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VOLDEMARIHIHKAI RUOŠĖ 
BOMBŲ FABRIKĄ LIETOVOJE
BET OLŠAUSKUADA 

SUARDĖ PLANUS.

Fabriko steigėjas nužudė 
savo meilužę ir pateko { 

policijos ranka*.
Šiomis dienomis Kaune 

kilo didžiausia sensacija. 
Išėjo į aikštę, kad voldema- 
rininkai ruošėsi steigti Kau
ne fabriką bomboms ga
minti, kuriomis butų naiki
nę Smetonos šalininkus ir 
rėmėjus.

Bet šitas planas jiems ne
nusisekė, nes vienas volde- 
marininkų, būtent Pranas 
Šileika, nužudė savo meilu
žę, nuo kurios negalėjo at
sikratyt, ir jos lavoną įmetė 
į srutų šuliųį. Kiemo sargai 
lavoną surado, pranešė apie 
tai policijai, kuri tuojaus ir 
susekė kaltininką. Taip, po
licija sužinojusi ir apie ruo
štąjį bombų fabriką.

Kauno visuomenė bet gi 
daugiau yra susidomėjusi 
merginos nužudymu, negu 
bombų dirbtuve, nes ši 
žmogžudystė esanti labai 
panaši garsiajai “Olšauski- 
jadai”. Mažeika nužudęs 
savo mylimąją Felę Bilievi- 
čiutę prie tokių pat aplin
kybių, kaip pralotas K. OI 
šauskas nužudė savo myli
mąją Stasę Ustjanauskienę.

Šileika pradėjo savo mei
lės romaną su Fele Bilevi- 
čiute apie 10 metų atgal 
Pasivadžiojus jiems apie 
porą metų, Felė susilaukė 
kūdikio, kuris šiandien yra 
jau 8 mėtų amžiaus ir lanko 
Šiauliuos^ pradinę mokyk
lą.

Šileika suviliotą savo 
merginą iki šiol vis rėmė, 
duodamas jai ir jos vaikui 
užlaikymą, taip kaip ir pral. 
Olšauskas darė

Bet mergina jam perdaug 
įgriso, nes ji vis lįsdavo jam 
į akis, vis reikalavo daugiau 
ir daugiau pinigų ir spirda
vo jį, kad jis ją vestų. Ji 
net gatvei susitikus pradė
davo rėkti ant jo, lygia 
taip, kaip darydavo nebaš- 
ninkė Ųstjanauskienė su 
pral. Olšausku.

Šileika niekur neturėdavo 
ramybės per savo Felę. Jis 
žadėdavo ją vesti, bet vis 
atidėliodavo, sakydamas, 
kad pirma norįs baigti uni
versitetą ir tapti advokatu. 
Paskutiniu laiku jis gyveno 
pas tris dievuotas moterė
les, kurios Duonelaičio gat
vėj po numeriu 33 turi 
“Sveikatos” vardu pavadin
tą restoraną. To restorano 
užpakaly jis turėjo kambarį 
su langais į kiemą, o tame 
kieme yra gilus srutų šuli 
nys lentomis pridengtas.

Jo mylimoji Felė Bilievi- 
čiutė gyveno Šiauliuose prie 
savo motinos, kur auga ir 
jos vaikas. Pereitą rudenį ji 
nutarė važiuot Kaunan ir 
galutinai pareikalauti, kad 
Šileika ją vestų. Kaip išva
žiavo, taip ir nesugrįžo dau 
giau.

Tiktai aną dieną kiemo 
sargai pakėlė minėto šuli
nio lentas ir pamatė, kad šu 
liny pluduriuoja didelė ce-

kažin kuo prikištas. Tas 
“dvorninkus” užinteresavo. 
Jie nuleido šuKnin kopėčias, 
Užrišo ant to maišo porą 
vielų ir pradėjo kelti jį lau
kan. Maišas buvo labai sun
kus. Keliamas jis vienoj vie
toj pratruko ir tuojaoJšlin- 
do pro jį dvi pamėlynavu
sios moteriškos kojos.Kiem- 
sargiai nusigando, bet vis
tiek maišą iškėlė ir tuoj da
vė žinią policijai. Maišą nu
plėšus, pasirodė Felės Bile- 
vičiutės lavonas. Merginos 
kakle matėsi kelios žaizdos; 
jos kūnas buvo sulenktas 
dvilinkas ir kojos pririštos 
iš užpakalio prie kaklo.

Policijos daktaras pripa
žino, kad mergina buvo pa
smaugta beveik tokiu pat 
budu, kaip pral. Olšauskas 
pasmaugė savo meilužę. Del 
to visą šitą tragedija ir buvo 
pavadinta “Olšauskijada.”

Policija tuojaus areštavo 
Praną Šileiką ir jis prie kal
tės jau prisipažinęs. Paskui 
da buvo suimtas jo brolis ir 
inžinierius Jonas Kuodis. 
Policija sako, kad jie visi 
trįs taręsi steigti bombų 
fabriką valdininkams nai
kinti ir jieškojo tam tikslui 
pinigų.

Kaip Pranas Šileika, taip 
ir suimti jo sėbrai esąr karšti 
Voldemaro šalininkai. Pra
nas Šileika dėl to buvo jau 
sykį ištremtas į Žeimelį. Jo 
Felė lankydavusi jį tenai la
bai tankiai. Atvykdavo pas 
jį su vaiku ir praleisdavo 
po keliatą dienų ir sąvaičių.

Felė Bilevičiutė tėvo ne
turėjo. Gyveno su sena mo
tina, kuriai duoną uždirba 
sūnūs, Felės brolis. Jis da
bar užlaiko ir jos vaiką Pra
niuką.

—Kas mums atlygins už 
tokį skausmą? — pasakė ji
sai šluostydamas ašaras nuo 
veido.

Atsisakė Paleisti 
Tomą Mooney.

Califomijos gubernato
rius James Rolph svarstė 
Mooney paliuosavimo klau
simą per 5 mėnesius ir pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad 
jis darbininkų organizato
riaus iš kalėjimo nepalei- 
siąs. nes teismo nuosprendis'

Pirmoji Gegužės 
Diena

Tarptautinė
Darbininkų

Šventė.

Socialdemokratų
nes vcijmhv nuuopi cnuisj n > « » jy

prieš Mooney buvęs “teisin-* r arti JOS K.OngreSttS

Rygoj.gas”.
Montanos senator. Whee- 

ler po to pareiškė: “Tomas Rygoj įvyko socialdemo-
Mooney yra auka šlykščiau- kratų partijos kongresas.
šio sąmokslo, koks tik buvo 
kada nors šioje šalyje pada
rytas. Jis buvo uždarytas

kuriame dalyvavo apie 400 
delegatų, atstovaują vi 
siems 10,000 partijos na-

kalėjiman dėl to, kad uoliai J ^Y0 atvy.kę

Milivaukee Socialis
tai Da Daugiau Su

stiprėjo.
Miluaukee miesto kont

rolė galutinai perėjo į so
cialistų rankas. Pereitą są
vaitę susiorganizavo jau 
nauja miesto taryba, kurio- 
ie socialistų pasirodė di
džiuma, nes du aldermanai, 
išrinkti kaip nepartiniai, 
dabar perėjo socialistų pu
sėn. sudarydami iš viso 14 
socialistų balsų. Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas 
socialistas aldermanas Paul 
Grauer.

Majoras Hoan išdėstė

RAUDONIEJI MILIJONAI 
SKUBIAI RUOŠIAMI KARUI.
Vokiečių Fašistai
Sušlavė Balsus.

Pereitą nedėldienį kai 
kuriose Vokietijos dalyse 
buvo vietos seimų rinkimai, 
būtent: Prūsuose, Bavari
joj, Hamburge, Viurtem- 
burge ir Anhalte. Visur di
džiausių laimėjimų turėjo 
Hitlerio vadovaujami fašis
tai. kurie vadina save “na-

RUSIJOS PILIEČIAMS 
SUMAŽINTOS MAISTO

PORCIJOS.

organizavo
darbininkus.”

Californijos

Už Sardinkas Parda
vė Washingtoną.
Nepriklausomųjų artistų 

draugija turėjo New Yorke 
savo paveikslų parodą. Pa
rodai pasibaigus, paveikslai 
buvo parduodami iš varžyti
nių. Kadangi publika nesi
skubino su savė pinigais 
skirtis, tai artistai paskelbė, 
kad jie sutinka imti užmo
kestį visokiomis prekėmis. 
Artistas Louis Maurer turė
jo nupiešęs kubistiniu sti
lium Jurgio Washingtono 
paveikslą, kurį jis' atidavė 
už dvi dėžutes sardinkų. 
Pirkėjasx padavė artistui 
sardinkas ir nuėjo sau be 
Washingtono. Turbut “už
miršo” pasiimt.

BUVUSIS ČEKISTAS DA 
BAR FAŠISTŲ VEIKĖJAS

Hitlerininkų tarpe svar
bią rolę vaidina Feliksas 
Neįmanąs, turįs didelį pasi
sekimą parlamento mitin
guose. “Frankfurter Zei- 
tung” praneša, kad Neįma
nąs — buvęs komunistų če- 
kos valdininkas.

1923 met. organizuojant 
sukilimą, Radekas čekos 
viršininku buvo paskyręs 
Feliksą Neimaną. Savo lai
ku jis buvo teistas už Raušo 
užmušimą, komunistų čekos 
valdininko organizuotą su 
Neimanu priešaky. Atlikęs 
bausmę ir išėjęs iš kalėjimo 
čekos viršininkas perėjo... į 
rasistus.

MIRĖ ŽYMI VOKIEČIŲ 
MOKSLININKĖ

Berlyne mirė viena iš žy
miausių Vokietijos moterų- 
mokslininkė Margarita An- 
dronikov. Mirusioji gimė 
Maskvoj ir buvo ištekėjusi 
už ruso, bet buvo vokiečių 
kilmės. Kurį laiką ji buvo 
ponios Curie asistentė Pa
ryžiuj ir įgijo pasaulinio 
garso- savo tyrinėjimais dar- 
diumo institute. Savo laiku 
ji buvo pakviesta garsaus 
anglų mokslininko Sir Vil- 
liam Ramsay. Po karo ji 
profesoriavo Hohenhaimo 

žemės ūkio akademijoj, be 
to, laikė paskaitas kaizerio 
Vilhelmo institute.

WORCESTER TRAUKI
NYS SUVAŽINĖJO MOC

KEVIČIENĘ
Worcester, Mass.— Pe

reitą subatą traukinys čia 
suvažinėjo Jievą Mockevi
čienę, 45 metų amžiaus mo
terį. Ji išėjo ant gelžkelio 
šalia savo namų parinkt an
glių ir norėjo pralysti per 
vagonų tarpą kiton pusėn. 
Tuo tarpu traukinys trukte
lėjo ir parmušė ją žemėn 
Vienas ratas perėjo per jos 
koją ir beveik visai ją nu
plovė. Sunkiai sužeista Mo
ckevičienė guli ligoninėj.

ANT GELŽKELIŲ ŽUVO 
10 ŽMONIŲ AUTOMOBI

LIUOSE
Pereitą nedėldienį dvie

jose vietose buvo traukinių 
sudaužyti automobiliai su 
žmonėmis. Vieną automobi
lį traukinys sumalė India
nos valstijoj, netoli Monroe- 
villės. Užmuštos dvi mote
ris ir 4 vaikai. Antras auto
mobilius buvo sudaužytas 
ties Cantonu, N. Y. čia žuvo

TAUNTONE AUTOMO
BILIUS UŽMUŠĖ ANUP

RĄ KAMINSKU
Taunton, Mass.— Šį pa

nedėlį automobilius čia už
mušė Anuprą Kaminskį 
46 metų amžiaus žmogų.

mentinė plyta. Tą plytą nu-14 broliai, vienas iš jų meto- 
vertus, iškilo viršun maišas1 d istų kunigas. .

Medway, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia buvo rastas 
prūde Mrs. T. Douglas la 
vonas. Ji prapuolė iš narni 
nakties laiku. Manoma, kač 
ji nusižudė.

taip pat Lietuvos ir Estijos 
socialdemokratų atstovas 
Žiugžda ir Andersenas, ku
rie kongresą pasveikino sa
vo partijų vardu. Lietuvos 
socialdemokratų atstovas 
Žiugžda savo kalboj įtiki
nėjo, kad Lietuvos darbi
ninkus, kaip ir visur, taip 
pat spaudžius nedarbas ir 
vargai.

Kongrese referatus apie 
politinę padėtį skaitė parti
jos pirmininkas Menderis ir 
Cielenas. Cielenas, tarp kit
ko, ragino vyriausybę lai
kytis taikos politikos. Lat
viją apsaugoti nuo karo ga
lįs tik griežtas neutralitetas, 
kurio siekti turima tik per 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sąjungą.

Kongrese pasireiškė jau 
seniai vykstanti kova tarp 
kairiosios socialdemokratų 
srovės, partijos pirmininko 
Menderio vadovaujamos, ir 
nuosaikiosios Cieleno, kuri, 
tarp kitko, y*ra nusistačiusi 
už dalyvavimą koalicijoj su 
dešiniais. Per balsavimą 
persvara buvo Menderio pu
sėj. Taip pat, renkant cent- 
ralinį komitetą, Menderio 
grupė iš 15 narių gavo 11. 
Kongresas pasisakė už už
sienių prekių, javų, cukraus, 
tabako, druskos, benzino ir 
kitų prekių monopolį, už 
reikalingumą perimti pra
monės įmones į valstybės 
rankas, už atnaujinimą pre
kybos sutarties su Sovietų 
Rusija ir už glaudesnius u- 
kiškus ryšius su Lietuva ir 
Estija. Rezoliucijose taip 
pat patariama sekti “fašis
tiškų tendencijų augimą 
Latvijoj ir rengti latvių dar
bo tautą, reikalui esant, vi
somis priemonėmis ginti 
ligšiolinę demokratinę tvar
ką. Vyriausybėj su dešiniai
siais socialdemokratais gali 
sutikti dalyvauti tik tada, 
jei turės joje daugumą ir jei 
bus patikrintas jų reikalavi
mų įgyvendinimas.

POLICMANAS BANDI
TAS GAVO 17 METŲ 

KALĖJIMO.
Buvęs Massachusetts val

stijos policijos raitelis Law- 
rence Clark šį panedėlį 
Providence’o mieste buvo 
nuteistas 17 metų kalėjimo 
užtai, kad su dviem kitais 
bomais užpuolė ir apiplėšė 
vienos kompanijos agentą, 
išlupdamas iš jo $6,400.
PEREITĄ SĄVAITĘ UŽ

SIDARĖ 11 BANKU.
“American Banker" pra

neša, kad pereitą sąvaitę 
Jungtinėse Valstijose užsi 
darė 11 bankų. Sąvaitė 
prieš tai užsidarė 9. Nuo šių 
metų pradžios iki šiol užsi
darė jau 533 bankai.

cionalistais”. Štai, kiek kuri 
naujai tarybai savo progra- .'partija gavo balsų Prusuo- 
mą sekantiems 4 metams, ’se:
Svarbesni jos punktai to-Į Fašistai ...........  8,008,000
kie: 6 valandų darbo diena 
visiems miesto darbinin
kams, paėmimas visuome
nės nuosavybėn viešųjų į- 
monių, miesto kontroliuoja
mas pieno pristatymas, mie
sto kontroliuojama valgo
mųjų daiktų rinka, ir daug 
kitokių dalykų, kurie turės 
palengvint ir atpigint dar
bininkams pragyvenimą. *

SOCIALISTAI IŠMETĖ
RACINĖS MAJORĄ

Racine, Wis. — Vietos 
socialistų organizacija iš
metė iš savo tarpo majorą 
Swobodą, nes pasirodė, kad 
jis nesilaiko socialistinių 
principų, bet eina pirmiau 
buvusių majorų pėdomis: 
žiuri tik savo asmeninės 
naudos, su piktadariais ne
kovoja ir bedarbiai^ nesirū
pina. Išmetę jį iš savo orga
nizacijos, socialistai įnešė 
miesto tarybon rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad 
taryba ištirtų pono Swobo- 
dos santikius su gembleriais 
ir kitokius jo darbelius.
MACDONALDO” AKYS 

PAGEDO.
Anglijos premjero Mac- 

donaldo akys paskutiniais 
laikais tiek susilpnėjo, kad 
jis vargiai gali matyt.

Kaip Eina SLA. 
Rinkimai.

Einant “Keleiviui” į spau
dą, gautos žinios jau iš 146 
kuopų, kurių balsavimo pa
sekmės vra tokios:

Socialdemokrat. 4,675,000
Centristai ....... 3,374,000
Komunistai .... 2,820,000 
Vok. tautininkai 1,525,000 
Valstybės partija 332,000 
Liaudies partija ....331,000 
Krikščionys soc. 255,000 
Ekonom. partija 191,000
Ūkininkai ............ 177,000
Mažesnės partijos 714,000 
Prūsų seime iš viso bus 

422 atstovai. Fašistai turės 
162 vietas, socialdemokra
tai 93, centristai 67, komu
nistai 57, vokiečiai tautinin
kai 31, buržuazinė liaudies 
partija 7, valstybės partija 
J, krikščionys socialistai 2, 
įanoveriečiai 1.

Taigi fašistai absoliučios 
didžiumos seime neturi ir 
vieni patys negalės valdžios 
sudaryt. Todėl manoma, 
tad jie dėsis koalicijon su 
derikališkais centristais.

Už fašistus vokiečiai bal
savo dėt to, kad jie labai 
daug žadėjo rinkikam. Kaip 
jie visus savo prižadus iš
dildys, tai parodys ateitis.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
PULKĄ LAUKINIŲ 

ŽĄSŲ ORĖ
Associated Press praneša 

šitokią žinią iš Kanados: 
Per Engine miestelį, Mani- 
tobos provincijoj, skrido 
pulkas laukinių žąsų. Staiga 
į jas kirto žaibas ir 52 žą
sys nukrito žemėn negyvos. 
Gyventojai surinko jas ir 
pasidalijo.

Į prezidentus:
Adv. Bagočius ..... . 2108
S. Gegužis .......... . 1216
J. Bachunas......... . 1311

Į vice-prezidentus:
A. Mikalauskas ..t.. .. 2621
M. Vokietaitis .... ... 906
M. Mockevičius .... 874

i sekretorius:
P. Jurgeliutė ....... 1584
J. Miliauskas ..... . 1067
V. Čekanauskas .. .. 1636

I iždininkus:
Į Adv. Gugis .... ..... 2355

J. Tareila ............. .. 1399
P. Mažeika ....... ... 915

Į iždo globėjus:
•J. Januškevičius .. .. 2251
S. Bakanas ......... .. 1858
J. Stungis ........... 1356
M. Raginskas ...... 1387

i S. Mockus............ 1211
J. Sekvs ............... .... 434

Į daktarus kvotėjus:
Dr. Bronušas ..... . 1912
Dr. Klimas ......... .. 1472
Dr. Staneslow ..... .. 1059

Statistikas.

OKLAHOMOJ PIENAS 
PO 1 CENTĄ UŽ

KVORTĄ
Oklahomos valstijoj tarp 

pieno kompanijų kilo ka
ras. Krautuvėms pristatomo 
pieno kaina nukrito iki 1 
cento kvortai. Bet žmonės 
vistiek turi mokėt po 5 ir 7 
centus kvortai.

Duona ir cukrus siunčiama
Sibyro-Mandžurijo*

frontan.
Sovietų Rusija pradėjo 

skubiai ruoštis karui. Visi 
militarinio amžiaus komu
nistai yra mobilizuojami ir 
mokinami vartoti ginklą, 
kad pašaukti tuojaus galėtų 
stot Sovietų Sąjungą ginti.

Šitokių žinių šią sąvaitę 
atėjo iš Maskvos. Jap pa
duoda United Press žinių a- 
genturos korespondentas. 
Jis praneša, kad Sibyro- 
Mandžurijos frontan, kur 
laukiama karo su Japonija, 
Sovietai siunčia labai daug 
javų ir cukraus. Todėl vi
siems Rusijos piliečiams e- 
są sumažintos duonos ir 
curkaus pdrcijos. Charkovo 
ir Minsko apielinkėse duo
nos porcijos sumažintos iki 
50 procentų, reiškia, lygiai 
per pusę. Tik Leningrade 
kol kas da maisto nesuma
žino bet tikimasi, kad po 1 
gegužės ir čia sumažins.

Korespondentas apskai
to, kad Rusija šiandien ga
lėtų pastatyti prieš savo 
priešus apie dvidešimts 
“raudonų milionų’\ skai
tant visas komunistines or
ganizacijas, aviacijos kor
pusus ir cheminės apsaugos 
pulkus.

Jaunųjų komunistų orga
nizacijos Rusijoj dabar tu
rinčios apie 5,000,000 na
rių, gi pati komunistų parti
ja turinti apie 3,000,000 
žmonių. Tai jau 8 milionai 
ištikimų valdžiai galvų.

Be to da, aviacijos ir che
minės apsaugos korpusai tu
rį apie 12 milionų narių.

Visi šitie žmonės dabar 
esą registruojami ir egza
minuojami daktarų karo 
tarnybai.

Matyt, sovietų valdžia 
sužinojo kokius nors Japo
nijos ir kitų imperialistų 
slaptus planus prieš Rusiją, 
jeigu ji taip smarkiai suju
do organizuot apsigynimą.

YOUNGSTOWNO GELE
ŽINĖSE PAGERĖJO 

DARBAI.
Kapitalistų spauda pra

neša, kad Youngstowne 
pradėjo geriau eiti darbai 
geležinėse dirbtuvėse. Ga
myba pakilusi iki 35 nuo
šimčių.

Paryžiuje sunkiai serga 
Jo>e F. Uriburu, buvusis 
Argentinos diktatorius.

AMERIKOJE 25314,100 
AUTOMOBILIŲ.

Pereitais metais Jungti
nėse Valstijose buvo užregi
struota 25,814,100 automo
bilių, kurių savininkai su
mokėjo už registraciją ir 
laisnius $344,337,654. Dau
giausia automobilių yra 
New Yorko valstijoj (2,- 
297,249), o mažiausia 
vadoje (32,168),

DIKTATŪRŲ BENDRA- 
DARBIAVIMAS

Lenkų spauda praneša, 
kad SSSR jurų laivyno šta
bo viršininkas Dušenovas 
aplankė Triesto ir Monfal- 
kone karo laivų dirbtuves. 
SSSR atstovas turėjęs slap
tą pasitarimą dėl teknikinio 
bendradarbiavimo tarp So
vietų ir Italų. Esą padaryta 
sutartis, kurią Sovietų tek- 
nikai*galės specializuoti ita
lų karo laivų dirbtuvėse, 
kad paskui galėtų dirbti S. 
S.S.R. dirbtuvėse vartoda
mi italų mašinas.

Be to italai per paskuti
nius dvejus metus pardavę 
SSSR. 300 tankų.

Ne-

ŠARK1O TIKĖTAI PO 
$23.00.

• Birželio 16 dieną New 
Yorke faituosis Šarkis su 
Smėlingu. Tikėtai parsiduo
da jau dabar. Geriausių vie
tų kainos po $23.00. Pi
giausia tikėtas—$3.45. Ren
gėjai tikisi turėt 80,000 žiū
rėtojų ir surinkt $1,000,000.

t



RADIUMAS IR JO GYDO
MOJI VERTĖ.

D-ras A. Petriką parašė 
straipsni apie radiumą ir jo 
gydomąją vertę. Kadangi 
žmonės dažnai apie radiu
mą girdi, bet mažai apie ji 
žino, tai neprošali bus su 
tuo straipsniu susipažinti. 
Jo autorius rašo taip:

“Radiumas tai baltas, si
dabrui panašus metalas, kuri 
atrado 1898 metais lenkė mo
teris Marie Skladowska. kartu 
su sava vyru Pierre Curie. 
Vardą ‘radiumas“ tasai meta
las gavo nuo lotynu žodžio ‘ra- 
dius’, kas reiškia spinduli. Ji
sai randamas visuose metaluo
se, turinčiuose uraniumo. Tūli 
mokslininkai mano, kad radiu
mas yra tiktai kita uraniumo 
forma. Paprastai ji gaunama 
iš uranito. kuriame iš kiekvie
no tono (2.000 svaru) uraniu
mo išimama 320 miligramų ra
diumo.

“Amerikoj radiumą gauna
ma daugiausiai iš tam tikru 
metalų, tankiausiai carnotito, 
kurie randasi Colorado ir L’tah 
valstijose. Jungtinių Valstijų 
Kasyklų Biuras kartu su Na- 
cionaliu Radiumo Institutu 
1914 metais išskyrė apie 300 
miligramų tyro radiumo. Da
bar jo pagaminama kur kas 
daugiau. Iki 1914 metų radiu
mą importuodavo iš užsienių. 
Kalbamasai metalas yra labai 
brangus, todėl, kad jo labai 
mažai randasi kituose meta
luose ir kad daug laiko suima 
jį išskirti iš kitų metalų. 1915 
m. gramas radiumo buvo ver
tas $37.000.

“Radiumas taip vertinamas 
todėl, kad iš jo eina (spindu 
liuoja) be pertraukos tam tik
ra energija, lyg kokie spindu
liai, išduodanti šviesą ir šilu 
mą. Sakoma, kad iš mažo ga
balėlio radiumo ta energija ga
li eiti per tūkstančius metų ir, 
regimai, kiekis to metalo ne
mažėja. Jeigu jisai ir sunyktų, 
tai tiktai už didelio pulko me 
tų. Atrasta, jog čia minėtoji e- 
nergija turi gydomosios ver
tės. Del to radiumo spinduliais 
švitinama sergančios kūno vie
tos, lyginai kaip švitinama 
rentgeno spinduliais (X-Ray) 
ar ultravioletiniais spinduliais.

“Radiumą vartoja gydymui 
Įvairių vidurinių ligų, k. t. vė
žio (sarcoma, carcinoma). re
umatizmo (artrito) ir tūlom 
infektuotom žaizdom, spuo

gam, apgamam, karpom- bei 
odos ligom. Be išlaukinio švi
tinimo jo spinduliais, dar duo
dama ir gerti radioaktivuotų 
vaistų, kad šie švitintų afek 
tuotas vietas iš vidaus. Tik su 
radiumo terapija reikia būti 
atsargiam, kaip ir su rentgeno 
spindulių švitinimu, nes kaip 
vienas, taip ir kitas perdideliu 
dozavimu gali padaryti dau 
giau blėdies, negu gero. Tie 
spinduliai turi savybę susi- 
kuopti. Nors ir mažomis do- 
zomis gydant, bet ilgainiui jų 
tiek kūne susikuopia. kad jie 
pasidaro pavojingi ne tik svei
katai. bet net ir gyvybei. To
kį gydymą geriausiai yra pa
likus atatinkamiem specialis

tam.
“Pripažinta, kad radiumas 

daro savo Įtaką ir Į fiziologini 
augmenų procesą. Tūli agro
nomai labai vertina radioakti- 
vuotas trąšas. Kiti gi Įrodinė
ja. kad tai stambus perdėji
mas.

“Kadangi apie radiumą la
bai daug žmonių yra girdėję, o 
apie jo tikrąsias savybes ma
žai kas žino. tai tuo naudojasi 
daugelis šarlatanų ir išnaudo
ja lengvatikius. Pardavojama 
daugybė patentuotų ‘vaistų’, 
kurie buk turi kiek ar tai pa
ties radiumo, ar esą radioakti- 
vuoti jo spinduliais. Prižada
ma atjaunėjimą, naują svei
katą. prarastą jaunystės gai
vumą, jėgą ir visa. ko tiktai

senėjantis žmogus pageidauja. 
Ypatingai tie šarlatanai rek
lamuojasi, buk jie išgydą viso
kius liaukų suirimus. Tokie 
patentuoti vaistai ar radioak- 
tivuotas vanduo yra gana 
brangus Įr jais naudojasi tan
kiausiai turtingesni pacientai. 
Bet tai labai rizikinga prakti
ka. nes kiek didesnėse dozose 
radiumas yra aršus nuodai. Gi 
jeigu tasai vanduo bus labai 
silpnas, tai jisai nieko nei ne
pagelbės. Kiekvienas žmogus 
fiziniai kiek skiriasi nuo kitų. 
Net tų pačių vaistų priėmime 
tasai skirtumas pastebimas: 
toks pat kiekis gali būti vie
nam nuodingas, o kitam suvis 
ne. čia reikia sumanaus gydy
tojo patarimo klaustis. Gi tų 
‘eliksyrų4 dirbėjai tankiausiai 
patys nėra daktarai ir jokios 
atsakomybės neima už savo 
klijentų likimą.

“Kas metai miršta daugybė 
žmonių radiumo užsinuodiji
mu. tik retai kurio byla išky
la aiškumon. Keli metai atgal 
New Jersey mirė keturios ar 
penkios merginos, dirbusios 
prie radiotizuotų laikrodėlių. 
Tokie laikrodėliai parodo laiką, 
net tamsoje. Tos darbininkės 
bedirbdamas užsinuodijo ra- 
diumu ir laipsniškai mirė: iš
puvo jų žandikauliai ir kiti kū
no nariai; smegenyse atsirado 
votys (abscess) ir šiaip pasi
reiškė viso kūno irimas. Buvo 
dėl to kilęs skandalėlis, darb
davys (teismo priverstas)kiek 
primokėjo tom nokstančiom 
darbininkėm, jos numirė ir tuo 
viskas pasibaigė, nes jos buvo 
tiktai paprastos fabriko dar
bininkės.

“Bet pereitą mėnesi jau kilo 
tikrai didelis skandalas, nes 
mirė vienas Pittsburgho tur
čius, plieno pramonininkas. 
Byers. Jisai per porą metų gė
rė radioaktivuotą vandeni. Iš 
karto jautėsi ‘labai gerai’. Pa
skiau atsirado neapsakomi 
galvos skaudėjimai, nes sme
genyse pradėjo rastis votys. 
Galvos kaulai ir žandikauliai 
pradėjo puti ir tada sekė ope
racija po operacijos, kurios ga
lu gale užsibaigė Byers’o mir- 
čia. Kiek anksčiau mirė tūla 
moteris, kuriai Byersas ‘fun 
dijo’ tą radioaktivuotą vande 
ni. Dar yra keli Byerso drau
gai. kuriuos jisai Įpratino tą 
‘eliksyrą’ gerti. Jie dabar dre
ba iš baimės, nes mato savo li
kimui kelią...”

Taigi išrodo, kad gydy
mosi radiumo vertė yra la
bai abejotina, o pavoju? 
nuo jo visai aiškus.

LENKAI SIŪLO LIETU
VAI UNIJĄ SU VIENU 

KARALIUM.
Vilniaus lenkų “Slowo” 

pažymi, kad Lietuvai dabar 
susipykus su vokiečiais, 
Lenkijai vertėtų pagalvoti 
apie sudarymą unijos su 
Kaunu. Bet ta unija turinti 
būt “tiktai dinastijų uni
ja”

Savo pasiūlymą “Slowo” 
dėsto taip:

“Mes, Vilniečiai, neužmir
šome to, kad taika su Lietuva 
mums butų laimė. Garsiai tą 
pripažįstame. Norėtume maty
ti abiejų valstybių sąjungą. 
Tokie linkėjimai ar svajonės 
verčia padaryti kai kuriuos 
paaiškinimus.

“Paprasčiausia ir geriausia 
Lenkijos Lietuvos santykių 
forma butų dinastijų unija. 
Reališką Lietuvos Lenkijos są
jungos politiką reiktų pradėti 
Įkuriant Lenkijoj monarchiją.

“Visuomet reikia stengtis 
suprasti savo priešininką. Jei 
be to negalima vesti karo, tai 
juo labiau negalima projektuo
ti taikos sąjungos. Lietuva yra 
tauta, kuri sulenkėjo ir dabar 
to nori nusikratyti, išsigydyti, 
savarankėti. Gal tai yra bloga,

(1) Notre Dame mokyklos studentai sudeda vainiką ant žuvusio savo beizbolninko Knu- 
te Rokne kapo. (2) Oklahomos maineriai stengiasi išimti vaiką Įkritusi 300 pėdų i kasyklų 
plyšį. (3) \Vashingtono mokslininkas Dr. C. L. Parsons. gavęs iš Amerikos Chemikų Draugi
jos medali už savo nuopelnus- chemijos srity.

negudru, bet taip yra. Kas su 
tuo faktu nesiskaito, tas ne 
politikas.”

Vilniau? “Slovvo” su tuo 
faktu skaitosi ir todėl sako, 
kad Lenkija būtinai turi 
pripažinti Lietuvai visišką 
savarankiškumą, nes kitaip 
Lietuva Į jokią uniją nei
sianti. Vadinasi, abidvi val
stybės turi rišti tiktai bend
ras karalius, o visa kita turi 
būt atskira: atskiri ministe- 
rių kabinetai, atskiri seimai 
ir kiti dalykai. Bet Lietuvai 
turi būt duota teisė turėti 
Vilniuje savo universitetą, 
teatrą, mokyklas ir net lai
kyti švietimo ministeriją. 
Lenkams, žinoma, tokios 
pat teisės turėtų būt duotos 
Kaune.

“Slowo” mano, kad ka
raliui lietuviai nesipriešin
tu, nes Voldemaras esąs pa
sakęs, kad iš visų tautų lie
tuviai esą “daugiausia pa
linkę prie monarchijos”.

VVell, lenkai gali daryti 
tokią “dinastijų uniją” su 
ponu Voldemaru.

BIMBINIAI ŽADA “KRIO
ŠINT” PRUSEIKINIŲ 

LANGUS.
Mūsiškiai komunistai pri

ėjo jau prie to, kad žada 
vieni kitiems pogromus da
ryt Bimbos leitenantas 
Buknys rašo “Laisvėj”, kad 
“Klampynės” (suprask: 
“Naujosios Gadynės”) lan
gai tikrai busią “sukriušin- 
ti”, jeigu Pruseika da nors 
syki pasakysiąs, kad Anga- 
rietis davęs Mizarai pinigų
“senvičiams”.

Toki Pruseikos tvirtinimą 
Buknys vadina “provokaci
ja”. Sako:

“ši provokacija (apie tai. 
buk Angarietis davė pinigų 
Mizarai) buvo taip nuoga, kad 
veik visi suklaidinti jo (Pru- 
seikcs) sekėjai darbininkai su
prato ją ir piktai pešė paau 
sius savo atbulai einančiam 
‘vadui’. Sakoma, kad tūli iš jų jamŲ vietų, 
grūmojo net ‘Klampynės4 išlei
stuvės langų kriušinimu, jeigu 
vėl pasikartos tokios provoka
cijos.“

Taip Buknys rašo 88-ta- 
me “Laisvės” numery7.

Pruseikinių organas da- 
leidžia, kad bimbiniai iš
tikrųjų gali savo grūmoji
mus mėginti pildyt, nes to
kie darbai jiems ne naujie
na. Pavyzdžiui:

“Ekstriniai pogromščikai a- 
nais metais Chicagoje sudaužė 
tūlą spaustuvę, nes neįstengė 
ją užgrobti. O gal politiškai 
nusišpicavęs ir nusimelavęs 
Buknys dabar svajoja ką to
kio panašaus apie ‘Naująją 
Gadynę*, jeigu jis taip tauš
kia!“

Na, ir tie žmonės nori va
dovauti darbininku klasei!
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įdomesni Šiq Dienų {vykiai Ir Žmonės.
Krikščionių Misijonierių 

Ginčas su Afrikos Raganiais

DĖL KLAIPĖDOS SUIRU
TĖS KALTINA TAUTI

NINKUS.
Pereitame “Keleivio” nu

mery tilpo Ikso straipsny? 
apie Klaipėdą. Iksas tvir
tina, kari dėl Klaipėdos 
triukšmo yra kalti vokiečių 
ir lietuvių tautininkai.

Dabar pasirodo, kad ly
giai tokios nuomonės yra 
ir Klaipėdos socialdemok
ratai, kurie geriausia vietos 
politiką pažįsta.

Štai. “Lietuvos Žinios” 
(Nr 67), rašydamos apie 

Klaipėdos Seimelio diskusi
jas, kilusios dėl Simaičio 
deklaracijos, paduoda ir so
cialdemokratų atstovo kal
bą. Sako:

“Socialdemokratų vardu kal
bėjo atstovas Panaras, kuris 
pareiškė, jog abi pusės, tiek 
vokiečio, tiek lietuviai vado
vavęsi tautiniais šovinistiniafis 
principais. Jau buvo tikėtasi, 
kad Betcherio Direktorijos ka
dencijos metu sulauksime ra
mybės. bet dėl neaiškių prieža
sčių kilo krizė ir prasidėjo ne
rimas. Abi pusės tą nerimą 
perdėjusics ir nerodžiusios jo
kio noro susitarti. Panaro nuo
mone. Tautų Sąjunga niekad 
negali tinkamai išspręsti Klai
pėdos klausimo nei Lietuvos 

. nei Klaipėdos krašto naudai, 
čia esąs reikalingas savitarpio
susitarimas.“

Socialdemokratas Pana
ras, kuris padarė Klaipėdos 
Seimely toki pareiškimą, 
nėra vokiečių šalininkas. Jis 
aštriai pasmerkė vokiečių 
šovinistus (tautininkus) ir 
pridūrė: “Kaš, kas,-bet nei 
viena direktorija nenus
kriaudė tiek darbininkų, 
kiek nuskriaudė jūsų Boett- 
cherio direktorija.”

Taigi pasirodo, kad tauti
ninkai ir darbininkus 
skriaudžia, ir su kitų tautų 
žmonėmis negali sugyventi. 
Toks gaivalas turėtų būt 
prašalintas iš visų vadovau-

“Keleivis” Jūsų Drangas, Patar 
kit Savo Draugams Skaityti JĮ

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito. kvaitulio, ne miego. Vi

sose aptiekose.

IR KOMUNISTŲ “SUSI
VIENIJIME” VERDA 

RINKIMŲ KOVA.
Susidomė jusi SLA. Pildo

mos Tarybos rinkimais, mu
sų visuomenė ir nepastebi, 
kad tokie pat rinkimai da
bar eina ir komunistiniame 
“Susivienijime”, kuris ko
munistų kalboj yra vadina
mas “Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas,” o sutrum
pinus —“LDS.”

Pas komunistus kova ei 
na tarp Bimbos ir Prusei
kos šalininkų. Pruseikiniai 
skaito save “opozicija” ir 
skundžiasi, kad jiems ne 
kaip sekasi. Jų organas 
“Naujoji Gadynė” rašo:

“Nominacijose opoziciniai 
kandidatai gavo mažai balsų 
dėl visos eilės priežasčių. Mes

visiškai nebuvom prisirengę. 
Opozicinis kandidatų suratšas 
tik vieną kartą buvo paskelb
tas ‘N. Gadynėj’. Pas daugelį 
musų draugų dar buvo iliuzi
jų. kad Centro Biuras susi
pras. jog reikia sudaryti koa
licinė Pild. Taryba.

“Tuo tarpu anoji pusė vei
kė. Centro Biuras išsiuntinėjo 
saviškiams aplinkraštį, in
struktuodamas už ką balsuoti 
ir kaip kovot su opozicija. Sa
vo laiku ‘Nauj. Gadynė’ pa
skelbė tą aplinkraštį. Visa a- 
nos pusės mašinerija buvo už- 
šriubuota, kad išrinkus tik sa
viškius. šįmtaprocentinius.Net 
Salaveičiko politika negalėjo į- 
tiktai Centro Biurui.

“Per ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį’ pra
dėta vajus prieš drg. M. Bace
vičių, LDS. prezidentą, preš K. 
Steponavičių. Jusiu, Stankūną 
ir kitus.”

“Naujoji Gadynė” pa
duoda pruseikinių kandida
tų sąrašą ir ragina opoziciją 
už juos balsuot:

“Laimėsime ar nelaimėsime, 
tai visai nesvarbu. Svarbu yra 
užrekorduoti musų nesutikimą 
pavest Susivienijimo vadžias į 
ranka* tų asmenų, kurie pa
staraisiais metais tajp nelem
tai pasižymėjo skaldymu kitų 
organizacijų.“

Pruseikinių kandidatas i 
LDS. prezidentus yra A. Ba
cevičius, o. bimbinių Ro
kas Mizara.

Krikščionių misijonie- 
riams Pietinėje Afrikoje 
tenka veikti labai sunkiomis 
sąlygomis. Pietinės Afrikos 
čiabuviai nėra gera medžia
ga krikščionybei platint. Be 
to, tamsus čiabuviai bijo 
savo dievų ir jų tarnu kerš
to. Čiabuviai aurai tiki Į 
viršgamtišką visokių burti
ninkų jėgą. Burtininkai gi 
stengias juos terorizuoti, 
kad “avelės” nepatektų kitų 
“ganytojų” globom

Todėl krikščionių misijo- 
ųieriai priversti kovoti su 
buitininkų Įtaka Įvairiau
siais budais.

Kad visiškai demaskuotų 
burtininkų apgavystę ir 
mulkinimą, misijonieriai 
griebėsi originališkų prie
monių. Misijonieriai pa
skelbė, kad kiekvienas čia
buvių buitininkas gausiąs 
10 svarų sterlingų, jei jis 
viešai padarys vieną iš to
kių trijų “stebuklų”.

1) jis turi pasiversti žvė
rimi, plėšriuoju paukščiu 
arba žiurke.

2) turi išimti daiktą iš už
antspauduotos dėžės.

3) suvalgyti vaisių, ne- 
prisilytėdamas jo ir stovė
damas nuo jo už 5 metrų.

Toks pasiūlymas burti 
ninkams atrodė keistas, bet 
jis pilnai pritaikintas vietos 
sąlygoms.

Kai misijonierių pasiūly
mas buvo paskelbtas, tuo
jau atsirado asmenų, kurie 
sutiko atlikti toki “darbą”. 
Aukso Pakrantės burtinin
kų profesinės sąjungos pir 
mininkas F. Kuloo Ainoson 
vietos laikrašty Įdėjo šitokį 
kreipimąsi Į misijonierius:

“Prieš kelias sąvaites pa
skelbiau atsišaukimą ir pa
siūliau išmėginti mano ra
ganiškus gabumus. Atsira
do tik vienas žmogus, Boi 
Adjete iš Akros, kuris suti
ko rizikuoti savo gyvybe. 
Lydimas mano asistentų, 
susitikau su p. Boi-Adjete, 
Gerosios Vilties prieplauko
je. Jau turėjo prasidėti ban 
dymas, bet staiga baimės 
pagautas Boi-Adjete pradė
jo maldauti, kad paliuosuo- 
čiau ji nuo duoto pasižadė
jimo. Šio musų pasikalbėji
mo liudininku buvo asi
stentas Frank Dunka. Aš 
buvau tikras, kad didžioji 
misijonierių taryba sutiks 
priimti mano pasiūlymą iš
bandyti mano jėgas, bet 
vietoj to ji pati iššaukia 
mus, statydama mums tris 
reikalavimus, iš kurių du 
pirmuosius gali atlikti kiek
vienas pradedąs darbą bur
tininkas. Jei krikščioniu ta

Kur jus tik eisite,
, jus rasit šitą salyklą 

visados pripakiuotą 
pilnai 3 svarai
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ryba sutinka pasiųsti pas 
mane i Esiami balandžio 12 
d. komisiją, pasižadu, kad 
visus tris punktus pademon
struosiu Dveno lagunuose 
(Dramblio Kaulo Pakran
tėje) neimdamas jokio at
lyginimo.

“Bet pagrindinis musų 
ginčas liečia klausimą, ar 
galės magai, kurie naudoja
si viršgamtiškomis jėgomis, 
neturėdami jokių Įrankių, 
sužaloti žmogaus kūną. Di
džioji magų taiyba pavedė 
man pranešti krikščionių ta
rybai, kad ji siūlo krikščio
nims pademonstruoti štai 
ką:

“1) Komisijos paskirtas 
magas leis save surišti ir pa
laidoti gyvą. Kuriam laikui 
praslinkus, burtininkas pa
sirodys horizonte, pats pri
siartins ir stos ties. savo 
kapu.

2) Komisija nuves koki 
nors žmogų Į vietą, esančią 
100 mylių atstume nuo bur
tininko. Burtininkui turi bū
ti pasakytas vardas to žmo
gaus ir vieta, kur jis yra. 
Tada burtininkas užmuš jį 
savo valios jėga, nepavarto
damas jokio ginklo. Žino
ma, turi būti garantuota, 
kad vėliau burtininkas ne
bus teismo baustas.

“3) Krikščionių tarybos 
komisija nuves jos pačios 
parinktąjį žmogų i kokią 
nors vietą už 10 mylių nuo 
burtininko. Iš tokio atstumo 
burtininkas iščiulps to žmo
gaus kraują: paskui, komi
sijai matant, tą kraują iš
leis iš savęs iki paskutinio 
lašo. Šis eksperimentas gali 
būti padarytas taip pat tik 
tada, kai bus užtikrinta, kad 
eksperimentatorius nebus 
už tai nubaustas.

“Magų Tarybos vardu 
pasirašo: F. Kuloo Aino
son”.

Šis laiškas, matyti, pada
rė didelį Įspūdį Į misijonie
rius, nors kai kurie tvirtina, 
kad tai esąs blofas. Misijo
nieriai susirūpino. Jie dabar 
nežino, kas darytina, ar 
priimti iššaukimą, ar atme
sti jį. Tie, kurie magų pa
siūlymą laiko nemorališku, 
siūlo ji atmesti. Kiti nežino, 
ką turi atsakyti.

Šiaip ar taip, bet Pietinė
je Afrikoje burtininkų ir 
misijonierių varžytinėmis 
susidomėjo daugybė žmo
nių. Visi laukia negirdėto 
ginčo galo. Daugelis eina 
laižybų. Vieni “stato” už 
misijonierius, kiti už raga
is. __________

Komunistų Mušty
nes Su Policija New 

Yorke
Pereitą sąvaitę po majo

ro Walkerio langais New 
Yorke Įvyko atkaklios ko
munistų muštynės su polici
ja. Kaip praneša buržuazi
nė spauda, komunistai su
organizavo bedarbių de
monstraciją ir išrikiavę apie 
3,000 žmonių nuėjo prie Ci
ty Hali įteikti miesto majo
rui bedarbių peticiją. Eise
na buvo rami. Bet prie City 
Hali stovėjo sumobilizuota 
jau apie 300 policmanų, ku
rie pastojo komunistams 
kelią. Sakoma, kad vienas 
komunistas pakėlęs ranką 
norėdamas užduoti polici
jos saržentui smūgi iš užpa
kalio. Raitas poiiemanas 
tuojaus šoko ant jo arklio 
kojomis ir sumušė buože. 
Tada visi komunistai puolę 
ant policijos ir prasidėjo 
muštynės, kurios tesėsi apie 
valandą laiko. Keliasde
šimt? demonstrantų buvo 
sužeista, du labai sunkiai.

f
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Kas skaito ir raio 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko nereikia 

To niekas nepeikia
na
da

i jJl

Saugoja Pirmą Užpatentuotą Medį.

Amerikos Kongresas nesenai išleido įstatymą, kuriuo ei
nant galima užpatentuoti kožną augmenį ir medį. kuris duoda 
naujos rūšies vaisių. Pirmutinis tokį patentą gavo James E. 
Markham iš Xenia. III., kuris išvystė naujos rųšies pyčmedį. 
Kad kas nepavogtų iš to medžio diegų čiepams. tas medis lai
komas aptvertas vielų tvora ir vielos užtaisyta elektra. Be 
to. prie tvoros dieną ir naktį stovi ginkluotas sargas.

kuopas su tokia negražia 
propaganda. Apskričio Ko
mitetas turėtų sudrausti sa
vo organizatorių nuo tokių 
žalingų darbų.

Duokim sau, kad ir musų jo s 
SLA. 192 kuopa. Ji gyvena vairo. Visi 
gana sunkiose aplinkybėse. įdavo gana pasekmingai i.
Daug narių yra bedarbių ei- nebuvo jokių barnių. Kol iei iškelt gegužio 7 d. šau
lėse, negali mokesčių užsi- buvo J. Kaulakis finansų nias vestuves. Komunistų 
mokėti i SLA. ir jei ne kuo- sek., ir J. Mozuraitis, J. skloka sutvėrė chorą. Ro
pos pagelba, tie nariai butų Dvareckas kp. iždininku,'dus. p. Steponavičia jį la-

NEVYKĘS PAKRIKŠTYMAS.
PITTSBURGH, PA. į išgert. Bet ką tu padarysi 

•SLA. 40-tai kuopai, kad ji 
tokiu geni tautininku neren
ka! '

Tikro jų tautininkų “Vie- i 
nybės” No. 42 tūlas Sanda
rietis, rašvdamas apie SLA.
40 kp. balsavimo pasekmes,; Reikia pasakyt, kad SLA. 
sako: ' 40 kuopa papildė ir kitą di-

išrinkti «Jdel* tautišką* grieką. Ji atsi-“Delegatais įsnnRti se 
kantis: Milda Virbickaitė, 
Radžiukinas, K. Šimkūnas, 
A. Vainorius, visi tautinin
kai.”

O aš, kaipo tikrojų tik
riausias tautininkas ir ščv-

sakė surengti Smetonos 12- 
tosios kategorijos patepti- 
niui Domininkui Klingai 
prakalbas. Netik nesurengė 
jam prakalbų, bet dar pa
vadino fašistų agentu.

‘ VVORCESTER, MASS.

Kaip veikia musų veikėjai.

SLA. 318 kp. keletą metų 
laimingai gyvavo, kol turė- 

prie
parengimai

^eių zmomų savo
Ji-

gaitį, o šis anei krust. Tik-j 
rai sakau, “biaurus” žmo
gus—tas Grigaitis. Nieko! 
nebijo ir gana. Steponavi-i 
čiai mokina chorus, koncer-j 
tuo ja, Grušai lavina muzi-Į j 
kantus ir groja, p. J. Pau
lauskas mosiąs savo dukre-

Neatmezgamas Giminystės Mazgas.

turėję apleisti organizaciją, tai per keturis metus kp. ne-S 
Bet kuopos iždas ir jau pus- buvo jokių trukttmų. O da- į 
tuštis ir daug pagelbėti ne-,bar pažiūrėkime kas liko iš, 
gali. Į318 kuopos. Iš puikiai žy-:

Tokie ponai, kaip kad Pi- dinčios ir bujojančios orga-j 
variunas ir Virbickas, tur-nizacijos likosi tik suparaly-j 
būt nežino, kaip mes varg- žiuotas kūnas. 1931 metais 
štame iš priežasties bedar- nariai pamatė, kad organe 
bės, ir vargdami daugiau “Tėvynėj” pirmą bertaini 
rūpinamės SLA. reikalais, jau nėra 318 kp. mėnesinių 
negu Pittsburgho politikie- pasiųstų. Jau kilo nariuose 
riai. Taigi mes nereikalau- nuožiūra. Palaukė toliau, ir 
jam patarimų iš tokių po- vėl tas pats. Jau kįla bar
nų, kurie patys mažai ką niai. Katrie nariai tik su- 
nusivokia apie SLA. gero- serga ir reikia gauti pašal- 
vę. Jei nusivoktų, tai užsi- pą, pasirodo, kad visi yra 
imtų naudingesnių darbu, o Centre suspenduoti po 5 ir 
ne šmeižtų gerų SLA. dar-6 mėnesius,kai neužsimokė- 
buotojų ir neerzintų SLA. ję. Kuopos prot raštininkas 
narių. V. Bernatavičius parsitrau-

Balandžio 10 d. SLA 192 kė iš Centro narių stovio 
kp. turėjo mėnesinį susirin- lakštas ir pasirodė, kad 
kimą, kur buvo balsuojama daugiau kaip pusė nartų su- 
ir Pildomoji Taiyba. Į pre- spenduota. Narių knygutėse 
zidentą Bagočius gavo 20 visi užsimokėję, bet Į Cent- 
balsų,Gegužis 0,Bačiunas 0. rą pinigai nenusiųsti. Liko- 

Į vice-prezidentą, Miką- si išrinkta komisija iš 3 y- 
lauskas 15, Vokietaitis 2, patų, J. Paukščio, J. Mitri- 
Mockevičius 3. kaitės ir K. Šimkonio, kad

Į sekretorius, Jurgeliutė sutvarkytų viską. Buvo įsa- 
Čekanaus- kyta nariams sunešti visas 

mokesčių knygutes. Ii- štai 
Gugis 15, pasirodo, kad virš 300 dole- 

Tareila 4, Mažeika 1. rių finansų sekretorius yra
Į iždo globėjus, Januške- praleidęs savo reikalams, 

vičius 16, Bakanas 14. Ra- Porą šimtų pasisekė išgauti, 
ginskas 4, Mockus 1. Sekys žmogelis pasiskolino ir ati- 
nieko negavo. davė, bet §103 da negalima

Į daktarus kvotėjus, Dr. išgauti, nes musų “veikė- 
Bronušas 12, Dr. Klimas 5, įas“neturi nei cento prie du-! 
Dr. Staneslow 3. šios, o p. P. Jurgeliutė rei-

Delegatu išrinkta Į Seimą kalauja iš kp. prisiųsti sko-

0, Miliauskas 
kas 19.

Į iždininkus

1,

Chicagietis.

BROOKLYN, N. Y.
Uždarė musų “tautišką 

užeigą.”
1 Pereitą sąvaitę čia pas
iklydo gandai, kad federali- 
'niai prohibicijos agentai už
klupo musų “tautišką užei
gą” ir suėmė jos savininką, 
p. Mikalauską, kuris dabar 
runija i SLĄ. vice-preziden- 
tus ant tautiško tikėto.

Norėdamas sužinot to in
cidento smulkmenas, aš tė- 
mijau “Vienybę“. Sakau, 
gal paduos visus faktus.Bet 
jokių informacijų neradau. 
Net supykau, kad tautiškas 
laikraštis, o apie tautiškus 
reikalus nieko nerašo.

Taigi nutariau parašyti a- 
pie tai i "Keleivi” ir išreikš
ti p. Mikalauskui savo užuo
jautą. o podraug ir apgaile
stavimą. kad mes, tautiečiai, 
dabar neturėsime kur susi
eiti pasilinksminti ir už sa
vo tautos vadą Smetoną “li
ra” sušukti.

Nusiminęs tautietis.

štai dvi moterys ir viena mergaitė, kurių giminystės rys 
ių niekas negali išaiškint. Moteris iš dešinės, Mrs Clara Scha 
uberger, yra mergaitės motina ir kartu “sesuo“, o moteris iš 
kairės skaitosi “motina“ abiejų kitų, taip kad mergaitė turi dvi 
legales “motinas“.

Užsidaręs Kažemeko Bankas Water- 
bary Vertas Tik $205,178.

O skolos žmonėms siekia 
$421,170.64.

Tūlas laikas atgal Wa- 
terbury užsidarė pono Ka
žemeko “tautiškas” bankas, 
į kuri vietos lietuviai turėjo 
sudėję nemaža savo sunkiai

ras Smetonos sekėjas, turiu w,Ta*g*, aš patarčiau ponui 
pasakyti, kad tas ponas: Vienybes redaktoriui per- 
Sandarietis labai negražiai laimėjimais ne
muš tikruosius tautininkus sldzi.a¥^tl.’ nes mes galime 
apgaudinėja, “krikštyda- į įa?m?L.1 ^P, kaip Zablackas 
mas” 40-tos kuopos deiega-i launeJ° ant Socialis
tus tautininkais. > su pažangiais dar gali’

mus suriesti dvyunkus ir i
Jei mums, tikriemsiems 

tautininkams, SLA. Seime 
reikės remtis tokiais “tauti
ninkais”, kaip SLA. 40 kp. 
delegatai, tai tikrai mes ti
krieji tautininkai iš “Vieny
bės” ir “Dirvos” pastogių 
busime socialistų baisais 
taip i ožio ragą suvaryti, 
kad už savo “tautos vadą”
Smetoną nei “valio” neva- 
liosim išstenėt. Štai. kokiais 
“tautininkais” yra tie SLA.
40 kp. delegatai. P—lė Mil
da Virbickaitė, gera SLA. 
narė ir Pittsburgho lietuvių 
mylima pianistė, kuri, kaipo 
jaunuolė, visai nekvaršina 
savo galvos musų tikrųjų 
tautininkų reikalais.

F. Radžiukinas, žinomas 
South Sidės biznierius, ge
ras SLA. darbuotojas, san
darietis, bet ir jam mažai 
apeina ‘tiknijų tautininkų 
reikalai. K. Šimkūnas, žino
mas Sobo biznierius ir ge
ras SLA. darbuotojas, kuris 
mus smetoninius tautinin
kus myli taip, kaip mes, tik
rieji tautininkai, mylim bol
ševikus. A. Vainorius, se
nas veteranas, pažangus S.
L. A. darbuotojas, tiek pri
taria tikriems musų tauti
ninkams, kiek mes prita

riam socialistais. Na, tai 
kaip mes galim remtis to
kiais delegatais?

Ot, kad taip 40 kuopos de
legatais butų praėję pp. Vir
bickas, Pivoriūnas ir La- 
peika, kaip mes, tikrieji tau
tininkai norėjom, tai butų 
ir mums linksma ant šir 
dies, ir Smetona galėtų is

kišti i tokią vietą, iš kur 
mums ir atsiliepti bus ne
gražu.

Tikras tautininkas.

Jonas Svipas, senas ir paty- lą 
ręs SLA. darbuotojas..

Tai mat, kiek pas mus 
New Kensingtone laimėjo 
tie Pittsburgho lietuviški 
politikieriai: jų kandidatas 
p. Bačiunas negavo nei vie
no balso.

New Kensingtonietis.

WATERBURY, CONN.
Juozas Slesevičius mėgino 

nusižudyti.

Kcresoondentas

CHICAGO, ILL.

Nusišovė Antanas Matijo- 
šaitis. Ir kitos žinios.

Chicagos lietuvių didžiau
sioj kolonijoj, Bridgeporte, 
balandžio 10 d. nusišovė 24 
metų amžiaus lietuvis, An
tanas Matijošaitis, gimęs

Pittsburghe Ruošia
masi Statyt Lietuvių 

PamiitklĄ.
Pittsburgho leituviai pra

dėjo rūpintis Įtaisymu Lie- uždirbtų centų, 
tuvių Paminklo Amerikoje.
Pittsburgho Universiteto 
naujuose rūmuose norima į- 
taisyti lietuvių stiliaus kam-įkas, jis rado banko 
bari—tai bus tas paminklas vertintą knygose į 
Amerikos lietuviams. Pa
minklo sumanymą yra iškė
lusi pati universiteto val
dyba, kuri kreipėsi Į vieti-

Kai valdžios paskirtas 
receiveris paėmė pono Ka
žemeko banką i savo ran- 

turtą į- 
$428,-

458.09.
Bet superior courto pas

kirti du appraiseriai peržiu
rėjo visą banko turtą ir 19

NEW KENSINGTON, PA.

P. Pivariuno ir J. Virbicko 
žygiai. SLA. 192 kp. balsa

vimo pasekmės.
Balandžio 9 d. buvo at

vykę pas mus Į New Ken- 
singtoną iš Pittsburgho p. 
P. Pivariunas ir p. J. Vir
bickas. Pivariunas sakėsi e- 
sąs SLA. 3-čio Apskričio or
ganizatorius. Abudu vaikš
čiojo po lietuvių stubas, da
lino Gegužio-Tareilos šleito 
lapelius ir kalbino SLA. na
rius balsuoti už Gegužį, Ta
railą ir kitus jų šleito kan
didatus.

Dalinimas lapelių ir kal
binimas SLA. narių balsuoti 
už tam tikrus kandidatus 
nebūtų taip blogas dalykas, 
jei tie ponai nešmeižtų kitų 
SLA. darbuotojų, kandida
tuojančių i Pildomąją Ta
rybą.

Bet Pivariunas ir Virbic
kas labai negražiai šmeižė 
pažangiuosius kandidatus, 
kaip tai Bagočių, Gugį, Ba- 
kaną. Daugiausiai tų šmeiž
tų ir visokių prasimanymų 
kliuvo Bakanui. Jei reikalas 
butų, aš galėčiau net ir pa
liudyt, kaip negražiai tie 
tautiški politikieriai šmeižė 
pažangiuosius kandidatus.

Nežinau, ar yra kokia 
nauda SLA. 3-čiam Apskri
čiui iš tokio organizato
riaus, kaip p. Pivariunas,' 

džiaugsmo keliatą konjakų kuris važinėja po SLA.

tai $5,691 su centais.
Kitas milžiniškas skirtu

mas tarp tos vertės, kuri bu
vo parodyta knygose, ir tos, 
kurią teismo paskuti ap
praiseriai atrado, yra banko 
įtaisymas ir rakandai. Ra
kandų ir įtaisymo vertę 
knygos rodė §47,902.50, o 
teismo paskirti vertintojai 
visa tai įvertino tiktai $2,- 
270 su centais.

Daugiausia betgi pinigų 
žuvo ant mortgičių. Į mort
gičius Kažemeko bankas 
buvo sudėjęs §182,625, o 
dabartie mortgičiai įvertin
ti tiktai $70,861.

Taigi išrodo, kad depozi
toriai negaus iš pono Kaže
meko bhnko nei po 50 cen
tų už dolerį.

Dar laimė, kad pereitais 
rinkimais Taraila nebuvo 
išrinktas SLA. iždininku. 
Kažemekas yra didelis Ta
railos bičiulis, ir nėra abejo
nės, kad p. Taraila butų su
dėjęs SLA. pinigus į “tauti
škąjį” p. Kažemeko banką. 
Tai butų skaudesnis Susi
vienijimui smūgis, negu De- 
venio ir Makavecko “tautiš
kos” paskolos.

nes lietuvių organizacijas iri balandžio paskelbė “Wa- 
pasiulė tokį kambarį įtaisy- terbury Evening Democ- 

ra’te” savo raportą, kuris 
parodo, kad visas banko 
turtas vertas tik $205,178.- 
74, tuo tarpu kaip banko 
skolos siekia §421,170.64.

Grynų pinigų pono Kaže
meko banke ir į kitus ban
kus padėta esą tiktai $22,- 
884 su centais.

Kažemeko bankas turėjo 
prisipirkęs visokių šėrų ir 
bonų, į kuriuos buvę sūdė 
ta §22,137.28. Dabar tie 
bonai ir šėrai esą verti tik-

ti. Pirmas posėdis tuo rei
kalu Įvyko universiteto pa
talpoje 11 kovo. Buvo iš-

Kanadoj, palikdamas nu- rinkta tuo reikalu rūpintis ir
liudusius tėvelius, 4 brolius

Pereitą sąvaitę čia kėši- ir 3 seseris. Saužudvstės
nosi atimti sau gyvastį Juo- priežastis: nedarbas, šei-
zas Slesevičius, 52 metų myniniai nemalonumai—di-
amžiaus lietuvis, kurio na- vorsas.
mai randasi po numeriu. t?

oi * Bcll&TlCtZlO lo Cl. IV v Ko 0
Susirini;° labai

d/ politūros. ' vadinamos ,lau» žmo"> , Mab nePa‘ 
“lemon oil’’, bet turbūt pa-lP*^8 m.rt.s daugeli na
bago, kad nio to nemigtai ‘presavo. Laidotuvm direk-
atsisuko žibinamąjį gazą.

Namiškiai užuodė stiprų 
gazo kvapą ir tuo budu Sle- 
sevičiaus gyvybė buvo išgel
bėta. Jis buvo nugabentas 
Waterburio ligoninėn ir 
daktarų apžiūrėtas pradėjo 
taisytis. Manoma, kad jis 
pasveiks.

Kokiais motyvais jisai 
kėsinosi ant savo gyvybės, 
tikrai negalima pasakyti, 
bet spėjama, kad daug prie 
to bus prisidėjęs vargingas 
gyvenimas. Report.

ATVYKĘ IŠ LIETUVOS 
ATEIVIAI.

Balandžio 19 d. Skandi
navų-Amerikos linijos laivu 
“Frederik VIII” atvyko šie 
lietuviai:

Juozas Mažeika su žmo
na, atvažiavo į Chicagą. Do- 
minikas Stepanavičius, į 
New Yorką. Vladas Balžas, 
į Bostoną. Motiejus Skrebi- 
šius, į Hartfordą. Juozas 
Peleckis, į Pittsburghą.

Persalimas Kratinėje
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite ji urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

torius, p. J. Kadžius, sumo
se labai įspūdingas laidotu
ves. Pakvietė artistą Stasį 
Rimkų, muzikantus Juozą 
Grušą ir Stasį Bartkų. Rim
kui uždainavus laidotuvėms 
pritaikytą atsisveikinimo 
giesmę, visi žmonės apsi
verkė. Nulydėtus velionį į 
Lietuvių Tautiškas Kapines. 
Rimkus, pritariant muzi
kantams, vėl sudainavo po
rą griaudingų dainų. Gru
šas pagrojo “Taps”.Taip ir 
palaidojom skaudaus liki
mo auką.

Mes, chicagiečiai, “Ke
leivį” skaitom ir mylim, tik 
norėtume, kad daugiau ži
nių tilptų iš Chicagos. O 
juk žinių turim nemažai. 
Pavyzdžiui, p. Vanagas 
spiaudo į veidrodį ir pyks
ta, kad negalįs savo veido 
įžiūrėti. Pusta pėdis norėtų 

lištelt “Keleivio” Maiklui ir 
nervuojasi, kad negali pa
siekt, nes Maikis pertoli. 
Komunistai suskilę, faituo- 
jasi sušilę. Senas Petras už
rašinėja “Keleivį” ir “Nau
jienas” ir neblogai aprašo 
vietos įvykius. Fašistai, ko
munistai, klerikalai ir Va
nagas iš visų keturių pusių 
atakuoja “N." red. P. Gri-

laikina komisija, kurion į- 
ėjo: P. Pivariunas, d-rė Jo
haną Baltrušaitienė, p-lė A. 
Akelaitytė, B. Blažaitis, A. 
Marčiulaitis, J. Grajauskas, 
V. Zamblauskas.

Balandžio 14 dieną buvo 
jau sušauktas visų didesnių 
Pittsburgho lietuvių drau
gijų atstovu susirinkimas 
plačiau šitam reikalui ap
kalbėti. Dalyvavo iš viso 10 
draugijų. Buvo atvykęs ir u- 
niversiteto architektas. Mrs 
Michel rodė paveikslus, 
kaip išrodys kitų tautų 
kambariai tuose universite
to rūmuose. Parodė kinie
čių, rusų, čekoslovakų, an
glų, lenkų ir kitų.

Tokio kambario Įtaisy
mui reikia mums sukelti 
§5.000. Nutarta tam tikslui 
rengti visokias pramogas ir 
rinkti aukas.

Laikinoji komisija buvo 
užgirta ir palikta ,kaip pa
stovus komitetas tą darbą 
dirbti. Nutarta rinkti aukas 
vietoje ir atsišaukti į plačią
ją Amerikos lietuvių visuo
menę. Pirmutinę auką pri
siuntė paštu Lietuvos pa
siuntinys p. Balutis iš Wa- 
shingtono. P. Pivariunas 
paaukavo §100. Kiti auka
vo po mažiau Kiek iš viso 
sul inkta, neteko man suži
noti. bet komitetas paskelbs 
tai vėliau.

Be abejonės, prisidės 
prie to ir Lietuvos valstybė. 
Dekoracijos Lietuvių Kam
bariui turės būt daromos

PAKLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.

liečio. Ar ji nenustoja Ame
rikos pilietybės? — Atsaky
mas: Nenustoja.
• 4. Kuriais metais išleistas 
įstatymas, kuris nesuteikia 

pilietybės merginai ištekė
jusiai už piliečio vyro? —

Malonėkite man į šiuos 
paklausimus atsakvti per 
“Keleivį”:

1. Jeigu mergina, Lietu
vos pilietė, atvažiavusi A-

ka už Amerikos piliečio, arJneJ° galen 1922 metų 22 
ji gali būti gražinama at- rugsėjo dieną, 
gal, kaip svetimšalė?
Atsakymas: Taip, gali būti 

sugrąžinta. Bet tapus pilie
čio žmona, jai daug leng
viau gauti pilietybei popie- 
ras. Tuo tikslu ji turi išva
žiuot iš Amerikos ir paskui 
įvažiuoti iš naujo.

2. Gimusi mergaitė Ame
rikoj, parvežta penkių metų

CHICAGO, ILL

Pakėlė darbininkams 
mokestį.

Aš dirbu Western Shade 
Cloth Co. dirbutvėj. Iki šiol 
mes čia gaudavom po §50 į 
mėnesį ir sunku buvo pra
gyventi. Tą pripažino ir 
musų kompanija. Ji prane-

amžiaus į Lietuvą. Tenai ji šė, kad už tokį atlyginimą 
užaugus išteka už Lietuvos' žmogus negali pragyventi ir 
piliečio, o po tūlam laikui ji Todėl ji mokėsianti dabar
persiskiria su savo vyru. Ar 
ji nustoja Amerikos piliety
bės?— Atsakymas: Nenus
toja.

3. Gimusi mergaitė Ame
rikoj parvežta maža į Lie
tuvą. Tenai užaugus atva-

Lietuvoje, tad bus tikrai lie-.žiuoja i Ameriką kaipo A- 
tuviškos. merikos pilietė. Amerikoj

J. Virbickas, išteka už ne Amerikos pi-

po $75 į mėnesį. Mes net 
nustebom, kaip' gavome už 
praeitą mėnesį po §15, o 
nekurie po §17 primokėti. 
Mums dabar išrodo, kad 
jau grįžta geri laikai. Taigi 
ir Maikio tėvui prisiunčiu 
porą dolerių. Tegul senis 
nors šoblę nusišveičia.

James And rėkus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu
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VEDYBOS ABISINIJOJ
Ne visur vedybų ceremo- kad Ogito žmona daug 

būna vienodos. Kai
ge-

kerti- gera tik sau vienam.
resne, kaip jo trys žmonos: 
ir net geresnė už favoritę. ! Tolstojaus mokslo

__ąj, užmokėjau už tave! akmuo— meilė. Meilė kiekvienas žmogus nori tik veninio
12 karvių__ pareiškia vv-! draugams, meilė priešams; sau vienam, tai visiems to nesutinka,
ras.— Todėl manau.

0 kai rie kovoja dėl geresnės gy- 
tik veninio tvarkos, tarp savęs 

taip pat esą ne-
k'aH meilė tiems, kas tau dar ge- gera negali pakakti. Reikia vienodos nuomonės. Vieni• •) — . • * • . v . • TTe 1 *X X *1x1“ *

nijos
kur jos pasižymi savo nepa
prastumu. Pavyzdžiui, koks 
nors abisinietis Ogito guli 
greta savo kupranugario 
medžiu
laukia
gaitė. kuri tik ką baigė 

. skalbti baltinius artimiau
siame upely.

j —Kaip tave vadina, mer
gaite?—šaukia Ogito.

—Teminiuta, duktė Botas 
Aroba. O tave kaip?

—Ogito, sūnūs Tetšaro. 
O kur gyvena tavo tėvas?

—Ten. už kokusų sie
nos. Mano tėvas turi 17 vai
kų. Sudieu.

Mergaitė nueina. Ogito 
dar guli kelias valandas me
džių pavėsy, o vakare grįž
ta namo.

Praeina keliolika dienų. 
Ogito su gražiai pabalnotu

J arkliu pasirodo prie Botas- 
Aroba namų.

—Kaip sekasi Botas-
Aroba?

—Gerai. O tau kaip?
—Ir aš gyvenu gerai.
Abu vyrai viens kitam 

elegantiškai nusilenkia.
—Kaip laikosi tavo ark-

Su manim; liai. kupranugariai, tarnai, 
vaikai, žmonos?

šios klausimų ir atsaky
mų ceremonijos tęsiasi ga-

—Tegul bus pagarbintas, j Skrantus eina.
Maike! važiavo ir kitas pilietis be

—Labas, tėve! Bet kodėl tikėto, tai jis man davė ro
tu išrodai taip suvargęs? dą iššokt iš treino. kaip eis
Ar nebuvai tik belangėn pro Binghmatoną, o nuo te- na ilgai. Jaunutė Teminiuta
papuolęs nai paimt kitą freitą Į jau kokius keturis kartus 

—Kad tu, Maike, žaras ir Skrantus. Aš taip ir pada- praeina pro kalbančius vy- 
atspėjai!.. i riau. Maike. Ale kaip tik šo- rus.

—Ištikrųjų sėdėjai? kau, tuoj ir parvirtau, o, —Tai tavo duktė, Temi-
—Jes, Maike. Ir tai vis už tuo tarpu vačmonas man už niuta? — lyg pripuolamai 

jus, cicilistus. j rankos ir sako: “koman i pastebi Ogito. — Ji gražios
—O kaip tai galėjo atsi-' džėlą”.

tikti? —Ir pasodino?
—Jessa.

kūno sudėties.
Po to jis vėl grįžta namo.

Senis Bota^-Aroba supran
ta. ką teks vizitas reiškia.

Sekantį kartą Ogito jau 
veda derybas, kiek jis turės

—Buvo taip, vaike. Pe
reitos nedėlios po pietų aš _Na, o kaip jie paskui 
nuėjau pas savo frentą za-;tave paieido, tėve?
krirtijoną, ba žinojau, kad _čia. Maike. bus jau ki- , .
da turi pusę borkos gero u istorija Mat, aš girdėjau sumokėti už mergaitę. Susi
stoto ant durnai opių uzp\-.da Bostone būdamas, kad taria tokiomis sąlygomis:

-As taip ir maniau, te- kėlį bunta ieš airiy [ 
ve, kad tu buvai nuo durna-. njgą ir kaa*dabar vyskupą-
ropių truktelėjęs. _ .[davė lietuviams tenai lietu-

—Sarap, kada as kalbu’!,.,-
—Gerai, gerai, tėve, tęsk 

toliau.
—Mudviem su zakristijo

nu po burną išsitraukus už
ėjo šitokia rokunda, vaike. 
Jis sako, kad vakar vienas 
cicilistas norėjęs užrašyti 
jam savo gazietą iš Brook
lyno ir sakęs, kad Skrantuo- 
se maineriai išėję ant strei
kų ir kad generolas Bimba 
išvažiavęs maineriams va
dovauk

—Bimba nėra jogs gene
rolas. tėve. Jis yra tik komu
nistų agitatorius.

—Ai don kėr, Maike, kas 
jis nebūtų, jis vistiek yra be
dievis ir anais metais džė- 
loj sėdėjo užtai, kad poną 
Dievą išnevožijo. Taigi za
kristijonas man ir sako, ko
dėl tu nenuvažiuoji Į Skran
tus? Sako, Bimba nebuvo 
nei vaiske.nei muštrą pažįs
ta, o kitiems kamandavoja. 
O tu, sako, esi vyčių star- 
šas, buvai ant turkų vainos, 
turi zbrajų, tai tau čia kaip 
tik geras čenčius savo var
dą pakelt. Dabar, sako, apie 
tave tiktai “Keleivis” para
šo, o tada pradės rašyt ir 
“Darbininkas”, ir “Drau
gas”, ir, gali būt, da pikčeri 
įdės ant pirmutinio pusla
pio. Sako, visai musų brost- 
vininkų susaidės bus una- 
ras, kad turim tokį smart 
generolą. Taigi aš, vaike, ir 
pastanavijau važiuot. Sa
kau, reikia cicilistams nosį 
nubraukt, tai daugiau jie 
nelįs, kur maineriai’ strei
kuoja.

—Ir ištikrųjų važiavai į 
Scrantoną?

—Šiur, Maike. Atsisėdau 
į freitą ir važiuoju. Ant 
freito, matai, nereikia ti- 
įpeto pirkt, tik reikia pasi- 
vaktuot, kad nesugautų. Ale 
per misteiką man pasitropi- 

reinas, kt

savim du tarnus perduok viską galima nugalėti, o kitą skriausti. įti geriausią tvarką, tai kas
jam mano brolišką patari- meileį Įsigalėjus, pasauly! Taigi> jei žmonės, sako Paversti visus žmones 

- - - žmonių gyvenimas busiąs Tolstojus, supras gyvenimą taiP gyventi, kaip ta tvarka
geresnis, žmonės busią lai- taip kad tik kiekvienam bu- • reikalaujanti, kuomet visi 
mingesni. Tolstojus, vaduo- tų daugiau malonumo ir ne-;žmonės ĮPratS kvailai
durnasis meilės dėsniu, eina pasitenkinimo, tai gyveni- elgtis.

man iš jo se-mą ir atvesk 
šias karves.

Teminiuta nuvyksta pas 
Uoldą Jes. pasako, kad jos 
vyras palaimino dviejų šei
mų susitarimą ir prašo šešių 
veršiukų. Po to prieina Uol- 
do Jes meilužė, paminko tik 
ką papiauto veršiuko krau- 
juje pirštus ir padaro Temi- 
niutai ant kaktos kelis žen
klus. Po to ji paduoda Te- 
miniutai aštrų peilį ir pade
da užkelti ant arklio pa
plautą veršiuką. Procesija 
vyksta pas Ogitą. Pastara
sis priima karves ir paskel
bia Uoldą Jesą nauju drau
gu, kuris tampa “teisėtu 
svečiu.”

Taip Teminiuta virsta 
trijų vyrų moteris.

Tačiau trečiojo teisės šia
me šeimyniniame kvadrate 
šiek tiek siauresnės už pir
mųjų dviejų vyrų teises. Jis 
negali mušti Teminiutos, o 
gali tik skųstis “teisėtam 
meilužiui", kuris skundą 
oerduoda tikrajam vyrui. Ir 
tik vyras tokiu atveju turi 
teisę nubausti nusikaltusią 
žmoną.

Šių vedybų vaikai skaito
si vaikais pirmojo vyro.

Tai yra pąpročiai Afrikos 
žemyno daly, Abisinijoj.

taip toli, jog liepia nesiprie- mas laimingas niekuomet ne
šinti ir piktui. Nesipriešinti busiąs, 
ir piktui, reikia suprasti taip,!’ , . , . , -
kad nebūtų vartojama jėgįĮ Ka<1 gyvenimas butų lai- 
prievarta, tai yra, kad veiks- ” 
mai ir darbai nebūtų prie-

mingas, —rašo Tolstojus,— 
žmonės turi suprasti, kad 
tikrasis gyvenimas niekuo
met negali būti musų kūne, 

Prieš pat savo mirtį, t. v. bet jis gali būti musų dva
sioj. Ir ta dvasia visuose rie

šingi meilei.

tada, kada Tolstojus iš rašy
tojo buvo tapęs kaip ir mei
lės religijos skelbėju, filoso
fu, savo kūrinyje “Mylėkite nėms gera — reiškia visus 

žmones mylėti

noda, visiems lygiai ji nori 
O norėti visiems žmo-gera

Ogito savo uošviui už duk
terį duoda dvylika karvių, 
tris dubenis medaus; atski
rą dovaną uošvei.

Uošvis su busimuoju žen
tu sukerta rankomis. Po ke
lių savaičių susitarimas iš
pildomas.

Ogito atneša uošviui ir 
uošvei žadėtas dovanas. 
Karves atiduoda tik vestu
vinę dieną.

Jaunavedžio tėvui lieka 
atlikti sunkus uždavinys. 
Jis turi surasti vyrą, kuris 
pagal vietos papročius, ski
riamas jaunes moters mei-

vi kleboną, ale nežinojau 
koki.

—Ir jis tau padėjo?
—Ne. Maike, man pama- 

čijo policmanas. O buvo 
taip. Kaip mane uždarė i 
lakupą, tai aš atsiklaupęs 
pradėjau rąžančių kalbėt.
Tuo tarpu ėjo pro mano du
ris jaunas policmanas ir su
stojęs sako man lietuviškai:
“Seni, ką tu čia darai?” Aš 
net nusigandau. Sakau, mis- , 
ter, ar čia visi airišiai kal-Uuz?u- Kada ir šiuo klausimu 
ba Uetuviškai. ar tik tu vie-'Įus,įriam.a’ dinama vedv- 
nas toks mokvtas? O jis sa-’^P diena ir suruosiama iš- 
ko, nevadink mane nei mi-1 KilTrrin^a puota, 
steriu, nei airišiu, nes mano' Dviem dienom praslinkus 
vardas yra Bučinskas. Aš P2. vedybų, pas jaunave- 
klausiu jo. ar čia nėra vyčių džius ateina “meilužio ro- 
vaisko, ką galėtų man pa- te prisiėmęs vyras, kaip pir- 
mačvt iš šito trobelio išsi-
painiot. Policmanas sako,

mas svečias, čia jis sutinka
mas labai džiaugsmingai, 

o vakarekad vyčių Binghamtone nė- vaisinamas, o vakare jau- 
ra, ale via lietuviškas kuni-' na ved w išeina iš namų ir 
gas Skripka. Aš jo klausiu, ’ I>aheka savo žmoną svečiui, 
ar tas pats Skripka, ką Dit-! Pastarasis įsitaiso jauna- 
rojuje su davatkoms trube- yedžių namuose, kaip savo. 
IĮ turėjo. Jes, sako, tas pats. ’r pasižadėdamas, kad jis

vienas kitą”, kreipiasi Į jau
nuomenę, kviesdamas ją my
lėti vienas kitą.

Tas rašinys yra charakte
ringas apibudinti Tolstojaus 
meilės religijai, taigi jį čia 
daugiausia ir pacituosime, 
leisdami kalbėti pačiam Tol
stojui.

Pirmiausia Tolstojus stato 
klausimą,ka‘ip reikia gyven
ti, kad musų gyvenimas ne
būtų piktas ir vargingas, ko
kiu jis dabar daugumai žmo
nių yra, ir atsako:

“Musų gyvenimas bus sun
kus ir nepakenčiamas tol. 
kol mes gyvensim tiktai dėl

“Mylėti visus žmones kliu
dyti niekas negali; o juo 
daugiau žmogus myli, juo 
labiau jo gyvenimas darosi 
laisvesnis ir džiaugsminges-
nis.”

Tolstojaus nuomone, kūno 
patenkinti niekuomet nebu
sią galima, nors ir kažin 
kaip stengtumės, jau vien 
dėl to. kad to gero negalima 
pasiekt, be to, siekiant kū
niško gėrio, tenka kovoti su 
kitais žmonėmis. Bet sielą 
žmogui patenkinti esą daug 
lengviau, nes sielai paten
kinti esanti reikalinga tikkūno, kol ieškosime kūnišku; •*J™, molrtnnnrti” ‘ F SU nlekU0džiaugsmų ir malonumų 

Kiekvienas žmogus

Jauno Karaliaus Sapnas
Tai buvo naktis prieš jau-!mums tiek mažas, kad tik 

io karaliaus5 vainikavimą, palaikytume savo gyvybes. 
Gražiomis livrėjomis pasi- i Mes turime dirbti jiems iš
puošę pažai ėjo prie jo i’-, tisas dienas ir jie krauna 
;arnavo su didelėmis cere-!sau iš to dėžes kupinas 
monijomis: kvepiančiu ro-! aukso, o musų vaikai silpsta 
žiu vandeniu mazgojo jo ir tie meilus veideliai, ku- 
rankas ir ant jo priegalvių Į riuos bučiuojame, lieka pik- 
barstė puikias gėles. Tačiau ti ir aštrus dar be laiko. Mes 
netrukus jaunas karalius darome vyną iš vynuogių ir 
nuėjo gulti. kitų sultingų vaisių, sėjame

Ir. užmigęs, jis sapnavo grudus, o ant musų stalo 
sapną. į tuščia. Mes turime tik rete-

Jam rodėsi, jog jis stovįs žius. o ne laisvę. Mes esame 
mažame kambarėly ant au- vergai, tik laisvo žmogaus
kšto, o aplink jį ūžė ir tars 
kėjo daugybė staklių. Silp
na dienos šviesa skverbėsi 
Dro grotomis užtvertus lan
gelius ir jis pamatė joje pa
silenkusių bei audeklus au
džiančių audėjų figūras. 
Murzini, ligotos išvaizdos 
vaikai slankiojo aukštais 
skersbalkiais — kai šaudy
klės trenkdavo pro metme
nis, jie keldavo sunkias ba
lanas, o kai sustodavo, leis
davo jas žemyn ir spausda- 
zo siulus. Jų veidai buvo su
lesė ję iš bado, o plonos ran
kytės drebėjo. Sunykusios 
moteriškės sėdėjo prie vie
no stalo ir siuvo.

Jaunas karalius priėjo 
prie vieno audėjo ir ėmė

vardas mums duotas.
—Ar taip su jumis visais 

esti?

ne-
. i reikia kovoti. Priešingai, my- 

noH lėdamas dar labiau susiarti
ni su žmonėmis. Ir juo dau
giau žmogus myli, juo dau
giau jis tampa laisvas ir lai
mingas ir tokiais daro kitus 
žmones.

Laimingą gyvenimą su
kurti galį patys žmonės.

“Tai štai, mieli broliai,— 
kreipiasi Tolstojus į jaunas 
sielas,—ką aš jums norėjau 
pasakyt, ir pamokyti to, ko 
mokė visi šventieji ir išmin
tingieji, ko mokė Kristus ir 
visi išmintingieji pasaulio. 
Nelaimingą gyvenimą suku
riam mes patys. Ta jėga, ku
ri leido mus gyventi, kurią 
mes vadiname Dievu, leido 
mus gyventi ne tam, kad mes 
kentėtum, bet tam, kad mes 
butume laimingi, kad mes

—Taip, su visais, 
audėjas: — kaip su jaunais, 
taip su senais; kaip su mo
terimis. taip su vyrais; kaip

i pamėgtame patį gėri, kurio
Tikmes visi taip trokštam, 

reikia suprasti gyvenimo
tikslą".

-Man rodos, kad tau pa- tai>* J?at -vra Seįmįninkas.
žktamas tėve? ,pne durų pastato įetp Tokiu . _ ..z£.umc.s, leve. -budu j kgta naujos vedy_ j i jį žiūrėti. Pastebėjęs jį au-

—Jes, Maike, Sknpka y- bos. ‘ ---- - - - --------___ Meilužis” skaitosi tei-
ra mano senas f rentas. As sėtu vyru. Jaunoji nuotaka 
jį da Žemaitijoj pažinojau. turi juo rūpintis taip, kaip 
Kaip aš Šiauliuose agurkus paVo tikruoju vyru. O jis, 
vogdavau, tai pas ji nueida- reikalui esant, gali ją ir mu- 
vau į spaviedn;. Ale apie tai štL Vienu atžvilgiu, “meilu- 
aš tau papasakosiu kitą sy- gjo” teisės yra net platesnės 
kį, Maike, ba čia bus labai teisėto vyro teises. Kol 
ilga ir graži istorija. Dabar stovi prie durų jo ietis, tik
as nuo treino pavargęs, tai rasis vyras negali grįžti na

mo. Jis grįžta tik tada, ka-
pasimaty- da įetis pašalinama.

I Būna kaliais net taip, kad
■ ----- -------------------- vyras klausia žmoną, kodėl

Bostono miesto iždinin- ji kreipia maža dėmesio sa
kas Dolan gavo pasiskolinti vo “meilužiui”. Vyras kalti- 
iš New Yorko Chemical Na- na ją, kad ji naktimis vaik- 
tional Banko $2,000,000 ščioja pas trečią vyrą.—kaž 
miesto reikalams. Bostono kokį Uoldą Jes. Timiniuta 
bankai irgi siūlė paskolą, tvirtina, kad tai netiesa. Bet 
bet jie norėjo didesnio nuo- vyras laikosi savo nuomo- 
šimčio. New Yorko bankas nės. Jis remiasi paties Uol- 
paskolino už 3.45. do Jeso, kuris pareiškęs,

noriu pasilsėt.
—Gerai, tėve,

sim kitą sykį.

Kas iš to, jei ir geriausiai 
tvarkai įgyvendint reikia ko
voti, pei’sekioti žmones, net 
užmušinėti ir t.t. Vadinas,ge
resnė tvarka norima įvesti 
prievarta, jėga-o bekovojant 
dėl geresnės tvarkos, žmo
nės pirmiau tapsią blogesni 
negu prieš tos geros tvarkos 
įgyvendinimą.

Tolstojus nori iš žmonių 
padalyti angelus, ir laimin
gesni, geresnį gyvenimą kur
ti atskirų žmonių širdyse ir 
sielose.

Aiškus daiktas, jei žmonės 
butų angelai, o ne žmonės, 
tai ne tik geresnės, bet ir jo
kios tvarkos nereikėtų. Bent 
teoretiškai toks Tolstojaus i- 
dealas yra gana gražus. Bet 
žiūrėkime, ką Tolstojus kal
ba toliau.

Tolstojus griežtai tvirtina, 
kad visas gyvenimo piktas 
gimstąs musų širdyse. Tai
gi, norint pašalinti iš gyveni
mo piktą, reikia turėti širdį 
meilės pilną. Ir tik tuo keliu 
einant galima esą atnaujinti 
pasauli ir atnešti žmonijai 
laimę, užgesint laimės ilgesį.

Gėris žmonėms esąs duo
tas nuo amžių, tik žmonės jo 
nesupratę ir neieškoję. Da
bar atėjęs jau laikas, kuo
met negalima esą gėrio ne
ieškoti todėl, kad dabar gy
venimo kančios tapusios vi
sai nepakenčiamos. Išsigel
bėjimas esąs tik vienas: išto
bulinti savo širdį.

Tolstojus sako, kad gėrio 
ieškoti turį tuo pačiu keliu, 
kaip valdantieji, taip ir val
domieji, kaip turtingi, taip 
ir vargdieniai.

Kaip augąs žmogus, taip 
auganti ir žmonija. Meilės 
pažinimas augąs taip pat. 
Dabar visiems esą aišku, kad 
žmoniją galinti išganyt tik
tai meilė. Dabartinis amžius 
esąs paskutinis krūptelėji
mas mirštančio pikto gyve-
nimo.

Dabar jau esą aišku, kad 
kova, prievarta ir jėga esan
čios viena beprotybė ir ap-

Jei gyvenimas blogas, jei ?au^: Vienintelis ir leng- 
^įįame daug skurdo, daug ne-ĮviaĮlsias ,s to VJSO P^to įssi- 

in m,™'• 'teisybės ir piktybių, tai, anot gelbėjimas — žmonių meilė.su vaikais, taip su 
~iais. Pirkliai duoda mum., ~
darbą ir mes esame priver^lT^jaug, kalti_yra patys 
ti ji dirbti, bet kokiose są zmones- Todel J,s lr sako:.

♦ėjas piktai suriko:
—Ko tu čia žiuri? Gal esi 

koks šnipai musų pono?
—Kas gi jūsų ponas? — 

paklausė jaunas karalius.
—Musų ponas?! —sušu

ko nustebęs audėjas. —Aiš
ku, jis toks pat, kaip ir aš. 
Bet jis dėvi puikius rubus, o 
aš skarmalus; aš turiu ba
dą kęsti, o jis visa ko perte
kęs.

Tačiau šalis juk laisva,

Mylėti reikia iš meilės. Ir 
jei tik žmonės suprasiu tą

lygose.Kunigas liepia mums “Mes skundžiamės, kad au^ą meilę, tai jie suprasią 
kalbėti rožančių ir nesiru- gyvenimas sunkus, kad jis ir zm°nijos gyvenimo tikslą, 
pinti savo prispaudikais. j blogai sutvarkytas, bet ne- ° gyvenimas busiąs dziaugs- 
tuo tarpu kai per musų var- pamanom apie tai, kad ne mi^a^ . .
go nualintas eiles slenka ai- musų gyvenimas blogai su-į Tolstojus siūlo bent pame- 
kanom akim neturtas, o jo į- tvarkytas, bet mes ne taip ginti gyventi remiantis mei- 
durmu seka išpurpusiu vei-‘ gyvename, kaip reikia. Tai ‘es dėsniu. Mylėti nedrau- 
du nuodėmė. Sielvartas pri-'yra lygu, jei girtuoklis pra- gus.'.,. nusikaltėlius,
žadina mus rytą ir gėda gu- ‘dėtų skųstis, kad jis pasigė- jnyleti visus zmones be skir
ia su mumis naktį. Bet kam rė tik dėl to, kad įsteigta tumo. Ir, sako jis, kiek laiko 
tai tau? Tu nesi iš musų daug traktierių ir smuklių, o ^p pagyvenus žiūrėti, ar 
tarpo. Tavo veidas laimin jis nesupranta, kad daug ^y'eP.irna^ Pa?e,eJ°. ar Pa~ 
gas. ’ traktierių ir smuklių įsikūrė ^*°ęejo- Taip gyvenę, sako,

Pykdamas, darbininkas tik dėl to, kad daug yra gir- yc ayej° jausite sieloj pasi- 
nusisiuko atgal ir paleido tuoklių”. ”, džiaugsmą,
skersai stakles šaudyklę, iri Esą gyvenimas žmonėms 1 a<ia busią aišku, kad meile 
tą valandėle jaunas karalius duotas dėl gėrio, kad žmo- nėra tusti žodžiai, bet svar- 
pastebėjo, jog ji buvo apvy- nės, juo naudodamiesi butu dalykas, svarbiausias iš 
niota auksiniu' siulu. Pa- laimingi. uogaus uždavinių. _
gautas didelio smalsumo, jis) Tik žmonės vieni kitų tari ,Tai įok’os pagrindines 
paklausė audėją: ne nekęsti, bet mylėti. Gyve- mrotys To.stojaus meiles re-

—Kam tu audi šitą au- nimas tada visiems laimin- "S1!08-
dėklą? gas busiąs.

šitas audeklas bus jau-! Tolstojus visai netiki tuo, JAPONAI AREŠTAVO 
RUSŲ VALDININKĄ.
Iš Cbarbino pranešama,

—tarė jaunas karalius, — ir nojo karaliaus vainikavimo kad pakeitus visuomenės 
kiekvienas žmogus never-! iškilmėms. Bet kam tau tat tvarką, gyvenimas butų lai-
gas... (rupi? ' mingesnis. “Netikėkite mie- kad japonai suėmė Kinijos

—Kare, —atsakė audė-į Suriko jaunas karalius ir Ii broliai, netikėkite,—sau- Rytų Gelžkelio stoties I- 
jas,—stipresnis nugali silp- pabudo... Ir kas? Jis buvo kia Tolstojus— jeigu jums mienpo rusų valdininką, kil
nesni, o taikos metu turtin- savo gražiam kambary, sa- kas sakys, kad gyvenimas ris trukdęs japonų kariume- 
gesnis nugali neturtingą vo gražiai išpuoštoj lovoj, o nuo vienokios arba kitokios nės judėjimą tuo gelžkeliu. 
vargšą. Paprastai mes pri- pro langą padangėj švietė visuomenės tvsfrkos gali būti Maskva pareikalavo, kad 
valome dirbti dėl pragyve- pilnatis mėnulis... geresnis arba blogesnis.”Jis japonai jį tuojaus paliuo-
nimo, o algas jie duoda Oscar Wilde. sako, kad ir tie žmonės, ku- suotų.
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Lietuv. Kunigai No- Baisus Skandalas 
r ė jo Nuverst Smeto- Popiežiaus Mokykloj 

nos Valdžią. Papiovė vaiką, kuris išdavė 
kunigų ištvirkimą.

“N. Gadynė” paduoda ši
tokią žinią:

Vokiečių bedievių laik-
Kauno žinia, kad Lietuvos Sš£iaį>?.kelb‘lv -,kaį ■!*?**• 
t , , ziaus Pijaus XI įkurtoj ber-zvalgjba ukrete katalikų niuk mJokykloj Ryme kilo 
centrus Kaune, Manjampo- skan^,„ą J Rpmiukas De^‘ei^uoSi^e^Te5’ Pasfckun“^ 
tavo eilę politiniame gyve- traciil- k.vl qopnime dalyvaujančių kunigų, įiarelii‘lenda prie io su nur- 
in tarno ir Ranirdo cidrein lenaa pi ie jo su pur

vinom lytinio susinėsimo i 
propozicijom.

Už kelių dienų vaikinas

Daug “dūšių ganytojų” 
žvalgyba suėmė ir uždarė 

už grotų.
“Naujienos” paduoda is

.. -I: •.

jų tarpe ir kun. Rankelę, 
Šiaulį ir Adomaiti.

Jie rengę sukilimą ir no
rėję nuversti Smetonos ir

MįaggMĮHHI
■

■

•>

£

iįį&i
;3įŠ-’

su

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

čia parodyta, kaip Anglijoj Cambridge uriiversiteto studentai eina lenktynių valtimis
pUveiJH, ^,Iieiono^ u dingo. Pasirodė, kad jį pa-| Oxfordo studentais. Cambridge'ieciai (kairėje) laimėjo tas lenktynes jau aštuntu kartu, lubelio diktatūrą. Anot piovė Tuomet iau skanda.Į------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Rabinų “Žygis 
Rygoje.

I
VEAL-
LOAF

GARDI

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČLAI

žvalgybos viršininkų, suki
limą finansavo Katalikų 
Akcijos Centras, kurio va
dai buvo areštuoti ir paso
dinti į kalėjimą da pereitą 
rudeni. Jie ir tuomet varę 
agitaciją tarp gyventojų ir 
kurstę žmones sukilti ir nu
versti Smetonos diktatūrą. 

Kadangi valdžia patyrė,

piovė. Tuomet jau skanda
lą nepasisekė nuglostyti. 
Pradėta tyrinėjimas. Pasi-|

EsseM
Specialybė

S LATVIJA [VEDA JAVŲ tų pardavėjas Long. Jis va- 
MONOPOLį žiavo iš Suprerior į Ash- 

landą, Wis., ir toj kelionėjelooė, kad mokykloj plačiai i uyyujv. i Latvių vyriausybė yra nu , .
praktikuota homosekualiz- . . . tarusi ivesti iavu monopoli buvo užpultas. Plėšikai ap-mas—tai yra, susinėsimas I Šiomis dienomis Rygoje J5”į tvnm” P?au vertė auotmobilių ir, atė-
vyru su vyrais. Kunigai įvyko Latvijos rabinų šuva-1 : į mę §4,000 vertės auksinių
tvirkino jaunuolius. Dakta- ziavimąs. Rabinai nutarė g? engtas ir bu. le^ nuvažiavo sau.
rų pravesta egzaminacija griežtai reikalauti iš savo dekreto .tvarka Įrtatj
parodo. kad 32 mokiniai | “avelių”, kad jos “gerbtų nuostatals rue,us’ k'lerugius,

čius, miežius ir jų miltus ga-. —' buvo atsidavę kunigams. J šabą”. Rabinai organizavo j ^_us.’ £ .Jų TfUlllDOS ŽlIlioS-
jog Rygoje irgi varoma iežiaus faikrašfis “Os- “šabo sargus”, kurie turi vy-”“ ’P2}1'S-UZS1“1U IfUM‘»WS IaU1U3-
va?Salta?i?kreipė”i*rvatore Romano” gina ku- kinti suvažiavimo nutari- ®jį^tain pa?reguliuos viePereitą sąvaitę Brazilijoj 
valdy tei ji kreipės t La - njgą ir kad mą. Kadangi Rygos žydai ^ataįp p^W'luos 'le'buv0 sunaikinu 317,458

J1 “jo nervai esą suirę”, be- pirkliai prekiauja ir šešta- 1 <_-T.-_x_--2._- ! maišai kavos Tš viso šiais
tarnaujant dievui. dieniais, tai “šabo sargai’

Apie šį skandalą fašistinė nutarė aplankyti visas ati- , pkonominhi šiuospauda nerašo. Mat, popie- parytas krautuves ir parei-,, ’ ®« rf kuriame
- su Mbssolini. dabarĮkalauti, kad jos butų užda-;^JSSSS^on^ito

viją reikalaudama, kad ji 
imtųsi žinksnių prieš lietu 
vius gyvenančius jos ribose.

“BEGYDYDAMAS” MER
GINĄ, INDIJONAS JĄ 

IŠŽAGINO.
Mayfieldo miestely, Penn- 

sylvanijoj, nesenai apsigy
veno apie 40 metų amžiaus 
indijonas. Apsivilkęs savo 
“tautiškom” drapanom ir

zius
draugai.

Žemės ūkio ministerijoj, i majšai kavos. Iš viso šiais 
sąrvšv su monopolio įvedi-1 Į^e5ais sudeginta jau 4,749,- 

- - - - - maisų. Kava naikinama
dėlto, kad palaikius jos kai
nas.

l^08- (projekto technikinė pusė
‘Sargų” delegacija pra- -Tarp kitko, pasitarime Lat- 

dėjo vaikščioti Rygos gat- ’ vijos centralinės žemės u- 
vėmis ir tvarkyti “bedie- 'kio draugijos pirmininkas 
vius”. Kai kur sargai buvo Blumbergas reikalavo, kad 
“išprašyti” iš krautuvių, butų atsisakyta nuo preky 
kai kur su jais kalbėtasi, bet bos sutarties su Lietuva, is 

turi pirkti
Iiaiii autuiiiuuinuje pu visą Tš tnDid*lė SUS? kasmet 10,000 tonų javų.
apielinke “evdvdama*” skaičius padidėjo. Is to nnkusl gatvėje stebėjo vi- Blumbergas tai motvvavo
žmones Vietoj vaistų jis 5lur,° sporte daroma įsva-hUramžių vaizdą: barzduo- tuo, kid jau ateinančiais
zniuiie&. vietoj vaistų, Jį* da kad pasaulinis ekonomi-L— « 1------ ~~ —v;—„ 7 • T . .

visokias žoles ”• *■*- - -

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

PASAULINIS EKONO
MINIS KRIZIS TEBESI

TĘSIA.
Paskutiniai tarptautinio

.... ,, , darbo biuro daviniai rodo,
apsikaisęs paukščių plun >- k beveik visur per pasku-inej viena žvdu krautuvė ne- kurios Tjitviia 
nomis, jisai važinėjosi se- .. . t b^dar- - A - i- • • • kunos Latvijanam automobiliuje po visą tmius tns meneslus beaar luv.sidare Didele mm,a sus,- mono

Pasirodo, kad užlaikymui 
tokio orlaivio kaip “Los An
gele” Amerikos valdžia iš
leidžia per metus $270,000. 
Todel Senato komisija pa 
taria

PAJIEŠKOJIMAL
tumaus ta orlaivi iš’ JULIONA KURAUSKAITĖ-Bar- lUUJdub Lą Ulldlvj lo vidienė, paeina iš Žagarės miestelio, 

laivyno prašalint. Kur jį dėt, Kauno gub., pajieškau mano primi- 
komisija nenurodo. x nh» Amerikoje. Prašau atsišaukti nes

labai norėčiau susirašyt, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonės pra

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po
adresu:

498 E. 7»k SU S*. “

vartojo visokia* žoles ir '*r» ----- ekonomi- tus, ilgaskvernius rabinus metais Latvija galės išsiver-
burtus. Bet “begydydamas” n.ls k?Z1, ?ar V-1S ,t«l!eslt«-1 kovojusius su žydų “bedie- sti be užsienių javų ir dėl
vieną merginą Fell miestely ?a ka.d ne.ra Jok}'l Pa' vybe”. Pagaliau įsimaišė to priverstinis javų jveži-
jis ėmė jąTr išžagino. Api'c Į^TiirtM^mi^todiTOi ir Par«!ka‘av0 »» « Lietuvos hutų apara
tai buvo pranešta policijai ?u' lš“įisPjkl"^
ir konstebehs Bursevicius jį kfl;n ca,isio T d ’• T • sesia5?e?iais Jie ne
suėmė Bet atvestas nas tai- v.° n??.zl.aH’ 1 Q’ uri teises nešioti pasus. Po-

Anglijoj ir Vokietijoj per licija> sužinojusi, kad tai

nis krizis dar vis

PLĖŠIMAI
kos teisėją, piktadaris išnė- 2,“knHnius " mėnes^usll-?^3’ suzmoju®1’. . .Kaa Lai Minneapolis, Minn. — 7 rė per užpakalines duris ir P di(g? bedarbių įkg’^t^Sė’neardyti plė2kai įpuolė North-
pabeg0- ’ skaičius, nors dėl praside- KįJT tvarito?^ West?J? N’“?1131. Banką,

suguldė ant žemės 24 tar-KROATAI REIKALAUJA kančių sezoninių darbų per. smae-offo*e “šabo „automs ir fiO klientu naAUTONOMiJOS. HaeSkkSe™^sargai" smerkiL -laužan-“obė' S^ pinigait
demone S Ulrb®« L™. ?l^,<>00 bonais ir pabėgo
aemoikrcacija uz ivroaujos . viena miliiona *elkia Juos lr saukia die- Be to da čia buvo užpulti
autonomiją. Nežiūrint visų . J .p I vobaimincrus” žydus boiko- ir aninlėšti du viešbučiai I*
Doliciios Dastaneu ir eausin- Prancūzijoj yra vienas imli- . „ y . aP1PiebU V”® .. ; .policijos pasiangų ir gau.m j» j v darbiu ir nu- uotl ^gamas’. vieno pagrobta $320, iš ki-gų areštų, didžiules minios jonas pilnų oenarDių ir pu- ® . . „ . ? ixkpa..~tvti
*ureneė demonstracija* di- sė milijono tik dalj laike Beveik visi Rygos žydai t? jr įskraurtvtisurengė nemon. tracija^n._ r|jrban?iij darbininky To- yra pasipiktinę fanatikų ei- «ams kisemai.

sve-
džiosiose gatvėse ir-------- - . .
nepaprastai karštų ovacijų klos blogos padėties dar ne-jgesiu 
buvusios kroatų liaud. par- buvo prancūzų ekonominėj 
tijos vadui, dr. Mačekui. E istorijoj.
to spėjama, kad Pietųsla-

Superior, Wis.— Čia bu
vo apiplėštas auksinių daik-

• pradėta kalbė-.neštl MRS JULIA barvidienė
ti, kad uždrausta komunis- I 
tų karinė organizacija 
“Raudonas Frontas” ėmė 
veikt slapta. Vidaus reikalų 
ministeris Groener įsakė 
policijai surasti “raudon- 
frončių” susirinkimus ir a- 
reštuoti juos.

426 Chestnut St. Rear,
New Britain, Conn.

Ignacas ir Juozapas LENKUS, pir
miau gyveno Scranton, Pa. Jau bus 
10 metų, kaip nesusirašome; jie pa
tys lai atsišaukia, arba kurie žinote 
kur jie randas meldžiu pranešti, nes 
yra labai svarbus riekalas iš Lietu
vos. (17)

ADOMAS KANTAUTAS 
8173 W.Lafayette avė. Detroit, Mich

Kongreso komisija savo 
raporte patari paskirti A- 
merikos karo laivynui šiais 
metais $326,340,000. Tai 
yra $15,336,000 mažiau, ne
gu Hooveris rekomendavo. 
Militaristai nusigandę, kad 
tai susilpnins laivyną.

LAURINČIKAS Antanas ir Juo
zas mano broliai, paeina iš Panevė
žio apsk., Raguvos vaisė., Nausėdės 
kaimo. Amerikon atvyko apie 22 me
tai atgal. Girdėjau kad Juozas buvo 
pasaulinėje karėje, o Antanas 193ft 
m. gyveno 17 Townley st., Hartford, 
Conn. Prašau pačių atsišaukt arba 
kurie žino kur jie randasi, malonė
kit pranešti, už ką busiu dideliai dė
kingas (17)

KAZIMIERAS LAURINČIKAS 
Patrick, Sask., Canada

z CLEMENTON, N. J.
POPIERUOJU KAM

BARIUS.
Sugrįžau į savo seną užsiėmimą. 

Aš pagrąžinsiu kiekvienam namą 
daug prieinamiau ir geriau negu koks 
nors svetimtautis. Reikale pasišaukit 
mane. (19)

JOS NAVICKAS
179 Berlin Road. Clementon, N. J. 

Tel. Laurel Springs 1396

PARSIDUODA SIUVAMA 
MAŠINA

Geram stovi, Galima matyt prieš 
piet ir vakarais nuo 8 iki 10. (17)

L DANIELSON, 
l*/2 Endicott SU Bastos, Ma

FLORIDOJE MAŽA FARMA 
PARSIDUODA, netoli Jacksonville. 
Specialiai pigi kaina, lengvos išlygos. 
Galima daryt puikų pragyvenimą su 
mažai pinigų. Klauskite informaci
jų. (18)

JNO J. AHERN
Bisbee BMg., Jacksonville, FU.

Tūlas laikas atgal pra
puolė Harvardo universite
to studentas Jonės. Dabar 
jo lavonas rasta vandens iš
plautas ties Providence, R. 
I.

PARDUODU ARBA MAINYČIAU 
Lietuvoje ant ūkės arba name mies
te Bungalo namą ir dviejų karų ga- 
raddžių; namas apšildomas karštu 
vandeniu, yra gražioje apielinkėje, 
netoli gatvekarių, prie parko ir dvie
jų mokyklų. Klauskite (19)

K. POŠKA
7200 So. Wood St.. Ckieage, IU. 

Telefonas: Republic 8114

KUN. PETRAIKIS, malonės atsi
saukt, nes turiu labai svarbų reika
lą; kurie žino kur jis randasi, teiki
tės pranešti jo adresą. (17)

FRANAS TRILIKONIS 
53 Bruce St., Lawrence, Mass

UŽ KĄ AREŠTUOTI 
KLAIPĖDOS KOMUNIS- 

TAI.
Iš Klaipėdos krašto ko

mendantūros praneša, kad

Ar tu tikėsi, 
šie lininiai 
nėra trinti?

Stebėtina! ' 
aš toriu ban

dyt tų muilų.
karį jus 
vartojate
r

MANDŽURIJOJ VĖL 
SIAUČIA KARAS.

Žiniomis iš Mukdeno, su 
niu laiku vakarinėj" Pietų- kilimas Mandžurijoj prieš
slavijoj plačiai skleidžiami naujos nepriklausomos vai- buvo gauta žinių, jog sąry- 
atsišaukimai, kuriuose pa- stybės vyriausybę plečiasi, -y su seimelio paleidimu, iš 
reiškiama, kad kroatams ar- Sukilimas iš pietinės krašte komunistų partijos centro 
tinasi kryžius ir kad kroatų dalies persimetė ir į šiau- duota vietos komunistams, 
išvadavimas iš vergijos yra rės rytus. Radio žiniomis esantiems darbininkų parti- 
arti. ? tūkstančiai Mandžurijoj gy- os eilėse, nurodymų išplė-

— -------z venusių korėjiečių ir rusų e- J toti plačią priešvalstybinę
KAIP “DŽENTELMA- migrantų- pabėgo į. Korėją įgitaciią darbininkų tarpe.

NAS” NUTEISĖ “DŽEN- Japonų žiniomis, prie suki-Į Tam tikslui pasiųsta propa- 
TELMANĄ” PAKARTI, lėlių prisijungusios grupė* I gandinęs literatūros. Tokiai 
Bridgeport, Conn.— Pe- komunistų. Kiniečiaj buvo Į priešvalsytbinei agitacijai 

reitą sąvaitę čia buvo pa- paėmę j šiaurės vakarus keliui užkirsti, komendanto 
smerktas miriop Joseph nuo dabartinės Mandžuri-1 sakymu politinė policija 
Journey,“Black Rock vieš- jos sostinės čangčuno esan-1 kovo 24 d. anksti rytą pa- 
bučio savininkas, kuris 10 tį miestą Nunganą. Pc I larė kratas namuose ir su 
dieną kovo užmušė tūlą smarkios kovos japonų ka- laikė 8 asmenis: Neumann
Franką Budą. Užmuštasai riuomenė kiniečius iš te Wily, Jesper Wilhelm, Kai- skaistus kaip nauji. Pamanyk, 
ir užmušėjas—abudu veng- miesto ir jo apylinkių išva-Į .vies ’ Mortin, Rosler Franz, nffinn^pS£h. 
rų tautos žmonės. Kadangi rė. Pranešama, kad Japoni- Į Pipirs Johann, Monien A- daugiau
Connecticut valstijoj pa- ja remia dabartinės Man-1 dolf, Szardening Hans ir Tirštos, saugios putos 
smerktuosius miriop prasi- džurijos vyriausybę ne tik Suhrau Hermann. Ištardy- Jus stebėsitės, taipgi, jus 
kaltelius karia ant kartuvių, kariuomenę, bet žada su-1" ' ' - -- —~
tai ir Journey bus pakartas, teikti ir didesnę paskolą
Korimo diena paskirta 20 ---------------
iepos. ŽEMES DREBĖJIMAS SU

Kada teismas paskelbė NAIKINO SALĄ KASPI- 
sprendimą, Journey atsisu-! JOS JUROJ,
ko į teisėją ir tarė: “Labai Iš Maskvos pranešama.

vijos karaliaus pastangos 
sueiti į kompromisą sb kro-x 
atais nepasisekė. Paskuti-

Nuostabu matyti 
taip ,skaisčius 

drabužius

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

K, A. Paviloniui. — Su
naudoto rankršačio grąžinti 
negalime.

Andriui Stušičiui. —Mai
kio tėvas taria tamstai savo 

i generolišką ačių už laišką 
ir už pinigus.

į Martinui Sernolui.—Ačiū 
Į už laišką ir prenumeratą, 
j Gal draugas pakalbintumet 
Įir savo kaimynus užsirašyti 
i “Keleivį”?
i A. Bačėnui.— Ačiū už 

“Iš SLA. istori-

LAPINSKAS ALEKSANDRA ma
lonės greitai atsišaukti; mirė Juozas 
Bastis, yra labai svarbus reikalas. 
Kurie žinote kur jis randasi prašau 
pranešti, už tai busiu dideliai dėkin
ga. (18)

MARCELĖ LAPINSKIENĖ
2000 So. Halsted st. Chicago, III.

Aš Vladas Rusteika, sūnūs Franci- 
ško Rusteikos, pajieškau dėdės Po
vilo Rusteikos, Kauno gub., Raseinių 
apsk., Tauragės vaisė., šakėnų kai
mo, apie 30 metų kaip Amerikoje 
Prašau mielas dėde, jegiu da esi gy
vas, atsišaukti, nes norėčiau susi

rašyt. Kuris pirmas praneš kur jis 
vra gaus $5.00 dovanų. (18)

VLADAS RUSTEIKA
1102 W. Grand Avė. Duquesne, Pa.

FARMA PARSIDUODA 
Namas 7 kambarių, elektrikos švie

sa, barnė gera, vištinės dėl 600 viš
tų, 2 karų garadžius ir seleris, priė 
gero kelio ant skvero, aplinkui eže
rai, pusė mailės nuo Silver Lake, ki
tas ežeras arti. Gera vieta dėl Ge- 
solino Steišino, mailė nuo dypo; abu 
keliai šteito 22 akeriai geros žemės. 
Parsiduoda už $4.600. (17)

W. BURKE
208 Front St.. Exeter, N. H.

APSIVEDIMAI.

NEMAČIAU taip skaisčių bal | straipsni
tini,! ir jūsų spalvuoti daiktai tečiaus laikraštin jo

nertejom, nes SLA. rinkimai 
jau baigiasi ir diskusijos 
tuo klausimu užsidaro.

Novrjgrodskiui.— Del S.
ti, visi sulaikytieji po 8-12 mat*t tokių putų kaip Rinso- smeto- l ą konstitucijos kreipki- 
zalandų buvo paleisti, tik puoduks už puoduką, už įengvosva-1 tęs į SLA. centrą arba į 
Monien, Szardening ir Suh- papurusia muilus. Nereik mink. “Tėvvnės” redakciją. Mes 

' jos neturime.

stebėtinas! 
su papras-

niekal ne-

•au tuo tarpu palikti polici• • • f-k v A o A US VII9(A7> putus |los priežiūroj. Pažymėtina, —sutaupo trynimą. Drabužiai 
<ad paskutiniai trys asme- i,siau 

, .. . -. . . Tys jau, po kelis kartus bu-
aciu . Paskui jis paaiškino, kad Kaspijos juroj, į pietus vo, komendanto nularimu, 
jog jis padėkojęs teisėjui nuo Baku, žemės drebėji- administratyviai baudžia- 
dėl to, kad “teisėjas yra mas pereitą sąvaitę sunaiki-1 mi.
džentelmanas ir aš esu nęs nedidelę salą. Penki
džentehnanas”. Reiškia, žmonės buvę užmušti ir 181 Kanadoj norima įvesti

nuteisė sužeista. Sužeistuosius lai-l 53.00 mokestį tiems, kuriej milijonai vartoja rinso 
turi namie radio imtuvus. |

“džentelmanas”
“džentelmaną” pakarti. vas išvežęs krantan.

Tos tirštos putos ištraukia purvus 
laiko

Puikus skalbtuve, taipgi.
jai 40 garsiųjų __________
skalbtuvų visad i 
rekomenduoja / 
jį. Puikus ma- 1 
zgojimui dišių. ■*
Gaukit DIDELI
pakečį.

Išdirbė-

i / &

i<Žluktui;Sluribtuvėj^Jr> dišėms

Sunui iš Hamiltono, Ont.
—Del vietos stokos negalė
jome tamstos koresponden
ciją tuojaus įdėti, o dabar 

i jau dalykas paseno, tode 
{geriau bus visai nedėjus.

Toronto Našlaitei.—Apie
{tokius gaivalus neverta laik- 

Jrašty rašyt.

Pajieškau ąpsivedimui merginos ar 
našlės nuo 25 iki 35 metų, kad butų 
atvažiavusi iš Lietuvos. Aš esu Ame
rikos pilietis, 41 metų, amatninkas, 
gerai atrodau, nevartoju svaigalų nė 
tabako. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą, kurį užtikrinu grąžint.! 18)

JOHN WILSON
910 W. 32 Place, Chicago, III

PARSIDUODA UK£
Su budinkais, 40 akerių žemės, ar

ti miesto, yra gražių riešutinių me
džių: ūkės vertė $6000, parduodu už 
$3,400. {mokėt reikia tik $2000. Aš 
esu laikrodininkas, plačiau paaiškin
siu laišku. (17.)

JOS ŽILĖ
P. O. Box 21. Foley, Alabama.

PAJIEŠKAU LIETUVIO VYRO. 
kurs mylėtų dirbt ant farmos už už
laikymą. Galės būt žiemą ir vasara.

JOHN PUSLĖNAS
R. 6, Box 100, Traverse City. Mich.

Gerai patyręs ūkininkas pajieškau 
darbo ant farmos. Moku arti, sėti ir 
bile kokį darbą ant ūkės. Kam rei
kalingas tekis žmogus parašykit.

CHRISTOPHER BRODICK 
4 Wabb Park So. Boston, Mass.

JIEŠKAU DARBO ANT 
FARMŲ.

Moku gerai farmų darbą, galiu pa
taisyt senus namus, moku pentyt ir 
cementuoti. Eus našlys 47 metų, ne
geriu ir nerūkau. Bučiau labai nau-1 
dingas našlei moteriai arba geram 
gaspadoriui. Reikalui esant klauski
te; (17

JOE ZDANOVA 1
208 W. Main St., Westville, 111.

South Ashland 
GriU Inn

Joe Martin-Martosevičim 
Lietuvis savininkas

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokvklos Rašyk antraiu: 
G. LEVESKIS, 1336 W. 12tksU 

Los Angeles, Calif.



3o>taa Puslapis KECEtVIS, $0. BOSTON No. 17, Balandžio 27, 1932

Kanados Lietuviai Skaitytojų Balsai.
WINNIPEG. MAN. 

KANADA
Fašistai su komunistais 

susipiovė.

Chicago, 111. — Gerbia-
įkad draugijos pirmininkas Redakcija. Štai aš čia 
! pasiūlė pravesti toki nuta- prisiunčiu vyčių generolui 1 
rimą. kad atvykstantiems iš rubli ant batų ir čvertką ant

ku draugai 
darbininkai 
laikraščius remti.

t kiauliena nesveika žmogui val
gyt. o šviežias pienas gert, tai 

> sveikiausias daiktas. O aš sa
kau. kad šviežias pienas, tai

ir visi susipratę Į tikra džiova žmogui, čia, Black “O. S. S." arba SfiubinėIškilmė.- . ir žmegne. Labai įdomi ir parno-
turėtu šituos du Creek. Wis., mes esam penki • Vieno akt® farsas. labai juokingas kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip'. , . »r geras perstatymui. Kaina -- - - - ...lietuviai ant vienos farmos. ir

T. Tamavičia.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

ĮSe.

kitų draugijų atstovams bu- 
_ . tu leista kalbėti laike susi-
Praeitų metų pavasari pa- rjnkjmo tik draugijos nau- 

sklydo gandai lietuvių tar- dai; nori ne šios
pe, kad susitvėrusi kokia draugijos naudai, galės kal
tei nauja draugija, kuri va- bėti tik susirinkimui pasi- 
dinasi “Kultūra". Jai isis- baigus.
teigus, iš tuomet turimu ; “
faktų, “Keleivyje” buvo ra-!. Dėlto bolševikų lyderiai 
syta, kad šioji d-ja yra fa- !r pasiuto. Mat, yra taip, 
šistinė. Ir tikrai neapsirikta.' kad bolševikai, kurie pri- 
Šiandien mes, demokrati- įklauso prie šios dr-jos, pri- 
nio nusistatymo žmonės, tų klauso dar ir prie kitų poli- 
faktu turime daugiau, ir jei • tiniu draugijų, ir pasivadinę 
šioji d-ja nerodys palinki- tų draugijų atstovais ateina 
mo persiorganizuoti i tikra'! susirinkimus kaulydami

pradėjom tį' nK*'.
vyru patarimu gerti pieną na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

1 • * • .. - moterys ir 5 vyrai.:stačiai nuo karvių, tai per 6 me-
1 Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-

slokukaviDfc pypkės, ba tokiai’T. B. Hospital. Oak Forest, Ilk 
asabai rūkyt kornmę pypkę |s Gerbiamoji "Keleivio” redak
yra perprasta. Tegul isitai- cįja i Siunčiu du doleriu ir kartui nesiūs visi sudžiuvom kaip į di ji. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
SO kllkavinę. AŠ manau, kad sakau ačiū, kad iie-mlaikėt man šiaudai ir Ih* mažko kojų nepa- gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 

laikraščio. Be jo man butų sun- kratėm; o kaip pradėjom po *
iripra- kartus i dieną valgyt kiaulienos,! ...................

jis man nepasiliks skolingas 
ir prisius užtai “Keleivį” 
pusei metų.

Norėčiau taipgi trijų kny- 
gų.

1. “Apie Dievą ir jo p*> 
močcinką Velnią”, kur yra 
taipgi aprašyta Dievo res
publika Dangus ir Velnio 
dvaras Pekla.

2. Antra knyga, tai “Ku
nigų Celibatas”. Mat, nonų

cu gyventi, nes taip jaa pripra 
au skaityt, kad ir vargus už- pasidarėm sveiki 
mirštu, kai naujas “Keleivis" nutukom kaip tos 
ateina. Kai matau, tai kitiems kiaulės.
da blogiau einasi, negu man.

Su-pagarba. M. R..
Providence. R. I.

ir patys 
riebiosios

Taigi mano patyrimas yra

kultūrinę organizaciją, mes aukų Įvairiems politikos ti- žinot> kaip dušiu gyventojai
a   * _ j  ___ __ _ • _ i Irolom o M a t/v eini a ofnti t

Gerbiamieji!
čia bus atsakymas

mokslinčiams, ka sako.

j toks: kaip žmogus gerai paval
gai, tai tada ir sveikas būni, ir 
dirbt gerai gali. ir miegot ge
rai; o kai pilvas tuščias ir gur- 

tiems guliuoja, tai tada visokios ligos 
kad' tave apsėda. Kazys Kolito.

tuos faktus iškelsime vie- kslams. Be to, siūlo stoti į 
šai per spaudą. Bet apie tai! bolševikines organizacijas, 
kitų kartą. sukelia didelius ginčus, kas

gyvena be šliubo.“e,
3. Trečia knyga, ta»‘ Ar bu-

labai neigiamai atsiliepia iįvo vl*'Lot*”a^ tvanas bei pa- 
draugijos augima. . Labai man įdomu

7 ' j žinot, kaip sems Nojus galė-
Susirinkimui pasibaigus jo sugaudyti Į savo “arką” 

teko pasikalbėti su keliais (visus paukščius ir žvėris, 
to vieno-kito vakarėlio.! tavoriščius, Paaiškėjo, kad į Pavyzdžiui, kaip toks senas 
Suprantama, jai esant to- rimtesni-nariai esą labai ne-žmogus galėjo pagaut porą 
kiai, netenka geresnio ko ir patenkinti vadų elgesiu.1 vovėru. kurios taip vikriai 

Vienas narys (bolševikas) Į medžfu šakomis šokinėja? 
sako. nors nei vienas iš mu-; Kaip jis galėjo sugauti grei- 
sų vadų nėra buvęs Mas- takmi zuiki arba lengva

Dabartinė “Kultūra”, gy
vuodama beveik metus lai
ko, nieko nėi-a padariusi 
naudingesnio, apart sureng-

tikėtis. Komunistai ją taip 
pat vadina gryno kraujo fa
šistine, bet su ja iki šiol ne
tik nekovodavo, bet dažnai 
ją pagirdavo, ypač kada 
puldavo tą ir kitą socialistą.

> “Kultūros” pravadyriai at- 
siligindavo tuomi pat: as
meniškai pagirdavo komu
nistus ir jųjų “tėvynę" Ru
siją. Ir taip šios dvi broliš
kos draugijos neklaidomai 

’ veikė veik metus. Bet pa
sklydo vėlesniuoju laiku 
gandai, kad “Kultūros” ri
ja rengiasi pei-siorganizuoti 
šiauliškės “Kultūros" j>a- 
grindais. (Mes sveikintume 
tą minti ir linkėtume, kad 
tas kuogreičiausiai butų 
padaryta.—F. F.) Komuni
stei sujudo, pradėjo rėkti 
visuose kampuose, “kad jau 
dabar busianti garantuota 
fašistų gusta.” Ir pradėjo 
“Kultūrai” kaišioti koją.

Štai, nesenai “kultūrinin
kai” surengė šokių vakarą. 
Pajutę tei komunistai, pri
sidengę bedarbių komiteto 
vardu surengė kitą, kad pa
darius kultūrininkams defi
cito. O jeigu butų ištikęs 
deficitas komunistų vakarė
liui, komunistų tikėtasi jis 
padengti iš esamų bedarbių 
Komitete lėšų. Tai negražus 
darbas. Iškabintuosius“Kul- 
turos” skelbimus viešose 
vietose komunistei draskė. 
Buvo atsitikimų, kad ' nu
plėšė po keliatą kartų ir 
pritelpliodavo visokių už
rašų ant skelbimų. Tai ant
ras tamsumo ir nekultūrin
gumo požymis. Lietuviai ne
priklausą nei fašistams, nei 
komunistams, šlykštėjosi ir 
piktinosi tuo antagonizmu.

Rezultate, vakarėliai ne
davė pelno, bet nebūta ir 
deficito. Pas “kultūrinin
kus” rinkosi daugiau apsi
švietę ir susipratę lietuviai. 
Komunistų vakarėlyje rin
kosi tamsiausis komunistų 
elementas.

Vadinasi, fašistai su ko
munistais susipiovė. Bet 
mes, demokratinio nusista
tymo žmonės, tomis piovy- 
nėmis nesidžiaugiame, nes 
iš to nėra niekam naudos.

Fru-Fru

takoji zuiki
kvoje “na chytrom rynke i sparai arą? Ir kaip uždary- 
kupcium, bet dr-jos susirin-. tas jo arkoj vilkas neišpiovė 
Rime turgų sugeba padaiy- j0 ožkų įr šunų? 
ti- | Taigi butų labai gerai,

Kitas gi skundžias, kad kad a§ galėčiau šitas tris 
jau ir Literatūros draugijoje knveas gauti.
esą “dren”. Sako. niekad 
dar nebuvo tokios suirutės, 
kaip dabar. Rimtesni nuėję , ..
su Pruseika, o vadas Stukns Nuo redakcijos: Tas kny 
nustojęs narių tarpe pasiti- galite gauti, tikima lone- 
kėjimo. tinginis ir jokio kit prisiųsti už jas 75c. Jos 
darbo dirbti nenori. Kaip kainuoja po kvoten. Nu
tik gauna koki centą iš siuntimą redakcija apmo- 
draugų, tai Į saliuną: te- kės pati. 
čiaus kitus narius vadina Chicago, III.— Nors lai 
girtuokliais, niekšais, sklo- blogi, bet vistiek malo- 
kininkais. Kitas iš šalies nu< kad Maikio tėvas atsi- 
priduria, kad jie visi toki, janko jr vįsas sav0 rokun- 
nes ir vadas Žukauskas das įšvirozija. Taigi siunčiu 
“susitrefino”, štreiklaužia- ^n;uį porą doleriu ant batų 
vo. Istorija tokia: Vienas jų ir prašaU toliaus pas mus 
kuopos narys dirbo pas tu- įankytis. 
lą daktarą už tarną ir gau- Su* godone, 
davo devynius dolerius sa
vaitei, bet jis užsimanė 
dešimts; daktaras jam davė 
tik aštuonis. Tada tas su
streikavo ir susitikęs savo 
lyderi pasipasakojo; na, o 
šitas susiėmęs daiktus nuėjo 
dirbti, tik pagrąsinus jam 
sprando nusukimu darbą 
metė. Jis Lietuvoje buvo s 
liaudininkas^ o čia virto ko- .

socialdemokra- es“ rskendęs 
~ ... akyse' šviesiau pasidarė, kadatus šmeižia. .. .. .... , . M -susilankiau Keieivo . Ir nelat- 

Kitas “znamenitas" ko- mėj būnant yra džiaugsmo, ka- 
munistas čia yra Gudas, bu- da matai, jog turi tokių gerų 
vęs Liteuvos junkerių mo- draugu. Aš turiu dvi tokias mie- 
kykloj, bet rašyti nemoka. laširdingas Įstaigas, tai “Kelei- 
Atsakymą sklokininkui pa- vi“ ir “Naujienas“, kurias taip 
rašyti samdė žmogų. Tiesa, pat gaunu ligoninėj. Rodos, ne
kalba daug, bet kaip kada sunki nei liga ir nebaisi but net 
ir pats nežino ką. mirtis, kai skaitau tuodu laik-

Tai tokie čia bolševikų rasa“ ir ži"a" visas >>aMulio 
lyderiai. Ir jie dar nori val
dyti pašelpinę draugiją.

Nenarys.

Su aukšta pagalba,
F. Geistar.

----- 7 _
Mrs. B. Žagas.

LAIŠKAI “KELEIVTLT’.
Aš, Antanas Tamavičia, esu 

labai dėkingas “Keleivio” ad
ministracijai. kad neužmiršo 
manęs nelaimėj ir prisiuntė 
“Keleivi“ i ligoninę. Daug kar
tu ačiū draugams “keleivie-

*

*

*

•i

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. C1.............. 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie šviesea-Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23................. .. .............10c.
“Salomėja“. arba kaip buvo nukirsta 

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

Kuroki. tik Kurauckas. iš za- 
jadlų dzūkų kilęs.

O kas per vienas Trockis? 
Niekas daugiau, kaip musų lie
tuviškų Trakų sūnūs. Visa bė
da. kad žydiškai krikštytas ir 
truputi sukoliečytas.

Dabar M. Yčas “Lietuvos Ai
de” praneša, kad nabašninkas 
Saksonijos karalius, Friedri- 
chas Augustas III, taipgi buvo 

>’ra lietuvis.
Taigi pasirodo, kad ir rusai 

yra lietuviai, ir amerikonai be
pavadintas tuviai, ir japonai lietuviai, ir 

saksai lietuviai.
Vienu žodžiu—visas pasaulis

Džian Baaibas Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nes. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai“, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.....................................25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 

, ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
I skambios, visos geros. Tinka viso- 
Į kiems apvaikščiojimams, baliams,

koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m...............25c.

Apie Dievą. Velnią, Daugų ir Praga
rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ............................................  ... 25c.
Ar Buvę Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ....................................................... 25c.

VALIO. PASAITAS MUSŲ!
Da Lietuva nepražuvo 
pakol mes gyvenam.
Bus ir vėl ji 
taip kaip buvo 
garsi laike senam.

Nosary! Ji bus dar garsesnė.
Štai. Brooklyno "Vienybė” ka
ži* kur tenai išskaitė, kad rusų 
poetas Lermontovas buvo musų 
tautietis Lermontas. Tai
aiški musų tautiška pavardė.
Reiškia, žmogus mėgdavo ler- 
mą ir dėlto buvo
Lermontu.

| “Trimitas” atrado, kad Rusi
jos Ekaterina I taip pat buvo yra musų. išskyrus gal tiktai 
musų tautos merga—tūla Skau- vieną Kauną, kur Laisvės Alė- 
ranskaitė. Ir buvo tokia ener- i joj v;s fjar (jaūgiau matyt Mai 
ginga. kad ant Petro Didžiojo; žiaus tautiečių, negu mūsiškių, 
raita jodinėjo.

Iš jos paskui kilo visi Rusi
jos carai. Taigi ir Mikalojus pa-1 
skutinis buvo musų tautietis.
Ne uždyką musų patriotai buvo 
Sibyre suorganizavę lietuvišką 
batalijoną jam gelbėt iš bolše
vikų rankų.
Amerikos judžių artistas Tom 

Mix taipgi aiškus lietuvis—Ta
nias Mikšys.

O kas yra Hooveris? Juk tai 
Overartis nuo Pilviškių.

Italijos fašistai giriasi savuo-'

I

O KAS GI ČIA?

ju Mussoliniu. 
kad Mussolini

Bet jie nežino. Tai 500 svarų sverianti pati.

MONTREAL, KANADA.
Bolševikų' “ciklonas” Mon- 
trealo Sunų-Dukterų palai

pinėj draugijoj.
Balandžio 10 dieną Įvyko 

aukščiau minėtos draugijos 
susirinkimas, kuriame bol
ševikai sukėlė tokj “ciklo
ną”, kad net baugu buvo ir 
klausyti.

Iš pradžių panašu buvo Į 
susirinkimą, bet Į pabaigą 
pavirto j žvėrinčių. Jie stau
gė, trypė, rankom mosavo, 
lyg galvijai zyliodami.
* Ermyderis Įvyko dėlto,

WINNIPEG, KANADA.
Kitiems duobę kasė, bet 

patys įgriuvo.
Lietuvių pas mus nedaug, 

bet būna visokių intrigų. 
Štai, 9 balandžio Winnipe- 
go Lietuvių Draugija su
rengė šokių vakarą. Komu
nistai apie tei išgirdę, su
galvojo tuo pačiu laiku su
rengti komunistišką vaka
rą. »

Bet kasdami draugijai 
duobę, komunistai patys jo
je atsidūrė, nes prisidarė 
sau nuostolių, o Kultūros 
draugijos vakaras davė pel
no. • i

Komunistai dabar teisi
nasi, buk jie nežinoję, kad 
Kultūros draugija rengė šo
kius tą dieną. Žinot jie ge-: 
rai žinojo, tik norėjo paken
kti.

Kultūros šokiai buvo la
bai smagus.

Vienas šokėjų.

naujienas.
Taigi prašau visų savo senų 

draugų ir parapij'onų namakšti- 
škių, kurie gyvena apie Bosto
ną. kad su visais savo reikalais

t 'ra užsidėiusi vėliausios madbs ra-
vm M».bunV »e,rnyn«. skubėlę ir stipriai nuda-

_PPPPP> irgi mėgsta sieti- |Ltpas, atvilko savo vyra
maia didvyna.s flidiniotis. Jie teisman jjs neduodas jai 
ginas., kad „ generolas Koroki už,a,kvm„ ir žiauriai s„ ja ap. 
anais metais sumušė caro armi-

kreiptumetės Į “Keleivi“ ir ją po Mukdenu. Bet tikrenybėje 
remtumėt jj.“Keleivis“ ir “Nau- šita garbė priklauso musų tau- 
jienos” yra tikriausi darbinin- tai, nes gen. Kuroki neta joks

sieinąs. O jos vyras sveria vos 
100 svarų ir jau nuplikęs iki 
ausų.

Įspėkit. ką teisėjas mano žiū
rėdamas i tą porą?

— ■ —

Užgavimai tuoj išgydytiPaklausk 
bile kumštininko

Kumštininkas žino kas yra geri
ausia užgavimsuns. L’žgavimui 
reikalinga gydomų balti/ kraujo 
celių, — vadintos "leucocjtes.”
Sioan’s Liniment pritraukia 
užtektinai tų kraujo celių atnau
jinti kūno audinius.

Skaudėjimas tuoj pranyksta 
kuonlet vartoji Sloan s. Pritrau
kimas riebaus išgydys užgarini? 
ir Mimili Žanų Sioan s Šiądien 

j 13 milijonų 
sviežif bonką

MOKYKLOJ.
—Kurmis tiek suėda, 

pats sveria.
! —Atsiprašau, pone mokyto
jau, o iš kur kurmis žino, kiek 
jis sveria?

kiek

BI DVARDžIŲ LAIPSNIAVI- 
MAS.

Mokytojas: Išlaipsniuok. Jo
nuk. būdvardį nesveikas.

Mokinys: Nesveikas, nesvei- 
kesnis ir numirėlis.

Vyram ir Moterim

SLOAN’S Liniment
2 Lithuaoiao

Reikia perskaityti 
D-ro Margerie Kaygų 

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

DR. MARGĖMS
3421 So. Habtcd Street, 

CHICAGO, ILL.

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ...............  25c.

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

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

Lietavių šeimynų Istoriją Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

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

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

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

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

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

eities. Knygutės įtalpa susideda :s 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; <4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
1912 m., pusi. 32............................ 10c.
Biblija Satyroje.— I^bai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius fiuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina......................."...___ $1.00
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Saa žemę. Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. l<)c
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................... .. ............ lSe.

—Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną'Aumaller. Su 
paveikslais. 16 pusi. .................... lOe.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos., medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. liaukis. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaf y ta .................. ę»>.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina .................. 1.......... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietavių
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m..................... $2.00
Lengvas Budas Išmokti AngKškaL—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir* suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.

kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pust 63 ............................ 2«5c.
Ben-Har.— Istoriška apysaka iš Kri

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

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ...........?...............................15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus. ........................ ...................... 25c.

Lietsvss Respsblikos Istorija ir Žem- 
lapts.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuves rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai; Steigiamojo Sei
mo nutkrimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1 5«>

fa-kaip n~ jų 
D-na P.

Har. — Istoriška
laikų. Parašė 

4T2 pasL...............
Lsw

- • o-----Arno * -a-----DlOj VMM
_ . Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimai, kaip 
namie, taip ir sasirinkiinuoM. 
Pusi. 82............................................ lte
BHs Ir StndpsnlsL tio j knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė
nių, Jaokų, ir tt. Paikiai Olas-

SVEIKATA
TAI IMDELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM SMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi- 
jMp nzioiogijos ir nygicnoSo

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2^0 

KELEIVIS 
So.

mm
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Kalinių Regimo Or
ganizatorius Gavo 8 

Metus Kalėjimo.
šiomis dienomis Kauno a- 

Dvgardos teismas nagrinėjo 
kalinių pabėgimo organiza
toriau. Lieponio bylą.

Kaltinamasis aktas griež
tas: Lieponis per dvi dienas 
prieš pabėgimą organizavęs 
kalinius pabėgti, davęs nu
rodymų, kas veikt pabėgus 
ir tt. Paskum užpuolęs pri- 
žiur. Lauritėną, nuginkla
vęs, norėjęs nušauti, bet ne
mokėjęs elgtis su ginklu ir 
t. p.

Šitas bėgimas Įvyko 1930 
metais.

Teismo pirmininko klau
siamas, Lieponis drąsiai 
kerta:

—Kaltu prisipažįstu, kad 
organizavau pabėgimą, nu
ginklavau prižiūrėtoją, pats 
su kitais kaliniais pabėgau, 
bet kad bučiau norėjęs nu
žudyti prižiūrėtoją — netie
sa.

Jis aiškina toliau, kad jei 
butų norėjęs nužudyti, tai jo 
rankoj buvę kirvis, piuklas, 
kuriais galėjęs iš užpakalio 
perskelti galvą; jam nebūtų 
reikėję nei šaudyti.

Sugriebęs priž. Lauritė
ną iš užpakalio jis parmetęs 
ant žemės ir atėmęs revol
verį. Kai Lauritėnas pradė
jęs nuo jo trauktis, tai jis jį 
vijęs, norėjęs surišti. Pas
kum kai pastebėjo, kad ap
link ji nebėra nė vieno kali
nio—metęs Lauritėną ir 
pats pabėgo.

Po keliolikos minučių pa
sitarime teismas paskelbia 
rezoliuciją: "Lietuvos res
publikos vardu... Lieponis 
nubaudžiamas astuoniais 
metais sunk. darb. kalėji
mo".

Lieponis keistai nusišyp
so, atsigręžia Į teismą ir 
pusbalsiai sako;

—Labai dėkui.
Palydovas sugriebia už 

parankės ir išveda iš salės. 
Geležies grandiniai kurčiai 
žvanga.

NARYŠKINU ĮGALIOTI
NIS IŠVAŽIAVO ANGLI-

JON PIRKLIU IEŠKOTI.
Kaip žinoma, Naryškinai 

už nusavintas žemes gavo 
iš tautininkų valdžios daug 
pinigų ir 1,000.000 lt. vertės 
miško kaipo “prezentą" 
Bet tiek miško dabar yra 
sunku parduoti, nes miško 
rinkoj mažas pareikalavi 
mas ir pigiai temoka. Tai 
Naryškinų Įgaliotinis p. 
Grincevičius šiomis dieno
mis išvažiavo Londonan — 
pasitarti su Naryškinais, 
kaip realizuoti gautą mišką 
ir Anglijoj paieškoti tam 
miškui pirklių.

Per 14 Metų Žemėje 
Nesupuvo.

Nuo Plungės penktame 
kilometre Žarėnų link, prieš 
karą buvo didelis dvaras,! 
kuris priklausė p. Kamiliuij 
Hovaldui. Turėdamas dide- 
’į dvarą, 300 ha žemės, mė
go lėbauti. Tačiau su darbi
ninkais apsėjo švelniai; bu
vę jo kumečiai pasakoja, 
kad tokių dvarininkų Lietu
voje mažai buvę. Jo žmona 
laisvu metu mokinusi skai
tyti ir rašyti dvaro darbinin
kų vaikus. 1905 m. dvaras 
□radėjo silpnėti. Hovaldo e- 
konomas aktingai prisidėjo 
>rie sukilimo prieš rusus. 
Sukilimą likvidavus, ekono
mas buvo areštuotas. Norė- 
lamas savo ekonomą išgel
bėti, pats buvo Įtartas suki- 
ėlių šalininku esąs ir buvo 
žandarų sekamas. Negalė
damas savo dvare ramiai 
gyventi, apleido dvarą ir iš
dyko tarnauti į Žeimovienių 
dvarą. Dvare likosi viena jo 
žmona, kuri nesugebėjo ve- 
ti didelį ūkį. Dvaras pradė

jo nykti ir skursti.
Hovaldas, išbuvęs Žei- 

movienų dvare kelis metus, 
dėl kokių tai aplinkybių vėl 
apleidžia dvarą ir stoja tar
nauti girininku prie kunig. 
Oginskio, Rietave, čia 1918 
m. suserga ir miršta. Mirė 
turėdamas 52 metus amž. 
Palaidotas Rietavo parapi
jos kapinėse.

Išparceliavus dvarą, Ho- 
valdienei paliko tik centrą 
su 80 ha žemės. Vėliau, iš 
Lenkijos grįžus sunui, kilo 
sumanymas velionies kūną 
pervežti ir palaidoti senka
piuose, esančiuose prie pat 
dvard. Atlikus visus forma
lumus ir gavus iš kurijos lei
dimą, lavonas iš Rietavo at
vežtas ir su katalikiškomis 
apeigomis palaidotas sen
kapiuose. Velionies, antru 
kartu, palydėti amžinybėn 
usirinko buvę jo draugai 

dvarininkai, ir didelis bū
rys kaimynų.

Dabar velionis Hovaldas 
guli palaidotas savo žemės 
senkapiuose ir visai arti 
dvaro. Reikia pažymėt, kad 
atidarius karstą, velionis ra
stas dar nepaliestas puvi
mo, nors išgulėjo žemėje a- 
pie 14 metų.

SUĖMĖ PINIGŲ DIRBĖ- 
- JUS.

Kuršėnuose suimti du 
“fabrikantai", kurie dirbo 
netikrus pinigus po 2 litu.

GAISRAS KROSNY PRI
DARĖ DAUG BAIMĖS.
Šiaulių gyventojo Kaspe 

ravičiaus tarnaitė, vakare 
iškūrenusi krosnį, sekantį 
rytą sudėjo malkas, kad 
padžiutų. Krosnyje dar bu
vo palikę karštų žarijų nuo 
kurių malkos įsmilko ir ė 
mė rūkti. Pilnas kambarys 
priėjo durnų. Namiškiai, iš
sigandę, kad pas juos kilo 
gaisras, iššaukė gaisrinin 
kus, kurie energingai ėmėsi 
gesinti, išgriovė dalį muri
nės sienos, bet pasirodė, 
kad užteko tik atkišti jušką 
ir visas ‘gaisras" likviduo
tas.

Švedų Anerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

1 LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj
Iš NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Gotenborsra)

KAIP NIEKUO NEKAL- 
TAS BEDARBIS GAVO 2 

METU KALĖJIMO. I• »
Apie tai, kaip Petras La-į 

(lyga buvo areštuotas ir nu-’ 
teistas, savo laiku buvom 
jau rašę. Dabar Lietuvos 
laikraščiai praneša da pa
pildomų žinių apie šito jau
nuolio bylą.

Prieš keletą metų Lietu
vos pil. Petras Ladvga išėjo 
Latvijon ieškoti darbo. Ten 
jis neturėdamas leidimo il
gesniam gyvenimui Latvi
joje, pasivadino save politi
niu emigrantu ir kreipėsi į 
esančią Latvijoje Lietuvos 
užsienio socialdemokratų 
organizaciją prašydamas iš
gauti jam gyvenimui Latvi
joje leidimą. Gavęs dviejų 
tos organizacijos narių re
komendaciją, tokį leidimą 
gavo. Jis manė, kad pasiva
dinęs save politiniu emi
grantu, bus siunčiamas į už
sienį mokytis. Palikęs Lat
vijoj6 gyventi jis įstojo i 
ten einančio ‘‘Darbininkų 
Balso" redakciją ir dirbęs 
kaip to laikraščio ekspedi
torius. Bet iš ten greitai pa
sitraukė ir įstojo į “Kultū
ros Balso” knygyną, išda- 
vinėdamas platintojams 
Lietuvoje “Kovos” ir “Dar
bininkų Balso" egzemplio
rius. Bet po kiek laiko jį įta
rė esant šnipu iš Lietuvos ir 
iš tos vietos atleido. Tada 
jis nutarė grįžti Lietuvon. 
Einant jam į Lietuvą netoli 
Bauskės susitiko Lapustą, 
kuris pasisakė taipgi einąs 
Lietuvon ir nešąs 1000 egz. 
“Kovos" ir “Darbininkų 
Balso". Kadangi jie jau se
niai buvo pažįstami, todėl 
nutarė eiti Lietuvon. Leidi
mo sienai pereiti jie neturė
jo, tai nakčia jie slapta ją 
perėjo.

1931 m. lapkričio 17 d. 
jie perėjo sieną ir atėjo į Sa 
locių miestelį, Biržų apskr. 
Pamatę šviesą pas B. Ratkų 
užėjo ir prašėsi gerti.

Bet Katkaus butą išdavi
ko. Jisai pavaišino pfckelei- 
vuis naminiu alumi, parodė 
neva užuojautos jų vargin
gai kelionei, o tuo tarpu da 
vė žinią žvalgybos agentui 
Atėjo policininkas ir abudu 
keleiviu areštavo. Ladyga 
prašėsi, kad jų neareštuotų, 
nes esą dar jauni vyrai ir 
nenorį sėdėti kalėjime.

Padarius pas Lapustą 
kratą, rasta Ladygos ranka 
rašytas jam raštelis. “Idėjos 
draugai! Tas pilietis, kuris 
jums Įteikia šį laišką, yra iš 
manęs paėmęs literatūrą ir 
neša į Lietuvą, bet dabar jis 
atėjo pas mane ir sako, kad 
leidimo į Lietuvą jąm ne
duoda ir jo jieško policija. 
Aš jo gerai nepažįstu, tik 
■matau, kad jis yra darbiniu 
kas, bet daugiau nieko neži 
nau, kaip norit taip darykit 
P. Ladyga f. Ladyga prisi
pažino, kad jis tą raštelį ra 
šęs. Kitą dieną vežant suim 
tuosius į Biržus kely Lapu- 
stas pabėgo ir iki šiol dar 
nesulaikytas.

Teismas išnagrinėjęs by 
lą Petrą Ladygą nubaudė 2 
mt. 8 mėnesiams kalėjimo.
* Na, o ką tas jaunuolis pa
darė? Nieko. Buvo išėjęs 
Latvijon duonos jieškoti. 
Dirbo kur galėjo darbo gau
ti, o darbo netekęs grįžo 
Lietuvon atgal. Ir štai, nei iš 
šio, nei iš to—beveik 3 me 
tai kalėjimo!

Ir yra žmonių, kurie 
kiai valdžiai pritaria.

16 Pėdą Valtim: Aplink Pasaulį. •• Šiurpulingas Atsitikimas Balbierišky.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Štai 3 drąsuoliai susėdę i 16 pėdų ilgio valtį leidžiasi kelio
nėn aplinką pasauli. Jie tikisi atlikti 7.000 mylių kelionę i 6 mė
nesius. Jų valtis yra aprūpinta motoru ir gali daryti iki 35 
mazgų i valandą. Iš kairės i dešinę jie vadinas: Thomas Hand. 
lobert Johnson ir Roger Milier.Visi iš New Yorko.

Į policiją atėjo Domicėlė 
Klebanskaitė, 19 metu mer
gina, ir pranešė, kad 1930 
metų pirmą Velykų dieną ji 
susilaukė kūdikio, kuri bu
vo sugyvenus su savo šeimi
ninku S. Botyrium.

Vos kūdikį pil. Botyrius 
pamatė, nužudė ir pakasė 
virtuvės asloje. Vėliau, kad 
neliktų jokių įtartinų ženk
lų, jis tas grindis išcemen- 
tavo. Dom. Klebanskaitė 
spėja, kad kūdikis buvo pa
kastas dar su gyvybės žy- 

. mėmis.
i Policija nuvyko pas S 
Botyrių ir jį areštavo. Dom 

■ r -- f- - -- ■ .L . - .7 Klebanskaitės nurodytoje
NAUJAS BUDAS KIAULĖMS VOGTI. bu™.grindys ir pasikasta zemen.

.”77 : ' - - . l 'Rasta kaukuolė, šonkauliai
mažai kuo tis Biržų mieste, Kapų gat- įr liekanos. Vietos

Jei koks . turėjo kelet^gerai nu- gydyt0>- nustatė, kad la- 
vonas yra naujagimio 

S. Botyrius gynėsi,

Sugyvenęs su savo tarnaite kė antro kūdikio, ir jis jai 
kūdikį, ūkininkas nužudė jį, su jos vaiku parodė duris, 
pakasė grįčioje po asla ir tai ji jant suvertė visą bėdą. 

tą aslą užcementavo. • poHcija pjj g. Botvrių 
Balbieriškio miestely bu- pasodino Marijampolės ka- 

vo šiurpulingas atsitikimas, lėjiman, kuriame jis lauks ir 
‘ '"'teismo. Jo byla perduota II 

nuovados teismo tardytojui.

STUDENTAI RAŠOSI Į 
BEDARBIUS.

Kai kurie Kauno studen
tai, jau seniai neturį darbo 
ir negauną jokių pašal
pų nutarė kreiptis Į Kauno 
miesto savivaldybę ir Įsira
šyti į eiles bedarbių, kartu 
prašydami jiems duoti ata
tinkamo darbo.

to-

Iki šiol Biržai 
tepasižymėd a vo.
ypatingas nuotykis ir pasi- penėtų kiaulių. Kelias pa- 
aikydavo, tai spaudon vis-jpiovė, o \iena, pati riebiau- 
tiek nepatekdavo. šioji, liko. Užgirdęs gandus kad

UKMERGĖS APSKRITY
PASIRODĖ ŠILTINĖ.
Ukmergės apskrity užre

gistruota nemažai susirgi
mų dėmėtąją šiltine. Ypa
tingai daug susirgimų Ko- 
varske ir jo apylinkėje.

Naujais Motorlaiviai!, 
KUNGSHOLM ir GRIPSHOLM 
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

[Nupigintos Laivakortės Klaipėdon 
Ten Tetiiratgal

Trečia Klase $ 76.00 $136.00 
Turistine Kl. $107.00 $176.00
Tiesioj? per Atlantiko Vandenyną 
ir Siaurės Jurą taute pačiame 
motorlaivy. Lietuvos keleiviai iš 
Švedijos j KLAIPĖDĄ per 18 vai. 
nuvežami populiariu Švedų Ame
rikos Linijos laivu S. S. Rorgholm 
tiestoj? j Klaipėdą. Klausk specia- 
lio lietuvių kalba ekskursijų eirku- 
liorio!
Informacijų, laivų išplaukimų ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentų arba:
Swedi«h American Line

10 State St 
21 State St.

Bost*n. Masu. 
New York. N. Y.

apie taip modernišką kiau-

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvį sveiką
P-ia .1 Lukošienė, Boston, Mass., 

sako: “Per daugelį metų aš turėjau 
sugedusi skilvį. Aš ėmiau kelių rūšių 
vaistus, bet negavau pagelbos. Man 
pasakyta apie Nuga-Tone ir nusipir
kau bonka. Nuga-Tone padarė mano 
skilvi sveikų. Mano gera sveikata pa
eina nuo Nuga-Tone. Tai pastebėtini 
vaistai.”

Miliūnai žmonių visuose pasaulio 
kraštuose rado, kad Nujia-Tone yra 
■.ištikimi vaistai ir jie atsideda ant jo, 
kad jis palaikyt juos stiprius ir svei
kus. Jis yra puikus dėl senesniu žmo
nių ir tų jaunesnių metais, kurie jau
čiasi silpni ar lijruisti. Aptiekinin-
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NUŠOVĖ LŪŠĮ.
Raguva. Raguvėlės giri

ninkijos miškuose dažnai 
matyti lūšių. Iš kur jie čia 
ateina, niekas žino. Bet 
čia visvien nesiveisia.

Vienas pilietis ėjo mišku 
šautuvą nešinas. Pamatė 
kažkokį žvėrį einant Manė; 
kad vilkas. Jį nušovė. Pri 
ėjęs nežino kas per žvėris. 
Parsinešė namo. Paaiškėjo 
kad nušovė lūšį.

Bet gi išradimų atžvilgiu 
biržiečiai gali sakyti, pra- 
enkia visos Lietuvos gyven

tojus. Štai neperseniai vie
nas biržietis buvo išradęs 
>udą auksui gaminti, žino
ma, jis savo gyvenime nie
ko bendra nebuvo turėjęs 
su chemija, viduramžių al
chemikų darbas jam taip 
pat nebuvo žinomas. Jis vis 
dėlto sustatė formulę, pa
gal kurią esą galima gamin- 
i gryniausią auksą. Su ta 
formule jis vaikštinėjo pa
gal įvairius turtingus žmo
nes ir siūlė ją parduoti. Bet, 
matyt, jie nė vienas neįver
tino to jo išradimo ir nepir
ko. Tada jis atvažiavo Kau
nan. Manė, jog savo paslap
tį parduosiąs ir gerai už
dirbsiąs. Bet gi ir čia apsi
vylė — niekas tos paslap
ties nepirko. Ir dar daugiau 
—vienas Dotnuvos akade
mijos profesorius jam išaiš
kino, kad ta jo paslaptis nei 
mažiau, nei daugiau, kaip 
paprasčiausias sieros, va
rio ir angliarukšties jungi
nys. Galutinai palaidojęs 
visas savo viltis pėsčias gri
žo į Biržus.

Po jo atsirado nauji išra
dėjai. Jie išrado naują bu-., 
ją kiaulėms vogti. Ištikrųjų 
vogimas irgi yra savos lū
šies “menas". Tuo labiau 
kiaulių. Pavok tu man, kad 
gudrus, gyvą kiaulę! Vos 
tik ją paliesi, taip sužviegs, 
kad visas miestas užgirs. O 
apie papiovimą vietoje jo-* 
kios kalbos negali būti. Tai 
butų beprotybė—lindimas 
policijai stačiai į nagus.

Tie išradėjai patys iš pra
ktikos pastebėjo, kad ap
svaigęs žmogus daug ma
žiau jaučia skausmą, negu 
blaivas. Tad kodėl to pa
ties nebūtų galima pritai
kinti ir kiaulei? žinoma, 
kiaulė snapso geruoju ne
gers, krupnikas arba vynas 
perbrangiai apsieitu. Todėl 
jie nutarė tam reikalui pa
naudoti pieno ir spirito mi
šinį. Praktikoj paaiškėjo, 
kad tas mišinys puikiai vei
kia kiaulės dirksnius; priė
mus atitinkamą dožą tokių’ 
vaistų, kiaulė apsvaigsta ir 
krinta ant žemės. Tada su 
ja gali dant ką tinkamas: 
papiauti arba ir gyvą įsidė
ti į vežimą ir išsivešti. Tuo 
budu ir kiaulę lengva pa
vogti, ir joks pavojus, bent 
iš kiaulės savininko pusės, 
negręsia.

• Taip tie vyrai gal butų ir 
vaginėję kiaules. Bet, kaip 
sakoma, išradus ginklą, at
siranda ir šarvas. Taip atsi- j 
tiko ir čia — ūkininkai pra-' 
dėjo savo kiaules saugoti.; 
apsiginklavę kirviais, dal- i 
gėmis ar paprasčiausiais 
basliais.

Vienas žmogus, gyvenau-j

nemigos Kankinamas jis , _ , . .. ..
vargo visa sąvaitę Pagaliau nesa"e> D^t, kaip JI Sušilau- Tone. Kas kitas gali būti be vertės.
vieną šeštadienį, apie 1 vai. ~
naktį, užgirdo jis, kad kaž
kas laužiasi į tvartą. Nieko 
nelaukdamas jis išbėgo pro 
duris. Dėl didelio skubėji- j 
mo jis jokio padoresnio gin
klo nesuspėjo pasiimti. Tad; 
sugriebė geležinę štangą iri 
metėsi gelbėti savo kiaules.;
Bet vagys ji pastebėjo ir; 
galvotrūkčiais nuruko. Da
bar tas žmogus' guldamas 
visada po šonu pasideda 
štangą. Jis mano, kad tai j 
geriausias ginklas nuo tokių 
niekadėjų. Ed. •

BEDARBIAI ŠUNIS z 
GAUDO.

šiomis dienomis Mariam- 
poiės savivaldybė davė šu
nų gaudymo “podrecikui" į 
J. Galvičiui keletą bedar-. 
bių. kurių pagalba šunų! 
gaudymas eina sėkmingai. ,

Iki šiam laikui suregis
truota virš 290 bedarbių, iš 
kurių kiekvieną dieną dirba 
apie 60 asmenų. Viešuosius 
darbus manoma baigti atei
nančia savaite, *;

Keliulite sa llajil

LIETUVA
S

Tas Reiškia:

GRERIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JURAS 
PER 7 DIENAS I TĖVYNĘ

Paikos geležinkelio susisiekimas iš
BREMRRHAVEN i LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiama Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tas. Reikalaukit LI/IYD laivakorčių.

LLOYD
252 Boylston Street, Boston

“KELEIVIO”

Vvkstantiems Lietuvon 
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20';
KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
į KLAIPĖDĄ per Copenbagų 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dykai

PIRMOJI
GEGUŽĖS 14 D.

laivu
“UNITED STATES“ 

LIETUVOS VYČIU 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI
GEGUŽĖS 28 D.

laivu
“FREDEREK VIII“
AMERIKOS LIETUVIU 

EKONOMINIO CENTRO 
Drauge so laikraščiais 

“Amerikos Lietuvio”. "Draugo"
Rengiama specialiai dėl Ame
rikos lietuvių, prekybininkų ir 
pramonininkų.

TRECIOJI
BIRŽELIO 18 D.

laivo
“UNITED STATES“

. D. S. ir “DARBININKO” 
Ekskursijai vadovaus

Kun. .1. Skalandis 
^įv^iokojjarag^^karas^^

KETVIRTOJI
LIEPOS 2 D.

laivu
“FREDEREK VIII”

Rengia Žymesnieji Lietuvių 
laikraščiai “Vienybė”. "Nau

jienos” ir “Dirva”.
Visos pastangos bus pašvęstos 
padaryti kelionę atmintina ir 
pilna Įvairumų ir malonumų 
dėl tų, kurie dalyvaus ekskur
sijose Reikalaukit nuo savo 
agento laivakortės ant 

SUANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

27 Uhiteball st. New York City 
218 M'ashington st.Boston.Mass 
1.7W No. La Šalie st. Chicago. III.

^sosooooooooeooooooooooeoS

KALENDORIUS
19® METAMS

Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 
Eilių, Juokų ir Paveikslų.

Opa, opa, upa, upa, 
Pruseika jau Bimbą lupa!

Šitos dainos tasa “Keleivio”
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių įsigyt, nes ja
me rasit, daug naudingų pasimokinimų. Kaina 50c.

“Keleivio" prenumeratoriams tik 25 c.
Mokesti galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS"

253 Broadway, So. Boaton, Mato.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Balandžio 27, 1932

Vietinės Žinios
Lietuvių nelaimė su auto

mobilium.
M.

ATEINA “VELNIO VIEŠ
PATAVIMUI” GALAS.

Mano Žodis Draugijos 
Nariui.

Paltanavičius sugrįžo iš Nusižudė lietuvis bedarbis, 
ligoninės. į Lynne pereitų subatą bb-

Ši panedėlį iš ligoninės vo rastas savo kambary už 
nuo Bostono, pereito nedėl-lbuvo parvežtas namo M. troškęs gazu Kazimieras 
dienio naktį įvyko baisi au- Paltanavičius, buvusis “A- Vilkas, 49 metų amžiaus, 
tomobiliaus katastrofa, ku- merikos Lietuvio” leidėjas. Pora sąvaičių atgal jis buvo 
riuo važiavo, kaip rodosi, Jisai sirgo labai sunkiai, nes atleistas iš darbo, taigi spė- 
keliatas monteliečių lietu- prisiėjo daryti net dvi ope-; jama, kad dėl to jis ir nusi-

Raynhame, apie 30 mylių j

Biblistai išskaitė iš Biblijos, 
kad dabar jau prasidės 

“Dievo karalystė.”
Pereitą nedėldienį per ra 

dio Bostone pasigirdo lietu 
vių kalba. Tai buvo nema
žas siurprizas, nes Bostone 
lietuviškos radio “valan
dos” labai retas dalykas 
Kalbėjo kažin kokie biblis 
tai apie “naują mokslą it 
biblijos”. Visų jų kalbi 
man neteko nugirsti, bet ii 
to, ką girdėjau, keliatą ido 
mesniu pastabų užsirašiau. 
Štai jos:

“Kunigai ir kiti klerikala 
kalba apie pragarą, apie 
dangų ir apie sielos nemir
tingumą. Jeigu jums tekc 
kada dalyvauti laidotuvėse 
tai be abejonės girdėjote, 
kaip kunigas aiškina, kad 
šitas žmogus nesąs numi
ręs; jo siela esanti gyva ii 
ji gyvensianti Dievo karaly
stėje amžinai, o kai mes nu
mirsime, mes ją tenai susi
tiksime.

“Tai yra klerikalų prasi
manyta pasaka žmonėm; 
mulkinti. Nes šventraštis ar
ba biblija aiškiai pasako, 
kad miršta ir žmogus ir jc 
siela. Šitą patvirtina ir Kri
staus pasakyti žodžiai. Kri
stus po savo mirties nužen
gė ant žemės ir kalbėjosi su 
savo apaštalais apie miru
sius žmones; tūli jų buve 
jau numirę 4.000 metų at
gal, bet Kristus pasakė, kad 
jis jų danguje dar nematęs

“O jeigu per 4,000 metu 
siela negali Į dangų ateiti 
tai jau aišku, kad ji negali 
būt gyva. Ir visame švent
rašty niekur nėra pasakyta 
kad siela butų nemirtina.

“Šventraštis parodo, kac1 
net ir Velnias miršta. Taig' 
klausimas, kas kurstys pra 
gare kunigų išgalvotą am 
žiną ugnį, kada išgaiš pas
kutinis biesas?

“Kas nori daugiau apie 
tuos dalykus žinoti, tegul 
nusiperka iš biblistų knygų 
tais klausimais. Tos knygos 
aiškina naują biblijos mok
slą, kuris dabar pildosi. Iki 
šiol ant žemės viešpatavo 
Velnio karalystė, o dabar 
jau ateina Dievo karalystė 
Taigi skaitykite biblistų ra
štus, idant žinotumėt, kaip 
tą karalystę pasitikti. Kai 
ji ateis, tai visiems tada pra 
sidės laimė, gerovė ir svei
kata. Visi tada gyvens lai
mingai amžinai. Amen.”

Tai taip išrodo tas “nau 
jas mokslas iš biblijos”.

Mes norėtume žinoti, kas 
duoda ponam biblistam pi
nigų šitokias pasakas per 
radio pasakot.

Aukciono metu iš Colla- 
teral Loan kompanijos pa
vogta viena lėkštė su 77 dei 
mantiniais žiedais. Jų vertė 
esanti $4,000.

Aš negaliu suprasti, ko V1V- Automobilių valdė tu- racijas ant inkstų. Vienu,žudė. 
Saldžiausios Širdies Jėzaus Emilius Moravskis, 24 tarpu iau neisrodė, kad gy- 
Draugijos narys iš manęs rnetų amžiaus jaunuolis, vens. Duktė \ alentina issė- 
įori Paduodamas “Kelei- bet. manoma, nemokėjo ge- dėjo prie lovos apie• V • X • • 1 • • 1 J _ • • • " _ 6 va
riui žinią apie Genevičie- ^ai važiuoti, nes ir laisnio landas ir jis jos nepažino, 
lės mirti,aš Sald. Širdies D- neturėjo, o važiavo Povilo Bet dabar jau pasitaisė ir 
os visai neužgavau. Aš tik Milaškos laisniu. Kelias bu- pradeda vaikščiot, nors la- 
nupasakojau apyAovas, vp pilnas automobilių, te- bai silpnas.
kuriose ivvko Genevičienės ČiatlS Moravskis UŽsi

Atsidarė Sovietų turistų 
biuras.

_____ __ Po numeriu 110 Boylstor
____ pasilinks- b" abudu priešakiais su- st.. Bostone atsidarė soyie-

minti ir tenai užgėrus nuo- sikulė. Moravskis buvo ant tų biui a.-_ kui is teikia \ isa; 
Iingos degtinės mirė. Vadi- vietos užmuštas, Milaška su- informacijas ir patarnavi- 

jai tas balius pasibaigė žeistas. \ ladas Snarskis su- mą tiems ž. lonems, kuric 
šermenimis Ir tai vra įvv- į žeistas ir taip pat sužeistos nori keliauti į Sovietų Rusi- 
kęs faktas.' Taigi aš ir'sa- dvi merginos. Visi iš Mon- ją. Panašus biurai veiku 

.tellos. Kitu automobilium taipgi Nevv lorke, Chica-

kuriose įvyko Genevičienės eiaus Moravskis užsimanė 
mirtis. Aš nurodžiau, kad lenkti busą. Belenkiant jam 
ii pradėjo linksmintis ba- busą, is priešingos pusės at- 
iuje, o baliui pasibaigus lėkė greitai kitas automobi 
nuėjo da kitur

<au, kad aš visai nesupran , „ _ — T . ,
'.u, ko Draugijos Narvs iš važiavo 3 žmonės iš Neiv S® J n Los Angeles,
manęs nori? * 'Hampshire. Jie taip pat visi

Jisai sako, kad tos dvi i sužeisti.
moterys prie Saldžiausios 
Širdies Jėzaus Draugijos 
neprigulėjusios. Bet ar gi aš 
rašiau, kad jos pre tos drau
gijos prigulėjo,? Visai ne.

Petro Abazoriaus Lavonas 
Rasta Neponset Upėje.
Pereitą nedėldienį ties

Socialistai turės pikniką.
So. Bostono ir Cambridge

u S n.4 ,ne(!eKuen* /‘S draugijų bei kuopų tą dieną 
.. Parku buvo pastebe- panašįy išvažiavimu neda-

Taigi šitą ginčą jisai kelia tas Neponset upėj žmogaus kad vieni kitiems 
visai be reikalo. lavonas pludunuojąs. Pra- oavenktume

Beje, jisai tvirtina, kad nešta apie tai policijai ir  ------------- :--------------
;os dvi moterėlės draugi jo; skenduolis buvo tuojaus iš1 ——— 
baliuje nebuvusios. Bet vandens ištrauktas. Pasiro-
žmonės, kurie jas pažinojo, dė, kad tai yra Petras Aba-
sako, kad jos tenai buvo. 
Draugijos Narys galėjo jų 
nematyti, nes į viešą balių 
eina kas tik nori.

zorius. 47 metų amžiaus lie
tuvis iš Hvde Parko, kuris 
prapuolė iš namų 6 balan- 

, džio diena ir iki šiol apie jį
Bet daleiskime, kad jos į nebuvo jokių žinių, 

ir nebuvo tame baliuje, tai 
visgi nėra reikalo dėl to 
karščiuotis ir ginčytis. Ar|

Bus ir SLA. 359 kuopos 
piknikas.

( Dorchesterio SLA. 359 
kp. nutarė surengti smagų 
pikniką 26 d. birželio. Ma
loniai prašo kitų kuopų ir 
draugijų tą dieną daugiau 
piknikų nerengti.

Anesta.

Pereitais metais Mass. 
valstijoj buvo 500 girių gai- 
-rų, kul iuos sukėlė įvairus 
žmonės per neatsargų ug
nies vartojimą.

ŽINYČIOS ŽINIOS. 
Tautiški iofciai įvyks Lie-

tuvių M. Žinyčioj subatoj, 
April 30, 1932, nuo 7:30
vak. Įžanga žema. Nedėlios 
ryte 11:00 vai. May 1, pa
mokslas, tema: Pasaulinė 
Reforma. Nedėlios vakare 
ivyks paskaita su paveiks
lais.

PRANEŠIMAS
Manapti keliauti i Lietuvą, 

pirmiausiai reikalaukite kelio
nės knygelių ir informacijų. Vi-

lietuviai socialistai rengia siems duodame dykai, 
labai linksmą pikniką 19 Laivų Komptmijų autorizuo- 
birželio diena ir prašo kitų I tas Agentas, (18)

ne-

K. SIDABRAS 
342 W. Broadway. 
So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1798

A J. West, M. D.
UETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Ties Woodlawn kapinė- 
• mis plėšikai užpuolė Everet- 
to gatvėkarį ir atėmė iš kon
duktoriaus $20.

PRANEŠIMAS

Inman Trust Co.
Visiems žmonėms, kurie 

turi prieš Inman Trust Com- 
pany, Cambridge. Massachu
setts reikalavimus, dabar po 
valdyba Bankų Komisionie- 
riaus.

Jums šiuomi yra praneša
ma sulyg tuolaikinių General 
Laws, Chapter ,167, Section 
28, kad priduotumėt savo 
reikalavimus prieš minėtą 
trust kompaniją. Komisionie- 
riui ir padarykit legališką 
priparodymą apie tai kamba
riuose Ir.man Trust Compa- 
ny, 759 Massachusetts Avė., 
Cambridge, Massachusetts, 
prieš 1 d. Birželio, 1932,

ARTHUR GUY 
Bankų Konrisionierius, Valdyto
jas In.nsn Trust Company, sulyg 
General Ijiws, Chapter 167.

Mirę lietuviai.
Balandžio 26 mirė Juo- 

įos tame baliuj buvo, ar ne , zas Dusevičius, senas So. 
buvo, musų gyvenime nie- Bostono gyventojas, kuris 
kas nuo to nepasikeis. Ta į paskutiniu laiku buvo išsi- 
yra toks mažmožis, kad dėl; kėlęs į Chelsea. 
jo neužsimoka nei burnom! Miesto ligoninėje mirė 
aušint. Koresp. Budvidienė. sena moteris.

--------------- kuri gyvendavo ant Silver
Užsidarė Exchange Trust streeto, So. Bostone.

bankas. Mirė taipgi siuvėjas De-
Šį panedėlį Bostone užsi-.gutis, jis gyveno 19 Burrell 

darė Exchange Trust Com- place, So. Bostone.
pany bankas, kuris randasi _ . —;—~------
Washington ir Court gatvių Tėvai, neleiskit mergaičių 
kertėj, su vienu skyrium ant automobiliais trankytis. 
Boylston streeto. ” Faktinai Blue Hills miškuose pe- 
jis užsidarė jau pereitoj su- feitą sąvaitę du jauni vai- 
batoj, nes šį panedėli jo du- kėzai- važiuodami automo- 
rjs nebeatsidarė. Bankas tu- bilium su dviem mergaitėm, 
rėjo 32,000 depozitorių. ku- atsimušė į medį. sudaužė sa- 
rie iš viso turėjo jin pasidė- vo vežimą ir pabėgo, o mer- 
ję $10,500,000. gaitės sunkiai sužeistos pa-

Užsidarymo priežastis e- ^ko kraujuose papludusios. 
santi ta, kad nuo pereito ru- Policija jas rado ir nugabe- 
denio žmonės kaip pradėjo no ligoninėn.
pinigus imti, tai ėmė ir ėmei 
iki šiol, o dėti beveik nie-' 
kas nedėjo.

Lietuvių šis užsidarymas, 
kaip rodos, nebus daug pa
lietęs, nes tarp musų žmo
nių Exchange Trust bankas 
mažai buvo žinomas.

MOTERS. VYRAI!
Esu pasirengęs patarnaut bile Va

da. Taisau namus, pentinu, popie- 
ruoju. baltinu lubas, cementuoju. 
Reikalaujant sutaisau paipas. elek- 
trikos zvanus ir tt.. už labai žemą 
kainą. • (18)

JUOZAS ZINKEVIčIA 
10 Michigan avė.. Dorchester. Mass 

Telef. Columbia 1502

Federal National Banko 
stovis.

Pereitą sąvaitę receiveris 
paskelbė Bostono laikraš
čiuose užsidariusio Federal 
National Banko finansini;

Gera Bučemė Parsiduoda.
Per daug- metu biznis toje vietoje, 
apgyventa amerikonais ir lietuviais. 
Parduosiu pigiai. Užeikit persitik
rinti. 268 I) St., So. Boston.

Parsiduoda Bučemė ir 
Grosemė.

. -. Lietuviais apgyventoj vietoi, biznis
StOVJ. V isų banko turtų ver- eina gerai; parsiduoda pigiai, persi- 
tė esanti $29,481 242.80. . )«***.-^£1

visos banko skolos šie-.--------------------------------------
L-io tiv (?O1 1Q ! Elektrikinis Refri gi ra torius turi

; būt parduotas už nedamokėta dalį po
Taigi neblltų taip bloga, i?2.00 į sąvaitę. Daugiau kaip pusė y- 

jeigu nereikėtų banko turtų
priverstinai likviduoti. De- 
pozitoriai gal atsiimtų vi-j 
sus savo pinigus, nes turto! 
yra apie $6,000,000 dau
giau, kaip skolų. Bet klau
simas, kiek už tą turtą bus 
galima išrinkti, kada reikės 
jį priverstinai parduoti?

Geriausia butų, kad ban-' 
kas iš naujo atsidarytų. Ir į 
buvusieji banko viršininkai - 
tikrina, kad jis atsidarysiąs. }
T“0 reikalu jie dabar rapi-; M .
HHSi Washingtone. Matyt. * {rietoj per pastaruosius 26 meto* t 
nori gauti kokios paramos iš *" *" Ri,‘ Vi+‘ “"***“ ‘
Rekonstrukcijos
jos, kuri nesenai
greso įkurta ......... . REO ArTIEK„R„„

Šį utarninką įeceiveris • pasirengęs jums pat. 
paskelbė, kad depozitoriai { »»o salėm stregt
atsineštų bankan savo kny- J TM^fJetTeVsiz 
gutes ir parodyt, kiek jiems ♦ Aptieks atdara nuo 8 iš ryto 
priklauso pinigų. i L._____ -1 -lft ?'akaro,. T1.,

Dana St., 
ty M7.

Cambridge. Tel. Universi- 
(17)

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS« >

Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 

315 E St. prie Broadway So. Boston 
(Atdara vakarais nuo 6 iki'9)

£XTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA

*0.11 viela yra žinoma kaipo elektrikinio pa- 
rankumo išbida. Daugelis žmonių vadina jį 

eleetrie ”plng”, bet vardas parankumo išlaido j yra 
geresnis todėl, kad jis yra tam. kad padaryti elek
triką parankesnia.i
Jus namas ir storas (jeigu jus turite vieną) pri
valo turėti kelias šitas išlaidas. Keturios kiekvie
nam kambary vidutinio dydžio yra tobuliausiai.

Parankumo išlaidos padaro elektriką parankia ir 
lengva vartoti. Su parankumo išlaidomis ant vie
tos. jums nereikia išimti lempučių kad galėtumėt 
pritaisyt savo perkuliatorių. prosą, arba vacuum 
valytoją. Jie duoda jums pilną vertę nuo jūsų 
elektrikus.

Bile pasitilCetinas 
elektrikerius pasa
kys jums kur išlai
dos turėtų būt pri
taisytos ir priduos 
jums jų kainą be 
jokios mokesties.

THE 8 O S ' O

(f i//.

C O m p zi n r

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 sietų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

riausi nuo ŠALČIO.
Nors su-kiaušiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą
Niekaans nelaukite kol šaltis smarkiai pas 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.

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

K. S1DLAVSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

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

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
viją.

Musų krautuvė didelė. Tu
rime visokių drabužių ir če- 
verykų (shoes). Laikome 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
drų numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACUA
365 Seeond St-, So. Boston.

KRAUJO IR ODOS LIGOS 
PATINE GYSLOS IR VOTYS 

Gydomos naujausiais budais.
Vai 9—8.

DR. W. MULCAHY,
32 Boylston st. Boston

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Ispopieriuejn. 

Gausite gerą darbą ir pigšaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor St_, So. Boston, I
Tel. So. Boston 1396-M.

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaiaa. Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežią diegą—Chop Saey.

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKCT

331BROADWAY, SO. BOSTON
Telefonas: So. Boston 0551

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

Kiną m a . Jeigu norite, kad jūsų 
ls gerai trauktą, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Coloay Are,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Bootoa 0777.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJA* 
Valaudou: 2-4 ir 7-S.
Nedėliomis ir Sveniadiootsls

nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD ST. 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover SA, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nu^9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

OPTOMETRISTAS
UETGVYS

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

J. L. P Aš AK ARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTfi 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TeL Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki L

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

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

251 BROADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 1 
Sekmadien

-Ii 6-8 
: 10—12.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą h 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. AptiekoriaB) 
100 DORCHESTER STRHR. 

Kampas Broadway,
80- BOSTON, MASS.

TOL So. Boston 26M, 2172 k ITSR

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praras,

Dkro visas legalius dokumentai 
317 E STREET, 
(Kampas Broadmay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 27SS

Namą: Talbot 2474.

t




