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Areštavo 1,200 
Mainerių.

Taylorville, III.— Perei- 
- ta savaite streikuoiantis 

____  maineriai čia minėjo Virde-
pop,E21,^s atstcjvas! Amerik0s 20,000,000

Meksikoje Prasidėjo 
Priešbažnytinis Vajus

IŠVYTAS.

Liaudis raginama nusikra
tyti visų tikybinių tradicijų.

“Keleivy” buvo rašyta, kad
Meksika ruošiasi išvyti po
piežiaus atstovą Leopoldą 
Ruiz y Flores. Dabar jis jau 
išvytas. Kuomet parlamento 
delegacija atėjo pas prezi
dentą Rodriguezą prašyti,

Armija.
Los Angeles “Daily News” 

rašo:
“Mes didžiuojamės Ame

rikoje, kad musų armija ta
po sumažinta iki 150,000 
vyrų. Bet ištikrųjų taip nėra. 
Musų armija yra didesnė 
kaip 20,000,000 galvų. Tai

, , .. armija bedarbių. Valdžia jakad jis ištremtų popiezm^ rždo ir duoda a;
atstovą, prezidentas atsake:istogę vienas tik Los Ange.

malonu matyti apskritys užlaiko dau-

Kun. Čižauskas Ne
stojo Teisman.

Policmanas Podolskis pri
pažintas nekaltu ir 

paleistas.
Skaitytojai jau žino apie 

tą skandalą, kuris Įvyko De
troito lietuvių klebonijoje. 
Kunigas Čižauskas pasis
kundė valdžiai, kad pclic- 
manas Podolskis, kuris ne- 

bcmbas. Paskui apsupo visą senai vedė jo parapijonką, 
minią ant kapinių ir arešta-; reikalaują iš io $10,000. Jau 
vo apie 1,200 žmonių, kurių $2,500 kunigas buvo jam 
didžiumą paskui paleido,

icija įtaisė 
į beveik antrą skerdynę. Be 
• jokios priežasties ji užpuo
lė susirinkusius darbininkus 

pradėjo mėtyt gazinesir

z/
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‘Man labai
šitokią parlamento demons
traciją. Ji da syki parodo re
voliucionierių draugiškumą. 
Mes einame pirmyn iš vieno.
Aš jau daviau įsakymą, kad 
popiežiaus agentas butų iš 
Meksikos išsiųstas.”

Arcivyskupas Flores buvo 
prikeltas 5 valandą ryto ir 
atgabentas vidaus reikalų 
ministerijos ofisan, kur jam 
liepta palaukti prieškamba
ry pakol bus įduotos ištrė
mimo popieros. Paskui ji nu
gabeno prie Jungtinių Vals
tijų sienos ir paleido.

Jo ištrėmimo daugiausia 
reikalavo vadovaujamas 
Meksikos laikraštis “EI Na- 
cional”. Jis davė visą eilę 
straipsnių iš Meksikos isto
rijos, parodydamas, kad Ro
mos katalikų kunigija vi
suomet buvo žmonių išnau
dotoja ir mulkintoją. Ji vi
suomet ėjo su dvarininkais, 
visuomet buvo reakcijos są
jungininkė, visuomet prog
reso ir mokslo atkakliausia 
priešininkė. 1857 metais 
Meksikos kunigai atkakliau
siai kovojo prieš konstituci
ją ir agitavo už karalių. Da- s- 
bar jie vėl kelia maišta prieš 
respublikos konstituciją.

Išvijus arcivyskupą Flo 
resą iš Meksikos ribų, par
lamento atstovas Maria Da- 
vila pasakė karštą kalbą 
reikalaudamas panaikinti 
krikštą ir kitas religines a- 
peigas, įvestas žmonių mul
kinimui. Jisai kreipėsi ir i 
šeimynų galvas, ragindamas 
juos prašalinti iš namų vi- 
us kunigų viešpatavimo pa

laikus. Sako, neleiskit savo 
moterų, vaikų ir tarnų į baž 
nyčias, neduokit kunigams 
nei cento aukų.

Kažin kas galerijoj susu 
ko: “Lai gyvuoja popie
žius!” “Išmest šitą popie
žiaus agentą laukan!” atšo 
vė daugybė balsų, ir policija 
tuojaus išvedė tūlą brostvi- 
ninką laukan.

Arcivyskupas Flores buvo 
Meksikoj gimęs ir augęs, bet 
kadangi jis ėjo popiežiaus 
atstovo pareigas, tai parla 
mentas nutarė, kad jisai ne
teko Meksikos pilietybės ir 
kaipo “kenksmingas sve
timšalis”, turi būt iš Meksi
kos išvytas.

giau kaip 130,000 bedarbių, 
kurie kaštuoja apie $35,- 
000,000 metams. Jeigu šita 
armija degintų paraką, nai- 
Kintų plieną, dėvėtų gražią 
uniformą, valgytų geresni 
maistą ir butų apkabinėta 
medaliais, mes turėtume tik
rai ‘gerus laikus’ Amerikoj.”

ŠVEDAI SEKSIĄ SOVIE 
TŲ PREKYBOS. 

PAVYZDI.
“Elta” praneša, k;:d Šve

dijos ministeris pirmininkas 
socialistas Hansonas žadąs 
atimti užsienio prekybą iš 
privatinių biznierių ir pave
rti ją valstybės monopoliui, 
taip kaip yra Sovietų Rusi 
joj, nes tik valstybei užsie
nio prekybą kontroliuojant 
gali būt importas subalan
suotas su eksportu.

MANDŽURIJOJ EINA DI 
DELI MŪŠIAI.

Tarp japonų ir kiniečių 
Mandžurijoj dabar eina 
žiaurios piovynės. Nuosto
liai iš abiejų pusių esą labai 
unkųs.

nes neturėjo kur padėti. 
Virdeno kasyklos skerdy

nę maineriai čia mini kas 
metai. Per tą skerdynę 1898 
metais kapitalistų milicija 
užmušė 20 mainerių, kurie 
mėgino sutverti pirmutinę 
uniją Illinojaus kasyklose.

FAŠISTAI FABRIKAVO 
AMERIKOS PASUS.

Neapoly, Italijoj, tapo su
sektas biuras, kur buvo kla- 
stuojami ir padirbinėjami 
Amerikos užsienio pasai. 
Užtikta prie darbo keliatas 
žmonių, kurie dirbo Ameri
kos valdžios antspaudas. 
Rasta taipgi 55 naujos pas- 
portams knygutės su padirb
tu Jungtinių Valstijų sekre
toriaus Stimsono parašu, ir 
30 senų pasportų, kuriuose 
buvo pakeičiami vardai ir 
datos.

BRAZILIJA ATPIRKS
REVOLIUCIONIERIŲ

PINIGUS.
Revoliucija Brazilijoj jau 

nuslopinta. Valdžia dabar 
paskelbė, kad ji priimsianti 
pilna verte visus pinigus, 
kuriuos revoliucionierių vy
riausybė buvo išleidus Sao 
Paulo valstijoj. Tų pinigų 
buvę išleista apie $14,000,- 
000 vertės.

ELIJOšIAUS BANKO
SKANDALAS DIDINAS

Chicagos lietuviai reikalau-dės paskolos, kai kurios 
ja to banko viršininkams į $75,000 ir daugiau.

Po

o. Yra daugybė ir kitokių 
prasižengimų, kuriems bū
tinai reikalingas grand jury 
tyrinėjimas.

Taigi gali būti, kad buvu
sieji Universal Banko virši- 

sfurorui prašymą, kad buvu-' n^n^ai turės da atsisėsti už 
šieji to banko viršininkai ■ Kaip rodos, stam-
butų atiduoti “grand džiu-

teismo.
Išrodo, kad sarišv su užsi- 

lariusiu Chicagoje pono E- 
lijošiaus banku gali kilti di
delis skandalas. Depozitorių 
komitetas jau padavė pro

reiKaltinamas yra ne vien 
tik p. Elijošius, bet ir visi 
buvusieji to banko direkto
riai.

Savo peticijoj prokurorui 
depozitorių komitetas nuro
do keliatą kriminališkų pra
sižengimų, būtent:

biausis to banko šulas buvo 
p. Elijošius, todėl jo vardu 
tas bankas ir buvo daugiau
sia žinomas tarp lietuvių.

IŠPLĖŠĖ BANKĄ IR PA 
BĖGO SU $15,000.

Pereitą subatą New Yor 
ke 5 banditai užpuolė Pub 
lic National Banką prie East 
169-tos gatvės, iššovė kelis 
kartus į orą, nugąsdino ž 
banko tarnautojus ir pagro 
bę $15,000 pinigų pabėgo.

davęs, bet kai policmanas 
atėjo atsiimti likusių $7,- 
500, jis buvo areštuotas. Iš
rodė, kad bus labai Įdomi 
byla, kad teisme turės pa
aiškėti visos smulkmenos, 
kodėl Podolskis tos sumos iš 
tėvelio” Čižausko reikala

vo.
Bet kai atėjo suimto polic

mano byla. kun. čižauskas 
atsisakė eit Į teismą. Proku
roras Fitzgerald paaiškino 
teismui, kad kunigas su po- 
licmanu susitaikęs ir nenorįs 
prieš jį stoti. Policmanas ta
po paleistas.

Kodėl kun. čižauskas ne
norėjo stoti veidas veidan 
prieš Podolskį ir prieš bu
vusią savo choristę Bukan- 
tytę, tai klausimas, kuri 
žmonės dabar gali rišti kaip 
tik nori.

KINIEČIAI PAVOGĖ IŠ 
JAPONŲ 6 ORLAIVIUS.

Į japonų aerodramą Muk
dene atvyko teplioriais per
sirengę 6 kiniečiai ir paaiš 
kino, kad jie esą atsiųsti or 
laivius numalevot. -Sargai 
juos įleido. Bet ne poilgam 
sargai pastebėjo, kad tie 
“teplioriai” susėdę Į orlai
vius pradėjo kilti aukštyn 
Japonų lakūnai puolė prie 
likusių orlaivių, norėdami 
vagilius vytis, bet likusieji 
orlaiviai buvo taip sugadin 
ti, kad japonai pakilti jais 
negalėjo. Kiniečiai su japo 
nų orlaiviais nulėkė.

Karaliukas Zogu Ne' 
drįso Žudyt Priešų.
Albanijoj, kurią dabar 

i valdo karalium apsiskelbęs 
diktatorius Zogu, buvo ne
senai nuteisti miriop 7 inte
ligentai. Tačiau karalpalai- 
kis nedrįso jų žudyt ir pe
reitą subatą pakeitė jų bau
sme amžinu kalėjimu.

Albanijoj, mat, įsigyve
nęs toks paprotys, kad ne
žiūrint kas žmogų nužudo— 
plėšikas ar valdžia—nužu
dytojo giminės tur žudytojui 
atkeršyt. Ir tas kerštas būti
nai reikalauja kraujo. Da
bartinis diktatorius Zogu y- 
ra jau užsitraukęs ant savo 
galvos daugiau kaip 80 to
kių “kraujo kerštų”. Vadi
nasi, jis yra jau tiek žmonių 
nužudęs ir kiekvieno jų gi
minės tyko ji užtai nudėti, 
r syki tik per plauką jis iš- 
iko gyvas. Tai buvo 1930 
metų vasario mėnesį, kuo
met jis nuvažiavo į Austriją 
palatrauti. Vienos mieste 
išeinant jam iš linksmybės 
namų jį tenai šovė. Bet vie
toj jį, kulipka užmušė jo 
adjutantą. Dabar Zogu slap
stosi, bijosi viešai pasirodyt, 
ir, matyt, jau nedrįsta dau
giau savo priešininkų žudyt.

Šitie 7 inteligentai, ku
riems jis dabar dovanojo 
gyvastį., buvo pasmerkti mi
riop už “sąmokslą prieš vals
tybę”. Ištikrųjų gi tas są
mokslas buvo ne prieš vals
tybę, bet prieš patį galvažu
dį Zogu. Kai šią vasarą ji
sai ruošėsi švęsti savo kara
liavimo 4 metų sukaktuves, 
buvo susektas sąmokslas nu
versti kruvinąjį jo sostą. Su
imta 49 inteligentai. Bet tei
smas atrado tik 14 kaltų ir 7 
jų nuteisė nužudyt. Zogu 
tačiau pabūgo “kraujo ker
što” ir žudyt jų nedrįso.

Montgomery Kalėjime 
Kruvinos Riaušės

New Yorko Riaušėse norėjoi^silau žti 500 

Sužeista 25 Žmonės.! ------
t. U V . XT V Zmogzudinga sargų ugnisPereitą subatą New Yor- 

ke įvyko kruvinos riaušės, 
kuriose 25 žmonės buvo su
žeisti ir daugiau kaip 20 a- 
reštuota. Keli šimtai komu
nistų įtaisė prieš teisėjo Au

vieną jų užmušė, 
sužeidė.

24

Pereitą nedėldienį Mont
gomery kalėjime, Alabamos 
valstijoj, įvyko sukilimas.

relio namus • demonstraciją mėgino iš-
ir pradėjo protestuoti, kam sdauzti - laisvę. Pasivaiks- 
jis nuteisė kalėjiman juod-,cl1?l1Jno me^’a vienas jų at' 
veidį bedarbį. Policija tuo- P^ėsė tvoros lentą ir išlindęs

kiton pusėn leidosi bėgti. 
Paskui pradėjo laužtis ir 
bėgti kiti. Sargai ėmė šau
dyt. Carl Singleton, 16 me- 

BEDARBIAI MOKYTO- | tų vaikėzas, kuris pirmutinis 
JAI STEIGIA KOLEGIJĄ ištižę, krito nuo sargų 

BETURČIAMS | ugnies negyvas. Šaudymui
Amerikos mokytojai ir prasidėjus, kai kurie pabūgo 

profesoriai, kurie negauna ’ ?r sustojo, bet kiti bėgo me- 
niekur darbo, nutarė įsteig-i 0 nepaisydami, 
ti beturčiams aukštesnę mo-1 Bešaudydami sargai su- 
kvklą. Vieta šitokiai moky- žeidė 24 kalinius. Pabėgu
siai parinkta Port Royal siems gaudyt buvo paleisti 
miestely, Virginijos valsti- policijos šunys. Visi buvo 
joj. Visa eilė geriausių pro- sugaudyti, išskirus tiktai 
fesorių pasižadėjo mokyto- Reubeną Pittmaną; 16 me- 
jauti be nustatytos algos, tik tų amžiaus plėšiką, kuriam 
už tiek, kiek mokykla ište- į Pasisekė pabėgti ir pasislėp- 
sės. Mokykla vadinsis “Port ti.

jaus demonstrantus užpuolė 
ir pradėjo mušti. Riaušės tę
sėsi apie 30 minučių.

Kalėjimas stovi už 20 my
lių nuo Montgomery miesto 

PATERSONE STRE1KUO- ir pabėgus iš jo nėr labai kur 
JA ŠILKO DARBININKAI, pasislėpti. Todėl beveik visi

Royal College.”

Paterson, N. J.—čia strei
kuoja apie 3,000 šilko audė
jų. Jie reikalauja 44 valan
dų darbo sąvaitės ir $20 al
gos į sąvaitę. Dabar mokes
tis buvo tokia, kad dirbda
mi ilgas valandas jie nega
lėjo daugiau padaryti, kaip 
$15 į sąvaitę.

PER STOGĄ ĮKRITO 
BAŽNYČION.

Brooklyne buvo toks atsi
tikimas. Prie šv. Mykolo Ro- 

1. Daugiau kaip metai at- mos katalikų bažnyčios vai- 
, tt • , « , w kai žaidė sviediniu ir nety

čia užmetė jį ant bažnyčios 
stogo. Vienas vaikų, Salva 
tore Cortes, užlipo ant stogo

gal Universal Bankas buvo 
jau “insolvent” ir direkto
riai žinojo, kad jis turės už
sidaryti, tačiau ėmė iš žmo
nių pinigus. • tą sviedinį nuimti. Stoge bu

2. Priimdami pinigus ir į vo langas. Salvatore įlūžo 
žinodami, kad bankas turės į per tą langą ir nukrito baž- 
žlugti, viršininkai apgaviki-į nyčion tarp 140 žmonių. Jis 
škai paslėpė savo turtus. užsimušė ant vietos.

3. Prieš pat banko užda-
•ymą tūli viršininkai ištrau
kė iš jo visus savo ir savo

PAVOGĖ $20,000.
Washingtone tapo apvog-

šeimynų pinigus, kuomet tas buvusis West Virginijos 
depozitoriams jie jau neiš-! gubernatorius E. R. Morgan, 
mokėdavo pinigų be prane- Sustojus jam tenai vienam 
šimo 60 dienų iš kalno. į viešbuty, kažin kas įnėjo į 
. 4. Prieš pat banko uždą- jo kambarį ir paėmė $20,- 
rymą buvo duodamos dide-įhoo.

AIRIAI IŠVIJO ANGLĮ 
JOS DARBIEČIŲ VADĄ

Šiaui ės Airijon buvo nu
vykęs bedarbiams kalbėti 
Anglijos kairiųjų darbiečių 
vadas Tom Mann. Jis daly
vavo užmuštų bedarbių lai 
dotuvėse ir nešė vieno jų 
karstą. Po to airių policija 
pareikalavo, kad jis iš Airi
jos tuojaus išvažiuotų ir nu
lydėjo jį į laivą, kuris plau
kė Anglijon. Policija sako. 
kad Anglijos komunistai 
mėgina suorganizuoti gene- 
ralį streiką kaipo protestu 
dėl policijos žiaurumo mal
šinant bedarbių demonstra
cijas pereitą sąvaitę. Mann 
yra skaitomas komunistu.

Turkijoj Nevalia 
Šaudyt į Mėnulį.

Per paskutinį mėnulio už
temimą Turkijoj buvo areš
tuota šimtai žmonių. Mat, 
prietaringi turkai tiki, kad 
meška nori mėnuli praryti 
ir dėl to jis temsta. Jeigu jos 
neužmušti, tai ji paskui pra
rys saulę ir bus pasaulio pa
baiga. Todėl kaip tik menu 
lis pradeda temti, 
šaudo i ji, norėdami užmu- 
šti tariamąją mešką. Šįmet 
toki šaudymą valdžia buvo 
uždraudus, bet kaimiečiai 
vistiek šaudė. Ir todėl poli
cija kelis šimtus jų areštavo.

VEDĖ 100 METŲ ATGAL.
Jugoslavijoj gyvena žmo

gus, kuris vedė 100 metų at
gal. Jis vadinasi Filipovič. 
Šiomis dienomis jisai su sa 
vo žmona minėjo savo su
tuoktuvių 100 metų sukak
tuves. Tame baliuje buvo 
100 jų vaikų, anūkų ir anų 
kų vaikų. Pats Filipovičius 
dabar turi 117 metų, o jo 
žmona — 115.

Per paskutinės audras E 
rie ežere, netoli Buffalo, N. 
Y., nuskendo prekių laivas. 
Su juo žuvo 4 žmonės.

FRANCUZIJOJ SUDUŽO 
TRAUKINYS.

Netoli Cerence stoties 
Francuzijoj pereitą nedėl
dienį sudužo traukinys. Sep 
tyni asmenys užmušti, 
sužeista.

pabėgusieji ir buvo sugau
dyti.

Ar bėgimas buvo iš kal
no suplanuotas, ar staiga 
įdiegtas, tikrai nežinia. Bet 
kaliniai laužėsi labai atkak
liai. Keliems pirmutiniems 
per tvorą išlindus ir jau sar
gams pradėjus šaudyt, keli 
šimtai kalinių supuolė prie 
didžiųjų vartų ir pradėjo 
urmu juos veržti. Bet kuo
met sargai sukoncentravo 
čia savo ugnį, kaliniai pra
dėjo bėgti atgal ir slapstytis. 

15 Prie vartų daugiausia jų ir 
buvo sužeista.

VIENOS DARBININKAI 
KOVOJA SU FAŠISTAIS

Pereitą nedėldienį Austri- 
ios sostinėj Vienoj įvyko 

. kruvinos riaušės. Buržuazi- 
turkai nė SpauHa sakosi “nežinan

ti” kaip tos riaušės prasidė
jusios. Darbininkų kvartale 
fašistai turėję demonstraci
ją ir ėję pvo “Darbininkų 
Kliubą”. Staiga pasigirdę 
šūviai. Buvę užmušti du fa-

cialdemokratus ir daužyt 
langus. Kai buvę Kliube 
darbininkai priėjo prie lan
gų, fašistai pradėjo į juos 
šaudyt iš lauko. Buvę aišku, 
kad tie patriotiški chuliga
nai atėjo susiorganizavę po
gromą daryt, kai kurie jų 
jau pradėjo laužtis į vidų. 
Tuomet “Šucbundas” ir pra-

COLLINSVILLĖJ STREI
KAS PASIBAIGĖ.

Collinsville, Mass.— Bea- 
ver Brook audinyčiose čia į 
18 mėnesių darbininkų al
gos buvo nukapotos 57 nuo
šimčius, vadinasi, daugiau 
kaip pusė. Dėl to 400 darbi
ninkų apskelbė streiką. Jie 
streikavo 2 sąvaitės. Dabar 
laikraščiai praneša, kad 
streikas pasibaigė, bet ko
kiomis sąlygomis, nesako.

LIEPSNOS PRARIJO DU 
MIESTELIU.

Oregono valstijoj miškų 
gaisrai apsupo ir sunaikino 
du miesteliu, Cochran ir 
Enright. Nuostoliai siekia 
$2,500,000. Be to, sudegė 

[vienas žmogus.

šistai ir vienas policmanas, dėjo į užpuolikus šaudyti, 
maršavęs su jais. Be to, 20 Į Už visą šitą įvykį “Arbeiter- 
fašistų buvę sužeista. Polici- i zeitung” kaltina reakcinin-
ja tada apsupusi “Darbinin
kų Kliubą” ir areštavusi te
nai socialdemokratų apsigy
nimo korpuso “šucbundo” 
45 narius. Be to, konfiska
vusi 70 šautuvų, ir daugybę

kų vadovaujamą policiją.

VOKIETIJOJ VIRŠ 5 MI
LIJONŲ BEDARBIŲ.
Berlyno žiniomis, rugsėjo 

pabaigoje Vokietijoj buvo 
revolverių. Po to dar 100, užregistruota 5,261,000 be- 
žmonių buvę suimta gatvėj, j darbių. Tai yra 100,000 dau- 
Taigi, nors “nežinia”, kas giau, negu pernai šiuo laiku 
riaušes pradėjo, bet vistiek (buvo.
išeina, kad kalti socialdemo-1 ---------------
kratai. LATVIJOJ SUTRUMPIN-

Tačiau visai kitokią isto
riją paduoda socialdemok
ratai. Jų organas “Arbeiter-

TAS KAREIVIAVIMO 
LAIKAS.

Latvija sutrumpino ka-
zeitung” tuojau išleido extra reiviavimo laiką. Pėstinin- 
laidą, kur pasakyta, kad gin- kams nustatyta 12 mėnesių 
kluota fašistų gauja atėjo tarnybos, o raiteliams, arti- 

ties “Darbininkų Kliubu”, leristams ir kitokiems —15 
fašistai pradėjo koliot so-^ mėnesių.

i
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To niekas nepeikia

ILLINOJAUS MAINERIAI PADARĖ Į 
DIDEIJ PROGRESĄ.

Cornell Universiteto Naujas Skyrius. BIMBINIO

Konstitucinė Konvencija 
Pasibaigė Spalių 8 dienų.

Progresyvių Mainerių Li
nijos konstitucinė konvenci
ja prasidėjo 3 spalių ir tę
sėsi iki 8 spalių. Konvenci
joj nebuvo jokių ginčų, jo
kio triukšmo, ir policijos ne
reikėjo šauktis, kaip būdavo 
U. M. W. konvencijose.

Prosresyvių Mainerių U- 
nijos konstitucija gerokai 
suvaržo unijos viršininkų 
galę. Viršininkai išbuvę vie
ną terminą, jeigu nebūna 
nominuoti i aukštesnį urėdą, 
turi pasitraukti iš savo vie
tų. Išdirbęs kokį laiką mai- 
nose, buvusis viršininkas vėl 
gali kandidatuoti į viršinin
kus.

Algas unijos viršininkams 
nuskyrė sekančiai: prezi
dento pagelbinmkui, unijos 
sekretoriui ir iždininkui po 
$1.700 metams, uto tarpu 
kai senoji U. M. W. unija 
moka tokiems viršininkams 
po $6,000 metams.

Visur, kur tik buvo seno
sios U. M. W. unijos skyriai, 
darbininkai buvo parduoda
mi bosams ir sutartys daro
mos ne sulyg, darbininkų rei
kalavimų, bet kaip padikta
vo Levvis su savo sėbrais.

Konstitucijoje gauta pra
nešimų iš Kanados mainerių 
ir iš Io\va valstijos, kad ir jie 
prisidės prie P. M. of A. uni
jos. Konvencijoje bi/vo to
kia opinija, kad į du metu 
naujoji unija bus priimta 
visų Amerikoje mainose dir
bančių darbininkų.

25 kompanijos jau 
pasirašė.

Pereitą sąvaitę St. Clair ir 
Madisono apskričių 25 kom
panijos. kurios prigulėjo 
prie kasyklų savininkų są
jungos, pasirašė sutartį su 
nau ja ja unija. Todėl apie 
40 mainų, kuriose dirba tarp 
4000 iki 6000 žmonių, tuo
jaus pradės dirbti po naujo
sios unijos vadovybe.

Peabody kasykla ir kelios 
kitos Taylorvillės apielinkė
je dirba su skebais: tas ka
syklas unijas darbininkai pi- 
kietuoja ir tenai būna susi
rėmimų su milicija. Bet grei
toje ateityje unijistai tikisi 
darbą tose kasyklose sulai
kyti arba operatoriai bus 
priversti pasirašyt sutartį su 
unija.

* C. Joseph.

Kituose miestuose lietu
viai irgi galėtų išreikalauti, 
kad miesto knygynuose butų 
lietuviškų knygų. Reikia tik 
dažnai nueiti knygynan ir 
prašyti lietuviškų knygų pa
siskaityt. Tuomet knygyno 
vedėjai pasirūpins jų įsigyti. 

Bitininkas L. Končius.

NASHUA, N. H.
Didelė depresija. Miesto 

knygyne lietuviškos knygos.
Atvežęs čionai medaus 

lietuvių ko-operacijos krau
tuvei ir kepyklai, apžiurė
jau ir įdomesnius šio miesto 
dalykus.

Išėjus ant Main gatvės, 
gaunasi prastas įspūdis. Vi
sur sienos aplipintos rėkian
čiais skelbimais, kad miesto 
kasai trūksta $35,958, todėl 
visi, kas dirba, yra ragina
mi aukauti. Gird k “Your 
day’s pay means someone’s 
shelter. Give a day’s pay to 
the community chest.”

Tik vienas dalykas man 
čia patiko, tai viešas miesto 
knygynas. Tai yra geriausia 
įtaisytas knygynas,kokį man 
teko matyt. Čia*yra ir lietu
viškų visokių knygų. Tai pa
rodo, kad lietuviai čia susi
pratę, nes' tik jiems reika
laujant tos knygos galėjo 
būt miesto nupirktos. Ir tai 
ne kokios pasakos, bet ge
riausi musų kalboje mokslo 
veikalai.

PITTSBURGH, PA.
Vilniaus užgrobimo sukak

tuvių paminėjimas.
Spalių 9 d. Pittsburgho 

lietuviai, Radio Kliubui va
dovaujant, minėjo Vilniaus 
užgriebimo 12 metų sukak
tuves ir kartu su viso pasau
lio lietuviais pareiškė prote
stą prieš lenkų smuitą iš
plėšiant mums sostinę. Mes 
pasiryžę kovoti už Vilniaus 
atvadavimą.

Dienos metu iš stoties K. 
Q. V. reguleris Lietuvių Ra
dio programas buvo pašvęs
tas Vilniaus užgrobimo su
kaktuvėms. S. Bakanas pa
sakė tinkamą prakalbą apie 
tą smurtą, Adomas Maceika 
vadovaujant Jono Vinausko 
Orkestrai gražiai sudainavo 
“Vilniaus Kalneliai”, Povi
las Dargis pasakė puikią 
kalbą, pažymėdamas, kad 
šioji diena yra lietuvių tau
tos liūdesio diena, o studijos 
vedėjas Mr. Cooper tą patį Į 
paaiškino angliškai.

Lietuvių Radio progra
mas dėl Vilniaus paminėji
mo buvo tikrai geras ir pa
darė gero įspūdžio radio 
klausytojams.

Vakare Lietuvių Piliečių 
svetainėje buvo surengtas 
muzikos programas, prakal
bos ir vakarienė. Publikos 
prisirinko pilna svetainė.

Programas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos Him
nais, griežiant p. Vaišno- 
riaus orkestrai. Muzikali 
programą pildė 4 Radio 
Kliubo orkestrcs, būtent: 
Vaišnoriaus, Pauliukonio, 
Vainausko ir Kalniečių. So
lo smuiku griežė p-lė Milda 
Liepiutė, pritariant pianu 
jos sesutei Roželei. Sesutės 
Rajauskaitės irgi gražiai 
pasirodė, viena smuiku, o 
antra prie piano.

Antanas Raudonis, jau
nuolis iš Braddock, Pa., gra
žiai paskambino bandžio. 
Dainininkė Marijona Lie
piutė—Milerienė gražiai su
dainavo pora M. Petrausko 
dainų, o sesutės Vinienė ir 
Paukštienė duetą.

Kalbėję Povilas Dargis, 
kuris pabriežė šių sukaktu
vių reikšmę, paaiškindamas 
kaip Vilnius buvo prarastas 
ir kaip mes jį galim atgauti. 
Nu6 ukrainiečių kalbėjo 
kun. Dannis, angliškai. Jis 
savo kalboje pabrėžė, kad 
ukrainiečių ir lietuvių rei
kalai yra bendri. Lietuviai 
yra laimingi, kad turi jau 
nepriklausomą save šalį, tik 
da turi atvaduoti savo sosti
nę Vilnių: ukrainiečiai da 
neturi savo nepriklausomos 
šalies, bet kovoja už ją. To
je kovoje Ukrainai gali pa
dėti lietuviams atgauti Vil
nių. o lietuviai gali pagelbė
ti ukrainams iškovoti ne
priklausomybę. Vadinas, 
lietuvių ir ukrainų yra ben
dri reikalai ir bendras prie
šas — lenkų militarizmas, 
kuris lygiai smaugia lietu
vius ir ukrainus.

Pittsburgho miesto majo
ro atstovas irgi kalbėjo. Jis 
pareiškė majoro simpatijas 
lietuvių kovai dėl atvadavr- 
mo Vilniaus. Allegheny ap

skričio šerifas Goldmayer ir

šitie triobesiai buvo pastatyti šią vasarą prie 
Cornell L’universiteto naujam teisių skyri į. 
terptas paveikslėlis parodo Myroną Taylorą. ku
ris davė tam skyriui pastatyt $1,500,000.

1 •'■em'.'*.

gi pasakė keletą kompli-'.. 
mentų lietuviams, kad mes 
esą netik geri lietuviai, bet į 
geri ir Amerikos piliečiai:! 
lietuviai turį mažiausi nuo-1 
šimtį prasižengimų.

Programai pasibaigus, a- 
pie 11 valandą visa publika, bim0 
buvo pakviesta pne skanios Uo«k!>i ,ph(. 
vakarienės, ir tuomi vii
niaus
čiojimas pasibaigė.

CHICAGO. ILL.

Vilniaus užgrobimo 
paminėjimas.

Spalių 9 d. Lietuvių Audi
torijoj buvo surengtas kon
certas su prakalbom ir šo
kiais paminėjimui Vilniaus 

kuri ir iki šiol

pasigenda ir džiaugiasi nu
sikratę bėdą. Jau jiedu pa
darė legalius žingsnius ir 
jeigu moterys sugrįžtų, tai 
parodytų joms duris.

A. Y—ka.

lenkai tebegloboia.
1111 -L “'Į Diena buvo lietinga, bet T 

paminėjimo apvaiks- j publikos alsilankė s daug.
Programą surengė būrelis 

Vakarienės surengimui! pažangiųjų lietuvių visuo-
daugiausiai pasidarbavo 
Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubo darbuotojas Jonas 
Katkus.

Korespondentas.

CHICAGO, ILL.

Daktarų sveikatos są vaite; 
Paskaitos ir paveikslai.

Chicagos lietuviai medici
nos ir dentisterijos dakta
rai, minėdami 20-ties nietų 
jų draugijos gyvavimo su- perskaitė, 
kaktuves, suruošė keturių 
dienų nemokamas paskaitas 
apie sveikatą. Pirmoji pa
skaita įvyko spalių 4 dieną 
mišriai publikai, Lietuvių 

Auditorijoje. Kadangi pa
sirodė, jog publika skaitlin
gai lankosi į paskaitas, tai

menės darbuotojų, koope
ruojant su dienraščiu “Nau
jienomis’’.

Tvarką vedė d. A. žy- 
montas. Pirmas kalbėtojas, 
Dr. A. L. Graičunas, tiksliai 
nupasakojo, kaip Vilnius 
buvo prarastas, ir ar yra 
vilties kada nors jį atgauti. 
Po Dr. Graičuno buvo per
statytas nesenai grįžęs iš 
Lietuvos Dr. C. Kasputis, 
kuris savo prakalbą iš rašto 

Paskui sekė 
koncertinė programo dalis.

KOMUNIZMO
“REVOLIUCIONIERIAI

MONTREAL, KANADA.
Lietuvių bažnyčioj 

jomarkas.
šiais metais čia atsirado

NORVVOOD, MASS.

Užėjus ekonominei de
presijai, vietos staravierių 
kontroliuojamas choras irgi 
finansiniai susmuko. Per 13 
metų chorą mokytojavęs lat
vis Sugar iš Roxbury gavo 
saktį, nes nebėra iš ko mo
kėti už lekcijas; iždas liko 
taip sausas, kaip Sacharos 
tyrai. Dabar chorą vadovaus 
Sarapienės duktė, kuri šią 
vasarą baigė Worcestery 
bimbinio “universiteto” kur
sus.

Spalių 9 dieną vietos ko
munistai pajuokimui sociali
stų statė veikaliuką “Suiro 
Tėvelio Nervai”. Pora ko
munistų, pasivadinę “sočia 
listais”, pabučiavo kunigo 
didelį medinį kryžių ir pri
siekė būti ištikimais bažny
čiai ir kapitalizmui. Bet 
prirodykit, bimbiniai, fak
tais, kada ir kur socialistai 
yra prisiekę būti ištikimais 
kunigijai bei kapitalistams? 
Juk tai yra gry nas melas! A 
nais metais Sovietų Sąjun
gos komisaras Čičerinaslabai daug bedarbių. Ypač . .

daug yra lietuvių, kurie ne- Kaune uliavojo su kunigu
turi nei ko valgyti, nei kur 
gyventi. Niekur negalėdami 
gauti pagelbos, jie kreipiasi 
pas lietuvių kun. Bobiną, 
kuriam yra pavesta šelpti 
savo tautos bedarbius. Bet 
kun. Bobinas jaučiasi kaip 
caras. Atėjęs bedarbis pa
šalpos prašyti būna išegza
minuotas, ir jei jis nepara- 
pijonas, tai bus išjuoktas ir 
pašalpos negaus.

Negalėdami gauti pašal
pos, kai kurie bedarbiai 
pradėjo tartis neleisti vaikų

Gražiai sudainavo sekantis > į lietuvių mokyklą. Išgirdęs 
solistai: S. Rimkus, p-lė Pa-1 tai kun. Bobinas persigan- 
kevičiutė. Fr. Jakavičius ir do, kad ištautėję bedarbių

“Pirmyn” choro kvartetas. 
Taipgi porą numerių išpil
dė rusų šokėjų kliubo nariai.

go

Rainiu ir gėrė vyną vienas 
kitam į sveikatą. Vienok 
tam “nuoširdžiam” proleta
rų užtarytojui čičerinui ne
atėjo nei į galvą nueiti ir ap
lankyti “draugus” komunis
tus, kurie kankinosi Kauno 
katorgos kalėjime, tų pačių 
kunigų valdžios uždaryti. 
Jam su mužikais buvo per
prasta. O kaip yra su tais 
karštais komunistais, Zaru- 
ba ir Gasparu, kurie dabar 
vaidino “socialistus” kaipo 
kapitalizmui parsidavusius? 
Apie 4 mėnesiai tam atgal, 
toj dirbutvėj, kur jie dirba

_ ___  ______ (Nonvood, Mass.) vienam
vaikai nebus jo parapijonys departamente tapo jiumuš-
įr nebegalės juos už nosies 
vedžioti. Todėl bažnyčioje 

pamokslą pasakė, kad

kaušą to vandens, ir tuojaus 
išgydavo nuo prancų. “Nar
zano” išgėręs gali peršokt 
per aukščiausią tvorą, (žiū
rėk “Laisvės” nr. 208, 209, 
ir 234).

Bet kodėl to “stebuklin- 
vandens neatsigeria to

kie “revoliucionieriai,”kaip 
Zaruba ir Gasparas? Gal 
tuomet jiems nedrebėtų taip 
kinkos, kuomet reikia į 
streiką eiti. Socialistus pa
juokti, žinoma, nesunku. 
Kvailys visada iš kitų juo
kiasi. Bet pačiam ką nors 
nuveikti, tai jau reikia ne 
durniaus.

Man rodos, kad vieton 
šmeižti socialistus, komuni
stai turėtų apsivalyt patys. 
Jie turėtų pasmerkti kad ir 
tokio “stebuklingo” vande
nėlio piršimą darbininkams. 
Juk tai tikras žmonių mulki
nimas. Išgerk, mat, “Narza- 
no”— ir tu pasveiksi nuo 
visokių ligų. Šalin visas me
dicinos mokslas ir daktarai. 
Rusijos vanduo daro stebu
klus. Bet kažin, kodėl Leni
nas nesigydė tuo vandeniu, 
jei jis toks “pamačlyvas?”

Mūsiškių komunistų or
ganizatorius Jonas Grybas, 
matyt,irgi nelabai tiki “Nar- 
zano” galybei. Kai jo žmona 
susirgo, tai jis nuvežė ją li
goninėn, kad buržujai dak
tarai padarytų operaciją. To 
“stebuklingo” vandenėlio iš 
“Laisvės” sklado jis jai ne
siūlė.

Aišku, kad komunistai 
tam vandeniui netiki, o bet 
gi kitiems jį siūlo. Ar tai nė
ra žmonių mulkinimas?

Taigi, vyrai, ne socialistus 
šmeižkit, bet geriau susi- 
tvarkykit savo kromelį. 
Liaukitės humbugais darbi
ninkus mulkinę.

Pilietis.tos algos ant syk $7.50 są- 
vaitei. Unija tuomet šaukė 
mitingus ir svarstė, eiti į 
streiką ar ne, tuom tarpu 

revoliucio
nieriai tupėjo kaip žiurkės 
po šluota, ypač Zaruba 
vengdavo unijos mitingų. 
Pagaliaus unija nutarė eit į 
streiką. Zaruba su Gasparu 
atsisakė streikuot, aiškinda
miesi, buk neteksią darbo 
ant visados. Tai ve, kokie 
bimbinio komunizmo “revo-

, , ..... ... Po pertraukos kalbėjo drg.; Pe\ . .
buvo pasamdyta didžioji p cHo-sUtic; “Vairiem" re- neduos nei vienam parapijo- . .
Auditorijos svetainė, nes į i faktorius Jis kalbėjo trum- nu^ al‘ lietuviui mirti badu. musŲ bimbiniai 
mažąją svetainę nesutilpo. „aj bet "aiškiai ir tvirtais Liepė susirinkti visiems be-
Kitos paskaitos buvo laiky- prirodymais darbiams. Po pamaldų susi-
ta didžiojoj salėj. p Programą užbaigiant pa- rinko 44 bedarbiai. Jfe bu-

Viena vakarą, spalių 6 sirodė didelis Chicagos Lie- vo labai Įniršę ant kunigo.
ieną, nuėjau ir as j paskai- tuvių Chorai Fiimvn. bu-, • bedarbius baž-

.as. Tą vakara paskaitos bu- dainavo Lietuvos himną, r .. . .
vo skirtos vien vyrams. Te- dar «eną da.nelę n užbaigė , . pasikė: “Štai,
ma ouvo apie lytines ligas ir su da na Eiu pabart .. mes, &inkta/komitetas. Aš

Pittsburgh, Pa. —Spalių 
7 d. čionai mirė Fabijonas 
Šavinis, sukakęs vos 39 me
tų, 10 d. spalių tapo palaido
tas ant šv. Kazimiero para
pijos kapų. Velionis paliko 
žmoną, dukterį ir apie 8 me
tų sūnų. Pittsburgh iečiams 
jis buvo gerai žinomas kai
po paklusnus muzikantas, 
nes tankiai grodavo vestuvė-

be Vilniaus nenurimsim 
Šokiai tęsėsi iki vidurnak

čio. Abelnas parengimo į- 
spudis buvo labai geras.

Korespondentas.

kaip jų apsisaugoti. Prie to 
buvo ir krutami paveikslai, 
kuriuos rodė ir aiškino Dr.
Dundulis.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
Dr. Kulis. Jo kalba buvo 
nuobodi ir veik nieko nebu
vo galima girdėti ką jis aiš
kino; bumbėjo sau po nose.
Publikoj girdėjosi šukavi
mai “garsiau kalbėk.” Klau
sytojams buvo nepakenčia
ma “kankinė” matant patį 
kalbėtoją . besikankinant..
Tvarkos irgi nebuvo. Pa
veikslus, rodant, mat, reikė
jo šviesas gesinti ir vėl jas 
uždegti, o dženitorius ka
žin kur pražuvo. Dr. Grai
čiunas jieško bėgiodamas
dženitoriaus, ’ o pilna salė jama, kad nuvažiavo į Broo
publikos nerimauja, juokia
si.

Pirmininkavo Dr. Grai
čiunas, daktarų draugijos 
sekretorius.

Po Kulio kalbėjo Dr. Ju
ška. Jis jau geriau ir aiškiau 
kalbėjo. Po jo dentistas Juo
zaitis aiškino apie vaikų 
dantis ir kokiu maistu vai
kai turėtų būti maitinami, 
kad gerus dantis turėtų. Po 
Dr. Juozaičio kalbėjo Dr. K. 
C. Kliauga, dentistas, ir Dr. 
Naryauckas, medikas.

Publikos buvo pilna salė 
ir balkonas,

PABĖGO DVI MOTERIS.

Gardner, Mass. — Pas
mus sparčiai “progresuoja"

nuo šios dienos neturiu nie
ko.”

Komiteto sąstatas toks: J. 
Kelninskas pasivadino pir
mininku, A. Vaškelis rašti
ninku, gi I. Arlauskas nariu.

Komitetas pradėjo dalyti 
pašalpą. Pirmininkas Kel- 
ininskas tuojaus išbarė be
darbius, kad nesusirandamoterys. Dvi jaunos mote 

rys, abi draugės, 4 metai že-'darbo, 
notos, paliko savo vyrus ir Kilo toks sumišimas, kad 
išdūmė nežinia kur. A. praeiviai ėmė žiūrėti, kas 
B—nė išsivežė du sūnūs, o čia pasidarė. Tūli manė, kad 
St. Sink—nė išsivežė dvi vyskupas pamokslą sako. O 
dukteris. Išėjus vyrams į tuo tarpu kun. Bobino pas- 
darbą tuodvi kūmutės susi- tatyti klapčiai bažnyčioj da- 
rinko visus geriausius daik- lyjo pašalpą, 
tus, išsiėmė iš bankų pinigus Kiti kunigai prasimano 
ir išrūko savais keliais. Spė- “stebuklus” patraukimui

žmonių prie bažnyčios, o 
klyną, nes vienas geras Ma- musų jegamastis Įtaisė baž- 
kalaukos frentas iš Brookly- nyčioj iomarką pašalpai da
no parašė, kad jis matė jie- linti. Vadinasi, nori pašal- 
dvi romansuojant su prezi- pos. tai eik jo bažnyčion, 
dentu Storlūpiu fašistinėje Sako, dabar jau kas nedėl- 
meškučių tautvietėj. Jeigu dienis pašalpa bus dalinama 
laikraščiai neprasimano, tai bažnyčioj tuoj po pamaldų. 
Storlūpis pateko net bėdon. Kurie pašalpos negauna, tie 
o ponas Varlaitis iš to strio- ėkia, su komitetu barasi — 
ko krimstelėjo į pirštą. R- tikras jomarkas Dievo na- 
nė jau pirmiau du mene- muose. Bedarbis.
siu svečiavosi Brooklyne ir ------------------------------ -------
pargrįžus į GardnerĮ visiems
gyrėsi, kad Brooklyne sma
gu gyventi, nes yra daug 
gražių senbernių, o Storalū
pio meškučių užeigoj, tai
tikras “rojus” Bet jų

liucionieriai". Ir jie da turi baliuose ir p.kn.kuose, 
drąsos socialistus išjuokti! Laidotuvėse dalyvavo skait- 
Tuo kryžiaus pabučiavimu b"gas būrys lietuvių, 
bimbiniai parode ne sociali
stus, bet save.

Šmeižti socialistus ir užsi
darius lietuviškoj salėj

Spalių 23 d. Pittsburghe 
lankysis Darius ir Girėnas 
su savo lėktuvu. Tai bus 
taip vadinama lietuvių avia- 

ro-iCijos diena. Rengia didžiau- 
dyt kapitalistams špygą, taigos Pittsburgho lietuviu 
komunistai drąsuoliai. Bet draugijos. Lietuviai kviečia- 
kai reikia stoti prieš kapita- mį dalyvauti.
listus į kovą, tai jie nusigą
sta kaip zuikiai.

Socialistai šitaip nedaro.
“Laisvė” talpina ilgiau

sius straipsnius, reklamuo-

J. Virbickas.

AR ESATE NERANGUS— 
PAVARGĘS?

NUGA-TONE yra gydytojaus pre- 
, z, . , , „v-. .. skripcija prirengta atgaivinti, sutvir-dama stebuklingą Rusijos tinti jusų abeiną fizinį stovį, nuga- 
vandenėli. Briedžiui beveik tone stimuliuoja apetitą. Jus jausi-

. . . “ „ . _ tęs tvirtesniu; genaus galėsite mie-visai jau nušautam uzgerus got;
“Narzano” vandens, tuoj . Ę'.kite Pas saY° vaistininką ir nusi-
SUgl'ĮŽO SpekOS ir Jis pabėgo ris kainuos jums tik vieną dolerį. Pri- 
nuo medžiotoju. Rusu caro imkite tabietkas per dvidešimts

* j dienų, ir jeigru jus busite neuz$ranė-
OflCienai tik užgerdavo dintas. jusų pinigai bus grąžinami.

Dėl 7 litų skolos Palemo
no plytryčioj susimušė 2 j 
darbininkai. Filipavičius 
smogė kastuvu Tamošiūnui 
galvon, o Tamošiūnas davė 

vvraij Filipavičiui peiliu į pašonę’
Korespondentas.' pabėgusių savo moterų ne-i ir nudūrė jį ant vietos.

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išparduoda knygas ui pusę kai* 
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

E&lio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį Žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už........................................... $.75c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už .............................................................. $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už........... $4 00

“Aušros" Knygyne vra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už puse kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigamyčios. ir t.t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago* IU.

^oooooooom---------------
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SKANDALINGI GANDAI 
APIE LIETUVOS DIPLO

MATUS.
Užsienio spaudoje pasiro

dė skandalingu gandų apie 
Lietuvos atstovybes kitose 
valstybėse. Vokiečių dien
raštis “Vossische Zeitung” 
paskelbė, kad ponas Sidzi
kauskas, kuri Kauno tauti
ninkai anądien ant rankų 
nešiojo kaipo “Haagos by
los laimėtoją,” atstovauda
mas Smetonos valdžią pa
vogęs Berlyne “apie šimtą 
tūkstančių markių”, kurios 
buvusios suaukautos labda
ringiems tikslams. O kitas 
Lietuvos diplomatas, Jurgis 
Baltušaitis, yra kaltinamas 
šmugeliu.

Apie tai praneša iš Ber
lyno “Naujienų” korespon
dentas V. K—kas. Jis sako:

“Nepersenai dar skaitančio
ji ir mąstančioji lietuviškoji 
visuomenė piktinosi iškilusiom 
aikštėn Įžymaus, ordinais ap
karstyto smetonininko Sko- 
rupskio užsieniu politikos ‘idė
jom’. Čia buvo paryškėjęs tas 
šmugelis, kuri Lietuvos tauti
ninkai daro su ilgamečio ginčo 
objektu Vilniumi. Buvo paaiš- 
kėjęs prisidėjimas prie to šmu
gelio daugelio įžymių smetoni
nių valstybininkų, diplomatų 
ir net paties ‘tautos vado’ — 
Smetonos. Tautininkų spauda 
tylėjo ir ją atverti bumą bei 
aiškintis teprivertė užsienio 
lietuvių spaudos protestas, 
perimtas vėliau ir opozicinės 
spaudos Lietuvoj.

“Dabar Lietuvos spauda vėl 
tyli. Tautininkai—iš konfūzo, 
pažangioji spauda, matyti, dėl 
cenzūros apinasrio. O daly
kas skandalingas. Jis vertas 
aštrios kritikos ir plačių išva
dų. Čia eina apie vieną sme
toninių šulų, įžymų Lietuvos 
diplomatą, savo laiku triumfa
vusi Lietuvoj ‘Haagos laimėto
ją’. Ponas Sidzikauskas, buvęs 
Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
(dabar Londone) iš daugelio 
pusių kaltinamas nešlovingu. 
nešvariu. Lietuvos vardą že
minančiu bizniu, kuriuo jis per 
metų eilę užsiiminėjęs, atsto
vaudamas Lietuvos kraštą Vo
kietijoj.

“Gandai apie tai pradėjo ei
ti jau senai. Už Lietuvos cen
zūros ribų einančios spaudos 
p. Sidzikauskui buvo visai kon
krečiai nurodoma Į daromus 
jam korupcingumo priekaiš
tus. Bet nė jis, nė Lietuvos 
valdžia iki šiol i tai nereaga
vo. Reikia manyti todėl, kad 
viena, Lietuvoje už Sidzikau
ską kalnu stovėjo visa valdan
čioji smetoninė kamarilė, suriš
ta su juo tampriais politiniais 
ryšiais; o Vokietijoj, kur jo 
nusikaltimai nebuvo nežinomi, 
jis neliesta dėl to. kad iki Ha
agos teismo dėl Klaipėdos jisai 
buvo laikomas dideliu vokie
čių draugu. Tiesa, vienas bul
varinis vokiečių laikraštukas 
1931 m. pradžioj pagrasino p. 
Sidzikauskui iškelsiąs aikštėn 
jo privatini gyvenimą, jeigu— 
Tas ‘jeigu’ matyt buvo tinka
mai suprastas ir šantažistinis 
laikraštukas nutilo.”

Dabar gi kaltinimą p. Si
dzikauskui metė jau “Vos
sische Zeitung”, žymus vo
kiečių spaudos organas, su 
kuriuo rimtai skaitosi ir už
sieniai. Tarp kitako šitas 
laikraštis, kaip ji cituoja V. 
K—kas, rašo taip:

“Kaune klausiama, kur din
go gana stambios sumos pini
gų. kuriuos per keletą metų 
asmeniškai priiminėjo nuo Lie
tuvos konsulų Vokietijoje Si
dzikauskas. kad jie butų suvar
toti labdarybės tikslams. Yra 
priimta, kad stambus pirkliai, 
būdami paskiriami konsulais, 
duodą aukų labdarybės reika

lams. Ponui Sidzikauskui Lie
tuvos konsulų sudėtos didokos 
pinigų sumos—kalbama, apie 
šimtas tūkstančių markių—lie
tuviams studentams, kultūri
nėms organizacijoms remti ar 
kitokiems šelpimo tikslams. A- 
pie tų pinigų gavimą p. pasiun
tinys savo vyriausybei nieko 
nėra pranešęs.

“Kuomet po tokių gandų i 
p. Sidzikauską nukrypo tarp
tautinis dėmesys, viešai prade
dama stebėtis ir tuo, kad Si
dzikauskas. pradžioj neturėda
mas jokio stambesno privatinio 
turto (jis buvo liaudies moky
toju), nežiūrint savo ne per
daug didelio atlyginimo, tapo 
keleto namų savininku Berly
ne. Tam pat sąryšy eina kalbos 
ir apie to pasiuntinio santykius 
su vienu buvusiuoju Sovietų 
kurjeriu, kuris ‘diplomatinio 
bagažo' pavidale varė platų 
auksinių daiktų ir kitokių ver- 
tenybių • ‘eksportą’ iš Sovietų 
Rusijos.”

“Vossische Zeitung” yra 
skaitomas ir Lietuvoje. Tau
tininkų “Lietuvos Aidas” vi
suomet tą laikraštį cituoja, 
kai jis parašo ką nors prie
lankaus tautininkams.Bet a- 
pie šitą skandalą Lietuvos 
laikraščiuose nėra nei žo
džio. Ir “Elta”, kuri kiekvie
ną neprielankią Lietuvai ži
nutę visuomet stengiasi kuo 
greičiausia užginčyt, dabar 
tyli kaip nebylė.

Tik vienas “Žydų Balsas” 
Kaune Įdėjo trumpą žinutę, 
kad prokuratūra esanti “su
sidomėjusi vieno žymaus as
mens gyvenimu Berlyne”, ir 
kad prof. Leonas busiąs pa
siųstas tenai dalykus ištirti. 
Gi atėjusios dabar “Lietu
vos “Žinios” jau praneša, 
kad “prof. P. Leonas vienos 
bylos reikalais išvyko Ber 
lvnan.” Tačiau kokia ta “bv-w •>
la” ir koks tas “žymus as
muo”, aiškiai nepasako nei 
vienas, nei kitas. Pasakyti 
neleidžia, matyt, “tautiš
kos” cenzūros apynasris.

Bet kuomet savo spaudai 
burna uždaryta, tuomet pla
čiai kalba užsienio spauda 
Sidzikauskui yra prikišama 
ir daugiau negražių darbe
lių. Yra sakoma, kad jisai 
padėdavęs J. Baltrušaičiui, 
Lietuvos diplomatui Mas
kvoje, varyti šmugeli So
vietų červoncais. Jisai su
plikdavęs vakarų Europoje 
bolševikų červoncus po 12- 
20 litų ir siųsdavo juos kaip 
diplomatinį bagažą” Į Lie

tuvos pasiuntinybę Maskvo
je, kur p. Baltrušaitis par 
davinėdavęs juos po 52 litu 
Prie šito biznio buvę prisi 
dėję ir kai kurie “tautos va
dai” K&une. Bet bolševikai 
šitą šmugeli sugavę. Taip 
rašo nelegaliuose savo leidi
niuose Lietuvos kunigų or
ganizacija “K. A. K.” (“Ka
talikų Akcijos Komitetas.”)

Ar visa tai tiesa, mes tik
rai nežinome. Bet visgi yra 
faktas, kad p. J. Baltrušai
tis buvo atšauktas iš Mask
vos ir padavė rezignaciją. 
Viešai buvo aiškinama, kad 
jis rezignavęs dėl silpnos 
sveikatos. Bet išrodo, kad 
tikroji rezignacijos priežas
tis buvo ne “silpna sveika
ta”, o “diplomatinis baga
žas” su červoncais.

Šiaip ar taip, tokie gandai 
labai žemina Lietuvos vardą 
ir daro gėdą visiems lietu
viams.

Bet pakol Lietuvoje vieš
pataus diktatūra ir bus pa
žabota spauda, valdininkų 
šunybėms galo nebus. Ir 
berlynietis V. K—kas paste
bi, kad —

“Sidzikausko negalima kal
tinti daugiau, nekaip kitų auk
štų Lietuvos valdininkų ir ‘va-

dų’. kurie mažne visi per trum
pą laiką sugebėjo pavydėtinai 
gerai materiališkai apsirūpin
ti. Sidzikauskas, kaip ir eilė ki
tų dabartinių Lietuvos aukštų 
‘patriotų', yra aktingas fašis
tinio perversmo dalyvis. Žino
mas pulk. Skorupskis vadina jį; 
artimu savo ir Smetonos drau
gu.”

Ir baigdamas savo straip
sni “Naujienų” korespon
dentas teisingai pastebi, 
jog—

“Kylantis dabar apie Sidzi
kauską tarptautinio mąsto 
skandalas Lietuvos visuomenei 
dar kartą primygtinai turės pa
rodyti. kas ją dabar valdo ir 
kas ją po užsienius atstovau
ja.”

PRADĖJO KURTIS LAIS
VOS KAPINĖS.

Pastaruoju laiku Lietuvo- 
e ėmė reikštis naujas judė- 
imas — laisvų kapinių stei

gimas.
Jau keliuose miesteliuose 

tokios kapinės yra Įkurtos ir 
aikraščiai praneša, kad jų 
teigiama vis daugiau.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas rašo, kad dabar
tiniu laiku sumanyta tokias 
tapines Įsitaisyti Žemalės a- 
pylinkėje. Mažeikių apskri- 
y. Sako:

“šioje apylinkėje daugybė 
ūkininkų ir šiaip žmonių yra 
labai susirūpinę laisvų kapinių 
steigimu. Ūkininkas Kimtys 
duoda nemokamai nemažą že
mės sklypą ir net žada aptver
ti tvorą, šis žemės sklypas yra 
labai gražioje vietoje, prie 
Varduvos upės kranto, žemė 
sausa, aplinkui apaugusi me
džiais.

“Laisvų kapinių arti nėra. I LIETUVOJ ESĄ NEMA- 
Artimiausios yra Plungėj, už' Ž1AU KAIP 15,000 
40 kilometrų. Todėl < kapi-į BEPROČIŲ,
nių steigimas jts sveik n:inasJ Gydytojas §_ys “Lietu- 
Jomis naudosis net.k yog žinjose” kelįa labai opų
apylinkės gyventojai. uip |ęjausįm^—į.^ daryt su pro-
pi.j.,ir I?e?avo’ Sed<s' 'lak!U’' to ligoniais, kurie dabar ba- 
židikų. t knnu. Mažėt. ių ir gtog. be jokios

globos ir priežiūros?Tirkšlių.
“Visų šitų apylinkių i.kinin- 

kai žada padėti netik darbu, 
bet ir pinigine parai;

“Greitu laiku man... su
šaukti visų išvardintu avy! 
kių ūkininkus ir imtis darbo.; 
Tam darbui pritarim 
visur.“

Bepročius jisai vadina 
švelniu vardu, “psichiniais 
ligoniais”, ir sako, kad da- 

u'į bartiniu laiku Lietuvoje jų 
' esą nemažiau kaip 15,000.

Jis rašo:
“Musų krašte beveik visi 

psichiniai ligoniai gyvena svei
kųjų tarpe. Man buvo įdomu 
žinoti, kiek psichinių ligonių 
Lietuvoje yra ir kaip jie gyve
na?

“Šiuo tikslu pereitais me
tais aš apvažiavau Rokiškio 
apskrity 3 valsčius (tame skai
čiuj ir Rokiškio miestą) su 28,- 
000 gyventojų ir radau 200 li
gonių; šiais metais Telšių aps 

tiek Įsivyravus, kad numiru- apvažiavau 2 valsčius su 21.-

Ištikrųjų, tai yra labai' 
džiuginantis reiškinys ne 
dėl to, žinoma, kad numirė
liui butų koks skirtumas, kur 
jis palaidotas, bet dėl to. 
kad laisvų kapinių steigimas 
reiškia žmonių atsipalaido- 
Įimą nuo Romos kunigų, tos 
reakcinės dykaduonių or
ganizacijos, kuri buvo jau

šio žmogaus neįsileisdavo i 
kapus, jeigu jis gyvas būda
mas neduodavo tam juoda
jam internacionalui duok
lių.

Laisvų kapinių steigimas 
parodo, kad Lietuvos žmo
nės jau pradeda laisvai pro
tauti, ir kad jau nebetoli tas 
laikas, kuomet Romos agen
tai, pasikėlę ilgus savo 
skvernus, turės nešdintis iš 
Lietuvos, kaip dabar jie neš
dinasi iš Rusijos, Ispanijos 
ir Meksikos,

KEISTA ŽMONIŲ PSICHOLOGIJA
Lietuviai remia svetimtau
čius, bet patys paramos jie

ško pas savuosius.

Vienas “Rustus inteligen
tas”, turbut chicagietis, 
“Naujienose” rašo:

“Man. kaip ir daugeliui 
kitų, tenka susidurti su lie
tuviais tėvais, kulių vaikai 
lanko kolegijas, universite
tus ir kitas aukštojo mokslo 
įstaigas, kad pasiekus ko
kios nors profesijos. Tėvai ir 
motinos žino, kad jų vaikai 
mokinasi neprasčiau už kitų 
tautų vaikus, dažnai da ge
riau. Jie žino, kad jų vaikai

000 gyventojų ir radau maž
daug 150 ligonių: 140-čiai gy
ventojų atitinka vidutiniškai 
vienas psichiniai nesveikas.

“Jei visoje Lietuvoje, be 
Klaipėdos krašto, yra 2.100,- 
000 gyventojų, tai psichinių li
gonių Lietuvoje susidarys ne 
mažiau 15.000.

“šitą skaičių aš lakau mini
maliu.”

Autoriui rūpėjo susipažin
ti su proto ligonių gyvenimo 
sąlygomis. Tyrinėdamas jų 
asmeninę ir socialę būklę.

Reakcija turi trauktis i ša- sa^os patyręs štai ką:
Ii ir duoti kelią Progresui. “Psichinių ligonių asmeninė 

būklė dažniausiai priklauso 
nuo tos aplinkumos ir sąlygų, 
kuriose jie gyvena ir ypač nuo

Mokslas laikosi faktais, me
nas skoniu, o religija nežinoji
mu. A. H. Fox. jų psichinio stovio, t. y.: kaip

giliai yra liga užgavusi ligonio 
psichiką.

“Kur liga nėra taip toli nu
žengusi, jie gyvena kartu su 
kitais šeimynos nariais, tose 
pačiose sąlygose.

“Bet jei ligonio psichika yra 
stipriai ligos užgauta, jo gy
venimas, ar tai biednoje, ar 
tai pasiturinčioje šeimoje, savo 
nešvarumu ir biednumu pra
neša visas sveiko žmogaus vai
zduotės ribas.”

Kyla tad klausimas, ku
riuo budu jiems galima pa
gelbėt?

Gydytojas Sm—ys mano, 
kad šitais nelaimingais pri
valo užsiimti valdžia. Juk 
tie žmonės iš dangaus neiš
krito. Jie turi arba turėjo 

tėvus. Jeigu tėvai yra palikę 
kokį turtą, tai dalis jo prik
lauso ir tam jų vaikui, kuris 
dabar serga proto liga. Bet 
nėra Įstatymo, kuris rodytų, 
kaip ir kas turi jo turtą glo
boti.

INDIJOJE SU CLIVF/U 
“finui!* aavo Žalumoj"' — Iraip atraiz- 
duota įžymaus dailininko. Kari Godtrin 
. . . įkvėpta* atisakiau* ir alchėtino 
Clirr’n ir aaujalė* ja pasekėju puolimo, 
kuriuo* laukinė*. ištroškusio* kraujo 
čiabuviu gauja* viršijo 20 prieš 1. 
kovojo tie* Pla.*.*ey — Britu Indija* Im
perija* užgimimą* — kaip aprašyta 
garsioje Hentr knygoje. "Vilk C.lire in 
India.'

Cflpr . 1922 
Th* Amerk-ar* 

Toh*r« Co.

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
. . . lengviausiame cigarete 

koki kada nors rūkėte

MF.S perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje. bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigarctu. 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 Lucky Strike valy
mo procesą, knris žinomas kaip - 
“It’s toasted’’. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
,cn*Tvi cigaretai.

“It’s toasted“
Tas pakelis lengvą Luckies

savo profesijoje bus tiek pat 
sumanus ir gabus, kaip ir ki
tų tautų vaikai. Ir jie labai 
įsižeistų, jei kas pasakytų, 
kad jų duktė arba sūnūs ne
gali pasilyginti nė mokslu- 
mu su kitataučiais, nė sie- 
kiamoj profesijoj negalės 
kompeticijos išlaikyti. Jų 
duktė esanti nepaprastai ga
bi muzikoj, dramoj arba 
dainavime. Jų sūnūs pralen
kiąs netoli visus savo moks- 
lumu.

“Ir tie patys tėvai ir mo
tinos ima pasakoti, kad jų 
daktaras esąs anglas arba 
vokietis; jų advokatas žy
das; namui planą daręs ar
chitektas švedas; receptą 
vaistams visada nešą pas 
seną aptiekorių lenką ir t.t. 
Su lietuviais jie jokio reika
lo neturėsią, nes lietuviai 
nesą tiek gabus, mažiau ži
ną ir t.t. Tai yra aiškus me
las, savęs apgaudinėjimas.

“Kaipgi jus galite tikėtis, 
kad Į jusų vaikus turėtų nors 
vienas lietuvis kreiptis, ka
da jie ims praktikuoti savo 
profesiją, jeigu ir kiti lietu
viai irgi taip galvos ir elg
sis? Jus viską darote, kad 
lietuvi paniekinti, kad jam 
jokio uždarbio neduoti—lai 
jis dvesia badu. Ir neretai, 
kada jusų vaikas mokyklą 
baigia ir pradeda dirbti, 
lendate ir net plakatės prie 
lietuvių, kad jie jusų dukte
rį arba sūnų paremtų.

“Da keisčiau, kada paeg
zaminuoji taip vadinamus 
musų patriotus. Yra išimčių, 
bet paklauskite didžiumos, 
kas jų daktaras, dentistas, 
advokatas, architektas, au
ditorius. aptiekorius, netoli 
visada išgirstie, kad kitatau
tis, nes tinkamo lietuvio ne
są. Neklvsiu. pasakęs, kad 
musų komunistai, kurie visai 
nesidangsto tautiškumu ir 
neretai yra vadinami tautos 
išgamomis, dažniau krei
piasi Į lietuvius profesiona
lus, negu musų patriotai. 
Pleperiai apie patriotizmą 
numeta kartais dešimti ar 
kelias kokiam nors reikalui, 
kad pasigarsint, bet kasdie
niniame gyvenime niekina 
lietuvius. Peikia profesiona
lus, vengia turėti su jais rei
kalą, peikia musų laikraš
čius ir organizacijas, sėja 
neapykantą ir nepasitikėji
mą.

^‘Klaidų, nepasisekimų ir 
kartais sužinaus pasinaudo
jimo pasitaiko ir pas lietu
vius. Nemažiau jų yra pas 
kitataučius. Pav., jei kas ne
tingėtų patikrinti, mažiau
sios abejonės nėra, kad ne
toli visos lietuvių mirtys 
Chicagoj Įvyksta kitatau
čiams ir net ‘profesoriams’ 
gydant. Neabejoju, kad 
prasčiausias lietuvis gydy
tojas šitaip galėtų pasitar
nauti ir dažnai už mažesnį 
atlyginimą. Kiek kitatau
čiai advokatai pralošia bylų 
lietuviams teismuose, tiek 
mielai apsiimtų pralošti ir 
lietuviai advokatai. Nelai
mė tame, kad iš lietuvio rei
kalaujama, kad jis išloštų 
bile kokią bylą, o kitatautis 
pateisinamas už pralošimą.”

Ištikro, keista žmonių 
psichologija.

-------- ----- ---------- --- . . ..... -------- --- - --o— t

les žmogus parašytą geresnį knygą, pasakytą geresnį pamokslą, ar ĮmJarytą loMesntas sląstus priims 
gsaJyti neg* jo kaimynas, o pasistatytą namns miško tankmėje, vistiek Pasaulis iki jo darą pramins taką."

RAIPH tPALDO EMERSON
Ar Sis psrriškimas neganjtinii paaiškina Icod^t pasaulis užgiria ir priima tavkr Strike?

Springficld, III.— Šiomis 
dienomis čia mirė lietuvis 
Viktoras Kadaitis. Jis sirgo 
namieje, paskui buvo nuvež
tas i ligoninę. Daktarai ligo
ninėj Įleido jam kokių ten 
gyduolių Į šlaunį. Iš to jis 
pradėjo tinti, pamėlynavo ir 
8 dieną mirė. Velionis buvo 
apie 50 metų amžiaus, ang
liakasys, ramaus budo žmo
gus; turėjo užsigyvenęs na
melį. Kilęs iš Kauno gub. 
Paliko žmoną, 2 sūnūs, 2 
dukteris ir broli Jurgį.

C. Jo*.

-..................- - - ------ — - ■ - - ---- -  ... - - - .
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

padaryta prez. Coolidge’ui 
prezidentaujant. Hooveriui 
atėjus, “stock marketas”

--------------- tuojau sugriuvo. Antras da-
Dcpresija, didžiausis nedar- Taip finansiniai inakie- lvkas, Hooverio politika yra 
bas ir Amerikos žmonių ap- l iai sutraukė i savo rankas diktuojama ne jo paties, bet 
grobimas— tai vis Hooverio visų žmonių pinigus. Kaa iš viešpataujančios klasės — 
valdžios politikos pasekmė, bankų išvylioti pinigai ant kapitalistų. Ar prezidento 

visados pas juos paliktu, jie vietoj sėdės republikonas 
Įkalbėjo bankams, kad pirk- Hooveris. ar demokratas 
tų nuo jų svetimų šalių ben- Rooseveltas, Washingtono

Politines Kalbos
No. 42, Spalių 19 d., 1932

—Tegul bus pagarbintas, mo. Jie sako, jeigu žmogus 
Maike ! išdirbo iki 60 metų amžiaus,
' —Ką tu čia garbini, tėve ii tai jo pagamintų turtų jau 
Štai. ateina jau žiema, o ta-! užtenka visam jo likusiam 
vo batai krinta nuo kojų. {gyvenimui ir daugiau dirbti

__Taigi, taigi, Maike. Jam n^ra reikalo. Vadinasi,
vedluk to aš ir garbinu do- Prie socialistų tvarkos ir tau.

Prezidento Hooverio prie
šininkai prisiuntė mums ši
tokį rastą:

Į Hooveris savo kalboj ne
galėjo išaiškinti, kodėl A- 
merikoj milionai žmonių ne
teko darbų ir pražudė savo 
sutaupytus pinigus tūkstan
čiuose užsidariusių bankų. 
Jis bandė suversti bėdą ant 
svetimų šalių. Bet tai juo
kinga akyvaizdoj to vieno 
fakto, kad Amerikon šian- 
d it n yra sutrauktas kone vi
so svieto auksas.

Amerikos beširdžiai fi- 
nansistai valdo Hooveri. o 
per HooverĮ ir Ameriką. 
Nors šitas pasakymas skam

bia kaip socialistų generali- 
zacija. vienok toks yra ne
užginčijamas faktas.

Kada keturi metai atgal 
Hooveris tapo išrinktas Į 
prezidentus, depresija jau 
buvo prasidėjus ir buvo aiš
ku, kad ateityje laikai bus 
blogesni. Vienok daugelis 
žmonių, kaip biznierių, pro
fesionalų taip ir darbininkų, 
turėjo sutaupę po keletą tuk-

dsus. tokius kaip Lenkijos, politika visuomet bus tokia, 
Argentinos, Brazilijos ir t., kokios reikalaus stambaus 
Geresniam patraukimui jie kapitalo interesai. Tiktai 
davė bankieriams 10 pro- darbininkams paėmus val- 
centų komišino už tokių džią Washingtono politika 
bondsų pirkimą. Mažų ban- butų kitokia.
kų prezidentai už sudėtus:----------------------------------------
žmonių pinigus supirko tiek 
bondsų, kiek tik galėjo, o 
komišino pinigus pasidėjo 
?au i kišenių.

Kada ir tas buvo atlikta, _ -
Wall Streeto beširdžiai bo- ,.Ar z2not’ kad kuj!lkls P_ra 
sai umu laiku numušė visa metų amžiaus tėve
“marketą”, visus Šerus ir turi ;)0 kartl* geresnius san- 
bondsus iki pačios bedug- sUS paveldėt protinius gabu 
nės. Šerai, už kuriuos žmo- mus, nėgu kūdikis, kurio tė- 
niu buvo mokėta po $200. f,a neturi 45 metų?

Senesnio Tėvo Pro- 
tingesni Vaikai.

ną Dievą, kad duotų 
žiemą.

—Bet Dievas tau 
neduos, tėve.

—O ką tu žinai, kad 
duos?

butų daug geriau. Tavo se
natvė butų viskuo aprūpinta 

nieko Pr nereikėtų prašyti Dievo, 
kuris nieko neduoda.

—Veidiminut, Maike! O 
ką cieilistai sako apie dan-

šilta

ne-

—Nes jis da niekam nie-J gaus karalystę?
ko nedavė.

—Tai kaip tu rokuoji 
Maike, kur aš galėčiau gau
ti naują uniformą, jeigu pas 
Dievą jokio ratunko negali 
gaut?

—Šitokiais dalykais ture 
tų rūpintis valdžia, tėve. Bet 
tu visą savo gyvenimą bal
savai už demokratus ir re- 
publikonus, tėve. kuriems 
tokių skurdžių reikalai, kaip 
tu. visai nerupi. Taigi dabar 
tau nieko daugiau nelieka, 
kaip tik vaikščiot kiaurais 
batais.

—Ju ra it. Maike. Repub- 
likonų valdžia no gut. Užtai 
gi ši rudeni aš votuosiu už 
dimikratus.

—Bet aš tau sakau, tėve, 
kad demokratai yra tokie 
pat žmonių išnaudotojai 
kaip ir republikonai.

—Gali būt, Maike, kad 
tos partijos negeros, ale ge
resnės nėra. Ot, jeigu butų 
katalikiška partija, tai išrin 
ktume šventą tėvą Į prezi 
dentus, ir tada viskas būti 
olrait.

—Bet kodėl tu, tėve, ne
nori balsuoti už socialistų 
partiją?

—Kad ta partija negera 
Maike. Ji nori atimt nu< 
žmonių visus turtus. Aš jof 
bijau.

—O ką iš tavęs socialistai 
galėtų atimti, tėve? Kur ta
vo turtai yra? Ar sulopytos 
kelinės?

—Aš, Maike, skarbų ne 
turiu, ale yra bagotų kom
panijų, ką turi milionus, tai 
jas cieilistai gali aprubavot.

—Gerai, tėve, o iš kur 
tuos milijonus kompanijos 
įsigijo?

—Jos uždirbo.
—Iš ko jos uždirbo?
—Vai, jos turi visokių fa

brikų, aukso mainų...
—Bet fabrikuose ir mai- 

nose turtai neauga, tėve. 
Juos reikia padaryt. O kas 
juos padaro? Darbininkai. 
Taigi teisingumas reikalau
ja, kad darbininkams tie 

turtai ir prigulėtų. Taip sa
ko socialistai. Vadinasi, so 
cialistai reikalauja teisingu-

—-Jie sako, kad tokios ka- 
alystės nėra. Ji buvo prasi

manyta tiktai darbininkams 
ipgaudinėt. Kad biedni 
žmonės dėl savo skriaudų 
nesiskųstų, tai skriaudikai 
pradėjo raminti juos pasa
komis apie “dangaus kara- 
ystę". Girdi, kas čia kentės 
r nemurmės. tas numiręs 
danguje su aniuolais links- 
ninsis: o kas turtus kraus ir 
gerai gyvens, tą velniai i 
pragarą nutemps.

—Tai tu sakai, Maike. 
kad tas neteisybė?

—Žinoma, kad ne. Paty; 
kunigai tam netiki.

—O ką tu žinai, kad jie 
netiki?

—Jų darbai, tėve, aiškiai 
.ą parodo. Kiekvienas jų 
dengiasi prisilupti pinigų 
dek tik gali. 0 popiežius y- 
i-a didžiausis kapitalistas 
Jis gyvena tokiuose rumuo 
e, kokių nei Amerikos Rok 
feleris neturi. Nejaugi jū 
taip gyventų, jeigu jis tikė 
tų, kad velniai ji neš užtai 
pragarą?

—Palauk, Maike. čia as 
noriu pamislyt. Tu čia paša 
kei man labai cekavą daly 
<ą. ,

—Gerai, tėve, tu atsisėsk 
ir pagalvok, o aš tuo tarpu 
eisiu savo knygą skaityt.

po •>_>
buvo nupuldyti iki $1. Yi< 
kas žlugo žmonėms ir jų ne 
tikusiemss bankieriams. ii 
viskas atsidūrė žiaurių suo
kalbininkų rankose.

Visa tai buvo atlikta si 
Hooverio ir Melono žinia.

Kas čia pasakyta—tai yra 
tik labai trumpas nupasako 
jimas tų faktų, kuriuos pa

stančių dolerių, kiti i/dau- tyrė Amerikos Kongresas, 
giau, ir niekad nesitikėjo,ika^ ėmėsi tyrinėti (jau pc 
kad jie tuos pinigus galėtu;laiko) Amerikos finansinių 
įamesti " i maklerių atliktą žmonių nu-

Po Hooverio Brinkimo kokio dar nei)uv0
merikos didieji finansistai Isi°nJ°J- 
padarė didžiausi ir biau- Nuo Redakcijos:— Kad 
iausi suokalbi prieš Ameri- Hooverio valdžia žinojo a- 
os žmones. Priešakyj tų pie Wall streeto spekuliaci- 
uokalbininkų buvo Morgą- jas, tai nėra jokios abejo- 

nas ir keletas didžiulių ban- nės; bet tvirtinti, kad su 
<ų. o su jais bendradarbiu- Hooverio valdžios pritarimu 
o ir Hooverio finansų mini- buvo griaujami bankai ir 
teris Melonas. grobiami žmonių pinigai, tai
Su Hooverio pritarimu jie perdaug drąsa. Į svetimų 

pradėjo monyti žmones, kad valstybių bondsus valdžia
pirktų Šerus. Tyčia kėlė šė- žiurėjo nepriėlankiai ir kai; i

Anglų mokslininkas A. F 
^utton sako, kad tai tikra 
iesa. Jisai studijavo Brita
niškoj Enciklopedijoj 1000 
rarsių žmonių ir sakosi su
radęs, kad beveik visų žy 
niu žmonių tėvai buvo ne
bejauni.

Rašydamas apie tai Ang- 
lijcs mokslininkų žurnale 
“Nature” jis paduoda ir fak 
us. štai kai kurie jų:

F. Bacono tėvas buvo 52 
metų; J. Herschelio, 54: Ro
berto Boyle, 61: Williamr 
Pitto, 51; Samueliaus John- 
-ono, 53; Johno Huntėrio 
65.

šitą .vra tvirtinęs ir fran
euzų gamtininkas Lamarck.

Lamarcko hypctėzis yra 
toks. kad vaikas beveik vi
suomet paveldi dali savo tė 
vo patyrimų. Bet jaunas tė
vas daug patyrimų neturi 
todėl ir jo vaikas ar vaikai 
neturi ką labai paveldėti. 
Gyvendamas žmogus visuo

ranką ir sveikinosi su pari
jais. Tuo tarpu, indų teisė
jas parijaus visai į teismo 
salę neįsileidžia ir jam sto
vint lauke, ji apklausinėja 
per sargybinius. Nežiūrint 
tokio nužeminimo, parijai 
yra labai gabi ir inteligenti
ška tauta ii- jos moksleiviai 
bei profesionalai dažnai pa
sirodo kur kas gabesni už 
indusus. Palikti parijus to
kiose sąlygose butų didžiau
sis trukdymas atvesti Indiją 
prie pamatinių laisvės ir de
mokratijos gyvenimo for
mų, ko ir pati Anglija ir In
dijos inteligentija bei jau
noji buržuazija geidžia.

Gandhi šioje plotmėj ne
pasirodė aiškiai. Jis pari? 
iams kad ir pataikauja, bet 
tik bendromis frazėmis? 
Šiaip jis nedrįsta griauti 
bramanų nežmoniškų pap
ročių ir neišeina atvirai 
prieš parijų paniekinimą. 
Todėl jis dabar ' reikalauja 
vidurinio kelio, kuri turi su
rasti patys indai betarpiš

kose derybose su parijais. 
Toms deryboms paskubinti, 
Gandhi ir nusistatė badauti.

‘Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Indijos nacionalistų 
vadas Mahatma Gandhi bu
vo paskelbęs kalėjime bado 
treiką ir pareiškė, kad ne

valgysiąs iki mirties.
Kadangi Indijos žmonės 

laiko ji “šventu”, tai jo mir
tis kalėjime galėtų labai su- 
kurstyt tamsias Indijos mi
nias prieš anglus. Todėl an
glų valdžia Gandhi badavi
mu susirūpino. Ji Įsakė ati- 
laryti visas kalėjimo duris 

toj pusėj, kur Gandhi sė- 
lėio. kad jis galėtų lengvai 
šeiti, arba kad jo šalininkai 
galėtų ji išvesti.

Bet Gandhi atsisakė iš ka
lėjimo eiti. Jis atsisėdo ant 
žemės ir sėdėjo tylėdamas. 
Ji pradėjo tenai lankyti di
lelės minios.

Dabar jo streikas jau nu
rauktas. todėl verta pana

grinėti, ko tas fanatikų va
das badavo?

Kad geriau Gandhi “poli
tiką” supratus, reikia susi
pažink su pačia Indija.

Indiją dabar kamuoja dvi 
milžiniškos problemos, tai 
vra santykiai tarp indu ir 
mahometonų ir tarp aukšte
snių kastų ir pačios žemiau
sios parijų kastos.
Kiek yra “karvių garbinto

jų” ir “karvių ėdikų”?

Indų, išpažįstančių bra- 
manizma. Indijoj yra apie 
220 milijonų žmonių. Indų 
mahometonų yra arti 80 mi
lijonų. Tarpe jų eina amži
nas karas dėl karvių. Bra- 
manistai garbina karves, 
kaip šventus gyvulius, o ma
hometonai jas skerdžia ir 
valgo. Dėl karvių neapykan- 
:a tarpe tu milijoninių gru
pių yra tokia atkakli, kad 
visi bandymai jas sutaikin
ti atvedė i dar aršesnę nea
pykantą. Anglams ligi šiol 
tas skirtumas labai tiko ir 
jie galėjo Indiją valdyti tik 
dėl to. kad indai savo tarpe 
niovėsi.

Yra dar maža kasta, vadi
nami siki. skaičiuj poros mi
lijonų. Siki yra labai stip
rios fizinės sudėties indai 
ir nekenčia kaip bramistų. 
taip mahometonų. Jie noriai 
stoja anglų policijon ir su
daro stipriausia administra
cijos paramą. Dėl siki fana
tizmo daug kartų Įvyko 
kraujo liejimų.

Bet svarbiausia ir sun
kiausia problema yra pati 
žemiausioji ir atstumtoji ka
sta, parijai, kurie, kaip pali
kuonys tikrųjų Indijos gy
ventojų, savo nugalėtojų at
eiviu arijų buvo padaryti 
beteisiais, ‘‘nešvariais” ir at
imta jiems visos žmogaus 
teisės. •

Parijai nelaikomi 
žmonėmis.

Visų kitų indų kastų nuo- 
mone.parijai yra ne žmonės, 
ir, be to, yra tiek nešvarus 
kunu ir dvasia, kad tikintis 
Šivos ir Višnos išpažintojas 
susiteptų ne tik pariją palie
tęs, bet nes i jo šešėli pate
kęs. Todėl ir gatvėmis pari
jams nevalia vaikščioti, kur 
bramanistai vaikšto. Ta 
baisi neapykanta yra gy
ventojams Įskiepyta indų 
kunigų bramanų, nes šiaip 
indų religija yra tiek gaile
stinga, kad indui uždrausta 
užmušti bile gyvūną.

Parijų yra apie 60 milijo
nų gyventojų. Anglijos ad
ministracija parijus traktuo
ja lygiais žmonėmis. Bet 
parijai neturi jokių žmo
gaus teisių, kur administra
cijos Įstaigos yra perėjusios 
Į pačių indų rankas. Kuo
met Anglijos sosto Įpėdinis 
Vali jos princas atvyko Indi
jon, tai jis lygiai padavė

Laisva Sakykla.
Sklckininkų organas, pa

daręs ištrauką iš leidžiamo 
Berlyne socialistų laikraščio 
“Kova”, kur raginami so
cialistai bukliau veikt už 
parlamentarizmo ir buržua
zinio legalizmo rvbų, už- 

' gieda ve kokią giesmę: “Tai 
’ sveikinantis apsireiškimas, 
bet ką toliau mano daryt 
kairieji socialistai? Ar jie 
tikisi pataisyt savo partijas 
iš vidaus, ar jie skirsis nuo 
in?”

Žiūrint i reikalą sveiku 
protu, kiekvienas, kuris ži
no socialdemokratų padaly
tus darbus ir žino socialde
mokratų partijos užduotį, 
sklokininkų organo raštinin
kui turi paaiškinti, kad so
cialdemokratai dirba kon- 
struktyvi darba, bet ne ar- 
dymo darbą. Jie organizuo
ja minias ir padeda tvirtą 
pamatą socializmo tvarkai.

Socialistai darbininkiškų 
spėkų ardymo nepripažysta. 
Jeigu Lietuvos socialistų va
dai ir ištiesų kiek sudešinė- 
jo, kaip nori Įkalbėt mums 
sklokos pamokslininkas, tai 
reikia pažiūrėt to viso prie
žastį. Siaučiant Lietuvoje 

J fašizmui, aktyvus socialde
mokratų veikimas negali
mas. Užsieniuose gyveną 

1 socialdemokratai taipgi di
delio veiklumo parodyt ne- 

: gali, nes visi jie yra betur
čiai, skurdžiai, pragyve
ną iš savo rankų darbo. Pa
šalpos, nė sanvičių iš niekur 

j negauna.
Jeigu Europos draugai ra

gina savo vadus smarkiau 
! veikti, tai pagirtinas daly
kas, bet mes nepatartumėm 
musų Europos draugams 

'naudotis sklokininkų recep
tu. Pruseika buvo vienas iš 
tų, kuris padėjo suskaldyti 
Lietuvių Socialistų Sąjungą. 

• Dabar jis norėtų, kad ir Eu
ropos socialdemokratai taip 

i pasielgtų. Jo noras neišsi
pildys. Y.

met mokinasi, jo žinojimokainas, kad parodžius, kuriais atvejais yra net įspė 
aip lengvai galima pratur- jusi Wall streeto makliorius, laukas darosi platesnis, ir 

tėti iš spekuliacijos. Tuo tar- kad jie tų bondsų publikai todėl senesnio žmogaus vai- 
)u Hooveris ir jo valdžia ži- nepardavinėtų. O kai dėl kai paveldi daugiau geres- 
nojo, kad visi tie Šerai nebu- šėrų iškėlimo, tai tas buvo nes smegenis.

o verti nei dešimtos dalies ---------------------------------------------------- -----------------------
tų kainų, o kiti nei šimtinės 
dalies. Tokiu budu buvo su
raukta Į Wall Streetą bilio-

nai dolerių žmonių pinigų. '/
Kada visi žmonės, kas tik 

urėjo nors tūkstanti dole- |
•ių, buvo privilioti prie spe- 
uliacijos, daugelis jų išmo

jo spekuliuoti ant įmokėji- 
mo, vadinamo “margin.” Į- 
mokėjus $1.000. galima bu
vo pirkti šėrų $10.000 vėr
ės, o likusius $9.000 broke- 
is skolinosi iš bankų. Jeigu 

vėiiaus šėl ai pakilo iki $15.- 
000. tai juos pardavus gali
ma buvo uždirbti $5.000 už;
$1,000. Bet jeigu jie nupuo-Į 
lė iki $9.000, tai Įmokėtas 
$1.000 žuvo.

Kada suokalbininkai iš
mokino žmones spekuliuoti 
ant Įmokėjimo arba “mar- 
;in", jie pradėjo kelti pro-j- 
centą už paskolinamus pini-Į 
gus tokiai spekuliacijai. Ma
žuose ir dideliuose bankuo-J 
3C visoj Amerikoj tada gu
lėjo neapsakoma daugybė 
pinigų, kuriuos ten turėjo 
-udėje paprasti darbinin
kai. Tų darbininkų ir jų pi
nigų finansiniai suokalbi
ninkai negalėjo “marketo'’ 
spekuliacijon patraukti. Bet 
jiems lengva buvo patraukti 
tūkstančius bankierių, ku
rių globoj tie “nekalti” pi
nigai gulėjo. Jie pažadėjo 
bankieriams 10 nuošimčių, 
paskui 12 nuošimčių ir net 
iki 20 nuošimčių už paskoli
nimą banko pinigų Wall 
rtreeto spekuliacijoms. Ban- 
kieriai vienas po kito pradė
jo siųsti Ne\v Yorkan milio
nų milionus dolerių. Net ir 
mažiausi bankai turėjo pa
siuntę New Yorkan po 
$200,000 spekuliacijos pas
koloms.

ru

rupužė Užmūryta iš
GYVENO 33 METUS.
Šiomis dienomis Pennsyl 

vanijoj rasta rupužė, kur 
uždaryta kanuolės bomboje 
ir užmūryta išgyveno 33 me
tus.

SUDEGĖ 4 VAIKAI.
New Castle, Pa. — Už 15 

mylių į šiaurę nuo čia ši pa- 
nedėli sudegė Headlar.de 
farma. Ugny žuvo 4 maži 
vaikai.

BONAI PAKILO 
$60,000,000.

New Yorko biržoj regis
truoti bonai per rugsėjo mė
nesi pakilo $60,000,000. Pil
na jų vertė dabar siekia 
$40,132,203,200.

SVARUS
VIRIMAS SU ELEKTRIKĄ

BUS JŪSŲ ĮMOKANT 90
Ekktrikinis virimas yra švarus. Jis užlaiko jusu virtuvę 
švarią. Jūsų puodai ir skaurados pasilieka žibanti ir 
skaistus. Graybar-('rawford duos juras švaru elektrikinį 
virimą—tą pagerinantį skoni ir valgio ekonomiškumą— 
kas abelnai kainuos 1 centas už valgį ypatai. $115 yra 
žemiausia kaina, už tokią kainą niekad nesam pardavę 
tokio elektrikinio pečiaus.

GRAYBAR-CRAWF0RD RANGE 
$115 su pilnu įtaisymu-įmokant s10

Įtaisom tą pečiu į jusu virtuvę. Edisono kostumeriai ba
lansą gali mokėt mėnesiais. Kiek brangiau ant išmokė
jimo.
Visas enameliu užbaigtas—l šildytuvai—žemyn atida- 
rcir.em durim—didelė keptuvė—moderniška išvaizda— 
3 spalvą pasirinkimas. Pirmiau kainavo $145. «• . •„

Dykai privedimas, išimant ne
kurtas vietas. Pamatyt galite 
Edisono Sandėly arba pas ju- 
su clektrikiniu pečiu parda
vėją.

T H F b o i r O N

t'dison

COMPANY

KOMUNISTAI NUŠVIL
PĖ OLANDIJOS KARA

LIENĘ.
Atidarant Olandijos par

lamento sesiją anądien įvy
ko da negirdėtas tos šalies 
istorijoj incidentas. Kai ka
ralienė perskaitė sosto kal
bą. komunistai sukilę pra
dėjo švilpt ir šaukti: “šalin 
sostas!” “Šalin karalienė!” 

į Reakcininkai, kad pataisius 
j karalienei ūpą, pradėjo gie
doti valdžios himną.

Headlar.de


miAUltjJllJ’J ,kJ.J5WWIW

Z

a»*u w . &» <7

Penktas PuslapisNo. 42, Spalių 13 d., 1332

Nauja Amerikos Golfininkų Žvaigžde.

Vokiečių socialistai ^{^vyri 

iškėlė sąmokslą.
SUOLE 

VYRO RŪ
BUOSE.

Šiomis dienomis Kauno
Kaltina valstybės išdavimu taikos teisman iš kalėjimo
Hindenburgą, kaizerio sūnų buvo atvarytas “vyras”, ku-

ir kitus. . i io veido bruožai ir balsas
,, .... . , buvo labai moteriški. Paaiš-Vokietijos socialdemok- Rėj R , . R

ty organas Voittaerts pieJtė Teklė Sabasti anaus- 
įskele dideli monarchistų Ruri į vyro
ranioksią pnes respublikų. b . tu,.!(lamafcsukIaį0.

Voreaerts vieša. kaltina, v,ado SabastijanaUt.kc 
valdybes įsuavimu prezi- - norėo Ja<lminis. 
dentą Hindenburgą toize-^.^ linį- 1 kti Ix.n 
„o sūnų Fnednchų Wilhel- RijonJ bet pįticijo/buvo su. 
ma. kanclerį f apeną ir karo > h. )el.(luJota lei>mu]
miiiisten Scnleicheių. Jissa- sabastija‘nauskaitė kalėji-
kc kad visi iię esą susitarę, vilki vyriškus dl.abužiur 
kad atėjus tinkamai progai, :ir atvež(a
Hindenburgas rezignuos is*
prezidento vietos, o kron- 
princas Friedrich Wilhel- 
mas bus apskelbtas Vokieti
jos valdonu. Tuo budu bu
siąs atgaivintas Hohenzol- 
lernų viešpatavimas. (Ho- 
henzollern—tai buvusio kai
zerio pavardė).

Karo ministeris Sohlei- 
cher užtikrinęs princui ar
mijos pagalbą, jeigu liaudis 
prieš ji sukiltų. Ji remsią 
taipgi ir 400,000 ginkluotų 
plienkepurių, buvusio karo 
veteranų organizacija.

“vyru”, nes pas mus niekas 
negali uždrausti nešioti ko
kius kam patinka drabu
žius, jei tik jie neišeina iš 
padorumo ribų, tik už su
klastojimą paso Sabastija- 

nauskaitė nubausta 1 mėn. 
arešto.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia parodyta chicagiete Miss Virginia Van Wie, kuri Ameri
kos moterų golfo tumamente laimėjo čempijonato taurę.

PAŠTO ŽENKLELIAI SU 
GORKIO ATVAIZDU.

KINIEČIAI PERKA BARŠ- 
! KUOLES GYVATES, i PAJIEŠKOJIMAI.

Sovietų valdžia išleido Paskutinais laikais kinie- Pajieškau Pranės Bendžiutėt, Žy- 
specialius pašto ženklelius čiai Amerikoje pradėjo la- kaimo. Aukštadvario valsčiaus, 
SU Gorkio atvaizdu, jo 40 bai pirkti barškuoles gyva- ji randasi, prašau pranerti, arba pati 
metų literatiškai darbuotei tęs (rattle snakes). Calif or-
pažymėti. Tai yra retas at- nijoj, kur yra daug kiniečių, 
sitikimas, kad žmogui da tų gyvačių kaina tiek pakilo, 
gyvam esant jo paveikslas kad dabar už jas mokama 
butų spausdinamas pašto nuo 75 centų iki $2.00, atsi- 
ženkleliuose. Paprastai tik- žiūrint Į gyvatės didumą, 
tai mirusius gerbia šitokiu Todėl farmerys John Piem- 
budu. me nutarė paversti savo 240 

akrų farmą Į gyvačių ūkį. 
Jis augins joje barškuoles.

malones atsišaukti. (42)
ANEI.KA JOVDIČAITE-DAVIS 

26 Morris St., W. Lynu, Mass.

Pajieškau Jono Petrausko, Užu kai
lių kaimo, Pabiržės parapijos. Prašau 
atsišaukti, turiu j jus svarbų reika
lų.

JONAS JAVVISH
3850 Jackson st. N. E. Minneapolis, 

Minn.

Pajieškau Pranciškaus Kastelo ir 
Teodoro Tume, pirmiau gy.venO Broo- 

. . . klyne, N. Y., dabar kur jie randasi,
Kiniečiai vartoja tas gyva- nežinau. Kas žino, kur jie gyvena,

ILLINOJAUS KALĖJI
MUOSE SĖDI 10,000 

ŽMONIŲ.
1832 metais Illinojaus---------------

valstijoj buvo pastatytas SIDABRINIŲ LAPIŲ 
oirmutinis kalėjimas ir tais ŪKIS.
metais tenai buvo tiktai vie- Netoli nuo Kauno, prof. 
nas kalinys. Šiandien gi Iili- Ivanauskas turi įsikūręs si- 
nojaus kalėjimuose sėdi jau dabrinių lapių uki.
10,000 žmonių. Taip pasakė Ant kairiojo Nemuno 
tos valstijos kalėjimų statis- kranto, užuovėjoj, 
tikas E. R. Amick.

tes vaistams. prašau pranešti, nes turiu labai svar
bu reikalų, arba pats lai atsišaukia.

ZENONAS POCIUS 
P. O. Bos 16, Orient, III.

PERSIRENGĘS I KARVE
PABĖGO IŠ RUSIJOS.
Iš Vilniaus pranešama, 

kad šiomis dienomis tenai 
atbėgo iš Sovietų Rusijos 
baltgudis studentas, Vieslav 
Havrylovič, * kuris perėjo 
Rusijos siena “persirengęs Į 
karvę”. Jisai apsisiuvo kar
vės oda ir susilenkęs pras
linko Lenkijos pusėn. Sovie- 
tų pasienio sargai ji matę, 
bet nekreipę demėsio, ma
nydami, jog tai ištikrųjų 
galvijas velkasi.

ISPANIJOS DIDŽIŪNAI
SUNKIAI SIRGO ANT 

JŪRIŲ.
Iš Cadizo pranešama, kad 

vežami Afrikos ištremimar, 
138 Ispanijos didžiūnai ba» 
šiai sirgę jūrių liga, nes o 
ras buvo audringas. Bet kač 
ir apsivėmę, aristokratai lai
kėsi rangų ir titulų. Didžiau 
šia pagarba tarp jų buvę 
atiduodama Sevillės kunv 
gailesčiui ir generolui Justo 
Sanjurjo, kuris buvo pake 
lęs kontrevoliuciją ir norėję 
nuversti respublikos val
džią.

Č1LI TURI $9,348,480 
DEFICITO.

Šiais metais Čili respubli
kos valdžia turėjo 155,SOS,- 
000 pesų daugiau išlaidų, 
negu pajamų. Tai reiškia

NEKULTŪRINGAS VY
RAS APSPIOVĖ ŽMONOS 

KAPĄ.
Žeimelis. Vienas Ti umpa- 

kojų k. gyventojas nesugy
veno su savo žmona, dažnai

$9,348,480 Amerikos pini- bardavosi. mušdavosi, etc. 
gaiš, neskaitant užsienio Staiga jo žmona suserga ir 
skolų, kurių mokėjimas šį- miršta. Vyras iš džiausgmo, 
met visai suspenduotas. kad žmona mirė, pakelia

---------------- puikias laidotuves. Kuomet
Leinan, Sask. Kanadoje karstas buvo užkastas, jis 

ūkininkų būklė labai pablo- visų žmonių akyvaizdoj ap- 
gėjo, už kviečius gauname spiovė žmones kapą.
tik 30 centų už bušeli, o už --------------.
kiaules ir galvijus taip ma
žai moka, kad neapsimoka 
už jų išauginimą. Todėl sun
ku net už laikraštį užsimo
kėti ant visų metų.

B. Lopeta.

KIEK AMERIKA TURI 
PINIGŲ?

Washingtono Iždo depar
tamentas skelbia, kad šių 
metų 30 rugsėjo apyvartoje

NUVYKO PAS MERGI 
NAS IR NETEKO

KELINIŲ.
Židikai. Mažeikių ap. Ne

senai Židikų vienas pilietis 
sumanė dviračiu nuvažiuoti 
pas kaimo mergužėles pa
flirtuoti. Nuvažiavo. Šnekė
jo kol užmigo. Kaimo ber
nai pačiupo kelnes, dvira
tį ir paslėpė ar sudaužė. Pa
budęs pil. pamatė, kad nėrabuvo $5,653,212,446 pini- .

gų. Tai reiškia po $45.22 fe1™VL Nera JŲ
kožnai galvai.

Pernai šiuom laiku
iki šiai dienai.

apy
vartoj buvo $5,246,063,907.

Iš viso gi pinigu Jungti
nėse Valstijose dabartiniu 
laiku esą $9,246.050,907. Iš 
tos sumos $4,191,221,914 e- 
są auksu, kurių $3,024,726,- 
443 vra laikoma ižde.

IR ŠV. PATRIKAS 
NUSIGĄSTŲ.

Kiek North Carolinos val
stijoj yra gyvačių, tai paro
de farmerio Higinso šei
mynos užmušti šią vasarą 
ropliai. Pat^ Higgins užmu
šė 28 gyvates apie savo na
mus, jo žmona užmušė 14, 
vienas vaikas 13, o kitas 19. 

Airiai tiki, kad iš Airijos 
visus žalčius išvijęs jų šven
tasis Patrikas. Taigi laikraš
čiai juokiasi, kad nuo Hig 
ginso farmos ir šv. Patrikas
pabėgtų.

LENINGRADE 2,798.000 
GYVENTOJŲ.

Paskutiniais laikais nepa- __________
prastai ėmė augti Lenmgra-'SUVERT£ JURON MiLlO 
do miestas. Jo gyventojų
skaičius kas mėnesį pakįla
apie 10,000. Rugpiučio pa-

LIETI V. GENEKAL1O KONSULA
TO PAJIEŠKOJIMAI.

KANLAZ George, tikroji pavardė 
nežinoma, kilęs iš Pumpėnų mieste
lio, tarnavęs Amerikos kariuomenėje, 
kurio švogeris Charles Litas seniau 
gyveno 200 Grand st. ar 103 Have-

dldokas mever st. Brooklyn, N. Y. Svarbu r.u-
žemės plotas aptvertas vielų FSSISŽ,”rd“ 

i tinklu bei lentomis, O ten BUOZIS, Paulius, Amerikoje pasi- 
j pilna pristatyta lapėms na- $££

_____ —— - — . : mėlių-—naivų. Jų dabar esą- lių anskr.
Londono profesorius R. į ma jau arti 100. Apžiūrinė- ki^£NS™uVKaJ£ iskfe* 

Rugles Gatės pranašauja, i jant pasirodo kai kurios ne- skaburskis, Andrius, seniau gy- 
kad ateityje žmonės tuokda- taip baikščios: paima pa- 25 “Kalimant’ st-» Brooklyn, 
miesi vaduosis ne meilės mestą obuoli ar ką kitą. ( zinfaltas-zingfeldas, Jo- 
karščiu, bet eugenikos dės- ; Be lapių čia yra undinių ^^vuŠ?^ it?2 
niais. Tai vra, pirmon eilėn ūkis, tai maži ir kailiukams m atvykęs Amerikon pas tetą Pau- 
jiems rūpės ne savo geidulių ------

čia galima pamatyt ir retai kritęs pav’ardę į j.' Biaher. 
Lietuvoj užtinkamų fazanu'kiJE«rikiai, Jurgjs^Marija.

■ Trakų apskr., okupuotoje Lietuvos
daly, gyveną Philadelphia, Pa.

ŽAROMSKIS, Juozas, pasivadinęs 
Joe Randall. gyv. St. Charles. III., tar
navęs Amerikos kariuomenėje ir neva 
žuvęs kare Jo brolis Martynas gyve
nęs Russell, III. Abudu kilę iš Valat- 
konių k., Baisogalos v., Kėdainių aps
kričio.

STANKEVIČIUS, Antanas, kilęs ii 
Pamačeliškių k . Šilavotės v., Mariam
polės apskr., 44 m. amžiaus, gyve
nęs 907 Hickory st., Minersville, Pa.

GRIKŠTELIS GRIKŠELIS, Pra
ras, Povilo sūnūs, gyvenęs 6 Broad- 
wav. So. Boston, Mass. ,

MAČERNIS. Antanas. Aloizo sū
nūs, gimęs 1887 m. Alsėdžių v., Tel
šių apskr., iki 1910 m. gyvenęs 7 
Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

URBONAS, Julius, kilęs iš Mociš- 
kėnų k., Miroslavo v, Alytaus apskr., 
gyvenęs Scranton, Pa. ir LaWrence, 
Vlass.

SMIRNOVAS, Alcksandrbs, daili
dė, gyvenęs Natrona, Pa., Allegheny 
Co. . ..

BIELIOKAS, Julijonas, gyvenęs 
Baldwirsville, Mass. ir vėliau pate
kęs į State Farm Insane Asylum, 
Bridgewater, Mass.

URBONAVIČIUS, Motiejus, pasi
vadinęs Michael Urbons, turėjęs dažų 
ir automobilių dalių biznį 335 Nep- 
perham ir 174 Yonkers Avė., Yon
kers, N. Y.

Jieškomieji arba apie juos ką norą 
žinantieji teiksitės atsiliepti j

Consulate General of Lithuania.
15 Park Row, New York, N. Y.

MOKSLAS UŽIMSIĄS 
MEILĖS VIETĄ.

patenkinimas, bet pavyzdin
gų vaikų išauklėjimas.

BEDARBIU RIAUŠĖS 
LONDONE.

Londono priemiesty pe
reitą sąvaitę vėl buvo bedar
bių riaušės. Didelis bedar
bių būrys, kuris per dieną 
jieškejo fabrikuose darbo ir t 
jo negavo, vakare grįžo na- į 
mo. Sakoma, kad policija

Alenuk, aš nie
kad nemačiau to
kių gailių putų

V

LOVA BEVEIK PASMAU 
GĖ MOTERĮ.

Nemanykit, kad saugiau- pradėjo tą būrį skirstyt, ir iš 
šia vieta yra lova, kurioje to kilo muštynės. I
mes miegam, štai atsitiki
mas ant Ward streeto, South 
Bostone, kur 65 metų “pa
nelė” Katherine Murray per 
plauką butų buvus lovos pa
smaugta. Kažin kaip jos vie
na ranka įsispraudė tarpe 
geležinių lovos grotų ir jo
kiu budu ji nepajiegė pasi- 
liuosuoti. Ranka pradėjo 
tinti ir pasidarė dusyk sto
resnė. Besikamuodama mo
teris visiškai nusilpo ir ne
buvo kam jai pagelbėti, nes 
ji viena gyveno. Laimė dar, 
kad turėjo katę, kuri nega
lėdama įeiti į vidų per porą 
dienų, pradėjo lauke baisiai 
kniaukti po langais. Kai
mynai nepakęsdami katės 
kniaukimo. nusprendė paty- 
rinėt, kame čia dalykas ir 
įlipę per langą rado tą mo
teriškę vos tik gyvą. Reikėjo 
nupieluoti lovos grotas, ku
rios jau buvo giliai įsiveržę

R
C
A

Rinso

7) A.r aš ue. kol nepraų 
k / Į Rinso! Šitos putdk ii 

l \ bužius balčiausiai ir 
bai geras rankom?

nepraųejau vartoi. 
išmirko dra- 
saugiai. La- 

s ta'pgi.

saugus dėl puikiausių 
bovelninių ir lininių 
—baltų ar spalvuotų.

Victor Radio
TURIME DIDELI STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODĖL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!PAGAVO 8 PĖDŲ RYKLĮ.
Broliai Micbael ir Charles 

Graffeo pagavo milžinišką 
ryklį (sharką) netoli nuo 
Provincetovvno pakraščio.
Jis yra 8 pėdų ilgio ir sveria 
684 svarus. Žvejams ėmė 
keliatą valandų ištraukti jį 
iš jūrių, ir tai buvęs gana 
sunkus darbas. Perskro- 
džilis jo vidurius, rasta labai 
daug tik ką prarytų žuvų, 
kurias sudėjus į krūvą var
giai butų galima sutalpinti Į 
vieną bačką.

--------------- ii moters ištinusią ranka.
PANEVĖŽY DINGO 10 į Nuvežus ją ligoninėn paaiš-
METŲ BERNIUKAS. .kėjo. kad jau yra prisime-

Rugsėjo 14 dieną Panevė-tusi gangrina. Jos gyvybei 
žv kažkur dingo 10. metų gręsia rimtas pavojus. 
Vladas Liepovičius. Policija '
stropiai jo jieško, tačiau iki Noriu važiuot į Lietuvą, del
siam laikui surasti vis nepa- to pi£’a‘ parduodu farmą
vvko. Grįžęs iš mokyklos ir akeriu su budinkais. 20O akerių

• * Y miško, farma randasi Raymondvi’le,
atlikęs pamokas Vladas įsė- Missouri. apielinkėj. Kaina 32 tuks- 
jo miestan ir negrįžo. Susi- tar6,? do5cnų- įmokėti. Gera
rupinę tėvai tuojau pranese juozas zimancius 
oolipiifli 1 • savininkas
” J • ‘ 5J30 S. Maplewood Avė.. Chicago. IH.

TIKRA NAUJENYBĖ

F.ight Tube Superheterodyne Console. 
New Type Radiotrons.
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Radiotrons: 3 R( A-58, 3 RCA-56,

1 RCA-217. 1 l N-280.
Height, 38'> inch.; width, 23 inch.; 

depth, 11-!4 inch.

PUIKUS MODELIS

Ten Tube Superheterodyne.
“B"’ Amplification.
Ali New Type Radiotrons. \ • 
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; width, 11% inch.; 

depth, 11% inch.
Radiotrons: 1 RCA-56, 3 RCA-58, 

2 RCA-46, 1 RCA-82.

APSIVEDIMAI-
Mergina ar moteris be skirtumo 

pažiūrų, kuri mylėtų rimtą šeimyni
šką gyvenimą prašau susipažint ir su 
pirmu laišku prisiųskite savo paveik
slą. Aš esu turtingas vaikinas, 29 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio ir turiu ge
rą darbą; nesenai atvykęs į Montre- 
ala. Atsakymą duosiu tik j rimtus 
laiškus. (42)

J. VRANGELIS
50 De Montigny St. West Montreal, 

Canada

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, ne senesnės 45 metų, kuri 
nevartoja svaiginančių gėrimų. Aš 

esu 45 metų. moku šiaučiaus amatą, 
neblogai atrodau. Prašau susirašyti 
ir prisiųsti su laišku paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai. (43)

M. LUIKSY
115 Smith Street, Roxbury, Mass.

NUS SKUSTUVŲ.
Šį panedėlį netoli Bosto

no iuron buvo suversta 3001 • • • • • • 11U I L4I V7l 1 MU V v j k U V CI clCl O v7\_rbaigoje senoji Rusijos sos- _xmenu Gillette skė
tinė turėjo jau 2,798,000 f ų asmenų Gillette skus 

J J i tuvams, iš viso 28 tonai plie-zmonių.

GRĮŽTA BALANŲ 
GADYNĖ.

Artėjant ilgiems žiemos 
vakarams, Ukmergės apsk. į 

galima pamatyti, kad grįžta

no. Ašmenys buvo kažin ko
dėl pasmerktos sunaikini
mui.

VICE PREZIDENTAS 
SUSIŽEIDĖ.

Važiuodamas i Salt Lake 
užsenoji balanų gadynė. Tas City agituoti už Hooverį, 

viskas yra dėl paskutiniuoju pereitą subatą apsivertė su 
laiku siaučiančios ekor.omi- automobilium ir susižeidė
nės depresijos.

Chas. B.
Kuchanskas & Son

GRABORIUS ir 
BALSAML’OTOJAS .

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabrs parnošiam nuo $75 

iki prakilniausią.
Reikaiui esant kreipkitės prie 
musų Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KL'CHAL'SKAS 

637 So. Paca Street 
BALTI M ORE, M D . 

Jsitėmykit telefoną South 0033 į;viceprezidentas Curtis.

Didžiausia nuolaidą duodam už jūsų seną radio, nežiūrint jo stovio, tai 
dabar geriausias laikas IŠMAINYT >USŲ SENĄ RADIO ANT NAUJO, 
MODERNIŠKO.
Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo radio ir galėsite gė
rėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir gerumu, nėra 
lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyt
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės.

GEO. MASILI0NIS
377 BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.

REIKALINGA MOTERIS I 
PARTNERIUS.

prie paukščių farmos. Turi mokėti 
angliškai arba rusiškKi susikal
bėt. Norint daugiau informacijų 
kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

JOS KERYNSKY
31 <) Elm Street, Stoughton, Mass. 

Telefonas 91 -J

PARSIDUODA LIETUVIŠ- 
KI BALANDŽIAI.

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

GEO.
BENDORAITIS
520 M'ilsoii SL. 

Waterbnry, Com.

Sieniniai Kalendoriai 
1933 M.

Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas 
kiekvienam. Turiu visokių, du—40c., 
1W—?10. Persiuntimą turi apmokėt 
patys. (-)

ZIGMAS GILIAVICIUS
189 Hartford Avė.

New Britain, Conn.

Suvis dykai dasižinosite savo ateit) 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indedami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite. (45)

l’RACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk.

CHICAGO, ILL.

V *>



Šeštas Puslapis

Baisus Plėšikų Užpuolimai.
Pereitą pėtnyčią South 

Bostoną užpuolė plėšikai. 
Tą pačią dieną buvo pada
ryti tris drąsus ir žiaurus 
užpuolimai. Pirmutinis už
puolimas Įvyko 5 valandą 
po pietų. Fargo streetu va
žiavo vienos kompanijos 
trokas ir šalia vežiko sėdėjo 
tos kompanijos kasininkas 
Travers, kuris vežėsi su sa
vim $2,768 pinigų. Priva
žiuojant jiems prie C stree
to, už akių jiems užsuko di
delis automobilius. Trokas 
turėjo sustot. Tuomet iš au- 
tomobiliaus iššoko du ban
ditai, davė kasieriui galvon 
ir pagrobę iš jo pinigus lei
dosi bėgti. Policmanas ant 
motorcykliaus pradėjo juos 
vytis. Bėgdami apie 60 my
lių Į valandą, ant kampo 
Dorchester ir Eighth gatvių 
banditai susikūlė su kitu au
tomobilium, greitai iššoko 
laukan ir per tvoras pabėgo 
su pinigais. Jų automobilius 
buvo vogtas.

Antras užpuolimas Įvyko 
apie 7 valandą prie žydelio 
Kuperbergo kepyklos, kuri 
randasi po numeriu 1 Ellery 
st. Jis buvo surinkęs per die
ną $500, užrakino kepyklą 
ir jau ruošėsi važiuoti na
mo. Su juo buvo dvi darbi
ninkės merginos. Jau sėdant 
jam Į automobilių, prie io 
pribėgo du plėšikai su už
dengtais veidais. Vienas pri
kišo prie jo revolveri, o kitas 
smogė jam policmano buože 
per galvą. Kuperbergas su
griuvo. Tuomet plėšikai su
daužė jam galvą iki sąmo
nės nustojimo ir išplėšę 
$500 pabėgo. Kuperbergas 
dabar guli ligoninėj ir gali 
mirti.

Trečias užpuolimas Įvyko 
ant O’Brieno vaistinės L ir 
Septintosios gatvių kertėj. 
Atėjęs vienų vienas bandi
tas nuvai-ė klerką i užpaka
lį, o pats ėmė kraustyt regi- 
steri. Bet išeinant jam su pi
nigais per duris, jaunas kler
kas sučiupo bonką su tonikų 
ir pasivijęs užpuoliką skėlė 
jam per makaulę. Nors plė
šikas buvo ginkluotas, gavęs 
sunkų smūgi susmuko ir ne
spėjo šauti. JĮ tuojaus paė
mė policija.

Ne perilgas laikas, kaip 
kiekviename “Keleivio” nu
mery būdavo iš Kanados i- 
vairiu žinių, žinoma, dau
giausia šmeižtų ir užgaulio
jimų. Bet kada “K.” redak
cija perspėjo Kanados ko
respondentus. kad tokių ži-į 
nių nerašytų, kurios žemina 
laikraščio autoritetą ir jo
kios naudos neduoda skaity
tojams, nuo to sykio visi 
dingo, kaž-kur pasislėpė ir 
plunksną padėjo nuošaliai, 
kaip nemokėdami jos varto
ti.

Pasitaiko, kad dar koks 
gudragalvis ir išlenda su 
kokia korespondencija, ap
rašydamas šeimyninius rei
kalus. kaip “Hamiltono de
mokratas“, kuriam redakci
ja atsisakė talpinti kores
pondenciją Į laikrašti. Aš 
manau, kad nereikėtų užsi
gauti, jei redakcija perspė
ja, bet reikėtų būti dėkin
gam. kad davė pamoką. To
kia pamoka yra sveika, ypač 
tiems, kurie užsiimdavo vien 
tik šmeižtų rašinėjimu.

Medžiagos rašymui yra 
pas mus gana. bet mes jos 
nematom, esame akli, arba 
tinginiai.

Aš nuo savęs patarčiau 
Kanados korespondentams 
atbusti, apsidairyt, kas de
dasi aplink, ir suprasti ge
rai, kas mes per vieni ir ko 
trokštame.

Mes esame draugai vie-

Piktadarys Sūnūs 
Nužudė Tėvą.

Kur Dingo Kanados Apylinkės žmonės pasipikti- 
Korespondentai? ne nedoru ir baislu darbu-

Alytaus pa., Alovės vai., 
Kalesnykų kaimo, Balys 
Stunibris. 19 metų vaikėzas, 
visai šeimai išėjus i laukus, 
dviem kirvio smūgiais už
mušė savo tėvą Joną Stum
brį. paėmė nuo jo 4,150 li
rų, surinko geresnius daik
tus ir rubus. viską paslėpė 
kluone ir pats nuvyko kur

Į kiti šeimos nariai mynė Ii-, 
nūs. ir ramiai dirbo.

Motinai paliepus. Balys 
nuėjo namo pakinkyti arklių 
ir linu parvežti.

Parėjęs namo, vėliau at
bėgo pas dirbančius ir su 
ašaromis pranešė, kad už
muštas tėvas. Vėliau tas 
pats Balys nuvyko į Alovės 
policiją ir pranešė apie 
žmogžudystę.

Policijai tiriant nusikalti
mą ir padarius namuose 
kratą, rasta kluone paslėpti 
pagrobti daiktai ir drabu
žiai.

Balys buvo areštuotas ir 
kitą dieną prisipažino tėvą 
nužudęs ir nurodė, kur pa
slėpti pinigai.

Nužudė tėvą, kad galėtų 
pasisavint pinigus, už ku
riuos nužudytas tėvas norė
jo savo dukteriai pirkti ūkį.

Iš karto niekas sunaus ne
įtarė, bet buvo įsitikinę, kad 
žmogžudystę ir apiplėšimą 
padarė plėšikai. Tėvažudys 
gerai mokėjo nuduoti nekal
tą ir slėpti tą baisų darbą.

Apylinkės žmonės dabar
.,.. . . , . . , labai suerzinti ir pasipiktinęnos Klejos ir siekiame vieno, kh] , jr da*

tikslo, t. y. įgyvendinimo so- •
eializmo pasauly. Jei mes to 
lekiame ir trokštame, ‘ tai 

turim apie ji ir kalbėti. Mes 
negalim to parašyti, ką pa
raše inteligentai; bet mes

ŠIAULIUOSE MOTERIS 
PRIGĖRĖ ŠULINY.

<ralim kitus dalvkus aprasv- 
ti iš Kanados lietuvių politi- Šiauliuose 
nio gyvenimo ir organizaci
jų veikimo. Vienos jų dirba 
Romai, kitos Maskvai, ir nei
viena neina prie tikslo, ko-^u™k« 
kio mes trokštame. Taigi tų

Anksti 22 rugsėjo rytą 
rasta prisigir

džiusi šuliny 30 metų am
žiaus Berta Volfbergienė. 

• Į Ji buvo pasidėjusi brolių

tų sutaupų, bet neatgauda- 
organizacijų veikimas rei- T M.labai nusiminusi. Pa_- 
kia kritikuoti, reikia kelti ju sku!lnlu lalk.u ' o^rgiene 
blogus darbus viešumon, ja,t!'od:;tl ,ne 
kad tu organizacijų nariai ™alL I 1̂.? vakarėse jos
galėtu suprasti. prie ito veda'te¥a? Vefeil!. vakar<\ d“k' 
ju vadai. Apie tai rašydami,I'7™ i/arbą, bi-

.◄ ai a j,Elvis, SO. BOSTON

CUDA1 “VIENYBĖS” PARAPIJOJE.

...Ir viešpats tarė: “Testojasi iš liūto asilas.” O arcivysku- 
pas Geniotis krapylu užsimojo, ir iš Jono Liūto buvo dievobai
mingas asilas. — Evang. Raseinių Magdės, perskilimas I.

MAŽAS NESUSIPRATIMAS.
Vienam susirinkimėly buvo 

kalbama apie visokius pasižy
mėjusius vyrus pasauly. Kažin 
kas iš besikalbančių pareiškė:

—Mano supratimu, didžiausis 
pasauly žmogus buvo Bonapar
tas.

—Atsiprašau tamstos! —iš
sišoko viena moteris. — Aš 
skaičiau, kad didžiausis žmo
gus buvo Napoleonas.

Mat, šita moterėlė nežinojo, 
kad Bonapartas, tai Napoleono 
pavardė.

SAVE IŠDAVĖ.
Teisėjas:—Tamsta užtikrini, 

kad nesi uždavęs į veidą tam 
žmogui?

Kaltininkas: — Visai jo nė 
nepaliečiau.

Skundėjas: — Meluoja, ponas 
teisėjau!

Kaltininkas:— Sučiaupk val
gomąją!.. Nes kitaip tai dar sy
kį gausi į., snukį!
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KUMŠTIS ŽEMINA, 
O NE KELIA.

JOS LAIMĖ.

Daug mergeliu tavęs laukia, 
Rengia visur puotą jaukią. 
Bet ir mano namuose 
Gražią vietą tu rasi.

Ačiū tau už atvykimą — 
Nebijau dabar likimo,
Nes vaikinas tu gražus. 
Niekur laimė nepražus.

Kad kumštininkas Juozas 
Šarkis yra lietuvis, lietu

viams smagu tai girdėt; bet 
sakyt, kad Šarkio kumštis 
iškelia Lietuvos vardą, yra 
nesąmonė. Kurie taip mano 
ir garsiai kalba, tie nežino 
tas kilta, o kas žema.

Ant laimės, apsčiai yra 
lietuvių, kurie protą stato 
aukščiau kumšties.

Buvo gadynė, kada kūno 
pėka kovota, kariauta; 

šiandien gi tik tas garbina
mas, kas protu priešą apga
li.

Kumštynės — Amerikos 
tautinis žaislas. Tečiau A- 
merikos šviesuoliai netik jo 
negerbia, o vengia net asme
nų tuo sportu užsiimančių; 
jie skaito toki užsiėmimą 
brutaliu. Į tokius žaislus žiū
rėdamas žmogus, mat, neiš
moks švelnumo, mandagu
mo, kas kilnu ir žmoniška, 
bet priešingai, jis sugyvulės.

Šviesuolis gerbia ne kum
šti, ne žiaurią spėką, bet 
dvasios galę, protą, išmintį, 
mokėjimą žodžiu apgalėti 
arba savęspi patraukt

NAUJAS PANAMOS 
PREZIDENTAS.

Dr. Harmodio Arias, kuris ne
senai buvo išrinktas Panamos 
respublikos prezidentu. Per jo 
respubliką eina garsusis Pana
mos Kanalas, kuri iškasė ir 
kontroliuoja Jungtinės Valsti
jos.

NORI “DURNIŲ KARA
LIUM IŠRINKTI.”

Quincy pagarsėjęs polici- 
stas Baker, kuris apsiginkla
vęs dviem revolveriais ir 
motorcikiiu važinėdamas la
bai persekiodavo automobi-

_ , . - -. - . „ . listus, tapo majoro sudraus-
Italai gerbiami ne uz jų ;tas4r paša!intas nuo trafiko 

karstų ūpą, peilius, musty- Į pareigą. Jis dabar bus pa- 
prastas policistas ir pakaks 
jam vieno revolverio. Majo
ras sako, kad Baker’is per
daug “pagarsėjo”, geriau 
sakant, žmonėms Įkyrėjo 
akyplėšiškumu. Vienok atsi
rado pigios rųšies politikie
rių, Baker’io draugų, kurie 
agituoja policistą Baker’Į 
“runyti” Į majoro vietą. Jie 
nori ji majoru išrinkti, pa
sinaudojant jo “garsumu”. 
Sako, Baker’is yra suarešta
vęs 33,000 Įvairių prasikal-

nes, o už kilnų meną, gražų 
balsą, dainas, muziką: vo
kiečiai ne už jų kūnišką 
damą, tvirtumą, bet už pro
to miklumą, techniką.

Jeigu garbinti raumenų 
spėką, tai beždžionę reikėtų 
statyt aukščiau žmogaus, 
nes prieš gorilą neatsilaikys 
joks kumščios čempijonas.

Nelabai senai kumščios 
čempionu buvo Amerikos 
juodveidis Johnson. Ar 
juodveidžių vardas nuo to

Didžiausi Pasaulio 
Miestai.

Vęliausiomis žiniomis, a- 
merikiečių New Yorkas ir 
japonų Tokio žada pralenk
ti savo augimu visus pasau
lio didmiesčius. Nevv Yorko 
gyventojų skaičius imant su 
priemiesčiais, šiomis dieno
mis pasiekęs jau 12,055,187 
galvų; tuo tarpu kai Tokio 
pralenkė jau Paryžių, Ber 
lyną, Maskvą ir Chicagą.

Štai oficialės skaitlinės:
Londonas ............8,202,818
Nevv Yorkas .... 6,981,915
Tokio ................ 5,312,000
Berlynas ............ 4,296,000
Chicaga ............ 3,376,438
Paryižius ' (tarp sienų)

2,781,039
Maskva ............ 2,745,000
Paryžius su priemiesčiais 

už jo sienų turi 4,887,464 
gyventojų.

Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 
daugelio svetimų sapnininkų ir su

taisytas papai tikrą persiškai-egiptiš- 
ką sapnininką, su aprašymu planetų 
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo 
visokius sapnus, kokie tik žmogui pri
sisapnuoti gali. Chieago, III 
1895 m., kaina.............................. $1.00
Kaip Tapti Suvienytų Valstija Rilio 

čiu? Aiškiai išguldvti pilietystė 
įstatymai su reikalingais klausimais i 
atsakymais lietuviu ir anglu kalbnar
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................ »
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie 

tava XIV metasi mtyje. Istoriška
romansas M. Bernatovricz’o.
468 poaL ........................................

KELEIVIS 
w<hray,
So. Boston, Mas*.

nies padarysim naudos netik - j°danJ??; kad s“ * -kas nors 
sau. bet ir visai lietuviu dar-i “atsitiktu pasiuntė pas »
bininkijai.

Korespondentes.

Plentas Smalininkai—Jur
barkas manoma ateinanti 
pavasari pravesti nuo Savė- 
nios malūno tiesiai per mui
tinę Į Raseinių gatvę. Dabar 
didelis vingis neperkokiau- 
siu keliu reikia apvažiuoti.

avo tarnaitę. Tarnaitė, atė
jusi pas Volfbergienę, jos 
< namie nerado. Vėlai nakt : 
i grižo iš darbo Volfbergas 
bet žmona dar nebuvo grį
žusi. Susirūpinęs ėmė jieš
koti. bet be pasėkų. Tik ryte 
jam buvo pranešta, kad šu 
liny rasta prisigirdžiusi mo
teris. kurioj apipažinta jo 
žmona.

DAINININKAI.

VISTIEK NEGERAI.
Gatvėje vaikas labai verkia. 

Jautrus praeivis susidomėjo jo 
graudžiomis ašaromis, ir klau
sia :

—Ko verki, vaikeli ?
—Pamečiau penktuką.. Veuu..
—še tau penktukas, neverk.
Vaikas paėmė penktuką, ap

žiurėjo ir vėl:
—Veuuuu!...
—Na. ko verki dabar? Juk 

daviau penktuką.
—Bet kad bučiau ano nepa

metęs, dabar turėčiau du penk
tuku. o dabar tik viena... Veuu!..

pakilo, nors kiek? Amerikie- Įtėlių. Bet pats Baker’is at- 
čiai pradėjo da labiau juo- sisako nuo majoro vietos, 
dūkų nekęsti. nes žino. kad jis yra bemok-

Išsilavinusio kumštininko slis ir tekiai vietai netinka, 
amatas pelningas, tik nega- Tai atsitikimas panašus tai 
Įima sakyt, kad kilnus: o pasakai, kur žmonės norėjo 
dar mažiau, kad kumščiai nemokanti nei skaityti nei 
Lietuvos vardas keliamas, rašyti durneli karalium iš- 

Arimantas. rinkti.

D-ras J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO

Specialistas slaptą ir kroniškų lįstų moterų ir vvrų. kraujo ir odos. 
Elektriką ir tinti gydoma jei reikalas.

261 HANOVER STREET BOSTON. MASS.
Tel. Capitol 2257 Higblands 3315

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

Krauna Maistą Porto Rico Žmonėms.

čia parodyta, kad Raudonojo Kryžiaus draugija New Yorke 
krauna laivan 30.000 maišų miltų Porto Rico salos gyventojam. 
Ta sala nesenai sunaikino viesulas. y

Tokie yra gamtos norai.
Kad visur dainuoja chorai. 
Švilpinėja, čirška, gieda 
Ir svirpliukas, ir pelėda.

Jei paimsim musų žmones. 
Akurat ir jų toks skonis: 
štai, jaunutė da panelė.
Jau dainuoti pasikėlė.

Potam ji važiuos Milanan 
Nustatyti sau sopraną.
Mat, italai—balso mistrai. 
Patarnaus net vargomistrai.

Dabar tokia jau gadynė: 
Reikia lavint kakarinę.
Nes tik tas gal ko pasiekti. 
Kuris gali garsiai rėkti.

Kas tik turi balsą storą.
Eina rėkti tas i chorą;
Ten paleidžia gerklę sveiką 
Ir- užgieda kaip Sodeika.

O kas turi balsą ploną.
Ima jau kitokį toną— 
Išsižioja, susiraukia,
Ir kaip Kipras dainą traukia.

Joms dainuoti vieni šposai; 
Altai, moteriški bosai—
Bet tiktai aukštesnė gaida 
Tepritinka joms prie veido.

Ir sopranai, kaip užspiegia. 
Taip paširdžius ir nudiegia. 
Jei ne jų balsai padorus. 
Visai menkas butų choras.

O kai dzimdzių Vanagaitis 
Sau rankoves atsiraitęs, 
Veršio balsu uždainuoja, 
Visa publika kvatoja.

NORWOOD, MASS.
Grybo ekskursija į Sovietas 

neįvyks.
šiuomi pranešam, kad Bim

bos adjutantas Grybas ruošėsi 
važiuoti Rusijon, bet dabar jau 
šita ekskursija neįvyks, nes P. 
P. Kručas jį atkalbėjo. Sako, 
“Klausyk. Jonai, kokių plynių 
tau baladotis į tuos Sovietus? 
Juk Stalinas tavęs ant arbatos ( 
vistiek nepakvies. Tu nei artyn. 
prie jo neprieisi. O jeigu kas iš ( 
telo pirštu tau ir parodytų jo 
rezidenciją, tai kokia iš to nau
da? Su kitais komisarais tu irgi 
negalėsi jokio pasitarimo turė- 
tij nes rusiškai tu nemoki nei 
mu. o jie nemoka lietuviškai. 
Na. ir kaip tu galėsi išduoti sa
vo kelionės raportą Bimbai, kad 
tu nieko Rusijoj nesužinosi?”

Grybas suprato, kad ištikro 
žiopla jam butų Rusijon važiuo
ti, ir nutarė pasilikti Norwoode. ’

šitą svarbų pranešimą skel
bia:

Maskvos melagių agentūra.

NAUJI KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT ■

JONAS KERDIEJUS, 652 E. 8ROADVVAY 
8. BOSTON, MASS.

Semi Laikq Vi
Palengvina Gėlimą Peeinoaa

“Per da meta kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius Įmi
ni entus. bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-F.xpellerj ir tik po dvieju 
išsitepamų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-ExpeHeris yra 
geriausias iš' visų linimentų.”

J.«.
Lockport. X. Y.

PfilN-EXPELLEfi

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyną

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėti) 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Itievo buvimą.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierinį doleri 
arba “Money Orderį”.
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Nauja Gelžkelio Stotis Cincinnati Mieste.

ŽVĖRIS ŽMOGAUS PAVYDALE.
‘Patriotas” užmušė žydą, AMERIKONĄ BUVO AP

NIKĘ PLĖŠIKAI.
Šiomis dienomis beva- Į 

Butrimonių valsčiuje, Aly- žiuojančiam Amerikos lie- • 
taus apskrity, gyveno pilie- tuviui G. iš Kuklių—Kovai -; 
tis X, kuris statėsi dideliu sko link, už poros kilom.' 
“patriotu”. Bet vietos žmo- nuo miestelio kaž kokie ke-Į 
nės jo nekęsdavo, nes savo turi vyrai, tur būt, manyda- 
“patriotiškumu” jis ne vie-,mi, kad jis turi su savimi Į 
ną nuskriaudė. daug pinigų, pastojo kelią.

Paskutinėmis dienomis jo Tuojau vienas iš jų įšokęs į 
namiškiai: žmona, sūnūs ir i G. ratus klausia: 
uošvė, atvykę Butrimonių —Tamsta esi amerikonas? 
policijon, pranešė, kad X y- Be abejo turi nemažai pini- 
ra padaręs eilę stambių nu- gų ir neatsisakysi juos lygio-

pasmaugė motiną ir išsuki
nėjo vaikams kojas.

KELEIVIS, SO BOSTON

Taip išrodo nauja gelžkelio stotis Cincinnati mieste. Jos pastatymas kaštavo S45.000.000.

sikaltimų, būtent: mis dalimis su mumis pasi-
1. Jis esąs nužudęs žydą dalinti!

prekybininką, tik mokėjęs G., išgirdęs tuos žodžius, 
paslėpti pėdsakus. ! drožė klausėjui Į žandą, kad

2. Savo dviem kūdikiam j šis net išvirto iš ratų. Netu- 
išlaužęs, išsukinėjęs kojytes rėdamas jokio ginklo, stvėrė 
ir tie tuoj mirę. Girdi, suvir- ‘ nuo vežėjo patefono ranke- 
kus kūdikiui lopšyje, priei-; ną ir suriko:
davęs neva pasupti ir su di-1 —Dinkit iš akių, o ne tai
džiausiu šaltumu, tartum tu- iššaudysiu visus, kaip mū
ri reikalą su kenksmingu u-;sės!
kiui vabalu ar kokiu žaislu, j Plėšikai, manydami, kad 
išsukdavęs kūdikiui vieną G. ištiki-ųjų turi ginklą,

VAKARUŠNINKAI UŽ
MUŠĖ SAVO KONKU

RENTĄ.
Maironiškių kaime, La

pių valsčiuje, pas ūkininką 
Čeitliką buvo anądien va
karuškos. Atėjo tenai iš Sla
bados ir Jurgis Leskauskas. 
Matyt, jis buvo apsukresnis 
prie merginų, nes vietiniai 
bernai nutarė jj “pamokyt”.

MUŠTYNĖS VAKARUŠ
KOSE IR VESTUVĖSE.

Litviniškic kaime buvo 
anądien vakaruškos. Du vy
rukai susipyko dėl “panien- 
kos” Rozalijos.

V. Kalvelis -avo konku
rentui Klišiui davė antausi, 
o Klišis atsakydamas, Kal
veliui bedė šonan peili. Kal
velis sunkiai sužeistas, ap-

po kitos kojytes.
3. Pasmaugęs savo moti

ną. Motina sirgdama kartą

spruko šalin kiek tik kojos 
neša. Tačiau nedavažiavus 
G. poros kilom. Į Kavarską

Grįžtant jam namo, Mikšiai į alp0. Kalvelio draugų Klišis 
ir Pšegalevičįus pasivijo jįį buvo ištemptas į lauką ir 
ir basliais užmušė, žmogžu-; ten tiek buvo sumuštas, kad 
džiai dabar areštuoti. Betjabu konkurentai nuvežti i 
bausmė bus lengva, nes tai; ligoninę.

jo paprašė atnešti vandens.! ir vėl tie patys asmens pas 
Jam atnešus vafidens, ant į tojo jam kelią, tik dabar jau 
pečiaus gulėjęs samdomas! pasiruošę. Vienas jų kartimi 
piemenukasjšgirdęs ilgą ne-;šėrė G. per galvą. Laimė,

ne politinė žmogžudystė. Ot, 
jei kas užmuštų valdžios 
šnipą, tai tuomet jau butų 
bloga.

normalų ligonės gargaliavi 
mą; po to ligonė ištarusi: 
“Mikuli, kam tu mane smau
gi.” Tai buvę paskutiniai li
gonės žodžiai.

4. Paskutiniais laikais ši
tas “patriotas” sanguliavęs 
su savo dukterim.Šiomis die
nomis jis su šeima nuėjęs

kad G. nuo smūgio nepavir
to, o pradėjo bėgti. Vienas 
plėšikas suimtas, bet kitų jis 
neišduoda.

RANDA TITNAGINIŲ 
KIRVUKŲ.

Antabudžio kaime, Griš
kabūdžio vai., Šakių aps. F. 

kluonan kulti ir pasakęs sa-• Laprynaičio sodyboje, prie 
vo sunui: “Pasivoliok su M. iNenupės, akėjant dirvą, ra 
(sesere) šiauduose”. Į taiįstas titnaginis kirvukas su 
sūnūs atsakęs: “Tai ką, tė-'numušta pentimi. Kirvukas 
vas nori, kad aš tavo grie-labai gražiai atrodė: šlifuo- 
kus pridengčiau?” Tą išgir- tas, su aštriom ašmenim, la 
dęs, X. su šakėmis šokęs prie ■ bai panašus į šių laikų kirvį 
sunaus, bet šis suskubęs | malkoms skaldyti. Gretimai 
puolimą sulaikyti, kirsda-Į esančiame Galiniu kaime
mas spragilo buože tėvui 
galvon. Kova buvusi visai 
trumpa, nes visi namiškiai

prieš 10 metų J. Trepenančio 
sodyboje buvo rastas titna
ginis kirvukas, visai sveikas,

ATEINA ŽIEMA—BAI 
SUS LAIKAI BIEDNUO 

MENEI.
Artinantis rudeniui—dar

bų baigimosi laikui—Ute
nos darbininkai ir biednuo- 
menė pradėjo rūpintis žie
mos pei-spektyvomis.

Komentuodami nieko ge
ro nežadančiais artėjančios 
žiemos ekonomines ir socia- 
les perspektyvas sako, kad 
vasaros metu ir turėdami 
darbo, apie koki sutaupymą 
kalbos negalėję būti. Kas 
busią, kai žiemos pragyve
nimo reikalavimai padidė- 
sią, o uždarbių vargu bebu
sią, nes žiemos metu Utenoj 
jokių darbų nenumatoma.

Ant rytojaus Pužonių km. 
veselijose buvo rengiamos 
muštynės, bet vienai pusei 
išbėgiojus, didelio “mūšio” 
neįvyko. “Mūšio lauke" ra- 

įsta alavinė buolė, kuri bu
vo prijungta prie gumos.

KAUNO ŽYDAS MOKI 
NAMAS į JĖZUJITUS.
PavasrĮ buvo rašyta, kaip 

Kauno žydai kėlė triukšmą 
dėl vieno jų tautiečio, kuri 
katalikų kunigai pasigavę 
perkrikštijo i katalikus.

Tas perkrikštas buvo gau
domas ir persekiojamas. Da
bar perkrikšto tėvas sužino
jo, kad jo sūnūs yra jėzuitų 
vienuolyne Kretingoj. Nu
važiavo Į Kretingą su krikš
čionim sunumi pasimatyti, Į 
bet jėzuitai tėvo neprileidę.
Tėvas sugrįžęs pasakoja, 
kad matęs tik iš tolo, kaip jo 
sūnūs sunkiai nešąs plytas 
prie statomo namo.

Ir valdžia į šitą skandalą „ 
visai nesikiša. Kažin, ar ji ?es turėjęs, 
taip pat tylėtų ir tuomet, jei
gu žydai pagrobę katalikų 
vaiką šitaip jį naudotų?

Lietuvos “sultonas”
Matas Kišunas vedė 4 žmo
nas, tik dabar atskirtas nuo 

visų.
Šiomis dienomis Kauno a- 

pyg. teisme buvo pastatytas 
prieš “teisybės stalą” Lietu- 

i vos “sultonas”, Matas Kišu
nas. Jis buvo kaltinamas 
tuo, kad gyvendamas šven
toj Lietuvoj, o ne Turkijoj, 
vedė keliatą žmonų.

Teisme paaiškėjo šie 
faktai:

1922 m. Kišunas vedė E. 
Kasiulytę, kuri po metų mi 
rė. 1923 m. Kišunas jau su
situokė su K. Cirpulyte. bet 
blogai sugyveno.

1926 m. Kišunas susituokė 
su K. Žukaite, bet metropo
lijos tribunolas tas sutuoktu
ves panaikino, o apygardos 
teismas Kišuną nubaudę 
mėnesias arešto.

1928 m. Kišunas susituo
kė su Kepežinskaite, bet pa 
teko teisman.

Teisme jis aiškinosi, kad 
jį nugirdę ir girtą naktį nu
vežę į Kampiškių bažnyčią 
(Panem. valse.), kur kuni 
gas Bridžius juos sutuokęs.

KIAULES GELBĖDAMAS 
PATS SUDEGĖ.

Rimšių kaime, Papilės val
sčiuje, kuliant pas Juozą 
Gricių javus, iš garinės ma
šinos kilo gaisras. Sudegė 
visi javai, keletas kiaulių ir 
gyvenamas namas. Griciaus 
sūnūs 29 metų puolė gelbėti 
bekonų”, bet ugnies užtro- 

škintas paliko vietoje ir iš
trauktas negyvas. Pribuvę iš 
Papilės gaisrininkai parodė 
didelį savo gabumą gaisro 
gesinime ir nustebino kai
miečius.

Parnių km. irgi iš garinės 
mašinos yra sudegusios 
Daunių daržinė su javais, 
gyv. namas ir keletas gyvu
lių. Tuo pat metu ir Kruo
pių valsčiuje yra sudegin
tos daržinės su javais.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis”!

“Vaikų žodis” Įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 

Kišunas kai išsipagiriojęs ir Į dirbti ir mylėti %savo kraštą. Ja- 
ryto metą sužinojęs, kad jis i me vaikai ras įdomių apysakų, 
yra sutuoktas su Kepežins-Į pasakų, eilėraščių, daug galvo- 
kaite, tuojau pabėgęs. Be sūkių, visokių rankdarbių, pavy-

tuojau išbėgioję iš namų kas pentyje be skylės, šeiminin-
kur spėjęs. Tik vėliau susi 
ėję sutarę apie visą praneš
ti policijai.

Be to, namiškiai pareiškė, 
kad jie bijoję priešintis jo 
žygiams, nes jis sakydavęs, 
kad tiek savo, tiek kitų gy-

kas sunaudojo ji 
titnago vietoje.

paprasto

ŽUVO BEVOGDAMAS 
VOGTĄ ARKLĮ.

Nemakščiuose, Raseinių 
ap., šiomis dienomis buvo

J. Trepėnaitis atmena, toks nuotykis: pas stambų
kad prieš 40 metų Galinių 
kaime matęs titnagini kir
vuką prie staklių pririštą su 
taisyklinga skyle pentyje.

vybę vertinąs tik viena ka-i Gaila, kad vietos gyventojai
peika. Taipgi bijodavę pra
nešti ir policijai, nes iš prak
tikos žiną, kad Lietuvoj da
bar galvažudžiai mažai bau
džiami ir lengvai išleidžia
mi iš kalėjimų, paskui ker
šiją juos įskundžiusiems, to
del bijoję tėvo-vyro keršto, 
kuris prieš nieką nesusilai
kydavęs. Taigi prašę polici
ją, kad jį suėmę tuojau ne
išleistų, nes, girdi, turįs pa
slėpęs savo žinioje šautuvą, 
ir jei ištruksiąs, tai juos vi
sus iššaudysiąs.

Policija, žinodama jo at
kaklų būdą ir turėdama 
viršnurodytas informacijas, 
irgi ėjus prie jo atsargiai. 
Pasikvietus talkon porą šau
lių ir pasiuntusi pirkion ne
va atsigerti. Kadangi van
dens pirkioj nebuvę, tai X. 
nuėjęs į šulinį pasemti van
dens, kur policija ir parei
kalavus pakelti rankas auk
štyn. Kaltinamasis čia pat 
buvo suimtas (neleistas nei 
pirkion) ir nugabentas Aly
tun.

Šitą baisią žinią praneša 
iš Alytaus “Lietuvos Žinių” 
korespondentas.

tokius brangius radinius su
naikina. Ar tik nereikėtų 
šias paylinkes patyrinėti.

SUDEGĖ MALŪNAS.
Rugsėjo mėn. 12 d. Dot

nuvos kolonijoje, Dotnuvos 
valse, sudegė čyžausko ir 
Fridlerio motorinis malū
nas. Nuostolių daug. Malū
nas apdraustas nebuvo.

DOTNUVOJ STATOMAS 
NAUJAS TILTAS.

Dotnuvos miestelį iš dvie
jų pusių apjuosia Dotnuve- 
lės upė. Iš vieno miestelio 
galo yra gelžkelio tiltas, o į 
iš kito galo jokio tilto nėra. 
Kai upė vasarą nuslūgdavo, 
tai per ją žmonės perbrisda

arklių pirklį Šteiną buvo ra
stas vogtas arklys. Vogtą ar
klį policija atėmė. Nakties 
metu Šteinas mėgino iš po
licijos arklį pavogti, bet da
bojęs arklį policininkas va
gi pastebėjo ir šteiną nušovė 
vietoie.

Šiaurės Poliaus Tyrinėtojas.

APIPLĖŠĖ PASIPASAKO
JUSI APIE BEKONŲ PAR

DAVIMĄ.
Klišių kaimo naujakuris 

Marcinkus, pardavęs Smali
ninkuose bekonus ir grįžda
mas namo, pavėžino nepažį
stamą pilietį iki Jurbarko.

ko kita teisme paaiškėjo, 
kad Kišunas ir kelias meilu- 

Kišuno gynė
jas p. Navasaitis prašė teis
mą bylą atidėti ir pašaukti 
liudininkus, tačiau teismas 
Bylą sprendė ir Kišuną nu
baudė IU2 metų paprasto 
kalėjimo, iškaitydamas ligi 
teismo jo atkalėtus 4 mėn.

vo, o Rai pavasari ar rude- i įvažiuojant Marcinkus pa- 
nį ji patvindavo, tai susisie- s ^pasakojęs nepazįstama- 
<imas visai nutrukdavo. TaiaPle savo Padavimą.
matydama, Dotnuvos vals
čiaus savivaldybė nutarė pa
statyti naują tiltą. Darbas 
jau atiduotas rangovui ir 
suderėta 4,135 litai.

NEŽINOMAS PIKTADA- 
RIS NUŽUDĖ DU VAIKU.

Tą pat naktį 3 ginkluoti vy
rai įsiveržę Marcinkaus 
trobon, grąsindami revolve
riu atėmė iš jo gautus už be
konus 130 litų. Spėjama, 
kad vienas iš plėšikų buvo 
Marcinkaus pavėžintasis, 
nes įėjus vidun plėšikai tuo
jau pasisakė, kad žiną, kiek

ŽMONĖMS RUOŠIA DAR
VIENUS KRYŽIAUS 

KELIUS.
Prieš karą Rokiškio mies

tely ir jo apylinkėj buvo pa 
statyta 14 koplytėlių (Kai 
varijoms). Karo metu tos 
koplytėlės apgriuvo. Dabar 
jos remontuojamos ir su lai
ku vėl grįš senovės laikas ir 
žmonės eis Kryžiaus keliais.

Rokiškio apskr. Panemu-L-jg gaVęS už parduotus be
eito valse., Maskenų kai-įkonug

Lincoln Ellsuorth, kuris du kart skrido su garsiuoju Amund- 
senu šiaurės žemės ašigalio tyrinėti, dabar ruošia panašią eks
pediciją į pietinį polių. Bet pirma jis nori apsivesti, čia su juo 
parodyta busimoji jo žmona, Mary Ulmer iš Pottsvillės, Pa. '

nėlio
me, Pūrelių šeimos visi su
augusieji išėjo prie Įvairių 
darbų, o namie paliko tik du 
mažus vaikus—Povilą ir 
Akvilę. Sugrįžę tėvai namo, 
vaikus rado kirvio smūgiais 
užmuštus.

Manoma, kad pas Pūre
lius buvo atėję vagys, nes 
100 lt. pasigendama, ir bijo
dami, kad vaikai juos paži
nę neišduotų—nužudė.

GRIAUNA VASILČIKO- 
VO RUMUS

Pradėta griaut Vasilčikovo’ 
rūmų griuvėsiai. Griuvėsiai 
randasi Jurbarko parke, ku 
ris dabar priklauso vaistyki-: 
nei gimnazijai. Tie griuvė
siai romantiškai puošdavo 
parką. Nugriovus griuvėsius, 
bus statoma toje vietoj gim
nazijos rūmai.

KALĖDŲ EKSKURSIJA
| LIETUVĄ

RENGIA LIET. LAIV. AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE.

UNIJA
to

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko

GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. P. 

Murinskas. Švedų Amerikos Uni
jos. Centro raštinės Amerikoje, 
Lietuv. Skyriaus vedėjas Jis sten
gsis padaryti kelionę pilną įdomy
bių. apie kurią visiems bus malo
nu prisiminti. Gauk brošiūrėles: 
"Bendros Informacijos Kelionėje į 
Klaipėdą” ir “Kalėdą Ekskursija". 
Gaunamos pas agentus arba: 
Swedish American Line 

iO STATE ST. BOSTON. MASS.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok de! bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankumą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo 
teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Rice. 56-E Main St., Adams, N. Y. iš 
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa 
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo! 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y.

zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kury- 
>ai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky- 
doje vaikų teatrą įrengti, bū
tent sceną, kostiunjus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
tas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol, 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų Žodį”.

“VAIKĘ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaunas, 

Lithuania.

I LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

Į Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės 

| 252 Boylston St.. Boston. Mass.

NORTH OERMANLLOYD
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

deklamuot viešuose susirinkimuose. *

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARKO VALANDAS.

NUO

4GK

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROM ANGAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra bėgai > įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 

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

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

KELEIVIS
253 Bro*dway So. Boston, Mass.

Knygoje yra trijų ryšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, l»et reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



Aštunta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 42, Spalių 19 d., 1932

Vietinės Žinios
MUNŠAINO KOMEDIJA 

KALĖJIME.

“REVOLIUCIONIERIŲ”
STAUGIMAS KOMUNIS

TŲ PRAKALBOSE.

Bimbininkai bombardavo 
sklokininkus.

Pereitą nedėldienio vaka
rą Lietuvių Svetainėje buvo 
tikra “vaina” per Pruseikos 
prakalbas. Įvyko taip. kaip 
kad pereitame ‘‘Keleivio” 
numery pranašauta. Bimbi
ninkai atsivedė iš anksto su
organizuotą savo "armiją" 
—keletą rėksniu iš Nonvoo-

i Uždaryti išsipagiriojimui 
i kaliniai dar labiau nusigėrė 

policijos šnapsu.

Garsinta, kad bus muzika Saugus policijos nuoya- 
ir dainos, bet dainų nebuvo. ' ^°j įvyko tikra komedija. 
Tik smuiku solo pagrojo p-
lė M. Grinkevičiutė. Jai a- 
kcmponavo p-lė A. Hinton.
Jos savo užduoti atliko labai 
gerai. Rep.

Mickevičių šeimyna auto- 
mobiliaus katastrofoj.

i Pereitą nedėldieni netol 
Stonehamo susikūlė du au 
te mobiliai, kurie susitiki 

į viens prieš kitą. Abidvi ma 
įšinos sutyžo i šipulius ir ka 

, ..tastrofoj buvo sužeista 1( 
Pnmąią .-aut kalbos, daly įmonių, penki labai sunkia 
Pruseika pabaigė netrukdo-va,.gtaį gyvens. Daugiau 
mas, bet pradėjus antru at-|?ia n*ukenstįjo Mickevičh 
veju kalbėti apie partiją ir g chelsea Jof au
sa\ Karpinius ginčus, igiakSfa skeveld
lauskas atsistojęs eme rei-į 
kalauti, kad ir jam butų lei
sta kalbėti. Jam atsakyta:
“Jeigu nori sakyt prakalbą, 
tai pasisamdyk svetainę ir 
kalbėk.” Tuomet bimbinin
kai pradėjo baubti, staugti, 
rėkti, koliotis. Pruseika ban
dė juos perrėkti, bet šie dar 
smarkiau pradėjo skanda- 
linti. Daugiausia skerečiojo- 
si žilaitis, Kubiliunukai,
Jankevičius ir Kazlauskas.
O Čeikuvienė. " Barčienė ir 
“Maskalka” tiesiog draskė
si, lyg pamišusios.

Publika pasipiktinusi bim- 
bininkais ėmė reikalauti, 
kad jie aprimtų ir leistų 
klausytis prakalbos. Tuo
met Kazlauskas užkoman- 
davojo, kad visi išeitų iš 
svetainės. . Bet pakilo vien 
tik bimbininkų vaiskas ir 
priėję prie durų, apsistojo.
Pamatę, kad žmonės su jais 
neina, bimbininkai irgi nu
sprendė neiti iš svetainės, 
bet skandalinti pas duris.
Kilo vėl baisus armydelis.
Pruseikos šalininkai bandė 
gražiuoju numalšinti bimbi- 
nius, sarmatindami juos, 
kad jų pasielgimas yra chu
liganiškas. Prašė, kad jie iš
eitų laukan, arba nusira
mintų. Bet bimbininkai ne
klausė. Vienas jų pareiškė, 
kad jie esą pasiruošę prie 
muštynių. Girdi, be kraujo 
praliejimo jie neapsieisią.

Aš paklausiau jo, ar tai 
kapitalistams butų smūgis 
jeigu šioje svetainėje kele
tas darbininkų susiskaldytų 
sau galvas? Taip—jis atsa
kė.—Girdi, visur kapitalis
tai buvo nugalėti tik darbi
ninkų muštynėmis tarp sa
vęs ! Ir kažin kas butų atsiti
kę, jeigu sklokininkai butu 
pradėję mėtyt maištinin 
kus per duris. Vienok niekai- 
jų nemėtė ir nei policijos 
neturėta. Duota pilna lais
vė rėksniams išsirėkti, kiek 
tik jie nori. Gal tai buvo ge 
riausia taktika, nes publika 
pamatė tuo gaivalus ir įsitė 
myjo, kas jie yra. Visi jais 
pasipiktino.

Baigiant prakalbas, atėjo 
du policistai. Nežinia, ar 
kas juos pašaukė, ar jie už- 
girdę trukšmą patys atėjo.
Tuomet Bimbos armija kaip 
žvirbliai nutilo ir tuo viskas 
pasibaigė.

Pruseika savo kalboje aiš
kino reikalingumą bendro 
fronto. Nurodė, kaip fašis
tai Įvairiose šalyse stiprėja 
ir darbininkai jų neapveiks, 
jei nesumobilizuos visų savo 
spėkų. Sakė, kad komunistai 
darę klaidų: esą reikalinga 
keisti kovos taktiką. Išrodė, 
kad Pruseika jau pradeda 
suprasti, kiek žalos darbi
ninkams komunistai padarė 
skaldydami jų spėkas. Jis 
pats buvo to skaldymo pra 
vadyrius, jis išauklėjo bim 
binius chuliganus, kurie da 
bar jo “mokslą” atsuko 
prier pati mokytoją. Audrą 
sėjo—audrą ir piauna!

do. Montellos ir vietiniai.

romis. Onai Mickevičiene 
suskąldyta galva ir sužeist 
viduriai. Jos 6 metų am 
žiaus dukrelei Elenai taipg 
suskaldyta galva, nutraukti 
nosis ir sudraskytas visa 
kūnas. Pačiam B. Mickevi 
čiui pramuštas galvos kau
las. Jų 4 metų amžiaus vai 
kui Richardui sužeisti vidų 
riai. Be to da sunkiai sužei 
tas Jurevičių vaikas, kuri.- 

duvo tame pačiame automo- 
biliuje. Automobilių opera 
vo Aleksandras Jurevičiu 
iš Chelsea. Jis su savo žmo 
na taipgi sužeisti. Išviso 7 
asmenys nukentėjo vienam< 
automobiliuje. Antrame au 
tomobiliuje važiavo 3 airiai 
Jie taip pat visi buvo sužei 
sti.

Ten buvo uždaryti uz gir
tumą keturi vyrai. Policma- 
nas juos užrakino nakčiai 
tuščiam kambary ir pasakė 
“Good night”. Girdi, pasi
matysim rytoj, kuomet jau 

! busit išsipagirioję.
Kaliniai buvo 

ačiau užsilaikė ramiai. Bet 
•ekanti rytą jis rado savo 
lelaisvius nepaprastai triuk- 
mingam ir linksmam upe. 

Vietoj išsipagirioti, jie buvo 
lar labiau nusigėrę ir kalė
jimo kambarys buvo pilnu-

Triukšmas Somervillė j dėl 
taksų pakėlimo.

Somervillės majoras Mur 
phy su kitais airiais politi
kieriais šįmet pakėlė žmo
nėms mokesčius $9.50. Da 
bar kiekvienas namų savi
ninkas turės mokėti $40.10 
nuo tūkstančio. Prieš šitą 
plėšimą žmonės pakėlė trlu 
kšmą ir tariasi visai taksų 
nemekėt. Buvusis Somervil
lės aldermanas ir advokatas 
Gorbon sako, kad dėl šite 
nesvietiško taksų pakėlime 
yra kaltas majoras Murphy, 
kuris eikvoja piliečių pini
gus be jokios atodairos. Pa 
vyzdžiui, jisai prikimšo pil
ną policijos departamentą 
savo giminių ir sėbrų, ir pa 
darė visus juos aukštais val
dininkais, kad galėtų mokė
ti jiems dideles algas. So 
mervillės policijos departa
mentas dabar išrodo kaip 
Meksikos armija, kur vis: 
generolai, o kareivių nėra, 
sako adv. Gorbon.

Be to da visa eilė majore 
sėbrų užima kitokias visai 
nereikalingas vietas ir ima 
iš miesto iždo riebias algas. 
Ir todėl nežiūrint, kad visų 
pajamos nupuolė ir žmonės 
pinigų neturi, majoras su 
avo politikieriais krauna 

gyventojams vis didesnes 
taksas. Pavyzdžiui, 1929 
metais, kuomet darbai ir 
biznis ėjo gerai, Somervil
lės gyventojai sumokėjo 
taksų $3,304,820, o šiai? 
metais, didžiausioj depresi
joj, jiems užkrauta net $5,- 
007,058.55 taksų. Tai juk 
ištikro skandalas!

KIDNAPERIA1 BUVO Didelis protesto mitinga* 
PAGROBĘ BUTLEGERJ? prieš Somervillė* valdžią.

Tūlas laikas Dorchestery Somervillė yra Bostono 
prapuolė būtlegeris Rut- priemiestis, bet turi atskirą 
stein. Vėliaus jo brolis gavo valdžią ir tvarkosi savisto- 
nuo jo maždaug šitokio tu- viai. Paskutiniais metais ta 
rinio laišką: Aš esu pagrob- valdžia pradėjo perdaug 
tas ir kankinamas. Tie žmo- eikvoti visuomenės pinigus 
nės, kurie laiko mane nelais- ir kelti mokesčius. Šį rudenį 
vėj, reikalauja $30,000 iš- Somervillės taksos buvo 
pirkimo. Susimildamas su Dakeltos ant syk $9.40, taip 
kelk tokią sumą ir atvežk, kad dabar piliečiai turi mo- 
Aš tau atiduosiu visus pini- kėt po $40.10 nuo tukstan- 
gus ir da savo namą pridė- čio. Dėl to kilo triukšmas.

,. , /iu. Tik nesakyk policijai a- Pereitą nedėldieni aukštes- 
nuliudę. pie n&s manc nužu- nės mokyklos auditorijoj į- 

dys. vyko milžiniškas protesto
Brolis padavė ta laišką mitingas, kuriame dalyvavo 

policijai. Laiške buvo pa- 2,500 piliečių ir apie 1,000 
duotas adresas. Tai buvo ap- žmonių turėjo grįžti nuo du-

■leistas vasarnamis Nantas- rų, nes jau nebegalėjo mo
kėt pajūry. Policija ta vasar- kyklon sutilpti. Buvo karštų

... ... , . , narni apsupo ir rado Rut-kalbėtojų ir visi jie smerkėclis tuščiu bonkų nuo degti- prie su dabartinį Semervilles ma-
° ’ užmautu juodu maišu ant jorą Murphy, kuris tuo tar- 

galvos. Jį saugojo 3 kidna- pu buvo išvažiavęs į Albany 
v | neriai: Addison iš Dorches- agituoti už demokratų kan- 

jterio, Max Schenchter iš didatą Rooseveltą. Mitinge 
Nevv York o ir William Har- girdėjosi šauksmai: “vagys-

lės. Iš viso suskaityta 
lonkos. Belaisviai gi buvo 
įasiryžę kelti ovacijas Sau
gus miestelio kalėjimui 
rolicijai. kad tai esanti vie
nintelė ir geriausia’vieta vi
same pasaulyje ištrošku- 
;iems Amerikos piliečiam? 
savo troškulį užgesinti. Jie 
įepaprastu entuziazmu pa
sveikino policmaną, šauk
iami “Good morning, offi 
eer”, nors liežuvis jiems ga- 
įa sunkiai vertėsi. Policma 
nas tiesiog buvo nustebintas 
okiu reginiu. Jis jokiu budv 
įegalėjo išgalvoti, kaip jie 
gavo daugiau degtinės.

“Koman. vyrai", sako jis 
"bukite sportai ir pasakykit 
man teisybę, kaip ir kas ju 
mis čia nugirdė?"

Sunku jam buvo su gir
tais susikalbėti, bet visgi 
oavyko tą paslaptį sužinoti 
Virvė išaiškino. Vienas ka
linys padarė kilpą ir iškišęs 
per grotas ranką metė virvė: 
galą į kampą skersai kitą 
kambarį, kur stovėjo polici 
jos konfiskuotas munšainas 
bonkose. Kilpa užsinėrė an: 
bonkos ir kalinys ją prisi
traukė prie savęs. Taip jie 
“meškeriavo” visa nakti.

mon iš Brocklyno. 
juos suėmė.

Visus tės”, “graftas”, “sukčiai’ 
“kalėjimai”, ir t.t.

Sūnūs suruošė gyvam 
šermenis.

tėvu

Viename Bostono dienraš 
tyje tilpo pranešimas, kad 
New Yorke miręs John Ho 
gan, South Bostono airys. 
Kadangi jis yra žymus pat
riotas ir Kolumbo Vyčių va
das, tai tuojau? r radėta jam 
ruošti iškilmingos šermenys 
Kaimynai pradėjo siųsti gė 
lių ir patys atėjo į šermenis. 
Bet jie buvo baisiai nuste
binti, kuomet jiems durk 
atidarė pats “nabašninkas.” 
Dvi merginos taip išsigando, 
kad vos neapalpo. Ir Hoga 
nas turėjo daug bėdos kol 
žmones įtikino, kad jis tebė 
ra gyvas. Tuo tarpu atvažia
vo graborius su žvakėmis, 
kryžiais ir kitais įrankiais. 
•Jis be jokių patikrinimų pra
dėjo nešti savo “forničius” į 
vidų, visiškai neatsižvelgda
mas, kad“nabašninkas”tarp 
duryje stovėjo ir nei kiek 
nebuvo panašus į lavoną.

“Aš sakau jums, kad aš 
tikrai esu gyvas”— tvirtino 
Hoganas. “Man nereikia nei 
vainikų nei graboriaus.” 
Pagalios paaiškėjo, kad vi 
-a tai sutaisė Hogano sūnūs, 
norėdamas tuo budu išgau 
ti iš graboriaus apie $100. 
kuriuos jisai gavo ir kažin 
kur dingo.

ISISTEIGKITE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS. PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

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

CARLSON BROS. TOOL & MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mass. y<>i, g®, Boston 3?39

Lietuvių jaunimui.
So. Bostono Lietuvių U- 

kėsų Dr-ja pradės žiemos se
zono šokius. Pirmieji šokiai 
įvyks ateinančios subatos 
vakare, spalių 22 d. Ukėsų 
Kliubo salėje, kampas E ir 
Silver St., So. Bostone. Šo
kiai tęsis per visą žiemą į 
kiekvieną subatos vakarą. 
Griež puiki lietuvių orkes
trą Bay State Serenaders. 
Įžanga vynams 35c, mergi
noms 25c. Visus prašome at
silankyti.

Komitetas.

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.

Nepamirškite užsiregistruot.
Balsuotojų registracija 

Subatos-nedėldienio naktį baigiasi šios seredos naktį, 
bomai apvogė Vilimą Tarų- 10 va^- Kas nėra užsiregis- 
šką, gerai žinomą South Bo- travęs, turėtų užsiregistruo- 
stone lietuvį. Taruška gyve- 1?es tai paskutinė proga, 
no po numeriu 224 Athens Kitaip, negalėsite balsuoti 
?t. Jis miegojo tą naktį ant- Į rinTk|^^« 1
'•ame aukšte, o bernai įšilau

Taruškai miegant bomai 
pavogė kelines.

žė per užpakalini langą apa
čioje, pavogė jo 100 svarų 
-eifą ir užlipo d a ant vir
šaus pažiūrėti daugiau gro
bio. Tenai jie nieko sau ge
ro nerado, todėl išeidami 
pavogė Taruškos kelines, 
kurios buvo pakabintos ant 
kėdės šalia lovos. Kelinėse 
buvo $12 pinigų.

LSS. 60-tos kuopos 
susirinkimas.

Ateinančios subatos va
kare, 22 spalių, yra šaukia
mas lietuvių socialistų 60- 
os kuopos susirinkimas 
“Keleivio” redakcijoj. Pra
džia 7:30 valandą. Visi 
1 raugai prašomi dalyvauti, 
nes reikia pasiruošti Rajono 
Konferencijai, kuri įvyks 
23 spalių: ir reikia surengti 
orakalbas rinkimų reikalais.

Komitetas.

Lietuviai piliečiai, regis- 
truokitės ir balsuokite per 
rinkimus už Socialistų Par
tijos kandidatus.

Socialistas, t

Konfiskavo 300 galionų 
alaus.

Roxbury Crossing nuova
dos policija padarė sename 
bravore kratą ir rado 300 
galionų gero alaus ir kelioli
ka bačkų selyklų. Viskas 
konfiskuota.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneški
te mums, kokį turit Boną ir 
kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit mus.

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi-
k-

. Musų krautuvė didelė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kald- 
rų numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt. 
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street 
Montello, Mas*.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
64) Seollay Square. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2011-J 

Specialistas Kraujo. Inkstu ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. -iki 7 vak. kasdien 
Nedėlioti), nuo 10 ryt. iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUM.MER STREET, 

LAURENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS]
LIETU VYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu { 
akinius, kreivas akis atitiesinu t 
ir ambiyopiškose (aklose) aky- j 
se sugrąžinu šviesą tinkamu- { 
laiku. t

J. L. PAŠAK ARNIS. O. D. { 
447 Broadway, So. Boston, Maaa. !

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiunčia 
įinicrus į visas dalis svieto

Įvairias informacijas suteikiu dy- 
ai Kreipkitės reikalui esant ypati- 

škai ar r>er laišką.
K. SIDABRAS

342 W. BROADH AY 
SO. BOSTON. MASS.

3 puikus kambariai ir 
maudynė.

štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
mažai šeimynai arba pavie
niams. Matyt galima bile 
laiku. “Keleivio” name, 253 
Broadvvay. So. Bostone.

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.Roston, Mass. 

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites mu
zikos. pradėkite leisti dabar. Mo
kinu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu vakarais ir 
sekmadieniais. Telefonas South 
Boston 1963-J.
VALENT. PALTANAVIČIUTĖ 

912 E. Broadway S. Boston, Mass.

LIETUVA!
Važiuokite } Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus.

PERKAM LIETUVOS BONUS 
__________ UŽ CASH.___________

Broadway Travel Bureau
C. J. WEISUL, sav.

366 W.Broad*ay. So.Boston, Mass.
Tel. 0620

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9,

678 Massachusett* Avė., |
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik ausitarua.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BROADWAY, tarp C ir D Bt. 
SO. BOSTON, MASS.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKINYS
SOUTH BOSTON

Per ’ .ugelj metų Įgyvendintas bueernės ir grosernės biznis, ge
roj vietoj. Tirštai apgyventoj lietuviais ir svetimtaučiais visi moder
niški ita:- mai. elektriką, elektrikinis šaldytuvas, šiltas ir šaltas van
duo. Nan..,- vienos šeimynos su dviem krautuvėm. Biznio daro virš 
$400 į savaitę, rendomis gauna $396 į metus. Reikia įmokėti tik 
$3.000. Kaina dėl greito pardavimo numažinta iki $3,500. Norintiems 
įsigyt gerą biznį ir pigiai dabar ši yra geriausia proga, nes užtik
rintas g< as pragyvenimas ir pelningas, saugus investmentas. Tuo- 
jaus kreip itės pas:

A. J. KUPSTIS
W. BKOADAVAY. SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 1662.

i

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias protas,

Daro visas legalias dokaotestsa 
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 27H

Namą: Talbot 2474.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterius parduodam, mainom ir 
taisom; sieniniai kalendoriai; laikraš
čiai; rašto, spaudos darbai—pigiai.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramoforius ir rekordus. 
315 E St. prie Broadway So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aš ri. s ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą iš- rimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminttoja kraują, šlapu
mą, ir spinudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandas: 2—i p. p.; 7—8^* vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADMAY SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradaa vaistas, kurie yra tikrai ge

riausi ruo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekiuos nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lova. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vais-us ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums į 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą 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. Aptiekonus) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

t Jei Nori Nupentyt 
4r Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpnpieriooje. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SU So. Boston,
Tel. So. Boston 1396-M.

* EXTRA
{LIETUVIŠKA APTIEKA
Jašą Senas Aptiekorina toj pečio) 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežios šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas: '

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pati 
196 SALEM STREET

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Telefonas: So. 19SS.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapota

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokios
gerai patarnasja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Street, 

SOUTH BOSTON. RAM.

PARKYVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STAT1ON 
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 Cslony Avė.,

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




