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Illinojaus Angliakasiai 
Atsimetė nuo Lewiso

JIE ORGANIZUOJA 
NAUJĄ UNIJĄ.

Atmeta $5 sutartį ir kovos 
už seną altyginimą.

Illinojaus anglių kasyklo
se vyksta labai rimti daly
kai. Suvažiavę lokalų atsto
vai į Gillespie miestą perei
tos sąvaites pabaigoje nuta
rė atsimesti nuo senosios U- 
nited Mine Workers of A- 
merica unijos, kuriai vado
vauja prezidentas Lewis ir 
tverti naują mainerių orga
nizaciją.

Illinojaus valstijoj yra a- 
pie 45,000 angliakasių, o Gi- 
llespies auvaživime jų buvo 
atstovaujama daugiau kaip 
pusė. Prie jų žada prisidėti 
ir Indianos angliakasiai, ku
rie taip pat priešingi $5 al
gai. Jie jaučiasi, kad šitą al
gą jiems norėjo įbrukti ap- 
gavingu keliu prezidentas 
Lewis ir kiti senosios unijos 
viršininkai. Tai buvo taip. 
Tūlas laikas atgal kasyklų 
kompanijos pasiūlė maine- 
riams dirbti po $5 į dieną, 
vietoj $6.30. Šitas pasiūly
mas pavesta patiems mai- 
neriams apsvarstyti ir pri
imti arba atmesti.

Balsuota du kartu visuo
tinu balsavimu, ir abudu 
kartu pasiūlymas atmestas. 
Pasibaigus antram referen
dumui, bešališka spauda pa
skelbė, kad pasiūlymas at
mestas didele balsų daugu
ma.

Nežiūrint to, unijos virši
ninkai tvirtino, kad visuoti
nas balsavimas buvęs už pa
siūlymą, ir pradėjo ruoštis 
jau pasirašyti su kompani
jomis kontraktą, kad maine- 
riai dirbs už $5.

Kilo didžiausis triukšmas 
ir maineriai pradėjo reika
lauti perskaityt balsus iš 

naujo. Bet vežant tuos bal
sus iš vieno Springfieldo 
banko į Mainerių Bildingą, 
jie kažin kaip prapuolė. Vir
šininkai paskelbė, kad bal
sus “kažin kas pavogęs”.

Po šito balsų “pavogimo” 
nacionalis prezident. Lewis 
ir 12tojo distrikto preziden
tas Walkeris tuojaus pa
skelbė, kad susidarė nepa
prasta padėtis, ir tuojaus 
kontraktą su.kasyklų kom
panijomis pasirašė.

Tarp mainerių susidarė 
toks Įsitikinimas, kad vir
šininkai juos pardavė ir kad 
tokiai sauvalei negalima pa
siduoti. Jie pasiryžo laiky
tis vienybėj ir neištikimus 
savo viršininkus prašalinti. 
Pasirašyto kontrakto mai
neriai dabar nepripažįsta ir 
stengiasi ramiu budu suagi
tuoti visus kasyklų darbi
ninkus, kad niekas neitų už 
numažintą algą dirbti.

Nedėldienį, 14 rugpiučio. 
į Benld, III., susirinko mai
nerių suvažiavimas, kur da
lyvavo daugumos lokalų šio
je valstijoje atstovai. Šita
me suvažiavime buvo išdir
btas planas ramiai pikietuo- 
ti kasyklas. Maineriai yra 
priešingi bent kokiam smur 
tui ir einant pikietuoti nie-

I kam neleidžiama neštis bent 
i koks ginklas. Naudodamie- 
’si konstitucinėmis savo tei
sėmis, maineriai stengiasi 
tiktai susieiti su tais, kurie 
dirba, ir paaiškint jiems tik
rą padėtį. Kompanijų pa
samdyti mušeikos ir šerifai 
dažnai daro ant ramių pi- 
kietų užpuolimus, per ku
riuos buvo jau net ir užmu
štų angliakasių, bet nežiū
rint šitų žvėriškumų iš kapi
talo pusės, maineriams kova 
sekasi. Ir jie pasiryžę kovo
ti patol, pakol nepasieks sa
vo tikslo.

MEKSIKOS PREZI
DENTAS REZIG- 

, NAVO.
Pereitą subatą Meksikoje 

kilo didelė sensacija, nes 
laikraščiai paskelbė, kad 
prezidentas Rubio padavė 
rezignaciją. Beveik tuo pa
čiu laiku atsistatydino ir 
visas ministerių kabinetas, 
taip kad Meksika pasiliko 
visiškai be centralinės val- 

1 džios.
t Oficialiai skelbiama, kad 
j prezidento rezignacijos 
' priežastis buvusi bloga svei
kata. Padavęs rezignaeiją, 
jis tuojaus pradėjo ruoštis 
kelionėn į Jungtines Valsti
jas gydytis. Gi ministerių 
kabinetas pasitraukęs dėl 
to, kad davus kongresui lai
svas rankas naujam prezi
dentui išrinkti ir visai nau
jai vyriausybei sudaryti.

Naują prezidentą kongre
sas jau išrinko. Juo yra gen. 
Abelardo L. Rodriguez, sti
pri figūra Meksikos politi
koje. Užėmęs savo vietą, 
prezidentas Rodriguez tuo
jaus sudarė ir naują minis
terių kabinetą, kurin įneina 
7 senojo kabineto nariai.

ANGLIJOS VALDŽIA 
NORI SUSTABDYT

STREIKĄ.
Anglijoj dabar streikuoja 

150,000 audėjų ir greitu lai
ku dar kita tiek žada su
streikuoti. Fabrikantai sako, 
kad jeigu streikas užsitęs 
kiek ilgiau, tai žlugs visa 
tekstilės pramonė Anglijoj. 
Valdžia todėl deda pastan
gų streikuojančius darbinin
kus su darbdaviais kuo grei
čiausia sutaikyt.

EKVADORO SUKILIME
ŽUVO 1,000 ŽMONIŲ.
Tūlas Neptali Bonifaz už

simanė tapti Ekvadoro res
publikos prezidentu ir su
rinkęs būrį šalininkų pakėlė 
“revoliuciją”, per kurią kri
to 1,000 žmonių. Valdžia su
kilimą numalšino ir Boni
faz pabėgo.

BANDITAI PAGROBĖ 
$4,000.

Holyoke, Mass. — Du 
ginkluoti plėšikai pereitą 
sąvaitę čia užpuėlė South 
Hadley dirbtuvės agentą su 
pinigais ir išplėšė $4,000. 
Tuos pinigus jisai vežė dar
bininkų algoms.

Škotijoj Užsidaro 78 
Bravorai.

Žinios iš Škotijos sako, 
kad tenai užsidaro 78 bra
vorai, kurie gamindavo deg
tinę. Prie to privertę juos 
aukšti mokesčiai ir viršpro- 
dukcija. Dabartiniu laiku 
Škotijoj esą milionai galio
nų degtinės, kurios nesą kur 
parduoti. Gi parduoti nelei
džia nesvietiškai dideli mo
kesčiai. tPavyzdžiui, paga
minti galionas degtinės kaš
tuoja 75 centai. - Jeigu ne 
mokesčiai, tai bravoras ga
lėtų parduoti galioną už $1 
ir turėti 25 nuošimčius pel
no. Bet Anglijos valdžia yra 
uždėjus ant galono degti
nės $18 taksų. Tas ir užmu
ša degtinės biznį.

PER LIEPOS MĖNESI 
PAGAMINTA 20,437,940 

PORŲ ČEVERYKŲ.
Komercijos departamen

tas skelbia, kad per liepos 
mėnesį šįmet Jungtinėse 
Valstijose buvo pasiūta 20,- 
437,940 porų čeverykų. Bir
želio mėnesį buvo pasiūta 
23,561,556 poros, o pereitų 
metų liepos mėnesį 28,614,- 
210 porų.

Per 7 šių metų mėnesius 
išviso pasiūta 170,301,490 
perų, o pernai per tą patį 
laiką buvo pasiūta 188,017,- 
286 poros.

Taigi, pasirodo, kad ir a- 
valinės gamyba šiais metais 
nupuolė. O kapitalistinė 
spauda nuolatos triubijo, 
kad “šiušių biznis” šįmet 
labai “pakilo”.

PER RUGPIUTJ UŽSIDA
RĖ 83 BANKAI.

“American Banker” pra
neša, kad per rugpiučio mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
užsidarė 83 bankai. Tai esąs 
“labai geras ženklas” nes 
pernai tuo pačiu laiku užsi
darė 149 bankai. Iš viso 
šiais metais užsidarė jau 
1,068 bankai su apie $550,- 
000,000 indelių.

VIRGINIJOS VETERA
NAI PASMERKĖ

HOOVERĮ.
Pereitą nedėldienį Vir

ginijos veteranų organiza
cijos konvencija Norfolko 
mieste išnešė rezoliuciją, aš
triai pasmerkdama Hooverį 
už panaudojimą smurto 
“bonų armijai” iš Washing- 
tono išvaryti.

PATVINO RIO GRANDE 
UPĖ.

Paskutinėmis dienomis 
labai patvino Rio Grande 
(Didžioji Upė), kuri plau
kia tarp Meksikos ir Jungti
nių Valstijų. Miestas Pied- 
ras Nagras Meksikos pusėje 
visai apsemtas. Apie 23,000 
gyventojų turėjo bėgti į kal
nus. Eagle Pass miestelis 
Texas valstijoj taipgi dali
nai apsemtas.

BULVIŲ AUGINTOJAI 
NUTARĖ STREIKUOTI.

Riverhead, N. Y. — čia 
susirinko apie 1000 bulvių 
augintojų ir nutarė nepar
duoti bulvių pigiau, kaip 65 
centai už 100 svarų. Jie ti
kisi, kad prie jų streiko pri
sidės ir Maine’o valstijos 
bulvių augintojai.

KANADOS DARBI
NINKŲ KONGRE

SAS.
Rugsėjo 12 dieną Hamil

tono mieste susirinks Kana
dos darbininkų unijų kong
resas, kuriame tikimasi tu
rėti nemažiau kaip 3000 de- 

. legatų. Unijos iš visos domi
nijos, nuo Vancouvero iki 
ĮHalifaxo. ruošiasi siųsti sa- 
|VO atstovus. Bus taipgi at- 
, stovai nuo Anglijos unijų 
(kongreso ir nuo Amerikos 
I Darbo Federacijos. Kong
resui bus patiekta daugiau 
kaip 125 rezoliucijos, dau
giausia vis nedarbo klausi
ma

ISPANIJA TREMIA MO- 
NARCH1STUS AFRIKON.

Apie kariumenės kalėji
mą Madride paskutinėmis 
dienomis pasireiškė nepa
prastas judėjimas. Tenai
laikomi uždaryti monar- DIDŽIAUSIS PLĖŠIKAS 
chistai, kurie buvo suimti CH1CAGOS ISTORIJOJ, 
per paskutini jų sukilimą
prieš respublikos valdžią.1 Pereito nedėldienio naktį 
Nepatinka jiems respublika, Chicagoje gauja plėšikų įsi- 
todel valdžia juos dabar veržė į tą bildingą, kur buvo 
tremia Afrikon. ,Koch and Company ofisas,

__________ ■ užėmė vienos šeimynos butą
ir iš tenai įsilaužė per lubas

RIAUŠĖS PROF. DANOS 
MITINGE PARYŽIUJE.
Prof. Dana, žinomas A- 

merikos radikalas, atvažia
vo Paryžiun ir vietos radi
kalai suruošė lotinų kvarta
le mitingą, kur turėjo kalbė
ti taikos klausimu francuzų 
rašytojas Henri Barbusse ir 
prof. Dana. žmonių prisi
rinko tiek, kad negalėjo sa- 
lėn sutilpti ir besigrusdami 
į vidurį susimušė. Kilo tik
ros riaušės, kurias policija 
likvidavo. Daug žmonių bu
vo sužeista.

SAMDYS 20,000 ŽMONIŲ 
PRIE OYSTERIŲ.

General Foods Korpora
cija praneša, kad ji samdy
sianti prie ovsterių dar 20,- 
000 darbininkų. Iš viso oy- 
sterių pramonėj per apskri
tus metus dirba apie 70,000 
žmonių, šįmet oysterių bu
sią pagaminta apie 20,000,- 
000 bušelių, už kuriuos tiki
masi gauti apie $18,000,- 
000.

LAKŪNAS MOLLISONAS
GRĮŽTA GARLAIVIU.
Anglų lakūnas Molliso- 

nas, kuris anądien vienas Į 
pats atskrido iš Anglijos A- 
merikon ir ketino lėkti taip 
pat atgal, pereitą sąvaitę 
permainė savo planus ir iš
plaukė Anglijon garlaiviu.

MINKŠTŲJŲ GĖRIMŲ 
GAMINTOJAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS.
DURTUVAIS PAĖMĖ iždo departamentas Wa-

BRAZILIJOS MIESTĄ shingtone išleido įsakymą,
Centralinė Brazilijos vai- kad visi minkštųjų gėrimų 

džia praneša, kad šiomis' gamintojai ir pardavinėto- 
dienomis mūšiuose su revo- jai užsiregistruotų pas fede- 
liucionieriais Sao Paulo ralinius taksų kolektorius 
fronte jos kariuomenė paė- savo distriktuose nevėliau 
muši 3 miestus ir 150 belais- kaip 1 spalių.
vių. Cascavelo miestas bu
vęs paimtas durtuvais

bušelių.

PORTUGALIJOJ 
NERAMU.

Portugalijoje prasidėjo New Yorko pliažuose pasi- 
darbininkų bruzdėjimas rodė miriadai kirmėlių, ku- 
orieš valdžios žiaurumą. Pe- rias pajūrio sargai vadina 
reitą nedėldienį Lizbonos “jūrių Hutais”. Vaikai tas 
mieste įvyko smarkus susi- kirmėlės renka ir. parduoda 
kirtimas su policija ir kelio- žvejams. Jos esančios labai 
lika žmonių buvo sunkiai geros jūrių žuvims gaudyt 
sužeista.

-------— CHARBINE PRIGĖRĖ 200, nėse valstijose tapo laikinai
SUSIRINKO TAIKOS ŽMONIŲ. nutrauktas. Farmeriai lauks,

KONGRESAS. Šiomis dienomis potvinis.kų nutars vidurinių valstijų
Pereitą nedėldienį Vieno- Mandžurijoj buvo apsėmęs gubernatorių suvažiavimas, 

ie atsidarė 29-tas tarptauti- Charbino miestą. Vande-į kuris yra šaukiamas šituo 
nis pasaulio taikos kongre- niui atslūgus, kiniečių kvar- klausimu.
sas. tale suskaityta 200 lavonų.

ITALIJOJ DIDELIS ŽMOGUS MIRĖ BITĖS 
DERLIUS. {GILTAS.

Italijoj šie metai busią la- Granby, Mass. — Pereitą las Paquette su p-le Fasci. 
bai derlingi. Kviečių derlius sąvaitę čia bitė įgylė Johną Prie jų priėjo du banditai ir 
apskaitomas į 265,000,000 Ferrisą į pilvą. Jis tuoj apal- atkišę revolverius atėmė au

VOKIETIJA PAREIKALAVO 
300,000 VYRO ARNUOS

PERUVIEČIAI PAĖMĖ ,
COLOMBIJOS MIESTĄ, U tos kompanijos patalpas.

Apie 300 civilių peruvie-14^ dhb.° -’Tlli?tisą, 14 
čiu pereitą sąvaitę perėjo valandų: p.ove balkius, len-

i.. tas, tirpino plieną ir sprog-i”.i J. rrColombijos sieną ir uzeme i’ k , „riėio nrie nini- šlta organizacija
Colombijos miestą Port Le- pino» P3*?1 Pliejo pne pini , buvusiu pasaulinio karo 
finin nrip Amazone nnės ’£U* Tos kompanijos ofise;“ "uvusių pasaulinio Karo ticia prie Amazonos upes. . , o-pUyiniii vanltu (kareivių, panašiai kaip “A-
Peruvijos valdžia išleido pa- ,v.° daug geležinių vaultų, j Legionas” ir turi
siaišlnninifl kad tio ne kurias žmones įsnomuodavo; 11. K ... » “ F“?siaiskmimą, kad tie doo Pę-| nin;<ram« ir kitokioms aPie milioną narių. Jie dėvi ruviečių esą “komunistai’ ir į f® ° P n S1"8 lr k tok o kepures ir todėl
savo žygį atlikę be valdžios brangenybėms laikyti. Ap- P,,eno KePures

Colombiios valdžia'skaitoma’ kad vagys ksnese 
colombijos valdžia $250 000 ir $1><)00,000 

pinigų ir kitokių vertybių.
žinios, 
išsiuntė į užimtąjį 
porą karo laivų.

miestą

1000 METŲ RESPUBLI
KA SUFAŠISTĖJO.

San Marino respublika, 
kuri buvo įkurta 1,000 metų 
atgal, pereitą sąvaitę rinko 
valdžios tarybą iš 60 narių, 
kurių dauguma išrinkta iš 
fašistų. Mussolinis nusiuntė 
jiems pasveikinimą. San 
Marino yra viena mažiausių 
ir seniausių valstybių Eu
ropoj. Ji guli prie Adrijos 
juros, apsupta iš visų pusių 
Italijos teritorija. Jos plotas 
turi tik 24 keturkampes 
mylias, kuriose gyvena apie 
10,000 žmonių.

MIRTIES BAUSMĖ FAŠI
STAMS PAKEISTA 

KALĖJIMU.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Prūsuos 5 fašistai 
buvo nuteisti miriop už nu
žudymą komunisto. Dabar 
iš Berlyno pranešama, kad 
mirties bausmė šitiems gal
važudžiams buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

KIRMĖLĖS UŽPUOLĖ 
NEW YORKO MAUDYK

LES.
Coney Islande ir kituose

po ir mirė.

NEW YORKO MAJORAS 
REZIGNAVO.

Pradėjus gubernatoriui ty
rinėti New Yorko majoro 
Walkerio suktybes, jų pasi
rodė tiek daug, kad nebuvo 
mažiausios abejonės, jog jis 
butų prašalintas iš vietos. 
Taigi, nelaukdamas pakol jį 
išmes, ponas Walkeris pa
davė rezignaciją, ir tuo už
sibaigė visa jo byla. Gi pa
gal teisybę, iš jo dabar turė
tų būt atimti visi milionai, 
kuriuos jis pasidarė New 
Yorke majoraudamas, ir 
magaryčioms turėtų būt da 
uždėta gera bausmė. Bet, a- 
not tos pasakos, varna var
nui į akį nekerta.

SUGAVO 34 RYKLIUS.
Sugryžęs Bostono uostan 

žvejų laivas “Spray” par
vežė 34 ryklius (sharks) Jis 
išbuvo ant jūrių 11 dienų. 
Visa laiką ant jūrių buvęs 
tirštas rūkas, iš kurio tar
tum gimte gimė rykliai. Sa
ko, kaip tik tinklą užleisi, 
tuojaus ir yra jūrių vilkas. 
Visi jie buvo maždaug po 
12 pėdų ilgio—taip kaip vi
dutinis kambarys. Jie sudra
skė žvejams tinklus, sutrau
kė virves ir pridarė daug 
nuostolių. . Vienas jų jau 
stipdamas ant laivo denio 
griebė žvejui už kojos ir 
sunkiai jį sužeidė.

VOKIEČIŲ “ZEPPELI- 
NAS” VĖL BRAZILIJOJ.

Vokiečių pagarsėjęs ba- 
liunas, “Graf Zeppelin”, pe
reitą sąvaitę vėl atlėkė Bra
zilijon. Iš Vokietijos į Bra
ziliją nulėkti jam ėmė tik 3 
dienas.

F ARMERIŲ STREIKAS 
NUTRAUKTAS.

Farmerių streikas vakari-

Pereitos subatos naktį 
Chelsea vienam automobi- 
liuje sėdėjo ir mylavosi tu-

tomobili ir nuvažiavo sau.

DABAR TURI TIK 100,000 
KAREIVIŲ.

Berlyne susirinko 150,000 
plienkepurių. Militarizmas 

kelia galvą.

Paskutinėmis dienomis 
Vokietijoj militarizmas 
aukštai pakėlė savo galvą. 
Pereitą nedėldienį Berlyne 
atsidarė “Stahlhelmo” or- 

suvažiavimas. 
susideda

va
dinasi “štalhelmininkais.”

Berlynan dabar jų suva
žiavo apie 150,000. Tai yra, 
jau 13-ta jų konvencija. 
Jiems suvažiuoti iš visų Vo
kietijos kraštų reikėjo apie 
120 specialių traukinių ir 
600 trokų.

Išsirikiavus šita armija 
pilnoj savo uniformoj, tik 
be ginklų, bet su bubnais ir 
muzika parodavo Berlyno 
gatvėmis, kaip būdavo kai
zerio laikuose, šito karingo 
maršo pažiūrėti susirinko 
beveik visi buvusieji kaize
rio generolai ir princai. U- 
pas viešpatavo toks, kaip 
karo metu.

Tuo pačiu laiku Vokieti
jos valdžia pareikalavo iš 
aliantų, kad ji butų paliuo
suota nuo Versalės sutarties 
suvaržymų ir kad jai butų 
leista užlaikyti 300,000 vy
rų pastovią armiją, vietoje 
dabartinių 100,000 karei
vių.

Be to, Berlynas reikalauja 
sau teisės laikyti sunkiąją ir 
pakraščių artileriją, statyti 
Vokietios pasieniais tvirto
ves, laikyti karo tankus, pil
ną karo aviacijos korpusą, 
įkurti mokyklą karo lakū
nams lavinti, padidinti karo 
laivyną ir įkurti 35 fabrikus 
karo ginklams ir medžiagai 
gaminti.

Išgirdę tokį reikalavimą, 
franeuzai nusigando. Bet * 
vokiečiai sako, kad aliantai 
juos apgavę. Po karo jie 
sunaikino Vokietijos milita- 
rinę mašiną sakydami, kad 
ginklai Vokietijai nebusią 
reikalingi, nes jie, aliantai, 
taip pat nusiginkluosią. Bet 
aliantai nenusiginklavo. 
Faktinai, jie net padidino 
savo karo jėgas. Pavyzdžiui, 
tuojaus po karo Lenkija ne
turėjo jokios armijos, o da
bar jos armija keliatą kartų 
didesnė už Vokietijos. Tai- 
;i, jei kitos valstybės gink
luojasi, sako vokiečiai, tai 
ir Vokietijai turi būti pripa
žinta lygi teisė ginkluotis. 
Bet kol kas aliantai su tuo 
d a nenori sutikti. Kas iš to 
išeis, parodys ateitis.

Pagimdė kūdikį teatre.
Viename Bostono teatre 

ant balkono gimė kūdikis 
jaunai moterei, kuri vadina
si Anna Linsky, iš Dorches- 
terio. Motina ir naujagimis 
tapo greitai nuvežti į ligo
ninę, bet motinos padėtis 
pavojinga ir manoma, kad 
jai reikės įleisti kraujo.
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LIETUVOS KLEBONAI 
SUSIRŪPINO APIE MO

TERIŠKAS KELINES.

Lietuvos klebonams ne
patinka, kad prie maudyklių 
moteris pradėjo nešioti 
kurortiškas kelines”, ku- 

. .rios Amerikoje yra vadina-
s. . ,. Taigi jų “universiteto" ti- meldžiamomis
Šiomis dienom^ Lietuvos kslas turi‘but visai priešių- . ?*?*' *p>e ?ai rašo pra- 

klenkalai paskelbė "kataii- ne šviesti krašų bet basčių Naujoji Romuva :
kų universiteto atidarymą. kovoti su apžvieta. Nes kuol ^’P ga,lma Genuti sm> 
Kadangi jie rinko tam “uni-1 
versitetui*’ aukas

Kairu Puslapis
—55S i— 'rr JB

LIETUVOS LIAUDININ- rais juk paremtas visas 
KAI SMERKIA “KATALI-1 juodojo Internacionalo 

KŲ UNIVERSITETĄ.’
| laigi jų ur

visai priešin-

čiuoti lupas, nuo kurių gali 
biauriai susitepti. Arba negi 
norėsi glamonėtis su moterimi, 
žinodamas, kad galėsi susimil- 
tuoti.”

Tai ve, kokios yra dvasiš
ko stono tajemnyčios! Nu
dažytos lupos gadina nekal
tiems berneliams “apetitą**, 
o miltuoti veidai glamonė- 
janties išmiltuoja juodas su
tanas !

JEI NESVEIKAS — GAL
VA ŠALIN!

Kauniškis tautininkų orga
nas, “Lietuvos Aidas’’, 180- 
tame numery rašo:

“Protiškai arba morališkai
nesveikas žmogus yra nemalo
ni našta visuomenei. Jis yra ne 
tik ‘našta’, bet sykiu ir didės-

VISKO PO BISKĮ
tai mūsiškiai neišmanėliai 
pasidarė išvadą, kad 
“bacon” nėra lašiniai, nes

Į mažiau žmones apsišvietę, 
.. .... ,tarPc kuo jie tamsesni, tuo dau-

Amerikos lietuvių ir, be a- gįau jje bijo velnio ir tuo Į 
bejones, jo išlaikymui rei- geresnjs kunigams biznis.
kalaus iš musų visuomenės __________
da daugiau pinigų, tai nebus KOMUNISTU PARTIJOJ 
pro šalį panagrinėt klausi- PRASIDEDA TIKRAS 
m^ kam tas jų “universite- CHULIGANIZMAS, 
tas reikalingas ir ar verta
jį remti. Pasiklausykime, ką! Savitarpė komunistų ko-

zio jautimą, grožyje nusimany
mą kurortiškoms nežmoniš 
koms moteriškoms kelnėm

“Fivikleckas,” “bulka” ir 
“bekonas”.

Amerikos lietuviams kok
tu darosi gerklėj matant, -

nis ar mažesnis
paties gyvybė dažnai turi būti bezdžionauja svetimas kai- . .. .
vertinama tik iš neigiamos pu- bas. Pasiskelbus Antanui rūkytus lašinius vadina 

___ _____ sės. Trumpai sakant, ir visuo- Smetonai “tautos vadu”, jo .. aco.n u » nežiūrint kaip
JUOKSIS VISĄ SĄVAITE ir tokiam «d.imin»un pati tuo jaus pradėjo ruošti Jkain j!5*'

ėms. subjektui butų geriau, jei jo arbatos vakarėlius, o kad jie “aiP _n Pa~ mu> iki sioi įa-
gvvo nebūtų.

__  jie ne riebus, ii- todėl juos
is pavojus. Jo kaip Lietuvos inteligentija f^ikia vadinti taip, kaip an- 
dažnai turi būti bezdžionauia svetimas kai- £Jai va(‘ina. Bet anglai vi-

Pfui. kaip nepraktiška

kaiŠis klausimas išsprendžiamas ' Laikraščiai praneša, 
nebent tuo budu. kad moterų Sovietų Rusijoj esanti pa
sietoje greta grožio troškimo skelbta “juoko savaitė *. 
ir jutimo yra dar ir kitas in- \ isi teatrai ir “kinai ’ turi 
stinktas — bezdžionavimo. se- tą sąvaitę statyti įvairias 
kimo kitais instinktais.

e„. ______ _ madniau išrodytų, pavadino šiniams nebuvo kitokio var
vi edicinos mokslas sten-Juos “fivikleckais”. Ką rei- do, kaip.tik lašiniai, neziu- 

giasi išnaikinti ligas" kad škia “klėckas“, tai žino kož- ™‘ M
žmonės galėtu sveiki gvven-,nas lietuvis; bet kas yra tas Negana to, anglai žodžiu 
ti ' * ipridėčkas “fivi”, ui vargiai “bacon” vadina tiktai ga-

_______________ „ , . • - i a* veržiasi
šituo klausimu sako Lietu- va Amerikoje gauna jau ti- kleboniškų sielų reikalą vi
vos liaudininkai. “Lietuvos|kro chuliganizmo pobūdį: |mas: Moterys, nusiimkit tas jos piliečiai turės juoktis iš- nuįmtb Kai ligonio 

ardymas mitingu prededa kelines! ‘ tisą sąvaitę, vistiek ar kam nebus”, “visuomenei
baigtis jau kraujo pralieji-J Gajj būt, kad dėl to Lie-; linksma ar ne, nes taip vai- oeriau.”

tuvos kunigėliai užsimanė ir rižia įsakė. . ................... Bet mums rodos. kad

Žinios” praneša, kad —

tl. ||HiUVUMW nri , ww UėtUUH VčtUUia Ulklžll ga-

komedijas ir kitokius vei- 'q fašistai nori kiUip: jei “* Pat? “tautos vadas”galėtų tavą mėsą: tuo tarpu Lie- 
iš kalus, dilginančius juoko kas apsirgo, Ui ne su liga išaiškinti. . tuvoje jau ir kiaules pradėta

raumenis. \ adinasi. Rusi- kovoti, bet ligoniui galvą! Tas žodis yra visai berei- “bekonais” vadinti. Štai, 
nuimti. Kai ligonio “gyvo kalingai iš anglų kalbos pa- laikraščiuose skaitome ži

bus
“Lietuvos Liaudininkų Sąjun- mais ir užmušė j istėmis. Ir] 

gos Centro Komiteto prezidiu- šiomis dienomis New Yorke
mas turėdamas galvoje:

“1. Kad veikiančios musų
valstybinės aukštosios mokyk 
los—Vytauto Didžiojo Univer
sitetas ir Dotnuvos žemės U-j budu prie šitokiu 
kio Akademija—dabar pakan-lprj^jo jįg sako: 
karnai patenkina musu aukš-

buvo užmušti 
kai.

du darbinin-

E. Butkus “Naujoj Gady-
r_ nė j” (N35) parodo, kokiu

tojo mokslo besiekianti jauni
mą ir aprūpina valstybę Įvai-] 
rių sričių gerai kvalifikuotais 
darbuotojais be jokios žalosi 
katalikų tikėjimui;

“2. Kad susipratusios Lietu-] 
vos visuomenės pareiga yra 
kiek galint minėtas mokslo į- 
staigas remti, šalinti jų plėto
tės kliūtis ir juo labiausiai! 
stengtis šias mokyklas tobu
linti, bet jokiu budu nesilpnin-] 
ti;

“3. Kad šiuo metu ne tieki 
katalikiškosios, kiek klierikali- 
škosios visuomenės plačiai 
skelbiamas naujo katalikų uni-j 
versiteto steigimas yra musų 
aukštosios mokyklos jėgų ar- ] 
dymas ir turi akivaizdoj vien] 
siaurus kovojančio klerikaliz
mo tikslus ir musų krašto | 
mokslinimui negali duoti rim
tos naudos;

“4. Kad steigiamas vien tik] 
katalikiškas universitetas ne- j 
galės būti tyrojo mokslo bei| 
mokslinimo Įstaiga, o juo la-] 
biau, kad renkamos aukos ar 
kitu budu kieti pinigai be nau-j 
dos žus ir pats universitetas 
negalės būti tinkamai pastaty-| 
tas ir taps ne rimta aukštaja 
mokykla, bet negeistina “dip- ] 
lomų’ gamykla.

“Laiko Kataliku Universite
to steigimą musu kraštui ne-1 
naudingu ir todėl nusistato 
prieš Kataliku Universiteto ] 
steigimą.“

Su šita liaudininkų pozi
cija sutinka ir “Keleivis”. 
Mes suprantame labai gerai, 
kad Lietuvos klebonai stei
gia savo “universitetą" ne 
apšvietos ir mokslo pakėli
mui, bet klerikalizmo stipri
nimui.

Šitam savo tvirtinimui pa
remti mes turime nenugin
čijamų faktų.

Faktas yra, kad Lietuva 
jau nebegali sunaudoti ir 
tų inteligentų, kuriuos pa
gamina dabar esamos mo
kyklos.

Taip pat visiems vi a ži
noma tiesa, kad Romos ka-| 
talikų kunigams žmonių 
švietimas niekad nerūpėjo. 
Priešingai, jie visuomet su 
apšvieta kovojo ir dabar 
kovoja. Jie žudė astrono
mus; jie piestu stoja prieš 
gyvybės evoliucijos teoriją, 
ir da tik šiomis dienomis jie 
paskelbė karą Einšteino te
orijai.

Turint šiuos faktus prieš 
akis, ar galima gi daleisti, 
kad dabar steigiamas ar jau 
įsteigtas Romos popo agen
tų “universitetas” Lietuvoje 
skelbs gryną mokslą ir la
vins žmonių protą?

Ne, kunigai, negali to da
ryti, nes apšvieta ir mokslas 
griaują prietarus, o prieta-J

“Savo laiku, kuomet buvo 
išmesti iš Komunistų Partijos 
trockistai. visom partijos vie 
netom buvo Įsakyta ardyt jų 
mitingus. Iš lietuvių tam chu
liganiškam darbui labai užsis
pyrusiai pritarė Mizara, o prie-

savo ••universitetą” steigti.i “Lietuvos Žinios ’, paduo- suomeneį butų geriausia, 
Valstvbės universitete kuni- damos šitą pranešimą, nuo faši«tu r.ebutu. 
gams yra vien tik teologijos: savęs priduria:

skolintas ir iškraipytas. An- nią, kad “varomi į turgų u- 
glijos buržuazijoj yra ma kininko bekonai pabėgo Į 

vi-įdoj turėti “five o’clock tea”, laukus”. Jeigu anglui pasa-

fakultetas; gi savam
versitete” klebonai o___

dalykų | įsitaisyt i ir kelnelogijos fa
kultetą.

Bet nesijuokit Lietuvos 
dūšių ganytojai” kalba a- 

pie moteris rimtai. Jiems ru
pi netiktai moteriškos 
džiamos”, bet ir kiti 
kat

‘um-
galės

•pa- 
dalv-

“Jau metas nors sąvaitę pa
sijuokti. Prisiverkė SSSR pilie
čiai per keturiolika su virtum 
metų.

“Mes manom, kad “juoko 
savaitė’ turės didžiausi pasise
kimą. nes... iš tokios savaitės

New Havene sustreikavo 
Arthuro korporacijos teatrų 
darbininkai. Šita firma ne
senai nupirko nusibankruta
vusio Foxo teatrus ir pradė
jo kapot darbininkams al
gas. Dėl to jie ir metė dar

ir jos iniciatorių kvatos visas ba_ Paklusnus kapitalistams 
pasaulis.” teismas tuo jaus išleido in-
Rodos, ištikrųjų keistai junctioną, uždrausdamas

Štai, vienas šventablyvas dalvkas. Bet paėmus iš ki- streikuojantiems darbinin-
šinosi Bovinas. kuris laikėsi įvyrąs 23-čiame “Naujos Ro-’- ' - * - ll-----  — ’ ’
Fosterio tuo laiku vadinamos J muvos” numery rašo:
‘švelnesnės pozicijos’. Vėliau,
iš partijos prašalinus lovesto- 
niečius, išėjo naujas ukazas— 
ardyt mitingus pastarųjų.Tuo 
budu beveik nei vienas buvu- 
sijų partijiečių mitingas ne
apsiėjo be didelio triukšmo, o 
daugybė tapo visai išardyta.
“ ‘Apsigynimo korpusai’ buvo 

siunčiami Į visus New Yorko ir 
jo priemiesčių kampus, kur tik 
opozicinės- grupės šaukė masi
nius susirinkimus.

“Tačiaus ‘defense corpse’ų’ 
kumščiom buvo lengva daužyt 
žandus susirinkusiems darbi
ninkams. pakol opozicinės gru
pės nepriėjo prie išvados, jog 
reikia gintis nuo chuliganiškų 
užpuolimų ir išsikovoti sau 
susirinkimų teisę. Ne syki bu
vo taip kad užpuolikai patys 
gavo gerai apkult ir po to tūlą 
laiką partijos vadai buvo lyg 
pasiliovę ‘dirbt’—ardyt darbi
ninkų mitingus.

“Vienok, atėjus šių metų po
litinių rinkimų vajui, atakos 
ant opozicinių grupių susirin
kimų atnaujinta ir dar su di 
dėsniu Įšėlimu. Brooklyne. ant 
Pitkin Avė., kelis sykius buvo 
užpulti lovestoniečiai ir jų mi
tingai suardyti; suardyta dau
gelis mitingų socialistų parti
jos, socialistų darbo partijos, 
industrinės unijos lygos. Nie
kur. betgi, chuliganizmo did
vyriai neardė mitingo nei re- 
publikonų, nei Tammany Hali! 
“Vėliausiais laikais ypatingai 

sukoncentruota visa ščyrujų 
mušeikų armija ant trockistų. 
New Ycrke lygiai kelis jų mi-| 
tingus suardė. Ant galo ir pa
starieji. matomai, nusitarė 
gintis. Pereitą šeštadieni, prie 
7th St. ir Avė. A, užpultieji 
trockistai. iš sykio nors pradė

jo trauktis, bet susigryžę ėmė 
gintis. Susikirtime du žmonės 
tapo sunkiai sužeisti; vienas 
jų, Semon, mirė nedėlioj, o| 
kitas. Kruziuk, utaminke.

“šiemet, pasėkoj tokios chu-Į 
liganiškos taktikos, žuvo, tik 
vienam New Yorke, bene šeši Į 
žmonės!”

Kiekvienas šiek-tiek apsi
taręs darbininkas žino, kad 
proletariato galybė yra jo 
vienybėje. Komunistai gi tą Į 
vienybę ardo ir kelia kruvi
nas muštynes. Tai yra tikras | 
chuliganizmas.

Sakoma, kad kelionė praple
čia musų žinojimą. Bet ji taip] 
pat padidina ir musų kojas.

Ivar Brown I

‘.„Aš suprantu dar tepimą j fi, tai kodėl ji negalėtų pri
lupu ir barstymą miltais vei- versti juos juoktis? Juk sa 
dų. šitos priemonės geros,
bent tuo, kad moterys, 
jas vartojančios, nebesuža- 
dina vyruose jokio lyti
ško apetito. Negi norėsi bū

tos pusės, jeigu diktatūra kams eiti arti teatrų, kad 
gali priversti žmones verk-1 netrukdytų streiklaužiams. 

Bet ar girdėjot kur, kad
teismas išleistų injunetioną 

koma, kad juokas sveikai ] prieš streiklaužius? 
veikia žmogaus organizmą.
Taigi organizuotas juokas j Mano tėvynė yra pasaulis, ma- 
gali išeiti visuomenės svei- [ no tėvynainiai yra visa žmonija, 
katon. ’ ! Lloyd Garisan.

kas reiškia, “arbata 5-tą va- kvtum, kad “bekonas” pa- 
landą.” Tuo tarpu lietuviški bėgo, jis pažiūrėtų į akis, ar 
ignorantai atmetė žodi nesimaišo tau galvoj, 
ya- o paėmė tiktai “five Į Trefias ,,vk5t|JS 
o clock , kas reiškia nk pen- iu-auktas Lietuvos tote.
ktą valandą, ir daugiau me- • ka]bo ui
ko. Jeigu angim pasakytum. „bulka-., Ta?yra ak]as 
ateik pas mane^ kaip penkta mas paskuĮ Įenku£ msus.
valanda, jn. nežinotų, ką tai Lenkaj baltą kvietinę duo- 

Bet lietuviškos bo- ną va(|ina ,.bulka- todž, ir
, j mūsiškiai taip ją vadina.

J113110 .. . Pavyzdžiui. “Verslas” rašo:
jos čia niekuo nesiskiria ..Raune pabrang0 duona. 
nuo Anglijos melmkraujų i Juoda duona dabar 40 cent 
buržuazijos “leidžiu. , kilcgramub o bulka _ 90

Antras kvailas anglų se- centų”. Jeigu prie duonos 
kimas, tai pasisavinimas žo- dedamas budvardis “juo
džio “bekons”. Anglai zo- da>; ui reiškia, kad turi būt 
džiu “bacon” vadina ruky- ir “baitOs duonos”. Ko
tus lašinius. Bet kadangi kjems galams tuomet varto- 
anglai riebios mėsos nemėg-]ti slavu ‘-buikąr 
sta, ir tuos lašinius jie daro prof Gnaibė,
kaip galima liesėsniusj __________

I šiomis dienomis Bostone 
buvo minimos Sacco ir Van-

reiškia. 
belkųs Kaune ruošia 
kleckus”

1

fe

h

PARYŽIAUS TERIOJIMAS
“/Jnmfo naro ialumnf* — pagal 
didį /ranrūsą tapytoją Laminau 
. . . Įktėpta* neprijaukinta nardą 
laukinio šiaummo. atkakliai 
peėmut Paryšią 845 matais 
Kristai girnas.

r

zetti nužudymo sukaktuvės. 
Porą dienų prieš tai buržu
azinė spauda paskelbė pa- 

į prastą savo humbugą apie 
i “bombas” ir “sprogdini- 
, mus.” Turėjo būt išsprog- 
1 dinta policijos centralinė. 
Bet neišsprogdinta. To- 

! kios “žinios” paprastai 
yra skelbiamos ir prieš 
Pirmą Gegužės, kada susi
pratę darbininkai šven- 

; čia tarptautinę savo klasės 
šventę. Tai yra kurstymas 

! nesusipratusių žmonių prieš 
i organizuotus darbininkus. 
Darbininkai niekad tokių 
šlykščių priemonių nevarto- 

i ja prieš buržuaziją, kaip 
! buržuazija prieš darbinin- 
! kus.

—Ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
• . . lengviMusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiansią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausin eigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

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

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

MIt’s toasted"
T«s pokslls Issąvi; Lsckiss

"Jei imagas psrašyttf gerėsią ksrygg, pssskytg geresnį psmohlg, tr peJsrytg tokilesnins skptas pelėms 
gasdyti segs jo kaimynas, o pasistatytą namas miško tankmėje, listiek pasaulis iki jo Jarą pramins taką."

~ RALPH VALDO EMERSON.
Ar lis pireiskimi: neganėtinai paaiškina kodėl paunlis užgina ir priima Lncky Strike?

Louisianos senatorius H. 
;P. Long pakėlė dideli vajų 
prieš vonias. Sako, Ameri
koj užėjo stačiai vonių pa
vietrė. Turčiai statydamiesi 
naujus namus įsideda po 
penkias-šešias vonias, ku
rios kaštuoja tūkstančius 
dolerių. Biednesni piliečiai, 
bezdžionaudami paskui tur
čius, irgi dedasi tiek vonių, 
kiek tik gali. Prieš tokią be
protystę turėtų būt išleistas 
įstatymas, sako Long. Nusi
prausti žmogui kartais rei
kia. Bet nereikia pūškuoti 
po vandenį kas dieną, nes 
žmogus ne varlė. Ir nusi- 
prausimui nereikia kelių e- 
nameliuotų vonių namuose. 
Tam tikslui užtenka sukalti 
parankioj vietoj būdą, pa
kabint švirkštynę už 50 cen
tų—ir žmogus galės nusi
prausti kuo puikiausia. To
kia maudynė bus netik pige
snė, bet ir švaresnė, ir van
dens kur kas mažiau suvar
tos.

Reikia pripažinti, kad ta
me yra daug tiesos. Bet ko
dėl ponas senatorius Long 
užmiršo pasakyt, kad savo 
namuose New Orleans mie
ste jis pats turi keliatą mo
derniškų prausiamųjų kam
barių, kurių Įtaisymas kaš
tavo tuksiančius dolerių?
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Pittsburgho Lietuv. Radio Kliubo Piknikas Gali Važiuot Relėmis ir Paprastu Keliu.
Rugpiučio 28 d. Adomo 

Sodne, Castle Shannon, Pa., 
Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubas buvo surengęs pas
kutinį šio sezono pikniką. 
Tai buvo trečias iš eilės pa
rengimas. Kliubas dar sykį 
gavo patirti, kad turi dau
giau nuoširdžių draugų ir 
rėmėjų, negu buvo manoma.

Rengiant šį pikniką, ren
gėjai lyg ir pribijojo, kad 
gali neturėti tokio pasiseki
mo, kaip pirmieji du pikni
kai. Viena, nedarbas, sun
kus laikai: antra, buvo ma
noma, kad piknikai gal bus 
ir nusibodę, nes ir tą pačią 
dieną buvo rengiama net 
trys išvažiavimai Pittsbur
gho apylinkėje.

Pasirodė kas kita. Šiame 
Radio Kliubo piknike daly
vavo apie 1.000 gražiausios 
lietuvių publikos, daugumo
je jaunimo, ir visi gražiai 
linksminosi.

Svečiai is Chicagos.
Pasirodo, kad tarp Pitts

burgho ir Chicagos lietuvių 
yra kokie tai draugiški, gi
miningi ryšiai. Dažnai pasi
taiko, kad žymesniuose pitt- 
sburgiečių* parengimuose 
dažnai tenka susitikti svečių 
iš Chicagos, ir tai yra tikrai 
draugiški ir malonus sve
čiai.

Šiame piknike teko sutik
ti iš Chicagos: ponus Pike
lius ir Povilą Šaltinėną su 
žmona. Penai Pikeliai yra 
apsistoję Pittsburghe pas p. 
Pikelienės tėvus Lukošius, 
bet kur apsistojo ponai Šal- 
tinėnai, neteko sužinoti.

Svečiai ii kitų tolimųjų 
kolonijų.

Teko taipgi sutikt iš Cain- 
brooko p. Simoną Severiu- 
ną su 2 sunais, duktė ir žen
tu. Iš So. Fork, Pa., buvo 
atvykę Franas Masaitis su 
žmena, Antanas Blažauskas, 
Juozas Mažeika su visa šei
myna ir Marijona Baltaitie- 
nė su dukrelia Julijona. Rei
kia neužmiršti, kad Cain- 
brook ir So. Fork randasi 
gana toli nuo Pittsburgho, 
pačioje aukštumoj Alleghe- 
ny kalnų. Viršminėtų kolo
nijų svečiai visi yra SLA. 
209 ir 141 kuopų nariai ir 
darbuotojai, taigi teiravosi 
ir apie SLA. Seimo darbuo
tę, ir reiškė nepasitenkini
mo, kad SLA. Seimas pa
niekino visuotiną narių bal
savimą. /

Teko sutikti svečių taipgi 
iš Greensburgo, Union- 
towno, West Brownsvillės, 
Westburgo, Vendengrifto, 
Charleroi, New Kensingto- 
no ir kitų Pittsburgho apy
linkių.

Tolimųjų kolonijų svečiai, 
tai daugumoje jaunimas, 
kuris labai gražiai lietuviš
kai kalba. Jie reiškė di
džiausio pasitenkinimo Lie
tuvių Radio programais ir 
sakė, kad visados klausosi 
nedėldieniais musų duoda
mo radio pusvalandžio. 
Jiems esanti vienintelė pro
ga pasiklausyti ir pasigrožė
ti lietuvių dainų ir muzikos. 
Išsiblaškiusiems ir tarpe 
svetimtaučių gyvenantiems 
lietuviams girdėti per radio 
lietuvių dainas ir muziką, 
turi būt ištikro įdomus daly
kas.

Teko susitikti tokių lietu
vių radio programų klausy
tojų, kuriems gyvenant tarp 
svetimtaučių, toli nuo lietu
viškų centrų, jų vaikai lietu
viškam judėjimui buvo jau 
kaip ir dingę, bet lietuviški 
radio programai padarė į 
juos tokio įspūdžio, kad jie 
jau pradėjo įdomauti kultū
rinių lietuvių judėjimu.

I

Taigi pasirodo, kad Pitts
burgho Lietuvių Radio Kliu
bas atlieka labai naudingą 
darbą. Todėl ir kliubo pik
nikas buvo toks skaitlingas. 
Tik gaila, kad Pittsburghe 
da randasi tokių lietuvių bi
znierių, kurie skaito save di
deliais “patriotais”, o Lietu
vių Radio darbuotei mėgina 
pakenkti. Bet jų pastangos 
lieka bergždžios.

S. Bakanas.

DETROIT, MICH.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
protestas prieš Hooverį.

Mes, Lietuvių Pašalpinio 
Piliečių Kliubo 354 nariai, 
susirinkę Lietuvių Salėje, 
Detroite, šių metų 14 rug
piučio, priėmėm sekamą re
zoliuciją :

Mes protestuojame prieš 
prezidento Hooverio pogro
mo, brutalumo ir teroro po
litiką linkui Pasaulinio Ka
ro veteranų. Mes smerkiam 
vartojimą militarinių repre
sijų, kurių pasekmėj buvo 
užmuštas ekskareivis Vin
cas Juška.

Mes taipgi griežtai pro
testuojame prieš Doako 
programą ateiviams depor
tuoti, kuri paveda imigraci
jos valdininkų malonei tuos 
ateivius, kurie turi tokios 
pat teisės čia gyventi, kaip 
ir kiti.

Mes užgiriam ramų, ir 
tvarkingą veteranų reikala
vimą išmokėti jiems atlygi
nimą, žinomą kaipo “bo
nus.”

Šis susirinkimas išreiškia 
pilną soliduramą bonų ju
dėjimui, kuris eina lygia
grečiai su bedabrių darbi
ninkų reikalavimu pašalpos 
ir apdraudimo nuo nedarbo.

Mes vienbalsiai išreiškia
me pagarbą savo draugams 
darbininkams, kurie yra nu
kentėję už veteranų ir dar
bininkų reikalus.

Komitetas:
M. L. Balcliunas,
Anton Vegela,
August Levulis.

NORWOOD, MASS.

Išlindo yla iš maišo.

Nekurie n oivvood iečiai 
domėjosi, kas tokis įvairiais 
slapyvardžiais per “Laisvę” 
gąsdino asmenis ir visus į- 
vykius vertė ragožium. Bet 
yla išlindo iš maišo. “Lais
vėj” 20 d. rugpiučio skaito
me atsakymą “Keleivio” ko
respondentui Demokratui ir 
ten pasirašo jau J. Grybas. 
Bravo, Jonai, kad išsikąps- 
tei iš sūrmaišio ir pasirodei 
aikštėj. Tik gaila, kad ir 
savo vardą pasirašęs neap
sieini be sau įprastos dema
gogijos. Tamstos korespon
dencija yra maklioriška ir 
neteisinga nuo A iki Z. Į 
tai turėtų reaguoti patsai 
Demokratas, aš gi paliesiu 
tiktai nekurias jos vietas. 
Tamsta rašai, kad “Kel.” 
talpinąs nesąmones, o “Lai
svėj” nesąmonėms vietos 
nesą. Bet ar tu, Jonai, nepa- 
tėmijai, kaip toj “rimtoj” 
tavo “Laisvėj” iš 29 liepos 
didelėm raidėm rašoma, kad 
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas piknike “parda
vinėjęs kelines”, ir da gi 
moteriškas (turbut moteri
škos bjauresnės?) ir po ta 
absurdiška neva korespon
dencija pasirašo J. G.? Ne
jaugi tamsta manai, kad 
nors vienas rimtas žmogus 
tam durnam melui tikėjo? 
Juk tai didžiausia nesąmo
nė. Ir tokių nesąmonių “Lai
svėj” galima matyti kone 
kas dieną. Be to, minėtoje 
neva korespondencijoje J.

štai, naujas gelžkelio vagonas, pastatytas šiomis dienomis ant Illinois Central gelžkelio. 
Jis yra tuo Įdomus, kad gali važiuot lygia: gelžkelio bėgiais, kaip ir paprastu automobilių ke
liu. Automobilių keliui jis turi guminius ratus, o gelžkeliui— plieno tekinius.

G. vadina St. Michelsoną 
jau ir “vargšu“. Turbut J. 
G. supratimu, vargšas yra 
blogas žmogus. O kaip čia 
senai bimbiniai triubijo, kad 
“Kel.” red. S. M. esąs tur
tuolis ir ką tik ne Camegie. 
Ar čia ne absurdas? f

Kitoj vietoj išlindęs iš 
maišo J. Grybas rašo, kad 
tas didžiulis socialistų pik
nikas 24 liepos prie New 
Pond, Walpole, Mass., bu
vęs ne socialistų, ale kokių 
ten “makliorių”', užtat jisai ‘ 
ir kaspinėlio nepirkęs. čia 
musų Jonelis susipainioja, 
lyg vištukas pakulose: viešai 
pareiškia, kad kaspinėlio 
nepirkęs, o kuomet pikniko 
darbuotoja norėjo jam rau
doną kaspinėlį prisegti, tai 
jis prie žmonių bažijosi, kad 
jisai kaspinėlį jau nupirkęs, 
tik palikęs kur ten su “kau
tu”, nors i pikniką įlindo 
vienmarškinis. Tai kur tu, 
drauguži, melavai: ar Wal- 
polio beržinėly, ar “Lais-
vės” skiltyse?

Žinoma, ne tame čia da
lykas, kad ženklelio nepir- 
kai. Pats ženklelis yra maž
možis ir socialistų judėji
mas dėl to nenukentės. Bet 
dalykas yra tame, kad tam
sta skaitaisi tokiu dideliu 
“Laisvės” yru, o dėl dešim
tuko viešai apsimelavai. Na, 
o kiek tada meluotum už 
doleri f

Fe, ir negražu, ir žiopla!
Lukšiu Juozas.

WORCESTER, MASS.
Nepasisekė išnaudoti.

Musų paiapijonai su kle 
bonu priešaky sugalvojo 
“didelį pikniką” ant Mari
jonų Parko. Pakvietė Darijų 
ir Girėną, abudu lakūnus, 
kad atlėktų su savo orlaiviu 
ant jų rengiamo pikniko. į 
Bet lakūnai pareikalavo,kad 
užtikrintų jų kelionei. Iš- ( 
girdę tokią naujieną, musų 

i tėvelis su savo avelėm nu
leido galvas: čia jie norėjo 
pasidaiyti sau gerą biznį iš 
lietuvių lakūnų, o kaip ty-j 
čia tie lakūnai reikalauja, 

, $150. Parapijonai ir jega- 
. mastis labai už tai užsirusti-' 
no ant lakūnų. Bet jeigu la
kūnai ir butų sutikę savo lė- 

j šomis atlėkti į tą parapijos , 
pikniką, tad kur jie butų 

įgalėję nusileisti. Vieta, juk 
tik 4 lotų dydis, vaikščiojantį 
žmogus gali išsisukti kojas,1 
tai kur butų galėję nusileist 
lakūnai su eroplanu?

Kaip ten nebūtų, bet šiuo 
kartu pasipinigaut ir iš pa-, 
klusniųjų nepavyko.

25 rugpiučio Klįubo sve-j 
jtainėje Worcesterio draugi-j

labai mandagiai 
Buvo ir daugiau klausi

mų, bet vis buvo atsakinėta 
tik mandagiai.

Ant galo buvo užklausta 
apie Sovietų vandenėlį, ku
rį “Laisvė” šinkuoja. Į tai 
atsakyta irgi mandagiai, 
kad esą dviejų rūšių vande
nėliai: vienas vadinasi“Bor-

jos turėjo susirinkimą ir nu- j jom” o kitas “Narzan”. Ir 
tarė rengti aviacijos dieną abudu esą pamačlyvi vidu- 
spalių 2. Visas informacijas riams. Lukšių Juozas.
nuo lakunu jau turi. ——-------- .

Rugsėjo ii d. sla. sis Siuvėjų Organizacija
kp. rengia gražų pikniką ant 
Kučinsko ūkės, Sterling,
Mass. Bušai išeis nuo Lietu- ■ 
vių Kliubo salės 1 vai. die-į 
ną ir į abu galus nuveš už kios kolionijos visoj Ame- 
35c. Senas Parapijonas rikoj, kaip Baltimorė, kur

._ taip žemai stovėtų siuvėjų
NORWOOD, MASS. amatas. Baltimorė yra kaip 

“Milžiniškos” prakalbos, kokis užkerėtas miestas, kur 
Rugpiučio 30 d. čia ture- unija neužsilaiko, o kaip nė

jome milžiniškas prakalbas, ra unijos, tai darbininkų už- 
parengtas T. D. A. kuopos, darbiai yra kuo mažiausi, 
tikslu išaiškinti kas ir dėl ko Neorganizuotą darbininką 
areštavo bimbiniu laikraščio visi gali išnaudot kiek nori, 
“Vilnies” redaktorius Chi- ,nt« žino, kad jis nepasiprie- 
cagoj, ir parinkti jiems au- sius. Gal unijos čia neužsi- 
kų, kaipo “politiniams areš- laiko dėlto, kad Baltimorėje 
tantams.” nėra didelių darbaviečių,

Prakalbo?- buvo išgarsin-, Kur dirbant didesniam dar- 
tos rūpestingai; net And- bininkų skaičiui lengviau 
riulio atvaizdas plakatuose butų galima palaikyti vie- 
buvo įdėtas. Ir plakatai bu- nybę. Paskutiniais pora me
ro išnešioti lietuviams dar- tų Ą. C- W. of A. unija ne- 
bininkams net i namus, lyg atleidžiamai bandė organi- 
prieš kokį “Auction Sale”, zuoti siuvėjus, bet vis nie- 
Užtat ii* žmonių i prakalbas Kas neišėjo. Tačiau nesima- 
prisirinko net 15 kovingu tant galo žiauriaus krizio 
darbininku ir vis da rinkosi. ir nuolat kapojant ir taip 
Susirinko iš viso 29. Jeigu jau mažas algas, siuvėjai, 
prakalbos butu užsitęsusios rodosi, pradeda jau pagei- 
kiek ilgiaus. tai “masės” bu- dauti unijos. Šiomis dieno
tų į svetaine netilpusios. mis jau prasidėjo organiza- 

Beje, bučiau pamiršęs, vimo vajus, siuvėjai skait- 
kad kalbėtojum buvo Bim- Hngai lanko susirinkimus ir 
bos kuodvla pasmilktas pageidauja, kad unija kuo- 
Siurba iš Brooklvno. Savo greičiausia paskelbtų gene- 
turiningoi kalboj tas “ore- : rali siuvėjų streiką. Mano- 
legentas” išparodė, kaip lie- ma, kad tokis streikas grei- 
tuviška buržuazija — fašis- tai ir įvyks, nes dabar pato- 
tai, socialpatriotai, na. ir glausis laikas, kuomet šiek 
sklokos tėvas renegatas Pru- tiek prasideda darbai, 
seika — susitarę su valdžia į Dėlei nedarbo šiomis die- 
nori užsmaugti kovingą lai- nomis apleido Baltimorę ir 
kraštį “Vilnį". O “masės” išvyko, regis į North Caroli- 
klausėsi tų bimbiškų Siur- ną, veiklus unijoj ir socia- 
bos tezių ir tylėjo. Užbaig- listų tarpe “Keleivio” ir 
damas savo kalbą Siurba “Naujienų” korespondentas 
perstatė J. Grybą parinkti drg. Z. Gapšis.
“Vilnies” kankiniams au- Nors Baltimorėj irgi siau- 
kų. Sudėta ?6 suma. Bet čia nedarbas, tačau iš kitur 
“masės”, matyt, da neišpil- pribuvus kaip kam pasi- 
dė savo kvotos, nes d a Gol- taiko laimė. Nelabai senai į 
gauskas pasižada eiti į pal- Baltimorę atvažiavo kur ten 
šasias minias ir jų kišeniuo- nuo Bostono tūlas L. ir ne- 
se kapitalą panaikinti. ' trukus gavo darbą pas tur- 

Po viskam buvo ir klausi- tingą gyvanašlę už šoferi, o 
mų. Buvo išklausta delko ta paskui ir už burdingierį. 
lietuviška buržuazija su vi Mat, p. L. turi neblogą “žir
gais fašistais ir renegatais gą” vardu Hudson, kas ir 
taip jau baisiai Įdūko tik patraukė smarkios gyvanaš- 
ant “Vilnies"? Kodėl ji ne-,lės meiles akutes. Pirmuti- 
puola “Laisvės” arba “Wor- nė pažintis buvo — tai pa- 
kerio”? Į tai Siurba atsakė • sivažinėjimas šventadieniais

Ir Kiti Dalykai.
BALTIMORĖ, MD.

Turbut nėra kitos to-

ir šiaip vakarais, o po tam 
jau buvo padaryta vieta at
eiti ir ant burdo. Bet Balti
morėj žvirbliai medžiuose 
mitinguoja, kad tas laimin
gasis atėjūnas yra vedęs ir 
kur ten apie Bostoną turi 
moterį. Well, laikąs paro
dys, nes jis yra teisingas.

J. B—nis.

S. L. A. KUOPŲ BALSAI.
Protesto rezoliucija.

SLA. 175 k., Arlington,
Mass., savo mėnesiniam su
sirinkime, visapusiškai aps- Bagočių), daktarėliai (iš- 
varsčiusi Įvykius 37-tame imant Dr. Graičiuną, Mont-
Seime, vienbalsiai išnešė se
kančią rezoliuciją:

Mes atrandam, kad Sei- rie politikierių pinigais į 
mas buvo pripakuotas netei-gejma buvo suvežti, ir todėl 
singąis ir nelegalškais dele-'lkrei įame k atv(1 kaJ 
gatais, ir suprantam kad tas A .; . . , . ‘ , .
buvo padaryta musų orga- ! ateityje tokiems mandatų 
nizacijoj įsivyravusių politi-; neduotų ir į Seimą atstovais 
kierių, vadovaujant pp. G e-nerinktų, nes tie politiški 
gužiui ir Bačiunui, kuriuodu vertelgos musų organizaciją 
su savo draugais ir pritarė--į visiškai nugyvendins ir pa
jais susitarė ir tuomi išstatė gabaus mums nariams tik 
Susivienijimą i pavojų, kad tuščias iždas liks. -Mes ži- 
politikieriai savo naudai nom, kad tie begėdžiai mu- 
musų organizacijos reika- Sų protesto nenusigąs, kaip 
lais galės sau karjieras da- Gegužis ir seime nesisarma- 
ryti, eilinių narių teises visai tydaipas oasakė: “protes- 
paneigti, o organizacijos a-'tUokit kiek norit sau, o mes 
teitį tarp savęs pirkti ir par- ' darysime savo”, bet šia re- 
duoti. Prieš tokias nesvarias zoliucija kreipiant atydą ei- 
politiškas intrigas ir sąmok- Hnių narių, kad organizaci- 
slus musų organizacijoj, mes į jai laikas nuo tų politikierių 
siuomi viešai pareiškiame; apsivalyti ir kad organiza- 
protestą ir kviečiam kitas'cjjos vadovybė butų sugra- 
kuopas sudalyti bendrą žinta nariams.
frontą, kad musų organiza- __ .. _ ..
ei jos politiekierius sudraust,* Kopijas sios rezoliucijos 
ir bent ateinančiame Seime nutarta Pasiųsti “Tėvynei ,
padarytas klaidas atitaisyti.

Išteisinimas Pildomosios 
Tarybos dėl išeikvojimo su
virs $30,000 Susivienijimo 
pinigu yra nedovanotinas 
dalykas; paneigimas visuo
tino baisavimo davinių, iš
renkant mažiausiai balsų 

gavusius Gegužį, Stanislo- 
vaitį ir Mockų, yra panieki
nimas per 25 metus Susivie

Protesto rezoliucija prieš 
SLA. Seimo didžiumos de

legatų sauvalę.
nijime įsigyvenusios tradi- SLA kp., gklau-
cijos, kuri reikalauja pa- sjus delegatų raportus iš 37- 
tyirtmti tik tuos, kurie dau- *0 sejmo nuveiktų darbų, ir 
giausia balsų visuotinuose apkalbėjus tendencingą sei- 
balsavimuose yra gavę; ne- mo vedimų, vienbalsiai nu- 
atkreipimas atydos į kuopų ^rg įnešti protesto rezoliu- 
įnesimus ir eikvojimas Sei-Jcjją prješ išteisinimą Pildo
mo laiko tik politiškoms de- mos Tarybos, kuri pražudė 
ryboms yra neatleistinas rnįjžiniška sumą SLA. pini- 
prasizengimas pnes organi- ^ duodama $25,000 pas- 
zaciją ir jos narius, ir kalti- kolą Užunariui-Deveniui 
mnkais tokių manevrų mes;ant mažos vertės namo ant 
randam p. Geguzj ir jo pn-, kurio jau buvo $12,000.00 
tarėjus, kurie zut-but uzsi-j ?j^o morgičiaus. Musų S. 
varė jį ir jo bendrus P. T. £ A 198-ta kuopa vienbal- 
nanus kaltininkus nubaltin-S?jaj atmetė Pildomos Tary
ti, ir tokiais negarbingais uOf, išteisinimą ir pageidau- 
budais jį garbingu palik-] ja kad Užunario-Devenio 
ti. Konstitucija nesvarsty- 'paskolos reikalas butų at- 
ta visai, kuopų įnešimai
numesti be atodairos, Susi
vienijimo gerbūvis visai ne
paliestas, nes jokie patari
mai ir rekomendacijos ne
svarstyti. Organas neša bai
siausius nuostolius, visoj or
ganizacijoj betvarkė ir eik
vojimas pinigu kelionėms, 
sugaištims ir advokatams, o 
Seime laikas praleidžiamas 
politikierių deryboms už 
vietas ir privilegijas narių 
lėšomis. Argi galima norėti, 
kad kuopos if nariai tylėtų?

Mums aišku yra, kad na
rių teisių neigėjais ir Susi
vienijimo turto ir garbės

Old Colony Brewing .Co., 
Boston

pirkikais ir pardavikais yra 
musų politikieriaujaiitįs ad- 
vokatėliai (išimant G ūgį ir

vidą ir Karalių) ir įvairus 
biznierėliai bei vargšai, ku-

Naujienoms”, “Keleiviui’ 
ir “Amerikos Lietuviui.” 

SLA. 175 kp. Valdyba: 
Aleksas Lucas, pirm. 
Juliet Gowans, ižd.
Roy M. Sidney, sekr.

AKRON, OHIO.

naujintas ir svarstomas 38- 
tam seime.

Musų kuopa taipgi prote
stuoja dėl paniekinimo vi
suotino balsavimo ir įstaty
mo SLA. Pildomon Tarybon 
visai kitų žmonių.

SLA. 198-tos kp. Įgaliota 
Rezoliucijos Komisija:

V. T. Neverauskas,
B. P. Švclnienė, 
Peter Yurgelis.

JO SVAJONES IŠSIPILDĖ.

Gaude E. VVells, buvęs stam
bus Chicagos bizniecrius, visuo- 
met svajojo apie aukso kasyk
las. šiomis dienomis jis parda
vė visą savo bizni ir išvažiavęs 
į Montanos valstijos kalnus pra
dėjo kasti auksą. Aukso kasi
mas nevisuomet būna pelningas, 
ir Wells jau prakišo nemaža su
rinkto savo pinigo.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Tu, tėve, vis garbini ir 
garbini. Ar negali ką nors 
nauja pasakyt?

—Jes, Maike, aš tau pasa
kysiu, kad nors tu ir moky
tas, ale vistiek durnas, ba 
visų dangaus tajemnyčių 
nežinai.

—O ką tos “tajemnyčios” 
reiškia?

. —Veidiminut, aš tau tuo- 
jaus išvirozysiu. Pereitą sy
kį tu man sakei, kad šoblę 
nešioti yra priešinga Dievo 
zakonui. Bet kaip aš vienas 
gerai šitą klausimą išfigera- 
vau, tai pats Dievas yra da
vęs žmogui zbrajų, kad tu
rėtų su kuo nuo zlyduko 
gintis, šventas raštas, Mai
ke, parodo net tris atsitiki
mus, kur šoblė buvo reika
linga Dievo garbei apginti. 

.Visų pirma, aniuolas sar
gas su šoble išvijo iš rojaus 
Adomą ir Jėvą, kada jiedu 
paragavo uždraustos bana
lios. Adomas su Jėva vėl 
butų į rojų sugrįžę, ale a- 
niuolas sargas atsistojo prie 
geito su šoble ir neleido jų. 
Taigi matai, kad zbrajus jau 
tada buvo reikalingas.

—Bet pasakyk, tėve, kas 
atsitiko su rojum, kai Ado
mas ir Jėva buvo iš jo išva
ryti? Kas tuomet skynė li
kusias tenai bananas?

—Maike, nepertrauk ma
no mislių, kada aš šneku.Aš 
noriu tau prirodyt moksliš
kais faktais iš švento rašto, 
kad Dievas nedraudžia šob
le nešioti. Kai velnias pra
dėjo perdaug aukštai savo 
vuodegą riesti ir špygomis Į 
dangų rodyt, tai šoblė buvo 
antru kartu pavartota Dievo 
galybei apgint. Dangaus po- 
liemanas Mykolas Arka- 
niuolas tada žiebė šėtonui 
per galvą ir nulaužė jam ra
gus, tain kaip musų Šarkis 
padarė Šmelingui.

—Ar tai velnias dabar ra
gų neturi?

—Nausa!
—Bet aš, tėve, nesenai d a 

mačiau bažnyčioj pakabin
tą velnio paveikslą, ir jis te
nai nupieštas su ragais. Tai 
kas gi čia dabar klysta: ar 
tu, tėve, ar kungai nežino, 
kaip ių velnias išrodo?

—Šarap, Maike. ba dabar 
aš balsą turiu. Aš noriu tau 
parodyt da trečią atsitiki

mą, kur prieš piktą dvasią 
reikalingas buvo ginklas. 
Tai buvo tada, vaike, kai 
biesas pavirtęs į devyngalvį 
smaką norėjo praryt vieną 
dievobaimingą karalaitę. 
Tada Dievas pasiuntė Lie

tuvos kiaulių patroną šventą 
Jurgį su ilga dzyda, kad tą 
karalaitę apgintų, ir šventas 
Jurgis tą smaką nudurė. 
Vedluk to, Maike, ir aš vi
sada vaikščioju zbrainas, ba 
negali žmogus žinot, kur, 
pikta dvasia gali tau kelią1 
pastot. !

—Ar tai šitas pasakas, tė
ve, tu vadini ‘‘dangaus ta-į
jemnyčiomis?”

—Jessa.
—Ir tu manai, tėve, kad 

aš jų pirma nežinojau?
—Tai kodėl tu man nie

kad apie tai nepaaiškinai, 
jeigu žinojai.

—Nes šventraščiui aš ne
tikiu. tėve.

—Tai kodėl tu netiki?
—Todėl, kad jis priešta

rauja pats sau.
— Neteisybė. Maike. 

šventraštis apmilkų nedaro, 
ba tai yra Dievo žodis.
* —Gerai, tėve, tu šventra
ščio pasakomis pasiremda
mas įrodinėji, kad Dievas 
liepia kardu savo priešus 
naikinti. Bet tam pačiam 
šventrašty yra taip pat pasa
kyta, kad kas kardu kariaus, 
tas ir pats nuo kardo žus. 
Ar tai nėra prieštaravimas?

—Jes, Maike, čia išrodo 
lyg ir tavo teisybė. Ale pa
sakyk tu man, kaip gi Die
vas galėjo tokį misteiką pa
daryt?

—Čia ne Dievas kaltas, 
tėve. bet tu pats. kad nemo
ki kritiškai protauti. Kuni
gas tau pasakė, kad šventra
štis yra Dievo žodis, tu tam 
ir tiki. Tuo tarpu gi faktas 
yra toks, kad tas raštas nėra 
ioks Dievo žodis, bet jova
las, kur yra suveltos senovės 
žmonių visokios pasakos ir 
samprotavimai. Todėl jie ir 
prieštarauja vienas kitam.

—Ar tai tu nori pasakyt. 
Maike. kad nėra nei Dievo?

—Dievą žmonės supranta 
' visaip, tėve. Žydai mano. 
kad jis yra panašus i seną 
rabiną su ilga.barzda: in
dams rodosi, kad jis turi 
karvės išvaizdą, o vienas ru
sų žandaras sykį pasakė, 
kad Dievas yra panašus į 
pristavą. Aš nežinau, tėve. 
kaip tu savo Dievą įsivaiz
duoji. nes tu dar niekad jo 
paveikslo man nenupiešei. 
Bet tokių dievų, kaip senas 
rabinas, karvė ar pristavas, 
tikrai nėra.

—Na, tai ačiū tau už dai
lų nukalbėjimą, Maike. No
rėčiau d a vieno daikto ta
vęs paklausti, ale mano pvp- 
kė jau užgeso, tai eisiu taba
ko pasiskolint..

—Iki pasimatymo, tėve.

Žmogus, Kuris Nu-
i jaučia Kitų Mirtį.
! ----------

Varšuvos laikraščiai pra
neša, kad Lenkijoj gyvena 
žmogus, kurs pasako ar ser
gantis žmogus pagys ar 
mirs. Padaryta daugel ban
dymų ir nei kartą jis neap
siriko. Paslaptingas vyras 
perduotas Metafyziškam in
stitutui. kur jis bus toliau ti
riamas.

Varšuvos laikraštis “Kur- 
jer Červony” praneša, kad 
ir Metafyziškas institutas 
nustebo to žmogaus slapto
mis pajėgomis, šitas keis
tas žmogus yra paprastas u- 
kininkas, be jokio didesnio 
mokslo, kurio pavardė lai
koma paslaptyje. Jis buvo 
nuvestas į vieną didį Varšu
vos ligonbutį, kur daug šim
tų ligonių gulėjo. Du gydy
tojai ir kelios slaugės ve
džiojo ūkininką po ligonių 
patalpas. Priėjęs prie ligo- 
nies lovos ūkininkas kiek 
nusilenkė ir tuojau nuėjo to
liau. Jis gydytojai pasakė, 
ar mirs, tokiu tikslumu, kad 
kiekvienas jo pranašavimas 
išsipildė. Ji nuvedė pas šešis 
sunkiai tifu sergančius ligo
nius. Gydytojai buvo vilties 
nustoję, visi sulig jų many
mu turėjo mirti. Tačiau ūki
ninkas nurodė, kad vienas 
jų pagys. Ir iš tikro penki 
mirė, gi nurodytasis išgijo. 
I er bandymus paaiškėjo, 
kad jis tiksliai atspėjo, kurs 

i per 48 valandas mirs. Ir 
sveikiems žmonėms jis at
spėjo jų galą, jeigu tam bu
vo lemta per 48 valandas 
mirti.

Gydytojams jis paaiškino 
savo paslaptingą galėjimą. 
Kada jis prie žmogaus ser
gančio arba ir sveiko priei
na, kuriam yra lemta mirti, 
jis užuodžia tam tikrą kva
pą kylantį nuo to žmogaus. 
Tada ūkininkui aišku, kad 
to žmogaus valandos su
skaitytos. Kitaip sakant, jis 
užuodžia mirtį. Kad toks 
baisus nujautimas nėra ma
lonus ir pačiam ūkininkui, 
bus suprantama.

Vokietijos atatinkamos 
vietos apie šitą ūkininko pa
slaptingą galybę sužinoju
sios, sake žino panašų atsiti
kimą laike didž. karo. Vie
noje ligoninėje dirbęs vie
nas kareivis lenkų tautybės, 
kurs tokią pat slaptą do
vaną turėjęs. Kareivis Jan 
B. buvo sužeistas ir* jam iš- 
gijus jis nebetiko frontui. 
Jis buvo paskirtas vienoj li
goninėj slaugytoju. Vieną 
dieną drebėdamas jis pra
nešė gydytojui, kad jis kiek
vieno sužeisto ar sergančio 
kareivio artėjančią mirtį už
uodžia. Gydytojai pirma nu
sijuokė, bet veikiai įsitiki
no, kad kalba teisybę. Ka
reivis nepaprastai dėl savo 
bąjsaus gabumo dvasiniai 
kentė. Vieną dieną matomai 
nebeiškęsdamas mirties 
kvapo, jis slaptai apleido li
gonine ir dingo iki karo ga
lo be žinios. Dabar spėjama, 
kad kareivis bus tas pats u- 
kininkas, nes vienas ir ant
ras yra lenkų tautybės. Apie 
tolimesnes visas paslaptis 
reikia laukti.

KĄ REIŠKIA PROTESTUOTI VEKSE- PERSITVARKO LIETUVOS KOMU- 
UAI_LIETUVOJE? j N|STy PARTIJA.

Vekselio davėjas, pagal vekselis yra įteiktas prote- ---------------
?tuoti. Jei vekselio davėjas Maskvos Kominternas esąs čių draugų prisidėti. Del to

Atidaroma “vieno cento” 
valgykla.

Bostone ant Brattle stree- 
to įsteigta bedarbiams val
gykla, kur bus galima nusi
pirkti valgio už 1 centą. 
Sriuba bus parduodama po 
1 centą už bliūdą: kiti val
giai kainuos ne daugiau 5 
centų.

Vakarais bus duodama 
muzikos programa ir pa
skaitos. Panašios valgyklos 
New Yorke jau senai gy
vuoja ir, sakoma, daro gerą 
biznį.

vekselių įstatus, pasižada 
sutartu laiku savo vekselį iš
pirkti, bet ateina vekseliui 
-kirtas terminas, o vekselio 
davėjas, arba jo skirtas ki
tas žmogus, visai nemano 
arba negali jo išpirkti. Kas 
lieka daryti? Tada tenka 
jieškoti iš vekselio davėjo 
teismo keliu. Jei kelti teisme 
bylą dėl skolos, kaip papra 
štai daroma, tai toji byla ga
li trukti metus ir daugiau. 
Tuomet vekselis, kaip toks 
“vienpusiškas pažadas be 

ginčo apmokėti dokumen
tas”, jau nustotų vek 
selinės savo vertės. Todėl i- 
tatymai vekseliui yra sutei

kę ypatingas teises. Būtent: 
pristačius teismui protestuo
tą ir neapmokėta vekselį, 
teismas daro skubotą nuta
rimą, per dvi ar tris dienas. 
Paskui išduoda tą nutarimą, 
vadinamą priverstinos tvar
kos vykdymą, o vekselio tu 
rėtojas su tuo teismo nutari
mu ir priverstinu vykdymu 
kreipiasi į teismo antstoli, o 
šis privalo tuojau vykdyti.

Kodėl teismui reikia pri
statyti protestuotas vekselis 
ir kodėl teismas nedaro nu
tarimo be protesto? Vekse
lio įstatai sako, kad teismas 
gali daryti priverstinos tvar
kos nutarimą tik tada, kai 
vekselio laikytojas pristato 
protestuotą vekselį.

O ką reiškia pats protes
tas? Pats protestas yra ne 
kas kita, kaip tik vekselio 
patikrinimas, kad vekselio 
davėjas skirtu terminu savo 
vekselio neišpirko, o tą pa
tikrinti gali tik notaras, ku
riam tos patikrinimo parei
gos yra pavestos. Todėl nie
kas kitas—nei teismas, nei 
policija ar kita įstaiga — to 
padaryti negali. Kol vekse
lis nėra protestuotas arba 
notaro patikrintas, teismas 
negali daryti priverstinos 
tvarkos nutarimo. O notaras 
tokį patikrinimą, arba pro
testą, gali daryti tik skirtam 
vekselio apmokėjimo ter
minui suėjus. Nei iki termi
no, nei vekselio protesto ter
miną praleidus, notaras ne
beturi teisės protestuoti. Iš 
čia aišku: jei tokio notaro 
patikrinimo nėra, teismas 
negali daryti priverstinos, 
arba skubotos, tvarkos nuta
rimo. Kad aiškiau butų, pa
žiūrėsime ką sako įstatymai. 
Vekselių ist. 40 str. sako: 
“Terminui atėjus (37-39 
str.) vekselis pristatomas 
vekselio davėjui apmokėti, 
arba jei jis yra vietoje savęs 
nurodęs kitą mokėtoją, tai 
vekselis pristatomas nuro
dytam vekselyje 
apmokėti.”

Skirtas terminas atėjo, o 
vekselio davėjas arba jo 
skirtas asmuo neišpirko ir 
nemano visai jo išpirkt. Kas 
lieka vekselio laikytojai da
ryti? Lieka vienas kelias: 
nešti pas išmokėjimo vietos 
notarą, kad patikrintų, ki
taip sakant, kad suprotes
tuotu. jrg vekselio davėjas 
tikrai gera valia neišpirko ir 
nepareiškė jokio noro savo 
vekseli išpirkti. Kada reikia 
pateikti notaru vekselį pro
testuoti? Pav. š. m. balan
džio mėn. 1 d. sukanka vek
selio mokėjimo terminas, tai 
tą dieną ir reikia notarui 
nusiųsti vekselis. Protestuo
ti nei anksčiau, nei vėliau 
negalima, ir notaras jo ne
priims.

Notaras, gavęs š. m. ba
landžio mėn. 1 d. terminuo- 

i tą vekselį, parašo tą pačią 
, dieną vekselio davėjui pra
nešimą, kad jis gavo protes
tuoti vekselį, žinoma, jei 

(vekselio išpirkėjas gyvena 
tame pat mieste, kur yra no

gyvena kitame mieste ar 
provincijoje, tada notaras 
nesiunčia vekselio davėjui 
pranešimo, o laukia iki ki- A

Lietuves komunistais prieš bado streikus esąs nu- 
nusivylęs. sistatęs ir Kominternas.

Lietuvos žvalgybininkas Kitoj instrukcijoj plačiai 
Povilaitis papasakojo pasisakoma de! intervenci-

tos dienos 3 vai. po pietų, laikraščių reporteriams, kad jCs prieš Sovietų Rusiją. Ta 
taip pat, kaip ir pranešimą Lietuvos Komunistų Parti- intervencija turinti greitu 
oasiuntes: jei iki tos valan- joj dabar einąs persitvarky- laiku prasidėti. Proklamavi- 
dos vekselio davėjas neiš- mo dalbas. mas apie jos ruošimą eina
oirko. tada notaras protes- Kaip žinia, žvalgybos a- lyg iaudonu siulu per visą 
tuoja nr surašo tam tikrą ak- gentai nesenai buvo suradę komunistų agitaciją. Tai iš 
tą. Kaune pas Abramovičių ir dalies atskleidžia ir Ko-

Tas protesto aktas įrašo- Glezeraitę daug komunisti- minterno politikos užkuli- 
mas pažodžiui į tam tikras nes literatūros, daugiau kai sius. nes tokios instrukcijos 
knygas, kur Įrašomos visos 20,000 egzempliorių įvairių gauna išvysti pasaulio švie- 
nrotesto išlaidos, ir tas pro- knygučių, laikraščių, in- Są tik juo* aprobata. Del *to 
testo aktas su vekseliu iš- strukcijų ir susirašinėjimų, komunistams esą siūloma 
duodamas tam asmeniui, Iš vienos instrukcijos ma- patrigubinti antimilitarinį 
kas duoda vekelį protestuo- tyti, kad ateityje sėdintiems darbą ir propagandą, 
ti Jei reikalavimas tuo vek- kalėjime politiniams kali- instrukcijose taip pat pa
sėliu turi būti kreiptas j ke- mams bus draudžiama .įsakoma ir prieš lūšnų grio- 
.is vekselio (Li\gjus ui bu ju skelbti budo stieikns. yįrou Lietuvoje. Siūlomu t<Į 
paskirtus tam tikrus mokė-, tie stieikai išeikvodavę griovimą išnaudoti agitaci- 
lojus, tai protestas turi būti daug jėgų. Be to, kai kurie jaį prjeg Smetonos valdžią 
sulasytas visiems tame pa- partijos nariai iš bailumo ir reikalauti, kad valdžia 
ciame akte. ‘Verslas, nenorėdadvo prie badaujan- duotų tokia gumą pašalpos,

i už kurią lūšnų savininkai 
galėtų be jokio vargo pasis
tatyti naujus namus. 

Spausdintame

SVEIKATOS DALYKAI.
UTĖLĖS IR KITI KŪNO 

PARAZITAL
pat lovose, kur ja sergantie- L. K. P.

statute (konstitucijoj) yra
i i nes su muiiu ir vandeniu ga- aprašyta partijos
d! Įima niežėjimą sumažinti. '“Kan.zacija n- jos stniktu- 

pasauly turi savo priešus. ma‘. partija iki šiol neturėjo.

Gamtininkai sako, 
kiekvienas gyvas

Dažniausiai šie 
parazitai, tai

priešai vra i' • Į zycius kirmelukus galima Toliau dar įAisiskundžia-
aZalai ir j "anaikinti mostimis, turin- n;a- kad iki šiol partijos ei

niaVfrtT ir naftalio. Ife? dalyvavo .laugiausu
tą n užlaikymą ima iš dioc- ,_  , . .

-mų.
Mažos blusos turi mažes

nes blusas už save, kurios 
jas kanda, o tos mažesnės 
turi dar mažesnes, ir t.t.

Kalbant apie blusas, ir 
šie sutvėrimėliai yra nau
dingi. šunims jos eina į 
sveikatą — jos neleidžia 
jiems perdaug tingėti.

Civilizuota žmonių visuo
menė vienok neturi išroka- 
vimo turėti parazitus, ir sy
kį juos įgavus, turi steng
tis kuogreičiausiai jų nusi
kratyti.

Mažytė niežėjimo kirmė
laitė ir galvos utėlė — tai 
paprasčiausi žmogaus kūno 
parazitai. Jie labai plečiasi, 
kur daug žmonių gyvena su- 
rikimšę, kartais pasirodo net 
mokyklose.

Niežėjimas dažniausiai 
kila iš priežasties mažos 
kirmėlaitės, kuri knisasi po 
oda. Tas dažniausiai veda 
prie didelio niežėjimo, ku
ris darosi aršesnis nakties 
laiku ir kuomet labai šilta. 
Jei tos kirmėlaitės nėra grei
tai naikinamos, jos labai

šia
Prieš duodant tokia mosti, nelietuviai. Nariams siulo- 
reikia gerai nuplauti užkrės- ma su tuo nenormalumu ko
tas vietas su muilu ir šiltu votl ir stengtis pritraukti į 
vandeniu. Kad užmušus vi- partiją daugiau lietuviško e- 
sus parazitus, kurių kartais lemento. Nelietuviškas ele- 
gali būt ir drabužiuose, rei- mentas partijoj šiuo metu 
kia juos gerai išvirinti, o ki- sudal o apie 54 proc. visų na- 
tus, kurių negalima plauti, r^- . elemento pasyviu 
išprosyti karštu prosu. t veikimu reiškiamas aiškus

Galvos utėles galima grei- nusivylimas..........................
tai panaikinti trinant galvą Įdomi kai kuriais atžvil- 
-umaišius per pus alyvų a- gmis gali pasirodyti ir parti- 
liejaus ir kerosimi, paskui J°s ankieta, sudaryta iš 36 
apsukant galvą abrusu, ir klausimų. Į tuos klausimus 
laikant taip per dvyliką partijos nariai turi visi ir bu- 
valandų. Tada galva turi tinai duoti atsakymus. Taip 
būt išplauta gerai su muilu 30-sis klausimas yra toks: 
ir šiltu vandeniu. Ta proce- “Ar daug geri degtinės, vy- 
dura užmuša tuos gyvūnus, n°, alaus?... Tai vis rodo, 
bet neužmuša jų kiaušinu- kad partija pagal Komin- 
kų. arba glindų, kaip papra- temo nurodymus norima, iš 
štai vadinama, kurios pas- pamatų reformuoti, 
kui išsiperia į gyvas uteles. Į Šių metų gegužės 1 d.

Kuomet mergaitė skun- skirtų atsišaukimų surasta 
džiasi, kad jai kaklas niežti, 6783 egz. lietuviškai spaus- 
reikia tuojaus jieškoti utė- dinti, 2,075 — vokiškai ir 
lių. Nėra tai jokia gėda. Da- 1,900 — lenkiškai. Tačiau 
žnai mokyklose randasi vai- jie nebuvo platinami. Bro
kai ir mergaitės su švariais šiuroj “Mes kaltinam” apra- 
ir nešvariais papročiais, ir, šyta kontrevoliucijonierių 
jų kepurės paprastai kabi- inžinierių byla Rusijoj. Ta- 
namos viename kambary, čiau ji taip pat nebuvo pla-
Senesni žmonės kartais gau- tinama. Paaiškėjo, kad tos 

plečiasi ir pridaro daug ne-j na uteles mėgindami kepu- ir kitos brošiūros su atsišau- 
malonumo. Tos kirmėlaitės, res, ypač pigesnėse krautu- Rimais nebuvo platinami, 
įsigyvena tarpe pirštų, ant vėso. Kaip pirma sakyta, bet kraunami į vieną vietą, 
riešų ir kitose kūno dalyse, nėra tai jokia gėda gauti Šis faktas, kaip jį aiškina 

Ta liga yra užkrečiama, utėlių, bet labai didelė gė- žvalgyba, visai aiškiai pa
tvirtina. kad Kominternasasmeniui galima gauti nuo tų, ku- da, jei jų greitai natsikrato 

rie ją turi, ir miegant tose ma. FLIS. yra nusivylęs L. K. P. ne
veiklumu.

i Toliau iš rastų raštų paai
škėjo, kad visos partijos vei
kimo prerogatyva, kuri iki 
šiol buvo Centro komiteto 
rankose, perleista pačioms 
kuopelėms. Jos pačios da
bar gali savo nuožiūra narį 
priimti, atleisti, degraduoti 
etc. Taip pat dėl žymesnio 
kokio nors drabo Centro ko
mitetas turi atsiklausti kuo
peles. Tai vis esą simptomai, 
kurie rodo, kad Lietuvos 
Komunistu Partija savo vei
kimo taktika įieško naujų 
būdų. kaip galėtų išeiti iš 
dabartinės stagnacijos.

Apskritai, sako Povilai
tis, po 1926 metų, kaip įsi
galėjo Lietuvoje, diktatūra 
ir karo stovis, komunistų 
partija gyveno nuolatinį 
krizi. Todėl ji nuolat gauna 
iš Kominterno instrukcijų, 
papeikimų ir raginimų, kad 
aktyviau veiktų, šiuo metu

r Brooklyne anądien pradėjo šaudytis gengsteriai. Jų šu- Kominternas pritrukęs kan- 
viais buvo sužeistos dvi mažos mergatiės, kurios žaidė prie sa- trybės, siūlo partijai pasirin-

__  ____ vo durų.Aviena jų vadinasi R~.se Falis. 11 metų, o kita Frieda kti kitus .vadus ir pačią OT-
jtaro kontora, t y. ten, kuri Falis, 3 metų. čia parodyti jųdviejų paveikslai ligoninėj. ganizaciją persijoti.

Gengsterių Šaudymosi Aukos.

Z
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Įvairenybes
SAULĖS UŽTEMIMAS GERIAUSIA 

MATĖSI PAJŪRIAIS.
100,000 automobilių ant 

Cape Cod kelių.
Bostone saulės užtemi

mas buvo 99 nuošimčių pil-

Atkasta Įdomus 
Kapas.

Šiaulių kraštotyrininkų

Orlaivių Bomba Suardė Namą. ' ™NA SOCIALISTŲ VAJUS.

KELEIVIS, SO. BOSTON

numo ir jo matymą biskį organizuoti kasinėiimai Gi 
trukdė debesys, " bet pajų- baičiu kaimo (Meškučių 
riais apie Cape Cod ir Pro valse), senkapiuose davė 
vincetowną užtemimas bu- ul«nvu. beveik sensacingų 
vo aiškiai matomas. Ten su- radimų. Atrasta daug se- 
važiavo šimtai tūkstančiu noviškų kapų lavonų griau- 
aUtomobilbtų iš apielinki- čin. iu tarpe vienas ypatin- 
nių miestų ‘ir artimesniu Įdomus moteries kapas, 
valstijų. Keliai buvo kimšte Moteries griaučiai, kaiu ir 
prisikimšę automobiliais ir v,si kiti. gerokai suirę, betgi 
kai kuriose vietose nėr tris dar galima nustatyti jų ilgu- 
valandas negalėje iš vietos mas. kuris lygus 1.80 metro, 
pasijudinti. Tuo pačiu laiku Tačiau ne savo ilgumu šis 
mokslininkai ir astronomai, radinys Įdomus. Įdomus jis 
kurie su didžiausiais pasi- ?avo papuošimais. Būtent: 
ruošimais laukė šio reto Į- ant kaklo palikusi didelė 
vvkio New Hamnshire vals- spiralinės formos žalvarinė 
tijoj, tapo skaudžiai apvilti, apikaklė. Ant abiejų ranku 
nes laike nilno užtemimo — do trikampi žalvario api 
debesvs uždengė visą vaiz- ranki. Ant krutinės—žalva- 
dą. Kiek laimingesni buvo rinė špilga. Viršui, aukščiau 
tie. kurie turėjo savo eksne- peties dešinėj griaučių pu- 
dicijas Įsitaisė Frveburge, sėj—geležinis peilis ir ant
Maine’o valstiioj. Jie Mas- ra žalvarinė ŠDilga, kuri Į Rugpiučio 27 d., apie 2 
sachusetts pajūri atmetė, matyt, turėjusi būti įsegta į valanda po pietų, didžiau- 
manvdami. kad čionai yra plaukus, o apačioj, prie ko- ?įoj lietuvių kolonijoje, 
didesnis debesų paveius. ju iš kairės puses rasta pri- Bridgeporte, ties grabc-riaus 
tačiau šį kartą gamta juos mityviškos ilges replių pavi- Račiaus koplyčia, kur gu- 
prigavo. dalo geležines žirklės. Tok? liejo d-ro Karaliaus kūnas

Orlaiviais iškilę virš de- radinys Lietuvos archeolo- nusirinko tiek daug žmonių 
besu lakūnai, kurie buvo gijoj yra pirmas. r automobilių, kad jokiu
nuo 5,500 iki 7,500 pėdų Gibaičiuose atkasto mote- KU(ju nebuvo galima nei 
aukštumoj, matė saulės už- ries (mtayt, senovėj “siuvė- praeiti, nei pravažiuoti. Į 
temimą be jokių kliučiu. Jie ja” turėjusios būti), kapo koplyčią nebuvo galima į- 
sako, kad tenai buvo labai amžius dar nenustatytas, I Graborius leido tiktai 
šalta, ir net šiltai apsirengu- bet spėjama, kad ’jis IV— velionio drąugus ir šiaip ka; 
šieji nebuvo liuosi nuo šal- VII am. Šiaulių kraštotyri- kuriuos, rikiuodamas į eiles 
čio šiurpuliu. Visi orlaivi- ninkai renkiasi ir ši kapą hr išleisdamas pro kitas du 
ninkai turėjo fotografijų a- pargabenti Į “Aušros” mu- rjg
paratus ir traukė paveikslus, ziejų Šiauliuose. Kasinėji- y()rs buvo pranešta kad bet geriausius paveikslus, mai Gibaičiuose tęsiami to-krūvių prSSjapiSi 
sakoma, nutraukė Suv. Y ai- bau. Įdės lygiai 2-rą valandą, bet
stijų armijos orlaivininkų ——-----— | įel susirinkusios labai di-
korpuso lakūnai. Kapitonas y araitūke ModOtCl
A. Števens nuėmė saulės už- * . ...
temimo paveikslus būdamas Arba grybas, kuro sukelia 
28,000 pėdų aukštumoj. I

Pažymėtina, kad ir oro

JAPONAI UŽMUŠĖ 200 
KINIEČIŲ.

ši rudenį Amerikoje bus parašė: “Priimdamas jūsų .. Žinios iš Kirino sako, kad 
renkamas prezidentas. So- paramą, aš turiu jums paša- tiaures ly tų Aiar.džurijoje 
cialistn partija išstatė savo kyti, nors manau, kad ir pa- japonų Kanumenė pereitą 
tandid.- tu draugą Normaną tys žinote, jeg aš esu sočia- ^*axię užmušė Z00 Kinie- 
Jbomasa. Jis yra inte igen- listas. Aš tikiu i socialistų fi-
tiškas žmogus. <rems kalbė- lozefiją ir manau, kad stip- ~
tojas ir daro didelio įspu- ri Socialistų Partija gali būt H A.IlKSKl LlIM Al. 
dž;o i Amerikos inteligenti- vienatinė šių laikų viltis.” f 
ją. Didelė dalis universitų
profes^ri” i” studentu iau 
rnc’?*'ks b k-uosių už Tho 

Taip pat. žm »ma, 
balsuos ir visi klasiniai są- 
pieningi darbininkai.

Finų Socialistų sąjung- 
sukėlė prezidento rinkim: 
vajui $500.00. Iš viso Nau 
joj Anglijoj surinkta jau a 
pie $16,000.

“Keleivy” buvo jau rašyta, kaip Amerikos karo orlaiviams 
mokinanties mėtyt bombas į taikini, viena jų nukrito netoli 
New Yorko ant namo stogo ir suardė namą. Dabar čia 
parodoma ir kaip tas stogas išrodė bombai nukritus. Ant stogo 
tupi namo savininkas Philip Sehwab.

Nuo 1 rugpiučio dienos 
Soči l stų nartiia leidžia 
inkimų aritaciiai pašvęstą 
°vaitini laikraštį,' kuris va

dinasi: “America for Ali”.
is eis per visa rinkimų va

lu. Kaina — 50c. Adresas:’ 
Socialist National Cam 
įaign Committee, 549 Ran- 
dolph st., Chicago, III.

Nuo 1 sausio iki liepos pa 
baigos šįmet Jungtinėst 
Valstijose susitvėrė 23r« 
naujos socialistų kuopos 
(lokalai).

Pajiesk.au Juliaus Leleikio, Palus- 
Į eės Kaimo, Anialiepes vaiseiaus, Ivu-1- 

-iu gula. r triniau uttuu laitu t.ay 
te i nincsuatc, Alieit.; pa.tt.ui ta....—*- 
• U Į 1 UUVJ) UA"
skį zAaiv, tvvsr jio
jttucgab.

JONAS JANILION1SIVtOu s.. ci-.^igt, Iii.

D-rą A. J. Karalių Palaidojus

Liepos pabaigoje Cleve- 
ande Įvyko Jaunųjų Socia- 
istų Lygos suvažiavimas. 
Mieste buvo padaryta de
monstracija. kurioj dalyva
vo daug darbininkų.

CHICAGO, ILL.

kaitų ir nemaža prakalbu 
pasakęs. Bet jo idėjos prie 
šai ir mirusį bando savaip 
teisti ir ‘‘korektuoti” jo gy
venimą. Net prie kapo buvo 
girdėt Įvairių pastabų.

Ilsėkis, mielas drauge, 
gražiam Tautišku kapiniu 
kalnelyj, kur nueis nevienas 
buvusių tavo draugų ir prie
šų... Korespondentas.

Los Angeles socialistų or
ganizatorius drg. Busick, 
atvažiuodamas į Ohio savo 
tėvų aplankyti, pakeliui su
organizavo 11 nauju socia
listų kuopų, prie kurių prisi 
•ašė 681 narys.

lėlės žmonių minios ir ga 
tviu užsikimšimo, buvo už 
traktą iki 3-čios valandos. 

. „ _ . . Kai susirikiavo visi automo-
_ _ Tol io žemės ūkio mstitu-1 įjjjaj j eilę, tai procesijos

temperatūra mainėsi laike to profesorius Matsura suse-1 nusitiesė keletą mylit 
užtemimo. Harvardo obser- kė vieną įdomią Japonijoje hj^i0 Sakoma, dalyvavę 2, 
vatorija skelbia, kad oras augančią grybų rasi. Kiek- Į automobilių ir apie 15.- 
tuomet atšalo 7 laipsniais— vienas žmegus tų grybų Pp-Įųpo žmonių. Tai buvo lai- 
nuo 78 iki 71, ir tik už pus- sivalgęs ima juoktis, ^it^Įdotuvių rekordas ne tik lie 
valandžio vėl pakilo trimis grybų rūšį prof. Matsui a pa- Į tuvjų tarpe, bet ir ameriko- 
IJnsniais. vadino “Varaitake Modo-

Viena paukščių tėmytoja, ki”, t. y. “Juoko grybas 
moteris, pranešė, kad jo so- Grybo viršus yra šviesiai 
de paukščiai laike užtemimo mėlynas, o apačia rausva. 
užsnūdo ir nepabudo net Kotas rusvas ir lengvai luž- mvjgjo
tuomet, kai užtemimas pa- ta vertikaline Unija. Kaninėso npmažian var
s’baigė Jos manymu pauk-1 Suvalgius toki grybą, po Kapinėse nemažiau

' ’-F , , minnpin buvo JĮ laidojant. ne:sciai is sykio pamanė, kad kel^ m nucių (maždaug po 13ubUkai užtektinai
jau naktis užėjo ir nenorėjo Iv min.) jis praaeaa veiKti 1
tikėti, kad taip greit gali žmogų. Kiekvienas menk-

|nų.
Tas rodo, kad d-ras Kara

lius turėjo daug draugų h 
šalininkų, kad jie jį gerbė h

vietos sutilpti ir arčiau j5ri<

23 HITLERININKAI VA
ŽINĖJOS PO LIETUVĄ.

Kaunan buvo atvykus 23 
hitlerininkų ekskursija. Ek 
skurs a r. r ai inžinieriai, stu 
dentai, vyrai ir moterys. Pc 
to hitlerininkai garlaiviu iš
vyko per Jurbarką į Klaipė
dą, kur kelia liaudies dainų 
vakara.

Iš Romos pranešama, ka( 
fašistiškos darbininkų uni- 
os Italijoj turi 3,732,900 
įarių. Pažangias darbiniu 
kų unijas fašistų valdžia pa 
maugė.

Kas Mums Rašoma
Montreai, Kanada.— Ke

i mėnesiai atgal čia susitvė- 
ė lietuvių jaunimo choras 
r energingai darbuojas.Jau 
urėjo porą piknikų ir vieną 
:okių vakarėli. Jaunimo dai
gomis gėrisi visi.

A. B.

Paštas konfiskavo Girar 
de leidžiamą socialistų są- 
vaitraštį “American Free 
man”, kuris labai negražioj 
šviesoj parodė pono Hoove- 
rio praeitį. Laikraščio leidė
jai ketina skųsti paštą už 
padarytus nuostolius.

Kai Amerikos liberalų 
partija (League for Inde 
pendent Political Action) 
savo suvažiavime nutarė sa 
vo kandidato Į prezidentus 
nestatyti, bet remti socialis
tų išstatytą drg. Thomasą, 
tai drg. Thomas liberalams

Iš DARBININKŲ Į BURŽUJUI

l'ajieo..aa manu gimimą, pazyou»-

VAK.aM.Md. aaO VmA«U luUt A| pi AtJ
atoiaauM.i.1 ai ua ka- 

zamo įkur jit; leiAkdis pitt»
■eiti.

LEO KA1OKSKI
Munisiag, Mich.-------------------- _i_______

Pajieškau draugo Petro Mačio, iš 
I Lietuvos paeina Laužadiškio kaimo, 
| . apino parapijos, mrzų valsčiaus; 

.au gjituj i\ew lo..e. įtapau
| atsišaukti arba kurie žinot kur jis 
.anuasi, prašau pranešti.

Mahuą įuEciofcAS
P. O. XXIX uostou, Mass.

W. M. Jeffers pradėjo dirbti 
ant Union Pacific gelžkelio kaip 
paprastas darbininkas. Tuomet 
jis buvo geras unijistas ir kovo
jo už didesnes algas. Bet po va
liai jis pradėjo kopti aukštyn ir 
šiemis dienomis buvo paskirtas 
jau šitos didžiausios gelžkelio 
kompanijos vice - prezidentu. 
Dabar jau jis pasidarė priešin 
gas unijoms ir reikalauja kapoti 
darbininkų algas.

NAUJI KALENDORIA11933 MCTAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 6S2 C. BROADVVAY 
B. BOSTON, MASS.

?>ooooGoeoooooooooooooeoooooooooooooec

o.M .jkSSKaa aąf a»A SsaAkSSkAsS^f
uudu atvažiavom kartu į Škotiją,

| paskui jis išvažiavo Amerikon į Ply- 
nouth. Pa , kartu išvaž.iavo ir mano

p.monos broliai Jonas, Vincas, Juozas 
r Antanas Kazlauskas. Kas žino kur 

j 'ie randasi, prašau apie juos praneš-
| ti.

A. MIKALONIS 
168 Motherwell Rd. Bellshill,

Scotland.

APSIVED1MA1.
Našle moteris noriu susipažinti su

Į našliu arba senu kavalierium tikslu 
apsivesti, nuo 40 iki 55 metų, bet kad 
turėtų darbų, nes aš pati dirbu. Su 
’eru žmogum galima pasidaryti ge- 

gyvenimų. Plačiau apie save pa
aiškinsiu per laiškų ar ypatiškai. At
sakymų duosiu kiekvienam.

P. STARE
179 H Street, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA MINKŠTŲ GĖRIMŲ 
UŽEIGA.

Apgyventa apielinkč visokių tautų. 
Priežastis pardavimo, aš esu našlė ir 
man toks biznis persunkus. Daugiau 
informacijų norint, kreipkitės ypati
škai arba per laiškų. (37)

N., 138 New York Avė.
Newark, N. J.

- niekis grybą suvalgiusiam J^tančia
norėjo pabusti. ' žmogui 'atrado juokingas ^omų stumdėsi kai kokia

Abelnai, tai buvo gana į- Bet suvalgius antrą grybą . ^įJvmu^bUvU^umiritS1^ an 
SDudimras vaizdas vpač žmogaus nuotaika keičiasi. aiy, bu\ o numinta 11 ap 
spuainga, vaizoas, .1 Vaid:nKe n, ardyta, bet nebuvo galima
mačiusiems saules korona ir žmogui ima vaio.ntu, 10- išvpnjrti
išsidriekusius ugnies liežu- dytis šmėklos. Jis jaudinasi -vR-ycugu. 
vius, kurie pasireiškia tik dėl kiekvieno menkniekio. Pne kapo kalbėjo šie vi 
laike pilno užtemimo ir nie- Bet po kiek laiko grybo nuo- jomenes darbuotojai: adv 
kad nebūna vienodi. dų veikimas sustoja ir žmo- H>-Juwlionis. d-ras A

- - - gus tampa vėl normalus. Montvidas. “Naujienų’ re-
LIETUVOJ IR LATVIJOJ žmogaus organizme giybas | faktorius P. Grigaitis, adv 
LINU DERLIUS SUMAŽĖ- nepalieka jokiu žalingo vei-Į ^lihihell ir d-ras M. Striko 

JO. kimo pėdsakų. h's. Taipgi dainavo Viola
Latvijos linų monopolio ---------------- Cook ir St. Rimkus.

valdyba padarė statistiką, LENKIJA UŽDRAUDĖ Dr. Karalius tapo palai 
iš kurios matyti, kad naujas SOVIETŲ SPAUDINIUS, dotas adv. F. J. Bagočiaui 
Latvijos linų derlius šiais Sovietų Rusijos atstovas -ote, kur vra palaidotas jc 
metais yra tiktai 7,000 tonu, pareiškęs protestą Lenkijos Į brolis. a-ras Domininkat 
prieš L4.000 tonų pereitais užsienių reikalų ministerijai Bagočius.
metais. Visoj Europoj linų dėl visiško uždraudimo So-Į D-ro Karaliaus mirtis pa- 
derlius žymiai sumažėjęs, vietų spaudos platinimo darė toki sujudimą Chica- 
Pav., Estijoj nuo 5,000 tonų Lenkijoj ir reikalavęs leisti goję, kokio lietuvių tarpe da 
iki 2,000: Lietuvoj nuo 10,- mažiausiai mokslo spaudą, nėra buvę. Mat, ji buvo ne 
000—8,000; Lenkijoj nuo šiuo laiku iš viso 354 Sovie- paprasta, traginga: jis išgė 
15,000—9,000. o Francuzi- tų Rusijos leidiniai uždrau- ė nuodų ir dėl to mirė.
joj nuo 25,000—5,000 tonų. sta įvežti į Lenkiją.
Todėl laukiama, kad linų ‘ __________
kainos pagerėsiančios. MIRĖ GYVATĖS

ĮGELTA.
Kazlų Ruda. Rugpiučio 6 

d. Jūrės kaimo gyv. mote
riškei B_ dirbant rugieno

Velionis buvo populiarus 
rašytojas ir humoristas. Ne 
buvo to parengimo ar drau 
^ų būrelio sueigos, kur d 
;as Karalius neatkreiptų į 
save dėmesio. Kur jį nesu
tikdavai. jis vis būdavo lin- 

visu kuo

NAUJA SPAUSTUVĖ 
TELŠIUOSE.

Buvęs “Perkūno” spaus
tuvės vedėjas VI. Gramalas se, įgėlė kojon gyvatė. Įgil-lksmas, ir, rodos, 
atidarė Naujoj g-vėj naują toji buvo nuvežta pas kelis patenkintas, visuomet pil- 
spaustuvę, kurioj bus spau- “žavėtojus”, bet ne gelbė- nas gyvumo ir geros nuotai 
sdinami Įvairus skelbimai, jo. Pasikankinus mirė rag-'kos. Jis yra davęs chicagie- 
laikraščiai ir Lt. gpiučio mėn. 9 d. čiams daug moksliškų pas

-y-Jį-įu- - -L.

Detroit. Mich. — Rugpiu- 
io 29 dieną čia buvo toks 
•markus lietus, kad patvino 
lėktinos miesto gatvės, o 
bedarbiai, kurie gyvena 

lark Parko būdose, per
mirko su savo šeimynomis 
Iki kaulu. Yra tenai ir lietu
vių 3 šeimynos. Net širdį 
skauda žiūrint Į tuos nelai
minguosius.

S. Standish.

Negali Būt 
Sumuštu

101 Beacon St. 
LAWRENCE, MASS.

—Tel 7149

Biidweiser
MALT

GERUMAS RŪKYTŲ MĖSŲ 
PRIKLAUSO NUO JŲ SKONIO j

ESSEM PACKING CO.
YRA PO PILNA FEDERALIO INSPEKTORIAUS 
PRIEŽIŪRA, TUOMI TVIRTAI UŽTIKRINA GE 

RŪMĄ IR SVARUMĄ SAVO TA VORŲ.

ANT KOŽNOS RŲŠIES MĖSŲ YRA 
VALDIŠKA ANTSPAUDA

No. 444
Persitikrinkit tų mėsų gerumu ir apsi
saugokite nuo imituojančių žiūrėkite 

kad butų antspauda su No. 444 ir tik 
tokios reikalaukit jūsų krautuvėse.

ESSEN PACKING CO.
2 Bradley St. 

WORCESTER, MASS.
Telefonas 5—1896

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių
Visokios gyduolės ir pilsai, nors ir 

suminkština vidurius laikinai, bet jų 
icsuštimuliuoja ir gana tankiai žmo
gų smarkiai nusilpnina, taip, kad vos 
gali paeit. Naujasis išradimas gydyti 
Užkieteiiįsius vidurius vra gamtos 
narupintas. tai tam tikros sėklos va- 
lir.amos Kazell’s Plantago Seeds. 
Vartojant jas su maistu, gėrimu arba 
-aisiais per nekurį laikų, užkietėji- 
nas pranyksta pats per save. V•dū
dai susitaiso taip, kad jokių gyduo
lių daugiau vartot nereikia Tas sėk- 
'a; pataria vartot geriausi daktarai, 
S. V. Valdžia ir Insurance kompani
jos. Pigiausiai galima gaut pas mos, 
20c baksas arba 6 baksai už vienų 
dolerį. Prisiunčiamo per paštų ui 
$1.15—6 baksus, j Kanadą už $1.30 
šešis baksus.

Kazell’s Botanical Co.
Herb Specialist

108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalingi Agentai
Pardavinėti

ALIEJAUS PEČIUS
(RANGE OIL BURNERS)

Pečiai yra geri, gvarantuojami ant
5 metų. Per pereitus metus buvo par
duota 40.000. Agentams uždarbis ge
ras. Platesnias žinias suteiksiu per 
laiškų. (40)

P. KRISCHUS
80 Ward Street, Hartford, Co

MBBBBflS

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

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

PRACT1CAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Dedu

CHICAGO. ILK

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

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

Žemos kainos.
Už $1000 pastatau 8 ruimų namų 
su garažu. Bile darbn duokit man

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST„ 

WORCESTER. MASS.

Pajiesk.au


Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ne 36 Rugsėjo 7 d., 1932

KOMEDIJA LIETUVOS TEISME.
‘Dienos Naujienų” repor- Kaip Galima Daryti

Susirinkimus Lie
tuvoj.

teris paduoda šitokį Įvykį 
iš taikos teismo Kaune:

Prieš teisėją stovi labai 
solidus ponas. Juodas kati
liukas, baltos pirštinaitės, 
lazdelė — visi inteligentiš
kumo požymiai.

'dalyvauti nesuėję 17 metų 
amžiaus nepilnamečiai.

Susirinkime turi teisę bū
ti policijos atstovas.

Susirinkimas, neatidary
tas per valandą laiko nuo 
pareiškime nurodytos susi
rinkimo pradžios, laikomas 
neįvykusiu.

Kas daro pramogą, tas ir
gi turi apie tai raštu paduo-

Be policijos leidimo negali
ma nei pasijudinti.

Pagal ministerių kabineto
Teisėjas jam aiškina: priimtą susirinkimų ir pra-jjj '7»lic”iu>< nuovado*
—Tamsta esi sunkiai kai- megų Įstatymą, reikia: kas sinI„kuiJpareiSkima.' 

tinamas. Pnesinaisi polici- daro susirinkimą, us rastu p,. cje turi ,eise buti 
jai, nerodei paso, kelei tnu- turi paduoti policijos nuova-
kšmą ir buvai girtas. Iš viso dos virš. pareiškimą, 
net keturi Baudžiamojo Sta- Pareiškimas turi buti pa- 
tuto straipsniai. Ar tamsta duotas ne vėliau kaip trimis 
kaltu prisipažįsti? dienomis prieš daromo susi-

—Ne, pone teisėjau, ne- rinkimo diena, o jei susirin-
pnsipazistu.

Teisėjas perskaito proto- skelbti, tai pareiškimas turi 
kolą ir pradeda tikrinti liu- buti paduotas ne vėliau, 
dininkus. Trys ponai — du kaip trimis dienomis prieš 
aukšti valdininkai ir polici- jo paskelbimo dieną, 
ninkas — išeina pro duris, i jeį numatomi susirinkime

—Na, tai papasakokit, pranešimai arba paskaitos, 
ten buvo. tai pareiškime turi buti nu-

Solidus ponas pradeda: rodyta jų turinio santrauka 
Nepamenu, kurią die- jr jy laikytojų vardai, pa

ną, apie desimtą valandą, vardės ir gyvenamosios vie-

KUPIŠKĖNAI NEGALI SUSITARTI 
________ DEL LIAUDIES NAMŲ.

Kas mėgsta juoktis, tam; aiškinimų parodo, kaip ko- šiomis dienomis Kupiškio ir tikslas ir jam siekti prie- 
nera reikalo eiti į muyes ,'munistai meluoja, kada jie miestely įvyko vietos pažan- monės beveik nesiskiria, 
kad pamačius Čalį Čapliną, sako, kad su jais einanti visa giųjų organizacijų ir kelio- . Taigi abiejų draugijų veiki- 
PrįsijuoKti galima i valias ir.darbininkų klasė. Istikrų- jįkos šiaip asmenų, iš viso a- mas butų lygiagretus, o gal 
iš Bimbos ir Mizaros vado-!jų susipratędarbininkaiei- pįe 95 žmonių, pasitarimas net vienas antram trukdy-

.................................projektuojamųjų statyti tų; tuo budu steigiant nau-
Liaudies Namu reikalu. ją organizaciją butų skal-

Komunistai Geri Komedijantai.

vaujamų komunistų. Tik pa- i na ne su komunistais, bet su 
imkim jų gazietas “Laisvę” socialistais, 
ir “Vilnį“ — ko tenai nera-

%ir" sime! Tenai taip ir mirga: 
demonstracijos, “masiniai

Komunistai prieš rinki
mus varė šlykščią demago
giją, skleidė įvairiausius 
melus apie Independ. Labor 
partiją: bet toji partija, ku
lią daugiausiai niekino ko
munistai. gavo 18,910 bal- 
^ų. Pridėjus Independ. La
bor partijos ukrainiečių są
rašą. kuris gavo 2,666 bal
sus. viso socialistinis sąra
šas gavo 2 T,576 balsus, kai 
tuo tarpu komunistų parti
jos kandidatai tegavo vos 
4,o80 bal.

Taigi socialistai Manito
bos provincijos parlamente 
turės kelius mandatus, tuo 
tarpu komunistai neturi nei 
vieno. Lietuviškieji komuni
stai turėtų atsikrapštyti a 
kis ir pažiūrėti kaip ištikrų- 
jų yra.

Kartoju, kad faktai rodo, 
jog Kanados piliečiai links
ta prie socializmo, ne prie 
komunizmo. Del to nestebė- 
tinta, kad komunistai gimdo 
vieną po kito blofus prieš 
ocialistus. O kada tie blo- 

fai neturi nei mažiausio pa
grindo, tai visai teisinga, 
kuomet mes juos vadiname 
juokdariais. Žaiginio Jonas.

domos pažangesniosios ku
piškėnų jėgos, kurių ir taip 
nėra per viršų.

Kadangi kai kurie susi
rinkusiųjų liko prie savo 
nuomonės — naują organi
zaciją steigti, — susirinki
mas išsiskirstė nieko konk
retaus nenutaręs.

Taip rašo “Lietuvos ži
niose” tūlas Kupiškėnas.

Šio susirinkimo iniciato
riai susirinkusiems pakarto
jo savo siūlymą (mat, šiuo 
reikalu tariamasi nebe pir
mą syk) sudaryti iš pažan
giųjų kupiškėnų organizaci
jų atstovų ir atskirų pažan
gesniųjų asmenų organiza
ciją, kurios tikslas tarp kit
ko butų ir pastatyti Liau

dies Namus.
Diskusijų metu iš susirin

kusiųjų tarpo buvo pasiūly
tas naujas projektas —nau
jos organizacijos nesteigti, 
o Liaudies Namų statymo 
reikalą pavesti Laisvamanių 
Etinės Kultūros D-jos Kupi
škio skyriui, šis siūlymas 
buvo motyvuojamas tuo, 
kad Laisvam. Et. Kult. dr- 
jos Kupiškio skyriuje dabar 
ir šiaip yra sutraukti visi 
veiklesnieji pažangus kūpi 
škėnai, ir ši viena pažanges
nių organizacijų dabar Ku
pišky faktiškai teegzistuoja 
ir turi išsidirbusi kupiškėnų 
tarpe gerą vardą. Sulyginus 
L.E.K. D-jos ir projektuo
jamos steigti pažangiųjų ku
piškėnų sąjungos įstatus, ga
lima matyti, kad jų abiejų

mitingai”, “socialfašistų 
masiniai bėgimai“ pas ko
munistus; komunistų parti
jos “milžiniškas augimas“, 
protestai, reikalavimai ir 
marša vimai; visokie “so- 
cialpardavikų” vadų “nu- 
maskavimai“, socialdemo- 
< ratinių partijų “žlugimai”. 
“Simpatijos” komunizmui, 
“revoliucinis entuziazmas” 
ir t.t. Na, o kiek to burnoji- 
mosi, pagiežos, melo ir de- 
mogogijos. Šnipo, pardavi- 
ko, išdaviko, kapitalistinio 
berno, socialfašisto ir kito
kie vardai taip tik ir lekia 
socialistų adresu. Tik vienas 
“revoliucinis“ darbininkų 
judėjimas visame pasaulyje 
einąs nesulaikomu viesulu, 
tai komunistų judėjimas.

Bet gyvenimas faktais ro
do, kad tai yra tik tuščios 
frazės naiviam darbininkui 
mulkinti. Kanados komuni
stai tomis tuščiomis frazė
mis taip pat džiaugėsi ir 
švaistėsi. Ekonominis krizis 
Kanadoje buvo lyg bepra
dedąs sudaryti komunistinę 
nuotaiką darbo žmonėse. Tą 
parodė rinkimai į Wnnipe- 
go miesto valdybą 1930 m 
(išrinktas komunistas Kole- 
snikovas). Bet nepraslinkus 
vieneriems metams, bal
suotojai nusivylė komunistų 
“revoliucingumu“ ir dau
giau neberenka komunisto. 
Praeitų metų rudenio rin
kimai į miesto burmistrus 
(majorus) parodė gana ma
žą balsuotojų skaičių už ko
munistus, palyginus juos su 
kitomis partijomis.

Šių metų birželio 16 d. į- 
vykusių Manitobos Provin
cijos parlamento rinkimų 
daviniai, kaip praneša “Free 

i Press”, yra tokie: Konserva
torių partija gavo 26,125 
balsus; Independent Labor 
Partija (čia taip vadinasi 
socialistai) gavo 18,910 bal
sų ; Liberalai progresistai 
gavo 14.662 balsus; Konser- 

jvatoriai liberalai, 1831 bal- 
’są; Socialistai, 859 balsus.
! (Kas tie per vieni socialis-

žEMeS l’KIS AMERIKOJE NESIMOKINO ENTOMOLOGI-, tai kurie gavo tik 859 bal- 
KJLA. JOS. 1 sus, žinių neturiu; galimas

Miestelėnas.— Na. o kaipgi —Ei, koks čia vabalas su rau- daiktas, kad tai atskala nuo
farmos reikalai? donų pilvu mano sriuboj? Independ. Labor partyl:

Farmerys.—Gerai! Susikaliau —Negaliu tikrai pasakyt, po- Independent partija gavo 
ii lentų būdą šalia automobilių nul*- nes aP’e vabalus aš nedaug 1,411 balsų: komunistai, 
kelio ir kas dieną parduodu po nusimanau paaiškino patar- 4,530 balsų. Šios skaitlinės 
5 galionus aiskrymo ir po penkis nautojas. , parodo, kiek kuri partija ga-
keuiss toniko. Dabar tik jsitai- ----------------- Į VO balsų Winnipeg’o #mies-
sysfu gazolino pumpą. tai ant MĖSOS KRAl Tl \ ĖJ. te. Iš provincijos Žinių netu- 
binzų pasidarysiu lengvai. Pirkėja: Tamsta man žadėjai riti. Jei mieste komunistai

palaikyt kiaulės snukį... .VCS tesurinko 4,530 balsų.
Mėsininkas, supykęs: Bet jei- kur daugiausiai susispietęs 

gu sakau kad nėra. tai nėra. Juk proletariatas, tai apie pro
tavo nenusipiausiu ir tamstai vinsiją netenka ir kalbėti, 
neduosiu.... Paduotos skaitlinės be jokių

policijos atstovas 
Pareikšti nereikia:
1 > kai pramogą daro val

džia. 2) kai moksleivių arba 
jų korporacijų pramogos 
daromos mokvklos sienose

kimas norima viešai pa-13) kai daroma šeimyninė

eidamas iš tarnybos, susiti
kau sau pažįstamus. Nuta
rėm visi nueit į vieną resto
raną pavalgyt vakarienę. 
Užėjom į atskirą kambarį ir 
kol pagamins vakarienę, už
sisakėm po butelį alaus.

—Tuo metu kitam kam
bary kilo triukšmas — susi
pešė studentai. Kol atėjo po
licininkas — peštukai buvo 
dingę. Tuomet jis įšoko į 
musų kambarį ir sugriebęs 
vieną už peties, nemanda
giai pareikalavo paso. Aš 
užprotestavau, kam jis toks 
nemandagus ir pasakiau, 
kad už tai pranešiu jo virši
ninkui. Tuomet jis šoko ant 
manęs ir pareikalavo eiti į 
nuovadą. Ten surašė proto
kolą, pritaikė tuos visus 
straipsnius ir paleido.

Teisėjas pradeda klausti 
liudininkus. Abu valdinin
kai parodo lygiai tą patį, ką 
ir kaltinamasis. Pašaukia 
mas policininkas, aukštas, 
ilgais plaukais.

—Kai aš atvykau į res
toraną, man pasakė, kad 
vienas peštukas pabėgęs į 
tą kambarį, kuriame sėdėjo 
šie ponai. Įėjęs norėjau pa
tikrinti jų pasus, bet kaltina
masis pasakė, kad jie pasų 
nerodysią ir pagrąsė prane
šti viršininkui, jei iš kamba
rėlio neišeisiu.

—Ar tuos peštukus tam
sta suradai?

—Ne, nesuradau.
—O kodėl šį poną nuve- 

dei į nuovadą?
—Nes jis priešinosi val

džiai.
—Kaip tai valdžiai, —ne

supranta teisėjas.
—Na, man, policijai.
—Bet tamsta buvai ne

mandagus, purtei vieną tų 
ponų už peties.

Policininkas sumišta:
—Tai, koks ten purty

mas...
Paskum teisėjas kreipiasi 

į kaltinamąjį ir prašo paro
dyt, kaip policininkas jo 
draugą purtė.

Kaltinamasis drąsiai pri
eina prie policininko, su
griebia jį už peties ir smar
kiai pakrato.

—Štai, taip, pone teisė
jau.

Salėj kyla juokas. Teisė
jas skambučiu publiką nura
mina.

Čia pat jis paskelbia, kad 
kaltinamasis išteisintas. Po
licininkas neramiai apsi
dairo ir šmukštelėja pro du
ris.

tos.
Jei numatoma, kad susi

rinkime dalyvaus nesuėję 17 
metų amžiaus nepilname
čiai, tatai turi buti nurody
ta pareiškime.

Pareiškimas turi buti pa
sirašytas bent dviejų 
gėjų.

arba privatinė pramoga
Lietuvos šaulių sąjunga ir 

Lietuvos skautų sąjunga tu
ri teisę daryli susirinkimus 
ir pramogas be pareiškinfo, 
savo statutų nustatyta tvar
ka.

Darant ne bažnyčioj ir ne 
šventoriuje procesiją tiky
binėms apeigoms atlikti, 
procesijos laikas ir kelias, 
ne vėliau kaip 24 valando
mis prieš procesijos pra
džią, turi buti praneštas raš
tu policijos nuovados virši
ninkui.

Darant maldininkų kelio-
ren-įnę. jos laikas ir kelias, ne 

vėliau kaip trimis dienomis
Vidaus reikalų ministeris ! prieš kelionės pradžią, turi 

turi teisę duoti bendrą lei- buti praneštas raštu virši- 
dimą susirinkimams daryti ■ ninkui tos policijos nuova- 
per ištisus metus. , dos, iš kurios kelionė prasi-

Susirinkime neturi teisės!dės.
dalyvauti pradžios ir aukšte-' Kas nusižengė, tas apskri- 
sniųjų mokyklų mokiniai be ties viršininko baudžiamas 
mokyklos vyresnybės leidi- areštu ne daugiau kai trims
mo. mėnesiams arba bauda

Susirinkime neturi teisės daugiau kaip 3,000 litų.
ne

Kur Geriausia Kana
dos Lietuviams For

mas Pirkti.

-i

-i

*

*

' JIS TI RI VISOKIŲ.
Vienam piknike prieina prie 

svečio žmogus su lioterijos bi
lietais ir siūlo:

—Štai, tik kvoteris už tikie- 
tą. Tamsta gali laimėti 10 dole
rių...

Svečias supykęs:
—Nepirksiu, nepirksiu! Aš 

nenoriu jokiu laimėjimų.
—Na, jeigu šitaip, tai aš’ ga

liu parduot tamstai tokį tikie- 
tą už kurį nieko nelaimėsi. — 
paaiškino pardavėjas.

Kur Farmeriai Streikuoja.

PARAŠĖ KALTINAMĄJĮ 
AKTĄ KALVARIJOS KO

MUNISTAMS.
Kariuomenės teismo pro

kuratūroj jau parašytas kal
tinamasis aktas 23 Kalvari
jos komunistams komso- 
molcams. Ta byla kariuome
nės teisme busianti spren
džiama spalių mėnesį.

ŠUNŲ IR KAČIŲ INSTINKTU.
Bimbizmo profesorius Vidi- 

kas-Tauras Worcestery pareiš
kė, kad bimbininkai nuo dabar 
prieš sklokinir.kus kovosią 
dantimis ir nagais. Tokie kovos 
budai esą reikalingi todėl, kad 
sklokininkai yra “mirtini bim- 
binių priešai.” Kažin ar tik ne
klysta prof. Tauras. Man rodosi, 
kad tokie kovos budai paeina 
iš kitokios priežasties, būtent, 
nuo šunų ir kačių instinkto.

X-Ray.

čia parodytas streikuojančių farmerių būrys ant kelio į Io- 
wa City. Jie neleidžia į miestą jokių maisto produktų, pakol 
nepakils jų kainos. Bet mažiems vaikams farmeriai pristato 
pieno nemokam?i. Ir šitame paveikslėly parodytas trokas su 
užrašu “Free Milk".

“Keleivio” 3t-mame nu
mery yra klausiama skaity
tojų apie Kanados farmas. 
Man gyvenant šioje šalyje 
teko piačiai apvažiuoti ir vi
sur pagyventi, taigi aš galiu 
šį-tą pasakyti ir apie far
mas.

Mano manymu, lietuviam! 
geriausia apsigyvenimui j 
vieta yra Britų Kolumbija. J 
Šita provincija guli tolimuo- ■ 
se vakaruose, ir oras čia toks 
kaip Lietuvoje, aštrių žie
mų nėra. Visur matosi vais
medžių sodai. Didelių far- 
mų nėra. Farmeriai užsiima 
daugiausia daržovių ir vai
sių auginimu ir pasidaro iš 
to neblogą pragyvenimą.

Artimiausis Kanados did
miestis čia, tai Vancouver.

Farmų galima gauti vi
sokių. Su 2,000 dolerių gali
ma Įsigyt neblogą farmą. 
šalnų čia nėra. Taip pat 
nėra ir sausmečių. Lietaus 
čia kone perdaug.

Aš patarčiau lietuviams 
apsigyvent Nanaimo apylin
kėj. Tenai jau yra keliatas 
lietuvių farmerių įsikūrę. 
Man teko su jais įsikalbėt 
Sako, mėginę visur, bet Na
naimo jiems patinka geriau
sia. Čia labai geras oras dar
žovėms. Prie to, čia kartais 
galima gauti da ir darbo ša
lia farmos. Kas turi sklypą 
žemės, valdžia tam duoda 
porą dienų į sąvaitę padir
bėt ant valdiškų kelių. Čia 
yra ir anglių kasyklų, tik 
dabartiniu laiku darbo te
nai sunku gauti. Taigi, jei 
kas iš lietuvių mano pirktis 
ūkį, tai geriausia šitoj pro
vincijoj, bet ne į šiaurę.

Yra da viena lietuvių ko
lonija apie Prince George ir 
Mud River, bet tenai labai 
šaltos žiemos, o musų žmo
nės prie tokių šalčių nelabai 
papratę. Tenai užsiima dau
giausia gyvulininkyste.

Jei kas manytų čia pirkti 
farmą ir norėtų platesnių 
žinių, gali paklaust per “Ke
leivį“, arba parašyti tiesiai 
man, šitokiu adresu: A, Ru
zas, Youbou, B. C., Canada. 

i Aš nedarau iš to jokio bi
znio ir apsiimu suteikti ži
nių be jokio atlyginimo, 

i A. Ruzas.

AUTOBUSAS UŽVAŽIA
VO ANT VESTUVININ

KŲ.
Netoli Garliavos autobu

sas užvažiavo ant arklių ve
žimo. Vežimu važiavo ves
tuvininkai į Garliavą sutuo
ktuvių. Autobusui privažia
vus artyn vežimo, sako, ar
kliai pasibaidę ir šokę į ei
nanti autobusą. Vežimas su
truko į šipulius. Vienai mer
ginai nulaužta ranka, svotas 
smarkiai sužeistas į galvą, 
kitiems kitur kliuvo. Jaunoji 
išliko nepaliesta ir sulaikė 
arklius. Bendrai, per šią 
katastrofą esą keletą leng
vai sužeistų ir keli sunkiau 
sužeisti.

19-to šimtmečio pabaigos ir 1932 metu marins

NAUJIENl, prgr.-.šimai iš marių centrų apie nauja- marias sako, joję 
cigareto forma valdys moderniškos panelės naujus rudens apval

kalus su pilno ilgio rankove, ypatinga; išreiškiančia cigarete formą.
Kaip šis mariu palyginimas parodo, pilno ilgio rankove yra pripildyta 

kvolrinotos medžiagos, kaip ir kito užvarrijnimo rankovė. Viktorijos 
laikų panelė, devyni-likto šimtmečio pabaigoje. didžia;..si su savo 
kumpine "leg o’mutton” rankove, o ši rudenį pantie Amerika atsiduos 
“riolman” rankovei, kuri ištiktum vra nepilna. liet vis auganti balioninė 
rankovė.

Žinoma, ketuno-dešimt metų atgal, kuomet "kg o’matton” rankovė 
buvo taip visit priimta, cigare-ai niekada nebūtų btrfę pavartota sąryšyje 
su mariomis. Linky Strike cigarrtai tuomet ikir nebuvo išrasti, o žalias 
tabakas, vartotas tais laikais, buvo perdaitg šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėm Bet dabar, spraginamas. išimtinai Lttekv Strike 
valymo procesas, duoda Lnckies lengvom. . tūrio taip 1932 metų panelė 
Amerika.pageidauja. Kadangi rūkymas šiandiena yra taip nnolatai 
vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visa' naturališka. kad išsireiškimas, 
"cigareto forma", būtų pavartota moderniškai tiesiai ir pilnai jaunystės 
formai, kur' yra rudens madų įkvėpimu.

Savo iškirpimu, "riolman” rankove leidžia madų išradėjams susiau
rinti juosmens linijas, prikemšant medžiaga rankovės virsti priešakyje ir 
užpakalyje. duoda aštuomų colių platumo priešokį ir užpakalį, ir
•■teikia reikalingą tiesios linijos cigareto formą.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.i

i «
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Į KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kaip Lėktuvui Skre ^an t Paduodamas Kuras.

KRUVINA TRAGEDIJA KAUNO i 
GATVĖJE. !

Latvijos pilietis Ploksas nu-, laikyti. Mat, Ragaišis La-
šove lietuvi Lasauską, norė

damas paveržti jo žmoną.

Žemės tvarkymo departa
mento kurjerio Lasausko 
žmona jau kuris laikas buvo 
neištikima savo vyrui ir 
draugavo su ‘‘Kauno Audi
nių” chemiku meisteriu, La
tvijos piliečiu Arvidu Plok- 
su.

Lasauskienė su Ploksu 
“Kauno Audiniuos” ir susi
pažino, nes ten ji dirbo.

Lasauskas pastebėjęs, kad 
Ploksas griauna jo šeimos 
santykius ir vilioja žmoną,

sausko gelbėt šoko pro lan
gą nuo antro aukšto, išblyš
kęs, susivėlęs, tai ir buvo pa
našus į užpuoliką.

Ploksas besivejančią jį 
publiką buvo palikęs toli už
pakaly ir gal būt butų pabė
gęs, jei ne stud. J. Paškevi
čius. Stud. Paškevčius pa-! 
stojo kelią, išsitraukė raktą, 
atkišo jį ir šaukia: “Stok, 
šausiu!”

Ploksas sustojo, matyt, 
pabūgo, kad neperšautų.

Paškevičius stvėrė jį už; 
krutinės. Tuo pačiu momen
tu užbėgo tekini į kalną a-

KELEIVIS SO. BOSTON

Šitas paveikslas parodo, kaip lėktuvui s-y 
vio, kuriam reikia kuro, pakila kitas orlaivi- 
patiniame orlaivy Įstato ją į savo tanką ir : 
nas. Taip dabar buvo "maitinamas” orlaivis 
tervs išbuvo ore ties New Yorku keliasdesi

iant yra paduodamas gazolinas. Virš to orlai- 
gazolinu. nuleidžia guminę žarną, o žmogus a- 

.et iš viršutinio orlaivio paleidžiamas gazoli- 
i/amintas "Skraidomąja Lova”, kuriame dvi mo-
s valandų.

papirosu užmigdė: ir 
apiplėšė.

Šiomis dienomis pil. Br. 
Šimkevičius grįždamas iš 
Viduklės geležinkelio sto
ties pardavęs bekonus, suti
ko nepažįstamą pilietį, ku-

V ^a-n° 10 žmonių policijos re-
fabiiko direkciją, kad Plok- 7prvn. Lpoy.
są sudraustų. Fabriko d i 
rekcija pareikalavo Ploksą 
pasiaiškinti. Tas atsisakė.

Tada Ploksas buvo atleis
tas ir jis išvyko i Rygą. Vyk
damas i Rygą Ploksas išsi
vežė ir Lasauskienę.

Po keturių mėnesių ji su
grįžo Kaunan savo reikalų 
sutvarkyti. Sugrįžus Lasaus- 
kienei, jos tėvai ėmė jai sa
kyti, kad ji mestų meilužį, o 
gyventų su savo teisėtu vy
ru. Lasauskienė pasidavė 
įkalbama ir buvo nutarus 
mesti meilužį. Bet Ploksas 
nesulaukdamas jos sugrįž
tant pradėjo rašyti laiškus 
ir kviesti Lasauskienę su
grįžti į Rygą: ketino atva
žiuoti jos jieškoti. Lasaus
kas manydamas, kad iš tik
rųjų Ploksas gali atvažiuoti 
ir atimti žmoną, išgabeno ją 
pas savo tėvus į Tauragės 
apskritį.

Nesulaukdamas Lasau- 
skienės, Ploksas atvažiavo į 
Kauną.

Ploksas, matyt,, važiavo

zervo; jie bėgo karabinus 
atkišę ir nusikaltėlį suėmė.

Lasauskas mirė vietoje.
Jo kūną po pusvalandžio Panevėžio, Rokiškio ir kitų 
nuvežė ligoninėn. Beje, La- apskričiu apylinkėse prasi- 
sausko kišenėj rastas revol- dėjo lietingos dienos, lijo 
veris. ' beveik kiekvieną dieną.

Ploksas buvo nuvarytas Laukuose nupiauti rugiai 
triminalėn policijon kvotai pradėjo diegus leisti. To dar 
daryti. Jau varant jis elgės, maža? Rugpiučio 7 d. pra- 
Kaip tikras beprotis: dau- dėjo neapsakomai smagiai 
žos, šūkauja, plėšos. Naktį lyti ir be perstogės perkūnas 
teko jį perkelti į Kauno sun- trankytis. Siauros Kupiškio 
tiųJU darbų kalėjimą. gatvelės virto upeliukais ir

Kadangi Ploksas Lasaus- visos gatvės patvino. Toks 
ką nužudė apgalvotai, iš lietus lijo ištisas penkias va- 
anksto prisirengęs (mano- landas, 
ma, kad Kauno geležinke-: Rvt‘iau_ 
ių stoty rubus paliko tyčia, K T*?3 '
nes norėjo pabėgti), tai jo- U„^K' lxJ.tny2e 
aukia sunki batSmė. ;va™luo P3*1?0 2 30

Į Lasausko laidotuves reta*,lr P?',asar! toks
wko ir Lasauskienė. dlde,ls Tanduo tebuna'

Letos Padarė Milijonmius Nuostolius.
Nuo rugpiučio pradžios, VASAROJUS VISOJ LIE

TUVOJ LABAI BLOGAS.
Važiuojant traukiniu iš 

Rokiškio į Kauna, lengva 
galima susidaryti, jei ne vi
sos Lietuvos, tai bent žy
mios jos dalies laukų stovio 
vaizdą.

Vasarojus šiame ruože 
nepaprastai blogas, — vos 
nuo žemės pakylėjęs, žie
miniai kviečiai smarkaus 
lietaus ir ledu suguldyti— 
plovimas bus sunkus, o ir 
nuplovus maža naudos bus. 
Rugiai jau veik visur suvež
ti, išskyrus Rokiškio ir Pa
nevėžio apskričius. Dauge
ly vietų piaunama žieminiai 
ir vasariniai kviečiai, vieto-

SUSIDOMĖTA NELAI
MĖMIS MAUDANTIS.

Apskaičiuojama, kad per 
metus vidutiniškai Lietuvo
je prigeria apie 40—50 
žmonių. Nelaimių maudan
tis atsitinką tiek daug dėl 
to, kad nesą taisyklių mau
dyklėms tvarkyti; Visose di
desnėse upėse žmonės mau
dos kur kas panori.

Dabar vidaus reikalų mi
nisterija nusistačius tą rei
kalą sutvarkyti — išleisti 
tam tikras taisykles, kurias 
vykdyti paves policijai ar 
savivaldybėms.

NELEIS PRIE TVORŲ IR 
STULPŲ SKELBIMŲ 

LIPINTI.
Dabar Kaune kas turi iš- 

nuomuoti kambarį ar kokį 
nieką parduot, rašo popier
galį ir jį lipina į sieną arba
i stulpą. Tai neestetiška, ris prašė pavėžinamas. Šim- 
Vidaus reikalų ministerija i kevičius nepažįstamąjį pi- 
vra nusistačiusi pasiūlyt' 1 ietį įsisodino į vežimą. Nu-
Kauno miesto savivaldybei, i važiavus į Viduklės miestelį 
kad ji tam tikrose vietose iš-i nepažįstamasis kviečia Šim- 
kabintų lentas skelbimams kevičių užeiti į aludę, jis, 
lipinti, o šiaip prie stulpų ir girdi, už pavėžinimą “už- 
sienų klijuoti neleistų. fundysiąs”. Suėjo aludėn.

--------------- i Nepažįstamasis pastatė 4
NUBAUDĖ UŽ NELEGA- ibonkas alaus, 2 silkes, bul- 

LIOS LITERATŪROS kūtę, c iš kišeniaus dar iš- 
LAIKYMĄ. įsiėmė degtinės. Paskui Šim-

Marė Blažaitytė Vilkaviš-; kevieiui pasiūlė papirosą, 
kio apskr. Pažeriu vals. Ab- ’ Šimkevičius užsirakė ir už- 
šturų kaimo, šių metų ba- rakęs neteko sąmonės. Po 
landžio mėnesį iš kažkokio valandos atsigavęs Šimkevi- 
piliečio gavo komunistinės čius nerado pinigų, kuriuos 
literatūros ir pas save pa- gavo už bekonus, vekselių ir 
slėpė. Blažaitytei buvo iš- kitų dokumentų, kurie, pa
kelta baudž. byla. Kauno a- sirodo, nuėjo paskui nepa- 
pygardos teismas Blažaitv- žįstamąjį.
tę nubudę 5 mėn. paprasto---------------
kalėjimo ir atskaitė 3 mėn. PATRIOTAI PABRANGI- 
ir 3 sav. iškalėto ligi kalė ji-; NO CUKRŲ.
mo laiko.________________ į Cuįj-mg kaina pasidarė

Svarbu Tėvams, Mo-dabar Wek-.» vieną dieną kyla aukštyn. 
kytojums ir Vaikams Žmonės nežino, kas darosi.

^at, paskutiniu laiku buvo
< iwi. pakeltas įvežamajam cuk-

Kad gražiausias, didžiausias, ruj muitas ii’ tąja proga, no- 
keliomis spalvomis gausiai iliu- rėdamas gerai pasipelnyti, 
struotas, Įdomus ir naudingas cukraus fabrikas irgi kainą 
vaikams žurnalas yra "Vaikų pakėlė
Žodis”! --------- ------- ---------------------------

Įdomus paskai-

Prie miesto ligoninės, iš I Kai kunuos Kupiškio imjs jr avižos. Pastebėtina, 
kur buvo išlydimas Lasaus-i priemiesčio gyventojus ap- j kad labai atpigus linams, jų
<o kūnas, susirinko didelė sėmė vanduo, 
minia žmonių. Moterys, pa- Svidenų, Paketurių ir ki- 
mačiusios Lasauskienę, ė- tų kaimų arkliai, kurie buvo 
mė niršti už jos neištikimu- palikti palevėnyje ganvklo- 
mą, dėl ko turėjo žūti ir jos se, rasti iki pilvo vandenyje 
vyras. Pagaliau moterys bestovį.

beveik niekas nebesėja; jų 
matvt vos keliose vietose.

Kaunan dvejų žygių: susi- taip įsikarščiavo, kad nore-i Kupa ku,.; vasaros metu
rasti žmoną ir nužudyti La- 
sauską. nes atvažiavęs Kau
nan viršutinius rubus paliko 
geležinkelio stoty. Be to, pas 
jį rastas laiškas, kad jis bu
vęs pasirengęs Kaune mirti 
ir prašo policiją jį palaidoti 
švariais rūbais, nes jo rūbai 
busią kruvini.

Ploksas žinodamas, kad 
Lasauskas gyvena Jankaus 
gatvė j.nuo ryto dabojo kada 
Lasauskas gris namo.

Lasauskienės dabar Kau
ne nebuvo; vyras ją buvo 
išgabenęs pas savo tėvus į 
Tauragės apskritį.

Kauko gatvėj, ant kalno, 
Ploksas Lasauską ir susiti
ko. Susitikęs paklausė, kur 
jis padėję jo žmoną. Lasau
skas atsakęs, kad žmona yra 
mano, o ne tavo.

Pradėję ginčytis ir karš
čiuotis.

Besikalbant Ploksas išsi 
traukė revolverį ir pradėjo 
šaudyti.

Pirmieji du šuvai nepatai
kė, bet paskui vienas šūvis 
pataikė Lasauskui į šoną. 
Sužeistas Lasauskas mėgi
no bėgt, bet čia pat griuvo 
ant žemės. Ploksas prišokęs 
prie pargriuvusio Lasausko 
dar 4 šuvius paleido jam 
galvą.

Lasauskas šaudomas sau 
kė pagalbos.

Pirmas šoko Lasausko 
gelbėt Žemės tvarkymo de
partamento valdinink. Juo 
zas Ragaišis. Bet jis neturė
jo ginklo, o Ploksas bėgo 
ginkluotas. Ragaišis pasi
skolino iš kito revolverį ir 
vijosi. Ploksas pradėjo atsi
šaudyti; pradėjo šaudyti ir 
Ragaišis. Ploksas bėgda
mas šaukė “laikykit vagį!”

Daugelis žmonių pamanė, 
kad užpuolikas yra Ragai
šis ir buvo bepradedą jį su-

’° Lisauskienę apkulti, bet vargjai čiurlena, išnešė liep-
policija neprileido.

Per miestą Lasauską ly
dėjo didelis būrys žmonių. 
Šauliai nešė vainikus, buvo 
dūdų orkestras.

Kapuose, grabą nuleidus į 
duobę, Lasauskienė ėmė 
baisiai klykti ir norėjo šokt 
į duobę. Čia vėl reikėjo ją 
prilaikyti.

ORIGINALUS SKUNDAS.

tus. J. Narkevičius, joje 
maudydamas arklius, tik-tik 
neprigirdė 800 litų vertės 
žirgą: vandens srovė arklį 
jau buvo pabrukusi patiltėn 
ir panėrusi.

Pivėsoje, kuri vasaros 
metu visai neteka, prigėrė 
15 metų mergaitė, kurios 
lavonas dar nesurastas. Ji 
įkrito nuo liepto ir vandens

SUSIMUŠĖ DU LIMONA
DO “FABRIKANTAI.”
Rugpiučio 17 d. į Mari

jampolę atvežė vienas Kau
no limonado dirbtuvės sa
vininkas pilną sunkvežimį 
limonado ir pradėjo konku
ruoti su vietiniu “Labučiu 
Įvyko muštynės, tačiau žmo
nės konkurentus perskyrė. 
Po skandalo abu mušė li
monado kainas, kad nors 
tuo galėtų laimėti konkuren
ciją. Piliečiai limonadą, cit 
ro ir zelteri galėjo gerti po 
10 et. bonka. kiek tinkami.

PERNAI NUSKENDO, O
ŠIEMET IŠTRAUKĖ 

KŪNĄ
Pernai Petrašiūnuose ve

dant kabelį iškrito iš laive
lio ir Nemune nuskendo 
darbininkass Mackevičius, 
kurio kūnas ligi šiolei buvo 
nesurastas.

Praeitą sąvaitę policinin
kas Šančiuose, ties 5-ta 
krante alėja pastebėjo sken
duoli. kuris ir buvo ištrauk 
tas. Nustatyta, kad tai Mac
kevičiaus. pernai Petrašiū
nuose nuskendusio lavonas.

Šeštadienį Mackevičius 
iškilmingai palaidotas.

Kauno pilietis M. padavė srove * tuo^aus nusinešė, 
ikundą taikos teisėjui, kad
aną dieną jam sėdint mies- GAISRAS PAS ŽAGARĖS 
to sodne ant suolelio prie-Į KLEBONĄ,
įęs prie jo vienas pilietis ir Į Iš 8 į 9 rugpiučio, senosios 
nustūmęs nuo suolelio. Po- Žagarės klebono sudegė
Nei ja to nemandagaus pilie
čio asmenybę išaiškino.

Tai bus pirma tokia byla 
teismo praktikoj.

daržinė. Čia yra 2 koman
dos ugnagesių, bet gaisrui 
iškilus ir pavojaus ženklą 
išgirdę, piliečiai tuojau at
skubėjo į gaisro vietą, o ug- 

JAU ŽMONĖS “SACHA- niagesiai su savo įrankiais ir 
RINĄ” VARTOJA. kai kurie net savo paradinė- 

Pabrangus cukrui ligi se uniformose, gaisro vietoj 
1 lito 50 cent. kilogramui, pasirodė tik už geros valan- 
biednuomenė pradėjo var- dos, kada iš trobesio liko 
toti “sacharino” tabletes. vien tik nuodėguliai.

PAVOGĖ 5009 DOLERIŲ.

Vadžgirio bažnytkaimy. 
Šimukaičių vals. kažkokie 
vagys apvogė pilietę Rum- 
šienę. pagrobdami iš jos 
5000 dolerių ir Įvairių daik
tu 000 lt. vertės.

J LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki- 
iš BRESIEEHAVEN j

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

| 252 Boylston ŠI. Boston. Mass.

NORTN GERMAN

LL0 Y D

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

"Vaikų Žodis” eina reguliariai 
kas dvi savaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 19.31 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo-
jaus "Vaikų žodi”.

"VAIKŲ ŽODIS” 
Kalnų g-vė 15, Kaunas,

Lithuania.

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelionė

J LIETUVĄ
FAM1

UMUA
U

DIDELIAIS, NAUJAIS IR
MODERNIŠKAIS MUSŲ 

MOTORLAIVIAIS.

‘Baltasis švedų Laivynas'
Išplaukimai iš New Y ar ko:

JLL. ‘KUNGSHOLM”. Rugsėjo 15 
S.S. “DROTTNINGHOLM”. ” 22 
M. L. “GRIPSBOLM”. Spalių 4 
M.L. “KUNGSHOLM”, Spaliu 13 
S S. “DROTTNINGHOLM”. ” 25 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba 

raštinėj:
Swedish American Line

21 STATE ST. NEW YORK, N. Y. 
10 STATE ST. BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošia (langeliu spalvuotų puikių paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairiu eilių, tinkamų 

(lekbmoet viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 

DARBO VALANDAS.
NI’0

468

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
2S3 Broadway So. Boston, Mass.

Knygoje yra trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS. AKJMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai graži a: a ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.W.

Audimo apdarais S 1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nu-ipirkęs ta knyga pa -idžiang*. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverh . bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepan iršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 P 9ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyėia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—51.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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BAISI NELAIMĖ PER skaudžioj valandoj parodė 
SAULĖS UŽTEMIMĄ. nuliudusiai šeimynai užuo- 

, _ —jautos, papuošė karstą gėlė-
JureK žuvo du jauni lietu- mis ir paiydėj0 į kapines. 

v..i, Giednunas u Gab Giedrimienei šita nelaimė
riunas. , , ,yra da skaudesne, nes ji na- 

Pereitą seredą, 31 rug- šlė motelis ir tik vieną sūnų 
piučio, kuomet tūkstančiai teturėjo; jis buvo jau baigęs 
žmonių susirinkę South Bo- high-sehcolę ir motina tikė- 
stono pajūry žiurėjo per josi turėti iš jo paramos, 
tamsius stiklus kaip temsta Dabar gi žiaurus likimas ši- 
saulę, apie 200 pėdų nuo tą vilti jai išplėšė.
kranto prigėrė du jauni lie- " ---------------
tuviai. 6 metų amžiaus Fr. Deportuojamas ateivis 
Gabriunas, žinomo karpen- nuseko nuo laivo, 
terio Gabriuno sūnūs, ir 17 Pereito nedėldienio naktį 
metų amžiaus Stepas G ietį- jg £ast Bostono išėjo garlai- 
rimas, vienatinis našlės Gie- vjs “Laconia”, kuriuo buvo 
dnmienės vaikas. deportuojama daug ateivių.

Prieš saulės užtemimą a- Tarp jų buvo ir Albert T. 
budu vaikai buvo išsiirę lai-.Drake, atvežtas čionai net 
veliu ant jūrių ir iš tenai no-,iš Pennsvlvanijos ir depor- 
rėjo tėmyt kaip tamsus mėšluojamas Anglijon. Bet vos 
nulis uždengs dangaus švie-rtik laivas pradėjo plaukti, 
sala. Pradėjus saulei temti.; Drake nušoko nuo viršutinio 
vaikai laivelyje atsistojo ir dėnio tiesiai Į jūres. Vanduo 
prisidėję prie kaktų tamsius tuojaus buvo apšviestas lai-

(1) Paveikslėlio viršuje palodyta, kaip Illincjaus angliuku-iai rinkosi Taylorvillės apylin
kėj "-tapuot' kasyklų, kur dirbama numažintu atlyginimu. ( ?) Paveikslėlio apačioje stovi 
anglų lakūnas Mollisson. kuris pirmutinis vienas pats perskrid > Atlanto vandenyną iš rytų i 
vakarus. (3) Dešinėj paveiksle i pusėj vokiečiai atidengia savo lakūnui Lilienthaliui pamink
lą netoli Berlyno.

Cbarles upėj rastas žmogaus 
lavonas.

Charles upėj, netoli nuo 
'Harvardo tilto, pereitą są
vaitę buvo atrastas nežino
mo žmogaus lavonas. Ant 
kranto buvo palikta jo šiau
dinė skrybėlė ir pilkas švar
kas. Skenduolis buvo 6 pė- 
dų-ugio, svėrė 155 svarus, su 
ūsais ir galėjo būt apie 65 
metų amžiaus.

j R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudus, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, rad ius, gramofonus ir rekordus. 
313 E St prie Broadway So. Boston

k. Šidlausko Aptiekos Na

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11S24
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakarą.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

Tomo Mooney motina 
Bostone.

Šį ketvirtadienį, 8. rugsė
jo, Bostone kalbės Tomo

stiklus ėmė žiūrėti aukštyn. 
Laivelis kryptelėjo ir Gab- 
riunų vaikas, netekęs lygs
varos, išvirto i vandeni. Jo 
vyresnysis draugas sušuko 
“Help!” ir pats šoko Į jū
res, matyt, norėdamas gel
bėti Gabriuniuką. Bet kaip 
šoko, taip ir nuėjo dugnan. 
Vandens toi vietoj galėjo 
būti apie 15-20 pėdų gilu
mo.

Gyvybės sargų aplinkui 
nebuvo. Keliatas vyrų iš be
simaudančių leidosi plaukti 
į nelaimės vietą, bet pakol 
priplaukė, vaikų jau nesi
matė. Vienas iš plaukikų 
buvo pasinėręs net keliatą 
kartų, tačiau skenduolių ne
surado.

Pakol duota žinia polici
jai, pakol pribuvo gyvybės 
sargai, išėjo daugiau kaip 
pusė valandos. Vaikai buvo 
jau prigėrę.

Pasirodo, kad miesto po
litikieriai moka tik taksas 
kelti ir pinigus lupti, bet a- 
pie piliečių gyvybės apsau
gojimą visai nesirūpina. Va
dinamuose Carsono maud v- •>
klėse, South Bostono pajū
ry, kur susirenka iki 15,000 
—20,000 žmonių maudytis, 
nėra nei vieno gyvybės sar
go su laiveliu. Majoras pats 
ima $20,000 algos, bet ne
nori pasamdyt keliatą gy
vybės sargų, kuriems reikia 
mokėt po $5 i dieną.

Nors vėliau pribuvo poli
cija ir pajūrio sargai iš to 
liau, jie pasirodė nemoką 
skenduolių jieškoti ir net 
tinkamų Įrankių neturį. Pra
dėjo graibyt po vandeni ge
ležiniais kabliais, kuriais 
žuvį traukia. Ėmė apie 2 va
landas laiko, pakol užkabi
no Gabriunų vaiką. Ir kai jį 
ištraukė, tai jo kūnas buvo 
visas kabliais sudraskytas, 
net akys išplėštos. Jeigu ir 
pasisektų skenduoli atgai
vinti, tai kurgi jis tuomet 
tiktų šitaip sudarkytas?

' Tėvai net apalpo pamatę 
savo vaiką šitaip sunaikintą.

Angliški laikraščiai prira
šė apie šitą tragediją labai 
daug. bet viską iškraipė, o 
teisybės labai mažai pasakė. 
Buvo, pavyzdžiui, rašyta, 
kad mažasai vaikas skęsda
mas apsikabino didesniaiam 
apie kaklą ir nutraukė jį su 
savim. Taip juodu ir radę 
apsikabinusiu. Tuo tarpu gi 
nebuvo nieko panašaus. 
Giedrimukas buvo atrastas 
už pusvalandžio, o Gabriu- 
nu vaiką surado 2 valandom 
vėliau ir už kokio 100 pėdų 
nuo tos vietos, kur pirmąjį 
rado.

Juozas Gabriunas, nu
skendusio vaiko tėvas, buvo 
atėjęs “Keleivio” redakci- 
jon ir prašė padėkoti vi
siems draugams, kurie šitoj

vo prožektoriais. o ant 
kranto sustojo policija jo 
laukti. Tečiaus Drake išny
ko iš policijos akių ir dingo.
Manyta, kad jis prigėrė.

Bet praslinkus trim va
landom West Ende kilo 
triukšmas. Viena moteris 
pradėjo klykti ir šauktis po
licijos. Jos kambarin per at 
dara langą įlindęs vagis.
Sukilo kaimynai, pribuvo 
policija ir tariamąjį vagi 
suėmė. Jis buvo visas šla
pias. Mat. tai buvo tas pats 
Drake. kuris nušoko nuo 
laivo. Išplaukęs į krantą ir 
prasprukes nepastebėtas pei 
policijos kordoną, iis jieško- 
jo vietos kur pasislėpti. Pa
matė atdara langa ir įlindo Smerkia majorą už aukštas 
tenai. Pataikė tiesiai į Tere- taksas,
sės Buzevičienės miegamaj; Į Bostono laikraščiai ir net 
kambarį. 0 šita tokio sve-f valdininkai pradėjo smerkt

Mooney motina, 84 metų 
amžiaus senutė. Prakalbos 
i vyks Franklin Union Hall- 

Berkeley st. Prakalbų 
valanda 'skelbimuose nenu
rodyta.

šitą senelę dabar išnau
doja savo propagandai ko
munistai. Jie vežioja ją po 
visą šalį ir ruošia prakalbas, 
kad jos vardu sutraukus 
žmones. Senelė jau visiškai 
silpna ir daug kalbėti nega
li ; bet jai daug kalbėti ir ne
tenka. nes už ją atkalba ko
munistų agitatoriai. Kartu 
?u ja važinėja nuolatinis a- 
gitatorius Richard B.Moore. 
Prakalbų tikslas, žinoma, 
auku rinkimas.

čio nesitikėdama, pabudus 
iš miego labai persigando ir 
ėmė rėkti. Ir taip vargšas 
Drake vėl papuolė į polici 
jos rankas.

Norėjo nusiskandinti, bet 
jūrėse nebuvo gana 

vandens.
Bostono pajūry anądien 

buvo rastas rašytojo Mona 
hano laiškas, kad jisai, Mo 
nahanas, nutaręs pasidaryt' 
sau galą ir mirštąs jurir 
bangose. Policija išgraibė 
jūrių pakraštį, bet lavone 
nerado.

Dabar rašytojas Mona 
han buvo atrastas sveikas ii 
gyvas pas savo gimines 
Hudsone. Policija jį suėmė 
ir pargabeno į Bostoną, ne; 
jis yra kaltinamas pačios 
sumušimu ir nedavimu ja 
užlaikymo.

Paklaustas, kam jis pali
ko pajūry tą laišką apie nu 
sižudymą, jis paaiškino 
kad tikrai norėjęs nusižudy
ti, bet jūrių vanduo tuo lai
ku buvęs nuslūgęs, tai neno
rėjęs į sėklą vandenį šokti.

Tunely sužeista 11 žmonių.
Tunely po Boylstono gat

ve pereitą subatą susikūlė 
du gatvėkariai ir 11 žmonių 
buvo visaip sužeista. Nelai
mė įvyko dėl to, kad City 
Point karo stiebas nušoko 
nuo vielos ir karas staiga 
sustojo. Ėjęs paskui jį kitas 
karas nespėjo laiku sustot ir 
įvyko kolizija. Ant City 
Point gatvėkario kondukto
rium buvo Jonas Urbonas.

Balsuotojų skaičius 
padidėjęs.

Paskutinėje registracijos 
dienoje užsirašiusių balsuoti 
piliečių skaičius Bostone 
buvo 273,000, arba 15,000 
daugiau negu 1928 m. rin
kimais. Naujų balsuotojų 
užsiregistravo apie 6,000.

majorą Curley dėl pakėlime 
taksų iki $35.00 ant tuks 
tančio. “Bostono Evening 
Transcript” sako, pakėlęs 
taksas, majoras teisinasi 
kad miesto išlaidos to rei 
kalauja. Bet kas gi tas išlai
das padaro, jeigu ne pats 
Curley? klausia laikraštis.

Municipalinio Researcl 
Bureau pirmininkas Warrer 
sako, kad majoras visai ne
sistengia taupyt žmonių pi
nigų. Politiški sėbrai esą ap 
dovanoti visokiais nereika
lingais “džiabais” ir ima 
aukštas algas, kad palaiky
tų majorą.

So. Bostone sudegė 2 žmo
nės; nukentėjo Ivoškų

šeimyna. ,
Anksti šio panedėlio ryt? 

South Bostone, po num. 
1514 Columblia road, užsi
degė namas, kurio apačioje 
gyveno lietuvių Ivoškų šei
myna, o viršuje gyveno žy
das Jacobs. Lietuviai spėjo 
iš ugnies pabėgti, nors visas 
ių turtelis sudegė: gi žydas 
Jacobs ir jo 11 metų vaikas 
žuvo liepsnose. Žydelka iš
šoko per langą nuo trečių 
ubu ir mirtinai susižeidė.

Mokyklų kambariai kaštuo- Automobilių katastrofa.
ja po $24,026. Ant Rjverway jr Brook-

Majoras Curley atidavė line avė. skersgatvio pereitą
vienam airišiui kontraktą nedėldienį į vyko baisi au- 
Dorchesterio high schoolei tomobilių katastrofa. Tūlas 
pastatyt, ir sutiko už tą mo- Keating pravažiavo pro rau- 
kyklą užmokėti $865,000. doną žiburį, kuomet kiti au- 
Mokykla turės 36 klasrui- tomobiliai jau buvo pradėję 
mius ir kožnas klasruimis šauti skersai. Viena mašina 
kaštuos po $24,026. Tokių jam taip smogė, kad jo auto- 
aukštų kainų už mokyklas mobilius nulėkė apie 10 pė- 
Bostono apylinkėj da niekas dų į šoną, nuvertė bokštą su 
nebuvo girdėjęs. Kuomet trafiko žiburiais ir kelia- 
statyba atpigo beveik per
pus, tai ponas majoras mo
ka da brangiau. Ar galima 
stebėtis, kad šįmet taksai 
pakilo po S4.00 ant tukstan-

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 REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

L1ETUVYS

OPTOM ET RISTAS

cio!

išAdv. Šalna sugrįžo 
Europos.

Pereitą nedėldienį jau 
parvažiavo iš Europos adv. 
A. Šalna. Jis dalyvavo tarp
tautiniame advokatų kong
rese Haagoje, o iš tenai per 
Vokietiją buvo nuvykęs ir 
Lietuvos pažiūrėti. Savo ke
lione jis labai patenkintas.

Taksos Bostone pakilo 
4 doleriais.

Bostono assesorių taryba 
paskelbė, kad šįmet taksos 
bus $35.50 už $1000, arba 
$4.00 daugiau negu buvo 
pereitais metais.

Ant B streeto, po num. 
42, pereitą nedėldienį vai
kai prinešė popierų į tuščią 
3 šeimynų namą ir uždegė. 
Ugnis padarė $3,000 blė-

Ant Summer streeto ‘pe
reitos subatos naktį vagys 
išplėšė odos prekių krautu
vę, išnešdami už $1000 viso
kių valyzų.

Pereitą sąvaitę Massa
chusetts valstijoj automobi
liai užmušė 16 žmonių.
MERGINOS. MOKINKITĖS TAISYT 

PLAUKUS.
Bukit neprigulmir.gos, mes iš.noki- 

nam piiną kursą į trumpą laiką. Ma
ža mokestis. Ateikit arba rašykit.

EINI—ACADE.MY
III Broadvray So. Boston. Mass.

tą kartų apsivertė ratais 
aukštyn. Iš jo liko tik ske
veldros. Važiavę juo šeši 
žmonės buvo išmėtyti po vi
są skverą, tačiau visi išliko 
gyvi, nors sunkiai sužeisti. 
Dabar visi jie guli miesto li
goninėj. Štai. ką reiškia ne
atsargus važiavimas.

Išmetė žmogų ir nuvažiavo 
jo automobiliu.

Maldene ties savo namais 
pereitą nedėldienį sėdėjo 
savo automobiliuje Clifford 
Smart. Tuo tarpu privažia
vo tenai ir sustojo sulūžu
sioj “skardinėj” 4 jauni vy
rai. Du iš jų išlipo, ištraukė 
Smartą iš jo automobiliaus, 
ir atsisėdę jo vieton nuva
žiavo. Du kiti banditai nu
važiavo paskui juos savo su- 
lužusiu automobilium.

Vaikai išplėšė iš ofiso 
$300.

Revolveriais apsiginklavę 
du vaikai pereitą sąvaitę į- 
nėjo Brightono skalbyklos 
ofisan, kur buvo tris jaunos 
mergaitės, liepė jom neju- 
dėt iš vietos, ir pasiėmę 
skardinę dėžę su pinigais 
pabėgo. Dėžėj buvo $300.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiančiu 
ūnigus j visas dalis svieto.

Įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati- 
skai ar per laišką.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

VALENT. PALTANAVIČIUT* 
912 E. Broadway, S. Boston, Maaa.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visus legalias doknmoataz 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 27SS

Namą: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas: Sa. IMS.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Joa Kapotu

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta: ”

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigkt Street,

SOUTH BOSTON.

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadvray, So. Boston.

' TeL Uaiversity >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Avė.,I
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
SS SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki L

Tei. So. Boston 26M. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

’ 251 BROADWAY. tarp C ir D st. 
• SO. BOSTON. MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopiertoejs. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Tickbor SL, So. Boston, 1
Tel. So. Boston 1396-M,

Liko tik drapanos ir bonka 
nuo munšaino.

L streeto maudyklėse, 
oasibaigus maudymosi va
landoms ir visiems išėjus iš 
namų, pereitą subatą vienoj 
šėpukėj pasiliko nežinia ke
no drapanos ir tuščia bonka 
nuo munšaino. Drapanos iš
buvo per visą naktį ir niekas 
jų neatėjo pasiimti. Todėl 
spėjama, kad žmogus, ku
riam jos prigulėjo, bus pri
gėręs.

Pereitą nedėldienį South 
Bostone ant First streeto už
sidegė medžio sandėlis. Ug
nis buvo tokia didelė, kad 
skambinta net 3 alarmai. 
Sudegė už $30,000 medžio.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aš’rias ir kroniškas ligas vyrų. moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aoarata ištyrimui viduriu ir plaučių litrų. Ekzaminuojaekraują, šlapu
mą, ir <>piaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos. •*

Ofiso valandos: 2—1 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BBOADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

ĮS1STE1GK1TE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS. PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

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

CARLSON BROS. TOOL & MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 3239

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smulkias pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimas 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina DOc.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugu skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. uš žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, neg 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 
253 BROADWAY,

SO. BOSTON,

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pataršau* 
ISO SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
•nd FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Avė,

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

4 f




