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Amerikos Prezidentu 
Išrinktas Rooseveltas

ATEIVIAI NUSVĖRĘ 
RINKIMUS.

Už demokratus stojo 163 
svetimšalių laikraščiai šioje 

šaly.
Šj antradieni Jungtinių

Valstijų piliečiai rinko nau
ją prezidentą ateinantiems 
ketveriems metams.

Išrinktas Franklinas D. 
Rooseveltas, demokratų 
partijos kandidatas.

Rooseveltas gavo apie 10 
milijonų balsų daugiau už 
Hooverį.

Rinkimų kampanija buvo 
nepaprastai gyva ir balsavi
muose dalyvavo apie 40,- 
000,000 žmonių.

Kiek balsų gavo socialistų 
kandidatas Norman Tho
mas, einant “Keleiviui” į 
spaudą da nebuvo aiškių ži
nių. Yra tačiau spėjama, 
kad jis bus gavęs kelis mi
lionus.

New Yorke už Norman 
Thomas’ą balsavo 146,764, 
bet iš daugelio distriktų ži
nių da nėra.

Kapitalistų spauda pra
našauja, kad dabar, rinki
mams pasibaigus, turėsią 
pagerėti darbai. Busiąs pa
keistas prohibicijos Įstaty
mas. Busią leista daryti ir 
pardavinėti alus ir vynas. 
Tokios permainos dabar jau 
reikalauja ir demokratai ir 
republikonai, nes iš alaus 
jie tikisi gauti daug mokes
čių valdžios deficitui lopyt.

Prieš rinkimus ir Hoove 
ris ir Rooseveltas žadėjo vi
sokių pagerinimų žmonėms. 
Žinoma, tie prižadai, tai 
tik sliekas ant politiškos me
škerės, kad pagavus piliečio 
balsą.

Mums, lietuviams, Įdomu 
žinoti, kokį vaidmenį šiuose 
rinkimuose suvaidino atei
viai. Oficialėmis žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 8,000,000 at
eivių, kurie turi išsiėmę pi
lietiškas popieras ir gali 
balsuoti. Taigi klausimas, 
už ką jų didžiuma balsavo? 
Vienas valdžios biuras darė 
šituo klausimu anketą. At
eiviai turi Amerikoje 1,- 
078 laikraščius, kurie eina 
28 kalbomis. Visiems tiems 
laikraščiams buvo išsiunti
nėtas paklausimas, kuri 
kandidatą jie remia. Atsa 
kymai pasiskirstė šiaip:

Už Rooseveltą, 163.
Už Hooverį, 152.

Už Norman Thomas’ą, 36.
Už Fosterį, 20.
Iš ktų laikraščių atsaky

mo negauta. Gal jie nenore 
jo pasisakyti, nežinodami 
kas bus išrinktas. Taigi ga
limas esą daiktas, kad šiuos 
rinkimus nusvėrę savo bal
sais ateiviai piliečiai.

Massachusetts gubernato
rium išrinktas Ely, demok
ratas. Jis gavo apie 121,000 
balsų daugiau už republiko 
ną Youngman.

Tarp Kanados ir Francu
zijos atstovų Paryžiuje pra
sidėjo derybos dėl naujos 
prekybos sutarties.

TIK 12 PREZIDENTU 
TARNAVO DAUGIAU 4 

METU.
Kai kas mano, kad Jung

tinėse Valstijose yra Įsigy
venusi tradicija rinkti tą 
patį prezidentą antrai tar
nybai. Taip visai nėra. Iki 
šiol Jungtinėse Valstijose 
buvo 31 prezidentas, bet 
vos tik 12 iš jų turėjo laimės 
tarnauti daugiau kaip 4 me
tus. Jais buvo šie: Washin- 
gtenas, Jeffersonas, Madi- 
sonas, Monroe, Jacksonas, 
Lincolnas, Grantas, Cleve- 
landas, McKinley, Tadas 
Rooseveltas, Wilsonas ir 
Coolidge’ius.

MacDonaldo Sode
Suėmė Rusą.

Pereitą sąvaitę prie Ang
lijos premjero MacDonaldo 
namų esamam sbde policija 
suėmė nakties laiku Įtartiną 
jauną vyrą, kuris turėjo su 
savim keliatą akmenų. Teis
me jis pasisakė esąs Angli
jos pilietis, tačiau turi gry
nai rusišką vardą, Ivan Se- 
ruva, ir kalba su rusišku ak
centu. MacDonaldas papra
stai gyvena Londone, kuo
met parlamentas yra sesijoj, 
bet tą naktį jis buvo parva
žiavęs Į savo namus. Taigi 
spėjama, kad tas rusas turė
jo kokių nors piktų planų.

ISPANIJOJ PANAIKIN
TA MIRTIES BAUSME.

Pereitą sąvaitę Ispanijoj 
paskelbtas naujas Įstaty
mas, kuriuo pakeičiamas se
nasis baudžiamųjų Įstatymų 
kodeksas. Mirties bausmė 
visai panaikinama, o kalėji
mo bausmės už visokiu? 
prasikaltimus žymiai su 
trumpinamos.

KANADOS KALĖJIME 
VĖL RIAUŠĖS.

Pereitą savaitę Jėzaus Sa 
loję, netoli Montrealo, vėl 

buvo kilęs maištas kalėji
me. Kaliniai padegė kalėji 
mo rūbų siuvyklą, o kai sar
gai subėgo gesint ugnį, tuo
met kaliniai mėgino bėgti. 
Bet pribuvusi iš Montrealc 
policija tuojaus apsupo ka
lėjimą ir bėgimas nepavyko.

550 BANKROTU I VIENĄ 
SĄVAITĘ.

Užpereitą sąvaitę, kaip 
skelbia Dun & Co. statistikų 
biuras, Jungtinėse Valstijo
se bankrotavo 550 firmų. 
Peniai tuo pačiu laiku buvc 
530 bankrotai. Taigi šįmet 
biznio mirtingumas daug 
didesnis. O visuomenė ap
gaudinėjama “geromis ži
niomis”, kad depresija jau 
pasibaigusi.

SIŪLO SUMAŽINT VE
TERANAMS PAŠALPĄ.
Jungtinių Valstijų preky

bos rūmai Washingtone siū
lo valdžiai nukirsti nuo ve
teranų pašalpos $400,000,- 
000, kad sumažinus šių me
tų deficitą. Bet ar negeriau 
butų nukirtus visiems bran
giai apmokamiems valdi
ninkams algos?

Patriotų Areštai 
Japonijoj.

Japonijos sostinėj Tokio 
pereitą sąvaitę policija pa
darė eilę kratų tarp reakci
nių patriotų ir areštavo 6 
žymius tuzus. Jie esą kalti
nami žudymu nepatinkamų 
jiems valdininkų. Pereita 
pavasarį buvo nušautas mi
nisteris pirmininkas Sujosi 
Inukai. Dabar išėjo į aikštę 
kad ginklus jo užmušimui 
parūpinęs Hidezo Toyama, 
stambiausis patriotų-reakci- 
ninkų vadas. Laike šitų kra
tų jis buvo areštuotas.

Eidama krėsti šitų krau- 
jagerių, policija buvo ap
rengta neperšaujamais ža- 
kietais ir galvas turėjo užsi
dengus plieno šalmais.

Nevadoj Uždarė 
Bankus.

Nevados valstijos guber
natorius pereitą sąvaitę įsa
kė uždaryti dvylikai dienų 
kuone visus tos valstijos 
bankus, manydamas tuo bu
du juos “apsaugoti” nuo 
kracho. Atsidūrus bankams 
sunkioj padėty, gubernato
rius buvo nuvykęs Į Wa- 
shingtoną prašyti jiems pa
skolos iš Finansų Rekons
trukcijos Korporacijos, bet 
paskolos negavo ir todel lie
pė bankams uždaryti duris, 
nes bijojo, kad žmonės puls 
reikalauti savo pinigų.

TAUTŲ LYGA SVARS
TYS MANDŽURIJOS 

KLAUSIMĄ.
Lapkričio 21 dieną Tautų 

Lyga pradės svarstyti Lyt- 
tono komisijos raportą apie 
japonų užėmimą Mandžuri
jos. Raportas yra neprielan
kus Japonijai ir siūlo Japo
nijai pasitraukti iš Man
džurijos. Japonija tam prie
šinga. Bus ginčų.

MAŽINS CUKRAUS 
GAMYBĄ.

Kubos diktatorius Macha 
do išleido patvarkymą, kad 
ateinančiais metais cukraus 
gamyba butų sumažinta iki 
2,000,000 tonų. Tai Wall 
Streeto kapitalistų rfeikala- 
vimas. Wall Streeto kapita
listai kontroliuoja cukraus 
biznį ir jie nori pakelti jo 
kainą. Tuo tikslu yra maži
nama jo gamyba.

POLICIJA SAUGOJA
ANGLIJOS KARALIŲ.
Prasidėjus Londone be

darbių riaušėms, apie kara- 
’iaus rumus buvo sutraukta 
keli šimtai policmanų, kurie 
nasislėpę kiemuose ir tarp- 
duryse laukė galimo bedar
bių šturmo ant Jurgio rezi
dencijos.

RUGSĖJO PREKYBOS 
BALANSAS DAVĖ

$33,578,305.
Per rugsėjo mėnesį už

sienio prekyba davė Jungti 
nėms Valstijoms $33,578,- 
305 gryno pelno. Pernai per 
tą patį mėnesį užsienio pre
kybos palankus balansas 
buvo tiktai $9,843,806.

Šįmet per rugsėjį išvežta 
nrekių už $132,026,055, o 
įvežta" už $98,447,750.

Šitas žinias skelbia Ko
mercijos Departamentas.

Fordas Negriausiąs
Save Dirbtuvių.

Daugelį jų tik uždarysiąs 
pakol “laikai pagerės.”

Šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė gandų, kad For
das nutaręs nugriauti 26 su
dedamas dirbtuves šalies gi- 
umoje, o paliksią? tik ke- 
iatą fabrikų arti jūrių uos

tų.
ŠĮ paskalą Fordo kompa

nijos atstovas Detroite šį 
panedėlį užginčijo. Jisai pa
aiškino, kad Fordo kompa
nija nutariusi kai kurias 
dirbtuves tiktai uždaryti, 
tačiau visai nemananti jų iš
sižadėti arba griauti jas.

Dabartinė padėtis Fordo 
pramonėj esanti tokia: ope
ruojama išviso 52 dirbtuvės 
)o 2 ar dienas i sąvaitę. 
cožnoj pastatant nuo 50 iki 
100 automobilių Į dieną. 
Teks išskirstytas darbas ne
duodąs nei fabrikantui pel 
no, nei darbininkams pra
gyvenimo. Todėl gamyba 
busianti sukoncentruota to 
kiuose punktuose, kur piges- 
nė ir parankesnė transpor- 
tacija. Kitos dirbtuvės bu
siančios tuo tarpu uždary
tos, bet nei viena nebusianti 
nugriauta; visos bus laiko
mos tvarkoj. Kaip tik biznis 
pasitaisys ir rinka pareika
laus daugiau automobilių, 
dabar uždaromos dirbtuvės 
vėl busiančios atidarytos.

NORĖJO UŽMUŠTI JA
PONIJOS PREMJERĄ.
Tokio žiniomis, policija 

susekė tenai sąmokslą už
mušti Japonijos ministerį 
pirmininką Makoto Saito ir 
kitus aukštus valdininkus. 
Atentatas turėjo būt įvykin
tas kariumenės manievrų 
metu šią sąvaitę.

UŽSIREGISTRAVO 47,-
000,000 BALSUOTOJŲ.
Šį rudenį prezidento rin

kimams Jungtinėse Valsti
jose užsiregistravo apie 47,- 
100,000 balsuotoju. Vienų 
tik ateivių., kurie uri išsiė
mę pilietiškas popieras, už
siregistravo apie *,000.000- 
Dauguma ateivių pasisakę 
už Rooseveltą; paskui seka 
Hooveris, Norman Thomas, 
Fosteris, Reynolds ir Up- 
?haw.

ARGENTINOJ PRASIDĖ
JO DIDELI KARŠČIAI.
Kuomet pas mus šiauri

nėj Amerikoj ateina žiema, 
tai pietų Amerikoj praside 
d a vasara. Argentinoj pra
sidėjo jau tikros vasaros 
kaitros. Pereitą sąvaitę Bu
enos Aires mieste karštis 
siekė 95 laipsniu. Daug 
žmonių sunkiai susirgo nuo 
saulėsx spindulių užgavimo.

SULAIKĖ 7 JUODVEI 
DŽIAMS MIRTIES

BAUSMĘ
Vyriausis teismas Wa- 

shingtone panaikino Alaba- 
mos teismo mirties nuos
prendį 7 juodveidžiams ii 
liepė jų bylą peržiūrėt iš 
naujo. Tie jauni juodukai 
buvo pasmerkti miriop už 
išžaginimą 2 bultveidžių 
moteriškių, kurios apsiren
gusios vyriškais rūbais va
žiavo su jais “freito” vago
ne.

Apdėjo Mokesčiais
Bažnyčių Varpus.
Ispanijos miesto Caceros 

valdvba nutarė apdėti mo
kesčiais skambinimą bažny
čių varpais. Varpų gaudi
mas trukdo žmonių ramybę 
ir pasilsį šventadieniais, to-
dėl kiekviena bažnyčia, ku
ri nori vartoti savo varpus, 
turės nuo šiol mokėti mies
tui $8 mokesčių į metus. 
Bažnyčios už mylios ir vie
no ketvirtdalio už miesto 
ribų gali skambinti varpais 
nemokamai.

ŽMOGŽUDYSTĖ KATA
LIKŲ VIENUOLYNE.
Jėzaus ir Marijos vienuo

lyne, New Yorko valstijoje, 
vienas beprotis užmušė vie
nuolyno darbininką ir pas
kui užsibarikadavo skiepe. 
Prieiti prie jo buvo- pavo
jinga, nes jis turėjo su sa
vim šautuvą ir daug amu
nicijos. Todėl į vienuolyną 
buvo pašaukta policija, kuri 
prisitaikė ir per skiepo Įau
gą beprotį nušovė.

Italijoj Paleidžiama 
5,000 Kalinių.

Pereitą nedėldienį Italijoj 
buvo paskelbta kai kuriems 
kaliniams amnestija, kurį 
senai jau buvo laukiama. 
Busią paleista 5,000 kalinių. 
Tačiau politinių prasikaltė
lių amnestija beveik nepa
liečia. Ji paliuosuoja tik 
tuos, kurie yra nuteisti ne
daugiau kaip penkiems me
tams. Gi politinės bausmės 
vra daug aukštesnės, negu 
5 metai kalėjimo. Politinių 
prasikaltėlių, kurie yra pa
bėgę nuo kruvino fašizmo į 
kitas šalis, amnestija taipgi 
nepaliečia. Paliuosuojami 
tiktai kriminaliniai pikta
dariai, beveik tokie kaip ir 
patys fašistai.

VAIKAI LAIMĖJO BYLĄ 
PRIEŠ TĖVĄ.

Lowell, Mass. — Tūlas 
William Blake važiavo su 
vaikais automobilium ir* į- 
vvko nelaimė. Automobilius 
apsivertė ir vaikai buvo su
krėsti. Del to jie apskundė 
tėvą reikalaudami atlygini
mo. Ir teismas pripažino 
iems po $500 iš tėvo. Ka

dangi automobilius ap
draustas, tai tuos pinigus 
.uri vaikams užmokėt drau- 
limo kompanija.

PO TRAUKINIU ŽUVO
AUTOMOBILIUS IR 4 

ŽMONES.
Norristown, Pa. —Netoli 

nuo šio miestelio pereitą są
vaitę elektriškas traukinys 
sudaužė automobilių ir už
mušė 4 žmones, kurie važia
vo skersai geležinkelį. Jie 
buvo atvažiavę iš New Jer- 
sey valstijos ir apie esamą 
:oj vietoj pavojų nieko ne
žinojo.

NIKARAGOS RINKIMAI.
Pereitą nedėldienį Nika- 

agoj buvo prezidento rin
kimai. Pirmutinės žinios sa
ko, kad prezidentu busiąs 
išrinktas liberalas Dr. Juan 
B. Sacasa. Rinkimus kont- 
oliavo ginkluoti Amerikos 

jurininkai, kurie dabojo te
nai Wall Streeto interesus.

Vokietijos Rinkimuose 
Fašistai Pralaimėjo

Nauja Armota Šau
dys Nuodais.

Iš Washingtono praneša
ma, kad šios šalies armijos 
inžinieriai išvystę naują ar- 
motą, kuri šaudys nuodais. 
Jie dirbo ant to per 6 metus. 
Nauja armota išleidžianti 
15 šovinių į minutę, . arba 
900 į valandą, ir nešanti la
bai toli. Šoviniai pripildomi 
nuodais ir gali būt užtaiso
mi taip, kad nulėkę tam tik
rą tolį sprogtų ore, užlieda
mi visą apielinkę nuodais, 
arba truktų tik tada, kai at
simuša į ką nors. Tai vis pa
siruošimas prie “nusiginkla
vimo”.

AIRIAI UŽPUOLĖ BUVU
SI SAVO PREZIDENTĄ.

Cork’o mieste, Airijoj, 
pereitą nedėldienį kalbėjo 
buvusis prezidentas Cos- 
grave. Jis atvažiavo į salę 
policijos lydimas, bet jau 
salėn ineinant moterys pra
dėjo jam šaukti: “žmogžu
dys!” Vėliaus gi apie 100 
ginkluotų airių apsupo salę 
ir ėmė buvusį savo prezi
dentą bombarduoti plyto
mis. Jis turėjo bėgti per už
pakalines duris. Paskui 50 
policmanų saugojo tą vieš
butį, kur jis nakvojo.

FANATIKAI PASNINKA
VO IR MELDĖSI.

Amerikos davatkų orga
nizacija, kuri kovoja prieš 
alaus grąžinimą, dvi dienas 
prieš prezidento rinkimus 
pasninkavo ir meldėsi, kad 
Dievas apsaugotų Ameriką 
nuo tokios valdžios, kuri 
gali grąžinti svaiginamus 
gėrimus. Bet be reikalo tos 
fanatikės taip rūpinasi. Nie
kas prievarta alaus joms ne
pils.

INSULL’AS AREŠTUO 
TAS GRAIKIJOJ.

Amerikos elektros mag
natas Insull’as, kuris praga
nęs milionus dolerių inves
tuotų visuomenės pinigų ir 
privedęs prie bankroto visą 
savo organizaciją pabėgo 
Europon ir norėjo Graikijoj 
pasislėpti, Amerikos val
džiai reikalaujant buvo te
nai areštuotas ir bus išduo
tas Amerikai.

DEPORTUOJA CHICA
GOS KOMUNISTŲ VADĄ

Pereitą sąvaitę iš Chica
gos imigracijos agentai iš
vežė komunistų vadą Niels 
Kjarą. Jį deportuos Dani
jon, nes iš ten jis kilęs. A- 
merikoje jis išgyveno jau 
17 metų. Dabar jo vietoje 
Chicagos komunistams va
dovausiąs Joseph Webber, 
kuris iki šiol gyveno Pitts
burghe.

VĖL PALEIDO KLAIPĖ 
DOS SEIMELI.

Klaipėdos direktorija šio
mis dienomis paleido Klai
pėdos apskrities seimelį. Į- 
statymas reikalauja, kad 
nauji seimelio rinkimai bu
tų per 6 mėnesius nuo palei 
dimo dienos.

NETEKO 40 VIETŲ 
PARLAMENTE.

Socialdemokratai gavo 
7,234,000 balsų ir pravedė

118 savo kandidatų.

Pereitą nedėldienį Vokie- 
ijoje buvo naujo Reichsta

go (parlamento) rinkimai.
Iš 44,500,000 galinčių bal
suoti piliečių, rinkimuose 
dalyvavo arti 35,500,000 
žmonių. Hitlerio fašistams 
šitie rinkimai “buvo didžiau- 
sis smūgis, nes jie tikėjosi 
sudaryti naujam parlamen
te didžiumą ir paimti į savo 
rankas valdžią, o tuo tarpu 
išėjo taip, kad dabar jie tu
rės apie 40 vietų mažiau ne
gu turėjo nesenai paleista
jame parlamente.

Socialdemokratai taipgi 
neteko apie 15 vietų. Kata- 
likiškasai “Centram” nukri
to nuo 75 vietų iki 66.

Po kokią dešimtį vietų 
laimėjo tiktai nacionalistai 
(kaizerio šalininkai) ir ko
munistai.

Štai, kiek kuri partija ga
vo iš viso balsų:
Fašistai............11,713,000
Socialdemokratai 7,234,000 
Komunistai .... 5,973,000
Centristai ........ 4,228,000
Nacionalistai .... 2,952,000
Bavarai ............ 1,080,000
Liaudies partija ....660,0(M)
Krikšč. socialai .... 403,000
Valstyb. partija ....326,(MM)
Ūkininkai ............ 165,000 ,
Ekonom. partija....111,000
Visos kitos............ 565,000
Remiantis šitais balsais, 

vokiečių žinių agentura“Te- 
legraph Union” apskaičia
vo, kad naujo Reichstago 
sąstatas busiąs šitoks:
Fašistų ........................  191
Socialdemokratų ........ 118
Komunistų ....................  97
Centristų.................... 66
Nacionalistų ................ 49
Bavarų ........................ 18
Mažesnių partijų........ 15

Viso labo 554 atstovai. 
Pereitame Reichstage fa

šistai turėjo 230 atstovų, so
cialdemokratai 133, komu
nistai 89, centristai 75, na
cionalistai 37, bavarai 22.

Šitus rinkimus nacionali
stu valdžia su Papenu prie
šaky darė tikėdamosi gauti 
sau daugiau paramos. Nors 
nacionalistai keliatą vietų 
laimėjo, tačiau turėdami iš 
viso tik 49 balsus parlamen
te jie negalės valdžios pa
laikyti. Vadinasi, valdžia 
nieko šitais rinkimais nelai
mėjo ir išsilaikyti ji negalės. 
Taigi manoma, kad Hind- 
denburgas turės ir šitą 
Reichstagą tuojaus paleisti, 
o paskui pakeisti rinkimų į- 
statymą taip, kad balsuoti 
galėtų tiktai asmenys suka
kę 25 metų amžiaus. Tuo
met negalėtų balsuoti daug 
fašistų ir komunistų, kurie 
susideda daugiausia iš jau
nų karštuolių.

FILIPINAI REIKALAUJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS.
Filipinų salų seimas pri

ėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalauja kuoplačiausios lais
vės nuo Jungtinių Valstijų.
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ANDRIUS VIŠTELIS BU
VO PATEKĘS POPIE

ŽIAUS NELAISVĖN.

Argentinos lietuvių spau
doje pradėjo tilpti Įdomių 
atsiminimų apie Andrių Viš
telį, ar Višteliauską, kuris a- 
pie 20 metų atgal mirė Bue
nos Aires beprotnamy.

“Argentinos Lietuvių Bal
se” tūlas Jonas Bakutis ra
šo:

“Prieš 1910 metus, niekas iš 
lietuvių veikėjų nežinojo ar Vi
štelius dar gyvas ar jau miręs. 
Aimanavo jo draugai inteligen
tai. 1910 metais Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje per savo 
organą ‘Tėvynę’ jo pajieškojo 
ir gavo nuo Argentinos lietuvių 
atsakymą, kad jis randasi Bu
enos Aires beprotnamyje, Į ku
ri patalpintas ne dėl proto nu
silpimo, bet jo artimų asmenų 
sumetimais ir pastangomis. 
Tada SLA. Įgaliavo du savo na
riu, J. žemantauską ir dar vie
ną, kurie buvo priėmę š. Ame
rikos pilietybę, vykti i Buenos 
Aires ir su Amerikos konsula
to pagalba ji iš beprotnamio 
išėmus nugabenti šiaurės A 
merikon.

“Atvykę Įgaliotiniai i Bue
nos Aires, tiesa, ji atrado be
protnamyje visai sveiko proto, 
bet labai silpnos sveikatos, del
ko senelis ir atsisakė leistis i 
tolimą kelionę. Jis tik širdingai 
padėkavojo už toki gražų pasi
rūpinimą jo likimu. Ir, maž
daug po metų laiko, mirė. 
“Jonas Andrius Vištelius Ar
gentiną vadindavo “Varginti- 
na.” Jis daug turėjo rankraščių 
Įvairaus turinio, bet kurie jie 
atsidūrė po jo mirties—neži
nia.”

O “Argentinos Žinios” 
paduoda apie VištelĮ-Vište- 
liauską šitokių smulkmenų: 

“Jis gimė 1837 m. lapkričio 
24 d. Zapyškio parapijoj, ne
turtingų tėvų ūkininkų šeimoj. 
Augo jis be jokio mokslo, sem 
damasis žinias tik iš knygų. 
Bet matyt, jame buvo stipri 
nuotikių jieškotojo gyslelė. 
1863 m. jis dalyvauja lenkų su
kilime prieš rusus, kame kelis 
kartus buvo smarkiai sužeis
tas. Sukilimui nepavykus, rusų 
valdžios persekiojamas, paspru
ko Į užsienius, čion jis vėl pa
stojo į garsaus italų laisvės ko
votojų Garibaldi pulkus. Bet ir 
čia jam nesisekė, jis pakliuvo 
į popiežiaus kariuomenės be
laisvius. Išėjęs iš nelaisvės. Vi
štelis kiek laiko gyveno Pary
žiuj, o paskiau persikėlė Vokie
tijon. Poznanėj gyvendamas, 
jis susipažino su lenkų poetu 
romantiku J. J. Kraševskiu. 
1879 m. Vištelis išvertė i lietu
vių kalba Kraševskio poemą 
‘Vitolio rauda.’ šiuo vertimu 
Vištelis iš karto užėmė pirmą 
vietą aušrininkų rašytojų tar
pe. Poznanėj jis išgyveno 15 
m. Ten jis ir vedė. Vėliau iš 
Poznanės ir bendrai iš Vokie
tijos jam buvo Įsakyta išva
žiuoti. Negalėdamas grįžti Lie
tuvon, jis, jau nervų ligos kan
kinamas, išvyko i pietų Ameri
ką. pirmiau i Braziliją, o pas
kiau — i Argentiną, kur 1912 
metais mirė.”
Vištelis dažnai prisiųsda- 

vo iš Argentinos savo raštų 
ir “Keleiviui”. Jis baisiai 
kritikuoti avo tarptautinius 
žodžius lietuvių kalboj. At
simenam, paskutiniam savo 
straipsny jis atakavo “par
ką.” Kam, girdi, gražų dar
žą vadinti tokiu šlykščių 
vardu? Juk “parkais” lietu
viai vadiną tiktai niežus, ar
ba apsileidusius, nešvarius 
žydus.'

Iš jo raštų neišrodė, kad 
jis butu turėjęs labai pami- 
šusį protą; greičiau jo pro
tas buvo perdaug siauras, 
perdaug sįęnRusis,

NE VISI LIAUDININKAI 
YRA VIENODO PLAUKO.

Socialdemokratas” (nr. 
42) davė platų straipsnį a- 
pie Lietuvos liaudininkus. 
Jis piešia jų politini veidą 
taip:

“Nuo 1927 metų pradžios, 
kaip tik spėdami atsipeikėti 
nuo perversmo, valstiečiai liau
dininkai visuomet buvo visiem 
matomoj opozicijoj. Jų ‘Lietu
vos žiniose’ visuomet būdavo 
gana vietos straipsniams de
mokratijos principams ir de
mokratinei santvarkai išauk
štinti. Bet... musų valstiečiai 
liaudininkai yra valstiečiai 
liaudininkai. Jų partinių pase
kėjų socialė padėtis, socialiai 
reikalai ir simpatijos kaip buvo 
taip ir tebėra aiškiai nevieno
di. Kai liaudininkų partinės ar
mijos kairiajam sparne yra 
apsčiai elemento, kuri p. Kvie- 
ska savo straipsny ‘Vagoje’ va
dina ukininkais-driskiais arba 
‘liumperukininkais’, tos armi
jos dešiniajam sparne muru 
stovi rinktiniai šimtamargiai. 
Ukininkas-driskius, kad ir liau- 
dininkiškos noturcs, visuomet 
yra linkęs savo kraštutinumu 
prašokti padorumo ribas. Ypač 
revoliucinio pakilimo laikotar
piais. Dėlto ir V. L. Partija nuo 
1917 metų gavo dėvėti raudo
nai dryžą sijoną ištisus 5 me
tus. ‘Karštakošių’ liaudininkų 
tarpe yra ir dabar tokių ne tik 
eiliniuose, bet kai kur ir pus- 
karininkuose. Bet liaudinin
kuose yra ir p. Kvieska. kuris 
norėtų rekrutuoti partijos 
gvardiją bent iš padorių viduti
nių ūkininkų, o partijos laku 
nūs iš 100 nuoš. lietuviškos 
buržuazijos. Tai jau vėl kas ki
ta.

“Liaudininkų dešinioji kryp
tis, atstovaudama pasiturin
čius ūkininkus ir lietuvišką 
buržuaziją, visuomet buvo 
‘praktiškos’ politikos šalininkė 
ir vieną priaugintą lašinių kilo
gramą visuomet aukščiau ver
tino už bet kokius principus. 
Dėlto dešinieji liaudininkai 
1926 metais, nepakeldami ko
alicijos su socialdemokratais, 

nuoširdžaii jieškojo susiprasti 
su dievobaimingąja Ūkininkų 
Sąjunga. Dėlto ir dabar, ne
žiūrint ryškių skirtumų politi
nėse pažiūrose, dalis liaudinin
kų nesulaikomai žvalgosi Į tau
tininkų daržą. Net ‘Lietuvos 
žinios', kai jos ' dienos at 
gal paskelbė ap. krik
ščionių susitarimą su tauti
ninkais, atrodė liūdnos, kad tos 
derybos vyksta su krikščioni
mis, o ne su liaudininkais.“

Kad liaudininkuose yra 
žmonių, kurie norėtų jau su- 
sibičiuliuoti su tautininkais, 
tai patvirtina ir klerikalų 
“Rytas”, kuris rašo:

„“šeštadieni Kaune buvo su
sirinkusi posėdžio valstiečių 
liaudininkų taryba. Taryboje 
buvo svarstomas taktikos kei
timo klausimas. Tas klausimas 
liaudininkų laikomas gana ak
tualiu, dėl to posėdis, Į kuri at 
vyko ir apskričių komitetų at
stovai, bu”o gausus.

“Kaip teko sužinotų iš vals
tiečių liaudin. tarpo atsirado 
grupė žmonių, kurie užsimanė 
supiršti liaudininkus su tauti
ninkais. Jei jie koalicijos ir 
nesudarytų, tai bent eitų kon 
solidacijos keliu, tuo budu, ka< 
liaudininkai remtų kiekvieną 
‘sveiką valdžios žygį’, tikriau 
sakant, dabartinį faktiną eko
nominėj srity bent kai kuriu 
žmonių bendradarbiavimą su 
tautininkais paverstų realiu 
nors ir neoficialiu, ir paremtų 
juos kovoj ‘su klerikalizmu. 
Tos grupės priešaky stovi žino
mas ‘piršlys’ p. Kvieska. Šuva 
žiavime jam Į savo pusę pasi 
sekė dar patraukti p. Žygeli ir 
p. Šmulkštį.

'Tačiau kita grupe, vedama

šis paveikslas parodo, kaip Bagdade arabai džiaugėsi sulaukę Irako nepriklausomybės. 
Pirma Irakas buvo po Anglijos globa. Šiomis dienomis Anglija tą globą nuėmė ir Irakas buvo 
priimtas i Tautų Lygą kaipo nepriklausoma valstybė.

Stebuklų Nėra, Sako Anglų Vyskupas.
Šiomis dienomis Bristolio • mas, kad aliejus Įgauna virš- 

mieste Įvyko Anglijos prog- ■ gamtišką jėgą, jeigu kas ant 
resyvių krikščionių kongre-'jo pašnabžda; kad pašlaks- 
sas, kur Birminghamo vys- i lytas vandeniu kūdikis tam- 
kupas Barnes pasakė smar-' pa nuvalytas nuo prakeiki-
kią prakalbą prieš stebuklus 
ir kitokius humbugus, ku
riais Romos katalikų kuni
gija mulkina lengvatikius. 
Tas baisiai suerzino katali
kų dvasiškiją.

Vyskupas Barnes viską 
remia mokslo nustatytais 
faktais, o ne tuščiomis pasa
komis apie stebuklus.

mo dėmės; kad žmogaus 
kaulai turi gydomosios ga
lios, jei aplankyti vietą, kur 
stovi su tais kaulais kars
tas.

—Aš žinau,—kalbėjo to
liau vyskupas,—kad galima 
gauti daugelio gydytojų liu- 
dymų. jog Lurde ir kitose 
panašiose vietose yra Įvykę

—Mokslo žmogus,—pa- daug išgijimų. Bet taipgi
sakė vyskupas Baimes,—at
meta visokį autoritetą be 
žmogaus proto. Jokio pama-i 
to nėra manyti, kad katalikų 
bažnyčia susijungs su refor- 

: muota protestantų bažnyčia. 
Proto pamatai, kuriais lai-

neabejotina, kad tokių liu- 
dymų galima butų. gauti iš 
saugotojų stabmeldžių baž
nyčių, kurios buvo prieš 5 
tūkstančius metų anksčiau, 
negu Kristus mokino Galilė
joj. Neracionali tikyba dar

Mlfei uL

prityrusių savo vadų, būtent, 
Dr. K. Grinius ir p. M. Sleže
vičiaus, tokiai taktikai ne tik 
nepritarė, bet dar smarkiai su
kritikavo.”

Taigi ši syki laimėjusi da 
ta liaudininkų grupė, kuri 
aiškiai sakosi esant opozici
joj dabartinei valdžiai. Bet 
Kvieskos sumanymai aiškiai 
jarodo, kad liaudininkuose 
jau pradeda reikštis grynai 
reakcinių tendencijų.

RUSŲ TAUTININKAI
GALANDA DANTIS.

Tautininkai visuomet bu
vo ir bus aršiausi svetimų 
tautų priešininkai. Duokit 
rusų tautininkams valią, jie 
tuojaus prarys Lietuvą ir ki
tas mažesnes tauteles, ku
rias Rusijos revoliucija pa 
liuosavo.

Duokit vokiečių tautinin
kams valią, Lietuva tuojaus 
neteks Klaipėdos.

Visi tautininkai turi juo 
dašimtišką dusią, visi jie 
juodos reakcijos šalininkai, 
visi priešingi demokratijai, 
žmonių valdžiai, ir todėl be
veik visi jie arba monarchi
stai, arba fašistinės diktatu 
ros garbintojai.

Geriausiu pavyzdžiu gali 
būti rusų tautininkai. Ne 
žiūrint to fakto, kad rusų 
liaudis nusuko carui spran
dą ir išnaikino visą jo šei
myną; nežiūrint kad apie 
monarchijos atstatymą Ru 
sijoj negali būt jau nei kal
bos, rusų tautininkai vistiek 
nesiliauja organizavęsi ir 
ruošęsi carizmo atgaivini
mui. Rusijoj jie negali to da 
ryt, todėl suka savo reakci
jos lizdus užsieniuose.

Štai, šiomis dienomis Lat
vijos policija sužinojo, kad 
Rygoje rusai emigrantai 
(tautininkai) susikūrė kažin 
kokią “Aktyvaus Veikimo” 
organizaciją. Policija pada
rė visą eilę kratų. Riežicoje 
buvo iškratytas žymus rusų 
monarchistų pulkininkas 
Dvdorovas.

Rasti pas jį dokumentai 
parodė, kad Latvijoj apsigy-

KUBILIUS PRISIPAŽĮSTA SUFABRI
KAVĘS MELĄ.

Nelabai senai “Keleivy” 
tilpo žinia, kad iš Lietuvos

sufabrikavęs, o “Keleivio’

sugrįžo dr-gė Liutkuvienė, gium”!

kosi mokslas, bus paniekinti ilgai teiks nuo laiko stebuk- 
lig tol, lig kol bus įsitikini- Hngai išgydys nerviškus li-
_ ______ _______  __  gonius. Bet visiška netiesa,

■ kad šventųjų palaikų lanky- 
Kaip metodistų kunigu-‘mas gali išgydyti džiovą ir 

žiui, tamstai saugiausia sri- progresyvini ‘paralyžių. Jei 
i tis yra biblija. Taigi ir stu- toks pagijimas butų gali- 
dijuok ją, kad galėtum pa- mas, tai racionali medicina 

i sakyt geresnį pamokslą sa-įgautų galą. Mokslo žmogus 
i vo parapijonams. Apie Lie-! atmeta visas šias neraciona-
tuvos valdžią tamsta verčiau 
nekalbėk, nes apie tai kal-

redaktorių kolioja “mela-^bėti, tai reikia nusimanyt a-
pie politiką, o tamsta ne-

ir trumpai, bendrais bruo
žais buvo nupiešti tie var
gai, kuriuos jai teko patirti 
Lietuvoj ir čia, New Yorko 
uoste, Kur dėl neturėjimo 
reikalingų dokumentų ji bu- 
bo sulaikyta.

Rodos, žinia buvo para
šyta ramiu ir kukliu tonu, 
nieko nejvardinant ir ne
smerkiant

Bet fašistų “Vienybėj” 
tuojau pasirodė isteriškas 
atsiliepimas antgalviu: “Ne
meluok ir faktų r.ekraipyk”. 
Jo turinys maž-daug toks: 
Visa, kas “Keleivy” apie 
Liutkuvienę parašyta, yra 
melas ir faktų kraipymas. 
Lietuvos valdžia esanti la
bai gera ir Lietuva Liutku- 
vienei labai patikusi. Ir po1 
tuo raštu padėtas A. Liutku- 
vienės parašas.

Mes nemanėm kreipti Į 
tai dėmesio, bet dr-gė Liut
kuvienė davė “Keleivio” 
redaktoriui raštišką pareiš
kimą, kad ji tokių dalykų 
niekad “Vienybei” nerašiu
si ir nieko panašaus jai ne- 
siuntusi. Ji dagi nežinojusi, 
kad toks laikraštis Ameri
koje yra.

Kas gi tuomet galėjo to
kią provokaciją jos vardu 
padanti?

Musų redakcija pradėjo 
teirautis ir patyrė, kad šitą 
žioplą paskvili, sufabrikavo 
metodistų kunigužis Kubi
lius, o “Vienybė” ji dar “pa- 
zalatijo” ir išpleškino kaip 
neužginčijamą “Įrodymą”, 
jog fašizmas yra geras.

Šiuos faktus mes tuomet 
paskelbėm “Keleivy”.

Ponas Kubilius pasijuto 
kaip verdančiu vandeniu 
sulietas. Jis statosi tokiu di
deliu “mokslinčium”, sva
joja būti net Lietuvos uni
versiteto “profesorium”, o

Tai kodėl tuomet tamsta,;daug apie tai žinai.
Kubiliau, taip karščiuojiesi1 Kurpiui geriausia žiūrėt 
ii- taip vaikėziškai per faši- tik kurpalio.
stų organą koliojiesi? Tamsta šitos senovės ro-

Tamsta pats to nežinai,, menų patarlės, matyt, neži- 
kaip ir visuomet tamsta ne- j nai, nes rašyt geiai nemokė- 
labai žinai, ką tamsta šneki damas imiesi senus laikraš- 
ir ką darai. Vieną dieną tininkus “mokinti.” Kitus 
tamsta kalbi poterius, antrą vadini “ignorantais”, o pats 
dieną nori būt socialistas, o ir vieno sakinio negali su- 
trečią dieną jau garbini
Smetoną.

Eiti su tamsta Į dideles nioji kaip viščiukas pakulo- 
diskusijas mums butų tru- se.
puti per žema. Užtai gi mes Tai kam gi tuomet igno- 
pasakvsime tamstai i ausį ranto vardas geriausia pri- 
štai ką: .tinka?

lipdyt kai£ reikia. Cituoda
mas kito žodžius, susipai-

les dogmas ir tikėjimus. 
Nes mokslo žmogus pasitiki 
civilizacija ir nori jos prog
reso žmonijos labui, o prie
tarai, kaip čia buvo nurody
ta, jame kelia nepasikėjimą 
visokiu tikėjimu, religija.

Todėl vyskupas Barnes 
sako, kad mokslas savisau
gos tikslais turi vesti su ka
talikų tikyba kovą.

Klaidingas tikėjimas, vy
skupo manymu, veda prie iš
krypimų, kurie kelia kitaip 
manančių neapykantą.

Į tai atsiliepė katalikų 
kun. Mortindelis, tačiau jo 
atsakymas buvo niekas dau
giau, kaip piktumo parody
mas.

venę rusai tautininkai pri- čia “Keleivis” ji taip negrą-, 
klauso slaptai monarchistų žiai numaskavo ir, kas ar- 
organizacijai “Russkaja šiaušia, pasakė, kad jis viso 
Pravda”, kurios skyriai sla- labo yra tiktai metodistų 
pta veikia visose Pabaltijo kunigužis!
valstybėse, taigi ir Lietuvoje Kelias dienas ir naktis ši-
ir Lenkijoje. tas žmogus neivavosi ir gal-,

Vyriausi? šitos organiza- vojo, kaip iš tos padėties iš- 
cijos tikslas yra atstatyti eiti. Galų gale jis parašė į 
“Vieningą, Nedalomąją Ru- fašistų “Vienybę” antrą
siją su vienu caru prieša
kyje.

“Nedalomoji Rusija”, tai 
tokia Rusija, prie kurios tu
ri būt prijungti visi jos pa
kraščiai, kuriems revoliucija 
suteikė laisvę.

Dėl to kiekvienas žmogus, 
kuris brangina laisvę, priva
lo kovoti su visais tautinin
kais, nežiūrint kurios tautos 
jie butų.

VICTOR R
Visi myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins jus 
geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję geriausiais, 
dabar jie geriausi negu kada. Pas Masilionį tą puikią 
muziką galit įsigyt labai lengvai. Užeikit persitikrint.

MODELIS RE-81
A Radio-Phonograph Combination, 

with a ten tube Superbeterodym Cir
cuit, “B” Amplification, Imp-oved 
Home Recording, Two-Speeri ball- 
bearing turntable for playing both 
tbe Standard and Long Playing rec- 
ords. Automatic Volume Control, 
Micro Tone Control, Ali new type 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, 
3 RCA-58. 2 RCA-16, 1 RCA-82.

Naujas puikus modelis ir stebėtinai 
žema kaina.

MODELIS R-76
A ten tube Superheterodyne 
in an engaging Early Eng- 
lish, walnat veneered con
sole cabinet. Equipped with 
“B” Amplification, Automa
tic Volume Control, Micro 
Tone Control, Triple Grid- 
Super Control and High Ef- 
ficiency Triode Radiotrons, 
Improved 8 inch. Ix>udspe»k- 
er, Rubber-Mounted Chassis 
and Condenser.
Rad‘r>trons: lRCA-56, 3 RCA- 
58, 2RCA-46, 1 RCA-82.

“straipsnį”,sakydamas, kad 
“Keleivio”red aktorius “me
luoja”. Bet kur tas “melas”, 
jisai neparodo. Priešingai, 
jisai parodo, kad “Keleivis” 
nemelavo, nes dabar jau ir 
jis pats prisipažįsta, kad tą 
provokacinį paskvilį, “Ne
meluok ir faktų nekraipyk”, 
parašė ne Liutkuvienė, bet 
jisai, Kubilius. Vadinasi, 
jis pats prisipažįsta tą melą

Už jusu seną radio, nežiūrint jo stovio, dnodam didžią nuolaidą, tai geriausia da
bar išmainyt savo seną. ant nan jo. modemiško. Jus turėsite naujansio ištobulinimo 
RCA Victor ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais, už mažą primokėjimą.

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausis, sulyginus jo kainą su gerumu, jam ly
gaus nėra. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordą, žinokite kad pas mes jus rasite didžiau
sį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilna kainą ju vertės.

GEO. MASILIONIS
377 BROADWAY S0. BOSTON, MASS.
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Km skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

« a [Vis, SO.BOSTON

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Trečias Puslapis

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Lietuvių Organizacijų Darbuotė;
Norman Thomas’o Prakalbos.tayor4'

. 1 Kliubas gerai gyvuoja.

PONTIAC, MICH. 

Paliokai išmetė šv.

LAV/RENCE, MASS.

Darbininkų vargai.
Kaip visur, taip ir čia žmo

nes spaudžia ekonominis 
krizis, algos darbininkams 
tapo nukapotos per pusę. 
Kurie dirba, ir tai dejuoja, 
kad negali galo su galu su
durti, o ką jau sakyti apie 
tuos, kurie visai darbo netu
ri!

Daug dirbtuvių užsidarė. 
Čia yra didelė dirbtuvė Wa- 
shington Mill, kur dirbo a- 
pie 5,000 žmonių; dabar jie 
paleisti ant “dievo burdo”. 
Dirbtuvė “Arlington” pas
kutiniu laiku dirba neblo
giausia, bet kurie dirba, tu
ri dirbti 60 valandų su vir
šum už 12-15 dolerių savai
tei. Tai vis Hooverio “pros- 
perity.”

Lietuvių. Organizacijų 
darbuotė.

Pas mumis “sklokininkai” 
buvo surengę prakalbas L. 
Pruseikai 23 spalių. Xaigi ir 
man buvo žingeidu išgirsti, 
kaip Pruseika tarkuos bim- 
binius. M. Stakionis atidarė 
susirinkimą ir paaiškino 
prakalbų tikslą. Bet vos mi
tingą atidarius, bimbiniai 
pradėjo jau statyti klausi
mus ir norėjo savo kalbėto
ją pastatyti. Stakionis tačiau 
paaiškino, kad taip negali
ma, nes daugely vietų bim
biniai sukėlė trukšmą ir iš
ardė prakalbas. Sako, po 
prakalbų galėsite duoti kal
bėtojui klausimus, o dabar 
—“šarap!”

Pruseikos prakalbos ne
buvo Įdomios, žmonių buvo 
susirinkę apie 150. Aš čionai 
paminėsiu tik svarbesnius 
dalvkus.a,

Pruseika sako, kada Įvyko 
skylimas nuo socialistų, tai 
jie turėję apie 6,000 narių 
prie komunistų partijos, bet 
paskutiniais laikais paliko 
vos tik 400, o dabartiniu lai 
ku vėl skilo Į dvi puses. Dau
gelis žmonių tais skaldy
mais pasipiktino ir nei vie 
nai pusei nenori simpatizuo
ti. Kol pas komunistus buvo 
vienybė, sako Pruseika, tai 
400 žmonių išlaikė du dien
raščiu ir dar daug sudėjo 
“Daily Workeriui”. Prusei
ka sako: “Mums reikia vi
sokių žmonių: katalikų, fa
šistų ir kitokių. Mes turime 
Įrodyti, ad mes mokam dirb
ti visuomenini darbą.”

Matyti, Pruseika pakeitė 
savo nuotaiką. Jis dabar vi
sai kitaip kalba, negu kalbė
jo pirmiau. Kada Įvyko sky
limas nuo socialistų, tai Pru
seika negalėjo ištrivoti 
džiaugsmu, ir sakydamas 
prakalbą toj pačioj salėj aiš
kino, kad socialistai palikę 
be armijos, tik vieni genero
lai. Girdi: “Socialistų gene
rolai vaikščioja rankas su
gniaužę jr šaukia: ‘Visur tu 
ščia, visur tuščia! Kas čia 
bus čia, kas čia bus čia !”’Be: 
pasirodo, kad socialistai 
kaip gyvavo, taip ir gyvuo
ja, o tuščia tik pas komuni
stus.

Bimbiniams irgi prastai 
sekasi. Jie čia surengė dai
nininkei Menkeliuniutei 
koncertą. Garsino gerai, be 
pasekmės blogos; kaip teko 
girdėti, tai nei išlaidų nepa
dengs. Jie vis sakydavo 
“Minios eina su mumis.’ 
Kur tos minios dabar buvo?

Normano Thomaso 
, prakalbos.

Vietos socialistai buvo su 
rengę prakalbas Methueno 
Central Schoolėj 29 spalių. 
Žmonių prisirinko apie

1,500. Kol pribuvo drg. Tho- 
mas, buvo muzikos ir kalbė
jo 3 kiti kalbėtojai. Apie 5- 
tą valandą pribuvo gerbia
mas svečias. Visi sušuko: 
Urei! Urei!” Vos pradėjus 

svečiui kalbėti, ateina ko
munistų agitatorė su dviem 
vyrais; užlipa ant estrados 
ir pradeda savo kalbėti. Va
karo vedėjas sako, kad Miss 
negali čia kalbėti, nes salė 
yra pasamdyta socialistų 
kalbėtojui. Bet komunistai 

to nežiūri ir varo savo toliau. 
Tuomet vedėjas paprašo po- 
licmano, kad tvarkos ardy
tojus nuvestų nuo pagrin
dų. Policmanas nuveda juos 
ir pasodina salėje. Bet ar 
manot kad komunistai ty
lės? Ne, rėkia ir gana. Pub
lika pradėjo reikalauti, kad 
policmanas išmestų triukš
madarius iš salės. Policma
nas tuomet paima komunis- 
ei už apykaklės ir tempia 
aukan. Thomas nuo estra

dos šaukia policmanui, kad 
to nedarytų. Bet per triukš
mą policmanas negirdi ir 
raukia komunistę prie durų. 

Tuomet Thomas nušoka nuo 
estrados ir pribėgęs prie po- 
icmano liepia komunistę 
paleist. Sako, nejudinkit jos, 
i atvės ir ateis i protą. Po- 
icmanas ją paleido.

Tuomet Thomas pradėjo 
calbėt Į komunistus. Sako, 
,ųs čia rėkiat, buk mes, so
cialistai, esame “kapitalistų 
tarnai”. Bet jus ir patys ge
rai žinote, kad mes nieko 
bendra su kapitalistais ne
turime. Čia jau kalbėjo keli 
musų kalbėtojai pirm ma
nęs, sako. Ar jie kalbėjo už 
<apitalistus? Juk kaip tik 
priešingai. Štai, ir musų 
partijos programa. Jeigu da 
neskaitėt, tai perskaitykite. 
Pamatysite, kad mes ne už 
ęapitalizmą, o prieš ji. Mes 
reikalaujame kad pramonė 
prigulėtų visuomenei, o ne 
kapitalistiškoms korporaci
joms. Tiesa, mes nesame to
kie karštagalviai, kaip jus, 
bet užtai pas mus daugiau 
nuosakumo. Savo karštumu 
jus norit viską griauti, o 
nieko nestatyti. Jus net savo 
partiją suskaldėt Į keturias 
dalis. Tai kaipgi jumis dar
bininkai gali pasitikėti? 
Kaip jus galėtumėt tvarkyti 
valstybę, jeigu jus negalite 
susitvarkyt savo tarpe?

Šitie ramus ir pamokinan
tis draugo Thomaso žodžiai 
paveikė komunistus kaip 
šaltas vanduo. Atšalo ir ta 
žydelkaitė, ką pirma taip 
smarkiai karščiavosi ir rėkė.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
pas mus turi gero pasiseki
mo. Spalių 8 dieną buvo su
rengęs metinį balių ir gero
kai padarė pelno, nes Kliu
bą visi myli.

Šiais metais Kliubo na
riams buvo išmokėta ir divi
dendas už Šerus. Žmonės 
gavo po $2.00 dividendų 
nuo kiekvieno $10 šėrų. Tai
gi labai gražu, kad Įdėti 
žmonelių pinigai pradeda 
nešti jiems tokį pelną.

Jei kurie šėrininkai savo 
dividendų da neatsiėmė, tai 
malonės atsilankyti 20 d. 
lapkričio kaip 1 vai. po pie
tų ir pasiimti savo pelną.

Jonas Urbonas.

CHICAGO, ILL.

Povilas Baltutis — lietuviš
kas “Ponzi”.

Po prakalbų komunistai 
davė visokių klausimų, į 
kuriuos atsakinėjo drg. Lė
tais, socialistų kandidatas į 
gubernatorius. Ant galo toji 
žydelkaitė pradėjo jau gra
žiuoju prašyti, kad jai duotų 
bent penkias minutes nuo 
estrados pakalbėt. Ji prieš 
socialistus nieko nesaky
sianti, tik paagituosianti už 
komunistų kandidatą Fos- 
terį. Vakaro pirmininkas 
atsiklausė publikos, ar ji no
ri šitos komunistės klausy
tis. ar ne. Paprašė tų, kurie 
nori, kad pakeltų rankas. 
Pakilo apie 50 rankų. Tuo
met paprašė pakelti tų, ku
rie nenori. Pakilo šimtai 
rankų. Tuo budu komunistų 
agitatorka kalbėti negavo.

Tai matote, kaip komuni
stai nori užkariauti pasaulį. 
'Susikompromitavę darbi
ninkų akyse, jie savo vardu 
jau nebegali minių sutrauk 
ti, tai laužiasi į svetimus su
sirinkimus ir nekulturin

, kus. Kita “gyvojo ražan- 
, į čiaus garbintoja“ turi du vy- 
uozapą įus yjgį kavoje gyvena,

| pešasi, daužosi ir vėl susi- 
yra apie taiko.

80,000 gyventojų ir 5 fabri-į . p. , -
kai General Motor kompa-!„ ncknv 1 i no du kareiviai; vienas bu-mjos. Dabar jie visi uzdary- >

bažnyčios. 
Musų miestely

• vIS
KAIP KUN. KURAS GAUNA “ŽINIAS 

IŠ DANGAUS?
3CRANTON, PA. Ir daug tokių pavyzdžių

ir “mo-,. . o : iš io orientacijosŠiomis dienomis Scranto- žmoniųJ Bet al. ui
gabumas? 

braukia
vaikštinėja apie dirbtuves, J° ^.Ti^^šaras; bet tai ir viskas,klausinėdami vieni k itn anie’ s.° bYta stlP_res?10 ir am.e\tų klebonavimo sukaktu-;
darbus Didelė dali pini i rikonui i^auz® šerną, taipįvėms paminėt. Nieko įdo-! Kur tas žmogus tiktų, jei 
dai bus. Didele dali., eina i .................. maus> kad fanatikai renka S nebūtų tamsuolių? Reiktų_• , J i kad tas visą sąvaitę turėjo

P 1P?-S; ,kU-'išgulėti lovojeCRuskis pabu-
"e.K5?,-g •; kad nepatektų bėdon,
dvi dienas į sąvaitę eit pne f J- R tį- tJ
miesto darbu. Nevedusiems lbbego kul tai ant Iaimų*

Bostone anais metais “pa
garsėjo” italas vardu Pon
zi, kuris surinko iš lengvati
kių žmonių kelis milionus 
dolerių, žadėdamas jiems 
didelių procentų. Nuo to lai
ko, kas tik nuneša žmonėms 
daug pinigų, tas lyginamas 
prie Ponzi.

Prie Ponzies galima pri
lyginti ir Chicagos lietuvių 
“veikėją”, Povilą Baltutį, 
kuris surinko rfuo savo žmo
nių daug pinigų ir pasislė
pė. Jis slapstėsi gana ilgai, 
taęiau šiomis dienomis pa
teko į policijos rankas ir ta 
po uždarytas už grotų.

Kol kas paaiškėjo šie jo 
apgauti lietuviai: Antanas 
Jucius neteko $4,120; An
tanui Katauskui nunešta 
$205; Aleksandrui Janusui 
$4,000: Broniui Šukiui apie 
$430; Vilimui Aleksandrui 
$300 su viršum, 
daiktas, kad yra ir 
nuskriaustų.

50,000 bedarbių demons
tracija.

Buržuazinių politikierių 
prie bankroto privarytas 
Chicagos miestas neturi pi
nigų, todėl sumažino pašal
pą bedarbiams. Bet bedar
biai juk gyvi žmonės, jiems 
ir jų šeimynoms reikia val
gyt, reikia žiemai anglių ir 
šiltesnių drapanų. Ir kaip 
tik dabartiniu laiku, kai at
eina žiauri žiema, jiems nu
kapojo pašalpą. Taigi perei
tą sąvaitę bedarbiai pakėlė 
protestą, įtaisė milžinišką 
demonstraciją, kurioj daly
vavo, kaip laikraščiai ap
skaito, apie 50,000 žmonių. 
Bedarbių delegacija nuvy
ko pas majorą Cermaką ir 
padavė reikalavimą, kaa be 
darbių šeimynoms butų mo
kama po $7.50 į sąvaitį pa
šalpos, duodamas nemoka
mai gazas, kuras ir vanduo. 
Majoras prižadėjo “pasirū
pinti”, kad tie reikalavimai 
butų išpildyti.

Komunistų išsišokimas.

Matydami, kad bedarbiai 
ruošia didelę protesto de
monstraciją, neiškentė ir 
komunistai neįkišę savo 
dvylekio. Kuomet alkani 
vyrai, moterįs ir vaikai ėjo 
reikalauti sau duonos iš 
miesto, tai komunistai iškė
lė savo plakatus su užra
šais: “Ginkim nuo imperia
lizmo Kiniją”, “Saugokime 
Sovietų Rusiją”-, ir tt Kaip 
Chicagos bedarbiai gali ap
ginti Kiniją arba Rusiją, tai 
sunku suprasti. Ant galo,' 
bedarbiams juk visų pirma 
rupi savi reikalai, o ne Ki-' 
nijos ar Rusijos. Juk Rusi-, 
ja ir Kinija duonos jiems 
neduos. Teleskopas.

miestas pašaipos visai ne
duoda, bet duoda kortą prie 
taip vadinamos“Soup Line.”

Čia yra ir kelios šeimynos 
lietuvių, bet ir tarpe tų pasi
reiškia visokių įdomybių.Y- 
ra keletas juokdarių, kurie 
nesupranta gerai lenkiškai, 
bet didžiuojasi kad jie yra 
poliokai. Vienas iš jų, pasi
vadinęs pan čapausky, užsi
manė pasigerint lenkams ir 
papuošti jų bažnyčią.Jis nu
pirko gana brangią šv. Juo
zapo stovylą ir nuvežęs pa
statė ją bažnyčion. Paliokai 
paklausė Čapausko, ar ta 
stovyla yra šventa ir kas ją

Nors darbininkai čionai 
gana suvargę, tečiaus gir
tavimas ir šiaip visokių 
kvailysčių pas darbininkus 
matosi gana daug.

Pontiac Gyventojas.

MONTREAL, KANADA.

Dainavo “perlendų tautos” 
choras.

Šių metų 23 dieną spalių 
Kanados Darbininkų Apsi
gynimo Lygos lietuvių sky
rius buvo surengęs koncertą 
Princo Arthuro salėj. Žmo 
niu susirinko nemaža. Dai

tų žmones sutaikęs ir nebūtų 
susitvėrusi tautinė parapija 
Scrantuose, tai tuomet gal 
butų laimėjimas. Bet dabar 
žmonės išsiskirstę: vieni 
metė rymišką parapiją, kiti 

. . , . ... ., ,. pasistatė sau taktišką baž-
h™1*3.1 at!lk°. s3™ nyčią, o prie pono Kuro pa-
vidutmiskai. Čia yra susitve- sįiįįę0 tik maža dalis senų

šventino. Bet jis, matomai, ręS lietuvių jaunimo choras,

po $1.50, norėdami nupirk-* lysti į mainas, kaip papras
ti jam kokią dovaną. Įdo-i čiausiam darbininkui.

^ars0 ^itonalasį Visi beveik vietiniai lie- 
(Nr. 42), kur minima kun. jįuvįaj žino, kad tėvelis Ku- 

. Kova su rymiškais< ras yra nįekas daugiau, kaip 
priešais ir tos kovos laimė- ’ dolerio maišas, 
jimas. j

_ . ... .; Kunigo Kuro parapijoj y-
Tais priešais yra laikomi ra (jaUg biednų šeimynų.Jas 

tautinio nusistatymo zmo- maitina svetimi. Jeigu Ku- 
k}?n.e J!esi“ Pakabo- ras kolektuotų pinigus joms, 

ti ainsiui. Bet “Garsas me- į-aj butų pagirtinas darbas; 
luoja, kad kun. Kuras tą j jjgĮ jis kolektuoja Romos 
k°3!L laimėjo. Jeigu jis^bu- popiežiui ir airių vyskupui, 

" kurie gyvena turtuose pas
kendę.

parapijonų, taigi visiems ai
šku, kad kun. Kuras nelai
mėjo nieko, o pralaimėjo 
daug.

Toliau “Garsas” sako, 
kad Kuras esąs “tikras ir iš
tikimas sūnūs savai tautai”. 
Jeigu jau sąžiniškai kalbėti,

Juk tai pasipiktinimo ver
tas darbas. Pabažnas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

gerai nesuprato ką jo lenkai diriguoja perlendų tau- 
klausmėjo atsakė Jiems, tog pilietis. Nors choras da 
kad. ne paliokas.^ lenkai uz jaunas įr nesubrendęs, ta
tai įširdo ir paėmę tą sv. sudainavo keliatą lietu- 
Juozapo stovylą išnešė . iš vįškU dainelių neblogiausia, 
bažnyčios ir pametė ant sa-
lygatvio. Perlendų choras irgi dai-

„ __ . , , navo savo tautiškas dainas.
Čapauskas, pamatęs kad g geriausia publikai Dati-ll''-&“n~“ ’

paliokai jo šv. Juozapą iš- 8S amžtaiTmereKtė l£* re,kta pas^kad,kT
ant pečių,parvilko jį na<kun sudamavo ‘Intemaco-kolonijos ,jet ^.^mks^ Toto^ zodzmo- 
mon ir pasistatė savo kam- ; 3" • • 1161 #eniau» nei dabar nie-’v ,, j-- •’
barin. Bet čia čapauskui!,"P'E" PaS‘' kur TCl’ri’i‘leda P™ B** 23? t
nauja bėda. Gaspadorius balgu~' bu'° sok,al- iko parengimo; jis ir seniau iŠ
jam pareiškė, kad pas jį vėl-! įdomu tai, kad šiame va- ir dabar pravardžiuoja buU
nių nėra ir jo namuose bal- narely dalyvavo įvairių pa-'tuvius, kurie jam pinigų ne-j 1 Kartais negalima ouių 
vonų nereikia. Rodą, nero- kraipų žmonės, pradedant neša. žodžiu, tei yra fanati- suprasti net žodžio pras- 
da, ištempė balvoną lau- komunistais ir baigiant kar-. kas, airio tarnas, kuris pri- pavyzdžiui: žema ir 
kan ir pats išėjo {ieškoti štais patriotais ir katalikais.; kalbėjo parapijoms pasta--

MagnuL — Straipsnelio 
“Nespirk prieš akstiną” ne
spausdinsime.

I. Juozaičiui.— Veiksma
žodžiuose, kurių galūnės 
baigiasi garsais “čia”, 
“džia” ir tam panašiai, rai
dė “i” būtinai reikalinga, 
nes tie garsai yra tariami

“sena”
žema

sienair
Galimas kambariu. Bet ant greitųjų 'Mat, dešiniems jau nusibodo; tyti mokyklą'ir bažnyčią ir ?r. ,S?Smi^’i
daugiau parankų' kambari kur čia po bažnyčia klausytis nuola-■ visa tai užrašė airių vysku- ^lelaį/ 0 kai.d.®1

žmncnis o-nnsi Tada iis nn- tos to paties “Kirije elei- pui. Lietuviams liko tik Balados vertimo, tai jisžmogus gausi. Tada jis nu- tos to paties “Kirije 
nešęs tą stovylą nekuriam.son- 
paliokui padovanojo. Da- j
bar musų apielinkėje kalba,: ----------------
kad Čapauskas padovanojo NEW BRITAIN, CONN

M. Venskaitis.

paliokams stebuklingą šv. 
Juozapą.

Pas mus yra ir daugiau 
naujenybių. Turime vieną

Lapkričio 12 d. subatoje 
Lietuvių Salėje bus SLA. 
jaunuolių apskričio pirmas 
metinis balius grieš puikiau-

gyvanašlę, kurią nekurie sia orkestrą ir visi atsilan- 
juokdariai praminė “gražu-' kiusieji bus patenkinti, 
mėlis”. Ji savo vyrą išvarė Kiekvieno nario prieder- 
į Lietuvą, o pati “bizniau- mė yra dalyvauti šiame va
ja”. Visi senberniai ir gyvo-; karėly, patys pasilinksmin- 
jo ražančiaus garbintojai! site ir padarysite apskričiui 
praleidžia pas ją gerus lai-; naudą. Reng. Komisija.

Kapitalistų Rūpesčiai.

pui. Lietuviams liko tik "Kaiaaos vertimo, tai jis 
danguje senas Dievas, o kas silpnokas. Patartume tams- 
žemėje, tai airių vyskupo ir *al neversti, nes tai ne- 
Kuro. Tai kur gi čia “ištiki- lengvas darbas; net įssilavi- 
mo sunaus tautai” darbas, nusiems eilininkams jis ne- 
Zujuk? : visada nusiseka. Jeigu tams

ta turi laiko ir mėgsti rašinė- 
Toliau, gabumas ir orien- ti> taį patartume laikytis 

tacija... prozos.
Štai, orientacijos pavyz- p M.,linui. -Tamsta ra

dis (pamokslo tunnys),kaip tjk tj Ta&lu 
nosako jo paties parapijo- imogu/jau ’iręs ir ketti to.
nys: Sakiau ir sakysiu, ma- kius®da,Jykue per laikrašti 
no mieli, nesenai danguje tau nepįtogu. šito džlei au; 

■•'buvo toks atsitikimas. Po-tož-m prisiusto
nas Dievas, bevaikščioda
mas po dangų, pastebėjo ne
pažįstamus veidus. Pasišau
kė šv. Petrą ir klausia: Pet
rai, kas tuos žmones į dan
gų įleido? Petras atsako: 
nežinau. Viešpatie. Tuomet 
žiuri Ponas Dievas, kad prie 

Į Panelės Švenčiausios kojų 
įskylė. Taigi matote, mieli 
‘ klausytojai, kas šaukiasi 
Panelės Marijos užtarimo, 
kaip lengva bus patekti į 
dangų.”

straipsnio nedėti.

Rekomenduoja Nebrangi}
Naminj Vaisią

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expe!lerį geriausiu narni 
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų. ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus raistas.”

F. P.
Bloomfield. N. J.

fJIN-EIPtlllR

NMIIi IMLENMU11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSUTE IK GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, •52 C. BROADVVAY 
S. BOSTON, MASS.

Kapitalistinė sistema yra paremta ant pelno. Pavyzdžiui, ky- 
limai (karpetai) audžiami ne dėl te, kad jie žmonėms reikalin
gi, bet dėl to, kari iuos parduodant galima butų pasidaryt pel
no. Pelnas gi pasidaro tada. kai kapitalistas parduoda prekę 
brangiau, negu jos pagaminimas kaštavo. Todėl* nuolatos yra 
mušamos darbininkams algos. Jei darbininkai prieš tai strei
kuoja, tai kapital tą valdžia iuos šaudo.

Su darbininką kapitalistų valdžia apsidirba. Bet n^engva 
jai kovoti su kitų salių kapitalistais, kurie daro konkurenciją. 
Štai, Amerikos muitų komisionierius Eble (dešinėj) su dviem 
savo fabrikantais <udijuoja importuotą iš užsienio kylimą(kar- 
petą). Tas kylimas padarytas daug geriau, negu amerikietis 
kas. o parsiduoda per pusę pigiau. Tai yra didelė konkurencija 
Amerikos buržujams, ir šitie ponai čia sustoję laužo galvas, ko
kiu budu nuo tos konkurencijos apsisaugot. Savo darbininkus tie 
šimtaprocentiniai patriotai gali šaudyt, kad pelną apsaugojus, 
bet negalima šaudyt i kitų šalių konkurentus.

i^oeoo^sooeoeoocoooooeooooooBooeoBOOoeoooooeoeoooooe^
KNYGŲ BARGENAS

“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išparduoda knygas už pusę kai
nos. Tarpe kitų knygai g-aiite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

Lalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišenini žodynėli Anglų Lietuvhj 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 yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę 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 stampa 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street

OBOOOOOOOOOOOOOeOOOOBBOOOBBMBMBBBB
Chicago, III.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—--Tegul bus pagarbintas, kai galėjo tarp savęs faituo 
Maike!... tis. Juk Dievas liepė katali-

/ —O kur tu, tėve, taip kams mylėti vienas kitą, ale
plačiai žergi?

—Bėgu pas tave, Maike! 
—O ką pasakysi?
—Aš noriu tavęs paklau

sti, vaike, ar tu negirdėjai, 
kas Čikagoj atsitiko?

nesimusti.
—Bet iš meilės, tėve, biz

nio nėra, o iš muštynių ku
nigai pasipinigavo.

—-Olrait, Maike, kunigai 
pasipinigavo: o ką gi gavo

—Man rodos, kad tenai tie faitoriai, ką faitavosi? 
neatsitiko nieko nauja, tė- Į —Jie gavc geru smūgių, 
ve. Banditai šaudėsi, bet tai Kai kurių nosis ir dabar pri 
paprastas dalykas tenai. plotos.

—Ne, Maikej tenai atsiti- —Palauk, Maike, aš vis
ko kas nors tarp katalikų 
Zakristijonas man sakė. 
kad “Draugas"’ susifaitavc 
su Panele Švenčiausia. Ai 
tu neskaitei apie tai gazie 
tose?

—Ne, tėve.
—Jes, Maike, buvo dide 

lis faitas. Sako, visos lietu
viškos parapijos buvo Į tą 
faitą pašauktos. Kaip mane 
kūmas zakristijonas man 
klumočijo, tai faitavosi iš 
viso 75 katalikai. Ir visus 
juos suvargonizavęs “Drau
gas” prieš Panelę Švenčiau
sią. Sako. negalima jai ap
sileisti.

—Man rodos, tėve, kad 
tavo kūmas nesuprato, ką 
skaitė.
. —Gali būt. Maike. Jis ir 

pats sako. kad ne viską su
pratęs, ba “Draugas” apie 
tą faitą rašo angelckai.

—Dabar aš jau žinau, tė
ve, apie ką tu šneki.

—Aš taip ir mislinau,
Maike, kad tu turi žinot. Na, 
tai kaip gi tenai buvo?

—Buvo taip, tėve. Kuni
gai užsimanė pasipinigaut 
ir suruošė katalikių mušty
nes.

—Kokias muštynes?
—Paprastas muštynes 

kumščiomis, tėve. Pasamdė 
salę. padarė apmokąjną į- 
žangą ir pradėjo skelbti per 
savo organą “Draugą”, kad 
kumščiuosis 75 lietuviai 
kumštininkai. I kumštinin
kų komitetą Įnėjo kun. Ma- 
čiulionis.

—Sakai, ir kun. Mačiu- 
lionis ėjo faituotis?

—Ne, tėve, jis bijojo, kad 
jam nosies nesugrustų. Jis 
tik parapijonus suvedė Į ko
vą. Kiekvienos parapijos 
kumštininkai buvo pavadin
ti tam tikru vardu, pavyz
džiui: “Švento- Jurgio Ty
mas”, “Panelės švenčiau
sios Tymas”, ir t.t. . Iš to, 
matyt, tavo, kūmas ir pada
rė išvadą, kad “Draugas” 
susimušė su Panele Šven
čiausia.

—Jes, Maike, turbut taip 
ir buvo. Bet aš, vistiek ne
galiu suprasti, kaip katali-

FARMERIAMS PATARIMAI.Ką Sako Krapotkino 
Žmona apie Sovietus

Kunigaikštis Krapotkinas 
jau miręs. Caro laikais jis 
buvo plačiai žinomas kaipo 
anarchizmo teoretikas ir 
karštas tos utopijos doktri
nierius. Jo buvusi moteris 
dabar gyvena Maskvoje. 
Taigi viena Amerikos laik
raščių korespondentė nuvy
ko andai pas ją pasikalbėti.

Septynių dešimtų metų 
senutė Amerikos žurnalistei 
pasakojo apie Sovietų Ru
siją nė kiek nesivaržydama. 
Iš to galima daryti išvadą, 
kad buvusi Krapotkino žmo
na yra vien intelė moteris So
vietų Rusijoj, kuri turi gali
mybių kalbėti tai, ką ji ma
no.

Ypatingai aš nieku ne
galėčiau pasiskųsti,— pasa
kė ji žurnalistei. —Aš esu 
senutė ii- man nieko nerei
kia. Vyriausybė man nieku 
neįkyrėjo. Ji siūlo man net 
Įvairias privilegijas, bet iš 
šitų žmonių nieko nenoriu. 
Tegu geriau aš mirsiu, negu 
iš jų ką nors priimsiu.

—Mano vyras, kaip tams
ta žinai, buvo reveliucionie- 
rius. Jis mylėjo valstiečius ir 
dėl jų atsisakė savo titulo. 
Dėlto keturiasdešimts metų 
mes gyvenome ištremti. Nu
vertus carą, kupini gražių 
vilčių grįžome į Rusiją. Bet 
vietoj ramybės čia radom tik 
persekiojimus. Mano vyras 
kovojo už idėją, kuri anks
čiau buvo revoliucionierių i- 
dealu, o dabar kojomis min
doma.

—Komunistai važinėja 
automobiliais, rengia nuola
tinius posėdžius. Jiems į vis
ką tik nusispiaut. Tai biuro
kratai. svetimi proletarams 
ir valstiečiams. Papirkinėji
mai viešpatauja visur ir vi
same. Po idealų kauke vieš
patauja intriga ir asmeni
niais reikalais rūpinimasis. 
Aš metu jiems į veidą tai, 
ką aš apie juos manau. Ir 
aš visai nebijau atvirai pa-

Kaip apsaugot vaisinius 
medžius žiemą.

Kiekviena žiema sugadi
na soduose daug vaisinių 
medelių. Kai kuri? apšalę 
medeliai nors tuojau ir nc- 
nudžiusta, bet jų vaisingu
mas būna mažesnis ir jų 
amžius sutrumpėja.

Sovietų Laivas Pra
simušė Per Ledus.
Pereitą subatą japonų uo- 

stan Yokohamon atvyko So
vietų Rusijos ledlaužis “Si- 
ririakov III”, kuris išplaukė 
iš Archangelsko 28 liepos ir 
iki šiol išbuvo kelionėj. -Jis 
vra pirmutinis laivas, kuris 
prasimušė per šiaurę iš Eu
ropos į Aziją vienu sezonu. 
Jis buvo sutemtas tarų ledui *-
ir kovodamas su jais nusi- 
aužė du propeleru. Kelio
nę turėjo baigti iškėlęs Hu-

Jaunus medelius, kad 
apsaugotų nuo nušalimo, 
paprastai apriša šiaudais. 
Šiaudais apsuka ne tik lie
menį, bet ir šakas. Pirma 
šakas suglaudžia ir šiaudų 
įyšiu suriša. Paskui visą 
vainiką apdengia šiaudais ir 
vėl ryšiais apriša. Šiaudai 
apsaugo medelius ne tik nuo 
šalčiu, bet ir nuo žvėrių.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIV DAKTARU DKALGUA.

DANTŲ HYGIENA. 

Rašo Dr. G. I. Bložis.

domis. Pirmas dalykas: reikia 
dantų šepetuko, antras —dantų 
pastos (tsoth pašte), trečias—

Didelius medžius, kurių ba jo dalis, švarumas reiškia 
šiaudais aprišti negalima, sveikatą ir pastovumą, 
reikia baltinti. Tam reikalui Aš čia turiu minty dantų šva- 
vandenyje paleidžia kreidos rūmą. Tat ir noriu pakalbėti a- 
miltų arba kalkių ir į skie- pie tai. kiek mums naudos iš to. 
dini įmaišo truputi molio kada rūpestingai prižiūrim dan- 
su karvių mėšlu. Molis su tis.
mėšlu prilipina kreidos ar, Tikiu, kad nerastume pasauly

Kalbant apie švarumą, ar tai rytą ir vakarą arba prieš gulant 
butų koks dalykas bei kūnas ar- ir atsikėlus reikia kokias pen

kias minutas skirti dantų valy-

kalkių daleles prie medžių asmens, kuris sutiktu savo gra-
ir lietus jas ne taip greit žius dantis pakeisti negražiais,
nuplauna. Tuo skiediniu nešvariais ir sukirmijusiais.
nutepa medžių liemenis ir Neku met! Bent aš taip manau.
storesnes šakas kiek tik pa-’Tačiau i' musų lietuvių, sun-
sickiama. i kaus darbo žmonių, daugumas

T, ,, , . .tai daro, o vis tai dėl dvieju prie-Balta spalva ir saugoja . ., , . ... .. .:... 1 ... , zasciu, būtent: dėl nežinojimo, omedžius nuo nušalimo. Mat,', ; .. ...
res ir pasinaudodamas vė- jeį medis būva nebaltintas, ldar dau.g,a“ lsr^.,Iei.dim®’. ge‘ 
,, : - ,. . r.au sakant, dėl tinginystes įs-u- tai žiema medžio liemuo ir- - . . ,.. , - i maino 'savo gražius, baltus,sakos nuo sau.ies įsvla ir zie- . . .. ,_ , - spindancius dantis i pazaliavu-ve bei mediena nuo šilumos . ... __...... ~ . sius, parūdijusius, sukirmjju-įssiskecia. Saulei nusileidus ... -, . ... . sius ir pagaliau, skaudančius,staiga atsalo. Pirmiausia at-: sav0 jus Ui.

sala ir susitraukia medzio|k i? Tai ,abai , 

ziet e kai mediena po žieve ,vkas ,r su visaj mažomis

dar būna šiltesne ir įssiske- į ________________________
tus. Susitraukusi žievė

tiek negaliu šito 
Kaip gi tai gali būti, kad' 
jp.rapi jonai susidaužytų sau 
■tosis. o kunigai paimtų už 
ai pinigus! Argi tu. Maike, 
luotum savo nosi sumušt,
.ad kitas galėtų iš to pinigo 
pasidaryt?
—Aš, tėve, neduočiau. Bet
ižtai aš nepriklausau prie J reikšti šias savo mintis, 
okios parapijos. Aš noriu 
□rotą lavint, c ne kumščią 
niklint.

—Na, o kaip tu mislini,;
Maike, ka šventas tėvas pa- .... - - - .
akys, kai sužinos, kad lie- žmones verčiami
uviai katalikai pasivadinę' Da suotl uz Wall Streeto 
šventais vardais eina muš-i agentus,
ynių kelti? Ar jis neiškeiks' Wal! Streeto bankininkai 
nusų tautą? Į yra įdėję Nikaragoj daug

—Kam čia jis keiks, tėve, i pinigų. Kad tie pinigai ne 
kad lietuviai tarn savęs žlugtų, Washingtono val- 

kumščiuojasi? Juk jam nuo džia laiko Nikaragoj gink- 
o ne skaudu. Ot, jeigu lie- luotus savo jurininkus. Bet 
uviai nuvažiavę į Romą tie jurininkai netik Wall 
iam pačiam nosi sudaužy- Streeto auksą daboja, o ir 
:ų. tuomet jau butų kas ki- Nikaragos rinkimus kontro- 
ta. " Įliuoja.

—Aš. Maike. pasifaituot štai. Nikaragos revoliuci- 
nepriešingas. Kaip Šarkis jonierių vadas Sandino pri- 
uvaro kokį airišj į ožio ra- siuntė Rooseveltui šitokią 

gą. tai ir man gerai būna ant telegramą:
širdies. Airišių aš nemyliu. “Kalbėdamas Bostone 
Paliokui aš taipgi galėčiau tamsta pasakei, kad visos 
luot į snukį. Ale man nepa- tautos turi teisę laisvai rink- 
tinka, Maike. kada lietuviai tis sau valdžią. Tai reikštų, 
mušasi su lietuviais, ir d a kad ir Nikaraga turi tokią 
Panelės Švenčiausios vardą teisę.
juzina. čia tai jau sarmata" “Bet ve, už dviejų dienų 
Jeigu aš bučiau valdžia, tai prieš jūsų rinkimus, Nikara 
visus i džėlą susodinčiau, gos žmonės rinks, savo vy-

suprasti.

Rinkimai Su Kul
kosvaidžiais.

—Aš tau pritariu, tėve. 
—Na, tai gudbai, Maike.

Aš eisiu sukalbėt rąžančiu.

riausybę. Tačiau einam 
mums balsuoti. į musų nuga 
ras bus įremti Amerikos ju-

kad dvasia šventa apšviestų rininkų šautuvai ir kulka-
musų kunigams razumą.

PLĖŠIKAI PASISAKĖ 
ESĄ “VALDŽIOS 

AGENTAI.”
Beverly Hills, Cal. —Pe

reitą nedėldienį čia turčiaus 
Mohuno namuose buvo puo-

svamziai. kad rnes balsuotu
me už tokį prezidentą, kokio 
reikalauja vVashingtonas ir 
Wall Streetas.”

“TOVARIŠČIAUS” STA 
LINO NELAIMĖ.

Rusijos garlaivį “Tovari 
ta. Atvažiavo keli ginkluoti ščį Staliną” ištiko nelaimė 
vyrai ir pareiškę, kad jie ant jūrių. Plaukdamas su 
esą prohibicijos agentai ir 126 žmonėmis jis užėjo ant 
norį padaryt kratą, liepė vi- seklumos netoli Špitzberge 
siems svečiams sustoti vei- no salos ir pradėjo šauktis 
dais į sieną ir iškelti ran- pagelbos. Iš Norvegijos iš
kas. Tuomet jie surankiojo plaukė jį gelbėt laivas “Ja 
moterų deimantus ir prasi- šen”, bet kelionė reikalavo 
šalino. apie 2 dienų.

Iš Archangelsko “Sibiria- 
Kovas III” išėjo į Baltąją 
Jurą, o paskui per Lendu 
Vandenyną, pro Alaską į 
Beringo susmaugą į Japoni
ją. Jam prisiėjo laužtis per 
edus daugiau kaip 3,000 

mylių. Tuo laivu plaukia į 
Vladivostoką ir rusu moks- 
ininkų ekspedicija su D-ru 

Schmidtu priešaky.
Šituo keliu iki šiol buvo 

Jčrplaukę tiktai du laivai. 
Švedų ekspedicija, kuri per
sigavo per ledų okeaną 1872 
metais, buvo su savo laivu 
Įšalusi ir turėjo išbūti le
duose visą žiemą, pakol su
silaukė kitos vasaros sezo
no.

Šitos rusų ekspedicijos 
vyriausis tikslas buvo įro- 
lyt, kad vasaros metu Rusi
jos laivai gali susisiekti su 
pasauliu ir per ieduotus 
iaurės vandenis, jeigu kar

tais užsidarytų kiti keliai. 
Gi mokslininkų ekspedicija 
tuo pačiu laiku iš tos kelio 
nės užrašys mokslui įdomias
žinias.

ant
medienos neaptenka ir trū
kinėja. Pasidaro žaizdelių, 
kurios nuo šalčio dar labiau 
išsiplečia. Šitokiu budu ant 
liemens ir ant šakų, daž
niausiai iš pietų pusės, ir 
išsivysto medžio 
Vasarą
medžio sultys, prisiveisia 
ten visokių grybelių, žaizdos 
dar labiau plečiasi, žievė 
gabalais atšoksta ir nukrin
ta. Kai kada ir vėžys prisi
meta.

Kaip Moterys Rėmė 
Angliakasių Streiką 

Belgijoj.
Neseniai vykęs Belgijoj, 

žaizdos. Borinaže, angliakasių strei- 
žaizdoje sunkiasi kas skiriasi nuo kitų streikų 

ne tik tuo greitumu, kuriuo 
lis persimetė į kitas sritis, 
bet ir moterų aktingu jame 
dalvvavimu.

Šiame streike moterys su
vaidino nemažą rolę, kuri 
darbininkijai turi didelės 
reikšmės.

kaip ir nuo kiekvieno balto Reikia atsiminti, kad mo- 
daikto atšoksta ir dėl to me-1 Nerims, , seimų motinoms, 
dis neįkaista. Nakčia baltas tenka pumoms pakelti visus 
daiktas lėčiau aušta, todėl nedarbo sunkumus, tenka

Kai medis būna baltintas, 
tai saulės spinduliai nuo jo.

nebūna tokių žievės trukinę 
jimų ir baltinti medžiai nuo 
šalčiu nenukenčia.

sutaupant *45
Dabar jąs įsaiif jsijtyt Easy Skalbt u vą su Gariniu Dziovintojom 
(Damp Dryer) ui $119.50—$15 pigiau už panašios ryšies skalb- 
tnvą knr Easy yra kada nors išdirbęs
šitas naujas Easy skalbia ir garu išdžiovina ton pačiu laika— 
lengvas vartojimui. Garo džiovintojas prašalina sukančius grę
žimo rolius. Gnziky daugiau nesulaužys, drabužių nesuplėšys ir 
nereikės be reikalo lopyt! Jis yra pilna didžio su porcelinėmis 
rėčkomis, greitu Easy judintojum, lengvai vartoliojančiais gu
mos ratais, ir naujos spalvos ir gražumo.

mažinti išlaidas, taupyt mai 
stą: dėlto jos pirmos ėjo 
pagalbon savo streikuojan
tiems vyrams ir broliams.

Šis moterų pasiryžimas, ši 
moterų taktika apėmė visas 
streikuojančių sritis. Pirmoj 
eilėj jos griežčiausiai nusis
tatė prieš streiklaužius ir 
dabojo, kad jų nebūtų. Mo
terys naktis praleisdavo ties 
anglių kasyklų angomis 
saugodamos įėjimą į šach
tas. kad nepraleistų “gelto
nųjų.”

-Jei kuris darbininkas, ne 
žiūrint viso to, pamėginda 
vo ateiti į darbą, arba pasi
likęs kasyklose keletą dienų 
išeidavo, tai moterys apsup 
davo jį ir lydėdavo, kaipo 
streiklaužį-išdaviką iki jo 
namų. Ši moterų taktika pa 
siekė to, kad nė vienas vyras 
darbininkas ar tarnautojas 
neišdrįso eit į darbą. Pasė
kos tokias, kad patys darb 
d aviai priversti buvo kreip
tis i profesiną sąjungą.

Visos angliakasių žmonos 
dalyvavo visuose susirinki
muose. Gatvėmis nešė juo
das vėliavas ženklan vargo, 
kuriose buvo parašai, rei
kalaujantieji vaikams duo
nos ir vyrams darbo. ,

Šio streiko dienos Belgi
joj neišdils iš darbininkų at
minties. Motery^ altiko savo 
pareigą. Tegu jos bus pa
vyzdžiu kitų kraštų mote
rims kovoje už geresnę atei
tį. “Socialdemokratas.”
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Ea’.ansą mėnesiais, len
gvom išlygom Edisono 
Kostvmeriams. Mažas 
primokėjimas ar,t išmo
kėjimo. Telefonuo’-it ar 
užeikit ypatiškai j ar- 
Edisono sandėli, ten

T H F BOSTON

ClllAO/1

c o m P a M
gausit NURODYMUS DYKAI.

DEGTINĖS MOKESČIAI
BEDARBIŲ NAUDAI.
St. John’s mieste, New- 

foundlandė, vietos valdžia 
įvedė svaiginamiems gėri
mams nuo 10 iki 25 nuošim
čių mokesčius bedarbiu 
naudai. Už surinktus pini
gus bus perkamas kuras 
bedarbių šeimynoms.

mui. Bet butų geras dalykas, jei 
butų galima dantis išvalyti po 
kiekvieno valgymo.

Kaip vartoti šepetuką? Pa
imk šepetuką tarp pirštų stip
riai ir braukyk išilgai dantų, 
truputi sukdamas ratu. Išilgai 
dantų—reiškia žemutinius dan
tis valydamas, brauk viršun, o 
ivršutinius žemyn, nes braukda
mas skersai dantų neišvalysi, 
bet tik subrauksi i dantų tarpą 
maistą arba nešvarumą, lieka
nas.

Dabar pakalbėsime apie tai, 
kas atsitinka, kai nevalyta bur
na arba su maisto liekanomis 
tarp dantų miegama per naktį. 
Normaliai miegantis žmogus 
alko burną uždaręs ir kvėpuoja 
per nosį; taigi burna miegant 
pasilieka nevėdinta. Taip pat 
reikia nepamiršti, kad burnoje 
bakterijų yra daugiau negu 
kad mes manrme. Ir be to dar 
bumą yra gera vieta rūgimui, 
nes ten yra tinkama tempera
tūra ir drėgmės pakankamai, 
tad maistas per aštuonias arba 
daugiau valandų surūgsta, suda
rydamas gaižią rūgštį, kuri vei
kia į dantis, ištirpina kalkes 
(vopną) iš enamelio, ypatingai 
apie smegenis, visai mums ne
jaučiant ir mažai keičia spalvą 
dantų; dantis apie tą vietą tik 
truputuį pasidaro baltesnis; vie
tom. kuri kirmija, iiekas juo
das. Tačiau pasekmės tos pla
čios: dantis sugenda ir pradeda 
skaudėti.

štai. dar vienas įdomus da
lykas. kurio negalima pamiršti, 
nepastebėjus to. kad burna yra 
gerai aprūpinta seilinėmis liau
komis. Liauka yra tam tikras 
organas, kurio paskirtis yra pa
gaminti kunui naudingi! medžia
gų arba pašalinti išmatas. Taigi, 
seilinęs liaukoss duoda mums 
seilių, kurios gelbsti maisto vir
škinimui ir vilgo liežuvi, kad 
galėtume kalbėti.

Viena pora seilinių liaukų yra 
prie veido ties ausimis, po vie
ną kiekvienoj pusėj. Paratidinės 
liaukos (kurios yra prie veido) 
vra atsidariusios ties viršutiniu 
pirmuoju krūminiu dančiu ir 
išmeta kalkių išmatas; ta:pgi 
nevalant dantis, ten jos ant dan
ių nusistoja ir sukietėja taip 
kietai, kad net būna panašu į 
danties pavidalą.

Kita liaukų pora guli pažan
dėse arti žemutinio žandikaulio 
kampo, o trečioji pora po burnos 
mukosu arba visai menkai už- 
lengta minkštais audiniais, guli 
ties liežuvio galu. Tos dvi liau
kų poros atsidaro liežuvio prie
sagoj ir seilės liejasi iš tų liau
kų ir išmatos npsistoja ant prie
šakinių žemutinių dantų, iš vi
daus. Taip pat apačioj, kaip ir 
viršuj, tos išmatos sukietėja į 
danties pavidalą, tik gerokai 
tamsesnis už dantį: per ilgą lai
ką neišimant tų nešvarumų, jie 
prislegia smegenis ir padaro 
dantis ilgus, rudus, o kartais net 
pradeda pūliuoti smegenys apie 
dantis ir tuomet dantys prade
da judėti ir pasekmės būna to
kios, kad reikia juos ištraukti 
lauk, nes judančiais jau kąsti 
nebegalima. Tokiame atsitikime 
jau nė dantų gydytojas nebegali 
gelbėti/

Aš esu beveik tikras, kad dan
tų gerumas pareina nuo paties 
jų savininko—kaip dažnai juos 
valo. Jei mes taip dažnai dantis 
valytume, kaip dažnai merginos 
nosytę pauderiuoja. tai mes be
veik neturėtume bėdos su jais ir 
labai retai kada reikėtų eiti pas 
dantų gydytoją.

«
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Įvairenybes
IR LATVIJOJ ATSIRADO BOLŠEVIKAI NORĖJO 

HITLERININKŲ. | PAIMTI SUOMIJOS
Latvijoj šiomis dienomis ! MIESTĄ,

įvyko fašistų vadų pasitari- Iš Calio pranešama, kad 
mas, kuriame buvo nutarta ten įvyko kruvinas susirėmi- 
steigti jaunuomenės “kultu- mas tarp vietinių suomių ko- 
ros ir sporto” organizaciją, munistų ir suomių šaulių,' 
Ji vadinsis “Aktyvus Latvi- kurie skubiai susimobilizavę 
jos liaudies sargai.” šita or- pasipriešino komunistų suo- 
ganizaciia kitaip dar vadin- Raibiui užimti tą miestą, 
sis Sargų legionu . Legio- Aršiame susirėmime, tra
nas bus dalinamas į pulkus p:usįame keletą valandų, esą 
ir t.t. Legionui vadovaus keliolika žmonių užmuštų ir
vyriausis \adas su plačiais fU2eĮctų. Kova butų ilgiau 

įgaliavimais ir diktatoriško- trukusi, tik atskubėjusi kari
nus teisėmis. g^a pagalba padėjusi šau-

Sargai bus mokomi pa- Įiams komunistus nugalėti, 
našiai kaip kareiviai ir gaus 0aĮjo apylinkėj sustiprinta
pasižymėjimo ženklus. Or- apcaUgu'
ganizacijos nariai sveikinsią ~ ’__________
kaip Vokietijos hitlerininkai 
—pakeldami ranką. Netru
kus Rygos apskrities teismui 
busią patiekta užtvirtinti 
naująją organizaciją.

KARIUMENĖ MANIEV- 
RUOSE NEBEMATOMĄ. I

Frar.cuzijoj šiomis dieno
mis įvyko karo manievrai, 
kur atvyko ir žurnalistai pa- 

KOKIAS ALGAS IMA sižiurėti. Karo ministeris!
TAUTŲ LYGOS SEK- p2ul Boncour pasitikęs žur-

pcmpiAi nalistus paklausė: “Ar ma-lKRIUKIAI. t_te Rą?„
Tautų Lygos biudžeto ko- A , . ,.

misija šiomis dienomis svar. /'^į11*31’ “kP3^1?“’ 
stė savo aukštesniuju valdi- a.tsake’ k?d Per VIS? Pavaka: 
ninku atlvginimo kliusima. 9 nemato nei mąnievrų, nei 
Buvo nutarta, kad be gene- Mimsteno ve.de pa-
valinio sekretoriaus, bus du s,ro,'f pa-'^nkmimąs. Ta.
pavaduotojai ir trys vieege- Par«'0’ kokios tobul?? P33! 
LvoUrv.oi ni. d*re musų operacijos nneraliniai sekreteriai. Gene
raliniam sekretoriui numa
tyta 140,000 šveicar. fran
kų algos, jo pavaduotojams 
po 85,000 ir vicegenerali- 
niems sekretoriams po 70.- 
000 šveicarų frankų me
tams. Šis atlyginimas yra 20
nuoš. mažesnis, negu buvo TRUMPOS ŽINIOS
lig šiol.

Bulgarijos sostinėj Sofi 
joj pereitą sąvaitę susimušė 
nacionalistai studentai sv 
komunistais. Sužeista 30 
studentų.

Kaip tiksliai jas atlieka va 
dovybė ir eiliniai. Dabarti 
nės karo taktikos visas rei 
kalas ir yra tame, kad armi
ja pasiliktų nemtoma”, at
sakė Boncour.

ŠVENTO STEPONO KA
RŪNA NEGREIT TESU- 

ŽIBĖS.
Naujas vengrų ministeris 

pirmininkas Gombos. kal
bėdamas pirmuose vengrų 
parlamento rūmuose, tarp 
kitko palietė ir vengrų kara
lystės klausimą. Jis pareiškė 
vilti, kad : “Ateis laiminges
ni laikai, kada šv. Stepono 
karūna vėl sužibės.” Tačiau 
dabar, atsižvelgdamas į sa
vo sunkią ekonominę padė
tį. Vengrija negalinti dary
ti šia kryptimi jokių žygiu. 
Mat. karalius brangiai kaš
tuoja. o naudos iš jo nėra. 
Taigi šv. Stepo karūna turės 
d a parodyt.

Vokietijoj pereitą sąvaitę 
nukrito orlaivis. Žuvo 3 pa- 
sažieriai ir 2 lakūnai.

Paryžiuje nusišovė Mrs. 
Parker Rind, Amerikos gar
laivio “President Harding” 
kapitono Rindo pati.

Lapkričio 1 d. Kuboj bu
vo provincijų ir miestų val
dininkų rinkimai, per ku
riuos užmušta 3 žmonės. 
Rinkimus laimėjo liberalai.

MIRĖ GARSUS SERBIJOS
SĄMOKSLININKAS.

Bielgrade mirė generali
nio štabe pulkininkas Mila
nas Milovanovičius. kuris 
1903 metais suruošė karinin
kių sąmokslą prieš Serbijos 
karalių Aleksandra. Kari
ninkai. Milovanovičiui va
dovaujant, nužudė karalių 
Aleksandra ir jo žmoną 
Dragą ir Į Serbijos sostą pa
sodino Petrą Karageorgievi- 
čių.

Vėliau, 1911 m., Milova
novičius vadovavo slaptai 
karininkų sąjungai “Vieny
bė ar mirtis”. 1917 metais 
buvo nuteistas mirti, bet 
mirties bausmė buvo pakeis
ta 20 metų kalėjimo. Po ka
ro Milovanovičius buvo pa
leistas iš kalėjimo.

Federalinė valdžia pave
dė vienai Baltimorės kom 
panijai išardyt 124 laivus 
kurie buvo pastatyti kare 
metu ir dabar nereikalingi 
Prie jų ardymo dirbsią 60C 
darbininkų per 3 metus.

Ties New Bedfordu perei
tą sąvaitę buvo sugautas 
butlegerių laivas su degtinės 
šmugeliu. Laivas vertas 
8100,000, o degtinė— $200, 
000. Kartu areštuota 11 
žmonių.

KELEIVIS, SO. BOSTON

J L-R V VILKAS
“Gamta seto ia !unoj** — kaip atvaiz
duota įžymaut dailininko V. C. K'yeth 
... Įkvėpia barbariiko kapitono Kidd 
žiaurių užpuolimų cnt auksu prikrauta 
ispanų laivą (1696 tn.), kurie ji padarė 
Ispanijos vandeni kelią teroru. - C am t a 
tavo Žalumoj Retai Švelni ir Lenpva'' — 
ir žalias tabakas neturi vietos ci pa re
tuose.

PAJIEŠKOJIMAI.
! M1LAŠIAI, Petras ir Antanas, ma

ri-' broliai, jau 23 metai kaip Ame
rikoje, seniau gyveno Detroit, Mich. 
ir turėjo savo krautuvę; bet jau šeš
ti metai negaunu nuo jų žinių ir ne
ži tau kur jie randasi. Aš paeinu iš 
Pratkunų kaimo, Salako vaisė. Zara
sų apsk. Kas žino kur jie randasi, ar
ba kas su jais atsitiko, prašau pra
nešti, už kų busiu labai dėkingas. Ar
ba pats malonės atsiliept. (45)

STANISLOVAS MILAŠIUS 
Rua Padra Raposa 74.

Sao Paulo, Brazil.

ii&ft

Aš, Petras Velyvis, pajieškau Petro 
Karaliaus, angliškai vadinas—Peter 
King. Jis kada tai gyveno Detroit, 
Mich. Paskutiniu laiku gyveno Ne- 
wark, N. J. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žino, kur jis randasi, malonėki
te pranešti, nes turiu labai svarbu 
reikalų kas link palikto turto. Už pra
nešimų jo tikro adreso busiu labai dė
kingas. (46)

PETRAS VELYVIS 
50 įvy Street, Kearney, N. J.

Motina iš Lietuvos, jieško žinių a- 
pie jos sūnūs, Jonų ir Bernardų RIN- 
KUNUS, jie paeina iš Avilčių kai
mo, Aluntos parapijos. Jie pirm karo 
gyveno Brooklyne ir Pennsylvanijos 
valstijoje, karo metu jie buk tarnavo 
Amerikos kariumenėje. Jeigu kurie 
iš lietuvių kų nors žino apie jų liki
mų, arba gai žino kokiais vardais ir 
pravardėmis jie vadinosi kaip buvo 
paimti į kariumenę, malonėkite su
teikti visas žinias kokios kam yra ži
nomos Tikiu, kad gerbdami lietuviai 
pagelbės man tame reikale.
ONA RINKUNIENĖ-MELAIKIENĖ

Avilčių kaim., Aluntos paštas, 
Lithuania.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

A TES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

na kodėl žmonės visur skaito 

I.ucky Strike lengviausiu ciga

retu. Dalykas tame, kad mes 

niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 

Retai Švelni ir Lengva*’ - todėl 

šis puikus tabakas, jį tinkamai 

pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lueky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventojas 

sako, kad Luckies yra tokie 

lengvi cigaretai.

••
It’s toasted'

Tas pakelis lengvą Luckies

i APSIVEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos 

suaugusios arba našlės; esu vaikinas 
38 metų. Geistina kad atsišauktų to
kio paties amžiaus ir iš šios apielin
kės. Duosiu atsakymų visoms. (45)

J NORKUS
Gen. Delivery, Jersey City, N. J.

.Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 m. amžiaus ir daugiau: gero 
budo, mylinčių gerų gyvenimų ir san
talkų, prasilavinusių, mokančių ame
rikoniškai rašyti arba lietuviškai. 
Meldžiu rašyti ir paveikslų prisiųsti.

D. J. (45)
203 Manhattan avė. Box 1 

Brooklyn, N. Y.

Moteris mergina ar našlė apie 40 
metų amžiaus, kuri neturi daug vai
kų, malonėkit susipažint su manim. 
Aš esu 41 metų, dirbu ant farmos pas 
turtingus žmones ir labai linksma 
vieta. Protingai moteriai butų geras 
gyvenimas. Kuri norėtų arčiau susi
pažinti, malonėkite parašyt laiškų ir 
prisiųst savo paveikslų. (45)

OBMARAZ P. W N. Y.
253 Broadway So. Boston, Mass.

ŽINIOS IŠ ARGENTINOS.
Argentinoje priskaitoma Netoli Buenos Aires tar

iau į 40,000 lietuvių. Jie navęs Santa Catalina dva- 
uri jau 5 įvairių pakraipų re lietuvis Jonas Cicirka jo- 
aikraščius ir visokio plauko jo vakare raitas namo, ark- 
jrganizacijų. Paskutiniais lys pasibaidė ir Cicirka taip 
aikais atsirado ir “sanda- smarkiai prasimušė, kad nė 
•iečių’’, kurie tariasi leisti ra vilties jam pasveikti. Jis 
‘nepolitinį, mokslo žurna- kilęs iš Raudonėnų kaimo, 
ą.” Jo vardas busiąs “Musų Raudonių valsčiaus, Rasei- 
Dienos”. Bet žmonės, kurie nių apskričio.
lažista Argentinos “sanda- 
•iečius”, negali suprasti, 
kaip tas laikraštis galės būti 

‘nepartinis” ir “mokslo”, 
kuomet jau pats jų pasivadi 
įimas “sandariečiais” paro
to juos esant politikieriais.
> mokslininkų tarp jų nėra 
įei vieno. Tas laikraštis ga- 
ės būti tiktai sandarietiš- 

poiitikos organas.

Pajieškau merginos arba našlės j 
pusininkus Ipartner), turinčios kiek 
kapitalo. Aš dirbu naujus išradimus, 
liet šiais depresijos laikais viens ne
išgaliu užbaigt, tai reikalauju pagal
bos. Yra gera proga ateity. Jeigu vie
nas kitam patiksim—galėsim apsive
sti, nes esu nevedęs. Daugiaus infor
macijų suteiksiu per laiškų. Kreipki
tės šiuom adresu: J. K. S.

125 Ravmound Avė. Nutley, N. J.NELEIDO NUVYKTI Į A-Į LATVIAI SUGAVO LIE- 
! GITACIJOS KURSUS. ’ TUVOS PLĖŠIKĄ.
i T - , , , ________ -n. - - , -1-1 -- ' Našle ar mergina (ne gyvanašlė),Lietuvos Žvalgyba gavo: Pnes kun laiką is Man- kuri nuobodauja ir mano apsivesti, 
žinių, kad Lietuvos Komu- įampolės kalėjimo buvo atsišaukia pnsiųsdanM savo pa- 
nistų Partijai prisiųsta iš j pabėgęs plėšikas Nenartas. dutiniA ūgio ir svorio. Geistina, kad
Maskvos isakvmas nusiųsti i Jis pabėgo okupuoton Lie- butų mandagus budo, rimta, laisva
4.___ : : v__ 1^1^ ,r Prot!nsra- Gerai butų kad ir turtotuvon ir ten padare kelis kiek turėtų. Prašau kad apgavikes,

plėšimus. IŠ Vilniaus krašto bažnytinės ir munšaimerkosneraši- *'T . •! -i- Dėtų. Paveikslą, kuri pareikalavus,greit persikėlė sugrąžinsiu ir atsakymą duosiu kiek*
Latvijon ir Rygoj apiplėšė vienai !**■ 'aiškų. (46)

tenai Į “Agitacijos Kursus 
šiuos Kauno komunistus: 
Stanionį, Vilimą, Šilkailovą, 
Miežinį, Cisierytę ir Gordo-

<0S

Lenkijoj rezignavo už
sienio reikalų ministeris Za
leskis.

AUTOMOBILIS IR PASI
LIKS AUTOMOBILIU.

Budapešte buvo bando
mas naujo tipo automobilis, 
kuris buvo aprūpintas pro
peleriais, kad galėtų perlėk
ti per tvoras ir kitas žemes
nes kliūtis. Tačiau automo
bilis jau per pirmą bandymą 
sprogo. Abudu automobiliu 
važiavę asmenys buvo už
mušti. Žinomas vengrų in
žinierius Asboth. kuris pa
rengė to automobilio proje
ktą, suareštuotas.

Hamburge susimušė ko
munistai su fašistais. Susi
kirtimas įvyko platinant a- 
gitacinius lapelius prieš rin
kimus. Dvylika žmonių buvo 
sužeista.

Nuo 1 liepos iki 1 lapkri
čio Washingtono valdžios 
deficitas pasiekė lygiai 
$629,889,093. Jos skolos da
bar siekia $20,812,541,000.

Iš La Plato? kalėjimo šio
mis dienomis pabėgo 33 ka
lniai. Jie iškasė net 66 met
ro ilgio tuneli kalėjimo apa
čia ir per tą tunelį paspru
ko. Tarp pabėgusių yra ir

naitę. Bet tie visi agitato-i vieną galanterijos parduo- 
riai užuot nuvykę į kursus,I tuvę, bet-latvių policija jį 
atsidūrė žvalgyboj. ; sučiupo ir dabar rengiasi iš

duoti Lietuvai.
BŪČERNĖ IR GROSERNĖ

Parsiduoda pigiai. 5 ruimų stuba. 1 
trokas, barnė. 3 automobiliams ga
radžius, diktas plotas žemės, 18 me
tų biznis; apgyventa lietuviais, len
ais ir amerikonais. Greitai parduo- 
u, sergu, važiuoju į krajų. Ateikit 
amatyt arba rašykite. (45)

J. F. PUCHALSKY 
SO. BARRE. MASS. 

Telefonas 58-4 So. Barre. Mass.

ANGLU FIRMA APVY 
LŪS LIETUVOS OBUO

LIŲ PIRKLIUS.
Viena anglų firma iš Lie-

." i tuvos pirkliu užpirkus 3,00C lietuvis vardu Beruskis Kaip , cbuoliu, bJ¥ėiau atsi 
dabar paaiškėjo, tą tuneli

kaliniai kasė keliatą mėne
siu.

Tūlas laikas atgal Rosa- 
•io mieste (Argentinoj) bu 
zo prapuolęs Juozas Viš- į medžiai, todėl beveik kas

metus dėl ko musų pirkliai 
turėję nuostolių, nes daug 
obuolių pripirkę, o dabai

. a- • , v • 'neturi kur dėti. Pirkliai perArgentinoj dabar prasi- Lrek jr pram rumus sk'un 
deda pavasan>, sprogs af|žias užs. reik. ministerijai.

Lt L'oc •

niauskas, 24 metų amžiaus Į nedėldienis lietuviai rengia 
ietuvis. Dabar jis buvo at-j Išvažiavimus. kuriuos ir te
rastas upėje negyvas. Vai-! naį vadina “piknikais”, 
Tžips daktaras nustatė, kad kaip mes Jungtinėse \ aisti; 
Višniauskas buvo pirma nu- Jose-
rodytas, o tik paskui imes- 
as upėn, nes jo plaučiuose 
/andens visai nebuvo. Kuo-

Anglijoj pereitą sąvaitę 
buvo savivaldybių rinkimai. 
Daviniai iš 85 miestų rodo 
daibiečius laimėjus 15 nau
jų vietų. Konservativai pra
kišo 10 vietų, liberalai 5..

P O. Box 4 
Evergreen Park, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės gyvenančios Amerikoj, 
pageidaujama, kad butų Amerikos 
pilietė. Aš esu ne senai atvažiavęs iš 
IJetuvos. Esu 30 metų. Atsakymų 
duosiu kiekvierai ir ant pareikalavi
mo gražinsiu paveiksią. (46)

L. RANČIUS 
15 Sandwirh St.,

E. Win<fsor, Ont. Canada

NORI!? PIRKT LIETUVOS LAIS
VĖS PASKOIĄ BONŲ- Už šimtų do 
lerių bonų mokėsiu 90 dolerių, už pen- 
k a .dešimts dolerių —45 dolerius, be 
kuponų. Už kuponus, pilnų kainų. 
Siųskit registruotam laiške.

JOHN M VAISHVILA 
17310 Fer.elon st. No. Detroit, Mich.

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių.
PASKANDINO ŽMOGŲ.
Pumpėnų miestelio gy

rtiet žmogus patenka į van-'ventojas Bagdcnas^Antanas,!.'timu!.
denį gyvas ir skęsta, tai 
gaudydamas orą jis visuo
met pritraukia vandens į 
plaučius, dėl to ir mirtis į-, 
vyksta. Višniausko plau-

Visokios gyduolės ir 
n’Uai. nors ir sumin 
kština vidumis lai 
kinai, bet jų nesu 

ir gana tankiai žmo-Tuliunų kaimo maiunan,per smarki&i nusilpnina, taip, kad vo- 
Datvinusi Lavenos upeli ve- *•»!•. Naujasis išradimas gydyti’ . * *■ irtfAinc įnc viduriiic vr?4 craiYltns
žė žvdo kviečius. užkietėjusius vidurius yra gamtos 

pampintas, tai tam tikros sėklos va- 
Gerai prikrautą ii’ blogai dinamos Kazell's I^xative Seeds.
,, , „t ___ _ Vartojant jas su maistu, gėrimu arbaValdomą lauelį sraunus vaisiais per nekurj laiką, užkietėji- 

iuose vandens nebuvo, rei- Lavenos vančuo pagavo ne- pranyksta pats per save. vidu-
Sti tolyn. Bagdonas yrėsi 1S daugiau vartot nereikia Tas sek-
Daskutiniuiu. tačiau srovė 'as pataria vartot geriausi daktarai,
•• i-- ‘ S. V. Valdžia ir Insurance kompanija fltigalejO, nunese prie jcg Pisriausiai galima gaut pas mus,
tvenkinio ir iš kelių metrų 20c haksas arba « baksai už vienų

L-vio dolerį. Prisiur.čiame per paštų už 
K Vie- j j po — 5 baksus, į Kanadą už $1.30

škia, į vandenį patekęs jis 
jau nekvėpavo, buvo nebe
gyvas. Kas ir kokiais moty
vais jį galėjo nužudyt, kol 
kas paslaptis. Velionis buvo;aukštumos .-u visais
kilęs nuo Vištyčio. Argenti- Į čiais bloškė i putojančius šešis baksus. Kartu sU ordeiiu reikia 
noie buvo jau prasigyvenęs.! verpetus. Bav(i«mas paskeri- rr!S^ tl ,I,p'rR . . 
turėjo nuosavą namą ir pi-ido ir tik sek; n< ią dieną jo » o amea
inigų banke. i lavoną surado jo brolis.

Co.
Herb Specialist

108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

FARMA IR PIENO BIZNIS 
ANT PARDAVIMO.

9 kambarių stuba su visais įtaisy
mais. Netoli “depot” ir mokyklų. Prie 
iteito kelio. 11 akrų geros žemės, 10
kąi-vių, 2 arkliai, 200 vištų, 70 vaisi- guvis dykaj da?ižinosite gavo ateiti 
uų medžių. Pienui veziot trokas. Pie- ,-r laimę turėsite gyvenime, jei-
io biznis perai išdirbtas, yra l.-»O ko-(ffu parašySite tuojaus indedami ke- 
stumenų. Galima daryt gerų biznį. ,I;ts š-ampas dėl persiuntimo. Adre- 
Noriu važiuot j Lietuvą, parduosiu suckite. (45)
viską už $8,000. Atvažiuokit pama
tyt. (45)

WILI.IAM POPALASKY 
286 Lincoln st. No. Abington, Mass. 

Tel. Rockland 891W

Farma ant Šteito Kelio
Prie miestelio, gelžkelio stotis ne

toli namo, 235 akeriai geros žemės, 
10 ruimų stuba, barnės, visi budin
kai apšviesti elektra.yra vanduo, mel- 
žama mašina, 40 karvių, arkliai, trak
torius, mašinerija, derlius. Tur b-.t 
parduota tuojaus. Kaina už viską 
$7,500. J mokėt $2,500. (43)

MRS. HUNGERN
Box 148. Saratoga Springs. N. Y.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

laibai gražioj vietoj, vidury mieste
lio Lunenburg, Mass., 8 ruimų stuba, 
barnė, vištinyčia ir kiti reikalingi į- 
rankiai, gyvulių nėra; 24 akeriai že
mės, bet savininkas parduos ir dau
giau žemės jegiu kas norės. (16)

FELIX KACHNOVVICZ 
55 Howard St, Lunenburg, Mass.

I’R.VTICAL SALES COMPANY
1219 N. Irving Avė, Desk. 

CHICAGO. TLL.

Chas. B.
Knchanskas & Sra

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabns pa r uosi a m nuo $75 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAl'SKAS 

637 So. Paca Street
BALTI MORE. M D 

jsitėmykit telefonų South 0083a.
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Korespondencijos j MĖLYNĖS
__    _     _ ,..... ... ------- - -____________ _ 1 Šįryt atsikėliau anksti. Sau-1 “Gali būt”, aš lyg ir pr

Pabėgusio Insult o Dvaras Anglijoj.

DETROIT, MICH. 

Sena komunistų giesmė.

• ir kas
nis? Dabartinis nusipirko 
naują karą ir farmą ir ten 

Nors jau gana aišku, kad užlaiko savo pačiukę. 
Rusijoj negalima gyventi, ir į Tarp žmonių dabar eina 
kurie ten buvo, beveik visi visokios kalbos. Sako: “Tik 
sugryžo atgal i kapitalisti- vienas per duris, tai kitas j 
nes šalis, tačiau Detroito duris.” Taigi komunistai ir 
komunistėliai vis nenurims- teisinasi, kad jiems prisiei
ta ir savo giesmę gieda po na grįžti iš Rusijos daugiau- 
senovei. Jie sako, kad bol- S <ia dėl “bobų”. Geri “kovo- 
ševikai juos išvarę dėl to, tojai”, ar ne? Kažin, ar jie 
kad jie braižinių nepažinę. įr įš apkasų ginklus numetę 
Grynas melas. Juk tuos dar- bėgtų paskui “bobų” sijo- 
bininkus jie patys čia egza- nūs?

atsikėliau anksti. Sau-» “Gali būt”, aš lyg ir priianki
žino. kas bus paskuti-iluJė vw?k pradii“ ““
- r skaisčiai raudonus spindulius

minavo ir matė, ką jie moka 
dirbti ir kiek jie tuos braiži
nius pažysta. Daugiausia, 
sako, tai dėl “bobų” gryžę, 
nes jų “bobos” kitus ėmu
sios mvlėti.

Vienas komunistas čia gy
veno pas vieną našlę, nuo
mojo porą kambarių, ir jau 
ilgas laikas kaip buvo neuž
simokėjęs. Našlė turi keletą 
vaikų; nors jie jau užaugę 

Gerai žinomas B. išvažia-!^ ne* vienas negauna dar-

skleisti ant dangaus mėlynės.
Gatvėj nesimatė jokios gyvybės, 
išskiriant pieno išvežiotojus, 
turie kartas nuo karto suskam
bina tuščiomis bcnkomis. Ret- 
tarčiais pasigirsta ir šunelio 
balsas, palydint piennešius ei
nant per kiemą. Tai namų sar
gai.

Mėnulis greitai skubinosi už 
kalno, kad saulutės karšti spin
duliai nepagautų jo išblyškusį 
veidą, žvaigždelės jau visos su
lindo Į dangaus skliautą. Vaka
rui atėjus jos ir vėl milijonais 
sužėrės. Tai tamsios naktelės 
budėtojos ir žmogaus dvasios 
klaidintojos.

Švelnus, malonus vėjelis sriu- 
veno ir gaivino krutinę. Tai bu
vo ankstyvas rugpiučio mėnesio į kydama 
rytas. Apsirengiau tylomis, kadi 
neišbudinus namiškių iš saldaus’ 
miego, išgėriau stiklą šalto pie-j 
no. kuri piennešys buvo ką tiki 
palikęs už durų, ir pasiėmęs de- 
šimts kvortų viedruką išėjau gi
rion vuogauti. Paėjęs apie porą

Ji pamatė mano marškiniu ki
šenių je šukas ir paprašė, kad 
duočiau jai plaukus snsišukuot. 
Padaviau. Susišukavo ir šukas 
man grąžindama ačiuoja:

“Ačiū labai!”
“Vieno ‘ačiū’ neužteks”. sa

kau aš jai.
“Tai kuo aš galėčiau tamstai 

atsilyginti?” klausia ji pro šyp
seną.

“WeH”, sakau, “gal duosite 
bučkį?”

“Nežinau...”
“Kodėl? Ar bijote?”
“Ne, ko čia bijoti...” 

i “Na, tai vieną saldu

šiomis dienomis iš Amerikos pabėgo elektros Įmonių magnatas Insull, nusinešdamas kelis 
šimtus milionų dolerių. Dabartiniu laiku jis randasi Graikijoj, o Anglijoj jisai turi nusipirkęs 
dideli dvarą, kurio gyvenamieji rūmai parodyti šiame paveikslėly.

bučki, į on!” Aš apkabinau ją abiem sa- 
! vo rankom ir mudviejų lupos su

Visi jieško sau vigados, 
Mašinom važiuoja!

Bet vigados tos žalingos, 
Mašinos be jausmo!

žūva žmogus nelaimingas 
Nepatyręs džiaugsmo...

Suėmė Jaunų Padau
žų Orgiją.

Pereito nedėldienio naktį 
East Bridgewatery policija 
užklupo ištvirkimo orgiją, 
kur jaunos South Bostono 
mergiščios išvažiavusios su 
airišiukais ėjo galvomis. 

ir Girtų padaužų keliamas 
klegesys ir triukšmas buvo 
toks didelis, kad vietos gy
ventojai pradėjo šaukti val
stijos policiją. Kuomet po
licmanai atvyko, ištvirkėliai 
jau ruošėsi važiuot namo. 
Kai tik policija sušuko vi
siems sustoti, kilo didžiau
sia panika. Girtos mergiš
čios ėmė klykti, o jų girti 
“boy frentai” pradėjo svai
dyt iš automobilių ir daužyt 
į kelią da neišgertas bonkas. 
Vienas automobilius bėgda
mas nuvažiavo nuo kelio ir 
įklimpo į balą, o kitas kelią 
pametęs atsimušė į didelį 
sainą ir sulaužė lentas. Po
licija sugaudė patamsy 25 
vaikėzus ir mergiščias. Visi 
buvo taip nusigėrę, kad vos 
laikėsi ant kojų.

Panedėlį Bridgewaterio 
policijoj buvo teismas. So. 
Bostono bomelių “didvyris” 
Carroll buvo nubaustas $100 
užtai, kad būdamas girtas 
važiavo automobiiium, o 
MacDonaugh už tokį pat nu
sižengimą turėjo užsimokėti 
S105. Kiti nubausti už gir
tuoklystę ir triukšmo kėli
mą po $25 ir po $10.

daugiau nieko...”
“Ar taip r 
“Taip,” patvirtinau aš.
Ji pažiurėjo į mane. lyg ir sa- 

savo akimis. "Conie

siliejo i daiktą.
Saldžios buvo mėlynės, bet

bučk’s daug saldesnis.
Mėgėjas.bo; taigi, neturėdama iš ko 

pragyventi, ji išėmė paragi
nimą, kad tas komunistas iš
sikraustytų. Kada atėjo pa
skutinė diena, tai komunistų 
pritarėjai, striukas Jonas ir 
storas Bilas, greitai apsivil
ko ir nubėgo tenai tekini,, 
sakydami, jeigu mes laukan. V"2?’T
tai neduosime išmest, o jei- Mel’nes “ Krtokl’
gu bus jau išmetę, tai atgal, 
sunešime. Jeigu jau revoliu-

vo Rusijon ir jis rašęs savo 
moteriai, kad jau jis negry- 
šiąs ir kad moteris galinti 
gyventi, kaip jai tinka. Ta 
moteris tuojaus paėmė di- 
vorsą, susirado kitą komu
nistą ir tuojau Įvyko vestu
vės su juo. Bet per tas ves
tuves parvažiavo ir jos pir
masis vyras iš Rusijos. Pa
barškino Į duris, ir duris
jam atidarė. Bet jo buvusi .. . . , , ...
žmona jau miegojo. Ir gerai lęija. tai tegul bus revoliuci-
kad juodu nesimatė, o šiaip J3, nestl nereikejo, nes 

anas komunistas buvo jau 
kitur butą susiradęs ir pats 
išėjo. Taigi revoliucija neį
vyko. Bet čia randasi vienas 
turtingas komunistas, kuris

ir
vuogų ten nesimato. Didelių me
džių irgi nedaug. Kur ne kur 
užeini pavėsį po dideliu lapuotu 
medžiu. O tų vuogų gražumas 
Nusirpusios, mėlynos, kabo lyg 
kaileliai suverti ant šakelių, ša
kos nulinkusios ligi pat žemės. 
Turbut niekas jų čia da nebuvo 
užėjęs. Skinu ir džiaugiuosi. 
Vieną-kitą Įdedu sau i burną—

kažin kaip butų buvę.
Jis klausia jaunavedžio:

“Juozai, kodėl tu man taip 
padarei?” Juozas atsako;
“Nugi, tu nuo kito atėmei, o pat vra jšėmęs noų be-Į “'“P1“’ 
as nuo tavęs; taigi tu negali dalbio šįimai išmesti. Kaip ““21'* k"'> medus' N,ekas « 

■--------- ateis ,aikas mesti toi ir jnįjeia "« sedma, ne. ------- -pykti ant manęs
Gavęs toki atsakymą, eks- 

vyras nieko nesakęs išėjo 
jieškotis nakvynės. Ir tei
sybė, nors ta moteris da ne
sena, bet gana daug mačiu-1 
si. jau turi 4-tą ar 5-tą vyrą, Į

nėti “revoliucionieriai” vei
kiausia ateis padėt išmest, 
nes šis bedarbis nėra komu
nistas, taip kaip ir toji naš
lė nekomunistė.

J. Griūna*.

‘KELEIVIO’ SKAI
TYTOJŲ BALSAI.

Laimėjo streiką prieš kės. Praleidau 2 doleriu ir 
kunigą. nieko neišgrajinau...”

Iš Princetono, III., mums . Betkaip čia išgrajysi, kad 
rašoma- i tas “bazaras yra tam tik ir

Na, Malki, štai atsiunčiu Plytas. kad parapi jonas 
tau du rubliu ir pranešu ge- Pra?rajylŲ. Kitaip juk nebu-
rą naujieną iš musų dvaro: 
mes laimėjome streiką prieš 
kunigėlį ir jis leido mums 
“Keleivį” skaityt, kiek tik 
norim. Taigi tu, Maike, ga
lėsi dabar lankytis pas mus 
be jokios baimės.

Kaip dabar visur madoje 
streikai, tai mes čia irgi su- 
sibuntavojom. Sakom, nei
sim išpažinties ir dac oi. 
Kunigėlis klausia, kodėl? 
Ogi todėl, sakom, kad mes 
norim “Keleivi” skaityt, o 
tu mums draudi.

Kunigėlis pamatė, kad 
siekti pyragai, tai sako, skai
tykit sau “Keleivį” kiek no
rit, tik nepameskit Dievo. 
Ateikit pas mane, sako, o aš 
jums išrisiu visus griekus.

Vadinasi, streikas laimė 
tas, ir dabar mes lauksime 
tavęs, Maike, kas sąvaitę, 
rankas atkišę.

Su pagarba,
Dvaro gyventojai.

tų kunigėliui jokio pelno
Tiesa, jis teisinasi, kad 

tas pelnas einąs “motinai 
bažnyčiai.” Bet ta “motina” 
yra tikra “močeka”, nes nie
ko savo vaikams neduoda, o 
tik ima ir ima.

Humoristika

♦
fapžiūri, da 

kojomis išm indžio ja, išbraido, 
išlaužo, tačiau joms tai nei kiek 
nekenkia. Kitai vasarai atėjus 
ir vėl jos duos didelį derlių.

Staiga sušlamėjo gojelio la
pai. Sušlamėjo ir vėl nutilo. Dė 
lei atsargumo, aš buvau pasiė
męs su savim ginklą. Tat išsi
traukiau iš kišeniaus automati
šką pištalietą. ir lendu per krū
mus. Maniau sau: gal kokia žvė
ris ar angis. Bet nustebau. Vie
toje laukinio žvėrelio, išvydau 
moterišką figūrą. Greitai ginklą 
paslėpiau ir angliškai užkalbi 
nau ją.

“Heilo”, sakau.
Pakilo ir atsistojo prieš mane 

jauna, graži, juodbruva, aukšta 
mergina.

Heilo”, atsakė ji man.
Ar randate vuogų?” paklau 

siau.
“Randu.”
“Ar ne šilta r
“Biskį”. Į O dabar jau vaikogaliai
Taip besikalbėdami ir vuogas’ Par nemoka.

*

*

O, TAI CfiSAI!.

O, tai čėsai, o, tai mados! 
Visi progresuoja!

Kožnas jieško sau vigados, 
Mašinom važiuoja!

Kai mes augom dar už ruso. 
Ilgai bandą ganėm.

Kai rekrutus vaiskan gaudė. 
Tada ganyt metėm.

Golfo kelnės su galštiku. 
Ir fokstrotą šoka.

Vietoj kišti savo sunkiai Į teškindami, mes užėjome gražią 
uždirbtus dolerius į tuos pievelę ir susėdome po lapuotu
“bazarus”, butų daug geriau medžiu pasilsėt ant švelnios žo-1 geniau drapanas vilkėjom 
užsirašyti gerą laikraštį, pa- lės. Kokio ketumyto,
dėkim, “Keleivį”. Tuomet “Vedus?” paklausiau aš neiš-Įo dabar jau gelumbiniai 
daug ko sužinotume ir daug Į kentęs. J Arba aksomito.
ką išmoktume. I “Ne. O jus vedę? ,

Jonas sako: “Praleidau 2Į “Kol kas ir aš da ne.” | uva'^. 
doleriu ir nieko neisgraji-J Ji nusisypsojo. 1
jiau. Bet jeigu Jonas už Į Tai buvo devinta valanda ry
tuos pinigus butų užsirašęs Į to. Laikas bėgo šuoliais. Vuo- 

Keleivį”, tai jis tikrai butų] gos jau nesisekė taip greitai lPer metus kokius du kartu

ĮDar jaunimas pernakt 
Arba kur uliuoja.

įsgrajmęs.

Raišais kuinais seniaus jojom 
Ir niekur nežuvom;

Užtai krizio nežinojom 
Ir laimingi buvom.

Pinigėlių neturėjom,
Nežinojom bankų;

Užauginom ką pasėjom. 
Gyvenom iš rankų. -

Dabar grašio pasidarėm. 
Dėjome į krūvą;

Bet štai bankai užsidarė. 
Pinigėliai žuvo...

O, tai čėsai! O, tai mados! 
Svietas progresuoja!

DIEVUOTAS ŽMOGUS.

Pas farmerį užėjo bomas 
prašo valgyt.

—O ar tu katalikas ?—klausia 
farmerys.

—Kam dar klausti.— sako 
valkata.—Ar nematai kad abeji 
celiai mano kelinėse sulopyti ir 
tie lopai jau prakiurę. Tai vis 
nuo klūpojimo bažnyčioj...

—Olrait — sako farmerys, 
gausi valgyt.

Bomas pavalgė ir padėkojęs 
išeina per duris.

—Ei, palauk—sako farme
rys.—O nuo ko ta skylė tavo ke
linių sėdynėj?

—Tai nuo to, kad aš labai 
žemai prieš poną Dievą lenkiuos 
—atsakė bomas.

VINCUKO KLAUSIMAS.
Pas Kikyiį gyveno jo uošvė, 

kurios jis baisiai nekęsdavo, bet 
jo mažas sunnelis senę mylėda
vo. Taigi sykį vaikas apsikabi
no ją ir klausia:

—Pasakyk, bobut, ar tu 
peklos nesugrįši pas mus?

Senė nustebo:
—Ką tu-šneki, vaikeli?
—Tėtė vakar sakė, kad tave 

paims velniai—paaiškino vai
kas.

IS

miega.

VISOKIUS

PAUZDINIUS

“Motina”, kuri nieko neduo
da, o tik ima ir ima.

Čia pranešimas iš Phila- 
delphijos:

Musų dvasiškas tėvelis 
rugsėjo mėnesį buvo suren 
gęs “bazarą” ant Femon 
stryčiuko, kur tirštai gyvena 
lietuviai. Spalių mėnesį mu
sų klebonas vėl surengė 
“bazarą” ant to paties stry
čiuko, tik kitam bloke. Ant 
ty ‘ ‘bazaru” vra visokių 
“gra«” ir šiaip biznių. Daž
nai galima girdėt žmogų 
skundžianties: “Ot, nėra lo

Parapijona*.

AMERIKIEČIŲ GRAŽUOLE.

skinti. Tačiau jos viedrukas ta-Į Darėm vakaruškas, 
po pripildytas pirma negu ma-|0 dabar jau kas savaitė 
no, nes dabar aš dėjau į jos in-l Geria, šoka, mušas, 
dą. Pabaigę vuogaut, vėl suse-[Seniau jeigu SB3ipyksti. 
dome pasilsėti. Į i Ar šiaip būna ūpas.

Saulutė buvo jau nusiritus į|Kupron viens antram užduodi, 
Ir vėl dirbi štukas.vakarus. Jau šešta valanda po 

pietų. 0 turėjom būti namie ant 
pietų su pilnais viedrukais. Bet 
laikas šiandien bėgo neapsako
mai greitai.

Turite vaikiną?” paklausiau 
aš jos.

Ne.”
Kodėl?”
Nežinau... O jus turite mer 

giną?”
“Kol kas da neturiu.
“Kodėl?’ klausia ji manęs. 

“Ar nemylite merginų?”
“Mylėti mylėčiau,” sakau,

Amerikiečių kolonija Meksi-|“bet negaliu surasti, 
kcs Mieste išrinko šitą merginą, I “Prastas iš jus vyras, kad ne 
Eleonorą VVallace. kaipo gražuo- j galit merginos susirasti”, pa 
lę. įstebėjo ji man.

APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

X J
“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdiniu* pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai prieina

[O dabar jeigu susniauna 
Už menkniekį kokį.

šaudos, daužos, peiliais varstos 
Ir negal nustoti.

[Seniau vyrai susirinkę 
Baikas pasakojo,

Dabar munšainu pritvinkę. 
Akys ašaroja.

Seniau sūrį kam nujojęs 
Gaudavai į klyną.

Dabar iždą išeikvojęs 
Trauki į Berlyną.

Seniaus paprasti kaimiečiai 
Vyžomis dėvėjo,

[Dabar nosį aukštyn riečia 
Fraką užsidėję.

kurios daro kokius nor* parengi
mus, duokit spaudo* darbus padaryt mums. 
Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina.

Per 25 ribėtus “Keleivio” Spaustuvė pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nor* atspausdint, kreipkitės pa* mu*.

KELEIVIO SPAUSTUVE
253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.

z
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Varnos Svetimo e Plunksnose.

Žvalgyba Ėmė Gaudyt Komunistus.
Kauno gelžkeiių stoty a- KAIP VEIKIA KALINIŲ 

nądien žvalgyba suėmė žy- GLOBOS DRAUGIJA, 
dą komunistą Struli. Pas su- Kalini , draugijos 
imtąjį rasta raudonosios Ccntro vMal5 ba Vas- 
pagalbos konferencijos nu- idien d pį^ymų, kuriuo_ 
tarimai ir komunistą atsi- ^ kalinis^imį
šaukimų. Strulis įs Klaipė- - , Pašalna ninteais iš-! 
dos atvykęs Kaunan gauti dJ>dama 10Pir f5*litu 
informacijų klaipėdiškiams- duodama P° 10 ir 
komunistams.

Vėliaus buvo padaryta 
kratų pas kitus komunistus

Prieš pašaipos išdavimą 
Valdybos narni (p. p. Žige-į 
lienė, žiugždienė, dr. Vai-

Kaune kur tain nat rasta ne čiunas ir kiL) aPlanko Pra’ Kaune, kui taip pat rasta ne- šančius jų butuose; isitiki-

KELEIVIS, SQ. BOSTON

DIEVO MUZIKANTAS” DARĖ 
PINIGUS PIRTY.

Šito amato jisai pasimokinęs 
iš laikraščių.

Prieš kuri laiką Šiauliuose 
ir apylinkėj ėmė rodytis a- 
pyvartoj netikrų uinigų,dau
giausiai 1 ir 2 litų vertės.

* Juos dirbant ir platinant bu- 
įvo įtarti buvęs Panevėžio 
į vargonininkas, Adomas Vi- 
i tauskas, 24 metų amžiaus 
. vyras, ir jo 50 metu amžiaus
dėdė, Adomas Filipavičius 
iš Kiaulaičių kaimo.

• Šiomis dienomis Šiaulių 
policija padarė pas juos 
kratą ir rado itarimą patvir
tinančius įrodymus. Filipa-

Čia parodyta, kaip ‘•Amerikos Revoliucijos Dukterų'’ delegacija deda vainikus ant revoliu- j vičiui priklausančioj pirty 
cionieriaus Lafayette’o kapo Paryžiuje. Tačiau reikia pasakyti, kad “revoliucijos dukterų” ; rasta visi netikriems pini- 
vardas toms leidėms visai netinka. Jeigu Amerik' ;e dabar kiltų revoliucija, jos visos susting- gams dirbti įrankiai ir ūž
tų iš baimės. Jos yra ne revoliucijos, bet reakcijos dukterys.

legalės medžiagos, pav., pas 
Br. Liolį rado 8,300 komuni
stų atsišaukimų pritaikytų 
spalių 7
sukaktuvėms minėti.

Kratant Aug. Habnerį ir
gi rasta įvairios komunistų 
literatūros, bet kratos metu 
Habneris vienmarškinis pa
spruko, tačiau neilgam —po 
pietų prie stiklo fabriko bu
vo suimtas.

Pas žinomąjį “viltininką” 
J. Mozelį rasta apolografuo- 
tų komun. atsišaukimų ir u- 
niversiteto rektoriui prašy
mas, kad universitete leistų 
įsteigti studentų dr-ją kovai 
su karais. Visi aukščiau su
minėti asmenys yra areštuo
ti ir kvočiami.

Kratos daromos daugiau
sia naktimis. Kai žmonės su- 
miega, tada žvalgybininkai 
apsupa namą ir laužiasi į vi
dų.

nūs, kad kalinio šeima var
gingai gyvena, valdyba nū

dienos revolTuciios Uria mok^ti Pašalpą' Taip 
pat pasitaiko gauti prašymų 
iš asmenų, kurie kalėjime 
sėdėję, paleisti laisvėn, ne
radę darbo, prašo pašalpų. 
Ir tokius asmenis Kalinių 
globos draugija sušelpia, 
duodama vienkartinę pašal
pą 15—20 lit. Nemaža kali
nių prašo Dr—ją suteikti 
mokslo priemonių: paišelių, 
popieriaus, knygų. Valdyba 
tokius prašymus dažniausia 
patenkina.

Be to, Kalinių globos 
draugija teikia kaliniams 
juridinę pagalbą. Draugijai 
yra pasižadėję apie 50 pri
siekusių advokatų padėjėjų 
vesti nemokamai kalinių 
bylas. Jeigu kaliniui vesti 
bylą valdžia neskiria gynė
jo, tai gynėją skiria Kalinių 
globos draugija. PirmiaAsia 
D-jos juridinės komisijos 
nariai (p. p. Lapenas, Ado
mavičius, šulaitis) aplanko 
kalinius kalėjime, ištiria ko
kią bylą norima kelti, o vė
liau bylą teisme veda pris. 
adv. padėjėjas.

ikluptas pats A. Vitauskas, 
bedirbant 1 lito vertės mo-

sumetė savo pagamintas mo
netas į šalia pirties esantį 
tvenkinį, bet policija išsėmė 
iš tvenkinio vandenį ir mo
netas susijieškojo. Vitaus
kas su savo dėde Filipavi- 
čium suimti ir perduoti Šiau
lių apygardos teismo tardy
tojui. Abu prisipažino su
tartinai dirbę ir platinę ne
tiktas 1 ir 2 litų vertės mo
netas. Bandę dirbti ir penk- 
ličius, tačiau nesisekę. Min
tį pinigus dirbti jiems davu
si išskaityta laikraščiuose 
žinia apie susektą netikrų 
pinigų dirbtuvę Panevėžy. 
Iš jos jie pasimokinę ir kaip 
pinigus dirbti. Savo padirb
tus pinigus juodu platinę 
Šiauliuose, Šilavoj, Pakaj>ėj 
ir apylinkėse.

-UŽPUOLĖ MOTERĮ IR 
SUDAUŽĖ KIAUŠINIUS.

PEŠTYNĖS DEL PRIZŲ, netas. Vitauskas, pamatęs
Rugsėjo 18 dieną Taura-' Poli?!»- *> k«W?.»,V-

gės gaisrininkai surengė šo-!danc,us da,ktus PasIePb ”
1 1 • 1 1 ų •

SUSIGINČIJO SU ŽMONA 
IR PASIKORĖ.

Dumblaukių kaime pasi- 1 Tulas laikas atgai Kauno . _______________
korė šatrėnų kaimo, Pane- i piIietė Jackevičienė grižo iikn* vakarą, kur dviems ge- KALĖDŲ EKSKURSIJA I girininkas J. Karėta, p-lė A

-------------- ------- L-—-• riausiai šokančioms poroms ......... ........ —> - - -•■-•-» ,
. Kai ku-:

vėžio valsčiaust i- <ii. gyventojas Šančius nakvoti ir vezesi , .....
Julius Aleliunas. 30 metų namo neišparduotus kiauši- buvo Paskirti prizai.

ir
EIGULYS NUŠOVĖ 

GIRININKĄ.
Spalių 19 d. Semeliškės

LIETUVĄ. flišauskaitė ir eigulys Sindo-
___  _____ . . __ Neima pilnų 7 dienų nuvažiuot ravičius važiavo įsigėrę iš

amžiaus. i nius. Staiga ją užpuolė ne- šokėjai būtinai norėjo j ^ną §alj Lietuvą jeigu jus vestuvių. Netoli Semeliškių
Pasikorimo priežastis —i pažįstami vyrai, ėmė mušti, 'į laimėti prizus. Kai kurie ge-. važiuosite su greitaisiais Lloydo. keleiviai pradėjo pyktis, o 

ekonominis krizis ir nesugy-' sudaužė visus kiaušinius, iš------  ------• M • I — -venimas su žfciona. Tą dieną 
Ąleliunas susiginčijęs su 
žmona, ją gerokai primušė.

taškė sviestą, o ją pačią vie
nas užpuolikų nutvėrė ir no
rėjęs nunešęs Į Nemuną pa-

Žmona pabėgo. Pasilikęs! skandinti, tačiau pro sali 
vienas jis nutarė žmonos at-jeiną žmonės užpuolikus pa
siprašyti ir radęs ją Dum-; baidė, o vienas net ir paži-

BYLA DEL MUŠTYNIŲ
ŽYDŲ SINAGOGOJ.
Prieš kurį laiką žydų si 

nagogon, Kaune, Birštono 
g-vėj suėjo valkatos ir užsi
darę duris pradėjo barzdas 
skustis.

Sargas pamatęs norėjo į- 
eiti sinagogon, bet valkatos 
neįsileido. Sargas sukėlė

DABAR IR VELNIŲ BLO 
GAS AMATAS.

laukių kaime pas vieną ūki
ninką prašė, kad ji išeitų, 
nes norįs pasikalbėti; jo 
žmona pabijojusi ir išeiti at
sisakiusi. Tada jis nuėjo į 
daržinę, pasiėmė vadeles ir 
atėjęs prie namo galo pasi
korė. •

Aleliunas nors ir turėjo 
sklypą, bet gyveno labai ne
turtingai. Jo namuose rasti 
Žemės banko reikalavimai 
sumokėti 600 litų. Matyt, ne
turėdamas iš ko sumokėti 
skolos ir su žmona muštynių 
paveiktas, ir pasikorė

no. Paaiškėjo, kad Jackevi- 
čienę užpuolė žinomas kiau
šinių pirklys Šančiuose Gor- 
donas, kuris buvo patrauk
tas teisman, o teisėjas 
Gordoną nubaudė 3 paras a- 
rešto, 150 lt Jackevičienei 
nuostoliams atlyginti ir 150 
lt. pabaudos.

Gordonas dabar apeliavo 
į apygardos teismą, bet apy
gardos teismas da padidino 
jam bausmę. Vietoj 150 litų, 
jis turi sumokėt Jackevičie
nei 300 litų ir atlikti kitas 
bausmes. *'

rokai įsikaušę, ėmė kolioti laivais Bremen arba Europa, pagaliau ir muštis. Besi- 
savo konkurentus taip, kad Kiekvienas turėtų pasidaryt sau imant eigulys Sindoravičius 
komisija nebežinojo, kam proga apsilankvt ant švenčiu mirtinai nušovė girininką 
skirti dovanas. To negana.1 sa^o namiškius. ‘1 Karėtą.
\ iena panelė, jausdamasij North German Lloyd tikrai Susimušė jiedu dėl mergi- 
gerai šokanti, išėjo šokti su yra viena populiariškiausių nos, kurią vežėsi su savim, 
kitu kavalierium, nors. josTransatlantiko linija Amerikos į ~ ~ ~ ——
kavalierius neleido. Pasibai- (lietuvių tarpe. Ir toji visų my\i- lOSClliriKll€ 
gus vakarai prasidėjo gana ma linija rengia Kalėdinias eks-
smarkios muštynės; ir kai kursi jas ant savo juros milžinų 
kasnukentėjo gerokai, o pa- • Bremeno ir Europa.
nelems net pro langą teko! Ekskursantams prirengta vi-' Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 
Sprukti. Įsikišo policija, bet sokie parankumai, puikus judžiu Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
ir jai nelengva buvo, kol; paveikslai, koncertai ir šokiai ^“^"žinoS^modem^m^moks-
porą SOkėjų nuvedė dabok-; prie puikios laivo orkestros. Ek- lu’- stiprus bet nepavojingas. Pnim- 

, .. , .... . , . 'nas vartot. Nėra narkotų. Jūsų ap-
"■ . „ . 1 skursnos bus ypatiškai tvarko- tiekinikas sugražins jums pinigus jei-
Taip pasibaigė vakaras SU mos; bagažai ir vizas, taipgi kiti kosulys ar šaltis, nežiūrint

prizais, kuriuos lai kas juto: reikalai bus aprūpinami. :
net rytojaus dieną.

gus kosulius su 
Creomulsion

^S?nX“iS™ žali<* Arminą km. pas 
& buvo beapkidžią, bet at- P- KisitUili buvo šermenys, 
bėgt) iš restorano kitas sina
gogos tarnautojas ir sina
gogos priemienėj pradėjo 
buteliu valkatas mušti. Val
katos priešinos ir kilo skan
dalas. Tuomet sinagogon su 
poteriais buvo atėjęs mels
tis vienas žydas, kuris pa
matęs mušamus valkatas, 
norėjo juos išgelbėti. Girtas 
sinagogos tarnas tam gelbė
tojui taip smarkiai su bute
liu davė į nosį, kad tą krau
jais paplūdusį teko tuojau 
gabenti ligoninėn.

Tam karingam sinagogos 
tarnautojui buvo iškelta 
baudžiamoji byla, o Kauno 
II nuov. taikos teisėjas jį nu
baudė 3 mėn. arešto.

Po viso visi skirstėsi namo. 
Einant trims merginoms ir 
vaikinui, iš užkrumio ėmė 
rodytis “velniai.” “Velniai” 
iš už krūmų (nuogi) pradė
jo visokiais balsais kaukti 
Tačiau vaikinas nenusigan
do, ir įtikino merginoms, 
kad “velnių” nebijosiąs. Pa
ėmęs baslį, jis nuėjo pas juos 
ir pradėjo vanoti. Pasirodė, 
kad tai buvę to pačio kaimo 
vaikinai Š. ir V.

Tai, mat, ir “velniams” 
šiais kryžiaus laikais bloga 
—niekas net nebijo.

NUSIŠOVĖ
DAMAS

NEPAKEL-
SKURDO.

UŽ 3 LITUS VISĄ DIENĄ 
VANDENY.

Čekiškė, Kauno apskr. šį 
pavasarį Giminkų - Užbalių 
rajone pradėjo vykdyti že
mės nusausinimo darbus. IšNetoli Alytaus II, Suval-j «, -• „-i v !pradžių dirbo apie loO dar-kijos pusei, miške buvo ras- • i -v Y ,. ., J 1 _ i- • binmkų, vėliau kelioliką at-tas vyro lavonas. Jis gulėjo , g ,. dau *dar_ 

kniupščias, rankos paguldy- ar fekaud£
naudoji mc^pa^/s ^nuo^arbo 

£ X karSSs iutuvS atsitraukė. Dabar dirba apie 

3 “Srat scs iki "•Ir PCT * toiP

es““ SJŠS pSiaj

turto ir... pats žuvu. Gimti- “Įįka® 
nė Šakiuos. Centus mano ki!
atiduokit, kas užkas mane v .. v.
Žehiėmis”. Lavonas gali būti25—30 m. amžaus. Lneny. k"£r 
bė asikmama, nes jokių do
kumentų nerasta.

kiai dirba, o žiemą reikės 
badą ir šaltį kęsti, nes iš to
kio uždarbio, jokiu budu ne 
galima sutaupyti.

PATRIOTIŠKŲ CHULI
GANŲ BYLA.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo svarstoma chuliganų 
byla, kurie rodydami savo 
“patriotizmą” 1928 metais 
sudaužė “Saturno” teatrą 
Šančiuose.

Būrys jaunų vyrukų įsi 
veržė salėn, pastatė sargy
bas prie durų, kad publika 
neišeitų, ir pradėjo siausti: 
įsiveržę į aparato kambarį, 
plaktukais ir geležgaliais 
sudaužė kino aparatą, paš
tui kontorose sugadino 
elektros įtaisymą ir salėj už
geso šviesa. Salėj kilo pani
ka. Užpuolikai išeidami su
naikino ir filmą. Viso “Sa
turnui” užpuolikai nuostolių 
padarė 17,000 lt. Keletas už 
puolikų buvo pažinta, tai
patriotai” Kajetonas Gim

žauskas, Adolfas Sesčaus- 
tas, Antanas Dambrauskas, 
Henrikas Žiurkevičius ir 
Stepas Vasiliauskas.

Visi tie aklo nacionalizmo 
fanatikai dabar susėdo pik
tadarių suole.

IR ŽYDAI PAMETA 
KŪDIKIUS.

Šeduva. Ant žydų kapų 
rastas prieš laiką gimusio 
vyriškos lyties kūdikio lavo
nėlis. Prie lavonėlio rastas į 
žydiškai parašytas laiškas, 
kuriame prašoma kūdikį pa
laidoti.

MAŽAS APETITAS—-
NERVAI SUIRĘ.

Keletą metų atgal gydytojas spe
cialistas surado, kad sumaišius aš- 
tuonius vaistus jisai gaus stebėtiną 
toniką pataisymui vidurių ir nervų— 
du la’cpi svarbus faktoriai abe! nos 
sveikatos palaikymui. Šis tonikas taip 
pasidarė popularus, kad jisai jį atida-

NUIMTAS IŠTRĖMIMAS
SOCIALDEMOKRATU 

VEIKĖJAMS.
Prieš kurį' laiką Kauno 

karo komendantas iš Kauno 
visam karo būvio laikui bu
vo ištrėmęs socialdemokra
tų centro komiteto narį Mar
kelį ir prof. s-gų gen. sekr.
Plačiakį. Dabar Plačiakiui 
trėmimas nuimtas, bet nelei
džiama jam gVA'enti Kaune, yisuomenei kur jis pasiekė tuks- 

«’ o- - cancius. vietoj keletos. Jus galite nu-

KALĖDŲ EKSKURSIJA

| LIETUVĄ
RENGIA LIET. LAIV. AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE.

Šiauliuose, Panevėžy ir Ma
rijampolėje, o Markeliui lei
džiama gyventi kur jis nori

ipirfcti sau šią preskripciją, kuri va- 
iinasi NUGA-TONE pas savo vaisti
ninką. Mėnesinis treatmentas už 
Į1.00, pilnai garantuotas.

"7 DIEflONtS I LIETUVĄ
" —PATOGUS—

Kalėdiniai Išplaukimai
IŠ NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Lapkr. 19—Grasd. 8 Lapkr. 3©—Gr. 16

Puikus geležinkeliu susisiekimas
Iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lfoyd Kabin Laivais 
BERL1N STUTTGART

GEN. von STEUBEN DRESDEN

1 Informacijų kreipkitės į vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST^ - BOSTON

PER 3 MĖNESIUS AMERI
KIEČIAI NUSIUNTĖ

LIETUVON $195,654. SSSR. PIRKS LIETUVOJE
Per liepos, rugpiučio ir ODŲ.

rugsėjo mėnesius Lietuvos Teko sužinoti, kad SSSR. 
gyventojai gavo iš Jungtinių Lietuvoje nori pirkti didelę 
Valstijų lietuvių amerikiečių partiją apdirbtų odų. Odas 
198,654 dolerius pinigų, at- SSSR imsią iš Frenkelio fa 
siųstų pašto perlaidomis. riko.

S. S. “DROTTNIN'GHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko

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

Murinskas. Švedų Amerikos lini
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 “Kalėdų Ekskursija’’. 
Gaunamos pas agentus arba: 
Swedi*h A.mcrican Line 

10 STATE ST. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Ypatingai dabartines krikšeionybės gadynėje kiekvienas turčių 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprast* Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, ’uri 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo ap<! —Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi’’. Adresuokit sekančiai:

2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,♦ 253 Bb SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 

PRAKALBOS.
Šį rudenį susitvėrė 500 nau

jų socialistų lokalų.
s —
Pereito nedėldienio vaka

re Lietuviu salėj buvo su
ruoštos vietos socialistų 
kuopos prakalbos. Pirmuti
nis kalbėjo angliškai finas 
socialistas. Nurodęs, kad 
tarp demokratų ir republi- 
konų nėra jokio skirtumo: 
kad ir vieni ir kiti yra da
bartinės sistemos rėmėjai: 
ir kad nei Hooveris prezi
dentaudamas, nei Roosevel
tas gubernatoriaudamas 
nieko darbininkams nėra 
davę, o rūpino# tik didžių
jų korporacijų ir milionie- 
rių reikalais, kalbėtojas pa
aiškino Socialistų Partijos 
platformą ir pabrėžė, kad 
šita platforma nėra vien tik 
gražus žodžiai, bet griežti 
reikalavimai, už kuriuos so- 
'cialistai visada kovojo ir, 
kur tik galėjo, visur juos 
gyveniman vykdė, pavyz
džiui, Milwaukee mieste. 
Toliaus kalbėtojas nurodė, 
kad socializmo judėjimas 
Amerikoje šiandien jau ne
be ateivių darbas, o čia gi
musio jaunimo idėja. Per 
šiuos prezidento rinkimus 
Amerikoje susitvėrė 500 
naujų socialistų lokalų ;vien 
Massachusetts valstijoj su
sitvėrė 27 nauji skyriai, ir 
nei vienas jų nėra ateivių, 
bet čia gimusių žmonių. A- 
merikos universitetuose ir 
kolegijose socialistai gauna 
po kelis šimtus balsų. Co- 
lumbijos universitetas, di
džiausia mokslo Įstaiga 
Jungtinėse Valstijose, pa
davė daugiau balsų už so 
cialistu kandidatą, negu už 
republikonų ar demokratu 
Taip pat ir New Yorko uni
versitetas. Net "Harvardo u- 
niversitete Norman Thomas 
sumušė Rooseveltą.

Šitie faktai, sako kalbėto
jas, aiškiai parodo, kad šios 
šalies jaunimas, Amerikos 
ateitis, urmu pradeda linkti 
socializmo pusėn.

Antras kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius M ichelsonas.Ji
sai nurodė, kad Hooverio ir 
Roosevelto rinkimų agitaci
jai išleista jau milionai do
lerių, ir kad šitas milžiniš
kas sumas yra jiems sudėję 
stambus kapitalistai. Per
skaitė ir vardus tų milionie- 
rių, kurie yra aukavę demo
kratų ir republikonų propa
gandai po $50,000 ir po 
$60,000. Tai esančios politi
nės paskolos, kurias paskui 
išrinktas kandidatas turi 
atmokėti jiems palankiais 
Įstatymais ar kitokių malo
nių forma. Bet tokie atlygi
nimai visuomet eina valsty
bės sąskaiton ir, pirmoj ei
lėj, darbininkų skriaudom 
Kuomet kovodami už duo
ną darbininkai susiremia su 
kapitalistais, tai vyriausybė, 
gindama kapitalistų intere
sus, visuomet muša darbi
ninkus.

Socialistų Partija aukų iš 
kapitalistų negauna, ir ji jų 
nepriimtų, kad ir galėtų 
gauti. Ji yra darbo žmonių 
partija ir todėl jai visų pir
ma jai rupi tik darbininkų 
reikalai. Darbininkai turi 
būt apdrausti nuo nedarbo. 
Pasenusiems turi būt Įvesta 
pehsija. Bankai turi būt su
valstybinti ir padėti žmonių 
pinigai būt gerai apsaugoti. 
Kovai su nedarbu socialis
tai reikalauja 10 bilijonų 
dolerių. Tai esą daug ma
žiau, negu kapitalistų val
džia išleido karui—griovi
mui ir žudymui.

Lietuvių automobilius suva
žinėjo policmaną.

I Pereitą nedėldienį Dor
chestery automobilius par 
mušė policmaną Moore, ku
ris tvarkė trafiką ties šv 
Petro bažnyčia, Bowdoin ir 

iQuincy gatvių kertėj. Polic- 
manas buvo sunkiai sužeis 
tas ir galįs mirti nuo to.

Suvažinėjęs jį automobi
lius pavažiavo da apie 10C 
oėdų ir sustojo, o važiavę 
juo žmonės greitai išlipo ir 
pabėgo. Apie tą automobi 
lių tuojaus susirinko minia 
Ir vienas iš susirinkusiųjų 
parodė pirštu i stovėjusi ter 
pat lietuvį Joną Aliukonį 
sakydamas, kad jis buvę.- 
vienas to automobiliaus pa 
sažierių. Aliukonis prisipa
žino, kad jis buvęs tame au
tomobiliuje, bet ne jis ma 
šiną valdęs. Policija vistiel 
jį areštavo ir uždarė Field’s 
Corner nuovadoj. Tuojau: 
po to buvo suimtas savo na 
muose ir Andrius Abraitis 
kuris taip pat buvo tame au
tomobiliuje. Šį panedėlį bu 
vo judviejų teismas. Jiedi 
prisipažino važiavę * tame 
automobiliuje, kuomet įvy 
ko nelaimė, bet ne jiedu dėl 
to kalti, nes automobilių 
valdęs Kazys Trasas, kuri: 
iabar slapstosi. Automobi 
’ius tačiau priklauso Abrai 
čiui. Todėl byla nepasibai 
gė. Abraitį ir Aliukonį teis 
mas pastatė po kaucija kaip 
svarbius liudininkus ir da 
bar policija jieško Trušo.

Teisme policija liudijo 
kad arešto metu Aliukonis 
ir Abraitis buvę girti. Gali
mas todėl daiktas, kad ir jų 
“šoferis” Trasas buvo gir
tas. Bet jie patys dėl girty
bės kaltais neprisipažino, 
šitą kaltinimą prieš juos 
teismas svarstys da antru 
kartu.

Ko Vitkauskas šoko į 
v jure*?

Juozas Vitkauskas 
metų amžiaus lietuvis, 
reitą sąvaitę atėjo South 

Bostono prieplaukon, nusi
ėmė viršutines drapanas, 
pakabino jas dailiai ant 
stulpo, ir, apsidairęs aplin
kui, nėrė stačia galva į jū
res. Vėliaus uosto darbinin
kai išgirdo, kad kažin kas 
šaukiasi pagalbos. Pamatę 
žmogų vandeny, jie numetė 
iam virvės galą ir ištraukė 
jį. Vitkauskas buvo jau pus
gyvis. Pašaukta policija nu 
vežė jauną lietuvį miesto li
goninėn. Tenai jį sušildė 
sustiprino, išdžiovino jo 
drapanas ir paleido. Klau
siamas, ko jis šoko į vande
nį, Viskauskas sako, kad 
jam buvę labai karšta, todėl 
norėjęs “atsivėdinti.” Bet o- 
ras tą dieną buvo kaip tik 
šaltas ir uosto darbininkai 
net storai apsirengę drebė
jo nuo šalčio. Taigi negalė
jo būt “karšta” ir Vitkaus
kui.

23
pe-

Nuvertė Vaitaičio gazolino i Ona Navickiutė kėsinosi ’ Per sąvaitę užmušta 26 
pumpą. ! nusinuodvt. asmeny*.

Viktoras Vaitaitis turi ga- Ona Naviekiutė. 19 metų Per pereitą sąvaitę Mas-
zolino stotį ant Old Colony amžiaus lietuvaitė. kėsinosi sachusetts valstijoj automo- 
avenue, South Bostono pa- atimt sau gyvybę. Motina bilių nelaimėse buvo užmu- 
jury. Pereito nedėldienio užtiko ją sugriuvusią ant šta 26 asmenys, kas padaro 
vakarą jisai paliko savo kie- grindų jau be žado. Jos ran- iš viso šįmet užmuštų 667. 
ma tvarkoj, o kai šio « • • « v» ;x-"‘ x-: *. x:

Jamaicos prūde rastas mo
terie* lavonas.

Prie Jamaicos prūdo, ties 
majoro Curley namais, poli
cija rado ant kranto moteri
šką skrybėlę, apsiaustą ir ši
tokį raštelį: “Sergu. Nepašio pane- koje buvo dar sugniaužta Pereitais metais per tą patį 7 Gvvent; nėra iš ko 

»’O atida- bonkutė nuo nuodų. Mergai- laikotarpį buvo užmušta ”dėlio rytą atvažiav
ryt biznį, viena jo gazoliųo tė buvo tuojaus nugabenta 718 žmonių, 
pumpa buvo išversta iš ce- miesto ligoninėn. Daktarai ----------------
mentiniu pamatų ir sudau- išpumpavo jai vidurius ir Užsimušė 3 lakūnai. ffx„ięs;a NinsLatvG*
žyta į skeveldras. Matyt, sako, kad ji pasveiksianti. _ Pereitą nedėldienį netoli |ad Elizabeth Purdon

Dieve, priimk mano dusią. 
Policija ėmė žiūrėt prado 
pakraščius ir tuoj rado pri-

Tel. Porter 37#9

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.

kas nors nakties laiku ant Ona nesigina. kad ii norėjo Randolpho ant vienos far-
jos užvažiavo. Sudaužyt to- prievarta mirti, bet kokia to mos nukrito ir sudužo or- w metŲ amziaUb moteriške 
ki špyžiaus bokštą, turėtų, priežastis, ji atsisuko oaaiš- laivis, kuriuo lėkė 3 laku- 
redos, sutyžti į šipulius ir kinti. Jos motina taipgi ne- nai, du vyrai ir viena mote- 
automobilius. Tečiau sudu- gali suprasti, kas galėjo jau- ris. Visi trys užsimušė, 
žusio automobiliaus prie iš- ną merginą prie to pastumė-
verstos pumpes nebuvo. tL Navickai gyvena po nu- 
Vaitaitis dabar galvoja, kas meriu 15 G st, South Bos- 
atlygins jam nuostolius. tone.

K. Šidlauskas automobiliaus REIKALAUJAM AGENTŲ, 
nelaimėj. 1 Agentai Bos*OP? ir

Pereita nedėldieni South
Bostono lietuvių aptiekonų, užsidirbti pirm Kalvė., 
d. K. Šidlauską, ištiko helai-ikiį^^į<g>>‘ifBVRXEI 
mė. Važiuojant automobi-' 4®i Dorchesur St. So. Boston.

;->iei!nxese 
larbą. An- 
•gu r.orite 

er.čių, atei-

R CO.
Mass.

3 puikų* kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nan-l 
ŠOKIAI! jausi įtaisymai. Parankus'

Lapkričio-Nov. 12 d., va- mažai šeimynai arba pavie- 
kare, 1932, Liaudies Dr-ja niams. Matyt galima bile 
rengia puikius šokius Liet. laiku. “Keleivio” name, 253 
Met. Žinyčioje, kampas 4- Broadway, So. Bostone, 
tos ir Atlantic St. So. Bosto-
ne. Įžanga 25c. ypatai. J........
Kviečiame visus dalyvauti į Muzikos Mokukld 
ir puikiai pasilinksminti.

Komitetas.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
CO Scoltav Sąuare, Koom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, 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 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites ms-

lium per kryžgatvį, tūlas au-!------------------------------------------------—------------------------- Į PradėkiteleistI dab“r-
tomobilistas, matyt da ne- į i ----------- ----------------- , ♦-------------------------------------------
pripratęs prie trafiko, leido-. • GRANDIJOZIŠKAS
si nauju automobilium pro 
raudoną žiburį, kuomet jis : ARTISTO BABRAVIČIAUS

savo studijoj, taipgi einu ir i 
ais ir

Telefonas South (

LIETCVYS

OPTOMETRISTAS

neturėjo teisės važiuoti, ir 
•vyko kolizija: jis užkabino 
savo šonu už p. Šidlausko 
mašinos priešakio, nudras
kė savo sparnus ir suardė 
’isą šoną, o Šidlausko auto
mobiliui nutraukė bamperį 
ir vieną sparną. Kartu su p. 
Šidlausku važiavo ir dentis- 
tas Kapočius. Abudu buvo 
smarkiai sukrėsti. Ano au- 
tcmobiliaus insurance kom
panija turės užtai atlyginti.

KONCERTAS
20 LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1932

7:30 valandą, Nedėldienio vakare,

South Bostono Lietuvių Salėj
RENGIA MASSACHUSETTS LSS. VL RAJONAS 

Dalyvaus taipgi p-lė TATARONIUTĖ ir kiti artistai.

namus. Namie esu vakarais iri 
t sekmadieniais, •
{ Boston 1963-J.
į VALENT. PALTANAVIČIUTĖ | 
| 912 E- Broadn ay S. Boston, Mass. Į

Miesto ligoninėj prigėrė 
žmogus.

Miesto ligoninėj pereitą 
nedėldienį prigėrė prade 

Į besimaudydamas tūlas Wil- 
liam Tobin, gelžkelio tar
nautojas. Tas pradas yra 
viršininkų bildinge ir paša
liniai žmonės tenai nevaikš
čioja. Kaip tenai teko mau
dytis Tobinui, nežinia. Mie
sto ligoninė visuomet yra 
pilna neišaiškinamų paslap
čių.

Eidamas iš Bostono Į 
Lynną šį panedėlį užsidegė 
4 vagonų traukinys. Ėmė 
degti stogai, matyt, nuo gar
vežio. Traukinys tuoj susto
jo, žmonės išlipo ir ugnis 
užgesinta.

Laivakorččių agentas pa
trauktas teisman.

Kazys Viesulas, žinomas 
“Darbininko” redakcijoje 
’aivakorči$ agentas, perei- 
eitą sąvaitę turėjo stoti teis- 
sman. Jį apskundė Petronė 
Kasiulienė iš Norvvoodo, 
kaltindama jį pasisavinimu 
jos pinigų.

Kasiulienė yra suvargusi, 
beturtė moteris. Jos vyras 
keliatą metų yra išgulėjęs 
miesto ligoninėj ir dabar ji 
gyvena su savo vaikučiais iš 
gaunamos miesto pašalpos.

Tūlas laikas atgal ji nusi
pirko pas Kazį Viesulą lai
vakortę į Lietuvą ir užmokė
jo pinigus. Bet dalykai taip 
susidėjo, kad išvažiuot ji ne
galėjo ir todėl kreipėsi į p. 
Viesulą, kad sugrąžintų jai 
pinigus. Laivų kompanija 
atidavė Viesului $167, bet iš 
tos sumos jis sugrąžino Ka- 
siulienei tiktai $41.65, o ki
tus pasiliko sau.

Taigi Kasiulienė turėjo 
traukti jį teisman. Byla buvo 
nagrinėjama pereitą sąvai
tę. Teismo salė prisigrūdo 
pilna vyčių ir šiaip lietuvių. 
Teismas pripažino Viesulą 
pasisavinusį tuos pinigus ne
teisėtai ir įsakė sugrąžinti 
Kasiulienei $133.00.

Kasiulienės advokatu bu
vo F. J. Bagočius, o vyčių 
vadą gynė airišis O’Leary.

Katalikiškas “Darbinin
kas” kuris tą reikalą geriau
siai žinojo, biednai moterai' 

Į nepagelbėjo atlygint skriau’ 
; dą be teismo.

Report. M.

Šį panedėlį ant Bovlston 
streeto taksi suvažinėjo se
ną moterį. Jos gyvybė pa
vojuje.

Telefonai): So. 1058.

Bay View Motor
P»**r Trečiokai ir Jos Kapočanss

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius astomobiKus Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinant) paramavimų. 

Tai«ymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,k.mn— F. Eiffht StraoC,
«>i th hosf:i\ ■amt

Juozą Babravičių verta išgirsti kiekvienam lietuviui, 
j daugiau tokių dainininkų nrpsų liaudis neturi. Jis buvo Mas- j 
♦ kvos Operos artistu, dainavo Rusijos carui, dainavo bolševi- {

kams, dainavo Graikijos karaliaus rūmuose, dainavo Angli-

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

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadway S«. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiančiu 
pinigus į visas dalis svieto.

įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati- 
škai ar per laišką.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda riaokiaa provaa.

Daro visus legalius dokasiantm 
317 E STREET, 
(Kampas Broad*ay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefoną*: South Boston 3733

Namų: Talbot 3474.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Heme* ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti. -

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

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

Kampos Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

nes

jos lordams, o dabar atvažiavęs iš Lietuvos Valstybinės Ope
ros dainuos mums South Bostone.
Prie artisto Babravičiaus pianu skambins Radcliffe Kolegiją 
baigiusi muzikos mokytoja p-lė Emilija Tataroniutė. Ame
rikos turčiai meka jai didelius pinigus už vieną lekciją jų 
dukterims. Gi šiame koncerte mes galėsime ją pamatyti ir 
išgirsti už tą pati Įžangos bilietą.
Vienu žodžiu tariant, čia nebus paprastas koncertas, bet iš
kilminga dailės šventė, kurioj demonstruos didžiausi musų 
talentai, tikrieji dainos ir muzikos meno artistai.
Be to da smuiku grieš garsus Amerikos smuikininkas.

Taigr neužmirškite Lapkričio 20 dienos.
Kaip 7:30 vakare visi jau bukite 

DIDŽIOJ LIETUVIŲ SVETAINtJ
E ir Silver gatvių kertėj, South Bostone.

Įžangos kaina: 75c., 50c.; vaikams iki 14 metų amž. 25c.
Visus maloniai kviečia,

RENGIMO KOMISIJA.

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broadw*y, So. Boaton. Mano.

T«l. University

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., I
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Bosto* 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik tusi tara*.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BROADWAY, tarp C ir D *L 
SO. BOSTON. MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old felony Avė.,

SO. BOSTON, MASS.
Telefoną*: So.

[Jei Nori Nupentyt 
4r Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Iš popierineja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor St, Se. Boston, f
Tel. So. Boston 1396-M.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiao valanda*: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
494 EAST BROADWAY 8OUTH BOSTON. MASS. J

Patyrimas Yra Didelio Mokslu
Per 30 metų praktikos, 

lALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, 

teiks stebėtinų palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas

vaistus, kurie yra tikrai te

mano vaistai su

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

Vaistus ir nurodymą kaip vanoti, mes prisiunčiame joms j
samus si $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




