar ištikro tas 
msiijonierius taip durna: 
nušnekėjo.

vę “pasitaisyti”. Taip ir mo
kslininkas Basov kurį laiką 
dirbtuvėje “taisėsi”, nes bu
vo Įtartas religingume, kol 
pastebėjo jo vieną raštą 
prieš religiją iš praeities.

Miiitarinis apmokymas 
nuo 14 metų amž. prasideda. 
Net su šautuvais berniukai 
ir mergaitės mankštinasi 
kartu. Patys mokiniai ren
kasi brigadininkus. Brigado
je 5 asmens.

Yra dar eksperimentinių 
mokyklų, kurios progresuo
jančios mokyklai turi dide
lės reikšmės. Šiose mokyklo
se daromi eksperimentai su 
mokyklos vaikais, taikant 
jiems iv;-iriausius metodus. 

Kiaušinių dešimčiai turguje Iš tų mokyklų kai kas per
mokama 3 rubliai 80 kap. duodama i bendrąsias mo- 
Pienc- puskvortei 65 kapei- kyklas.
kos. Sviesto rinkoje sunku Ne vien mokyklos, bet ir 

pu- kinas, teatras tarnauja ko
munizmui. Sovietai jau turi

tomcbiliai. paskirti gražiau
si viešbučiai ir rusų domėta
si “buržujais.’

Sovietai nors nežymiai, 
bet vis dėlto konferencijos 
dalyviams nedavė perdaug 
išsklisti. Tačiau musų profe
sorius vis dėlto nuėjo rin- 
kon, aplankė teatrą, kinus ir 
spėjo daug su kuo pasikal
bėti.

j Sovietų respublikoje pre-

Rusu—Latviu siena kortelę ir perkant valdiško-
prof. Vabalą Gudaitį ištiko se krautuvėse mokama 7 
gana juokingas incidentas. > J^rtus mažiau. Pav., turint 

, . 'kortelę 'duonos svaras-tuoj peržengus sieną,- kašt -a 3 k ikos> turgu.
juokdam^is .pasakoja p. ie Jkant J_ž0 k £ 
profesorius—visi keleiviai 
turėjo įeit į muitinę, kur su
nešė pakietus. Prasidėjo tik
rinimas. Sovietai labiausia 
bijo netikiu rusiškų bankno
tų arba monetų, kuriuos, pa- 
sak jų, kapitalistai tyčiom, 
padirbinėja, norėdami, kad 
SSSR bankrutuotų. ’ j

—Aš buvau paprasčiau 
apsirengęs,—pasakoja pro- fr 

pnįyi ci.-l-, .fesorius, be kietų kalnie-, nemažiau suin 
sudalytas rių, su kepure, aiškiai rusiį bendrais reikalais, nv-

e- kai kalbu, tad daug kas is raj Toks lyčių bendradar- munistų kovos su kulokais.

ir pabu- 
valandos. 
nuo pra- 

is. suval
giau du kiaušiniu ir išėjau i dar
bą. Jucdrankis.

Mokslo Dalykai

su- 
juos matosi išsekęs 
parazitų Įvairiausios 

skrenda, tik lekia 
tupia ant sunykusiu

kūnų ir liaigia gerti paskutinias 
sultis. Greita mintis 
man per galvą: ar jie

gyvybės 
įerlėkė 
legalėtų apsiginti nuo to pra
keiktojo brudo. nuo tų parazitų? 
ves spėjo toji mintis nuskęsti, 
;ita čia pat: negali jie to pada- 
yti. nes jiem galvas sukaustė 
'dėžiniais lankais tuomet.kai jie 
buvo jaunučiai, kai jie nežinojo.

kos_ Sviesto rinkoje 
pamatyti. (Rusų rublis 
sė dolerio). ‘

Rusijoje mergaičių būdas ir garsinių filmų sava kalba, 
suvyriškėję. Mergaitės iš pat Veikalai su idėjom, kur no- 
jaunystės niekur neizoliuo- rimą pabrėžti kolektyviz- 
iamos nuo berniukų, dėl to mas, komunistų partijos rei- 

moterys susirinkimuose kalai.
1 suinteresuotos1 Teatre buvo statomas vei- 

kaip vy- kalas “Duona”. Rodoma ko- 

rusų mane palaikė savu, biavimas—sako profesorius Išvedama idėja, kad trocki- 
x ---—- —!t—nėra kenksmingas doros ninkai nemoka susiartinti su 

tarnautojas nuo dįplomati-.žvilgiu. ;pačių kulokų pavergtaisiais,
Gatvėse Maskvos jauni- kurie kartu padeda savo po- 

(mas blogiau pasirėdęs kaip nams. Trockininkus nuo žu- 
■ Kauno jaunimas. Rūbai iš dymo nei šiaip nei taip 
. pigesnės medžiagos, nėšio- įšgelbsti labiau apšvies- 

"js: tas “susipratusių”, tikrų, ko
munistų ginkluotų būrys.

Pats psichotechnikų kon-

Iš ko sudarytas žmogaus 
kūnas?

Jei paklaustume paprasto 
žmogaus, . iš ko : 
žmogaus kūnas, tai jis ne
svyruodamas atsakytų: iš ____ t
kūno ir kaulų. Kitas gal da Muitinėn atėjus, tuoj vienas 
oridėtų: ir iš kraujo. i

Bet toks atsakymas nieko nio pakieto nuplėšė antspau-' 
neišaiškintų. Jis tik iškeltų dą. Aš sakau, kad už šį ba- 
climesnių klausimų: iš ko- g-aža nesiimu atsakomybės. ■ 

kių medžiagų susideda žino- Valdininkas, rusiškai šukei- ____  ___ __
gaus kūnas, kraujas ir kau- kęs, gerai pažiurėjo Į mane; iama mučės arba kepurė: 
lai? i -----------J- ------- ................................. F

Mokslas kitaip.šitą klausi- ' 
ma riša. Apie du trečdaliu : 
musų kūno, sako mokslas, < 
sudaro vanduo. Asmuo, ku- 
•is vidutiniškai sveria apie 
150 svarų, turi s; 
pie 10 galionų vandens. ____ 
24 svarus anglies, apie 7 
svarus kalkių (kauluose), a- 
oie 2 svaru fosforo, apie 
ketvirtdalį uncijos geležies, 
oenktdalį uncijos cukraus ir 
po truputį kalijaus. sieros,' 
magni jaus, floro ir jodinos, i 
Be to cla yra arti 5 svarų nit- 
’-ogeno ir apie 13 svarų hyd- 
•ogeno ir oksygeno. neskai
tant tų elementų vandeny. 
Kažin kas apskaičiavo, kad 
visas šitas medžiagas, iš ku
rių susideda 150 svarų žmo- : 
gus, galima nupirkti rinkoje 
už 98 centus.

Kodėl vieni žmonės išauga 
dideli, kiti ne?

Žmogaus augimas ar ne- 
augimas priklauso nuo tam 
tikros liaukos, kuri randasi 
galvos apačioje, tuojaus po 
smegenimis. Jeigu šita liau
ka pas žmogų bus labai veik
li, tai jis išaugs Į 6-7 pėdų 
milžiną: o jei dėl kokių nors 
priežasčių ji neveikia kaip 
reikia, tai žmogus pasilieka 
nykštukas. Daktarai tą liau
ką vadina “giltine liauka;” 
angliškai — “pituitary 
gland.” Jos didis tik toks, 
kaip žirnio.

Ką reiškia atbalsis arba 
aidas?

Kiekvienas garsas plinta 
oro bangomis. Pavyzdžiui, 
suduokit į vandeni, ir maty
sit, kaip nuo tos vietos i vi
sas puses bėga bangos, taip 
pat plaukia ii- oro bangos, 
kada jas staiga kas užgau
na, tik musų akys negali 
jų matyt. Tos bangos ir neša 
balsą tolyn. Bet kada jos at
simuša į kieta sieną arba i 
kalną, jos grįžta atgal, at
nešdamos musų ausims atgal 
musų balsą, kuris buvo jau 
nuaidėjęs tolyn. Tas ir pada
ro atbalsį arba aidą.

-.4

ir antspaudo vietoj parašė: kietos krutinės ir blizgą api 
"Per neatsargumą atplėštas kakliai nevartojama. , _

Moters net ir rūbų atžvil-Jgregas praėjo gyvai. Vidury-
& | je sales ekranas. Per jį eina 

(raudona juosta, kurioje Le- 
... T- . ,nino Šukiai. Stcvyla rodo į 

tipas lyg ir nyksta, .jo vieto-(jUOs. šviesu spalvos keičiasi 
je plėtojasi asteniko ir atle- nuolat.
to tipai į Prof. Vabalas Gudaitis

Daug kalbama apie dar-(buv0 jr Lenino mauzolieju- 
bą. Darbas laikomas švente- je
n~ rle’ idealizuojamas. j Nusileidus i požemio ant- 
_ D*rįas /Inkuose tęsiasi' rąjĮ “aukštą”,* yra didelė 

< vai. Darbininkams įkalba- iuo(lornis marmuro sienomis 
i ma viso kolektyvo darbo rei- gaiėj kurioje yra kuntapolis, 
kalas, reikšmė, jie discipli- ant kurio guli Leninas, 
nuojami.Pav., ant vieno fab- Kremliuje vra daug caro 
riko durų matyt toks užra- turtų.
šas. Kas prieš laiką išeis 15 j Revoliuciniame muziejuje 
mim anksčiau., pabaudos at- yra Stenkos Razino kamba- 

. i rys, kur yra jo mirties kė- 
., . . .. lr(dė. Antras Pugačovo kam-
Abejur įvairiais barvs.

Iš pradžių tarp suvažiavu
sių mokslininkų buvo daug

antspaudas”. Taip ir palei
do mane.

—Visai kitaip buvo su Į 
mano draugu. Hamburgo

į

avo kūne a- prof. Vilijamu Štemu. 
andens. anie —štei nas atrodė kiek

giu stengiasi būti panašesnės 
vyrams.

Kūno struktūros pikniko

SPELINIMO” ČEMPIIONAIm

>

i

I
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skaitoma 5 rubliai”.
Darbas yra padienis 

akordinis. ~ '
paskatinimais stengiamasi iš 
darbininko daugiau gauti.

Darbininkas į mėnesį už-, karštų replikų dėl komunis^ 
dirba nuo 80 ligi 250 rublių. ‘ tų vartojamų tam tikrų ter- 
Šis uždarbis yra lygus ne- minų, kuriais neminama 

j specialisto inteligento už- mokslą ir mokslininkų var
dai biui. w Idą.

SSSR mokykla skirstoma1 Vėliau susitarta. Tačiau 
Į daugelį ciklų. Pirmoji, tai komunistai ir čia propagan- 
jasli, kur neturtingų tėvų dos neišsižadėjo. Kai kada 
vaikai nuo pat gimimo ati- net šališkai; tuos kuriuos tik • J • 1 * • 1 i • l x — 1 1 *■*■* ————— — -- - — * — ~ —- ' • ~ ~ *   —■ w w »»» —.   _ J

na auginti. Į kiek palaiko, kėlė į paden-
Nuo 7—3 metų — darže- ges, kitus priešingai, ypač 

liai. Po to 7 arba 8-ni metai lenkus.
einama darbininkų priren- Konferencijai baigiantis 
giamąją mokyklą. Šioje mo- buvo patiektos rezoliucijos, 
kykloje dėstomas mokslas y- Čia pasireiškė didžiausias 
ra priverstinis visiems. į mokslininkų skirtumas so- 

1 Baigę semiletką, mokiniai vietų nuo ne sovietų. Rezo- 
gali eiti Į technikumą, pagal liucijos priimtos vos kelios. 

0 palinkimą pasirinkti specia- Sovietų patiektos rezęliuci- 
lybę. “ (jos liko tik užprotokoluotos,

' Mokesčio už mokslą nėra, papildomos.
Mokykloje kasdieną duoda-1 Kiek buvo pastebima, ru- 
ma du kartu valgyti ir kny- sai daugiausia domisi pritai- 
gas. " įkomaisiais mokslais.

Į aukštesniąsias mokyklas Galiausia prof. Vabalą- 
lengvai patenka komsomol- Gudaitį užklausiau apie jo 
cai. Tekių komsomolcų ir testometrą.
aprūpinimas geras. Sunkiau Sovietai norėtų tokių pa- 
patekti nekomunistams, nes gaminti daugiau, o prof. 
tada daug kaštuoja, jie yra Vabalui Gudaičiui pasiūlė 
kaip priešai partijos slegia- nuo 800 rublių ligi 1000 rub- 
mi. įliųalgos.

i Komsomolcai turi daug.

Sunkiausis amerikonams da
lykas yra ortografija. Amerikc- , , , .i • , .
nas neparašys taisyklingai be- duodami kaip ii lopšeliuos-,nujautė, kad jy_^_Ppsę nors 
veik nei vienos pavardės, jeigu 
jam “nesuspelinsi” kiekvienos 
raidės, žmogus, kuris iš amin- 
ties gali parašyt daugiausia žo
džių be ortografinių klaidų, pas 
juos laikomas “spelinimo” čem- 
pijonu. čia yra parodyti du to
kie -ekspertai, kurie dabar var
žosi už “spelinimo čempijonatą.” 
Ilgasis vadinasi J. I*. Parks, 
mažasis —Aaron Butler. jos liko tik užprotokoluotos,

Buk Sveikas, 
Laimingas

? -■• T—ir- y—1 si!p:i: ::r lijniisr.’. 
t-rėtų imt: Nutra Tono. vaistus, kurie 
išvalo kūną nuo litrų perų ir padam 
Jus sveiką ;r stiprų Jis pašalina 
skilvio pakrikimas, priduoda n-iv,ją 
spėka ir jėgą silpniems nervams, rau
menims ir gvvns'injresicms orga
nams ir nadiro jūsų miegą po'Isinga 
ir a gaivinanti. N'ufra-Tor.e >rą par- 
davirėĮa-nąs apti-kim'nkų Bti*i-»r.i 
gaukite h ,nl.a. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti d- I 
jus iš savo urmininko. Dz. Stankaitis.
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Įvairios Žinios.
Kunigas Dėl Mergos 
Atsisakė Nuo Kuni

gystės.
O merga sako, kad šitas "du

žių ganytojas" buvo girtas. <
Pereitą Sąvaitę New Yor- j 

ke prasidėjo įdomi byla, j 
Dievobaimingas čekoslova- ■ 
kų Romos katalikų kunigas ; 
Baltramiejus Chudaček ap
skundė Betty Randolph, te- ( 
atrų šokikę, reikalaudamas , 
iš jos $50,000 atlyginimo už j 
sulaužymą prižado. Jis pa
matęs ją pusnuogę šokant 
ir taip įsimylėjęs, kad nu- , 
taręs pamesti net ir kunigy- ' 
stę, jeigu ji sutiktų už jo te
kėti.. Jis sakosi suėjęs su ja 
į pažinį, apreiškęs jai savo 
meilę ir ji sutikusi būti jo 
žmona. Jis tada atsisakęs 
nuo kunigystės ir sutartu lai
ku nuvykęs prie altoriaus su 
visais palydovais šliubo im
ti, bet jaunoji nepribuvusi. 
Tuo budu jis buvęs išstaty
tas ant juoko, pakėlęs daug 
išlaidų ir netekęs kunigo 
vietos. Už visus tuos nesma
gumus ir nuostolius jisai da
bar ir reikalauia iš jos $50,- 
000.

Aktorka prisipažįsta ža
dėjusi už kunigo Chudačėko 
tekėti, bet tai ne iš geros sa
vo valios. Ji sako:

—Jis atėjo į mano butą 
girtas ir pradėjo grūmoti iš- 
mesiąs mane per langą, jei
gu aš nesutiksiu eiti su juo 
prie šliubo rytojaus dieną. 
Norėdama išgelbėti savo gy
vastį, aš prižadėjau už jo te
kėti. Bet prižadas išgautas 
masinimais negali būt priva
lomas.

—Bet ar ne tiesa, kad 
tamsta pati davei jam gerti? 
—paklausė kunigo advoka
tas.

—Gal ir daviau, neątsime- 
nu. nes aš visiem duodu išsi
gyti —atsakė šokikė.

Toliaus ji liudija, kad ku- 
. n*Eul Chudačekui daugiau- 
sia rūpėję ir dabar rupi jos 
pinigai.

—Aš uždirbu $62.000 Į 
metus,—sako aktorka. —Jis 
visuomet prašydavo manęs 
pinigų. Sykį jisai pareikala
vo net $100*000 ir pasakė, 
kad jis manęs nevešias, jei
gu aš jam tes sumos neduo
siu.

Rašant mums šiuos žo
džius, byla da nepasibaigus.

KELEIVIS♦

Vietoj Pinigų, Farmeriai Moka Produktais

r

VEAL- 
LOAF

Amerikos farmeriai dabar taip nubiednėjo, kad neturi pinigu nei reikalingiausiem daiktam 
nusipirkt.todėl pirkdami kokius įrankius jie siūlo mainais savo ūkio produktus. Šitas paveiks- 

bovelnos i At-

Ar Bus Voldemaras 
Diktatorium Pietų 

Amerikoj?
Lietuvoj ir Latvijoj yra gi

mę projektai sukurti Pietų 
Amerikoj lietuvių latvių ko
lonijas. Šio projekto auto
rius. berods, busiąs prof. 
Voldemaras. To projekto 
šalininkų yra ir Latvijoj. 
Kurdami tokią koloniją, ini
ciatoriai vadovausią joje 
stiprios tvarkos forma, stip
ria krikščioniška meile su 
kumščia, senų šių dviejų tau
tų papročiais ir t.t. Dabar 
šio projekto šalininkai gin
čijasi tarp savęs—kam pa
vesti šią koloniją valdyti? 
Latviai norėtų turėti d-rą 
Bergą, ‘‘Latvio" redaktorių, 
o lietuviai fašistai— Volde
marą. Daugiausia šansų tū
lis Voldemaras, nes Lietu
voj diktatoriaudamas esąs

jįjjjs parodo Georgijos valstijos farmerį, kuris pasikinkęs pora jaučiu atvežė mimstravime prityrimų. Jis ’ r „orėdama išmainyti » ant reikalingu saro Ūkiui daiktu,
net randąs ir latvių fasistuo-( 
se pritarimo. Sunkesnis 
klausimas esąs—ar rasis e-i 
migrantų, kurie norėtų Vol
demaro diktatūroj gyventi?

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA SAKO, DAR

BAI GERĖJA.
Amerikos Darbo Federa

cijos ofisas iš Washingtono 
praneša, kad jau pradėjo 
rodytis geresnių laikų ženk
lai/ Scrantonc ir Wilkes- 
Barrių apielinkėse jau su- 
gryžę darban 25,000 Glen 
Alden Coal kompanijos mai- 
nerių ir dirbsią gal visą žie
mą. Saginatv miestely, Mi- 
chigano valstijoj, atsidarė 
Chevrolet automobilių lie
jykla su 3,200 darbininkų. 
Mansfielde, Ohio valstijoje, 
pradėjusi'geriau dirbti Wes- 
tinghouse Electric Kompani
ja. Connecticut valstijoje 
pradėjo geriau dirbti med
vilnės audeklinės. Daugely 
vietų pagerėję statybos dar
bai. Iš šitų davinių A.D.F. ir 
išveda, kad darbai gerėja.

AMERIKIETIS MOKĖDA, 
VO PO $1,000 UŽ ANT

AUSI.
Jaunas Amerikos milijo

nierius, smaližius donžua
nas, atvyko Francuzijon ir 
sugalvojo tokį žaidimą. Pa
sisamdė labai negražaus 
veido tarną, kuriam suderė
jo mokėti didelę algą. Tar
no darbas buvo gana leng
vas ir įdomus, kartu nepa
prastai pelningas. Jis eina 
gatve ir užkabinėja gražias 
merginas. Milijonierius gi 
seka paskui ir gina ‘‘užka
bintąsias". Pavaro negrąžųjj i 
vyrą nuo merginų, jį išplūs
ta, o jei mergina labai gra
ži, tai milijonierius negra
žiajam ir antausin žiebdavo. 
Už antausį savo tarnui mo
kėdavo 1,000 dolerių virš 
algos. Merginoms toks “kar- 
žvais" patikdavo, sueidavo 
su juo pažintin.

Bet kartą išėjo kitaip. 
Tarnas užkabino labai gra
žią merginą. Ta nepasipurtė. 
Pasirodo, jai patiko negra
žusis. Milijonierius nustebo. 
Mėgino tarną pavaryti, bet 
šiam patiko mergina, ypač 
po te, kai jis jau turėjo už
dirbęs kelis tūkstančius do
lerių. Tarnas su šeimininku 
susipyko. Milijonierius tar
ną atstatė. Tarnas milijonie
rių patraukė atsakomybėn. 
Žaidimas iškilo viešumon, 
net spaudon. Milijonierius 
tarnui turėjo sumokėti 300 
dolerių kompensacijos.

ŽMONIŲ DAUGĖJIMAS TRUMPOJ Išreiškimui liūdesio dėk
'PAnFnA PRiifi AII^YT. 1IVV1U1 MIUUl Edisono mirties, pereitos se- 

redos 10 valandą vakare bu
vo užgesinti vienai minutei 
visi žiburiai Jungtinėse Val
stijose.

SS^U,i0. Albert^^jos vy- 

mos". \ _____
vaikų gimdymo - mažinimas kovoti, 
čia eina dar greitesniu tem
pu, kaip darbininkų algų ka-' 
kapojimas dirbtuvėse.

Iki šiol pas daktarus bū
riais eidavo moterys, klaus
damos patarimų, kas daryti, 
kad vaikų butų; dabar di
desniais būriais eina klausti, 
kas daryti, kad jų nebūtų.

Dabar 40 nuošimčių vo- 
I kiečių po karinių šeimynų y- 
i-a bevaikė; šeimynų su 
dviem vaikais yra tik 20 
nuošimčių, o su trimis vai
kais vos 12 nuošimčių.

Vokietijos prieauglio ma
žėjimas net franeuzus - pra
lenkė, nes kuomet Francu- 
zijoj tūkstančiui suaugusių 
dar yra 18.8 gimimų, Vokie
tijoj tik 17.5 gimimų.

PRADEDA PRIKLAUSYT;-------- -------------------
NUO ŠALIES IŠTEKLIŲ. ; _ ..-i Ispanijos klerikalai įslei- 
Vokietijos depresija smar- (įo «avo manifestą, kritikuo- 

kiai atsiliepėį vaikų prieau-i darni ‘ Steigiamąjį Seimą, 
glį ir subankrutijo daugybės karn uždarė jėzujitu ordeną 
--------- - -_____________________ -___

Gimdvmonkonfroi"t Kanadoj patarė sa-
. __ ______KavaiiKai turėsią pues tai vo legiSlaturos nąnams, kad

į jie paskirtų dalį savo algų 
T , .. . , . bedarbiams maitinti.Iowos valstijoj pradėjo į _________

S"8- farn?er!ai .»?. 500 ir i Ljono mieste franeuzai a- 
1000 zmemų n ginti savo, šj , va).(lu Gianbat. 
gyvulius nuo valdžios vete-. į Toselli; kuris prisipaži- 
nnonų, kurie važinėja su| Mussolinio žvalgy-
milieminkais ir žiūrinėja, ar. šnipas,
karves neserga džiovos liga,1 r
o radę sergančias, nušauna. 
Kadangi už sunaikintus gy
vulius valdžia atlygina tik-

I LENKIJOJ JAU ŽIEMA.
Visa j Lenkijoj labai vė-

tai Jalinai, tai farmeriams sus audringas oras. Kar- 
pasidaro daug nuostolių ir patuose iškrito sniegas. Pne
todėl jie vetėrinorių neįsilei
džia.

Marskio Oko sniegas siekia 
12 colių.

S
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GARDI I
__ ♦ 

Hame ir Dešra I 
į i.i» »

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą į
Tai Paslaptis Mėsų lidirbystėje

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

Tušinto* ir Virtos 
Heme*, Dešros ir 

Skilandžiai 
(Kindžiukai)

EsseM FRANK- 
FURČ1AISpecialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI 
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ČEKOSLOVAKIJOJE 
DAUG PRISNIGO.

Vakarinėj Čekoslovakijos 
daly daug prisnigo. Erzge- 
birgeno srity dvi dienas sni
go beveik be pertraukos ir 
sniego sluoksnis pasiekė vie
tomis 15 centimetrų storu
mo.

SUDEGĖ RYGOS DAILĖS 
TEATRAS.

Rygos dailės teatre vieną 
naktį kilo ugnis. Gaisrą pa
stebėjo atsitiktinis praeivis 
ir iš artimosios telefono bu
delės pranešė apie tai gais
rininkams ir policijai. Kada 
į gaisro vietą atvyko ugnia- 
giasių komandos, ugnis jau 
veržėsi pro langus. Gaisras, 
kaip spėjama, kilo kulisų 
sandėly arba garderoboj 
nuo neatsargiai numesto 
degtuko ar degančio papi
roso. Didesnė teatro dalis 

į žuvo ugny.

Turkijoj išleistas patvar
kymas, kad autobusų šofe
riais gali būti tiktai vedę 
žmonės, nes manoma, kad 
vedę yrą rimtesni ir todėl at
sargesni vežėjai. Paskuti
niais laikais Turkijoj buvo 
abai daug nelaimių su au
tobusais, ir tai vis dėl veži
kų neatsargumo.

P AJIEŠKOJIMAI.
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Pajieškau brolio Joro -Jeneliuno, 
nueina nuo Šiaulėnų, prieš kiek laiko 
gyveno Uruguay, Pietų Amerikoje. 
Taipgi ir pusbrolio Juozapo Trepoč- 
:os. paeinančio nuo Pasvalio, pirmiau 
ryveno Kanadoj, dabar nežinau kur 
Prašau jų pačių atsišaukti, arba kū
ne žino kur jie randas, malonėkite 
pranešti. Aš turiu labai svarbų reika
lą. <44)

MORTA J. SMIGELSK1ENĖ
14 Lake Avė., Einghamton, N. Y.

New Yorke tapo sulaikyta 
vokiečių judžių aktorka Lya 
le Putti, kuri buvo išvykus 

<š Amerikos į Kubą ir dabar! 
vėl norėjo čia įvažiuoti. Imi- : 
gracijos valdininkai jai pa-1 
aiškino, kad jos paso viza* 
jau išsibaigus ir jie negali 
jos įleisti.

Pajieškau brolio Simano Kancerevi- 
či.ius. *
N. Y., .
rastą. Kas žino kur jis randas, 
'-'nes pranešti arba pats lai atsišau
kia. (45)

ANTANAS KANCEREVIčIA
2S pen Hollow St., Portsmouth, N.H.

pirmiau jryveno Whtervliet, 
girdėjau, l ad išvažiavo į Chi- 

ma-

(45)

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

WORCESTER
— Telefonas — 5-1896

LAWRENCE 
7149
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Pajieškau draugo apsivedimui nuo 
30 iki 50 metų senumo; ge’stina, kad 
butų ūkininkas ar šiaip pasiturintis 
vyras. Aš esu 32 metų, pasiturinti 
moteris ir myliu gyvent ant farmų. 
Norint arčiau susipažinti, malonėkite 
paiašyt laišką ir prisiųsti savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienam.

MRS L. M VAIŠVILA <44) 
!3557 Arlington st. Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui vyro ne se
nesnio 45 metų, turi būti blaivus ir 
mylintis gražų gyvenimą ant ūkės. Aš 
esu viduramžė našlė, turiu farmą 
Cantane, netoli nuo Bostono, su pui- 
kiaiš namais. Atsišaukit tik rimti vy
rai ir prisiųskit savo paveikslą. Pla
čiau pasipažinsime laiškais arba ypa- 
tiškai. Rašykit šiuo adresu: 
Mrs P, P. O. Box 25, Canton, Mass.

I PARSIDUODA LIETUVIS* 
KI BALANDŽIAI.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORA1T1S
520 M'ilson St- 

Waterbary, Conn.

NORIU GAUT DARBĄ
Gerbiami Lietuviai, malonėkit pa

gelbėti man surasti darbą, arba ku
riems reikalingas darbininkas, priim
kit mane. Aš esu 30 metų vyras, ne
vedęs ir vieni metai Amerikoje. No
riu gaut bile darbą. Plačiau paaiškin
siu per laišką. (46)

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

DETROIT. MICH.
IŠSIDUODA KAMBARYS, geroj 

ramioj vietoje, vienam ar dviem vy
rant, su valgiu ar be valgio. (45) 
SIC. 2252—2Kh st. DETROIT, MICH.

Leon Žalimas
NAMŲ BUDAVOTOJAS IR 

KARPENTERIS.
Statau namus, taisau, išplasteriuo- 
ju, išpopieruoju. labai prieinama 

kaina.
Dabar parankiausias laikas tai

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

LEON ŽALIMAS
13 Lam artine st. H'orcester. Mass.

KONFERENCIJA KOVAI 
SU ŽIURKĖMIS.

Spalių mėnesio pabaigoje 
Paryžiuj šaukiama tarptau
tinė kovai su žiurkėmis kon
ferencija. Konferencijoj da
lyvauti yra pakviesta ir Lie
tuva.

i
KIEK

i
! Šių metų rugsėjo 1 d. Le- 

Sąryšy su didelėmis liuti- ningrade buvo 2,456,200 gy
mis Galicijoj išsiliejo upės. 
Pakilęs vanduo nunešė ke
liolika tiltų. 700 namų ap
semta vandens. Keli tūks
tančiai žmonių liko be pas
togės. Vietomis vanduo iš
plovė geležinkelio_ liniją ir 
traukinių susisiekimas su
stabdytas. Kaimyninėj Bie- 
lico srity taip pat prasidėjo 
potvyniai.

LENKIJOJ DIDELI 
POTVYNIAI.

LENINGRADE GY
VENTOJŲ.

Varšuvos valdžia planuo
ja steigti tokią tarybą, kuri 
per spaudą ir tam tikras pa- 

Apie 1,500 alkanų meksi- skaitąs atkalbinėtų žmones 
nuo žudymosi. Paskutiniais 
laikais Varšuvoje dėl dide
lio skurdo žmonės pradėjo 
labai žudytis.

Teismo įsakymu Baltimo
rės kalėjime buvo pririštas 
prie stulpo ir nuplaktas kan- į 
čium per nuogą nugarą 
Charles Lemley, 33 metų vy
ras, užtai, kad mušdavo sa
vo žmoną.

Pajieškau Petronėlės Baukiutės, po 
vj ro P,artkuvicnė. Suvalkų guli., Ša- 
i :u apsk.. Sintautų valsčiaus. Mudu 
< iva brolių vaikai, jus Sebastijono 
''.nukaus duktė, o aš Tamošiaus. Abb 
paeinava iš Sartakų kaimo 2ir.au. kad 
gj venat Amerikoj. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinot kur ji randasi, ma
lonėkite pranešti. (44)

ANTANAS BALKUS
R. F. I). Box 50 Higganum. Conn.

DETROIT, MICH.
NORIU IšRANDAVOT 2 KAMBA
RIU merginoms ar vaikinams, kurie 
švarus ir negirtuokliai. išduosiu pi
gia kaina. Gražioj vietoj. Matyt ga
lima tik vakarais. Esu našlė ir ne
išgaliu viena užmokėt randos. (43) 

STELLA STANDISH
1166 W. Grand Blvd. ant 2 lubų

DETROIT, MICH

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Kari* 

Pasirinkate Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTM ST. 
S. BOSTON, MASS., U.SJL

kiečių bedarbių Texas vals
tijoj nutarė grįžti atgal į 
Meksiką. Jie eina namo pėk- 
sti.

GALI UŽDIRBTI 
DIDELIUS PINIGUS

Pardavinėdamas musu gyduoles.
Ajrectams duodam didelį nuošimtį 

i padedam išgarsinti. Susirašyk!
KAZELLS BOTANICAL CO. 

(Herb Specialist) 
10Š WEST BROADMAY

Į SO. BOSTON. MASS.

ventojų. Per metus gyvento- 
iu skaičius padidėjo 400,- 
000.

NEDARBAS VOKIETIJOJ 
DIDĖJA.

Per rugsėjo mėnesį be
darbių skaičius Vokietijoje 
padidėjo 100.000. Dabarti
niu laiku bedarbių Vokieti
joj esą 4,324,000,

I

ir

Kaip Palaikyti | (afe 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit dnibštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

Trade

Pajieškau Frankio Leninio, antri 
metai kaip išvažiavo ir neatsiliepia. 
Yra svarbus reikalas, taipgi nežinau 
ką turiu daryt su paliktais daiktais. 
Kas žino kur jis randasi, prašau pra- 
r-.’šti. arba pats lai atsišaukia.
S. D., 2252—24th st. Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
Brangi lietuvaite, aš neturiu drau

gės. Ar malonėtumėt susipažinti su 
manim? (44)

Mr. M. STANISLOV,
1 Dartmouth PI., Boston, Mass.

PARSIDUODA UKĖ-FARMA.
Viena iš gėlesnių Worcester Coun- 

ty, 265 akrai žemės, daug dirbamos. 
I>e akmenų, 41 galva raguočių, daug 
registructų Holstaine veislės kar
vių, 2 arkliai; visi ūkės reikalingi į- 
rankiai kaip ir nauji, 2 bamės, viena 
—82 pėdų ilgio, kita 60 pėdų, ir ge
ras tvartas dėl karvių, pieno parduo
dama kasdieną tarp 200 ir 300 kvor- 
I j, pieną paima nuo durų, vaikus 
veža į mokyklą, arti miestelis Ware, 
4 niailės, Gilbertviile pusantros mai- 
lės. Smagi vieta, daug lietuviu ūki
ninką. Per ūkę teka du upelukai; di
delis sodas visokių vaisinių medeli.>, 
daug šieno dėl 75 galvijų. Parduosiu 
xiską arba vieną ūkę pigiai Savinin
kas : (45)

A. TAMKUS
R.F.D. 2. Vare, Mass.

Tel. 1 Ring 6 Gilbertville

I

I

Vidurius Sutaiso
VALPOS ARBATA yra sudėji

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

VALI’CS ARBATA priduoda a- 
pgtitą. sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Frekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

IJNCOLN LABARATORY
831—Sth St. M'aukegan. III.

PA1N-EXPELLER*
Jreg. J. V. Pat. Biure.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamu sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PATN-ĖXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.

i Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur
Į * Tifcr»«i, turi INKARO vaisbaieaLĮj.

i 
t

Noriu susirasti draugę našlę bo vai- 
i-ų. kuri turėtų savą namuką arba su 
■ it igais. nors ^$500; turį būti blaiva 
ir laisva, tarp 10 ir 45 metų ir neblo
gai at O'lanti. tarp 150 ir 160 svarų. 
' s esu blaivas ir laisvas, turiu biskį 
pii igų ir noriu uždč’i biznelį ir pel- 
į in-rą. Kurios turit biskį pinigų ir 
■įnžai a’ba visai nedirbat, malonėkit 
.-įsišaukti. Aš esu našlys, 40 metų, 
š os šalies pilietis. Esu rimtas ir ge
tas amatninkas. Meldžiu ir paveikslą 
” isiusli. Paaiškinimą duosiuper 
1 iiš’ ą. (44) -

A SIAUCIUNAS
1 1 Verron St. Worcester, Mass, ’

Pajieškau merginos apsivedimui, 
gražaus sudėjimo, linksmaus budo, 
1 ad turėtų nors kiek turto, ne senes- 
t ės kaip 22 metų. Aš esu 21 metų ir 

(b’s.ivas, dirbu mainose. Kuri norėtų 
į arčiau susipažinti, prašau parašyti 
laišką ir su pirmu laišku prisiųsti pa- 

į veikslą, kurį pareikalavus sugrųžin- 
! siu. G. Nwn,
į 25'1 Shaugnessy st. Sudbury, Ont. 
| Canada. i

Nebus daugiau 
M B A

Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita naudo Jaut

PepsiiricScltzcr
Kasyk Peysinic SeltzerCo.

Hbrctsttr, Mass. a 
GAUSI SAMPEU DYKAI

NORITE ŽINOT
Kaip sralit sraut už PYKĄ “Myattš- 

ka Krystala,” su kuriuom dasizino- 
sit savo Ateitį ir I^imę tr viską, ką 
norėsit. Rašykit tuojaus indėdami ke-. 
lias štampas paaiškinimui. Adresuo- ,

PIJAI TiCAL SALES COMPANY 
1219 N. Irvine Avė., l>esk. 9, į 

CHICAGO, ILL.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rte turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Vi pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiiknrftj, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Fajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpintepajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimu ar
ba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 EROADV/AY,

SO. BOSTON, MASS.

Z



APIE BRAZILUOS ŠVENTUOSIUS.
Jau iš pat Sao Paulo mie- i sutikimas, bet vis tik jie lai

sto pavadinimo kiekvienam ko tą jų garbinimu. Jei esi 
aišku, kad tai šventas Povi-! ramus gyventojas ir nenori 
las. Mieste nemaža gatvių ir triukšmo, tai tą mėnesį bū

tinai reikia kur nors į miš
kus bėgti. Nuo pat pradžios 
lig pabaigos mėnesio dieną 
ir naktį šaudymai tam tik
rais specialiai pagamintais 
šoviniais. kurie metami 
.sprogsta ir sudaro tokį gar
so efektą, kad sunku atskirti 
butų ar kur nors ne iš pat
rankos šauta. Yra jų įvairių 
su įvairiais garsais, čia pa
reina nuo jų kainos; bran
gesnis—garsas didesnis.

Dieną einant gatve, 
sprogs tau prie pat kojų ir tu 
gana smarkiai nusigąsti, tai 
žmonės ar policijos tvark
darys tik nusišypsos. Vaikė
zai ir taiko tik visuomet iš 
netyčių, nematant gąsdinti, 
kas ištikrųjų mums nepratu- 
siems gana ikiru ir kartais 
įveda į didžiausią pyktį. Tą 
mėnesį kur busi kine ar te
atre, nors ir veikiant scenai, 
jei kas užsinorės ‘‘pagarbin
ti” šventuosius, tai irgi šaus, 
ir jokio papeikimo nesu
lauks. nors visi gana krūpte
lia.

Saulei nusileidus gatvėse 
kuriami laužai. Jau per išti
sus metus pasirūpinama ku
ru. Deginami seni baldai, 
čiužiniai, automobilių ratų 
gumos, kas sudaro baisią 
smarvę ir šiaip neperšva- 
riausias gatves daro dar ne
švaresnėmis. Leidžiama su 
degančiomis šviesomis įvai
rus balionai. Be to, leidžia
mos rakietos.

Tai šiaip praleidžia bir
želio mėnesį brazilas, gar
bindamas šventuosius, pra
šydamas iš jų visokių malo
nių, daugiausia, žinoma, pi
nigų išlošti loterijoj, kad ne
dirbant ir nesirūpinant gali
ma butų toliau juos garbinti.

Liuda Majienė.

atskirų užmiesčio dalių taip 
pat pavadintų šventųjų var
dais, Sao Francisco, Sao Jo
se ir kitokiais. Ne tik šiam 
mieste, bet ir visoj Brazilijoj 
to netrūksta, keletas valsti
jų irgi pavadinta šventųjų . 
vardais.

Negana to, nemažas skai
čius restoranų ir viešbučių 
taip pat su pavadinimais: 
“Sao Bernardo, “Sao Ped- 
ro”, ir kitokiais. Koks ten i 
šventumas yra jų viduje, ne- 
reik jau ir minėti, tik tuo 
kyla minlis, kad žodis šven- ; 
tas kokiai tai pajuokai duo
tas. Be to, ir degtinės tam 
tikros rūšies bonkos su šven
taisiais.

Biznio reikalais, matyti, 
apsimoka įtraukti ir šven
tuosius į darbą: tuo nesivar- ■ 
žo ir žydai. Neseniai vienas 
žydas, įsteigęs parfumerijos 
dirbtuvėlę, tuoj padirbo re- ; 
klamai šventųjų paveikslė
lius su užrašu jų vardų, o 
kitoj pusėj išreklamavo sa
vo parfumerijos prekes.

Be atskirų krautuvių čia 
ir kitose, kaip pav., indų, ki- < 
tų kokių smulkių prekių par- j 
duotuvėse, drauge parduo
dama ir įvairios stovylėlės, 
paveikslėliai. medalikai, 
pradedant Dievu ir baigiant 
visokiais šventaisiais. Rek
lamų vitrinose drauge sta
toma kokia nors gyvulio, 
nuogos moteriškės ar vyro 
skulptūra ir šalia to Dievo 
motinos ar Jėzaus. Jie dėl to 
nesivaržo, nekreipia dėme
sio, tik žino, kad viskas par
duodama.

Birželio mėnuo yra skir
tas garbei šių šventųjų: Šv. 
Antano, šv. Jono ir šv. šv. 
Petro ir Povilo. Keistas jų |

jei

pinus skepetą dedama ant. 
skaudamos vietos, o paskui 
gerai aprįšama, kad neišga
ruotų; tas kartojama du- 
tris kartus i dieną. Galima 
taipgi pabarstyti ant skau
damų vietų sausų sieros 
(sulphur) miltelių. Kai kam 
geriausia pagelbsti stipri 
šalta kava; ji vartojama 
skaudamų vietų plovimui. 
Taigi vaistų yra visokių, tik 
ne visi jie visiems vienodai 
veikia. Geriausis patarimas, 
tai saugotis, kad ta žolė ne
užsikrėsti.

(4) Alumino puodai svei
katai nekenkia, bet laikyti 
juose viralas vistiek nepa
tartina. nes virale gali būti 
druskos, rakšties ir kitokių 
chemikalų, kurie veikia Į 
metalą ir iš to pasidaro vi
sokios cheminės reakcijos.

(5) Juodos spalvos dra
pana nėra nei kiek šiltesnė; 
tečiaus vasaros metu priim
ta daugiau dėvėti šviesias 
spalvas, nes manoma, kad 
šviesi spalva, ypač balta, ge
riau atmuša saulės spindu
lius ir todėl saulė jos neįkai- 
tina tiek, kiek juodą. Bet 
kur saulės spinduliai nevei
kia, tenai spalva neturi reik
šmės šilumos žvilgsniu.

Senjoras Don MigueF Crucha- 
ga Tocomal. naujas Čilės res
publikos pasiuntinys VVashing- 
tonui. ‘

ATSTOVAS.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Gerbiamą “Keleivio” Red.:

Nors aš labai branginu 
jūsų laiką ir laikraštyje vie
tą, vienok aš labai mylėčiau, 
kad jus per “Keleivį” atsa
kytumėt ant žemiau paduo-!s 
tų mano klausimų. ______  _____

‘ (1) Kokiu budu Lietuvoj , Vieniems ji visai nekenkia; 
jitriradn istoriniai niliakal- " 
niai? Kiek man žinoma, jie 
visi iš minkštos f 
smėlio,taigi išrodytų, kad ne 
nuo vulkanų bei žemės dre
bėjimo prasidėjo.

(2) Ar galimas daiktas, 
kad dabartiniu laiku orlai
vių lekiojimas tiek užterštų 
išdeginto gesolino dujom o- 
rą, kad žmonės nuo to su
sirgtų reumatizmu bei kitom 
ligom, kurias daugiausia 
gauna per maistą bei kvėpa
vimą, ypatingai vaikų para
lyžius?

(3) Kokiu budu geriausia 
išsigydyt nuo nuodingos žo
lės (poison ivy)?

(4) Ar nekenkia sveikatai 
vartojimas alumino

tomos kunigaikščių pilys.
(2) Ne, orlaiviai negali 

ro taip užteršti, kad žmonės 
nuo to sirgtų.

(3) Taip vadinama “Poi- 
son Ivy” arba nuodingoji žo
lė ne visus vienodai veikia.

o-
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umoristika
No. 44, Spalių 28 d., 1931

Skubinkitės Pirkti 
Californijos Vynuo

ges.
Vienas iš žymiausių distribatorią 

Californijos sulčių vynuogių praneša, 
kad šią savaitę atgabenta 10 nuoš.ma- 
žiau vynuogių, negu pereitą savaitę, 
o iš Californijos pranešama, kad vy
nuogių sezonas skubiai eina prie pa
baigos.

Šiemet Californijoj, delei karščių ir 
sausros, buvo mažas vynuogių der
lius ir vynuogės prinoko taip anksti, 
kad prisiėjo jas pradėti gabenti mar- 
ketan nuo 4 iki 6 savaičių anksčiau 
negu paprastai ir todėl vynuogių se
zonas dabar yra beveik užsibaigęs, 
kuomet kitais metais šiuo laiku pats 
gyvumas ir marketas būdavo užvers
tas vynuogėmis.

Tečiaus kaip išrodo, pirkėjai neper- 
mato padėties ir jie vis dar mano ga
lėsią pirkti vynuoges tiek pat vėlai, 
kaip kad pirkdavo kitais metais. Bet 
jie skaudžiai pasiriks, nes sezonas bus 
užsibaigęs su pabaiga spalio mėnesio.

Nors dabar dar galima yra gauti 
visokiausių vynuogių, ir tai už labai 
žemas kainas, šių metų vynuogių ko
kybė yra geresnė ir jos turi savy daug 
daugiau cukraus, iš ko yra nauda pir
kėjui ir vynuogių sunkos vartotojui.

California Grape Control Board. ku
rią suorganizavo Farm Board sutvir
tinti vynuogių industriją, jau baigia 
plačią garsinimų kampaniją svetim- 
kalbių laikraščiuose rytuose. Ji pa

MANCHESTER. CONN. 
Meilės žvejoto ja. 

čionai yra tokia kurna, 
ką vis taiso sau gražumą: 
nors plaukai senai pražilę, 
ji jaunuolius vis dar myli. 
Vyrus moka privilioti, 
moka amžių užkavoti; 
vos vadžiojosi Praneli, 
o dabar jau pas Joneli. 
Ir Juozelis ją mylėjo, 
bet palikti ją turėjo, 
nes pati jo sužinojo. 
Juozui kailį išvanojo. 
Pasitaikė vieną rytą, 
ji surado parašytą 
šitai kūmai jojo laišką, 
kur jis meilę jai apreiškia. 
Sako, myliu tave, myliu, 
bėkim nors už šimto mylių, 
kur nežino mano boba, 
pasiimsim tenai triobą. 
Pasiimsim kokį butą, 
ir tu busi mano rūta; 
aš gi busiu tau jurginas, 
mylimiausias tau vaikinas. 
Tokią paslaptį patyrus, 
kad jos vyras jai nesčyras, 
pati pradeda mąstyti, 
kaip jų planus išardyti. 
Tuojaus motiną suranda, 
eina sukti kūmai sprandą; 
eina jodvi tenai, eina, 
skelbti kūmai bobų vainą. 
Kai atėjo į tą stubą, 
rado kurną tenai šlubą. 
Nusigandus ji tylėjo, 
o tos piestu šokinėjo. 
Pasakyk tu, sena ožka, 
kam vilioji mano Jošką? 
Mes tau nosį sudaužysi m 
ir į cypę pasodinsim. 
Bet daug veikti negalėjo, 
nes sūnūs čia pat stovėjo; 
nors gerokai susipyko, 
bet vaina dar neįvyko.

i

DĖDĖ IR BROLIO SŪNŪS.
—Jau vedei moterį, vaike?
—Vedžiau.
—Tai gerai padarei.
Po keletos metų dėdė vėl klau

sia:
—Girdėjau, vaike, kad pame

tei pačią?
—Pamečiau.
—Tai negerai, kad pametei.
—Užtad ir pamečiau, kad 

gerai.

TIKRAS ŽIOPLYS.

ne-

Jisai.—Dabar jau tu mano!...
Jinai.—ššš! žioply, nesijuok 

taip garsiai, kad tėvas neišgirs
tų.

\ -  /---- ______ v ' • s»z***x^-**-*K7 JA V •
atsirado istoriniai piliakal- jie gali čiupinėti ją pliko- 

«> j’?, mis rankomis ir visai nuo to
žemės bei, nesirgs; kiti gi užsikrečia ir 

į ištinsta vien tik pačiupinė- 
Įię tas drapanas, kuriomis 
buvo pereita per tą žolę. 
Kaip ne visus vienodai ta 
žolė veikia, taip ne visiems 
ir vienodi vaistai gelbsti. 
Svarbiausis dalykas, tai 
vengti užsikrėtimo. Patekus 
į tą žolę ir pajutus perštėji- 

;mą, tuojaus reikia tą vietą 
! gerai numazgoti stipriu mui
lu ir vandeniu. Ir nereikia 
kasytis, nes tais nagais nuo
dai perkeliami į kitą kūno 
vieta ir taip užsikrečia visa 
oda. ‘ ’

i piknikų arba einanfgrvbaut, ,yka\ >’.ra *amintis vynuogių sunką1 x -i • t suvartojimui savo namuose. Nors tą

puodu virimui? Nes verdant nasiimtFsu ravim muilo Kad kančioj’ nublil<a- kaiP matyt,rdar"ne- 
tokiuose puoduose, jie apsi- jr neužsikrėsti ta žole.' tai' *"■
traukia tamsia spalva, nors:rankas nusiplauti vistiek ne- 
ir gryną vandenį virtum. O bus pro šalį. Kai žmogus ta 
ypatingai palaikius kiek ii- žole užsikrečia, tai išsigydyt 
gėliau tokiame puode vira- jau sunku. Vaistai gali kiek 
las permaino spalvą ir ne- palengvinti, bet ligonis vis-

Todėl važiuojant ant: brėžia tą faktą, kad pilnai legalis da-

• • e . < suveli vvjiiuui oc**v i.diiiaivij v«ą
t>Cl VUOgaUt, VlSUOmct reikia vyndariai suprato, bet vynuoges per-

tai jei ji nepirks vynuogių dabar, kol jų 
dar galima gauti ir kol kainos tebėra 
žemiausios, kokių dar niekad nebuvo.

las permaino spalvą ir r* " ____ .L
kurie valgiai net atsiduoda tiek turi persirgt, pakol liga 
metaliniu aitrumu. ' savaimi išeis. Dėl palengvi-
j ^r,a manoma,‘nimo vartojami visokie vai

nos, ypatingai vasaros karš-' gelbsti, 
čiuose, būna šiltesnės, negu; f—= 
baltos spalvos?

“Keleivio” skaitytojas.
ATSAKYMAI:

(1) Kaip kuris piliakalnis 
atsirado, dabar sunku pasa
kyt, nes jokių rašytų rekor
dų apie tai nėra. Yra tečiaus 
spėjama, kad daugumas tų 
kalnų senovėje buvo supilta 
žmonių rankomis apsigyni
mo tikslams. Tokiuose pyli
muose, paprastai, buvo sta- toks pat skiedinys ir sušla-

I 
i

Vidurių Gyduolė 
Kiekvienai Šeimynai
“Chicago, Juiy 15—Per 20 metų

mes

APSIVEDĘS TURI NUPLIKTI.

—Žiūrėk, ar tas žmogus ne 
peranksti nupliko?

—O, ne! Jis jau apsivedęs.

kad juodos spalvos drapa- štai, žiūrint kas kam geriau 
i .. . page|bsti
traukučiai arba gisluočiai. 
Tai tokie gisluoti, pailgi la
pai, ką auga beveik ant visų 
takų. Reikia sugrust juos 
plaktuku į košę, apdėti skau
damą vietą ir kietai aprišt. 
Kitiems pagelbsti paprasta 
“baking soda”, vienas šauk
štukas į paintę karšto van
dens ir sušlapinus skepetą 
dėti. Kitiems palengvina 
karčio ji druska (epsom

salts), iš kurios padaromas

vartojam

TRINERIO
KARTŲ VYNĄ

kaipo pilvo vaistą musų šeimynoj. 
Mes jame atradom tikrą balsamą {gy
vybės. Mes rekomenduojam jį kiek
vienai šeimynai. Jūsų, E. Chipei.” 
Daugelis daktarų vartoja, taipgi. Tri- 
r.erio Kartus Vynas išvalo jūsų vidu
rius, prašalina visas atmatas ir nuo
dus kurie pavojingi jūsų sveikatai. 
Paliuosuoja jus nuo užkietėjimo vidu
rių. skilvio nemalimo, galvos skaudė
jimo. blogo kvapo, nepoilsingo mie
go. nervingumo ir to abelno silpnumo 
kuris atima tusų energiją. Neatide- 
liokit. pamėginkit dabar ir vartokite 
nurodytom dozom. Pas visus aptieki- 
ninkus, mažom ir didelėm bonkom. 
Jeigu jūsų aptiekininkas negali pa
tarnauti jums, rašykit Jos Triner Co. 
1333 So. Ashland Avė Chicago, III.

KADA ANTIS GALI BŪT 
VIŠČIUKO MOTINA.

Vienoj komunistų kuopoj bu
vo diskusijos šitokiu klausimu: 
“Jeigu viena višta jpadeda kiau
šinį, o kita višta išperi iš jo viš
čiuką, tai kuriai vištai jis tada 
priklauso—ar tai, kuri jį išperė
jo, ar tai, kuri kiaušinį padėjo? 
Kitaip pasakius, kuri višta bus 
to viščiuko motina?”

Prasidėjo dideli ginčai, bet 
dauguma laikėsi tos nuomonės, 
kad viščiuko motina yra toji viš
ta. kuri jį išperėjo.

Ant galo gavo balsą ir vienas 
socialistas. Jisai atsistojo ir sa
ko: ,

“Bet dateiskimė, kad kiaušinį 
padėjo antis, o išperėjo višta. 
Kaip tada višta galės būti antu- 
ko motina?”

Salėj pasidarė sumišimas. Vi
si pradėjo stoti ant kojų ir žiū
rėti į tą pusę, iš kur pasigirdo 
toks nesumušamas argumentas. 
Bet pirmininkas sudavė kelis 
kartus kujaliu į stalą ir sako:

“Aš šitą klausimą išrisiu pa
gal parlamentariškas taisykles. 
Kadangi (fokusuojamas klausi
mas ant stalo eina apie vištą,
tai antis čia kišama visai ne-:nuleidęs galvą, 
vietoj ir aš pranešu draugams, Pirklys. Tai tiktai iš didelės 
kad antuko motina turi būt viš- pagarbos prie Jūsų Mylistos — 
ta.” Ijis lenkia žemyn galvą.

NEGALIMA EITI IR VIS BŪ
TI TOJ PAČIOJ VIETOJ.
žydų komitetas pasisamdė 

artistą, kad nupieštų naujai si
nagogai paveikslą parodantį, 
kaip Izraeliaus vaikai bėga iš E- 
gipto per Raudoną Jurą. Už
mokėjo iš kalno. Kada paveiks
las buvo gatavas, artistas pa
kvietė komitetą ateit ir pažiūrėt 
jo. Bet kada artistas nutraukė 
nuo paveikslo uždangą, komite
tas bemaž ko neapkvaito.

“Ką gi. ką gi mes čia mato
me?” pradėjo karščiuotis vienas 
iš komiteto. “Juk mes tamstai 
užmokėjom pinigus, kad nupie- 
štum Izraeliaus vaikus einant 
per Raudoną Jurą. O čia matom 
tik vieną vandenį. Kur gi yra 
Izraeliaus vaikai?”

“Jau jie perėjo per jurą”, pa
aiškino artistas.

“O kur gi Faraono kariume- 
nė. kuri juos vijosi?” teiraujasi 
komitetas toliaus.

“Faraono kariumenė yra žuvu
si juros gelmėse. Taip ir bibli
ja sako”, paaiškino artistas.

žydai pasitarė tarp savęs, pa
siginčijo, ir nutarė, kad paveik
slas teisingas, nes negali juk 
Izraeliaus vaikai eiti pirmyn ir 
vis būti toje pačioje vietoje.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
> KNYGYNE. » - d

Žinynas. Knyga žinių ii mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chiea- 
go, I1L 1911 m., puslapių 392. 
Apdaryta ....................................|3.00

SociaBzmas ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. _ Ją 

turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Var donas. So. Boston, Mass, 
1915 m., pusL 24............................10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m........................ 82.99

TbtnSns vilraHngianslų žodžių i> 
pasikalbėjimų. M knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt, angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet riš
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin- 

ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Miehelsonas. PusL 96. ................. Ne,
žsm* ir tmiiĮTr Labai įdomi to pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinoti, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusL 63................ Ne.
Paparčio žiedas ir keturios kitas 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Iš
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt................................... Na.

1 Llsuvia šeimynų Isterija Jažkorišiaas
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad tyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
Knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ........................................
Drūtuose audeklo apdaruos* .... 7sc.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Klinika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................. 28c.
Kur Musų Bariai Gyvais? — Arta 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. Ne.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

Biblija Satyroje. — Labai įdomi to 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, persta Šančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 882 pus
lapiai Kaina ............................. |LN
Kaip Senovės žmonės Persistatydavs

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
iksas. Antra knygutės dalis yra: '‘Iš
virkščias Mokslas arta Kaip Atsira
do Kalbos.” Patašė Z. Aleksa. 
40 pusL .......................................... ite
Deiko Reikia Žmogui Gert to Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deiko gi norisi? Deiko 
be valgio žmogus silpsta? Ir deiko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? li
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras C-mss. 
Kama «•••••« 19a

“JansysUo KarMs.” Vienaveiksmė ; 
komedija-faraaa. Parašė K S. Kar- 

povičius, ir S usižied avimas Pagal Ss- , 
taitioa. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Bpyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas į 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
•a 8, 8.” arba ŠHuhine Iškflmė.-

Vieno akto fanas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c

Piršlys Suvadžiotoji*, Vieno veiksmo :
Komedija. Parašė Bea. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
motorą ir 6 vyrai

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

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
tore. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c.

NUdMstaL Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksr-ndro IL Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 vpatos. 
So. Boston, 1913, pusL 61............. 25c.
•*nato Aatsao Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
*0 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .... 26c. 

žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 au, pusL 23.............................. 10c.

“Salos^ja,” arba kaip buvo nukirsti 
šv. Jonui galva. Drama vienam, 

akte, parašyta garsaus angių raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ........................................... Žtk

Džlaa Bambos Spyriai. — ir kito 
fonės. Daugiau juokų, negu Amen 

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyriai,” eilės, pa 
sikalbėjimzi, humoristiški straipsniu 
kai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusL............................... ,8e
Mist1!-* ir Deklamaeijoa. šioje kny

goje topą daugybė naujų, labai gra-, 
žiu ir juokingų monologų ir dėklams-į 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
ravoliucionieriško3, tautiškos, humo- 
ristiškos ir lai3vamaniši:os. \isos 
skambios, visos geros. Tinka viso-: 
kiems apvaikščiojimams. baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................ 25c.
Apie Mevą. Velnią, Dangą ir Praga 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, srar 
Blausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu..............................................Nt

^NojtsT pdė^sarinktifkelias^h 

uas visų veislių gyvūnus, kurie gyv* 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės: 
tiek vandene, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojau3 šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; h— sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griuvu. Mokslas U 
mokslas nuo pradžios iki gaio.
Kaina ............................................—
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.................   • • • 10c.
KuMgų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystėe istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėva3 ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogžtia. ............ 25c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės, būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina..............................26c.

Ii
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GEOMETRIJA

DIDELĖ PAGARBA.
Ponas, šitas arklys visiškai 

nusidirbęs. Žiūrėk, kaip stovi

Mokytoja.—Vinciuk, paaiš
kink man, kas yra skritulys?

Vinciukas.— Tai yra tiesi li
nija, ką išrodo kreiva ir per vi
durį turi skylę.

i



KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo mūšų korespondentų ir ii Lietuvos

Išėjo Lietuviškom En. mek uętuvosklebo- 
ciklopedijos Pirmas i

Sąsiuvinys. ' I
j bas, kuriame vykdavo*azar
to, bendrove leidžia lietu- £iniai kort lošimai_ 
viską enciklopediją, apie, Apie to*kliubo nuveiktus 
kurią jau.antn metai kalba- t|arbus dabar teko sužinoti 
ma. šiomis dienomis jau pa- kai smulkmenų 
sirede atspausdintas pirmas Kliub’s b pas eks_ 
jos sąsmvinys._ ,ĮęĮįerį^ dabar plytųrango-

Enciklopedija atspausta Mėgėjai rinkdavosi į tą 
ant geros popieros, snftas kliub ne tik g Kaun0 bet 
smulkus bet gerai išskaito- ir g provindjos.
mas, vieta, matyt labai tau-, Paviš Kėdainių atva- 
poma, dideliai suspaustos ei- žiuodavo lošti kunigai. Kė- 
lutes, net vengta protarpių dainiy kuni as Kaune pralo_ 
abzacams. Turiny daužau- šęS apie 25^00 lt. Buv nota- 
sia dėmesio kreipta j lietuvi- ras £ loš w ow lt
skus žodžius, gi apie sveti-. faune žinomas teks
ime, kūne užims toliau, tik til& (abriko direktorius — 

. keliais žodžiais pasisakyta, *39000 pvienas universite- 
bet aplamai dedamos pa- t0 mokomojo personalo na- 
stangos, kad visų verslų kunigas 5-6,000 lt, adv. 
žmones rastųjų rupimais N a pie80001L, įžymus ran- 
klausimais atsakus. Encik-( - -
lopedijos turinys prieinamas,: 
ir naudingas kiekvienam 
baigusiam pradžios mokslą,* 
žinoma, turiny daugel žo
džių aiškinamų tiks tik dide
lio . išsilavinimo žmonėms, 
net mokslininkams. Turinį 
rengia 200 asmenų, įvairių 
sričių žinovai, vadinas, en
ciklopedijos sąstatas su ak
tyviais bendradarbiais su
daro tokį žmonių kiekį, ta
me kieky yra įvairių pasau
lėžiūrų žmonių, čia didžiau
sia koalicija, kokios Lietu
voj niekuomet nebuvo.

Leidėjų parėdu “Spaudos 
Fondo” direktorius p. B. Žy
gelis informavo, kad jau yra 
1000 prenumeratorių, dau
giausia prenumeratorių su
daro kariškiai, net 700, ant
roj vietoj pradžios mokyklų 
mokytojai, toliau teisinin
kai, Įstaigų tarnautojai.

NAI PRALOŠIA PINIGŲ 
KORTOMIS.

Jau esame rašę, kad Kau
ne buvo susidaręs kortų kliu-

Kaip Amerikietis Pirko Lietuvoj Dvarą.
Paulausko

igovas II. apie 12,000 lt.
Pažymėtina, kad tame 

kortų kliube keistą rolę vai
dindavus viena dažnai mato
ma Kauno kavinėse ir “Met
ropoly”, dama. Ji buvus lo
šėjų vaišintoja, tarpininkė,' 
kai kada net bendradarbė. j

Čia paduoti praloštieji pi
ningų skačiai nėra apytik
riai, nes nukentėjusieji ven
gia atvirai pasakyti kiek yra 
pralošęs.

KLERIKALAI RUOŠIASI 
LEISTI LAIKRAŠTI 

KLAIPĖDOJ.
Yra žinių, kad Klaipėdoj 

greitu laiku pradės eiti nau
jas laikraštis, kuris vadin
sis “Baltijos Aidas”. Jo lei
dėjai kol kas slepiasi ir sa
vo veido nenori parodyti. 
Bet dabar jau paaiškėjo, 
kad šituo darbu rūpinasi 
klerikalai, net patys jėzuji- 
tai.

KAIP DAVATKA AP
GAUDINĖJO ŽMONES.

St. Venckaitė, paeinanti iš 
Tauragės ap., Žygaičių v., 
Zoliškių km., apgaulingu 
budu išgavo iš Tauragės kle
bono kun. Dikavičiaus tos 
bažnyčios didžiojo altoriaus 
paveikslą su minėto kunigo 
užrašu ir bažnyčios antspau
du ir, vaikščiodama po kai
mus Tauragės ir kit. vals
čiuose, rinko pinigus, neva 
tai Tauragės bažnyčiai 
tvarkyti, tačiau surinktus pi
nigus sunaudodavo savo rei
kalams. Stasė Venckaitė po
licijos sulaikyta ir patraukta 
tieson.

TĖVAS RADO VAIKO 
TIK KAULUS.

Tauragės v. Jocių km. A. 
Genio 7 metų sūnūs Jonas 
Genys, nebylys išėjo iš na
mų ir nebegrįžo. A. Genys 
iš savo kaimynės Urbonie
nės sužinojo, kad jos vaikai, 
ganydami Tyrelių miške gy
vulius, radę žmogaus kaulus. 
Genys, nuėjęs nurodyton 
vieton, rado žmogaus—vai
ko kaulus. Iš rastų prie lavo
no marškinių pažinęs, jog 
čia butą jo dingusio sunaus 
Jono Genio lavono. Rastuo
sius kaulus tėvas parsinešė i 
namus.

NUBAUDĖ ŽYDŲ.KAPŲ 
ARDYTOJUS.

Klaipėdos teismas nagri
nėjo žydų kapinių išniekini
mo bylą. Teisiamieji Stulpi
nas, Baškys, Samonas ir Ma- 
rijošius teisme prisipažino 
išvartę žydų kapų pamink- 
us ir antkapius. Nusikalti
mo išvakarėse jie buvo vo
kiečių namuose surengtame 
vakarėly* ir čia gerokai išsi- 
gėrė. Paskui, eidami pro žy
dų kapus pas savo draugą, 
nutarę nunešti jam gėlių ir 
užėję jų pasiskinti ant kapų. 
Kapuose pirmą paminklą 
nuvertę netyčiomis, bet tas 
jiems patikę, todėl pradėję 
juos vartyti. Jie išvertė 23 
paminklus.

Teisėjui klausiant, kiek 
kuris išvartė, Baškys pasakė 
išvertęs 3, Samsonas taip 
pat 3, o Marijošius visus li
kusius. Valstybės gynėjas 
prašė teisiamuosius nubaus
ti didžiausia bausme ir ap
gailestavo, kad Įstatymai 
taip mažai numato. Girdi, 3 
metai kalėjimo už tokį nusi
kaltimą esą per maža. Kal
tinamųjų gynėjas, advoka
tas Schreder, įrodinėjo teis
mui, kad nusikaltimas pada
rytas jaunų karštagalvių vai
kėzų. Panašių dalykų, nors 
ir taip žiaurių, padarę ir 
studentai. Visi kaltinamie
ji, sakė advokatas, nusikaltę 
būdami girti ir nieko nedarę 
apgalvotai. Jis pasiūlė lyg
tinai piniginę bausmę.

Teismas Stulpiną nubau
dė 5 mėnesiais kalėjimo, o 
visus likusuis po 6 mėnesius, 
įskaitant atsėdėtą laiką. Pa
skelbus sprendimą, teismo 
pirmininkas pažymėjo, kad 
šį nusikalitmą spauda per 
daug išputusi ir įvairiai ko
mentavusi. Teismas žiūrįs į 
šį nusikaltimą, kaip į girtų 
vaikėzų neapgalvotą darbą.

Radviliškio v. Šniuraičių 
kaime Indriušiunas Į gari
nės mašinos kultuvus įkišo 
abi rankas, kurie jas nutrau
kė iki pečių.

Norušas užmokėjo $8,500 ir ti. Nežiūrint to, 
padarė dokumentus, o dabar duktė p. Vainekienė iškėlė 

nupirktą jo žemę atima.
Volteris Nuorašas gyven

damas Amerikoje krovė do
lerius ir svajojo apie ramų 

. Lietuvoje gyvenimą. Iš Lie
tuvos į Ameriką jis išvyko 
dar visai jaunas, čia gyveno 
kelioliką metų, girdėjo apie 

' Lietuvą, bet vis jam nebuvo 
'aišku, kaip Lietuva susi
tvarkiusi. Jis, kaipo ūkinin
ko sūnūs, domėjosi ukiu, 
kurį, grįžęs Lietuvon, svajo- 

___ ___ jo įsigyti. Jo svajonės išsi
ris atvaizdas parodo naujus Amerikos ambasados rumus_Tokio mieste, Japonijoj. Seni am- pildė, nes grįžęs 1926 m. 

basados rūmai buvo sunaikinti per žemės drebėjimą 1923 metais, kuris sugriovė japonų sostinę. Darbėnų valsč. savo Žmonos

DEGTINDARIAMS NE
SISEKA.

Nors Lietuvos valdžia pati 
degtinę parduoda, tečiaus 
kada žmonės patys nori 
“baltakės” pasidaryti, tai 
ji juos gaudo ir baudžia.. 
Reiškia, pirkit, rupūžės, val
stybinę degtinę ir duokit 
valdžiai uždirbti, tada lakit 
kiek tik norit.

Todėl namie degtinę va
ryti nesiseka. Šilalės apie- 
linkėj per pirmutinį šių me
tų pusmetį buvo suimta daug 
bravorėlių ir gatavos degti
nės.

i 0 ypač pažymėtina Pa- 
’ lekysčio kaimo (Laukuvos 
v.) bravarų likvidavimas. 
Policijai pavyko keletą bra
varų paimti, o naminės lai
kytojams protokolų prirašy
ti. Kurie liko policijos nepa
liesti, pabūgo ir patys liovė
si virę.

Ne vočių km. (Šilalės v.) 
gyvuojant bravorui, turgaus 
vakarais iki pusiaunakčio 
rodavo triukšmai, girtų rė
kavimai, o jei reikėdavo 
iraeiti ties ta vieta keliu, tai 
ik ir žiūrėk iš kur botagą 
sutiksi. Dabar ir čia jau ra
mu.

Lapkalnio km. ligi pat šiol 
gyvavo silpnas bravarėlis, 
t>et nelabai seniai ir tas pa
teko minėtai policijai į ran
kas.

Padvarininkų km. (Kvė
darnos v.) policininkui už
čiupus bravarą, savininkas 
R. net nenorėjo įduoti. Bet 
bravaras vistiek buvo likvi
duotas, o savininkui dar gali 
tekti už pasipriešinimą.

Kaikas gailisi to be pasi
gailėjimo naikinamo “skys
timėlio”, bet dauguma 
džiaugiasi ir dėkoja polici
jai už pastangas.

KALĖJIMO TARNAUTO-1 
JAS SU KALINIAIS UŽ-'

PUOLĖ ŪKININKĄ.
Alsėdžių valsč. Pager- 

mončio kaimo ūkininkas 
Stasys Miliauskas, kuris yra 

I Telšių kalėjimo tarnautojas, 
su dviem kaliniais nuėjo į sa
vo kaimyno Juozo Jonavi- 
čiaus apartą dirvą ir sava
rankiškai pradėjo sau kaž
kokį nesamą kelią taisytis, j juos grobį susineša. Be to, 
Juozas Jonavičius, tai pama- j sugadino, sukapojo daug
tęs, užprotestavo. Stasys Mi
liauskas ne tik nepaklausė, 
bet dar sušuko savo kali
niams, kad pultų Juozą Jo- 
navičių ir jį primuštų. Ir tik
rai Juozas Jonavičius buvo 
sumuštas. Pas taikos teisė
ją jau ir byla iškelta.

ŠIŲ METŲ DERLIUS LIE
TUVOJE

Rugių derlius Lietuvoje šį 
met apskaitomas į 350,000 
tonų; žieminių kviečių, 60,- 
000 tonų; miežių, 200,000; 
avižų, 400,000; žirnių, 85,- 
000; sėmenų, 25,000; bul
vių, 2,000,000 tonų.

Palyginus su pereitų metų 
derlium, šįmet daugiau už
derėjo kviečių, miežių, žir
nių ir bulvių; bet mažiau ra
gių (apie 25 nuošimčius ma
žiau) linų ir sėmenų.

Kitų javų busią apie tiek 
pat, kiek buvo pernai.

PLĖŠIA SODUS.
Pavarėnų kaime, Piva

šiūnų valsčiaus, nakties lai
ku nežinomi piktadariai įsi
veržė į ūkininko Antano

DABOKLĖJE PASIKORĖ 
AREŠTUOTASIS.

Žagarėje laike įvykusios 
žemės ūkio parodos buvo a- 
reštuotas ir uždarytas į da
boklę pil. Stasys Valys, ku
ris neblaiviame stovyje už
kabinėjo gatvėje žmones ir 
triukšmavo. Po kiek laiko, 
atidarius daboklę, areštuota
sis Valys rastas pasikoręs 
ant langelio grotų, prie ku
rių prisirišo savo kaklaraiš
tį.

Pakaruoklio atgaivinti ne
pavyko.

dzukus užplūdo 
žiurkes.

Jos piauna net vištas.
Liškevos valsčiaus apy

linkėje, Alytaus apskr., pri
viso daug žiurkių, kurios pri
daro ūkininkams daug nuo
stolių. Žiurkės pradėjo piau- 
ti vištas, ypač jaunus viščiu
kus, ančiukus, žąsiukus. Jos 
išsikasa didelius urvus ir į

JAUNOS AMERIKIETES 
SUDEGINO ŪKĮ.

Gindvylių kaiman, Obe
lių valsčiuje, atvažiavo į sve
čius vienas amerikietis su 
šeimyna. Dvi mažos ameri
kiečio mergaitės su degančia 
balana užlipo ant aukšto pa
sižiūrėti kačiukų. Bešviesda- 
mos uždegė linus ir taip gai
sras urnai išsiplėtė, kad iš vi
daus nieko nesuspėjo išneš
ti. Be ko kita sudegė 40,- 
000 litų pmigų.

KIAULE SUDRASKĖ 
‘ SENUTĘ.

Melninkų

drabužių, o kartais į urvą 
nusitempia ir kokį kumpį ar 
lašinių puspaltį. Ūkininkai 
prieš šį žiurkių antplūdį ne
pajėgia kovoti ir leidžia 
joms naikint savo turtą. Rei
kėtų kokia nors kova pradė
ti, nes jos netik nuostolių pri
daro, naikindamos žmonių 
turtą, bet ir sveikatai gali 
pavojaus sudaryti— užnešti 
užkrečiamų ligų. Dzūkas I

vardu nupirko Šlaveitų dva
ro centrą. Visas ūkis su do
kumentų surašymu kainavo 
85,000 litų. Dokumentus da
rė pas Kretingos notarą p. 
Kentrą ir vyr. notaras Kau
ne patvirtino. Nupirkęs buvo 
tikras, kad įgijo nuosavybę, 
kurios niekas iš jo neatims. 
Jokių abejonių neturėjo, nes 
dokumentus darė pas nota
rą. Amerikoje žinantieji sa
kė, jei dokumentus vyr. no
taras užtvirtina, tai pirki
mas tikras, nes esą “Dievas 
danguje, o notaras žemėje.”

Pasirodo, kad tie “filoso
fiški” žodžiai gyvenime ne
pritaikomi. Šlaveitų dva
ras kadaise priklausė p. 
Paulauskui, kuris, rodos, 
1921 m. pardavė p. Šopagai. 

! Dokumentai kaip reikia pa
daryti pas notarą, patvirtin-

prieš Šopagą bylą, nori atim
ti Šlaveitų. dvarą. Bylą 
sprendė Šiaulių apygardos 
teismas ir nusprendė p. Vai
neikienės naudai. Teisme 
buvo įrodinėta kad p. Pau
lauskas buvęs nepilno proto. 
Tą faktą konstatavo d-ras 
Blažys. Pagal teismo spren
dimą, Šopaga Šlaveitų dva
rą turi atiduoti p. Paulaus
kaitei—Vaineikienei. Ka
dangi dvaro centrą iš Šopa- 
gos dabar yra nupirkęs auk
ščiau paminėtas amerikietis 
Nuorašas, tai ir šis privalo 
pečių pabučiavęs, už sutau
pytus dolerius teisėtai įsigy
tą ūkį apleisti. Tiesa šis savo 
įmokėtas sumas gali ieškoti 
iš Šopagos, bet ką iš jo ims, 
kad, sako, turi tik vyžas. 
Žmogus susirūpinęs. Maty
damas, kad Šopaga teismo 
bylą pralošė, nepasitikėda
mas dokumentų tvirtumu, 
Volteris Nuorašas stojo Šo
pagos pusėn, bylą perkėlė į 
vyriausią tribunolą, pasam
dė advokatus prof. Leoną ir 
d-rą Raulinaitį, kurių parei
ga bus išaiškinti, ar piliečiai 
darydami pirkimo—parda
vimo dokumentus gali nota
rų autoritetu pasitikėt, ar ne.

Levanių vienkiemy, Šir
vintų valsčiuje, savo bute 
pro langą buvo nušautas J. 
Jasiukaitis. Daromi žygiai 
piktadariams surasti.

NEMUNO IR NERIO 
KRANTAI NEBUS 

STIPRINAME
Iš Susisiekimo ministeri— 

jos teko sužinoti, kad Nemu
no ir Neric santakoje tų upių 
krantai nebus stiprinami, o 
bus tik tiek tvarkoma, kad 
Kaunui negręstų potvynio 
pavojus. Krantų stiprinti ne- j 
siimama todėl, kad į tą dar-, 
bą reikia įdėti didelius kapi
talus.

SUGAUTAS ŽMOGŽU
DYS IR PLĖŠIKAS.

Rokiškis. Policijos pastan
gomis sugautas žmogžudys 
Kiškis, kuris rugsėjo m. 27 
d. Palušnių kaime nudurė A. 
Bružą ir du jaunuoliu sun
kiai sužalojo. Policijai su-t 
imant, Kiškis neparodė jo
kio susijaudinimo. Taip pat 
suimtas plėšikas I. Tripano- 
vas, kuris buvo pabėgęs iš 
Rokiškio pirties. T. bandė 
policijai priešintis. Blogos 
valios žmonės nepatenkinti, 
kad rokiškiečiai turi bendrą 
policiją.

Strendieglis?—šis jums 
pagelbės

Aštrus "reumatiškęs” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali pasu- 
judinti be skausmo. Koks neti
kėtas laimikas yra Slcan’s Lini- 
ment!

Sloan’s sveikas karštis kaitina 
k^kaip saules šviesa. Tuoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jj vartoja dėl reumatiScų 
skaudėjimų. Gauk šviežią bonką 
Šiądien—35 centai.

LinimentSLOAN'S

SVEIKATA
tat mnvTfa viznrAT.

Graževičiaus sodą, kuris yra Sakių valsč
įsnomuotas vienam žydeliui. km > kiaulė (gu mažais par. 
Nors sodo sargas ir savmin- šiukais) užpuolė ir smarkiai 
kas į užpuolikus šaudė, bet apkandžiojo 57 metų senutę, 
jie akmenimis ir kitais įran- jęUrj atvežta į Šakiu ligoninę 
kiais buvo priversti iš bude- - - - « . .-r °
lės pabėgti ir pasislėpti grį- ___________
čioj. Tada užpuolikai pa-* NUSIŽUDĖ DVARO 
grobė apie kelis centnerius VEŽĖJAS
vaisių ir paspruko. Eina tar-; Vilkaviškio v. Paražnių 

* ’ dv. vežėjas Juozas Steponai
tis dažnai sakydavo nusižu- 
dysiąs. Pamotė rado jį negy
vą karklyne. Pagalbos nebu
vo galima suteikti. Pasikorė 
plonu karklu. Dėl ko nusi
žudė—neaišku.

nuo žaizdų pasimirė.

SAUGOKITĖS KO
SULIO IR ŠALČIO, 
KURIS UŽSITĘSIA
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo- 
mufeion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikališkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo liga apimtą odą 
ir sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokių 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrą veikimą su 
kvėpavimu. Jis yra labai geras dėl 
sutvirtinimo visos sistemos po blogo 
šalčio ar “flu”. Pinigus sugrąžiname 
jeigu jūsų kosulio ar šalčio nepalen
gvintų vartojant jį taip, kaip nuro
dyta. Klauskit pas jūsų aptiekorių.

(apg.)

KAUNE ĮREGISTRUOTA 
317 BEDARBIŲ.

Darbo biržoje per rugsėjo 
mėn. buvo užsiregistravę vi
so 317 bedarbių, iš jų 23 vy
rai ir 294 moterys. Pareika
lavimu darban (skaitant ir 
dviejų valandų darbą) buvo 
vyrams 55, moterims 453. 
Ilgesniam darbui, pav. lauko 
darbams, pasiųsta 5 vyrai ir 
140 moterų.

TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra paiaatindg žtatoa S tatai- 
jos, Fiziologijos ir HygitMa.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo ta
no mechanizmą ir tokių dalyką, kokią pirma ne
žinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina 92M.

KELEIVIS
2S3 Broadtvay, So. Boston, Mase.

>•

Ehlmrsijos 
lipyki* iš New Yorko

S. “DROTTNINGHOLM" 
Gruodžio 2 d. š. m.

S.

M. L. “GRIPSHOI.M- 
Gruodžio 8 d. š. m. 
Pareikalaukite specialių

Kalėdinių cirkuliorių. 
Informaciją ir Laivakorčių kreip- 

kitės paa savo agentą arba į 
SWEDI8R AMERICAN UNR 

10 Statė St., Boston. M ass.

G. v • •reiciausi
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu S Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg-6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS J LIETUVĄ 
Specialia trukia iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresinis laivu 
COLUMBUS 
Sumažintos trečios klesos kai
nos i abi pusi dabar galėję.
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba
252 BOYLSTON ST.

BOSTON
BBBMANLLOTD

i !
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, • 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 receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

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

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

Užsirašykite “Margutj" 8 mėn. už 1100, tuomet gausite “Namų 
Daktarą" ir gi už $1.00. Siųskite money orderius arba da doleriu pa* 
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS," 2437 W. C9*th Street, CHICAGO, ILL.
Atskirai perkant, “Namų DakUras" tvirtuose apdaruose kainuoja 

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

“MARGUTIS" yra muzikos, dainų ir juoku minusinis žurnalas sa 
gaidomis ir paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 
kainuoja $1.50. Be “Margučio” nėra linksmumo namaoee. “Margu
tis yra vienintėlis dainų sa gaidoms žurnalas, visam lietuviškam



KELEIVIS

Į Vietinės ŽiniosĮ
ČEIKUS BIMBININKŲ į Sovietų valdžia iš Rusijos 

atsiuntė 50 savo studentų Į 
Ameriką mokytis Įvairiose 
“buržuazinėse” mokyklose, 
kurių 16 randasi M. I. T., 6 
Harvarde, o kiti kitose kole
gijose, bet nei vienas pas 

“prof.” Bimbą ’ Na, o bimbi
ninkai šturmuoja, kam ko- 
munistų vaikas eina mokytis 
aukštesnių mokslų? Rep.

ŽABANGUOSE.
Vo* neprarado savo namo; 

išmestas iš Komunistų 
X Partijos.

Ant rytojaus po Šolomsko 
prakalbų, So. Bostono lietu
viški bimbininkai turėjo, sa
vo kokusą, kuriame dalyva
vo tik Bimbos šalininkai. 
Šiame kokuse išdirbta vė
liausi planai, kaip su “rene
gatais” (pruseikiniais) ko
voti, kaip žvejoti “Laisvei” 
prenumeratas ir užgirta iš
metimas iš Kom. Partijos 
Čeikaus.

Aš kaipo senas Bimbos 
pritarėjas, turėjau dalyvauti 
šiame kokuse, o kiti musų 
draugai, kurie nužiuremi 
kaipo pruseikiniai ir nepa
geidaujamieji— nebuvo vi
sai kviečiami. Nepageidau
jamais dabar skaitomi to
kie kaip Rimkus, Januška, 
Čeikus, Barčiai ir kiti.
Buvo priverstas užstatyti 

namus.
Čeikus tapo išmestas iš 

Komunistų Partijos už tai, 
kad jis paspruko iš bimbi- 
ninkų žabangų, atsisakyda
mas antru sykiu užstatyti 
savo namus už suareštuotą 
Lawrence’o streikierių agi
tatorių Murdocką. Kuomet 
Murdock’as pirmu sykiu bu
vo areštuotas, bimbininkai 
Įsakė čeikui užstatyti už jį 
savo namus kaipo kauciją. 
Bijodamas prarasti nuosa
vybės Čeikus ir ypač Čeikie- 
nė nenorėjo pildyti šio bim- 
bininkų “ukazo”, vienok 
po griežtų reikalavimų ir 
grąsinimų, jie buvo priversti 
pasiduoti. Tas labai atsilie
pė į Čeikaus šeimyninę nuo
taiką ir padarė jiems daug 
rūpesčio, ypač vėliau, kuo
met Murdockas po “išbilavi- 
mui” buvo kur tai dingęs. 
Prieita prie to, kad namas 
jau buvo pagarsintas laikra
ščiuose pardavimui.

Po kiek laiko, Murdockas 
tačiau tampa pagautas ir 
vėl areštuotas. Ir vėl reika
linga kaucija. Bimbininkai 
antru sykiu griežtai reika
lauja, kad Čeikus vėl užsta
tytų savo namus, bet dabar 
jie gauna atsakymą: “noth- 
ing doing”— Į bimbininkų 
žabangus antru sykiu Čeikus 
jau neina ir namo neužsta- 
to. “Mes tavę išmesim iš 
partijos už tai”— pagrąsin- 
ta Čeikui, o šis tuojaus at
kerta : “Mėšit, ar nemesit,— 
aš jau pats išėjau iš jūsų tos 
partijos ir daugiau nenoriu 
nieko bendro su jumis turė
ti.” Už tai jį kokusas dabar 
pasmerkė ir užgyrė jo “iš
metimą”.

Januška buvo “next”.
Kuomet Čeikus atsisakė 

užstatyt savo namus, bimbi
ninkai nusprendė kreiptis 
prie Januškos, nes ir šis turi 
gana aukštos vertės nuosa
vybę. Januškai tokie “išbila- 
vimai” jau pražudė kelioliką 
šimtų dolerių, todėl šis pa
jutęs dalyką pradėjo slaps
tytis. Kada tik komitetas at
ėjo Į Januškos namus, vis 
nerasdavo jo. Sakoma, Ja
nuška tą sąvaitę nepareida7 
vo namo, arba buvo kur gi
liai, “klazete” pasislėpęs. Už 
tai dabar jam gręsia Čei
kaus likimas.

Priešingi mokslui.
Bimbininkai ant Čeikų a- 

kies neturi dar ir už tai. kad

I

SLA. Apskričio konferenci
joj tareiliniams užduotas 

smūgis.
South Bostono tareilinių 

SLA. patriotų tarpe vieš
patauja didelis nusiminimas, 
ries bėgyje vienos sąvaitės 
jie gavo du nepakeliamu 
smūgių. Skaitėm laikraš
čiuose, kad Conn. Apskričio 
konferencijoj Tareila, kurs 
kandidatuoja i SLA. iždi
ninkus, buvo išmestas iš Ap
skričio pirmininkų netik jau 
dėlto, kad gyvendamas De- 
venio name ir draugauda
mas su juomi nepersergėjo 
SLA. centro, kad S25,000.00 
paskola buve duota ant lau
žo neverto nei pusės tos su
mos, bet taipgi ir dėlto, kad 
>20,000.00 buvo duota Ta- 
reilos bendrui, to Apskričio 
sekretoriui, Makoveckui, ant 
namo kuri Sus. turėjo pasi
imti. o dabar pagaliausiai 
Tareila praganė to Apskri
čio suvirš §12,000.00, ku
riuos nusinešė kitas Tareilos 
draugas, to apskričio iždi
ninkas ir dabartinio SLA. 
vice-prezidento brolis, Mi
kalauskas. Dabar štai spalių 
25 d. buvo Mass. Apskričio 
konferencija. Ši apskriti 
taipgi buvo užvaldę Tareilos 
šalininkai. Vienas jo rėmėjų 

net 
Bet 

Kaz- 
virši-

o. Kazmauskas. buvo 
Apskričio viršininku, 
štai konferencija p. 
mauską iš Apskričio 
ninku prašalino, o jo vieton 
išrinko adv. Bagočių! Aps
kritis taipgi rekomendavo Į 
kandidatus ateinantiems S. 
L.A. rinkimams i preziden
tus Grinių ir adv. Bagočių. 
(Gegužis gavo vos 5 balsus, 
o Bačiunas, nei vieno): Į 
sekretorius Jurgeliutę ir Vi
jiką, o Į iždininkus Gugis to
li pralenkė fašistų peršamą 
ex-karčiamninką Tareilą.

Reporteris Q.

LAIKRODININKAS 
P. VALUKONIS 

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

389 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

SVARBU AUTOMO
BILISTAMS.

Mes taisome visokius automobilius 
’r pentiname. Tunme vėliausios ma
tos mašinas, taipgi turime valdžios 
eidimą inspektinti šviesas ir brekus. 
Parduodam India Taierus. gvarantuo- 
iamus nuo 15,(MM) iki 20.000 myliu. 
Užlaikome batterias. Soconv gazą ir 
ilieją. Jeigu norite gerą patarnavimą 
už žemą kainą, atvažiuokite persitik
rinti. Visi musą patarnavimu busite 
patenkinti. Turime vietas pastatymui 
lutomobilių už numažintą kainą. Mes 
1 uodą m pa'arnavimą 24 valandas i 

dieną. Išaliejuojam ir numazgojame 
automobilius.

broadway gaicage 
541 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. So. Boston 1370.

Garadžiaus vedėjas Steponas Janeliu- 
nas visiems maloniai patarnaus.

įi Labai mizernos bimbininkų Į 
prakalbos. !

Šiomis dienomis So. Bos-į 
tone Įvyko vietinių bolševi-Į 
kų surengtos D. M. Šoloms- 
kui prakalbos, kurios paro
dė, kad Bimbos autoritetas 
čionai visiškai susmukęs. 
Žmonių susirinko mažai ir 
tie patys gailėjosi atėję, nes 
Šolomskas kaipo kalbėtojas 
vra prasčiausias iš visų ko
kius bolševikai iki šiol ture- ’ 
Įo. Iš išvaizdos jis irgi—nei 
vyras, nei boba. Labai pana
šus i lenkišką fašistą. Gal 
jis ir yra koks “proše-panų” 
ainvs. Kalbėjo jis be te
mos, tartum giedodamas tą 
“be pradžios ir galo dainą.” 
Bandė nabagas aiškinti A- 
merikos blogybes, bet nemo
kėdamas išsireikšti, vis 
graibėsi už Sovietų Rusijos. 
Ir taip vis kartojo tą patį iki 
klausytojai pradėjo žiovaut, 
įerimauti ir juokus krėsti.

Muzikalis programas, ku 
t i išpildė vietinis bolševikų 
choras ir kai kurie jo “solis
tai”, išėjo nei kiek negeriau 
už prakalbas.

Buvo kolekta. Mat, bolše
vikai kaip kunigai—be aukų 
nei žingsnio. Surinko tik 
keletą dolerių, kas nei ren
gimo lėšų nepadengia. Reiš
kia, nuo šių prakalbų Bim
bai neliko nei ant silkės.

Aną dien čia lankėsi kitas 
Bimbos adjutantas. “Lais
vės” dženitorius Buknys. Jis 
bandė turėti reikalą su biz
nieriais, siulydams garsintis 
“Laisvės” kalendoriuje. Na
bagas turėjo išvažiuoti nie
ko nepešęs, nes ne tik biz
nieriai jo neparėmė, bet ir 
patys tavoriščiai “neturėjo 
laiko” ji pavedžioti.

Biznieriai neremia bolše
vikų. nes jų “Laisvė” biznie
rius biauriausiai išniekina, 
dažnai vadindama niekšais 
tuos žmones, kurie užsideda 
koki bizni. Bolševikams 
biznieriai tik tada reikalin
gi. kuomet norima iš jų pa
sipinigauti. o kaip reikia ką 
pirkt, jie greičiau nueina pas 
žydus. Tad nenuostabu, kad 
biznieriai nenori nieko ben
dro turėti su bimbininkais.
Nematytas Dalykas Bostone.

Garsus rusiškas veikalas 
Yašcs Yušnio “The Blue 
Bird” (Mėlynas Paukštis) 
bus perstatomas Symphoni- 
Įos Salėje, Bostone, Spalių 
31 d., kaip 2:30 po pietų ir 
8:30 vakare.

Čigonų Choras suside
dantis iš 50 gabių daininin
kų, šokikai, aktoriai ir dide
lė orkestrą, pasekmingai ap
važiavę Europos šalis ir Pie
tų Ameriką, dabar atvažia
vo Į Bostoną ir pateiks ne
paprastai gražų programą.

Kadangi tokie perstaty
mai Bostone yra retenybė, 
todėl patartina tikietus Įsi
gyt iš anksto. Reporteri*.

ta

HALLOWEEN ŠOKIAI
Rengia Gabijos Choras. Subateįe.
SPALIŲ-OCT. 31. 1831

Prasidės nuo 8 vakar*
LIETUVIŲ SALĖJE

V ampas E ir Siher Su So. Best ase 
Griež D1RVEL1O ORKESTRĄ ii Worceoteri».

Šokiai su Kostiumais, tęsis iki vėlumos. Gabijos šokiai visuomet 
būna linksmus, ši karta taipgi bus daug smagumo. Malonėkite visi 
dalyvauti. GABIJA.

PARSIDUODA PEČIUS
Geras “combination” pečius, kūri

namas anęrlimis arba gazu. Tikrai 
puikus bargenas, už žemą kainą. Pa
šaukit vakarais pj 6:30. (46)

Telefonas Arlington 2244-M

KSSSK=S=3=±===3SX

Sudegė legionierių Usdas.

Šio nedėldienio rytą apie 
3 vai., sudegė M. J. Perkins 
Post legionierių svetainė So. 
Bostone. Manoma, jog ugnis 
kilo nuo neatsargiai numes
to degančio cigareto. Nuos
toliai siekia apie $15,000

YAŠOS YUŠNIO 
GARSUS RUSIŠKAS VEIKALAS 

“THE BLUE BIRD”
(Mėlynas F aukštis)

Žymiausias Europos Teatrališkas Perstatyipas.
ČIGONŲ CHORAS SUSIDEDA 15 50 YPATŲ

Orkestrą, Rusiški Šokiai ir Kaimiečių Dainos.

Sukatoje, ji Spaliu-October, 1931
Du Perstatymai: 2:30 po pietų; 8:30 vakare. 

SYMPHONY SALĖJE
251 Huntington Avė. Bostone

Tikietai populiare kaina, parsiduoda jau dabar Symphony Salėje.
Tikietus patartina gaut iš anksto.

Pavykę biznierių šokiai.
Pereitą seredą. Lietuvių 

svetainėj,. Įvyko naujosios 
musų biznierių ir profesio
nalų d-jos pramoga“padžia- 
mų šokiai”. Jaunimo susi
rinko gana didelis būrys ir 
visi turėjo gerą laiką. Se
kantis parengimas kaip gir
dėjau, bus lapkričio mėnesy, 
dain. F. Stankūnui rengia
mas koncertas.

JUBILIEJINĖ ŠVENTE.
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 

1 d. ryte, kalbės Lietuvių M. 
Žinyčioje, d-ras A. F. Rei- 
mer ir d-ras E. EIliot, supe
rintendentai metodistų or
ganizacijų.

Vakare 6:45 vai. Įvyks 
banketas kurio reikšmė yra 
sukaktuvės septynių metu 
žinyčios gyvavimo. Turėsim 
geią pi ogiaiiią. uaii-
ketan 50 centų dideliems ir 
25c vaikams. Prašome daly
vauti.

Apsivedė Julia Alksniniutė.
Pereitą nedėldienj apsive

dė p-lė Julia Alksniniutė, iš 
Montellos, su Antanu De 
Molles iš Avon, Mass. Ves
tuvės buvo Alksniniutės tė
vų namuose, kuriose buvo 
privažiavę daugybė svečių 
iš apielinkės ir net iš Con- 
neetieut. Alksniniutė plačiai 
buvo žinoma monteliečių 
tarpe ir ji dirbo Douglas če- 
verykų fabrike. Jaunave
džiams linkėtina daug lai
mės. e Rep.

iTaTkoš
Visokios rūšies, supiaustytas ar ne- 
pi aust y tas, pristatome į Montelto, 
Brocktoną, Bostoną ir apielinkę pi
giausia kaina.

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

A. STONKUS
Spr:ng Street, Holbrook. Mass.

Telefonas Brockton 7852

Telefonas: L’niversity 4698

KLUMPA, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

944 MASSACHUSETTS AVĖ 
(Arti Centrai skvero) 

Cambridge, Mass,
Ofiso valandos: 

nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

"T" ■ ' 11 '

LIETUVIŠKA 
BUČERNE

Užlaikome geriausi* tovnra ir 
parduodame pigiausia kains. M*- 
sos visuomet šviežios.
Pigiai Švieži* diego—Chop Soey. 

China Boy Soy Sasee 
Lietuviški skilandžiai ir eta.

Visokį tavorą pas mos galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
8TBAND CASH MARKET 

121 BBOADWAY. 80, BOSTON.
TsMoms: «•- Bari—

KOLSTER

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikomo visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir Dieiių iš Lietuvos. Musų 
aptiektoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STRKNT, 

Kampas Broadvay, 
SO- BOSTON, MARŠ.

T et So. Boston 2629, 2122 ir 2799.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras BALABAN
^GYDYTOJAS Iš RUSUOS

392 BROADVAY
SO. BOSTON, MASS.

ir

liet 
ant 
tik

Bay View Motor
Peter TreHakaa ir Jm Ka**taa* 

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

TaiM visokias aatMasUVa* 
gersi patarnsaj*.
Agentara Studebaker ir Knfcfofe 

Reikale kreipkite* ir norit 
patenkinantį patarnavim*.

ParJaviMo vieta:
549 E BROADWAT

Taisymo vieta:
1 HAMUN STREET, 

kampas E Bgk* 8M,
SOUTH BOSTON. MASE

PARKNAY AUTO 
SERVICE
tad FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisynm 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 VAITAmS
415 Oid Colony Ave^

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston 9777.

r

t 
i 
»

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

J. L. PAŽAKARNIS, O. D.
447 Broadoay, So. Bastau. Ma

TeL Uriversity 94*6 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENT1ST* 
VALANDOS: 9-C ir 7-9.

67S Ma***chu*ett* Ave^ 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

priskirta 
atitiesinu

tiakanu-

Į

Dr. J. C. Landžuu 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADNAY, 

SO BOSTON, MAS8. 
Telefonas So. Bastos 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui aaa 
X-Rsy; Odos ir Pisučių Egi 
Ukra-vislatisius spindulius.

2—4 ir 7-

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Dora visas Išgaliąs ^Mtomeotos 

S17 B STBEBT, 
(Kampas Bcaadvay) 

8OUTH BOSTON. MASS.
TsMsom: Sootk Bsstos 2722 

Naam: Talbot 2474.

OPTOMETRISTAS

DR. J. MARCUS 
» MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptą ir kromšką ligą 
OMterą ir vyry, kraujo ir 

Elektriką ir 606 gydoi 
jei reikalas.

2*1 Baaover St, Bestos,
Tel.: Richmond 0668, Gar. 5437. 

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

DAKTARAS

KKTRA L
lietuviška aptieka 
Jūsų Senaa Aptiekorius toj paHsj 
vietoj per pastaruosius 26 meto* 
ir nėra sąryžy »u bite kita aptinka. 
Visados Šviežios Šaknys ii Lieta- 

ir svieziss immd
galima faot f

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pat
199 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Riehssond 168*

atdara 
iki 10

tai so.
SOUTH BOSTON 
HARDWARE CO.

Joites Klimas— savininkas. 
379 BROA1NVAY 

SO. BOSTON. MASS.

TYPEWR1TERIAI
Brukuojamos mašinėles visokių rūšių.
Ir visokis 
spaudos 

ntimografc 
ir rašto 
patarna
vimas.

jų sūnūs eina aukštesni mok- (3,5 E st- Pne Broa<,way«***’ Bostone
t • i » i » 

KLAUSKITE KAINOS }
Jei reikia ir išpopieriuoju. •

Gausite gerą darbą ir pigiai. , 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)' 

11 Ticknor St„ Sa. Boston. Mass t 
Tel. So. Boston 1396-M. J

ModeltKčO, se»-n 
tvbes—$59.50 

with tuoes.

IŠTOBULINTAS
PRIIMTUVAS.

Tai nėra koks naujas Radio... 
tai yra Kolsteris. Ištobulintas 
aukščiausio laipsnio perimutvas,
rai parinktiniausio tobulumo garso ir 
gerumo. J; atstovauja Mackay Radio 
ir Telegrafo Kompanija, Keturi mo
deliai su pastebėtinai gražiais kabi
netais, $69.50 iki 149.50 su tūbomis. 
Parduodame ir ant lengvu išmokė
jimų. Užeikite pasiklausyt jo malo
naus balso.

R. M. ŽIDŽIUNAS

i*ttf«Ho SRlvMtv pvi 
didžio, apielMįndrię 
kukuot ut vM* Mrir

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

z
SC X

S* 
r>slą “bui'žuazinėse” mokyk

lose, o ne pas “profesorių” 
Bimbą. Priekabiaujama, 
kam čeikų sūnūs užbaigęs 
Tafts kolegiją Įstojo Į M. I. 
T. (Mass. Institute of Tech- 
nology). Esą, gero komunis
to vaikas taip neprivalo da
ryti. Ar gi tai ne sorkės?

| Jei Nori Nupentyt 
\Ar Pataisyt Namą
♦
»

♦
»

FARMOS-NAMA1 
BIZNIAI

KARMA. 27 AKRAI žemės.su nau-| 
ju namu C-iu kambariu su vonia, 
skalbynėms, šiltu vandeniu, elektros 
šviesoms ir telefonu, didelė barnė, 
praradžius, vištininkai ir kiti budinkai; 
visokią vaisiniu medžią sotinas; prie 
gero kelio ir tiktai 1 mylia į miestą. 
Kaina tiktai $5,500, su vienu arkliu ir 
karve ir keletą vištą. I

SOUTH BOSTONE ARTI BROAD- 
WAY. tik už $1000 galima pirkti tri
jų šeimyną namas, 11 kamtarią su 
elektros šviesoms, gasu, ir atskirais 
kiekvienai šeimynai toiletais, taipgi 
dideliu daržu. Rendos r.eša $48 mėne
sy. Tokį bargeną retai galima gaut.

KRAUTUVĖ MODERNIŠKA, pa
čiame centre South Bostone, parduo
dama mėsa ir visokį kiti valgomi 
daiktai, gerai įtaisyta su elektros šal
dytuvu (refrigerator); biznio $600 sa
vaitėj. Dėl geros priežasties parsi- 
duoaJ tik už $2,700.

Turime dideli pasirinkimą įvairią 
farmą, namą ir biznių ant pardavi
mo; taipgi mainome namus ant far
mą, farmas ant namą, biznius ant ki
tokią nuosavybių. Platesnių informa
ciją kreipkitės ypatiškai, telefonu, 
arba laišku.

J. BALUšAITIS. Agentas 
BOSTON REALTY TRUST 

317 E Street. prie Broadvvay 
So. Boston. Mass.

Telefonas South Boston 2732

LTTHUAMAN 
FURNITURECO

PERKRAUSTOME | ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS.

Už kiekvieni daiktą įvarantnojam.
326 W. BROADWAY 

so. boston, mass.
Telefena*: So. Boston 46IS-VV. 

Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI

“KELEIVIS”
253 BROADWAT

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

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

tik susitaru*.

Seredomls iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” narna.

251 BROADVAY, tarp C ir D lt 
SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgą*

Valandos: 19—2; •
Sekmsdiesisio: 19—12.

3421 So. Habtod Stauk 
CHICAGO, ILL 

TatBoulmrd M53

%25c5%25beem%25c4%2597s.su

