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VOKIETIJOJ IŠRINKTAS 
NAUJAS PARLAMENTAS

FAŠISTAI DIDŽIUMOS 
NEGAVO.

Vyriausybė galės būt suda
ryta tiktai kelioms partijoms 

susidėjus koalicijon.

Galų gale triukšminga ir 
kruvina rinkimų kova Vo
kietijoje pasibaigė. Rin
kimai įvyko pereitą ne
dėldienį. Hitlerio vado
vaujami fašistai labai apsi
vylė. Jie tikėjosi sušluoti vi
sus balsus, paimti valdžią į 
savo rankas, apskelbti dik
tatūrą, panaikinti respubli
ką ir vėl pastatyti kaizerį.

Bet Vokietijos liaudis ši
tam užsimojimui nepritarė. 
Nors fašistai pravedė savo 
kandidatų daug, tečiaus di
džiumos jie neturi ir vieni 
patys vyriausybės negalės 
sudaryti. Taigi jiems prisiei
na dabar jieškoti talkinin
kų, su kuriais jie galėtų susi
dėti koalicijon. Nors iki šiol 
jie skelbėsi griežtais koalici
jos priešais.bet kitokios išei
ties jiems dabar nelieka. Su 
kuo jie dėsis, da nežinia.

Naujas Reichstago sąsta
tas bus toks:

Hitlerio fašistų, 229. 
Vokiečių tautininkų, 37. 
Liaudies partijos, 7. 
Ekonominės partijos, 2. 
Ūkininkų partijos, 1. 
Žemdirbių vienybės, 1. 
Valstiečių sąjungos, 2. 
Centro (klerikalų), 75. 
Bavariečių, 21. 
Socialdemokratų, 132. 
Komunistų, 89.
Balsų šitos partijos gavo 

štai po kiek:
Fašistai, 13,732,000. 
Socialdemokrat., 7,950,000 
Komunistai, 5,277,000. 
Liaudies partija, 436,000. 
Krikšč. socialai, 362,000. 
Centras, 4,600,000. 
Bavariečiai, 1,180,000.

Išviso atstovų į Reichsta
gą išrinkta 604. Didžiumai 
reikia 303 baisų, šitiek ne
turi nei viena partija.

Kas Nušovė Du Cari- 
stu New Yorke?

Juos rado su peršautomis 
galvomis ir užlipintomis 

lupomis.
New Yorke nuošalioj vie

toj šalia kelio buvo rasti nu
šauti du vyrai. Abiem kulip
kos suvalytos į galvas ir net 

i plaukai apsvilinti. Iš to 
'sprendžiama, kad jie buvo 
; išvežti “ant raido” ir auto- 
i mobiliuje nušauti, o paskui 
išmesti. Abiem buvo užlip
dytos lupos limpamu kaspi
nu. Iš pradžių buvo mano
ma, kad tai gengsterių dar
bas.

Vėliaus tačiau išėjo aikš
tėn, kad nušautieji yra Rusi
jos monarchistai, kurie dar
bavosi už atstatymą Roma
novų dinastijos Rusi jo j. Vie
nas jų vadinosi Kovtun, bet 
antro pavardė tikrai da ne
nustatyta. Kovtun buvęs uk
rainiečių kontrevoliucionie- 
rių organizacijos “Dniepro 
Kliubo”, vadas. Taigi susi
darė nuožiūra ant komunis
tų. Sakoma, kad detektivai 
dabar šnipinėja tarp New 
Yorko komunistų, norėdami 
surasti užmušėjus.

Hooveris Meluoja, 
Sako Waters.

Išmušęs iš Washingtono 
alkanus veteranus nuodin
gais gazais, durtuvais ir 
liepsnomis, prezident. Hoo
veris pradėjo teisintis, kad 
jis buvęs priverstas tokių 
priemonių imtis, nes vetera
nų vardu prisidengę Wa- 
shingtoną buvę užplūdę ko
munistai ir “kitokie krimi
nalistai”, kurie su vetera
nais nieko bendra neturį.

Bet veteranų vadas Wa- 
ters dabar išleido praneši
mą, sakydamas, kad Hoove
ris meluoja. Mes tyčia pati
krinom “bonų armiją”, sa
ko Waters, ir atradom, kad 
kiekvienas jos naiys yra ka
ro veteranas ir turi su savim 
dokumentus.

Visa atsakomybė už krau
jo praliejimą Washingtone 
krinta ant Hooverio, sako 
Waters.

UŽMUŠTAS LIETUVIS 
VETERANAS

Paveikslas iš ‘Boston American".

Vincas Juška. 37 metų lietu
vis, kuris su kitais veteranais 
buvo nuvykęs iš Chicagos i 
Washingtoną reikalauti iš val
džios pašalpos. 28 liepos buvo 
tenai policijos nušautas. Jis tapo 
palaidotas Arlingtono kapinėse. 
Washingtone, šalia “nežinomo
jo kareivio” kapo.

šį antradieni mirė ir antras 
veteranas, Eric Carlson. kuri 
VVashingtono policija buvo per
šovus tą pačią dieną.

Washingtone Tikras Karas; 
Veteranų Armija Sumušta

Ckicagoj Nušautas 
A. Kačinskas.

Savo namuose po nume
riu 2939 W. Pershing Rd.,
Chicagoje, buvo rastas aną

dien nušautas Antanas Ka-
ičinskas. Policija užtai kalti- (POUClja MelUOJŪ, ŠU- 
i na jo moterį Petronėlę ir' ko FosteriS.
burdingierį Mykolą Širmą. Į --------
Abudu suimti. Burdingieris Ji buvo paskelbus, kad ko- 
jau prisipažinęs prie kaltės,1 munistai griauja bankus.

LIETUVIS VETERANAS 
UŽMUŠTAS! 65 KITI

SUŽEISTI.

Prieš buvusius kareivius 
Hooveris pavartojo durtu

vus, bombas, tankus 
ir ugnį.

Pereitą sąvaitę Washing-

tb: teisinasi, kad sovęs gm-. Michigan o valstijos slap- 
< lamas savo seimininkę, ku- įosjos policijos kapitonas I-
ną seunininkas puolęs su ra Marmon pareiškė aną- . . , ... , n
peiliu. Kačinskiene su savo dien spaudai kad komunis- to"e įvyko tikras karas. Pra
vyru nesutikdavo ir anądien t ^įja varanti atkaklią1 zldentas Hoovens pasaukė 
jau nutarus. jį apleist, dėl pUr0PpaeaJndą banlnJ grioviŠ karo pabu-
to ir kilo skandalas. Burdin- 'muiP Komunistų R^didatas kl.als ,r '«pe išmušt, .ssosti- 
giens Širma suvarė į Kacm- ; P7identus william Z !nes susinnkuslus alkanus 
ska net 4 šuvius. Smarkus į.pareiškimą va'lvc!e,ranus- i*>ra?Wi W.J*”
gynėja^ 'dina grynu melu. Kalbėda- i vykias ir sudeginti pasista- 

/tytas jų būdas.

Gen. Na Šan-Šanas 
Užmuštas.

Japonai praneša, kad 27 
liepos mūšy krito kiniečių 
generolas Ma Šan-Šanas, 
kuris kovojo prieš japonų į 
siveržimą Kinijon. Liepos 
27 dieną netoli Hailuno ja
ponai apsupo 800 Ma šan- 
Šanao kareivių ir beveik vi 
sus juos išskerdė. Paskui lai
dojant užmuštuosius buvo 
atrastas tarp jų ir Ma šan- 
Šano lavonas. Jis dar turėjo 
vienoj rankoj sugniaužęs sa
vo revolverį.

Bažnyčioj 2 Žmonės 
Nušauti, 3 Sužeisti.

Quintono miestely, Ken- 
tucky valstijoj, baptistų ba
žnyčioj įvyko kruvina kova, 
kurios pasekmėj du asmenys 
buvo nušauti, o tris sužeisti. 
Baptistai turėjo bažnyčioje 
savo susirinkimą ir vienas 
parapi jonas, tūlas Diek 
East, pradėjo tenai kelti ler- 
mą. Buvo pašauktas šerifas, 
kad jį prašalintų iš bažny- 
čios.Pasirodo, kad Easto bu
tą ginkluoto, ir kaip tik še
rifas su savo padėjėjais atė
jo bažnyčion, tuojaus prasi 
dėjo šaudymas. Šerifas ir 
vienas jo padėjėjas buvo už
mušti, o kitas padėjėjas su
žeistas ir Diek East su savo 
broliu taipgi buvo sužeisti.

AMERIKA TURI $942,- 
000,000 AUKSO DAU

GIAU KAIP REIKIA.
Washingtonas skelbia, 

kad nežiūrint didelių aukso 
išvežimų Europon, Ameri
kos Federalinės Rezervos 
bankai liepos pradžioje tu
rėjo $2,782,000,000 aukso 
rezervoje. Tai yra 942 mi 
lionai dolerių daugiau, ne
gu įstatymas reikalauja, kad 
butų popieriniams pinigams 
padengti.

Elektra Žemėje Už 
mušė Arklį.

Worcestery pereitą sąvai
tę buvo nepaprastas atsiti
kimas. Važiuojant žydeliui 
Lipskiui su vištomis, staiga 
krito jo arklys ir didžiausios 
konvulsijose pradėjo tam 
pytis. Lipskis nušoko nuo 
sėdynės, paliuosavo visas 
sagtis, bet arklys nesikėlė 
ir tuoj pasibaigė. Tik vėliaus 
paaiškėjo, kad arklį užmu
šė elektra. Mat, ta vieta po 
žeme eina elektros viela iš 
Lipskio namo į garažą; ma
tyt, ji kaip nors “prakiuro” 
ir elektra “išsileijo” į žemę. 
Užėję ant tos vietos ba
si vaikai taipgi buvo sukrės
ti.
UŽSIMUŠĖ 6 LENKŲ AR

MIJOS LAKŪNAI.
Iš Varšuvos pranešama 

kad mokinanties skraidymo 
pereitą sąvaitę Lenkijoj už
simušė šeši armijos lakūnai: 
Ju Lvove, du Poznaniuje ir 
du Konine.

Amerikiečiams Val
džia Kaštuoja

Po $114.
Ar žinot, kiek Amerikos 

kapitalistiška valdžia kaš
tuoja žmonėms? Paėmus vi
ską ką ji pavagia ir suėda, 
kiekvienai galvai išpuola po 
$114. Iš tos sumos federali- 
nei valdžiai tenka po $31 
nuo kiekvienos galvos, o kit
ką sudoroja valstijų ir mies
tų politikieriai. Šitas skaitli
nes paduoda Washingtono 
komercijos departamentas, 
taigi jos negali būt perdėtos.

Amerikoj 13,000,000 
Bedarbių.

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba sako, 
kad dabartiniu laiku bedar
bių skaičius šioje šalyje sie
kia 13,000,000 žmonių ir da 
pirma žiemos valdžia turinti 
jų padėtį aprūpinti, nes ki
taip gali būt didelių sumiši
mų. Federacijos pirminin
kas Green sako. kad bedar
bių padėtis ateinančią žie
ma busianti labai sunki ir, 
jei valdžia neparupinsianti 
maisto ir drapanų, tai gali
ma esą tikėtis didelių riau
šių,

RUSŲ VALSTIEČIAMS
LEISTA PARDAVINĖTI 

PRODUKTUS.
Sovietų valdžia išleido 

patvarkymą, kad valstiečiai 
Maskvos apylinkėj gali vež
ti pieną, kiaušinius, daržo
ves ir vaisius į miestą ir 
pardavinėt tiesiai žmonėms. 
Iki šiol ūkininkai buvo ver
čiami statyti savo produktu? 
į valstybinius ko-operatyvus 
paskirta kaina, o ko-opera- 
tyvai parduodavo vartoto
jams.

FRANCUZAI SKRIS Į 
STRATOSFERĄ.

Telegramos sako, kad 
Farmano orlaivių firma 
Francuzijoj jau užbaigusi 
500 arklių jėgos monoplaną, 
kuriuo bus bandoma pakilti 
50,000 pėdų aukštyn ir pa
siekti stratosferą. Moksli
ninkai senai jau domisi auk
štesniais oro sluogsniais. Y- 
ra manoma, kad iškilęs to
kion aukštumon orlaivis ga
lėtų perlėkti Atlantiką į pu
sę valandos.

Kapitalistams Auk
sas, Darbininkams

Švinas.
Taip Sovietų spauda aiškina

Hooverio karą prieš 
veteranus.

Maskvos laikraščiai pa
šventė labai daug vietos ap
rašymui Washingtono įvy
kių paskutinėmis dienomis. 
Komunistų partijos organas 
“Pravda” sako:
“Amerikos buržuazija šau 

d o buvusius kareivius. Bal
tieji Rūmai aptaškyti krau
jais. Washingtone eina 
nuožmi kova. Prieš buvusius 
kareivius vartojamos dujos 
ir tankai.”

To laikraščio editoriale 
rašoma: “Valdžia parodė 
imperialistinio karo vetera
nams tikrąjį savo veidą. 
Prezidentas Hooveris pra 
vedė per Kongresą nutarimą 
duoti gelžkelių kompani
joms ir bankieriams bilio- 
nus dolerių, bet jis nerado 
galimybės padengti vetera
nams skolą. Reiškia, kapita
listams auksas, o darbinin
kams švinas ir dujos.”

40 Main erių Palaido
ta Žemės Gelmėse.
Johnstovvn, Pa. — Perei

tą penktadienį Hilmano an
glių kasykloje netoli nuo Je 
rome įvyko dujų sprogimas, 
kuris palaidojo žemės gel
mėse apie 40 gyvu žmonių. 
Du maineriai buvo užmušti 
ir jų lavonai jau iškelti, bet 
kitų likimas nežinomas ra
šant šitą žinią. Kompanijos 
viršininkai sako, kad spro
gimo metu kasykloje buvę 
40 mainerių.

AREŠAVO KLERIKALUS.
Lietuvoje tapo uždaryti 

kalėjiman keliems mėne
siams klerikalų šulai: prof. 
Eretas, d-ras Leimonas ir 
prof. Dovydaitis. Be to d a 
pasodinta už grotų keliatas 
studentų.

- it-* <7 •> mas anądien į 1000 žmonių, “T . j.Šuo Išgelbėjo Vaiką susirinkimą Flinte jis pasĄ .A™*?a a^° p^*™08“ 
Nuo Gyvatės. ikė ■ kapitonas Mar-; M^ždžS's^ta.'kaS

Ohio valstijoj farmerio n,.fetato munJs su raiteliais, su bombomis ir
Bodlmano 3 metų vaikas nu- kad komunistų partija varo, n^'“^.18 Sazais. Karei- 
ėjo I krumus ir užėjo bars- ieš bankus s|aptą agitoci.l«ai tuojaus pradėjo degin- 
kuolę gyvatę. Ji susiraitė ir -a „ |ti veteranų palapines ir me-
pasiraugė kirst Vaikas iš-^pųft. Marmon sako, kad J?™ba® ?u K?2“8: Gįza.i 
tiesė rankutę norėdamas, komunistai sudarę propa. . pasklydo taip plaemi, kad 
paimti nuodingąjį kirminą i ?andos biura kuris sklei-' pasl.e .e Washingtono gy- 
už galvos. Bet buvęs ten pat I §žia tarp ŽI*onių pakalus J Yento^ naI?us ir tenai daug 
fermerio šuo sugriebė vai-, kad toks ir toks bankas tu0_ žmonių susirgo, 
kui uz kehnaicių sėdynės ir 4aus užsidarvsias todėl ’ Tuo Paclu ^aiku raiteliai 
nutraukė jį atgal. Paleistas žmonės puola^banką reika- s? P[ikais kardais puolė su
vaikąs vėl pradėjo repeckoti laudami pinigų> ir taip sinnkusius žmones ir prade- 
prie gyvatės Šuo ir vėl nu-[ne vienas bankas buVęs prį-J° kaP?b J^ms v?alv^ »
vilko jį atgal. Taip kartojo- verstas užsidaryti. Tos agi- ireInpti arkliais. Vienoj ve- 
... . , ---------------- direktįrium Qhf ,terany kempej buvo apie

Illinojaus ir Michigano vate-'1?0. mo,tenĮ F Yalk* K”?*- 
tijoms esąs komunistas var- vlal nzd?«e'r 
di George Rowland. Pasku- ?. P3?1“1 uzl?ldo virkdan- 
tiniais laikais jis veikęs dau- cl<™,s dujomis, 
iriausia Clevelande ir Chiea.. Vlenas veteranas, O. W. 

ta. bet vistiek ji spėjo šuniui'foie gįty propaganda esan-'Green Nashvillės, nešė A- 
Įgilti ir šuo paitipo? iFdiri^a” Serijų'“ Jėjiavą. Raitelis jį

RusiiosT kuri stengiasi už ! Puo'e. f kirtoJardu per gai
li uoti kaip galima skaudės-| vą.Veteranuitapo nukirsta 
nį smūgį Amerikos kapitaii-,~

si tris kartus. Ketvirtą kar
tą vaikas puolė prie gyva
tės greitai. Šuo tuomet grie
bė dantimis už gyvatės ir 
pradėjo ją smarkiai purtinti. 
Nors gyvatė buvo sunaikin-

NUTARĖ SUŠAUDYT 4 
MERGININKUS.

Associated Press praneša 
iš čeliabinsko žinią, kad 
komunistų teismas tenai pa
smerkęs sušaudyt 4 jaunus 
vyrus užtai, kad Čeliabinsko 
parke jie užpuolė ir prievar
ta išgėdino vieną merginą. 
Astuoni kiti buvo pasmerkti 
kalėjiman. Trįs kaltinamųjų 
buvę “komsomolcai”, jau
nųjų komunistų organizaci
jos nariai.

Panašus įvykis yra buvęs 
ir Amerikoj. Čia būrys jau
nų juodveidžių Alabamoje 
užpuolė ir prievarta išgėdi
no dvi baltas moteris. Da
bar 7 juodveidžiai yra pa
smerkti užtai miriop, ir ko
munistai kelia prieš tai dide
lius protestus. Bet kai Rusi
joj už tokį pat prasikaltimą 
žmonės smerkiami sušaudy
mui, tai jie visai neprotes
tuoja. Kodėl?

Smetona Susitaikė 
su Pilsudskiu?

Amerikos lenkų laikraš
čiai paskutinėmis dienomis 
oradėjo rašyti apie Lietuvos 
ir Ix?nkijos susiartinimą. 
Smetona jau susitaikęs su 
Pilsudskiu, palikdamas Vil
nių Lenkijai. Šitos žinios e- 
sančios iš paties Kauno.

LENKAI PASIRAŠĖ SU
TARTI SU SOVIETAIS.

Iš Varšuvos pranešama 
kad Lenkija jau pasirašiusi 
nepolimo sutartį su Sovietų 
Rusija. Šita sutartimi abi
dvi šalys pasižada nepulti 
viena kitos ir nepadėti prie
šui, jei kuri nors iš judvie-

U

stinei sistemai. .... . . ,«
Pulk. Mormon padarė a- 1.lal P° ark tM

nadien krata Rowlando Jomis 8 metl* mergait«- Tai 

kambary, viename Pontiacoviešbuty bet paties Rowlan ,k> tlk galima lsivaizduotl- 

nai laiškus. Tuose laiškuose ? Kartu su jomis ėjo durnais
<iraiškiai esą kalbama apie “ P**"1’™ skurtzlS

pasidarbavimą” Clevelan- lturtell-s- c.K.a,P
de prieš Union Trust Com- pra"esa- 65 zmones buvo s°-

žeisti, o vienas užmuštas.pany ir Cleveland Company ; 
bankus, o Chicagoj pnes L. ,
First National Banką ir Rį.iVmcas Juška is Chicagos. Jį 
tas stambias finansines į-’F*^ Per P°h'ma-

nas.
Daug sužeistų turi suka

potas kardais galvas. Kiti 
užnuodyti dujomis.

na^andos biurą kad tai vra Veteranai išblaškyti da- 
trankia iš Washingtono

staiga. Tūlas ”Comrade 
GH”, rašydamas Rovvlandui 
iš Clevelando, sako: “Man 
nesunku buvo įtikinti pro-

labai svarbus dalykas, nesu . ..... ... _ .
k,™, i visais keliais. Viena moteris

' baltekalnieriai i Ro lando valstijoj paauka- 
vo jiems kelioliką akrų miš
ko naujai stovyklai įsitai
syt. Bet buržuazija protes-

juo greičiau 
žuazija ir 
mulkiai neteks pasitikėjimo 
savo bankais, tuo greičiau 
kils nerimas ir revoliucija.”

Ar tie laiškai ištikrųjų ko
munistų rašyti, ar pačios 
buržuazijos, to mes nežino
me.

Šįmet Užsidarė Jau 
902 Bankai.

Amerikos kapitalistų spau
da džiaugiasi, kad pereitą 
sąvaitę užsidarė “tiktai” 18 
bankų. Tai esąs “labai svei
kas ir džiuginantis reiški
nys”, nes seniau užsidaryda
vę daug daugiau. Nuo šių 
metų pradžios iki pereitos 
sąvaites pabaigos iš viso už 
sidarę jau 962 bankai su 
$526,000,000 indėlių. Per 
liepos mėnesį iš viso užsida
rė 112 bankų.

tuoja prieš tai. Keli tūkstan
čiai išvytų karo aukų atvyko 
į Pennsylvanijos miestelį 
Johnstowną, kurio majoras 
pasiūlė jiems prieglaudą. 
Bet stambus kapitalo šulai 
ir čia pakėlė triukšmą. Jie 
pradėjo grąsinti net majo
rą išmesti iš vietos, jeigu ji
sai pradės broliuotis su dris
kiais.

Taip atsimoka kapitalas 
savo ištikimiems tarnams.

CHICAGOJ NUŠAUTI DU 
POLICMANAI.

Besišaudant su keturiais 
plėšikais Chicagoje anądien 
buvo nušauti du policma
nai. Plėšikai vėliau buvo su
gauti. Visi jie jauni vaikė
zai iš Gary, Ind.
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ŽVALGYBININKAS 
STATKUS APIE “PLEČ- 

KAITININKUS.”
Tautiškosios žvalgybos 

direktorius Statkus vėl pra
šneko apie “plečkaitinin- 
kus”. Jo "surinktomis žinio-

"SLA. yra tautinė organiza
cija. o ‘Vienybė’ yra tautinis 
laikraštis... Gerai tačiau, kad 
"Keleivis’ pasakė savo tikslą.1 
Tas palengvins tautininkams 
kova ginti savo organizaciją.’’ 

Kaip matote. Susivieniji-
tie baisus “plečkaiti- mas yra tautininkų organi- 

ninkai tai lenkų Įranki?, zac-ija. Jeigu Smetona vadi- 
Pirma jie leidę \ ilniuje laik-»na save ‘‘tautos vadu",tai jo 
rasti “Pirmyn”, o dabar
Berlyne leidžią "Kovą”.

Anot “Lietuvos Žinių”,
ponas Statkus apie "Kovą” 
nupasakojęs šitokių mand- 
rvbiu:

"Iš Vokietijos ‘Kova’ į Lietu
vą buvusi daugiausia gabena-

vucdegos iš "Vienybės pa
stogės mano gali apsiskelbti 
Susivienijimo “savinin
kais”

Bet nežiūrint jų “tautiš
kų” apetitų. "Vienybės” fa
šistai Susivienijimo savo 
“praperte” nepadarys. Pil-

Daug metų atgal. Lena pradėjo—dabar veik kiekvienas 
sako, “Štai ko aš noriu. Elne Ribbon Sah klos.” Per metas 
Amerikos milionai atsidėjo-jos ekstra-gerumui; dėlto kad 
gauna tą pačią aukštą kokybę kožną kartą! Todėl toji ty
rų miežių salyklą Amerikoj Daugiausia Parsiduoda—ji 
perviršina pardavime bile kurios kitos išdirbvstės dauge
liu milijonų kenų kas metai. Visados supakioota pilni 
trys svarai.
Parašykit kad prisiųstų dykai Lenos knygutę, kuri paaiškina 
kaip pagaminti skardos valgius ir kendes. Adresas: Premier Malt 
Sales Co., 72u N. Miehigan Avenue, Chk-avo.

KUR JUS TIK EISITE, JUS RASITE

BLUE RIBBON MALT
JMEMCA'S BIGGEST SELLER

No. 31, Rugpiučio 3 d., 1932

“ZIURŠK! ŠTAI 
KO AS NORIVr

ma nelegaliu budu per paštą, domosios Tarybos rinkimai į 
juk aiškiai parodė, kad jie' 
nesudaro Susivienijime nei j 
vieno trečdalio. Seime jie 
negalėjo nei vieno savo kan
didato pravesti. Tik susivie
niję su sandariečiai? jie 
vos-ves sudarė pusę balsų. 
Ir visa to akyvaizdoje jie ne- 
sisarmatija viešai skelbti, 
kad Susivienijimas yra jų 
politinio kromelio savastis!

Sakysim, ivynioja i ‘\Voche‘ ar 
kito kurio vokiško laikraščio 
vidurį ir siunčia. Tačiau pasku
tiniu laiku buvo suprasta, kad 
toks veikimo būdas jiems duo
da maža naudos. Todėl dabar 
lenku atitinkamos sferos ir 
laužančios galvas, ką lenkai su 
pktkaitininkais mano padary
ti.

“Norima surasti naujų bū
dų, kaip juos butų galima iš
naudoti veikimui prieš Lietu
vą. Savo sumanymus tuo rei
kalu, sako direkt. p. Statkus, 
siūlo ir svarbiausieji piečkaiti- 
ninkų vadai — Paplauskas su 
Plečkaičiu. Plečkaitis, kai buvo 
paleistas iš kalėjimo, tiesiog 
nuvyko Į Lenkus ir dabar yra 
Vilniuje, šalia Paplausko jis y- 
ra svarbiausias visos tos gru
pės veikėjas ir galva. Kuria 
kryptimi visas jų veikimas bus 
nuvestas, kol kas dar nesą tik
sliai nustatyta.”

Jeigu Lietuvos žvalgybos 
galva ištikrųjų šitokias ne
sąmones viešai pasakoja, tai 
jis turi būt be galo žioplas 
šnipas. Jis nori suvelti Ber
lyne leidžiamą politinių e- 
migrantų laikrašti su Pleč
kaičiu, bet parodo, kad “Ko
va” su Plečkaičiu neturi 
nieko bendra.

Politiniai Lietuvos emi
grantai senai jau nutraukė 
su Plečkaičiu visus ryšius 
ir viešai paskelbė ji esant 
Lietuvos fašistų žvalgybo

ŠĖTONO PĖDOMIS.
Kunigų “Draugas” rašo:
"Kristaus klausytojų buvo 

tūkstančiai. Noras išgirsti tie
są leisdavo jiems pamiršti ir 
darbą ir alkį. Bet iš antros pu
sės per visus tuos trejus Kris
taus viešojo veikimo metus 
mes matome naujam mokslui 
atkaklią opoziciją ir neapykan
tą. Visur, visose gatvėse ir vie
šose vietose girdėti tikinčiųjų 
‘taip’ ir šėtoniškas ‘ne.’ už ir 
prieš Kristų.”

Lygiai taip šiandien yra 
su socializmo skelbėjais, gal 
tik su tuo skirtumu kad so
cializmo siekia jau ne tūks
tančiai. bet milionai.

Bet iš antros pusės mes 
matom šitam judėjimui šė
tonišką opoziciją iš buržua
zijos ir kunigėlių pusės. Prie 
šitos velniškos kompanijos 
priklauso ir “Draugas”.

NEPA-

DA VIENAS PABĖGĖLIS 
IŠ RUSIJOS.

šiomis dienomis Chica- 
£on sugrįžo iš Rusijos K. 
Tarulis. Jis jau senas chica- 
gietis ir prieš išvažiuosiant

Sovietus turėjo Chicagoje 
užsidėjęs valgyklą. Bet, a- 
not “Naujienų” reporte
rio,—

"kaip daugelis kitų komunis
tų, taip ir Tarulis sirgo prote

Prie Mano Liktarnes
Rašo Raudonas

Įsitaisiau aš liktame, ir. “Vienybės” redaktorius 
pradėjau skaityt gazietas į Valaitis mokina “Naujienų” 
vakarais. Suradau, kad svie- | redaktorių, kad kliubą rei- 
tas krausto? iš galvos. kią rašyti “klubas”, o ne

---------------- (“kliubas”, nes amerikonai
Štai, apie 6,000 Susivieni- irgi nerašą “eliub”, bet t

AR GALI VENEROS PLA
NETOJE GYVENTI 

ŽMONĖS?
Kaip žinoma, Veneros 

planetos paviršių dengia at- 
mosferiškų debesų tirštas 
sluoksnis. Debesys neleidžia 
tiesioginiai stebėti jos pavir
šių. Visi bandymai ištirti 
chemini sąstatą dujų, iš ku
rių susidaro Veneros atmos
fera, iki šiol nedavė rezulta
tų. Dabar dviem Amerikos 
astronomams Vaiteliui A- 
damsui ir Teodorui Dunha- 
mui pirmą kartą pavyko nu
statyti, kad Veneros atmos
feroje esama angliarukšties 
dujų.

Angliarukštis vaidina svar
bų vaidmenį gyvenimo cik
le. Augalai gali gyventi tik 
Įtraukdami iš atmosferos 
angliarukšti. Be angliarukš- 
ties negali būti augalų, o be 
augalų ir gyvulių.

Žinoma, gyvybei yra dar 
reikalingas vanduo ir de
guonis. Jei šios medžiagos 
bus rastos Veneroje, tai la
bai galima, kad Venera yra 
gyvenamoji planeta. Vargu 
ar Veneros temperatūra ga
li kenkti gyvybei. Šios pla
netos klimatas gali būt tik 
šiek tiek karštesnis negu 
musų planetos, nes Venera 
yra arčiau Saturno. Bet to
kioje atmosferoje gali būti 
gyvybė.

Kai kurie mokslininkai 
mano, kad žemei visai atša
lus, kai gyventi joje nebus 
galima, žmonės persikels Į 
Venerą.

katastrofos. D-ras Gunn ši
tą klausmią aiškina elek- 
tro-magnetizmu. Daryda
mas eksperimentus su elek
tros išsiveržimu stiklinėse 
tūbose, iš kurių oras buvo 
prašalintas, D-ras Gunn pri
ėjo prie išvados, kad žvaigž
džių sukimas} galima išaiš
kinti ne gravitacijos dės
niais, bet elektrinių ir mag
netinių jėgų veikimo prieža
stimi. Jisai vadina tai “elek- 
tro-magnetiniu vėju”.

šitas vėjas privertė plyšti 
ir tą nežinomąją žvaigždę, 
iš kurios pasidarė dabartinė 
musų saulės sistema. Toji 
žvaigždė buvusi skystam 
stovyje. Elektromagnetinis 
vėjas privertė ją suktis. Ji i- 
sisuko taip smarkiai, kad jos 
medžiaga išsiplojo ir nebe
galėjo išsilaikyti krūvoje, 
turėjo plyšti.

jimo narių' visuotinu baisa- ■ 
vimu išsirinko sau Pildo-

club.
Ir ponas Valaitis pasisa- 

tarinės tėvynės liga ir bizniui mają Tarybą, o Į Seimą nu- ko, kad jis esąs daug geres- 
ėmus mažėti jis pardavė valgy važiavę apie 100 delegatų nis lietuvių kalbos žinovas

agentu. Ir ponas Statkus da-Į, - i. i 
bar parodo, kad paleistas iš ia’ af 
vokiečių kalėjimo Plečkaitis 
nuvyko ne i Berlyną prie 
“Kovos”, bet Į Lenkus.

Jeigu Statkus butų gudrus 
žvalgybininkas, jis tokių da
lykų nepasakotų. Juk visi ži
no, kas yra politiniai emi
grantai ir ką reiškia nelega- 
lė literatūra. Ypač gerai ne- 
legalę literatūrą pažįsta lie
tuvių liaudis, kuriai prie ca
ro valdžios net ir maldakny
ges tekdavo gabenti iš Vo
kietijos kontrabandos keliu. 
Plečkaičio d a pasauly nebu
vo, o nelegalė literatūra ė- 
jo slaptais keliais ir plipo po 
visą Lietuvą. Ir ji eis patol. 
pakol Lietuvoje nebus spau
dos ir žodžio laisvės.

Pasakoms apie “plečkai- 
tininkus” gali tikėti tiktai 
tokie politiniai analfabetai,

SVARBIAUSIO 
MINĖJO.

Katalikiškojo Susivieniji- 
įmo organas “Garsas” skel-

"Rugpiučio mėnesi Įvyks net 
keturių Įžymių centralinių or 
ganizacijų metiniai seimai-su 
važiavimai — rugpiučio 9-ta 
Philadelphijoj Kunigų Vieny 
bės; rugpiučio 16-18 So. Bos
tone Vyčių; rugpiučio 23-25 
Pittsburghe Katalikų Federa
cijos; rugpiučio 29-tą Brookly
ne Vargonininkų Sąjungos.

"Visos šios organizacijos A 
merikos lietuvių katalikų gy
venime vaidina svarbią rolę.

Bet kada susirinks davat
kos “gyvąjį rąžančių” kal
bėt, “Garsas” užmiršo pra
nešti. O juk tai yra vienas 
svarbiausių katalikų gyveni
me etapų.

kaip “Vienybės’ 
rašytojai.

ir “Dirvos’

“VIENYBĖ” SAVINASI 
SLA.

“Keleivis” andai pastebė
jo, kad susipratę darbinin
kai jau meta “Vienybę” 
laukan iš savo namų, tai de
speracijos apimta ji pra
deda šaukti apie “karą” 
Susivienijime, manydama 
gausianti tuo budu naujų 
skaitytojų iš SLA. narių tar
po.

Mes tečiaus pridurėm, 
kad šitas biznis jai nepa
vyks, nes mes neisime su ja Į 
SLA. lermų kelti.

Dabar “Vienybė” duoda 
| tai atsakymą. Tik pasiklau- 
sykit:

“DAILY WORKERIUI” 
GRĘSIA BANKROTAS.
Amerikos komunistų laik

raščiai šaukiasi Į savo skai 
tytojus, kad šie paremtų 
centralini partijos organą 
“Daily Workerį”. Jam būti 
nai esą reikalinga $40,000. 
kitaip jis negalėsiąs toliau 
eiti.

Bet sukelti šitokią sumą 
prie dabartinio krizio var
giai komunistams pasiseks.

“SANDARA” DAR 
PASIRODĖ.

Pereitame “Keleivio” nu 
mery buvo Įdėta iš Chicagos 
žinia, kad “Sandaros” dar
bininkai užgriebė visas jos 
mašinas ir rakandus už ne 
mokėtas algas. Taigi išrodė 
kad “Sandara” daugiau jau 
nebeišeis. Bet vienas nume 
ris po to dar išėjo. Kaip bus 
toliau, nežinia.

klą ir išvažiavo Į Sovietų Kusi 
ją tikslu ten apsigyventi ir už
baigti gyvenimo dienas darbi
ninkų tėvynėje, kur darbinin
kų išnaudojimo nėra. Taip ma-(se rinkimuose?

tuos rinkimus atmetė ir iš 
rinko SLA. prezidentu p. S.

nė Tarulis ir taip skaitė diena 
iš dienos ‘Vilny’ ir kituose ko
munistų laikraščiuose.

"Bet nuvažiavęs i Rusiją, p. 
Tarulis savo akimis pamatė ir 
ant savo kailio patyrė, kad ap
sigavęs su važiavimu, kad dar
bo žmonėms ten rojaus nėra, 
kad ir ten neteisybė viešpatau
ja. kaip Chicagoj ir visoj Ame
rikoj.

"Komisarai gyvena gražiai, 
važinėja gerais automobiliais, 
valgo gerose valgyklose, o dar
bo žmonės daug didesni vargą 
ir skurdą kenčia, ne kad Ame
rikoje— ne tik kad jie neturi 
automobilių, radijų, gražių na
mų (kaip kad nekurie turi šioj 
šaly), ale ten neturi nė žmoniš
kų rūbų. nė maisto reikmenų.

"Pamatęs visą tai, pagyve
nęs 14 dienų, apleido Sovietų 
Rusiją ir sugrįžo į Lietuvą, kui
jis išbuvo netoli metus laiko, i 
Dabar jis sugrįžo Į Ameriką ir 
sako, kad Lietuvoje arba ir bet 
kurioj kitoj Europos šaly dar
bininko gyvenimas yra geres
nis, negu Rusijoj.”

"nei Grigaitis, nes Grigai
tis mokinosi rusų mokyklo-

Geguži, kuris buvo gavęs įse, o jis, Valaitis, Lietuvos 
mažiausia balsų visuotinuo-• “mokyklų auklėtinis.”

Reikia da pridurti, kad

Sandariečiai su fašistais 
sako, kad Seime jie elgėsi 
“pagal konstituciją". Bet 
kuomet pagal tą konstituciją 
reikėjo atmesti Clevelando 
14 kuopos delegatus, tai jie 
balsavo juos priimti. Tai 
kur gi tas konstitucijos pil
dymas?

Iš ilgaveidės išsivystęs 
fašistas Klinga rašo nihiliz
mą su “ch” — “nichiliz- 
mas”.

Tuojau? matyt, kad tas 
žmogus mėgsta chamo ypa 
tybes

Ir todėl Tarulis nenorėjo 
nei mirti komunistų valdo
moj Rusijoj, bet atvažiavo 
Amerikon savo dienas už
baigti.

ANGLAI KELSIĄ FRAN
CU Z Ų SUBMARINĄ.

Paryžiaus žiniomis, viena 
anglų firma, kuri iškėlė vo
kiečių paskandintus karo 
laivus Scapa Flow uoste, ap
siima iškelti nesenai pasken
dusį franeuzų submariną 
“Promothee”, su kuriuo nu
ėjo jūrių dugnan daugiau 
kaip 60 kareivių.

ponas Valaitis pas kun. Šlei- 
ni yra ir už gaspadinę bu
vęs. Vadinas, vyras su aukš
tu cenzu.

Na, o “Naujienų” redak
torius visai nenori jo pripa
žinti mokslinčium! Kaip 
sau norit, prieš Grigaitį rei
kėtų išnešti protestą, kad 
jis ignoruoja tokį rimtą au
toritetą.

Domininkas Klinga rašo 
Vienybėj", kad socialistai 
elgiasi ilgaveidės budu ir 

žviegdami lenda Į kitų žmo
nių reikalus.”

Bet savo laiku ir pats 
Klinga prigulėjo prie socia
listų. Taigi išeina, kad ir jis 
žviegdavo “ilgaveidės" bal
su ir lįsdavo Į kitų žmonių 
gyvenimą. Dabar jis fašis
tas. Todėl butų labai gerai, 
kad jis dabar paaiškintų, 
koks yra tarp ilgaveidės ir 
fašisto skirtumas?

Darijus su Girėnu pasi
skelbė skrisią orlaiviu iš 
New Yorko į Kauną, šitai 
kelionei jiems stinga $4,000. 
Todėl jie ragina kurti visose 
kolonijose komitetus ir po 
visą Ameriką organizuoti 
“Lietuvių Aviacijos Dieną” 
aukoms rinkti.

Išrodo, kad šito “skymo” 
inžinieriai nori surinkti ne 
$4,000, bet $4,000,000. Ne
jaugi lietuviškas fašizmas 
tiek vertas?

Į poną Valaitį, kaipo “Lie
tuvos mokyklų auklėtinį”, 
gerą lietuvių kalbos žinovą 
ir šiaip jau nevisai durną 
žmogų, aš kreipiuos žemiau 
išdėstytu savo klausimu:.

Ponas Valaiti, tamsta iš
aiškinai, kad reikia rašyti 
“klubas”, o tie “kliubas”,nes 
ir anglai rašo “club”, bet ne 
“eliub.” Bet lietuvišką sko- 
ką anglai rašo “conference”, 
o tamsta, didis kalbų žinove, 
savo “Veinybėj” rašai: 
“konferencija”. Kodėl ne 
“konferencė”? Juk anglų 
kalboje to žodžio pabaigoje 
galūnės “ija” visai nėra. Jei
gu Į “dubą” negalima dėti 
vienos “i”, tai kokiomis tei
sėmis prie žodžio “confe 
rence” galima dėti visą lie
tuvišką uodegą “ija”?

300 AKRŲ ŪKIS MUSĖMS 
AUGINTI.

Bean, Ga. — Tūlas J. M. 
Mosley čia nusipirko 300 
akrų žemės ir užsidėjo mu
sių ūkį. Jis augina tas muses, 
kurias žuvis daugiausia mė
gsta, ir pardavinėja jas meš
keriotojams. Jisai tikisi pa
daryti iš to gražaus pinigo. 
O jeigu tas biznis jam 
nepavyktų, tai jis padary
siąs biznio iš šieno.

Nauja teorija apie saulės ir 
žemės atsiradimą.

Kunigai senovėj mokin
davo, kad dangų ir žemę su
tvėręs Dievas. Ir tai buvę 
palyginamai nesenai, apie 
6,000 metų atgal.

Mokslas Įrodė, kad tai ne 
tiesa, nes bus jau daugiau 
1,000,000 metų kaip žmogus 
ant žemės gyvena. Iš to aiš
ku, kad pati žemė turėjo at
sirasti da anksčiau.

Bet kada ir kokiu budu 
musų pasaulis atsirado, tai 
netaip jau lengva išrišti. Iki 
šiol buvo visokių teorijų ši
tuo klausimu.

Iki 20-tojo amžiaus pra
džios buvo mokslininku pri
imta tokia teorija, kad saulė 
ir planetos susidarė iš su
tirštėjusių miglų, kurių ir 
dabar galimą dausose rasti 
šviečiančių debesų pavidale-

Dabartiniu laiku astrono
mai laikosi tokios nuomo
nės, kad saulė turėjo susi
durti su kita žvaigžde ir toj 
katastrofoj daug medžiagos 
buvo ištaškyta Į erdvę. Iš tų 
ištaškytų medžiagos dalių 
susidarė musų žemė ir kitos 
planetos, kurios dabar suka 
si aplink saulę.

Bet Jungtinių Valstijų 
Navai Research Laboratori
jos vedėjas, Dr. Ross Gunn, 
dabar išvystė naują teoriją. 
Jisai mano, kad visa musų 
saulės sistema susidarė ply
šus vienai didelei žvaigždei. 
Viena jos pusė virto da
bartine musų saule, o kita 
nulėkė Į dausas. Jų tarpe, 
kur buvo plyšimas, pasiliko 
daug palaidų masės gabalų, 
iš kurių susidarė planetos, 
taigi ir mūsiškė žemė.

Koks tarp tų dviejų teori
jų skirtumas?

Skirtumas toks, kad pagal 
senąją teoriją, musų pasau
lis gimė dviem dausų kūnam 
susitikus, o pagal D-ro Gun- 
no aiškinimą, vienam kunui 
plyšus pusiau.

Senoji teorija negalėjo iš
aiškinti, kokios piežasties

Ledas iš žemės gelmių.
Amerikos pietų vakaruo

se atsiranda nauja pramonė 
—tai “šalčio kasyklos.” Iš 
žemės gelmių gaunama ang
liadario rūgštis (carbon dio- 
xide) suslegiama tam tikro
mis mašinomis i plytas ir 
tas plytas parduodama kai
po ledas.

Skysta angliadario rūgš
tis paprastai yra gaminama 
dirbtuvėse. Ji yra naudoja
ma gaisrams gesinti, nes 
numarina degimą, ir puto- 
jamiems gėrimams gaminti. 
Ji neturi jokio skonio, svei
katai nekenksminga ir len
gvai maišosi su vandeniu. 
Karia mes atkemšam bonką 
toniko ar alaus, tai išgirstam 
šovimą— tai angliadario 
rūgšties išsiveržimas. Gėri
muose ji sukelia putas ir“at- 
sirugsta” per nosį. Paleidus 
ją i ugnį, ugnis tuojaus už
gęsta.

Angliadario rūgšties yra 
taipgi ore ir žemėj. Ypač 
dažnai jos užeiname Ameri
kos pietų vakaruose, kur yra 
daug aliejaus šulinių, bū
tent Coloradoj, Uthoj, New 
Mexicoj ir kitose valstijose. 
Žemėje ji būna dujų pavida
le ir randasi 3.000 pėdų gi
lumoje. Taigi iš jos ir yra 
daromas ledas.

Įdomus tečiaus dalykas, 
kad žemės gelmėse nėra jo
kio ledo, ir pačios dujos nė
ra šaltos. Bet kuomet jos iš
siveržia i viršų ir gauna išsi- 
skėsti (po žeme jos būna la
bai suslėgtos), tada jos vir
sta i baltą masę, panašią Į 
sniegą ar smetoną, ir jų tem
peratūra tuojaus nupuola 
žemiau zero.

Tada šita masė yra deda
ma Į tam tikrus presus ir sle
giama Į plytas, kurios paskui 
sukraunamos Į gerai izoliuo
tus sandėlius po žeme ir te
nai laikomos kaip sausas le
das- Paskui tas ledas yra 
parduodamas.

Sustiprina ri/pnu# 
nerrw$ ir muskulus.
Jeigu jūsų nervai ar muskulai yra 

silpni, ar jus esate silpnos sveikatos, 
jus turite imti Nupa-Tone, pastebėti
ną gyduolę. kuri suteikia milionams 
vyru ir moterų gerą sveikatą ir stip
rumą. Nuga-Tone sustiprina silpnus 
svarbiuosius organus, nugali inkstų 
ar pūslės pakrikimus, pašalina skau
dėjimus ar dieglius muskuluose, ner
vuose ir kauluose. Jis suteikia perą 
apetitą, nupali pilvo pakrikimus ir 
konstipariją, ir padaro jūsų miegą po- 
ilsinpą ir atpaivinantį.

Mr A. Zabukas. St. Paul, Minn., 
kentėjo nuo silpnų nervų ir muskulų, 
ir buvo silpnos sveikatos per dauge
li metų iki pradėjo imti Nupa-Tone. 
J mažiau kaip mėnesį laiko jis pasiju
to kaip naujas žmogus ir sako: “Nu- 
pa-Tone" suteikė man perą sveikatą 
ir didesnį stiprumą po to, kai kiti 
vaistai npdavė pasekmių. Visi mano 
organai dabar yra stiprus ir pajėgus 
ir aš rekomenduoju Nupa-Tooe kiek
vienam silpnos sveikatos”. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiekininkųJei- 
gu aptiekininkas jo neturi, paprašykit 

urmininko. Rei-jį užsakyti iš savo
.... ... ... kalaukite Nuga-Tone. .Jokie kiti vaia-
delei saule pradėjo suktis po Ui nėra tiek geri.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

KOMUNISTAI DESPERACIJOJ.
NORWOOD, MASS.

škėjo “majoras”

Buvo gadynė, kada musų 
miestely Bimbos armija bu
vo taip įsigalėjus, kad rodė
si, tuė tuojaus nuo jos riks
mo užliepsnos revoliucija 
visoj Amerikoj. DLK. Keis
tučio Draugijoj per keliatą 
metų komunistai buvo pilni 
padėties viešpačiai. Draugi
jos iždas jiems buvo melžia
ma karvutė. Paaukavo šimtą 
dolerių Rusijos baduolių 
šelpimui (tikrenybėje — 
Brooklyno badaujantiems 
komisarams). Lietuvos poli
tiniams kaliniams šimtą do
lerių (tie irgi nuėjo į Brook
lyną). Pradedant pirminin
ku ir baigiant direktoriais, 
visada būdavo išrenkami 
100 nuošimčių stalincai. Pa
galios susidarė tokia situa
cija, kad vienas stambus 
bimbininkų šulas turėjo pri
sipažinti, kad jo kišeniuje 
randasi 7 doleriai už paspor- 
tus. Kitas atsitikimas: bolše
vikui būnant draugijos pir
mininku, sergančiam ir pa
šalpą imančiam draugijos 
nariui buvo perkama degti
nė ir draugijos susirinkime 
pirmininkas prisipažino, 
kad abu su ligoniu gėrė.

Gudresnieji komunistai 
suprato, kad šitokie daly
kai juos diskredituoja, todėl 
įsakė savo draugui pirmi
ninkui užsiginti to prisipaži
nimo, ką pastarasis ir pada
rė, ir vadinamas ligonis ga
vo neteisėtu budu iš draugi
jos pašalpą. Nuo to sykio 
draugijos nariuose kilo di
delis pasipiktinimas komu
nistais. Buvo išrinktas tre
čiųjų teismas, Į kurį visgi ir 
bimbininkai skverbėsi. Pra
sikaltusi komunistą pirmi
ninką jie baltino, buk jis e- 
sąs taip šventas, kaip aniuo- 
las. Vis dėlto trečiųjų teis
mas išnešė papeikimą ir pa
statė kaltininką “ant pro- 
baišino” vieniems metams. 
Po tų visų įvykių komunistų 
Įtaka draugijos nariuose 
pradėjo pulti žemyn ir pa
galios stalincai visai tapo 
iššluoti iš komiteto. Dabar 
niekas apie juos ir prisimin
ti nenori.

Matydami, kad jau vado- 
vybėn nebeįsiskverbs. bim
bininkai pradėjo per “Lais
vę” atakuoti komiteto na
rius, ypač pirmininką. Pa 
tartina draugijos nariams 
būt visada ant sargybos, lan
kyt susirinkimus, tuomet 
pragaištingi bimbiniu sky- 
mai bus lengva atmušti. Pir
mininkui reikia daugiau pi
lietinės drąsos ir piktažo
džiaujančius triukšmada

dėjo prie to maršavimo, da
bar keikia kurstytojus, kad 
jie patys nemaršuoja.

Vienas stambus stalincas 
yra nuskriaudęs Amerikos 
Lietuvių Piliečių Bendrovę 
pinigiškai. Tačiaus “Lais
vės” korespondentai tyli a- 
pie tai. Jie taipgi nerašo, 
kaip komunistas G—bas į- 
traukė kataliką Glebauską 
komunistų demonstracijom 
Glebauskas turi troką ir pel
no sau pragyvenimą juo. G- 
bas nuėjo ir pasamdė tą 
žmogų nuvežt jaunus “pio
nierius” į Lawrenee’ą ko
munistų demonstracijom 
Samdydamas sakė, veši vai
kus bolėmis žaisti. —Bet nu
važiavus į Lawrenc’ą, troką 
apkabinėjo visokiais plaka
tais, trokas prisikimšo pil
nas stačių ir rodo kur va
žiuot. Staiga Glebauskas 
pasijuto demonstracijoj. Po- 
licistas su lazda pribėgęs 
klausia, kur tu važiuoji? 
Atsako, ant pikniko bolėm 
žaisti. Policistas atkerta, 
koks čia tavo piknikas? Va
žiuok atgal i Norwoodą ir 
daugiau čia nepasirodyk. Iš
sigandęs katalikas teisinasi, 
o komunistų pilnas trokas, 
bet visi tyli.

Ištrukus iš policijos ran
kų, komunistai liepia juos 
vežt kempėn. Nuvykus kem- 
pen, apstoja kataliką komu
nistų lyderiai ir liepia va
žiuoti ir demonstrantus į 
kempę vežti. Žmogus prieši
nas. O komunistai gąsdina: 
jeigu tu mus neklausai, tai 
mes tave Norwoode subom- 
barduosim. Kodėl “Laisvė” 
apie tai nieko nerašo?

Beje, girdėtis, kad Wor- 
eestery atsidarė bolševizmo 
mokykla. Mokytojum esąs 
Bimbos pamočnikas Vidi- 
kas, kuris per vieną naktį 
susiprato — iš sklokininko į 
bimbininką pavirst dėl ab
rako tarbos. Į tą bimbinio 
bolševizmo mokyklą važiuo
ja “studentai” ir iš Nonvoo
do. Grybavieienė išvažiavo, 
o biznierka Sarapienė savo 
dukterį išsiuntė. Kuomet su
grįš užbaigus Bimbos kur
sus, tuomet pamokins moti 
ną, kaip parduot kapitalisti
škas pančiakas katalikėms.

Demokratas.

'nitskas (vraterburiečiai va- 
i dina jį “majoru” dėlto, kad 
pereitą metą jis “runijo” ant 
majoro laike miesto rinki
mų ir gavo 29 komunistų 
balsus.) Jis tuoj ėmė plūstis, 
keiktis ir skerečiotis. .Kalba 
nei oats nežino ką. Žmonės 
pradėjo juoktis. Vienas iš 
publikos padarė pastabą 
rengėjams, kad pašauktų 
daktarą. Tačiau d-ras Sta
nislovaitis jau buvo apleidęs 
pikninką ir jo nesurado. 
Publika juokėsi, o bimbiniai 
kumštis sugniaužę, užlieto
mis akimis, laksto po kam- 
ous kažinko jieškodami. 
Viena komunistė verkė iš- 
piktumo ir pundą popierga
lių glamžydama po pažasčia 
keikė. Klausiu vieno žmo
gaus, kas tai “draugei” pa
sidarė, kad lieja tokias 
griaudžias ašaras. Sakau, 
gal ji valgyt nori? Bet tas 
man paaiškino, kad ji pyks
ta ant Pruseikos. Toliaus, 
žiūrim, nagi ilgasis komuni- 
tų Maikis pasigriebęs kitą 

vyrą, mažesnį už save, tem 
pia laukan muštis. O “ma 
joro” brolis, Vincukas, jau 
taip silpnas, kad vos liežu 
vį apverčia, bet vistiek stra- 
palioja po salę ir kalba: 
“Komunistų linija, komuni
stų partijos atstovas, mano 
brolis išplūdo renegatą Pru- 
seiką, ura už Bimbą! Te
gyvuoja Rusija!”

G. J. Kazlauskas.

WATERBURY. CONN.
Komunistai sukėlė trūkimą

Pruseikos prakalbose.
Liepos 17 d. Lietuvių Pi

liečių Politiškas Kliubas bu
vo surengęs pikniką komu
nistų raudondaržy. Į tą pik

lius pagal konstituciją bau-įpi^ą rengėjai buvo užkvietę 
sti, o draugija visuomet bus ’r L- Pruseiką, kad pasakytų
su juo. Reikia atsiminti, kad 
su Bimbos fanatikais jokia
me klausime nesusitaikvsi ir 
bendro darbo nedirbsi.

Pora mėnesių atgal jie bu
vo sugalvoję šlykštų sky- 
mą prieš draugijos vice-pir- 
mininką: nuėjo pas tūlą biz
nierių ir primelavo, buk 
draugijos susirinkime vice
pirmininkas jį kriminališkai 
apšmeižęs; kursto tą biznie
rių dėt areštą ant jo namo ir 
painioja draugiją į tuos ki
virčas. Visa Nonvoodo pa
žangioji visuomenė supran
ta, kad tai yra šlykštus ko
munistų skymas atkeršyti 
savo oponentui. Patartina 
draugijai perspėti tuos kon
stitucijos “saugotojus” ir 
perkratyti pereitus jų darbe 
liūs.

Prie partijos prigulinčių 
Bimbos žalnerių yra 3, kurie 
kurstė bedarbius maršuoti 
gatve pas miestelio viršinin
kas. Kurie bedarbiai prisi

prakalbą. Buvo ir daugiau 
pamarginimų. Kalbėjo d-ras 
Stanislovaitis ir dainavo pli
kių Choras.

Labai keistą įspūdį darė 
bežiūrint Į tą bimbiniu “cho
rą”. Devynios moterėlės ir 
tuzinas plikų senbernių mė
gina dainuot. Strižauskas su 
Strižauskiene greta vienas 
kito sustoję alasavoja, o jų 
sunus,“čiuingumą” smarkiai 
kramtydamas diriguoja ir 
merkia akį mamytei.

Toms dainoms pasibai
gus kalbėjo d-ras Stanislo
vaitis, o po jo Pruseika. Jis 
kalbėjo rimtai, nuežgauda- 
mas jokios sriovės. Nekliudė 
ir bimbiniu. Visą savo pra 
kalbą pašventė kviesdamas į 
bendrą frontą dirbti vi
siems kartu. Tačiaus, agita 
vo balsuoti už komunistų 
Fosterį į Amerikos prezi
dentus. Nors, girdi, jis nebus 
išrinktas, bet vistiek reikia 
balsuoti už jį. Pruseikai pa 
baigus kalbėt, tuojaus atpy-

K. Kras-1 BINGHAMTON, N. Y.

NORWOOD, MASS. 
Puikus socialistų piknikas.

Cambridgeaus ii- So. Bos
tono lietuvių kuopų piknikas 
įvyko prie New Pond, Wal- 
pole, Mass. Publikos buvo 
prisirinkę labai daug. Ši
toks skaitlingas minių atsi
lankymas į socialistų pikni
ką dar kaitą įrodo, kad dar 
bininkų minios jau pradeda 
persiimti socialistų idealais. 
Patartina ir norwoodiečiam 
pagalvoti apie lietuvių so
cialistų kuopos sudarymą. 
Advokatas F. J. Bagočius 
pasakė trumpą, bet atatin
kamą momentui prakalbą. 
Prisiminė ir apie buvusį S. 
L. A. seimą. Paskui ragino 
ateinančiuose Amerik. pre
zidento rinkimuose lapkri
čio mėnesį balsuoti už So- 
cialist.Partijos statomą kan
didatą Normaną Thomasą. 
Prisiminė Bagočius ir da
bartinį Amerikos nedarbą. 
Sako, kapitalistai turi prisi
gėrę pinigų kišenius, o 10,- 
000,000 darbininkų neturi 
darbo. Kalbėtojas sako: 
mes žinom, kad šįmet socia
listai dar neišrinks socialisto 
prezidento į Washingtoną, 
tačiau turime pareikšti pro
testą prieš valdančiąją klasę 
ir parodyt, koks didelis skai
čius piliečių yra nepasiten
kinę dabartine kapitalizmo 
sistema.

Bagočius pareiškė, kad 
socialistai nori pirma ap
šviesti liaudį, o ne taip, kaip 
komunistai, kurie gerklę 
pražiodę nori pripilti žmo
nėms komunizmo,- ar kas jo 
nori, ar ne.

Beje, komunistas Jonas 
Grybas, “Laisvės” kores
pondentas, ir Zaruba įlin
do į socialistų pikniką, atsi 
sakydami užsimokėti už 
ženklelį kaipo įžangos ti- 
kietą. Kitą syk patartina su 
tokiais ponaičiais, socialisti- 
škų organizacijų šmeižikais, 
ceremonijų nedaryt. Lai pu
blika pamato, kas do paukš
čiai Bimbos vaisko pieškos 
Lai pabando socialistas įly
sti į bimbininkų kokį nors 
parengimą už dyką, bema
tant visi Bimbos leitenantai 
apstotų jį kolioti.

Demokratas.

i Mirė draugė T. Čižauskienė
Liepos 6 d.. 1:40 vai. ryto, 

čia mirė d. T. Čižauskienė. 
pasirgusi vos porą dienų. 
Velionė buvo prieš pusę 
metų rimtai susirgusi nuo 
kraujo užplūdimo ant sma- 
genų, bet jau buvo pradėju
si sveikti. Tačiau nepraslin
kus nei šešiems mėnesiams, 
ta pati liga vėl ją parbloškė.

Velionė buvo dar apyjau
nė moteris, neturėjo nei 45- 
kių metų amžiaus. Buvo ki
lusi iš Titonių kaimo, Paš
vitinio parapijos. Paliko di
džiausiame nuliudime vyrą, 
Bronislavą čižauską, taipgi 
sūnų Bronislavą ir dukterį 
Aleną,brolį FeKksąVaiteku- 
ną ir dvi seseris: T. Varku- 
lienę Binghamtone ir R. 
Gladutienę Kaune.

Velionė vedė pavyzdingą 
šeimyninį gyvenimą rūpino
si kodaugiausia savo vaiku
čių išauklėjimu ir suteikimu 
jiems mokslo. Sūnūs jau yra 
baigęs Gomeli Universitetą, 
su civilio inžinieriaus laips
niu. Nedidelis dirbtuvėj už
darbis nemažai atsiliepė į 
velionės nervus ir nuolatinis 
nervų įtempimas sutrumpi
no jos gyvenimo dienas!...

Velionė buvo plačiai ži
noma Binghamtono apylin
kėj ir turėjo nemažą drau
gų, kurie gausiai apklojo jos 
karstą gėlėmis; buvo apie 
keturias dešimts vainikų. A- 
pie 300 žmonių, daugiausia 
lietuvių, lydėjo ją į kapines. 
Laidotuvės buvo laisvos, be 
jokių bažnytinių ceremoni
jų; palaidota neprigulmin- 
gcse kapinėse. Velionė buvo 
laisvų pažiūru moteris, nuo
latinė “Keleivio”, “I 
nų” ir “Socialdemokrato” 
skaitytoja ir prigulėjo prie 
SLA. 50 kuopos.

Padėkos žodis.
Šiuomi norime išr 

savo giliausią padėką
siems, kurie esate kuom nors 
prisidėję suramint mus nu
liūdimo valandoje, t. y. už 
gėles, karstanešiams, o ypa
tingai P. Jasilionienei, L 
Čeponienei, Švereikoms ir 
D. Shaw už iš buvimą per 
visą naktį prie velionės 
riam širdingiausi ačiū 
siems.

Vyras, sūnūs, duktė,
brolis ir seselės.

GARY, 1ND.
Kaip pas mus kovojama su 

depresija.
Pas mus randasi didelės 

geležies dirbtuvės, o tai pra
monei sustojus, tūkstančiai 
žmonių pasiliko be darbo. 
Dar 1931 metais gyventojai 
pradėjo organizuotis kovai 
su depresija ir šelpė vieni 
kitus. Bet šitokios labdary
bės neužteko, tai prisiėjo 
bedarbiais rūpintis miestui 
ir apskričiui. Šiais metais 
jau ir miestas, ir apskritis, ir 
visokios kompanijos pradė
jo duoti bedarbiams žemės 
daržams įsitaisyti. Apie 
dirbtuves yra daug nenau
dojamos žemės. Taigi vai 
džia davė traktorių tai že
mei išarti ir žmonės pradėjo 
odintis daržoves. Negana 

to, buvo sudaryta komisija 
visokioms reikmenims pirk
ti, kad atsieitų pigiau. Bet 
prieš tai pradėjo protestuoti 
visokie krautuvininkai. Vie 
nu žodžiu, šita depresija 
smaugia visus: ir darbinin
kus, ir biznierius.

J. Paškauskas.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS.

Didėjant čia lietuvių ko- ros Draugija, kuri dar dabar 
lonijai, kartu padėjo plėstis turi Montevideo priemiestyj 
ir politinis bei kultūrinis Cerro gana veiklų skyrių.A- 
darbas. Tik gaila, kad pra-,pie du metai atgal čia bu- 
džioj nebuvo tinkamai krei- Į vo tų pačių pažangiųjų lie
piama domės į įsileidimą, tuvių sutvertas Urugvajaus 
narių į organizacijas. įsi-! Lietuvių Dramos Mėgėjų
briaudavo į organizacijas 
visokių elementų, kurie pra
dėjo varyti dar jaunose or
ganizacijose griovimo dar
bą.

Čia gana gerai gyvuoja 
Urugvajaus Socialistų Par
tijos Lietuvių Skyrius, ku
ris įsikūrė net savo organą 
“Naujoji Banga”. Anksčiau 
čia gana gerai gyvavo tų pa
čių socialistų vadovaujama 
Urugvajaus Lietuvių Kultu-

vi-

ta-
vi-

PATERSON, N. J.
Keturi komunistai nubausti 

po $25.00.
Vietos dienraštis “Pater- 

son Evening News” 26 lie
pos rašo, kad apie 4 valandą 
ryto buvo areštuoti 4 vyrai, 
kurie stovėjo su automobi
lium ant Oakwood avė. Ka
dangi jie negalėjo policijai 
išaiškinti, ką jie šitokiu lai
ku tenai darė, tai policija 
nužiūrėjo juos kaip plėšikus 
ir visus suėmė. Visi keturi 
buvo nufotografuoti, nuim 
tos jų pirštų antspaudos ir 
viskas nusiųsta Washingto- 
nan, kad sužiūrėtų, ar nėra 
jie tenai jau užrekorduoti. 
Tuo tarpu gi neturint prieš 
juos jokių įrodymų, jie bu
vo nubausti po $25 tiktai už 
laikymą gatvėj automobi- 
liaus (parking).

Angliškas laikraštis pa
duoda jų pavardes taip: 
John Putas, Walter Bobor-J 
lazitz, Felix Bush ir John 
Matchen.

Bet tikros jų lietuviškos ; 
pavardės yra tokios: Jonas i 
Pūtis, Feliksas Buslevičius. J 
Vladas Babelevičius ir Jo
nas Matačiunas.

Visi jie yra Bimbos pase 
kėjai ir visuomet plūsdavo 
“Keleivį”.

“Keleivio” skaitytojas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Ip. Kanapariui.—Prašom 
lašinėti kaip galima daž
niau.

Viską mačiusiam. — Ko
respondencijos apie “tautos 
didvyrį” nedėjome, nes tai 
neįdomus dalykas.

Mikui Rabatėnui. — Per
žiūrėjome vaizdelius “Iš ba
do” ir “Gimdymo paslap
tys”, bet laikraštin dėti ne
galim, nes perdaug stačiai 
kalbama apie tokius daly
kus, apie kuriuos žmonės 
viešai nekalba.

Kanadiečiui. — Divorso 
klausimus sprendžia teismas 
ir iš kalno sunku pasakyti 
koks bus sprendimas. Ame
rikos Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopas galima kurti 
ir Kanadoje: kuopai sudary
ti reikia nemažiau 5 narių; 
Įstatus ir kitas informacijas 
galima gauti iš Centro sek
retorės, kurios adresas toks: 
Mrs. M. Jurgelionis, 1739 
So. Halsted st., Chicago, III. 
Apie ALS. legalumą Kana
doje mes neturime žinių. 
Klausimas apie atstatymą 
draugijose teisėtumo mums 
neaiškus.

DETROIT, MICH.
Žiurkės atsuko gazą.

Ant Witt streeto žiurkės 
butų užtroškinę dvi lietuvių 
šeimas, kurios gyvena vie
noj stuboj su vienu vaiku, 
dviem burdingieriais ir 
dviem mergaitėm. Rūsy ant 
stalelio stovėjo gazinis pe
čiukas laikraščiu uždengtas. 
Žiurkės belaipiodamos atsu
ko kranelį ir gazas ėmė eiti 
į viršų per atviras duris. Lai
mė, kad šeimininkas pabudo 
ir užuodęs gazą nulipo že
myn ir kranelį užsuko; ki
taip butų žuvę devyni asme
nis. Adeliukė Sakė.

Laisvamanių įgaliotam.—
“Keleivio” redakcijai rą
žančius nereikalingas. O 
kai dėl tos pastabos apie 
Dievą, tai “Keleivio” redak
toriui da neteko jos matyt, 
nes Tamsta nenurodėt nu
merio, kuriame ji tilpo. Jei
gu ji ištikrųjų tilpo musų 
laikrašty, tai galėjo būti tik 
tuomet, kuomet “Keleivio” 
redaktorius buvo išvažiavęs 
i SLA. seimą. Vistiek ačiū 
už tamstų akylumą.

A. Janusui. — Ačiū už iš
karpą iš “Montreal Daily 
Star”. Žinią jau sunaudojo
me.

LAVVRENCE, MASS. 
Lietuvių Tautinės Bažny

čios kunigų permainos.
Keturiolika metų išklebo- 

navęs kun. S. Šleinys išva
žiuoja Lietuvon, kur mano 
apsigyventi pas brolį ant u- 
kės. Jo vietą užima kun. K. 
Petrošius iš Buffalo, N. Y.

Kun. S. Šleiniui linkime 
laimingos kelionės ir gero 
pasisekimo Lietuvoje; gi 
kun. K. Petrošiui, kantrybės 
ir geriausių pasekmių tvar
kant tautišką Lavvrenee’o 
lieutvių parapiją. J. C. N

NEDARBAS URUGVA
JUJE.

Kaip kitur, taip ir pas 
mus Urugvajuje nedarbas 
pasiekė aukščiausio laips
nio. Visur prie fabrikų ma
tosi didžiausi būriai darbi
ninkų. Visi jie sublogę, nusi
minę ir laukia diena iš die
nos, kada juos pašauks prie 
darbo. Kiti vaikščioja jau 
kelis mėnesius ir jokio dar
bo niekur negauna. Da pusė 
bėdos tam, kas vienas, bet 
kas turi šeimyną, tam var
gas neapsakomas.

Čia didžiausia pramonė, 
tai frigorifikai, kitaip sa
kant, gyvulių skerdyklos, 
kurios priklauso Amerikos 
mėsos karaliui Swiftui (jis 
nesenai nusižudė). čia ir 
lietuvių daugiausia dirba, 
kuomet yra dąrbo. Vasarą 
skerdyklos da šiek-tiek dir
bo, bet dabar čia užėjus žie
mai, darbai visai apsistojo ir 
daugumas darbininkų pasi
liko be duonos. Tarzanas.

Būrelis, bet jis buvo užgro
bta klero ir fašistų klapčiu
kų ir mirė.

Visos organizacijos gana 
aktyviai veikė ir pasižymė
jo vakarų statymu ir bend
rai kulturiniu darbu, pakol į 
jas neisibriovė keletas tipų, 
kaip tai J. Kapočius, J. Laz- 
dauskas, V. Veselaaskas ir 
kiti, kuriems ne kultūrinis 
darbas, bet garbė ir savo bi
znis rūpėjo. Jie visokiais bu
dais stengėsi trukdyt ir 
griauti pažangiųjų lietuvių 
kulturinį veikimą ir galop 
apgaulingu budu užgrobė 
Urug. Liet. Dramos Mėgėjų 
Būrelį, išleido neva jo vardu 
laikraštuką “Tribūną”, ku
rio tikslas buvo šmeižti pa
žangiuosius Urug. lietuvius, 
griauti kulturinį veikimą, 
kad tuom padėjus fašistams 
ir nesenai čia atsibaladoju- 
siam dangaus kupčiui kun. 
Radžiui. Ir tas jiems dali
nai pasisekė. Jie sugriovė tą, 
ką vietos pažangieji buvo 
pastatę per keletą metų ir 
jau neblogai stovėjo.

Dėka tai demoralizacijai, 
Urugvajaus pažangiųjų lie
tuvių veikimas apmirė ir 
nėra galimybės, bent dabar
tiniu laiku, kas nors nuveik
ti. O Urug.Socialistų Parti
jos Liet. Skyrius užsiėmęs ir 
turi užtektinai darbo laik
raščio “Naujoji Banga” lei
dimu. Gi U. L. Dramos Mė
gėjų Būrelio užgrobikai bei 
“žurnalistai” neparodė jo

kio veikimo ir po poros 
triukšmingų mėnesių su sa
vo šmeižtais jų “Tribūna” 
mirė.

Baigiant tenka pastebėti 
ir kartu apgailestauti, kad 
Šiaurinės Amerikos pažan
gioji ir socialistinė spauda 
blogai tą suprato ir tinka
mai nereagavo į pragaištin
gą “tribuniečių” darbą.

Tai tiek tuom tarpu. Kitą 
kartą parašysiu daugiau ir 
plačiau apie Urugvajaus lie
tuvių kolonijos atisiradimą 
ir kit-ka. Tarzanas.

Skaitytojų Balsai.
Drg. Antanas Normantas 

iš Indiana Harbor rašo:
Gerbiamieji! Ačiū, kad 

nesulaikėt man “Keleivio”. 
Dabar prisiunčiu jums 2 do
leriu, už kuriuos galite nu
pirkti Maikio tėvui naują u- 
niformą. Pereitame nume
ry senis jau nepasirodė, tai
gi pamaniau, kad jis jau ne
beturi mundieros.

Milionai vartoja Rinso 
žluktui, skalbtuvėj ir bliude 7

Drg. V. Bunis iš Kanados 
sako:

Visų pirma dėkuoju Mai
kio tėvui už palaukimą pini
gų. Toliaus galiu pasakyti, 
kad “Keleivis” yra geriausis 
darbininkų draugas, nes šį 
pavasarį man buvo pritru
kę pinigų, tečiaus “Keleivis” 
nesustojo manęs lankyti, ne
žiūrint kad aš negalėjau lai
ku užsimokėti prenumera
tos. Taigi patariu kiekvie
nam lietuviui darbininkui 
užsisakyti “Keleivį”, jeigu 
kas jo da neturi.

RADO NUŽUDYTĄ . 
MOTERIŠKĘ.

Dauliunų kaime, Rokiškio 
apskrity, miške buvo rasta 
nežinia keno nužudyta Emi
lija Rakauskienė. Policija 
jieško kaltininkų ir jau turi 
suėmus įtariamuosius.
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Puslapis

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO. BOSTON

Praeiti Prisiminus.
Praūžė didysis Europos tuvcs liaudis, o ypač jaunuo- 

karas. kuris nusinešė su sa- menė, pradėjo masiniai e- 
vim milijonus žmonių gyvy- migruoti i visus pasaulio 
bių, palikdamas milijonus kraštus; velydami geriau 
sužeistu ir milijardinius žūti bado ir vargo prispau-

—Tegul bus pagarbintas,: gali skaitytis,
Maike!

—Labas, tėve!
—Ar žinai, vaike,

sugalvojau?
— O ką ?
—Reikia sutverti

jaunuolių susaidę!

ka

ruostolius.
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Amerikiete Apšaudė 
Lietuvos Valdininką.
JOKUBAUSKIENĖ SU

ŽEIDĖ LATONĄ IR PATI 
PERSISOVĖ.

Ji yra palikus Amerikoje 
vyrą, o Lalonas pametęs pa

čią ir abudu susidėję 
gyveno.

Amerikietė Domicėlė Ja
kubauskienė sukėlė Kaune 
dideli skandalą. Ji apšaudė 
vidaus reikalų ministerijos 
valdininką Latoną,su kuriuo 
buvo užvedusi romansą, ir 
paskui pati persišovė.

Tai įvyko 15 liepos dieną.
Gautas iš Kauno “Dienos 

Naujienos” paduoda apie
tuvos liaudies budeliai bus tai šitokių smulkmenų, 
pašaukti prieš teisingą liau Viename namelyj, gausiai 
dies teismą ir turės atsakyti gėlėmis ir medžiais apaugu- 
už savo darbus; ir tai neto- Aame (kaip ir pridera my-

Del Klaipėdos Konflikto Prof 
Leonas Kaltina Diktatūrą

sti užsieniuose, bet ne
Tuo pačiu laiku ir Lietu- nuo savųjų budelių kulkų

va sukruto išsilaisvinti. Iš
mušus išsivadavimo valan
dai, visi jauni ir seni sukru
to. kas kuo galėdamas, pa
dėti iš po svetimo jungo ki- 
lančiai Lietuvai.

Visi jaunuoliai, kurie tik 
galėjo suvaldyti ginklą ran
kose. ėjo Į mušiu laukus, au
kodami savo gyvastį ir svei
katą. Seneliai ir moterys li
kę namuose teikė materialę 
ir dvasinę pagelba tiems, 
kurie bado ir vargo prislėg
ti stovėjo mūšio laukuose 

! prieš keletą kartų galinges- 
jnius priešus.
I Tą kovą gausiai savo do
leriais rėmė ir Amerikos lie
tuviai.

Ii- kas iš to išėjo? Labai 
apsivilta. Tie, kurie kovojo 
už laisvę ir nepriklausomy- 

jbę, toli gražu to neatsiekė. 
Nors Lietuva liko nepri- 

i klausoma, bet gyvenimas ja
nestu perse-Pasi(larė nepakenčiamas, 

1 ' iypač varguomenei. Ta taip
t za. •. -it -i I gražiai skelbtoji laisvė vir-

J —Oliait, Maike, o ai >ia to tikra nelaisve. Iškovotąją 
aš tokie zakonai, ką parodo, jajsve naudojosi tik tie, ku- 

, ligi kokio amžiaus žmogus rje buvo jai prie
gali skaity tis jaunuoliu. šingi ir rėmė caro valdžią.

—Taip, tėve. yra.
—Na, tai išvirozvk man.

Bet, draugai, musų parei
ga nesėdėti čia rankas susi
dėjus, o visomis galimomis 
priemonėmis remti Lietuvoj 
ir užsieniuose esančius mu
sų vienminčius, kurie nežiū
rėdami jokio pavojaus or
ganizuojasi ir ruošia Lietu
vos fašizmui mirtį.

Ateis laikas, kuomet Lie-

Pralaimėti Klaipėdos kra-Į Lietuves fanatikai kunigai 
šte rinkimai ir dabar iškelta I nepaverstų jų katalikais. 
Haagoje byla prieš Lietuvos j Dabar gi Klaipėdiečius bai- 
valdžią sujudino visą lietu
vių visuomenę.

Kodėl Klaipėdos Kraštas 
sukilo prieš dabartinę Lie
tuvos valdžią?

Tuo klausimu “Lietuvos pedietis su greitais reikalais 
Žinios” sumanė parinkti žy- į paštą arba i muitinę, o lie- 
mesnių Lietuvos veikėjų tuviškas valdininkėlis poni- 
nuonionių. Buvo paklaustas škai atsilošęs sėdi sau prie 
ir žinomas teisininkas prof. stalo ir geria arbatą, arba 
P. Leonas, ką jis apie tai miega.
mano. Prisimindamas savo prieš-

Jis tiesiai pasakė, kad karinę kelionę Klaipėdos 
Klaipėdos Kraštas sukilo krašte, prof. Leonas sako: 
dėl netikusio Lietuvos vai- —Krašto gyventojai, ku-
džios elgesio su klaipėdie- rie ligi kaulų smegenų bran
giais. gina laiką, negali pašte tiek

Visų pirma Klaipėdos ilgai laukti kvito pinigus 
Krašto gyventojus nugąsdi- siųsdami, kaip pas mus kad 
no Lietuvos klerikalų tenai laukiama. Ūkininkai, kurie 
įsiveržimas, sako prof. Le- per muitinę pieną išveža 4-5 
onas. Tai buvo kunigams vai. ryto, negali laukti kada 
Lietuvą valdant. Klaipėdos musų muitininkai išsimiegos 
Krašto "gyventojai yra liūte- ir 8 vai. atidarys jau surugu- 
onai. Nors jie ir apšviestes- šiam pienui muitine. Tokio 

ni už katalikus, bet, religi- įstaigų biurokraštiškumo 
niai žmonės, vis dėl to fa- Klaipėdos krašte jau nebu- 
natikai. Todėl iie baisiai nu- vo prieš 40 metų.
«igando, kad įsiveržę tenai Klaipėdos krašto gyven- 
_________________________ į tojai yra susigyvenę su min

timi, kad valdininkas vra

siai erzina Lietuvos vaidi
ninkų biurokratiškumas, iš
didumas ir neapsakomas 
tir.ginumas, sako prof. Leo
nas. Pavyzdžiui, ateina klai- 

greitais

limoj ateity. Imtiesiems), nedideliame
bute paliepėj gyveno du įsi
mylėjėliai. Tai nelabai dar 
seniai iš Amerikos grįžusi 
Domicėlė Jokubauskienė ir 
Latonas, dabar tarnavęs vi
daus reikalų ministerijoj, 
pasų skyriuj.

Abudarpakankamaijau- 
prasidėjo tarp belgų anglį a- nj neperžengę pavojingojo 
kasji>» išsipilė ir apėmė ge- į amžiaus ribą, turėjo visas 
ležies ir plieno pramonės Į meilei galimybes. Susipaži- 
darbininkus. Streiko orga- no> susimylėjo. Latonas tu- 
nizavime dalyvauja komu- rejo įmoną, bet paliko ją 
nistai ir socialistai, pne jų;naujos meilės vardan. Tas 
prisideda ir dalis kriksčio- žygis apsimokėjo, nes Jaku-

V. Žinaitis.

Angliakasių streikas 
Belgijoje Virsta 

Revoliucija.
Streiko judėjimas, kuris

nas.

singi
Užčiauptos lupos laisvės ko
votojams, įvesta griežčiau 

, šia drausmė, kad nedrystų
blogas sumanymas; bet ši- —Baltveidžių civilizaci- laisvės pareikalauti. Įvesta
tuo reikalu turėtų patys jau- joj, tėve. žmogus skaitosi net tokios barbariškos prie
moliai rūpintis. jaunuoliu maždaug iki 21 įmonės, kaip karo stovis,

—Vat ju myn, Maike? Ar metų amžiaus. Pakol vyras mirties bausmė, įvairus 
tai tu manęs prie jaunuolių nepasiekia šitokio amžiaus.
neskaitai? įstatymai, paprastai, neduo-

—Ne, tėve. via jam teisės dalyvauti val-.Lietuvt)S vimo metu_
_ dzios rinkimuose. neleidžia

jam kurti šeimynos ir neima 
kariumenėn. Iki 21 metų 
amžiaus žmogus turi moky
tis. Sukakus dvidešimts vie

naują

—Gal būt, tėve, kad tai ne ką jie sako.

—Vedluk kokios rokun 
dos?

—Tavo jaunystė pasibai
gė jau apie penkiasdešimts 
metų atgal, tėve.

—Veidiminut, Maike, aš 
galiu tau iš gazietų pridaya- 
dyt. kad as dar galiu vadui- L kuomet 
te jaunuolis Y e Tėvynė j- mas JaunHoliu. 
dėjo jaunuolių ddegatų pik- „
cerį iš špicburko seimo. Jei- —O as, Maike, kitaip fi
gų tu gerai į tą pikčeri įsi- genuoju. Vedluk mano ro- 
žiurėsi. tai pamatysi, kad te- Zundos. ta? Jaunu9ba^ ?ak 
nai yra da senesnių už mane ya(hnt1' visi, katrie tik ne- 
žmonių, o vis dėl to jie vadi- zenotL 
naši jaunuoliais. Tris diliga- —As tėve. pažįstu žmogų,
tai tenai jau visiškai nupli- kuris baigia jau šimtą metų, 
kę. kiti su ūsais, o bet gi jie ° (la nevedęs. Koks gi jau- 
visi jaunuoliai. Taip pat ir nuolis galėtų būti is jo? 
su moterimis. Kai kurios jų —Na. pamatysi, Maike. 
jau 15 metų ženotos, kitos kad aš nuvažiuosiu į Ditrojų 
jau su beibėm. bet vistiek ant sekančio Eselų seimo ir 
jaunuolės. Na. tai dabar iš- nusitrauksiu pikčeri su vi- 
virozyk tu man. kodėl aš ne- sais jaunuoliais. Tada tarp 
galėčiau prigulėt prie jau- jų tu ir mano feisą pamaty- 
nuolių susaidės? si “Tėvynėj”. Aibeč jur

—Žinoma, prigulėti gale- ^a^’
tum, bet tai išrodytų juokin-------------------------------------
ga. BOMBŲ ŽINOVAS VAŽIUOJA

kankinimo budai.
Tik po 8 Nepriklausomos 
etų

kada susidarė demokratinė
valdžia 1926 metais, buvo
leista laisvės kovotojams pa
reikšti savo noras. Ir ka

1U? '.‘Vikios pasėkos! Liaudis visas 
meras metams, žmogus saki- vi(iu,.amž inkvizicijos prie-

niškų profesinių sąjungų. 
Vėlesniais pranešimais.

streiko judėjimas Belgijoje 
gręsia pavirsti revoliuciniu 
judėjimu. Keliuose Charle- 
roi priemiesčiuose įvyko 
smarkių susirėmimų. Strei
kininkai pastatė barikadų, 
išdraskė grindinius, perplo
vė telefono ir telegrafo vie
las, taip pat elektros laidus, 
taip kad visa ta sritis buvo 
nugramzdinta tamsoj. Poli
cija nepajėgė apsidirbti su 
streikininkais, ir turėjo būti

bauskienė gana turtinga a- 
merikietė. Dar ir dabar ne
seniai brolis jai atgabeno 
35,000 lt. čekį. Pagaliau rei
kia įvertinti ir jos pasiryži
mą, nes ir ji Amerikoj pali
ko savo vyrą. 'Neseniai dar jie apsigyve
no gražiajam Gėlių Rate, 
bet jau kaimynai pastebėjo, 
kad pavyzdingos santaikos 
jų tarpe nebuvo. Dažnai gir
dėjosi aštrus tarpusavio bar
niai ir priekaištai.

Kaimynai pasakoja, kad

tosi jau subrendęs. Taigi čia 
ir tas laikotar

pis, Kuomet jis yra vadina-

—Tau, Maike, juokinga,’ 
o man visai nejuokinga. Juk 
aš dabar neženotas, tai ir 
prie merginų galiu pritikti.
Teisybė, mano pakaušis jau 
biskį nuplikęs; ale jeigu tu 
pažiūrėsi i tą jaunučių pik
čeri, ka “Tėvvnė” išdruka- 
vojo, tai tenai yra jaunuolių 
su daug didesnėmis plikė
mis. negu mano. Dalibuk,
Maike, jeigu tokie žmonės 
skaito save prie jaunuolių, 
tai aš negaliu suprasti, ko
dėl aš negalėčiau būt su jais 
lygus. i

—Bet tu ir pate matai, tė
ve, kad tie seniai tarp jau
nuolių buvo ne savo vietose.'
Iš jų juokiasi visi. Taigi juo
ktųsi ir iš tavęs, jeigu tu tarp 
jaunųjų įsispraustam.

—Džizuskrais, Maike, tu 
niekad man nepritari. Aš 
norėjau būt jaunuolis, tu ir 
tam priešingas.

—Ne, tėve, aš tam visai 
nepriešingas. Aš tik sakau, menkos 
Įcad prie jaunuolių tu jau ne-ėmusi jo

RUSIJON.

Lester P. Barlo\v, pagarsėjęs 
karo metu bombų išradėjas, šio
mis dienomis važiuoja Sovietų 
Rusijon, kuriai jis siūlysiąs sa
vo vėliausj išradimą miestams 
naikinti. Sakoma, kad šituo jo 
išradimu galima per 1000 mylių 
sunaikinti didžiausį priešo mie
stą. Jis siūlęs šitą išradimą A- 

valdžiai, bet ši nepri-

mones padeda graban—pa
laidoja. Žmonės atsikvepia 
tyru Nepriklausomos Lietu
vos oru. Atbunda Lietuvos 
vargšai iš letargo miego.Ku- 
ria įvairias organizacijas, 
kad lengviau butų kovoti 
prieš išnaudotoją kapitalą. 
Pereina per visą kraštą aš
tri streikų banga. Apkarpo
ma bereikalingos valstybei 
išlaidos. žodžiu, einama 
sparčiai prie pagerinimo 
liaudies gyvenimo.

Bet tas netiko garbės 
trokštantiems patriotams 
jie pyko. kad jiems nelei 
džiama pasivadinus “tautos 
vadais” lupti žmonėms kai
lį ir krauti turtus iš liaudies 
prakaito. Ir vos tik pradė
jus Lietuvos liaudžiai kvė
puoti laisvės oru, 1926 m. 17 
gruodžio naktį A. Smetona, 
P. Plechavičius ir gauja 
jiems ištikimų karininkų.

iššaukta kariuomenė. Per Katonas ir daugiau pažinčių 
kilusius mušius gatvėse vie
nas streikininkas užmuštas 
ir 5 policininkai ir 9 civiliai 
sužeisti. Streikininkai pade
gė vieno iš kasyklos bendro
vės direktorių namą ir atvy- 
kusiems gaisrininkams ne
leido gaisrą gesinti.

Į įvairias kasyklas pasiųs
ta sapierių vandeniui iš ka
syklų pompuoti.

Streikas kilo darbdaviams 
ir darbininkams susiginčijus 
dėl algų.

Ar Bus Karas Tarp
Norvegijos ir Da

nijos?
Šiomis dienomis pasklydo 

žinios, kad Norvegija užėmė 
rytinę Grenlandijos dalį.
Grenlandija yra didžiulė sa
la, nuo senų laikų jau pri
klausanti Danijai. Todėl 
norvegų tenai įsiveržimas 
sukėlė Danijoj didelio susi
rūpinimo.

Danų ministeris pirminin- 
paėmę ginklus rankon, jėga kas pareiškė, kad šiuo klau- 
isiveržia i demokratinės vai- simu tučtuojau užsiims už- 
džios buveinę, suima valdi- sienių reikalų ministerija, 
ninkus. sumina po kojų val-( Tos žinios, sukėlė didelio su
tekės konstitucija ir panai- sijaudinimo ir plačiuosiuose 

kiną teisėtą tvarką. Pasi- visuomenės sluoksniuose.Jie 
vadina save “tautos vadais”, reikalauja, kad vyriausybe 
i ved a krašte griežčiausią di- pasiųstų greitą kreiseri į 
scipliną ir užsisėda liau- Grenlandiją danų teritoria- 
džiai ant sprando. Iš laisvos Hnėms teisėms apginti. Da- 
liaudies padaroma beteisė, nų ministeris pirmininkas, 
be balso, pusiau pamiršta paklaustas, kas atsitiktų, jei 
minia. Pradėjo tratėti sau- norvegai iš tikrųjų įsitvirtin- 
tuvai prieš tuos, kurie už tų Rytų Grenlandijoj, trum- 
Lietuvos laisvę kovojo. Ka- pai drūtai atsakė, kad nor- 
lėjimai ir visokie urvai pri- vegai būta laukan išmesti.
pildyti tais, kurie nors puse'---------- =-------
lupų drįso išsitarti apie lais
vę.

Kraštas paverstas sauva
liaujančių karininkų žaislo 
įrankiu. Liaudis nukentėjo 
daugiau, kaip nuo okupantų 
caro žandarų.

Nepakęsdama diktatūros 
ir valdininkų sauvalės, Lie-

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti nauja 

D-r© Markeri© Knvga 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Ilalsted Street, 

CHICAGO, ILL.

turėjęs,
kitomis

susirasinėjęs ir su 
mergužėlėmis. Gi 

kaimynės tvirtina, kad ir 
Jokubauskienė nesnaudusi, 
ir jai bernužėlių nestokuo- 
davo.

Iš čia, žinoma, pavydulia
vimas ir kiti nesusipratimai. 
Prieš kelias dienas žmonės 
matė, kai Latonas gatvėj Jo- 
kubauskienę kojomis spar
dė. Santykiai, matyt, taip Į- 
kaito. kad štai vakar dienos 
metu, apie 12 vak, Latonas 
pareina namo ir tuč tuojaus 
pasigirsta penki šūviai.

Kadangi tai buvo darbo 
metas, tai apatiniame namo 
aukšte buvo likusios vien tik 
moterys. Jų tarpe kyla di
džiausia panika. Jos skuba 
užsirakinti duris, bet tą pa
čią akimirką atsiveria Lato- 
no kambario durys, o jis 
pate vienmarškinis, sukru
vintas, rėkdamas ir Dievą 
pagelbon šaukdamas, nubė

ga laiptais žemvn. . ... .. ...... ,
Tuoj iššaukiama policija. Piečiams, o ne piliečiai val-

Policija įėjusi Latono kam- dininkams; valdininkas yra 
bary randa dar vieną trage- tarnautojas, jų reikalų ten- 
diiosauka. Čia guli peršauta kintojas. O pas mus valdi- 
Jokubauskienė. Kulka nela- n.inkas.— Ponas’ Prieš ku’ 
bai giliai įsmigusi smilkinin. ri reikia žemai nusilenkti.
Ji pamažu apalpsta ir neten-j Daugiausia prof. Leonas 
ka sąmonės, tačiau spėjo į kaltina įsivyravusią tauti- 
dar ištarti, kad ją peršovė ninku diktatūrą ir žmonių 
Latonas. Jokubauskienė ■valios niekinimą. Jis sako: 
greitosios pagelbos automo- —Žmonės, kokie jie bebūtų, 
biliu nuvežama miesto liga'patys nori valdytis. Klaipė- 
ninėn. 'dos krašto gyventojai šimt-

O Latonas tuo tarpu nu-' mečiais yra pripratę prie 
bėga čia pat ąžuolynan, at-i reichstago, prie laisvo pa
sisėda prie kūdros, nusi- reiškimo savo valios, prie 
prausia, išsiplauna sukru- ’ sąlygų, kuriose su tąja jų va- 
vintus marškinius (jis leng- ia skaitomasi; klaipėdiečiai 
vai peršautas į pakaušį), pa-
sidžiovė juos, ramiausiai sė
di ir kažko laukia. Ilgai, ži- kia suprasti, 
nema, laukti nereikėjo, nes Demokratinė Lietuvos vy- 
tuoj atėjo policija. Policijai/ riausybė 1926 metais buvo 
sako, pareiškęs: ' pradėjusi per Seimą daryti

—Sėdžiu ir džiovinu mar- prielankios įtakos į Klaipė-

susigyvenę su parlamenta
rinėmis sąlygomis. Ir ta rei

kimus, nes negražu sukru
vintam vaikščidti. Kai marš-

dos Krašto gyventojus. San
tykiai buvo jau sušvelnėję. ir

kiniai butu išdžiuvę, bu- as neabejoju, sako prof. Le-
__  _ . f t -I • • 1 1 ■ •
čiau ir pats atėjęs onas, kad jeigu demokrati-

Latonas policijai pareis- ; n.ė.ya-džia su Seimu butų pa
-ilikę iki šiol, tai su Klaipė
dos Kraštu butų jau senai 
sueita i glaudų kontaktą ir

taikiusi ir todėl butl^ Jau užmegsti bičiuliški 
ryšiai—ne smurtu, ne klai
pėdiečiu Seimelio išvaiky
mu, bet gera valia, ramiu 
budu, kultūriškai.

Toliau, labai reikalą su
gadino p. Voldemaras. Kad 
įsigytų populiariškumą ir 
nusifotografuotų su Štreze- 
manu, jis davė jam tiek pa
sižadėjimų, kad po to jau 
sunku buvo gintis nuo va 
kiečių, kurie pradėjo lįsti Į 
Klaipėdos reikalus bei ben
drai į Lietuvos vidaus rei
kalus ir diktuoti savo reika
lavimus. kad sunku jau buvo 
beapsiginti. Taigi, Volde
maras pridirbo Lietuvai di
džiausios žalos ne tiktai su 
Konkordatu, bet ir savo po
litika su Vokietija.

Bendrai, Voldemarui la
ibai pasisekė padaryti Lietu
vai begales žalos.

Ar galima tikėtis, kad tau
tininkų sugadinti santikiai 
su Klaipėdos Kraštu ateityje 
pagerėtų?

Į šitą klausimą prof. Lea 
nas atsako taip:

—Ateičiai reikia visame 
kame žmoniškumo. Į Klai
pėda reikia eiti su gera, nuo
širdžia lietuviška siela, kul
tūringai, bet ne tautininkiš- 
kai.

Su tautininkiška politika 
mes ten nieko nelaimėsime.

kęs, kad ne jis Jokubauskie- 
nę šovęs, bet atvirkščiai — 
Jokubauskienė jį šaudžiusi, 
tik negerai
jam pavykę pabėgti. Kitos 
kulkos Įsmigo į sieną.

Spėjama, kad iš tikro Jo
kubauskienė šovė į Latoną, 
o paskui pati norėjo nusižu
dyti. Rovolvery dar buvo 
likęs vienas šovinys.

Naujasis Orlaivio Tipas.

Čia parodytas naujasis komercinio orlaivio tipas, kurį šio
mis dienomis įvedė New Yorko-San Franeiscos orkelio kompa
nija. Jis yra varomas keliais motorais ir gali lėkti 175 mylias į 
valandą ir pralekia skersai Ameriką Į 23 valandas. Iki šiol rei
kėdavo lėkti 27 valandas. Jis gali nešti 10 keleivių ir 500 svarų 
pašto siuntinių. Į vieną minutę jis pakila 944 pėdų. ir esąs grei- 
čiausis transporto orlaivis visame pasauly.
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Visokios Žinios Hitlerininkų Mitingas Berlyne.

Už Gražumą Atleido Komedijos “Nusigin-
Darbininką Nuo klavimo7f Konferen- 

Darbo. cijoj.
Italijoj, Frosinone, nese- Vadinamoj “nusigink- 

niai buvo sprendžiama ido- lavimo” konferencijoj Že
mi byla. Vienas darbininkas rėvoj rusų delegacijos galva 
apskundė teismui batu fab- Litvinovas Įnešė pasiulyma, 
riko savininką, kuris atleido kad pirma negu konferenci- 
ii nuo darbo už tai. kad dar- i i i’siskirstys iki rudens, de- 
bininkas esąs perdaug gra- legatai priimtu jo rezoliuci- 
žus. ja. kuri reikalauja sumažin-

Prieš kuri laiką i batu fab ti vienu trečdaliu visas gink- 
riką buvo priimtas Giusep- luotas jėgas. Tokiu budu bu- 
pe. Nuo to laiko fabrikas tu padėtas pagrindas, ku- 
staiga prade io pagaminti nuo pasiremdama nusigink- 
mažiau batų. Ypatingai mo- lavimo konferehcija paskui 
terys pradėjo mažiau dirbti, galėtų tęsti savo darbus to- 
Visos jos įsimylėjo darbinin- liaus.
ką Giuseppe. Ir vietoj to, Amerikos korespondentai 
kad dirbti savo darbą, mo- pažymi su pasididžiavimu, 
terys tarpusavy pradėjo vai-, kad šitas Litvinovo pasiuly- 
dytis ir gaišinti laiką siunti- mas buvęs paimtas iš Hoo- 
nėdamos gražuoliui meilės
laiškučius.

Šis paveikslėlis parodo vokiečių fašistų mitingą Berlyne. Jie 
čia susirinkę protestuoja prieš kanclerio von Papeno priimt: 
reparacijų sutarti Lozanoje. Tą sutartimi Vokietija turi sumo
kėti aliantams dar 3,000,000.000 aukso markių, o fašistai nori. 
kad reparacijos butų visiškai panaikintos.

BAREIŠIUTĖ PABĖGO 
NAMŲ SU $2,780.

Justina Barcišienė iš Ho- 
lyoke’o mane ė policijai, 
kad jos 14 metų amžiaus 
duktė, Bronė BarcFiutė, »a- 
sitmė $2,780 pinigu ir pabė
go iš namų. Pinigai buvę už
kišti už paveikslo ir mergai
tė apie juos žinojusi. Moti
na mano, kad jos Bronė nu
važiavo i Elizabethtvvon’ą, 
N. Y., pas savo “frentą”. Ne
senai mirė Bareišienės vy
ras, kuris buvo apsidraudęs 
insurance kompanijoj, ir 
Bareišienė buvo gavus iš 
kompanijos pinigų. Tuos pi
nigus mergaitė ir išsinešė.

IŠ NORI UŽIMT VYRO VIETĄ Gera farma parsiduoda
40 akcriti .-u trioboms, stuba 6 rui

mu, barnė su s:-lepa. gyvuliam Kerą 
vigada, \i ‘.iulkkas Žemė yna ir iš- 
<!i eta, visi ą Kali na augint >r pria 
Kero !.»• ■ Parlc. siu ui tu s.anti do- 
l«’ii , arba rus? reikia įnešti, o liku
sias a.’it leng? u ism ėjl iių. (38) 

JOE DAUGIRDAS 
K. F. I). Bcx 2. \Ynit~ t. Inu). .M ę'i.

GERA PROGA SUMAŽIN
TI BEDARBĘ.

P.Rh.T GE.i\ i-
i. :{o vii j žcnės tarne, kempė,

II. x a •riiį t
< g.ral.. ...j ,j,. įj.

aiui; yra 
IO ;nin tų j inks'uką

III. O a' t i'eą į< nes, ! 
ba-nė. v š'ininkai. ei'

ės. 5 :• >nm stuba 
s v i-tir.iiil'ai. 10 

u. ’.in a na vištų b.z- 
t ik:, , ant geio. kelio, 

$35 m)
■ ruimu stuba, 
ktri’a. gfias

veno plano nusiginklavi 
mui, tačiau jie su pasigėrėji- 

Giuseppe už tai buvo at- mu praneša, kad pasiūlymas
eistas. Atskaitant jam tie-į buvo atmestas 30 balsų prieš 
iog ir buvo pasakyta: “Tuį5, ir kad Amerikos delega- 

Gibson taipgi

leistas 
siog
perdaug gražus.

Giuseppe kreipėsi Į teis
mą. Fabriko advokatas kar
štai Įrodinėjo, kad fabriko 
direkcija pasielgusi teisėtai. 
Tačiau teismas liko priešin
gos nuomonės. Buvo nutar
ta. kad darbininkas nieku 
nekaltas, jei jis yra gražus, 
ir tuo remdamasis fabrikas 
neturi teisės ji atleisti.

galvacijos
balsavęs prieš savo boso 
Hooverio planą. Ar tai ne 
komedijos?

Nusiginklavimo konfe
rencija jau išsiskirstė. Apie 
naujus metus vėl susirinks

NEW YORKE NUSTAU- KALNAKOPIŲ EKSPEDI
GĖ MUSSOLINĮ.

New Yorke anądien išlipo 
iš laivo Italijos pasiuntinys

CIJA VOS IŠLIKO 
GYVA.

Muenchene

2 Mrs. E. Eslick, buvusio kong-
PAGERĖJO DARBAI resmano Eslicko našlė, stato sa- 

AUDEKLINĖSE IR vo kandidatūrą iš Tennessee val-
ŠIUŠAPĖSE. stijos Į neištarnautą savo vyro

Kapitalistų spauda skel- vietą. Jis mirė Kongreso posėdy
bia, kad paskutinėmis die- nuo širdies ligos.
nomis Naujoj Anglijoj žy- ---------------
miai pradėjo gerėti darbai. SAUGODAMI VIŠTAS, 
Ypač užsakymai pakilę au- ŠUNĖS PAPIOVĖ JŲ 264. 
įcklinj*<į ir batų dirbtuvėse. Uniont Pa _ E Rev. 
Haverhilly ir Laryrence jau no farmo5 čia kažin kas p,į. 
net pritrukę išlavin u darbi- (,-jo naktimis vo^ vi^ 
ninku. Nekurios dirbtuves FaJ s uždartbant nak- 
jau pradėjusios ir naktimis ,jes su ;.Etomis porą vokg. 
c 11 l1' kų dachshundų, manyda-
SKIRTUMAS TARP AME- So^BeTSnoii^o ns

RIKOS IR LIETUVOS ?L -Ž J Jls
nirvvj i«x išgirdo tik vistų kvarkimą.

' ei as. ti'.kaina vi tu ar dar/iri j gi
rini•: .:. ininut i iki sto irs. $5 *,O.

IV. 45 akeriai. 7 rui nu šlubu, elek
triką, barne, višūninl.ai, aptverta ge
rais dratais, laukai gerai įtręšti ir ap
sėti. Viskas gerame stovy $4500.

Ant namo nemainysiu. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku. (31)

GEORGE kAl'LEN 
Box 41 Ballard Vale. Mavg.

KALENDORIAI 
1933 metams

Kalėdos artinas, kalendorius reika
lingas kiekvienam 1 šįmet parduodu 
daug pigiau. Visokius spaudos darbus 
atlieku prieinama kaina. Bile reikalu 
kreit-kites (33)

ZIGMAS GILIAVIčIUS
S9 Hartford Avė. New Britain, Conn.

Žmonės, Kurie Savo
Akimis Užmuša 

Gyvybę.
Ar girdėjot, kad yra tokių 

žmonių, ką savo pažiūrėji
mu gali užmušti gyvybę?

Comell universiteto pro
fesorius Otto Ram sako, kad 
tokių žmonių yra. Jų akys 
skleidžiančios tokius spin
dulius, nuo kurių miršta gy
vos ląstelės.

Tuo tikslu buvo padary
tas bandymas. Ant stiklinės 
plokštelės profesorius pade 
jo tris mielių grybelio ląste
les. Ląstelės buvo gyvos. Į 
tas ląsteles iš arti buvo leista 
pažiūrėti profesoriaus pa
rinktai moteriai. Po to buvo 
patikrinta ląstelės ir nusta
tyta. kad jos yra nebegyvos. 
Profesorius tvirtina, kad 
moterei žiūrint per stiklą, 
kuris, kaip žinome, nepralei
džia ultravioletinių spindu
lių, tos ląstelės butų išliku
sios gyvos.

Jisai sako, kad tokiu: 
spindulius skleidžia ne tik a- 
kys, bet ir pirštų galai. Ka
da moteris, kurios kūnas 
skleidžia gyvybę užmušan- 
čius spindulius, ima Į rankas 
gėles, tos tuojaus vysta. Šių 
spindulių veikimui negalinti 
priešintis jokia gyva ląstelė

Profesoriaus žodžiais, to
kius spindulius,—jei, žino
ma, žmogus iš viso juos tur 
—gamina kiekviena kūno 
dalis. Stipriausiai veikia iš 
akių einą spinduliai. Tokių 
spindulių gali būti lygiai 
pas moterį, lygiai pas vyrą 
tik. žinoma, ne pas visus.

SAKO, MAINERIAI IŠ
SPROGDINO TILTĄ.
Ohio valstijoj, Athens ir 

Belmonto kauntėse streikuo
ja angliakasiai. Kartas nuo 
tarto jie išeina ant pikietų 
ir pastoja streiklaužiams ke- 
ią. Tuomet Įvyksta susirė

mimų ir šerifas su savo “de- 
pučiais” pradeda daryt 
tvarką”. Pereitą sąvaitę 

jam tokią “tvarką” beda
rant prie Provident kasyk- 
os Įvyko tikros riaušės. 

Streiklaužiams saugot čia 
yra ir valstijos milicija iš
šaukta. Ties Chauncey pe
reitą savaitę Įvyko streikie
rių susišaudymas su milici
ninkais. Vienas darbininkas 
buvo užmuštas. Po to neži
nia kas išdinamitavo New 
York Central gelžkelio tiltą, 
o kitas gelžkelio tiltas buvo 
padegtas. Kapitalistų agen
tai sako, kad tai esąs strei
kierių darbas. O gal tai tik 
provokacijos?

ATĖMĖ $25,000 VERTĖS 
TABAKO.

Su pagalba policmano 
švilpos tris banditai Brook- 
lyne sustabdė troką su taba
ku, vežiką išmetė ir susėdę 
jo vieton nuvažiavo. Ciga
rų ir tabako buvo pavogta 
už $25,000.

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai Laidotuvėse

Waitiekunas, N. C.
122 Gold Street 

WORCESTER. MASS.
Telefonas 41138

KAINU- Kada jis nuėjo Į vištininką,gauta žinių 
pei 
vo

kiečių kalnakopių ekspedi 
ei ja, kuri kopia i Himalaji 
kalną Nangą Parbatą, 27, 
000 pėdų virš jūrių pavir 
šiauš. Jai bekopiant, staiga 
nuo kalno viršūnės pasiliuo- 

jo su le
dais ir tik per nago juody
mą nenušlavė Į prapulti vi
sų žmonių. Toj ekspedicijoj 
vra ir keliatas amerikiečiu. Į

Amerikai kurio pavardė y-'ikad šiomis dienomis 
ra Mussolinį (gal diktato- plauką tik nežuvo vi<a 
riaus Mussolinio brolis?). I-
talų organizacija “Comitato 
di Azione Anti-Fascisti” 
tuojaus sušaukė italų mitin
gą ir Įtaisė prieš Mussolini 
didelę demonstracija. Italai 
nustaugė ji kaip vilką.

HOOVERIS SUMAŽINO 
SAU ALGĄ.

Prezidentas Hooveris pa
skelbė, kad jis nutaręs nu
mušti $15,000 nuo savo me 
tinės algos. Tuo pačiu laiku 
jo kabineto nariams irgi su
mažintos 15 nuošimčių al
gos. Kurie gaudavo $15,000 
metams, dabar gausią tik 
$12,750.

NIAGAROJ RASTAS SE- 
MIONOVO LAVONAS?

Niagaros upėj pereitą są
vaitę rasta nežinomo žmo
gaus lavonas. Manoma, kad 
tai gali būt rusų šokikas Ni
kolajus Semionovas, kuris 
nesenai nusižudė Niagaros 
kriokly.

Lietuvoje kaip seniaus, šunės buvo papiovę jau 264 
taip ir dabar daugiausia vištas.
vertinami riebi mėsa ir aps- -------
kritai visi riebalai. Tuo tar
pu gi Amerikoj visai prie
šingai: kuo liesesnė mėsa, 
tuo brangesnė, o riebios net 
r lietuviai nemėgsta.

Štai palyginimas. Liepos 
mėnesy Rokiškio apskrity 
buvo šitokios kainos:

Rugių centneris (100 sva
rų) 12 litų, kviečių — 13 li-

PAJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau Joną Masaitį, jis į Ame

riką atvažiavo 1925 metais. Liepos 
17 d. ant laivo “America”. Jei esi gy
vas. atsiliepk, yra svarbus reikalas, j 
Kurie žino kur jis randasi, malonė- i 
kit pranešti išanksto sakau ačiu.(31) ' 

MISS ANNA KANAPORIUS 1 
60 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

PAKILO AUTOMOBI
LIŲ GAMYBA.

Wall Streeto spekuliantai 
Nevv Yorke džiaugiasi, kad 
biznis jau pradedąs rodyti 
atsigavimo ženklų. Prekių 
kainos pradėjo kilti aukštyn 
ir kai kurios pramonės ša
kos ėmė geriau dirbti. Ypač 
padidėjusi automobilių ga
myba. Orlaivių firmos taip
gi pradėjo gauti daugiau už
sakymų.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
500 ŽVIRBLIŲ.

Lincoln, Neb. — Perėjus 
čia didelei perkūnijai, vie
name kieme buvo atrasta a- 
pie 500 negyvų žvirblių. Ma
noma, kad juos užmušė per
kūnas.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniam: 10—11.

3421 So. Halsted Streot
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

ŽUVAUDAMAS TINKLU
PAGAVO VYRIŠKIO 

LAVONĄ.
Šančių gy ventojas Karolis 

Šimantas. Nemune bežuvau- 
damas, netikėtai anądien 
tinklu pagavo nežinomo vy
riškio, apie 19 metų am
žiaus, lavona.

SUĖMĖ VAGIŲ MOKYK
LĄ,

Newarke policija suėmė 
tūlą Abe Shames ir penkis 
vaikėzus, kuriuos jis mokino 
vogti. Už pamokas vaikė
zai atsilygindavo savo “mo-1 
kytojui” vogtais daiktais, 
kuriuos jis paskui pardavi
nėdavo.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

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

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

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST.. 

WORCESTER. MASS.

4,283,753 ASMENYS
AMERIKOJ NEMOKA 

‘ SKAITYT.
Cenzo Biuras Washmgto- 

ne skelbia, kad darant Ame
rikos gyventojų surašą 1930 
metų pavasari, čia buvo 4,- 
283,753 asmenys, kurie ne
mokėjo nei rašyt, nei skai
tyt. Mums tačiau netiek ste
bėtinas tas beraščių skai
čius, kiek tas Cenzo Biuro 
pastipusis “greitumas" — 
jam reikia pustrečių metų 
laiko paskelbti žinią.

ALEKSANDRA VERBECKIUTĖ
tų, sviesto kilogramas 21-, Lj$(uvos paeinu iš Kazlų Rudos, 
,. . . į-i rrr abicsciko-ajĘronomo duktė, pajieškau. litų, jautienos Kilogramas i D kaiminkos Onutės Pečkiutės (po vy-

i lietuviški centai, kiaulienos pavardės nežinau) iš Kaziu Ru- 1 <1 - no n 1 i dos, Aiariampoies apskričio. Mudvi
į kilOgl'amaS 1.30 lt., o taukų atvažiavova kartu į Ameriką 1913
kilogramas net 3 litai. 1 rnetį>- ^Ta»au. .atsisaukt, aš turiu

Tr- , , . i- svarbų reikalą į jumis. Kūne žino kurKaip matote, kiauliena ; jį randasi malonėkite pranešti, busiu 
Lietuvoje daug brangesnė •riideliai dėkinga. Praneškite sekan-
uz jautieną, o taukai bran-| mrs stella standish 
gesni da ir už kiaulieną. 40*>4 Page st., Detroit, Mich. 
Vienas kilogramas taukų te-

“BIEDNAS” HOOVERIS 
NETEKO MILIONŲ.

Laikraščiai skelbia, kad 
1914 metais Hooveris turė
jęs $4,000.000 turto. Dabar 
iš tų milionų belikę tik 
$700,000. “Biednas” musų 
prezidentas! Apie 3 milio
nus prakišo ant “stakų”.

nai vertinamas tiek, kiek ke
turi svarai jautienos.

Tuo tarpu Amerikoje iš 
visų mėsų brangiausia yra 
liesa jautiena. Svaras geros, 
liesos jautienos steikui čia 
kaštuoja 75 centus, o riebios 
kiaulienos galima gauti sva
rą už 12 centų, gi geriausi 
.kiaulės taukai kaštuoja tik 
7 ar 8 centus svarui.

Lietuvoje maistas kuo ge
resnis, tuo pigesnis. Pavyz
džiui, už 10 amerikoniškų 
centų galima gauti 16 kiau
šinių, o už 13 centų — svarą 
sviesto.

Pajieškau tėvelio TEI.ESPORTO 
GEDRAIČIO. pirm 14 metų gyveno 
Brighton, Mass., girdėjau kad dabar 
gyvena Anacortes, Wash. Mano ma
ma Antanina Gedraitienė mirė. aš li
kau našlaite. Mielas tėveli, atsišauk. 
Kurie žinot kur jis randas, meldžiu 
pranešt man jo adresą. (35)

STANISLAVA GEDRAIČIUTĖ 
2572 Roosevelt Avė, Detroit, Mich

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius p*»i- 
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
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimua 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 5^k.
Už pajieškejimus giminių arb* 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrattį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
2K3 BROADWAT,

SO. BOSTON. MAM

žbaigkime Dabar
...Mama duos mums 

ka nors gardaus”

...ir Motina žino pataikyt j vyro širdį 
Jis žino, kad Mama turi geras receptus ir kad ii turė/.o už
tektinai patyrimo, ir supranta, kad "eras receptas reika
lauja geriausiu priprovy. Totėl ji perka BVPWEtSF.R 
SALYKLĄ^, 3 sv. didelę rau Joną skard:nę—šviesus arba 
tamsus.

Budweiser
MALTRM-22

ANHEUSER B U S C H S T. LOVĮ

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų lidirbystėje

Tukintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kind Žiūkai)

FRANK-
FURCIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučcrĮ.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt. 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

1



Šeitaa Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 31, Rugpjūčio 3 d., 1932

Čia {vyko Kruvinos Darbininkų Muštynės. KAIP ME&KUCU "KLEBONAS”
GRAMAFONĄ NUSIPIRKO.

lr kaip jis per tai pateko 
“ant lockavos duonos“.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
, KNYGYNE.

minais išpirkti. Pardavėjui' akto SSST,^
_..j.:i___ >.i.i «r geras perstatvmm te- I_____ __________________sutikus, “klebonas” pasirašė ,r ,feras Perstatymui. Kaina .... 15c.Į žmogus gyveno žiloje senovėje’ kaip

Vaizdelis iš Marseiles miestelio. Illinois valstijoj, kur prie federalinės valdžios viešųjų dar
bu susimušė unijistai darbininkai su neunijistais. Vienas buvo užmuštas ir daugiau kaip 20 
sužeista.

I

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA.
Naujos rūšies “bazaras” 

Kultūros piknike.
Liepos 10 d. mes čia bu 

vome surengę savo “Kultu

vedusioms atveža produktų 
i namus, tai kaip kas nori, 
taip pasigamina.

Darbininkams reikėtų or
ganizuotis. Kuomet busime

ros” d-jos pikniką. Visi lin- ^erai, organizuoti, tuomet 
ksmai ir draugiškai lietuvis- atsieksim geresnio pragyve- 
kus šokius šokome ir pikni- nimo- Organizacija yra ge-
kui pasibaigus gražiai įssi- 
skirstėme. Iš Literatūros 
draugijos narių nei vieno 
nebuvo, mat mes jiems atro
dome “buržujiški fašistai.“ 
Taigi kaipo pas tokius “bur
žujus” komunistai buvo at
siuntę tik vieną savo “trak- 
tierčiką”, kad isilindęs Į krū
mus “samogonkę” pardavo- 
tų.
Pikniką paskelbus, jau per 

ištisą sąvaitę buvo kalbama, 
kad tai busiąs “buržujų“ 
piknikas, nors jame daugiau 
bedarbių buvo, negu dirban
čių. Bet elgtasi vistiek ne- 
taip, kaip Kultūrai priderė
tų. Veik kiekvienam šo
kiui baigianties. “K—ros” 
d-jos narys sukomanduoja: 
“Pora už poros” ir prie ba
ro! Čia kiekvienas šokėjas 
sau ir savo šokėjai turi nu
pirk! “drinksą” arba “five 
cents chocolate barą“. Jei 
taip butų padalyta vieną ar 
net porą sykių, tai tik pajuo
kavimas butų. Bet kad jau 
veik po kiekvieno šokio to
kie “triksai” buvo daromi, 
tai jau išrodė naujos rųšies 
“bazaras”. Reikėtų prieš tai 
protestuoti, nes tai draugiją 
žemina ir mumis bedarbius 
skriaudžia; nes kaipgi pub
likoje atrodys, jeigu su savo 
šokėja iš “komandos” pasi
trauksi, nors ir bedarbis bū
damas?

Turime protestuoti, kad 
ateityje musų d-ja neleistų 
tam “raudonukui” Į krumus 
jsilindus “munšainą” šin- 
kuoti!

D—jos Narys.

riausis ginklas pasauly. Tai
gi susipraskim ir stokim visi

Pavyzdingos Laisva
manio Laidotuvės 

Plungėje.
Pusė kilometro minia lydėjo 

velionį.
Plungė (Telšių apskr.). 

Sekmadieni V. 8 d. Plungės 
laisvamanių kapinėse buvo 
palaidotas tūlas pil. Virku
tis iš Šateikių parap. išreiš
kęs testamente savo valią, 
kad butų palaidotas laisva
manių. o ne kitose kapinėse.

Šiauliai. Jaunas, 26 metų
amžiaus Dargaičių kaimo, į vanju įr pasiėmęs pirkinį,
Pašvitinio valse, ūkininkas • atsisveikino. Tik “klebonui”
Karolis Petrauskas panoro krautuvę apleidus, parda- 
įsigyti gramotoną, kuri Lie-t vėjui teko visai pripuolamai 
tuvoje vadina patefonu . ; sužinoti, kad tokio kunigo 

Neturėdamas tačiau pi- į Povilaičiuose, nei kitoj ku
nigų, jis sugalvojo būdą rioj apylinkės parapijoj vi- 
kaip ir be pinigų norimą siškai nesama. Bet iau buvo 
daiktą Įgyti. Apsivilko savo pervėlu. Tačiau buvo lemta 
pusbrolio klieriko sutana ir. kad apgavystė nepasisektų, 
atvykęs į Šiaulius, Muzikos; Praslinkus kelioms die- 
Centro krautuvėn, užsirėkė noms, K. Petrauskas vėl at- 
mendavo jos vedėjui Meš- vyko i Muzikos Centrą, tik 
kūčių klebonu Karoliu Povi- jau civiliai persirengęs, ta
laičiu, be ko kita, pareikšda- čiau pardavėjas jį pažino ir 
mas noro pirkti patefoną, pranešė policijai. Iš krautu- 
Mandagus pardavėjas pa-Į vės betgi Petrauskui pavy- 
siulė “klebonui” pasirinkti ko dar laisvam išeiti ir tik 
patefoną kuogeriausią, ką namuose, Dargaičių kaime,
“prabaštėlis” ir padarė, iš- Į Šiaulių policija jį suėmė, 
sirinkdamas patefoną 300 Patefonas iš Petrausko 
litų vertės ir dar 10 plokšte- atimtas ir grąžintas Muzi
kų už 80 litų. Pinigų pasi- kos Centrui, o jis pats iki,k°i »«■«**«>• šioje knygoje telpa net 
sake tuo tarpu nemokėsiąs, teismo pasodintas Šiaulių I pasikalbėjimai, humoristiški straips 
o išduosiąs vekselius, ku- sunkiųjų darbų kalėjiman. Antra pager‘n,a25c

vekselius kunigo Povilaičio ' .'ieno veiksmoKomedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauta 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

uija. Paraše Ben. Rumšas, Juokiu- 
gas veikalėils Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina..........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veik ai ęi s perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1313, pusi. Gi.............25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1314 m , pusi. 23............... ..............10c.
"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. 25c.

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
Daug'iau juokų, negu Ameri- 

a net
72’ “Džian Bambos spyčiai”, eilės,

Humoristika

i socialdemokratų eiles, Sužinoję apje y—įj0 atsisa- 
tik jie teisingai kovoja užjkjTną nuo “dvasiškų patar

navimų”, kunigai bažnyčios 
vardu uždraudė savo ave
lėms dalyvauti tose “baisio
se” laidotuvėse, kitaip grą- 

NORI ŽINIŲ APIE KA- sino atskirti nuo tikėjimo. 
NADOS FARMAS. Tamsuoliai (ypač, žinoma, 

Vienas kanadietis rašo davatkos) skleidė žmonių 
Keleivio” redakcijai ir tarpe visokius pliauškalus, 

guodžiasi, kad paskutiniais Bet laidotuvių rezultatai iš- 
laikais nesimato jokių žinių ėjo kaip tik priešingi tam- 
apie Kanados farmas. Sako. šiųjų jėgų pastangoms. Lai- 
tulas laikas atgal pasirodęs dotuvės Įvyko net ispudin- 
“Keleivy” vieno farmerio g°s. Velioni lydėjo apie 15 
straipsnys ir kanadiečiai la- vežimų, visą kelią grojo 
bai juo susidomėję: dauge- '‘patruboėiai” (taip čia va- 
lis jų pradėję galvoti jau a-.dinama dūdų orkestrą) ge-

darbininkų būvio pagerini 
mą.

Darbininkas.

pie kelimąsi Į farmas, tik 
laukę daugiau žinių apie 
farmerių gyvenimą, bet nuo 
to laiko niekas nieko nepa
rašęs. Taigi musų skaityto
jas pageidauja, kad lietu-

dulingas meliodija. O kai 
“pagrabninkai” prisiartino 
Plungės priemiestį, tai lai 
dotuvininkų procesija užė- 
ėmė apie pusę kilometro.Ta 
gausinga žmonių minia lai-

viai, kurie turi Kanadoje Į-i kėši labai rimtai, kapinėse
si taisę farmas, pasistengtų 
parašyti, kur butų geriau 
farmą pirktis, kokiu budu 
geriau ją pirktis, kiek maž
daug reikia turėti pinigų, 
kokios yra gerosios ir blo
gosios - farmerio gyvenimo 
pusės, ir, bendrai imant, ar 
verta Į farmas keltis, ar ne.

Redakcija mano, kad ši
tokios informacijos butų Į- 
domios visiems kanadie
čiams. todėl butų labai ge
rai, kad kas nors iš “Kelei
vio” skaitytojų malonėtų a- 
pie tai parašyti.

ŠEIMYNOS DEGINTOJAS 
RASTAS NEBEGYVAS.

*

i*

•jis kovojo su gamta ir kaip civtlizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ............... 25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... .. 15c.

Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa ..................................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75e.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. .................... 20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

W1NNIPEG, CANADA.
Iš bedarbių gyvenimo.

Pas mus Winnipege ir pro
vincijoj siaučia didelis ne
darbas. Jei kas dirba, tai 
visai už menką altyginimą. 
O būdami Lietuvoje labai į- 
domavomes apie Kanadą ir 
sudarę keletą centų, skubi
nom susipažint su laivynų a- 
gentais, kurie žadėjo visus 
aprūpinti darbu Kanadoje.

Bet čia atvažiavus pasiro
dė visai kas kita: niekas 
darbo neduoda ir niekas 
ateiviais nesirūpina.

Tiesa, valdžia duoda pra
gyvenimą bedarbiams; bet 
iš to davinio, darbininkas 
badu numirtų, jeigu nepri
durtų savo centus. Nors aš 
dar ant valdiškos “zupės” 
nebuvau, bet girdėjau apie 
ją iš maitinamų bedarbių. 
Vedusiems esą truputį ge
mų, kaip nevedusiems, nes

zmones nusiėmė kepures, 
buvo pasakyta ir išklausyta 
gražių prakalbų ir visi buvo 
susikaupę, rimti. (Tik vie 
nas, rodos, klebonijos atsto
vas, stovėjo su kepure an 
galvos, matyt, norėdamas 
parodyti, iš kur esąs).

Laisvi žmonės lralturingesn 
už tikinčiuosius

Šis pavyzd is gražiai paro
dė, kad ir atsilikusioj Že 
maitijoj vargšai žmoneliai 
jau pradeda išsilaisvinti iš 
dvasinių pančių. Štai, kad ir 
aukšč. aprašytame atsitiki 
me, girdėjosi žmones kai 
bant: “matai, sako, tie lais 
vamaniai ne tik kad nieko 
neima už toki gražų palai 
dojimą, bet dar net sumetė 
tam tikrą sumą likusiai ve
lionies beturtei motinai (ku-! 
ri savo mirštanti sūneli pri-' 

gristi prie die-

ANKSTI KĖLĘS NESIGAI
LĖSI. ,

(Tris pavyzdžiai).
L

Atsikėlė papuasas
Anksti rytą:
Savo nugarą jis kasas 
Molio plyta.
Pasitrynė vieną akį, 
žiuri—saulė!
“Na. tai puiku,” jis pasakė. 
“Bus nauja makaulė!”

II.
Atsikėlė sau panaitė 
Buduare.—
Barstė pudrą, plaukus raitė, 
Paskui tarė:
“Tu. Petrone, kai ateis kas. 
Neįleiski;
Bet jei ponas Poiiceiskas,
Jį tai... leiski.”

III.
Atsikėlė kiaulė rytą 
Iš mėšlyno.— 
žiuri, ėsti pastatyta 
Vidury kiaulyno.
Pasikasė, pasibraukė 
Sienon šonus 
Ir pamanė:
Geriau eiti knist dirvonus.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios lemos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos
skambios, visos geros. Tinka
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams irMt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston. 1914 m.  ........ 25c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių

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

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 posla- 

viso- pįa; Kaina........................... .. ... $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado
Kalbos." Pa rašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

25«.

*
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GAMTOS PRIDENGTA.

Keliautojas pasakoja savo į- 
i spūdžius iš Afrikos: Kad tams- 
; tos žinotumėt, Afrikoj yra daug 
tokių vietų, kur gyventojai vaik- 

! ščioja visiškai nuogi.
Vyskupo sesuo pasibaisėjus: 

O, Dieve brangiausia! Tai dar 
laimė, kad ta Afrika yra tamsi 
šalis.

SLA. SEKRETORĖ.

Kalgraužių kaime, Darbė
nų valsčiuje, ūkininkas Pe
čiulis nesenai užrišo kamba
ry savo dukterį, žentą La- 
jauskį. savo žmoną ir pade
gęs namus pabėgo. Dabar kalbinėjo
žmonės atrado miške Pečiu- vo“.)
Ii nebegyvą. -Jis gulėjo po! piungžs Ui»va»u.iai rimti 
galva pasidėjęs keliata pa- žmonės

,±±2“^ žinoma, kalbant apie lafe- 
?? aigęs. - . f" į ’ volios minties plitimą ir po*

k9e puliarejimą, reikia, kad tosno iš viršaus nematyt. Kūnas 
nuo šiito oro jau apgedęs. 
Manoma, kad jis išgulėjo 
miške negyvas apie 11 die
nu.

NUSKENDO TIES 
RAUDONE.

Veliuona. Liepos 8 d. ties 
Raudone besimaudydamas 
nuskendo Lapatienės kaimo 
pil. Ambrozaitis, kurio lavo
nas rastas ties Jurbarku. Rū
buose rasta pinigų, vekselių 
ir revolveris.

korporacijos atstovai butų 
rimti ir dori žmonės, turį vi
suomenėje pasitikėjimą. O 
Plungės laisvamanių “judė-

FRAKAS BE KELINIŲ.

—Jonai, ar nematei mano juo-
jime" tokia sąlyga kaip tik kelinių nuo mano frako? 
yra. Čia laisv. dr-jos atsto- —Ne» tevo kelinių nemačiau,
vai, kaip pav. p. Sakys (buv. bet mačiau, kaip iš tavo klaze- 
seimo atstovas), p. Kripas to išskrido kandys, 
(amerikietis) ir kiti, yra vi
sų gerbiami, taktiški, dori, 
išmintingi žmonės ir savo 
gražiais pavyzdžiais sek-

TIKRAS TRUBADURŲ 
, KONCERTAS.

—Ar tu girdėjai, kaip šįryt
mmgai skina plačiosioms Laurynas bažnyčioj knarkė? 
masėms kelią į dvasinės lai- —Kaip negirdėsi, juk ir aš 
svės viešpatiją. Garbanis. per jį pabudau.

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Eet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina............................... .................15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 ........................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wailace.
472 pusi. ... .................................. $2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.................................................25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel- 

_ pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos
jų doriškas nupuolimą^. Šią knygą tu- . tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
retų perskaityti kjkvienas vyras, te- Į įaįp namie, tap ir susirinkimuose.
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad ; pusĮ 32 ............................................l5c.
jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė j Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su- į 23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?) 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be ga‘10 įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai- 

!na ................................................... 25c.
Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. .................. 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir

P—lė Jurgeliutė SLA. Seime:
—O dabar, vadinasi, labai a- 

eiu, kad mane, reiškia, išrinkote 
i sekretorius.

PRAKTIŠKAS PAČIOS 
PATARIMAS.

Musų Humoriatikos reporte
ris važiavo fordu į SLA. Seimą. 
Lipant į Pennsylvanijos kalnus 
kažin kas atsitiko. Nei iš šio. nei 
iš to, staiga tik—pokšt! šššš!....

Musų reporteris sustabdė for- 
dą ir išlipo pažiūrėti.

—O kas pasidarė, Džian? — 
paindomavo jo prisiega.

—Ta jas prakiuro!— atsakė 
Jonas susiraukęs kaip raugintas 
agurkas.

—Matai, ar aš tau nesakiau, 
kad taip basi pradėjo duoti 
savo praktišką patarimą jo žmo
na.—Juk paskutiniame garaže 
žmogus aiškiai tave įspėjo, kad 
nepravažiuotum ant šito kelio 
dvišakės. O ta kaip tik ir užli 
pai ant jos. Dabar turi skylę ir 
nieko nepadarysi.

STASYS m ZOSE.
Stasys.—Tai reiškia, aš ir vėl

“Tėvynės” redaktorius.
Zosė.—Tas gerai. Bet pasa

kyk man, kaip aš “Faustą” sei
me dainavau; ar Jurgeliutė man 
plojo?

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota. 
95 pus..............

lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.•
Žinynas. Kr.vga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys imuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., pusiapi; 392. 
Apdaryta ............ ..................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24.............. 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m................... $2 00

25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačių laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbia respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ____$1.00
Drūtais audeklo apdarais ____$1 50
Lytttkoa Ligoo ir kaip nuo jų apsisau

goti Parašė D-raa P. Matulaitis.
Antra, peržiūrėt* ir pagerinta lai
da. Kaina ........................................ 28c.
Ben-Har. — Istoriška apysaka M 

Kristaus laikų. Parašė Les*
Wallace. 472 pual........................$2.88
Amžinos Daines, šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32.............................................lie

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai- .Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- i Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj talpa 
tl j-Uj- \stari™ *r. gramatika. Antra; 23 gražios eilės, daugybė straipo-

,ir Pagerinta laida. Sutaisė I nių, juokų, ir tt. Puikiai iliua- 
bt. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.' trnota. 86 pusi.................................Me

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižių.)

APSIMETUS VIENUOLE DVARININKAS NUŠOVĖ 
PIRKO IŠ DAVATKOS ŽMOGŲ UŽ VAŽIAVIMĄ

Argentiniečių Puota Tarptautinėj Olimpijadoį NUŽUDYTAS ADOMAI UŽ LYDEKĄ PERLAUŽĖ

NAMUS NAŠLAIČIŲ 
PRIEGLAUDAI. ‘

Raseiniuose viena davat
ka, net kunigo sesuo, turėjo 
žemės sklypą ir jame trobe
sius. Pristojo viena vienuolė 
ir derėjo trobesius ir žemę 
nupirkti našlaičių prieglau
dai; ta prieglauda busianti 
pačių vienuolių vedama: bu
sią daug meldžiamasi.

Na, jau kap "Dievo gar
bei’’, tai durna davatka par
davė savo namą su žeme už 
pusdyki. Bet pirkėja netik 
prieglaudos neitaisė, bet nei 
pinigų davatkai už žemę ir 
trobesius nemokėjo.
“Vienuolė” Gečaitė už ap

gaudinėjimą pasipelnymo 
tikslu patraukta teisman 
Jos bylą spręs ši rudenĮKau- 
no apyg. teismo išvažiuoja 
moji sesija Raseiniuose.

PER JO PIEVĄ.
Raseiniai. Šių metų pra

džioj pil. Jeronimas Valan- 
tinavičius važiavo per Palu- 
tojų dvaro (Kelmės valse.) 
rievą. To dvaro savininkas 
Zigfirdas Orvydas, manyda
mas, kad mužikus vis dar 
galima šaudyti, prisivijęs 
Valantinaviėių iš medžiokli- 
įio šautuvo peršovė.

Valantinavičus ryto metą 
pasimirė. Dabar Palukojų 
Įvaro savininkas Orvydas 
sėdi Raseinių kalėjime, o 
prokuratūra Orvydui jau su- 
ašė kaltinamąjį aktą. Ru- 
leni Raseinių žmonės lau
kia sprendžiant Orvydo by- 
os.

VIENĄ VERŠI PARDAVĖ
TRIMS PIRKLIAMS.
Šiais krizio laikais ir pa

prasti žmonės stengias “iš- 
gudrėti”. Taip P. Mačiulis iš 
Jonavos užsimanė vieną ir 
tą pati veršį parduoti net 3 
pirkėjams. Iš vieno paėmęs 
rankpinigių, pardavė ant
ram, iš to vėl gavęs kelioliką 
litų. galutinai pardavė tre 
čiajam. Negaudami nei ver
šio nei pinigų pirkėjai galų 
gale pasiskundė policijai 
kuri Mačiulį patraukė į teis
mą. Teismas jį už tai nubau
dė 2 sav. kalėjimo. Teisme 
paaiškėjo, kad Mačiulis dar 
buvo vogęs botagą ir už tai 
buvo gavęs kelias paras are- 

*što.

ATVYKO ŠVENTON VIE
TON IR NUMIRĖ.

Žem. Kalvarija. Liepos 
mėn. pradžioj čia visuomet 
ivyksta didieji atlaidai. 
Žmonių suvažiuoja beveik 
š visos Lietuvos; vieni mal
tai, kiti prekiaudami, dar 
kiti pasižiūrėti. Retais me
tais atlaidai taip praeina, 
kad nieko nenuspaustų,
kas nenumirtų. Šiemet tas 
pats pasikartojo. Viena da
vatkėlė, iš toli atvykusi, be- 
imelsdama numirė.Numirė- 

lę čia pat ir palaidojo.

DEGĖ PLOKŠČIŲ ŠILAS
Plokščiai. Liepos 10 d. po 

piet užsidegė Plokščių giri
ninkijos miškas, vadinamas 
“šilu”. Gaisras jau beveik 
likviduotas bet išdegė apie 2 
ha.

Argentinos atletai tarptautinėj olimpijač. Los Angeles mieste kepa avinus savo puotai.

POLICIJAI IŠKĖLĖ BAU-
DŽIAMASIAS BYLAS.
Raseiniai. Prieš kurį laiką 

Raseinių apskr. netoli Jur
barko buvo žiauriai brolių 
nužudyta Zuzana Legerpu- 
šytė. Apie Legerpušytės nu

“AR NORI MIRTI?” —IR “BRAŠKĖS” FABR1KĖ- 
TRAKT Į GALVĄ! LIAI, NAUJA GAMYBA.

Šatraminių kaime, Mosė

RANKĄ.
Nevėžyje ties X. kaimu,

TIS JUOSĘSIS AUKSINIU 
DIRŽU.

Jurbarkas. — Jau kuris Panevėžio vaisė., žūklavo du 
laikas, kai Jurbarke prie žy- vaikėzai. Pagavęs didoką 
dų kapų buvo rastas adv. lydeką A. nešėsi Į kraštą, 
Adomaičio lavonas: kas jį bet ši jam išslydo i vande- 

Į nužudė ir kodėl — ligi šiol«nį, B. ją vėl pagavo.Tuomet 
;ebėra neištirta, nesusekta, j A. pareikalavo grąžinti ly- 
Kaltininku beieškant, atsi- dėka. bet B. nedavė ir abu
ado įvairių versijų. Pir

miausia buvc įtarta, kad 
Adomaitis buvo nužudvtas

ėmė plūstis, kol pagaliau A. 
pagriebęs plūduriuojantį 
vandenyje pagalį smogė B.

oolitiniais sumetimais, nes per dešinę ranką permušda- 
krim. polic. žiniomis, anks- mas kaulą virš riešo. A. tę
siau Adomaitis buvęs veik ; vai už tokį sunaus elgėsi tu- 

| lūs komunistas. Tačiau greit’rėjo apmokėti gydymosi ir 
paaiškėjo, kad jis visuome-į susitaikinimo išlaidas, 200 

|nės gyvenime kaip ir neda-*lt. sumoje.
’yvavęs. o su komunistais. | --------------
.ai, greičiausiai, nieko ben TRAUKINĖLIO KATA- 
Iro neturėjęs. STROFA.

Nusukta į pasipelnymą ir Liepos 10 d. siaurasis 
miešimą. Pasipelnymo tiks- traukiniukas, kuris kursuoja 
llams Adomaitis negalėjo tarp Biržų ir Šiaulių, tarp 
būti nužudytas, nes prie la- pakruojaus ir Šukonių sto- 
vono kišenėje rasta auksinis £įų vos išvengė katastrofos, 
laikrodis, taigi pasipelnyti Mau ant kelio kažin kas bu- 
atrodo nenorėta. Bet kelia į- vo užritės didelį akmenį, 
tarimą kitas dalykas, bu- Ant jo tad traukiniukas ir 
tent, Adomaitis turėjęs se- užvažiavo. Jo motoras buvo 

... ...... nomis Rusijos aukso mone-į visiškai sugadintas, tačiau
Seda. Šioj apylinkėj zmo- tomis apsiūtą diržą, kuriuo;didesnės nelaimės laimingai 

naują pasigeri-j vlsuomet juosėjęs. Tas dir-’ išvengta. Iš važiavusiųjų .16 
ar žmonių niekas nenukentėjo.

nes surado
tas Bronius Skara, 45 metų m,° būdą. Gaminama pusiau Ižas buvęs'vertas keletą 
amžiaus darbininkas. Tai alus’ P^iau degime: bras- net keliolika tūkstančiu 

Iatsitiko taip. Skara išvedė ke vadinama, žmogus isge-|tu.

džio valsčiuje, buvo užmuš-

STATYS KALIOŠŲ
Jurbarko I grižo namo nėr Juozo Zu- aPsvai?5ta- Išgeria antrą —į diržo dabar niekur neranda- FABRIKĄ *

ar {kriminalinės policijos punk-Įgį kiemą. Zubė turėjo ant f buvo ma. Be to. Adomaiti imda-
to vedėjui Antanui Jonai- Skaros piktumą, todėl išbė- ?,ne k-° r«kia labai aukštus procentus
čiui, bet Jonaitis gavęs tą g0 kieman vienmarškinis ir sklrtl. braskę : Pne alausbr skolininkai jau seniai ge- V™?
pranešimą tyčia jo neperda- pradėjo kolioti Skara, kam ar,?T?.e samo?°I|o- ' eiiau ros akies ant jo neturėjo, 
vė nei savo vyriausybei, nei Į jis einąs per jo kiemą. Ska-ipo. SNa. 5U-1"| O svarbiausia, tai. kad pa-

žudymą pil. Sabaliauskas Į tą rytą ganyklon arklius ir r^a Aklinę rudo gėralo 
tuojau pranešė

lr | Adomaiti nužudžius to

MOKYTOJUI KURŠUI 
JAU PARAŠYTAS

AKTAS.
Prieš kurį laiką buvo Ra

seiniuose areštuotas vokie
čių pradžios mokyklos mo
kytojas Kuršas. Jis buvo 
kaltinamas nepadoriai el
gęsis su savo jaunomis mo
kinėmis ir sangulavęs.

Kuršas ligi teismo iš ka
lėjimo už užstatą buvo pa
leistas, o prokuroras Buro
kas jau surašė kaltinamąjį 
aktą.

Kuršo byla numatoma 
spręsti irgi šį rudenį.

teismo organams, bei paliko 
tą pranešimą be eigos ištisus 
metus gulėti. Tuo Jonaitis 
labai pakenkė tardymui da
ryti.

Dabar Jonaitis yra Rasei
nių krim. polic. I skyr. pun
kto vedėju, o prokuratūra jį
patraukė kaltinamuoju.Kal- reštuotas. Jis turi tik 20 me 
tinamasis aktas jau parašy- tų. 
tas.

Taip pat patrauktas teis
man ir Jurbarko policinin
kas J. Stukšys už pil. Ausiu- 
kevičiaus mušimą kvotos 
metu.

Ausiukevičius buvo kvo
čiamas už langų išdaužymą.
Stukšys jį kvosdamas mušę:

ra atsakė, kad kiemas ne ta- ”1111^ ?auį? skutiniuoju prieš Adomaičio
vo vieno, bet Kidyku, kurie rei,ai° ^brikelius ir užvesti metu. veikliai painio-
čia pat gyvena. ' ‘ b*' as uz gaminimą. Per Į jo^į moterys. Taigi, aiškina- 

7 k - J + • u- k t trumpą laiką Sedos policija mj į. seksualiniai momentai.
Zube tuomet ^iebe baslį i apie keliolika "braškės" Jul.barkiškiai labai uorė- 

ir užsimojęs susuko :”Ar no- bravaru sukonfiskavo. L 'J^DarKiskiai laDaĮ nore- 
ri mirti?” Po to jis tvojo ba- '__________ I darni Adomaičio nuzudyto-
sliu Skarai i galvą ir užmu- LATVIS ATVAŽIAVO I r*? prasti buvopa-
— . - . *-----y. , -- v į isikvietę ir burtininkę, kuri

. . _ j w y .beburdama du kart įpuolė 
- , dvarą. Pusalo- letargijon, burė visokius

to va.sciuje. pas to dvaro sa- njekus. sarpaliojo, bet iš to 
vimnkę Mickevičienę. į sve- nieko neišėjo.
čius iš Lat^os buvo atva-j Dabar Adomaiči() nužu. 
z,avęs Nordas Volfgangs. L . ieško kriminalinfe

T-rl cm? I zn-Anrkr' n I • » *

šė ant vietos, žmogžudys a- SVEČIUS IR PASKENDO.

LEDAI IŠPLAKĖ VISO 
KAIMO JAVUS.

Gauta žinia, kad prieš ke- Besimaudydams Lėvenos u-Į ‘Valdininkai "Rasei
į lias dienas pro admimstraci- su dvarininkes \aikai> niu aDskr vice-prokurorui 
i nę liniją Seinų apskrity pra-. paskendo.
ėjo smarki audra. Ledai

p. Burokui prižiūrint.

pradėti statyti kaliošų fabri
ką. Statybą norima šiemet 
tiek įpusėti, kad fabrikas 
kitais metais jau galėtų vei
kti.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairu ir tokį 
gausų šių dienų mokslini bei kul-

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-

PADEGĖ MALŪNĄ.
Ji sunaikinti beveik visi javai. Papilės valsčiuj. Augus-

per gah ą ir smakrą ir net , . xjemkenAja: tain ;r va_ taičiu kaime naktį sudegė r.,™ ^Pg^^^į vilko ir Kuširano malūnas,

in kdai išmušė languę Gaisras padarė nuostoliu už
'Tačiau vėsulas kituose 70?00 linJ- b?T'o|nvčia Tačiau i vidų neiėio
kaimuose žalos beveik ne- apdraustas tik 30.000 litų. latiau į vi dų neiejo,padarė Nu^tobu KuSL Spėja™ kad malūnas kerd^
nuošė bus apie 50,000 litų. tmmkų buvo padegtas. nl0 _________

Varė- 
bulve?

spardęs. Girdi, nemušama 
Ausiukevičius blogai atsaki
nėjęs.

Stukšiui kalt. aktas jau 
surašytas.

NORS KRIZIS, BET KAI

puolė dideli. Kučiūnų kaime UŽPUOLĖ RADVILIŠKIO 
BAŽNYČIĄ.

Nakties metu nežinomi 
piktadariai kėsinosi apiplė
šti Radviliškio kataliku baž-

NORĖJO PAPIAUT ŽMO
NĄ, PASIPIOVĖ PATS.
Radviliškio miestely aną

dien buvo toks atsitikimas. 
Juozas Pakša susimušė su 
savo žmona ir pagriebęs 
britvą puolė ją piauti. Mote
ris leidosi bėgti klykdama 
visu balsu, o Pakša ją vijosi 
ir vis mėgino užkabinti jai 
britva už gerklės. Ir pusėti
nai ją sužeidė. Bet pamatęs, 
kad moteris įpiauta. Pakša 
persigando ir pats pasiplo
vė.

kas bodamas roLKiMN- Tėvttn^, xWo-
Dručkunu kaime.

turini progresą pilnai galima tik j kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
turint atatinkamą vadovą, ku- pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit.

KUR DĖTI.
Pereitą sąvaitę Trakų aps. 

Onuškio vai. Jurgonių kai-| 
mo ūkininkas Bilkevičius 
paaukojo Dusmenų bažny
čiai 1,500 litų, kad pastatytų 
jo vardu altorių ir įvestų jo 
patrono atlaidus.

' • I’ -i valsčiuje, ravint bulK U PASISAVINO PILIE- fiytOįOJTlS ir I OlkOTTlS perkūnas užmušė ūkininke 
ČIŲ PINIGUS. Žinoti } Karoliną Barkauskienę.

■ Antanas Šližinskas buria- . . *.
mas Viduklės policijos pun-' bad.grazBUs.as. dKiz.aus.as, 
kto vedėju išieškojo iš 
nių.pinigus, jšjieškojęs 
pasisavino. Slizinskui įskel-

KRŪMUOSE ATRASTAS 
KRUVINAS LAVONAS.
Piliečių apsaugos depar

tamento pranešimu. Kriukų 
valse. Štokų kaimo krūmuo
se atrastas Joniškio valse. 
Butaučiu k. gyventojo Sta
sio Siranto. 20 ifn. amžiaus, 
lavonas. Lavono veidas su
daužytas ir kim inas. Prie jo 
rastas revolveris ir dviratė.

ta kriminalinė byla.

ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in-

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir

“Vaiką žodis'
tvti. moko ir

‘ Įdomus pa?kai-J 
pratina vaikus

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

formuotų, bet ir pats kartu eitų' apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už ji kovoda-' Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir jį ugdydamas. j jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai, geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną toki tobulą in-; jo, kaip “Kultūra.”
formatorių apie visus mokslo k ’ -Kultūra" savo išvaizda ir su-; 
literatūros naujuosius laimėji-. tvarkymu yra visai moderniška ' 
mus, apie visas žmonijos pro-. jr prilygsta goriausiems tos rų- ■ 
greso pastangas ir užkariavi- įį;eg užsienio žurnalams. “Rui
mus, —tai jau devinti metai ei-; turą” yra pažangus žurnalas, ji 

skleidžia laisvą mintį ir kovojanantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultura.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li-į to žodžio prasme kultura. 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

su reakcija. “Kultura” yra tikra

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie

gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapiu storumo iturėt^’ Pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus-

i “Kultura” plačiai rašo ir apie
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu

i
“Kultura,” tas toks vertingas { 

žurnalas, visiems metams Ame- *i

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslų. 
223 pusi. didžio, apie 130 įvairią eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

MO

lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- budu aPsieiti ** “Kultūros 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur- rikoje tekainuoja tik 3 doleriai,
nalas. • o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoj” rašo patys žy-Į giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai, kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt1 resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso-' Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania

L

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

Audinio apdarais $1.25.
Kiekvienas t arėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siusti tiesiog pa 
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

"KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

J dirbti ir mylėt: savo kraštą. Ja- 
5 me vaikai ras įdomių apysakų.
! pasakų, eilėraščių, daug galvo-
• sūkių, visokių rankdarbių, pavy-
• zdžiui. kaip sau rūbelius pasiūti.
! kaip pasidaryti baldus: naudin-
• gų patarimų iš sodininkystės.
• daržininkystės, tvarkos, mergai-
• čių virtuvės ir tt. daug vietos 
j paskirta pačių skaitytojų kury-
• bai jų fotografijoms o taip pat
J juokams ir filatelijai. Be to skai-i 
J tytojai ras nurodimu kaip moky-
• kk je vaikų teatrą įrengti, bu-i 
J tent sceną, kostiumus ir tt.. oi 
5 taip pat tam teatrui pritaikintus
J reikaliukus.
5 “Vaikų žodis" eina reguliaria:
5 kas dvi savaites.
5 Prenumerata: metams—2 dol. 
i pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
I visus išėjusius žurnalo nume- 
5 rius už Vytauto Didžiojo m. 
i komplektą primokama pusė do- 
« lerio. už 1931 metų —1 dol. Jei 
j norite vaikams suteikt šventėms 
j daug džiaugsmo ir malonumo.
• neatįdėliodami išsirašykite tuo- 
{ jaus "Vaikų žodi".

“VAIKŲ ŽODIS"
Kalnu g-vė 13. Kaunas.

Lithuania.

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

Šenevė* Lžctsvių žifiyšra

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas tūrėtų 
per«kartyt. nes tik ta4a gilė* aiškiai «npra*ti lKe»« buvimų

Knyga didelio formato, turi 271 p««lapi. Ka.ra popietes apdarai?
—1 00; audimo apd.—ši 25_ Pinigus galina siųsti popierių dolerį 

rderj". -1arba “Money Or I

253 BROADWAY
AdreBPokit sekančiai:

SO. BOSTON. MASS.

u « 9



Aituntaa Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 31, Rugpiučio 3 d., 1932

Ir

ietinės Žinios
Prigėrė rodydymas 

“trikaą.”
Henry Travers, farmerys 

iš Lexingtono, prigėrė Cam- 
Lridge'aus upėje besimau
ti' damas sykiu su kitais 
draugais farmeriais. Drau
gams jis pareiškęs, kad "da

lis parodysiąs jiems

Karo Veteranai Šturmuoja Kongreso Rumus. GYDYTOJŲ ADRESAI

SLA. Apskričio piknikas Vyras prašo policijos leidi- 
buvo skaitlingas. mo užmušti savo pačią.

Pereitą nedėldieni May- Somervillės policijos nuo- bar 
nardė Įvyko SLA. 11-rojo vadon atėjo aną vakaią dik- ti iksą ir pasinėręs vande- 
Apskričio piknikas. Svieto tas italas darbininkas ir pa- nin daugiau neiškilo, 
prisirinko daug ir ūpas bu- reiškė noris gaut leidimą
vo geras. Tiktai lietus trupu- savo pačią užmušti. Polici- 
tį kliudė žaislams. Kas ke- jos seržentas paaiškino, kad 
lios minutės vis pasirodyda- šitokių leidimų policija nie- 
vo debesėlis ir imdavo šia- kam neduoda, ir Įspėjo, kad 
pint. Užtai šokių salė ir bu- parėjęs namo jisai nedrįstų
fetas buvo sausakimšai pri- savo sumanymo vykinti, nes _____ _
sikimsę sveriu. Juoko buvo tai butų žmogžudystė ir jis žmonių iš viso maudėsi apie 
su fotografijų traukimu, f o- turėtų užtai atsakyti savo 3,000: ten pat buvo motina, 
tografas sukvietė didelę mi- galva. broliai ir seserys, ir niekas
nią,suformavo ją pusračiu ir | Bet italas aiškino savo , nepastebėjo, kaip jis prigė- 
pasistatęs aukštai ant kopė- pusę. Sako, aš dirbu sunkiai, rė. Jį pamatė nebegyvą visai 
čių savo aparatą jau prade-'
jęs ji sukti, kaip tuo tarpu 
pradėjo kristi lietaus lašai.
Merginos ir moterys tuoj 
leidosi i paviljoną, o paskui 
jas ir vyrai. Prieš fotografą 
liko tuščia pieva, ir daugiau 
jau jis nebandė paveikslų 
traukti.

City Point maudyklėse 
prigėrė vaikas.

ši panedėli City Point 
maudyklėse prigėrė Louis 
M nhevv. 17 metų amžiaus 
vaikas iš South Bostono.

Šiame paveiksle yra parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Buvusieji Amerikos kareiviai 
susirinkę i Washingotna šturmuoja Kongreso Rumus. (2) Kanados parlamento Rūmai Otta- 
woje, kur dabar vyksta Britų Imperijos ekonominė konferencija. (3) Jaunasis Harrimas, pa
garsėjusio Amerikos gelžkelių magnato sūnūs, paskirtas Union Pacific gelžkelio valdybos pir
mininku.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo IU iki 12 ryte.

278 HARV ARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11324
MEDICINOS DAKTARAI*

C. J. Mikolaitis
Valand->a nuo 2 iki 4 po pie'ų. 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SU MM KR STREET. 

LAWRENCE. MASS.

o mano pati šito darbo vi
sai neįvertina, valgyt man

prie krašto, kur nebuvo dau
giau kaip dvi pėdos van-

nepagamina ir prie to dai dens. Tarp besimaudančių

Prikrovė 5 vežimus 
raketierų.

Penki policijos vežimai 
buvo prikrauti raketieriais. 
kuomet policija užklupo jų 
lizdą viename viešbuty ir su 
revolveriais juos visus su
ėmė. Dauguma jų buvę ne
paprasti, bet vadovaujantie
ji gengsteriai, arba, kaip an
glai juos vadina — “big- 
shots”. Sako, jie tenai laikė 
savo slaptą mitingą lioteri- 
jos reikalais ir kas nors a- 
pie tai pranešė policijai, ku
ri visus ir suėmė.

pradėjo bėgiot paskui kitą 
vyrą. Tai kas, girdi, man 
reikia su tokia daryt?

Policijos valdininkas pa
aiškino jam, kad jeigu su
gyventi sunku, tai galima 
teismo keliu jieškoti persis- 
kirimo, bet užmušti žmogii 
nevalia.

Italas išėjo namo giliai 
užsimąstęs, o paskui ji pase
kė policmanas. kuris dabos 
jo gyvenamą vietą per ke
liatą dienų.

pasidarė sumišimas.

Dr. Pašakarnis važiuoja 
pailsėt

Jis uždaro savo ofisą am 
floros sąvaičių ir išvažiuoji 
pailsėt. Grįž atgal tik 15 d 
rugpiučio.

Ristikas Gus Sonnenbergis 
areštuotas.

Ristikui Sonnenbergiui 
atsitiko nelaimė. Važiuoda
mas andai automobilium ne
toli North Andoverio jisai 
susikūlė su kitu automobi
lium, kuriuo važiavo Law- 
rence’o policmanas. Abidvi Fordo dirbtuvė Somervillėj

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vvrp. moterų ir vaikų. Vartoja X-R*y 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mu, ir spiaudalus suvo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—I p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Maas.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3316 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

LIETUVYS

[OPTOMETRISTAS

Teisėjas apsivogė.
East Cambridge’aus apy

gardos vyresnysis teisėjas 
Arthur Pembroke Stone pa
kliuvo bėdon. Jis buvo tūlos 
moteriškės turto globėjas, ir 
beglobcdamas pradėjo jį 
naudoti saviems reikalams. 
Jis buvo patrauktas teisman 
ir teismas pripažino, kad tei
sėjas Stone ištikrųjų vogda
vo svetimus pinigus. Jam Į- 
sakyta sugrąžinti turto pa
veldėjai $16,227.50.

Gengsteriai buvo pagrobę 
kontraktorių.

Nesenai buvo dingęs tur
tingas kontraktorius, Robert 
Levesque, kuri federalė val
džia pasamdė pastatyti ke
letą pašto namų Naujoj An
glijoj ir New Yorko valsti
joj. Jo draugai manė, kad 
Levesque busiąs prigėręs 
kur nors Bostono byčiuose. 
Dabar jis atsirado ir sako, 
kad jį gengsteriai buvo pa
griebę ir išlaikė nelaisvėje 5 
dienas ant Saiisbury byčių. 
Gengsteriai atėmė iš jo 
$150,00 pinigais, laikrodėli 
ir automobiliaus raktus, vė
liaus užrištomis akimis atve
žę i Fall River ir paleidę.

’rimušė seną moterį, j ieško
dami pinigų jos pančekose

Du vagiliai Brightone už 
nuolė 75 m. amžiaus senelę 
Helen Hart. parmušė ją ii 
:>andė nuplėšti pančekas, ti
kėdamiesi rasti ten jos pa 
lėptus pinigus. Sukėk 

triukšmą jie tečiaus pabėgo 
nieko nepešę.

Areštavo žmogžudžio 
meilužes.

Policija areštavo dvi gra
žias merginas viename Bacl 
Bay apartmente, kur jodv 
iškėlė puotą pagerbimui nu
teisto mirtin savo meilužic 
John Donelon. Nors ju mei 
lūžis nuteistas mirt už žmog
žudystę ir dabar jį laukia e 
lektros kėdė, jos. vietoje liū
dėti. nusprendė puotauti’ 
Puota buvusi gana triukš
minga ir užtai abidvi papuo
lė kalėjiman.

mašinos buvo sudaužytos ir 
policmanas užmuštas. Son- 
■įenbergas buvo sužeistas, 
bet pagulėjęs ligoninėj iau 
pradėjo sveikti. Dabar jis 
vra areštuotas ir kaltinamas 
žmogaus užmušimu. Polici
ja sako, kad jis važiavęs i)Usjanii neužilgo uždaryta, rinti.

Fordas atsakė, kad tai ne
tiesa ir pridūrė, kad biznis 
dabar pagerėjęs ir jo dirbtu
vė Somervillėj dirbsianti 
pilną laiką.

dirbsianti pilną laiką.
Pereitą sąvaitę 

buvo atvažiavęs jaunasis 
Fordas pažiūrėti savo dirb
tuvės Somervillėj. Laikraš

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Deiro., 

Lašiniai, Hemės ir 
visokių šviežių mėsų. 

Viskas išdirbta taip, kaip
čių įeporteriaipaklausė jo, Lietuvoje. Kurie norite turėti 
ai tiesa, kad šita dirbtuvė gar(i2ių mėsų, užeikite persitik-

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadnay, So. Boston. Mass.

girtas.

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS!

LIETUVIŲ KOPERACUA 
365 Seeond St, So. Boston.

Pamišėlis supiaustė keturis 
žmones.

Ant Cambridge streeto tū
las Frank Di Angelis sukėlė 
paniką. Einančius iš teatro 
žmones jis pradėjo vaikytis 
ir piaustyti. Pirmiausia jis 
peiliu subadė vieną vyrą. 
Tai pamatę kiti puolėsi gin
ti užpultąjį: tuomet Di An
gelis ir kitus pradėjo peiliu 
atakuoti. Ketvirtąjį jis apža- 
lojo britva. Pagaliau polici
ja jį apveikė ir areštavo. Sa
koma, kad užpuolikas esąs 
pamišusio proto.

Sako, Rusijoj žmonės 
niekad sočiai nepavalgo.
Tik ką sugrįžusi iš Rusi 

jos Clara W. McQuown. žy
mi prelegentė ir rašytoja iš 
Washingtono, piešia labai 
iudną dabartinį Rusijo 
vaizdą. Sako, giliausias į- 
spudis, kokį ji parsivežė iš 
Rusijos, tai neapsakomas 
skurdas ir alkis. Ilgiausios 
žmonių eilės matosi visur 
prie maisto ir duonos krau 
tuvių. Nors jie ir gauna pa
skirtas maisto porcijas, bet 
niekad negauna užtektinai 
kad galėtų sočiai pavalgyti

Atsidarė Walthamo laikro
džių dirbtuvė.

Bostono dienraščiai pra
neša. kad šį panedėlį atsida
rė Waltham Watch Co. dirb
tuvė, kuri per liepos mėnesi 
stovėjo uždaryta. Šį panedė
lį sugrįžę darban 900 darbi 
ninku ir dirbsią po 5 dienas 
į sąvaitę; vėliau busią pa 
statyta prie darbo 1,400 
žmonių.

Somervillę užpuolė mu
sių debesiai. Tos musės ne
paprastos, mažiukės, bet 
taip kanda, kad žmonės ne 
turi kur dėtis.

Piliečių protestas prieš 
miesto tarybą.

Weymoutho piliečiai ren
gia eilę masinių mitingų 
protestui prieš vietinę mies
to tarybą, kam ji nubalsavo 
ateityje laikyti savo susirin
kimus uždarytomis durimis. 
Taryba nenori, kad spaudos 
atstovai ir pašaliniai žmonės 
girdėtų, kas kalbama jos 
posėdžiuose, todėl ji pla
nuojanti laikyti susirinki
mus net nakties laiku: bet 
piliečiai pasiryžę neprileisti 
jos prie to.

Publika labai susiinteresave
Frederie L. Lane, Nan 

tasket Beach Steamboat Co 
valdytojas paaiškino, kad 
palaikymas pusės kainos į 
Nantasket byčius. paliko la
bai populiarus. Tukstančia’ 
žmonių vis daugiau naudo
jasi nužemintomis kainomis 
i Nantasket byčius. Tikrai 
linksma kelionė. Valandą 
laiko ant gražaus laivo plau 
ki vandeniu kur žavėja pui
kiausios Amerikos apielin- 
kės. Keleiviai arba svečiai 
kurie nori pasiekt South 
Shore arba aplankyt Nan 
tasket. daug parankiau va
žiuot laivu už tokią žemą 
kainą, negu trankytis ke
liais ir gert troškius durnus 
kada sulaiko skerskeliuose.

Svečiai, kurie važiuoja 
laivais, gali pasistatyt karus 
sale prieplaukos dykai. Visi 
laivai nuo Rowes Wharf Bo 
stone išplaukia kas valandą 
Duodama dykai tikietas

Rengia Brightono šv. Jurgio, šv.
Vincento ir Vienybės Pašdpinė- 

Draugijos
RUGPIUČIO-AUG. 7 D.. 1932 

JUOZO KNAUS ŪKYJE
Truputį toliaus už Aliuko Farm -i

119 Bullard st. Walpole. Mass.
Susai išeis nuo Lietuvių Svetainės I1' 

vai. ryte. Kaina ant Bušo 75c
Gerbiamieji:— Visus vietinius ir 

įpylinkinių kolonijų lietuvius kvie
čiame atsilankyti Bus Įvairių sportų, 
enktynių ir žaislų. Virvės traukimas 
tarp Brightono ir Norwoodo. Laimė
tojai gaus gražias dovanas. Bus geri 
nuzikantai, svetainė graži. Visi galės 
rražiai pasilinksminti.

Kviečia visus Brightono Liet.
Draugijų Komitetas.

Nauja Lietuviška
Broadway Beauty Shop

Atliekam visus pagražinimo darbus, 
.-pač Marcei. Finger ir Permanent 
Waving. Kerpam plaukus moterims 
r vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 
Liepos 29 d. iki Rugp. 29 kainos nu
pigintos. Pasinaudokit šia proga, 'iii I
254 Broad* av So. Boston. Mass. • 

Tel" S. B. 077?-W į

Prašo būti atsargiais su 
ugnim.

Valstijos vvardenas Hut
chins prašo visų automobili
stų būti ypatingai atsargiais 
su ugnimi, kad apsaugoti 
miškus nuo gaisrų. Sako, da
bar, sausros metu, gaisrų 
pavojus labai didelis.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės visų išdirbi<- 
•ių. pigiau; Importuotos knygos. laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius (laik
us, radios, gramofonus ir rekordus. Į 
315 E St. prie Broadoay So. Boston

K. Šidlausko A pliekos Name.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S KEPAM SHOP 
565 Eighth st. So.Boston. Mass. 

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

Broadv ay Ga-

į \ ^2 Kainos
HANĮasket

TRIiP •• 
cHtLDunumt»n'‘25r

KIEKVIENA DIENA 
BARGENO DIENA 

Per RUGPIUČIO Mėnesį 
Dykai Tikietas į 
Paragon Parką 

f 10 tikietų į visus 51X1 
L pasilinksminimus J 

Paragon Parke 
Taksai priskaityta 

Kas valandą laivų patar- 
navim. nuo Rovės VYharf 
10:15 ryte iki 8:15 vakare 

ŽAK.

Šokių laivas išplaukia kas 
'dien 8:30 vak. nuo Rowes
Wharf fišskyrus Panedė
lį). Grįžta į Bostoną 11 
vakare. Šokiai DYKAI iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayfloner orkestrą.

KELIONĖ $1 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplauką.

Federalinės valdžios tar
nautojams Bostone praneš
ta, kad tie iš jų, kurie tar 
nauja valdžiai ir turi da pa 
šalinius darbus, privalo vie
ną ar kitą vietą apleisti, ki
taip busią pašalinti.

Charlesto\vno policija a- 
nądien nusinešė visas dra
panas vaikų, kurie nuogi 
maudėsi jūrėse.

Fernandez turės mirti 
elektros kėdėj.

Sylvester Fernandez, ku
ris tūlas laikas atgal nužudė 
Johną Al visą, turės mirti 
elektros kėdėj. Jis buvo pa
smerktas miriop jau koks 
mėnuo atgal, bet buvo pada
vęs gubernatoriui prašymą, 
kad mirties bausmę pakeistu 
kalėjimu, todėl mirties vyki- 
nimas buvo atidėtas. Dabar 
gi gubernatorius jo prašy
mą atsisakė išpildyti. Reiš
kia, Ferdinandez turės mir
ti

Paragon Parką. I visus pasi
linksminimus tikietą galima'pirmiau buvęs 
įsigyt ant laivo už 50c. rage vedėjas.

K>oeeoo»OQoaisoGQoeeeeooeoe»8eeooeeesQoaooeoeesosososc^

NEGIRDĖTAS NUPIG1NIMAS

PLymouth
ALWAYS l»

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

912 E. Broadnay, S. Boston, Mass.

TeL Uuivaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTISTt • 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,]
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadnay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TaL Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa,

Daro visus legalias dokumeutua 
317 E STREET, 
(Kampas Broadnay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 27M

Namų: Talbot 2474.

Telefonas: So. Boston 1958.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Joa Kapoėaaae

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Tano visokio* automobiliui Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Stroat, 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Bootoa 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitarua.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namu.

251 BRO A DW A Y. tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiat 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

II Ticknor St, So. Boaton,
Tel. So. Boston 1396-M.

Per Rl'GPIl'TĮ (Angust) mėnesį visus Geležies Tavorus ir 
Namams pataisymo reikmenis, nupiginam ant pusės.

Geriausias Noores Pentas
(tikroji kaina $3-50), dabar

Fiat and Gloss už $1.25 ir $1.45 
puikus pentas dėl vidaus

Toks nupiginimas tęsis tik per vieną mėnesį. Visoks tavoras 
dideliame pasirinkime. Namų savininkai ir pentoriai

naudokitės šia proga!

South Boston Hardware Co.
379 BROADWAY, , SOUTH BOSTON

Telefonas So. Boston 0122
JONAS KLIMAS, Savininkas.

toocooscS

$2-50 s

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj

Linksma kelionė į Pilgri- 
i mų stotį, iaivas Plymouth 
Į išplaukia kožną dieną 10 
J v. ryte nuo 9towes Wharf 
išskirius Panedėlio ir Su
batos. Suimtomis išplau
kia specialiai 1:45 dieną.

Aplink Kelionė
Dideliems ............. $1.25
Vaikam nuo 5 iki 12 m. 75c

40 Puikių Kambarių 
Pasilinks—šokiai dykai

80 mylių kelionė laivu.. laivas 
PLYMOL'TH sustoja 2 valandas ir 
grįžta. Norint užsisakyt kambarius

telefonuokite Hub. 1000 
NANTASKET BEACH

STEAMBOAT CO.
Frederie L. Lane, Gen. Mgr.

Visi laivai išeina nuo Rotve’s Wharf

R. J. VASIL
499 BROADWAT, ROOM 4. 

80. BOSTON,--------
Parduoda: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiųrinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORN1SIUS, KRAU*

TUVES Ir tt.
Apdraudžia gyvauti Ir avatkat*. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip ėia, taip Įr Um 
tavoje, greitai ir
Norint gare
HUa, R. i. VJ 

409 Broadway, So. Boaton, Maaa

BKTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA!
Jūsų Senai Aptiekorins toj pačioj

' vietoj per pastaruosius 26 metus į 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka | 
Visados šviežios šaknys iš Lietu- S 

ves ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut J 
166 SALEM STREGT 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

e einama . Jeigu norite, kad jūsų 
ras gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Calony Avė,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.




