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Socializmo Banga Užtiesianti 
Visą Pietų Ameriką

ČILĖS REVOLIUCIJA PA
DARĖ PRADŽIĄ.

Kapitalizmas atgyveno savo 
amžių, sudribo ir nebegali 

atsigautu

Socialistinė revoliucija Či
li respublikoj sujudino visą 
Pietų Ameriką. Bolivijos 
vadovaujamas dienraštis 
“Ultima Hora” pranašauja, 
kad greitu laiku Čili pėdo
mis nueisiančios ir kitos lo
tynų respublikos. Socializ
mo banga užliesianti visą 
pietų Ameriką, nuo Patago- 
nijos iki Panamos Kanalo.

Tas laikraštis sako: “Ka
pitalistinė sistema aiškiai 
parodė, kad ji visiškai nepa
jėgia išrišti šių dienų prob
lemų. Ji priėjo prie bankro
to dėl to, kad naujus gyve
nimo klausimus ji mėgino 
rišti tokiais budais, kurie ti
ko 30 metų atgal, visai ne
suprasdama, kad su laiku vi
skas turi keistis ir taikytis 
prie naujų sąlygų. Neužilgo 
Čili pėdomis turės nueiti 
Argentina ir Peruvija, o pa
skui Bolivija ir kitos.”

Socialistinė Čili valdžia 
jau išdirbo planą nedarbui 
pašalinti. Ji nutarė sukurti 
tris valstybines organizaci
jas: vieną žemės ukiui, ant
rą pramonei, o trečią kasyk 
loms. Kiekviena šitų organi
zacijų samdys bedarbius ir 
statys juos prie darbo. Ši
tam sumanymui finansuoti, 
nutarta apkrauti dideliais 
mokesčiais turčius. Turtus 
sutvėrė visuomenė, todėl vi
suomenės labui jie turi būt ir 
sugrąžinti.

Tuo pačiu laiku socialisti
nė vyriausybė įsakė vi
siems provincijos valdinin
kams paliuosuoti nuo mo
kesčių visus vargingus ūki
ninkus, kurie neturi iš ko 
mokėti.

Švietimo ministeris pra
nešė visiems mokytojams, 
kad nuo šiol jų pareiga bus 
auklėti jaunimą socialistinėj 
dvasioj, taip kad jauni pi
liečiai galėtų išaugti susi
pratusiais socialistais ir 
remjų socialistinę respubli
ką.

Kad privatiniai biznieriai 
neišnaudotų darbininkų sa
vo naudai, valdžia nutarė 
imti pramonę į savo rankas 
taip greitai, kaip galima. 
Centralinis bankas jau su
valstybintas ir buvęs jame 
svetimšalių kapitalistų auk
sas konfiskuotas. Šiomis 
dienomis busianti paimta 
cukraus rafinerija ir trąšų 
sindikatas, sukurtas Ameri
kos kapitalistų.

Darbininkų organizacijos 
pasiūlė valdžiai sudaryti so
cialistinę respublikos gvar
diją iš ginkluotų darbinin
kų. Šitą pasiūlymą valdžia 
paėmė apsvarstymui.

Kadangi laikinas prezi
dentas Davila buvo peršvel- 
nus užsienio kapitalistams 
tai jis buvo priverstas rezig
nuoti, o jo vietą dabar už 
ėmė buvusis vidaus reikalų 
ministeris Rolando Merino.

Valstybinė Socialistinės E- 
konomijos Taryba, kuri 
duoda vyriausybei patarimų 
ekonominiais klausimais. 
Taigi laikinoji socialistinė 
valdžia veikia kontakte su 
organizuotais darbininkais.

Lėkė į Varšuvą, Nu
tūpė Juroje.

Paliokams nesiseka. Jau 
kelintu kartu jie mėgina su
silyginti su kitų tautų drą
suoliais, bet negali. Keliatas 
dienų atgal lenkų lakūnas 
Stanislaw Hausner išlėkė iš 
New Yorko j Varšuvą, bet 
perplačios jam buvo jūrės. 
Jis nudribo vandenin ir iš
buvo ant jūrių 8 dienas. Ne
prigėrė jis tik dėlto, kad jo 
orlaivis plaukė. Vienas lai
vas ji pamatęs ištraukė už 
ausų ir parveža atgal New 
Yorkan. Nežiūrint šitokio 
nepasisekimo, lenkai vistiek 
skaito jį dabar savo “didvy
riu” ir ruošia didelių iškil
mių jam pasitikti.

Ispanija Baudžia 
Kerštingus Kunigus.

Ispanijoj dabar įvesti ci
viliniai šliubai. Kunigai tam 
labai priešingi, nes tai gadi
na jiems biznį. Taigi Derezo 
de Abajo mieste kunigas 
prikalė prie bažnyčios durų 
vardus ir pavardes jaunave
džių, susituokusių civiliniu 
budu, kad už prasižengimą 
prieš bažnyčią jie esą išski
riami iš tikinčiųjų tarpo ir 
ekskomunikuojami nuo baž
nyčios kaipo nedori žmonės. 
Už šitokį velnišką kerštą 
valdžia paėmė tą kunigą ir 
pasodino kalėjiman.
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Susirinko Republi
konų Konvencija.
šią sąvaitę Cicagoje su- 

irinko republikonų partijos 
konvencija, kuri turės no
minuoti savo kandidatą pre-1 
zidento rinkimams, nusista- 
yti sau pozicija prohibicijos 
(laušimu ir priimt visą plat- 
ormą. Nors prezidentas 
looveris, kaipo republiko-1 

nų partijos vyriausis bosas,1 
iš kalno jau yra savo kandi
datūra partijai užkoręs, bet 

’oimalumo dėliai konvenci- 
a turi oficialiai jį savo kan

didatu paskelbti. Hooveris 
Dats konvencijoj nedalyvau- 
ia. bet sėdi prie telefono 
Washingtone, klausosi kas 
(onvencijoj darosi, ir duo
da savo nurodymų. Pas re- 
publikonus yra tokia jau 
mada, kad partija negali sa
vo prezidento atmesti, nes 
tuo įrodytų, kad jos žmogus 
pastatytas valstybės prieša- 
(y buvo tai vietai netikęs.

CHICAGOJ PASIRODĖ 
MEDINIAI PINIGAI.

Susirinkus šią sąvaitę Chi
cagoj republikonų konven
cijai. pasirodė apyvartoje 
mediniai pinigai, kurių atsi
vežė delegatai iš Tenino, 
Wash. Kaip žinia, Tenino 
miestelio Prekybos Rūmai 
atspausdino medinius pini
gus ir išdalijo juos žmo
nėms, kurių indėliai ban
kuose buvo uždaryti.

Abisinijoj Laukiama 
Naminio Karo.

Abisinijoj dabar diktato- 
riauja karaliukas Haile Se- 
lassie. Jis yra užėmęs sostą 
smurto keliu apie 15 metų 
atgal, nuvertęs savo prieši
ninką Lidžą Džessu. Tas 
Džessu iki šiol buvo laiko
mas nelaisvėj, bet nesenai 
jam pavyko persirengus Į 
moterį pabėgti. Dabar jis 
slapstosi Abisinijos kalnuo
se ir renka tenai savo šali
ninkus prieš diktatorių Se- 
lassie. Diktatorius buvo nu
siuntęs į kalnus buri savo 
kariumenės, kad Džessu su
imtų arba užmuštų, bet pa
siųsti kareiviai perėję Džes
su pusėn. Jis turįs jau tiek 
savo šalininkų, kad greitu 
laiku eisiąs imti Abisinijos 
sostinę Addis Ababą. Taigi 
Abisinijoj dabar laukiama 
naminio karo. Abisinija 
randasi rytų Afrikoj, šalis 
baisiai kalnuota, turi apie 
200,000 keturkampių mylių 
plotą ir apie 4,000,000 gy
ventojų. Žmonės maišytų 
rasių, bet daugiausia balt- 
veidžiai, tamsus, pusiau bar
barai.

Sprogimas Kasykloj 
Užbėrė 10 Mainerių.

Norton, Va.—Apie 40 my
lių nuo šio miestelio šį pane
dėlį įvyko baisus sprogimas 
anglių kasykloj, kuri prigu
li Splashdom Coal korpora
cijai. Nuo sprogimo užgriu
vo kasyklos viršus ir užbėrė 
buvusius tenai darbininkus. 
Tris lavonus jau atkasta. 
Prie kitų kol kas da nepri
ėjo. Užberta iš viso 10 žmo
nių. Manoma, kad visi bus 
žuvę.

Popiežius Nebetiki 
Stebuklams.

Ispanijos kunigai norėjo 
pakelti į šventuosius tūlą 
Antonio Garėtą, įkurusį 
‘‘Nesuteptos širdies Marijos 
sūnų misiją.” Jie tikrino, 
kad tas Garėtas buvęs “ste
bukladarys”, nes “stebuk
lingu” budu “išgydęs” kokį 
ten vaika. Bet popiežius ši
tam humbugui visgi nepati
kėjo ir kunigų prašymą, kad 
Garėtas butų apskelbtas 
šventuoju, atmetė.

Washingtonas Susirūpinęs 
Veteranų Užpludimu.

JIE ATSISAKO VAŽIUOT 
NAMO.

Legijonininkai siūlosi suor- 
ganizuot 100,000 vyrų, iš- 
vyt veteranus iš sostinės ir 

apmušti vadus.

Karo veteranų žygiuotė 
ant Washingtono vis tęsiasi. 
Kas diena ateina vis nauji 
būriai. Bendrai imant, į va-

prezidentui Hooveriui laiš
ką, kuriame tarp kitko sa
koma:

“Aš siulausi suorganizuot 
ir finansuot 100,000 legijo- 
nininkų, ateit į Washingto- 
ną, jei butų reikalo, ir išva
lyt iš sostinės suklaidintuo
sius savo draugus, o jų va
das magaryčioms pusėtinai 
apmušti.”

Gali tečiaus būti, kad šito

BAUDŽIA FARMERIUS 
UŽ MAŠINŲ VARTOJI

MĄ.
Ispanijos valdžia išleido 

ūkininkams įsakymą, kad 
prie lauko darbų jie šįmet 
mašinų nevartotų, bet sam
dytų rankų darbą. Tuo budu 
valdžia nori parūpinti dau
giau darbo bedarbiams. Tai
gi ūkininkai, kurie šitokio 
patvarkymo nepaklausė ir 
pradėjo dirbti darbus maši
nomis, buvo suimti ir nu
bausti.

LEDAS NUNEŠĖ 500 RU 
SŲ ŽVEJŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Baikalo ežere atsiskyrė 
didelis plotas ledo ir nune
šė tolyn 500 žvejų. Juos su
bado išsiųstas orlaivis. Da
bar Sovietų valdžia išsiun
tusi garlaivį tiems žmonėms 
gelbėt. Baikalo ežeras ran
dasi Sibire; jis turi apie 400 
angliškų mylių ilgio ir apie 
40 mylių pločio.

IŠVOGĖ VARLES.
Vienam varlių biznieriui 

Californijoj nežinia kas iš
vogė visas varles, kurių bu
vo šimtai prigaudyta ir 
skrynias sudėta. Jos buvę 
skiriamos republikonų kon 
vencijai Chicagoje. • Dabar

________________  ______  republikonai turės maitintis
Be to, susidarė darbininkų Iporkčapsais.

MEANS ATRASTAS 
KALTU.

Buvusis Justicijos Depar
tamento šnipas Gaston B. 
Means, kuris nesenai išvilio
jo iš vienos turtingos mote 
riškės $104,000, žadėdamas 
surasti Lindbergho vaiką, šį 
panedėlį Washingtono pri 
saikintųjų suolo buvo atras
tas kaltu tų pinigų pavogi
mu. Bausmė da nepaskirta, 
bet jis gali gauti nuo 10 iki 
20 metų kalėjimo.

HONDŪRO RESPUBLI
KOJ NERAMU.

Hondūro respublikoj tapo 
paskelbti nauji rinkimai ir 
kartu prasidėjo revoliucija 
prieš valdžią. Tikrą padėtį 
patirti sunku, nes valdžia 
slepia žinias.

LENKIJOJ ESĄ 346 
KALĖJIMAI.

Varšuvos žiniomis, dabar
tiniu metu Lenkijoj yra 346 
kalėjimai, kuriuose sėdi įka- 
'inta apie 36,130 žmonių, tų 
tarpe 4,160 visai nekaltų, tik 
už politinius įsitikinimus.
INDIJOJ GYVATĖS NU
NOVIJO 1265 ŽMONES.
Vidurinėse Indijos pro 

vincijose pereitais metais 
žuvo 1519 žmonių nuo viso
kių plėšriųjų žmonių ir kir
mėlių. Vien tik nuo gyvačių 
jgilimo mirė 1265 asmenys.

TROKAS SUGRIOVĖ 4 
NAMUS.

Johnstown, Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia pasiliuosavo pa
statytas ant kalno trokas ir 
taip į pakalnę įsibėgėjo, kad 
mgriovė mėsos krautuvę 
nuardė barbernę, išėjo kiau- 
ai per vieną gyvenamą na- 
ną ir įsilaužė į kitą. Du žmo
nės buvo užmušti, 7 sužeis- 
vi.

ALFONSAS TIK KVIE
ČIAMAS SUGRĮŽTŲ 

ISPANIJON.
Madrido laikraštis ‘‘EI 

Heraldo” rašo, kad visokie 
generolai kalbino buvusi Is
panijos karalių Alfonsą 
grįžti Ispanijon ir spėka mė
ginti sostą atsiimt. Bet Al
fonsas bijąs, kad Ispanijos 
respublikos valdžia jo nesu
gautų ir neuždarytų kalėji
man. Jis pasisakęs sutiktų 
grįžti tik tada, jeigu pati 
liaudis nubalsuotų ji kviesti 
ir pakviestų. Bet šitokios 
šventės jis jau nesusilauks.

ANGLIJOJ UŽDAROMAS 
LIETUVOS KONSULA

TAS.
Laikraščiai praneša, kad 

Anglijoj Lietuvos konsula
tas taip pat uždaromas. Ne
labai senai Lietuva uždarė 
savo konsulatą Pietų Afri
koj. kur Račkauskas buvo 
paskirtas konsulu.

VOLDEMARAS JAU 
PARYŽIUJE.

Iš Paryžiaus pranešama 
kad tenai jau atvyko buvu
sis Lietuvos diktatorius Vol
demaras. Jis jieškosiąs tenai 
leidėjo savo raštams.

ČILĖS VULKANO PELE
NAI PASIEKĖ N. ZE

LANDIJĄ.
Iš Wellingtono atėjo ži

nių, kad šiomis dienomis 
Naująją Zelandiją pasiekė 
pelenų debesiai iš Čilės vul- 
kano, kuris išsiveržė keliate 
sąvaičių atgal. Nuo Čilės 
iki Naujos Zelandijos yra a 
pie 6,000 mylių per jūres.

Clevelande pereitą sąvaitę 
ižsidegė didelis apartamen
tų namas ir ugnis jį apėmė 
taip greitai, kad daug žmo
nių nespėjo pabėgti ir kelio
lika asmenų sudegė.

Newarke pereitą subatą 
užsidarė New Jersey Natio
nal Bank & Trust Company, 
kur buvo žmonių padėta 
$13,878,941.

NUSIŽUDĖ LINDBER
GHO UOŠVĖS TAR

NAITĖ
Sanrišy su Lindbergho 

vaiko išvogimu, pereitą są
vaitę nusižudė Miss Violeta 
Sharpe, Lindbergho uošvės 
tarnaitė. Sakoma, kad poli
cija ją tiek persekiojusi, tiek 
ant jos nervų veikusi, kad ji 
to pakelti negalėjusi ir pasi
darė sau galą. Kadangi ji 
buvo Anglijos pilietė, tai 
Anglijos parlamente dar- 
biečiai žada reikalauti iš A- 
merikos valdžios pasiaiški 
nimo dėl šitokio nežmoniš
ko Amerikos policijos elge
sio.
BULGARIJA UŽGINČIJA 
40 MERGINŲ SKERDYNĘ
Turkijos laikraščiuose pa 

sirodė sensacingų žinių apie 
tai. kaip Bulgarijos miestely 
Kasarevo buvę išskersta 40 
turkių merginų. Bulgarijos 
valdžia šitas žinias užginči- 
ia. Ji sako, kad išviso buvęs 
bulgarų nulinčiuotas tiktai 
vienas turkas, kuris varomas 
kalėjiman užmušęs sargybi
ni.

landą pribuna po 100 vyrų.,
Washingtono vyriausybė. legijonininko lupomis kalba 
labai tuo susirupinusi. Pasi-. paties Hooverio valdžios a- 
girdo jau grąsinimų praša-' gentas. Galimas daiktas, 
linti policijos viršininką; kad tai yra tiktai gąsdinimas 
Glassfordą, kam jis pradėjo veteranų, kad jie gaus muš- 
pirmuosius burius maitinti. geruoju iš Washingto-
Tas. girdi, patraukė daugiau ao ^uoj.aVs ne^eis ir nepa- 
triukšmadariu į Washingto- l^s sočiai pavalgiosios po

nijos ramybėj.
Bet jeigu šitokie juoda

šimtiški grąsinimai ištikrųjų 
nitų manoma vykinti, tai 
arp buvusių kareivių ir val
džios dalykai gali prieit prie 
abai rimtų pasekmių. Hoo

verio valdžiai tas vargiai iš
eitų į sveikatą.

BELGIJA NEĮSILEIDO 
NUTEISTŲJŲ JUODVEI-

DŽIŲ MOTINOS.
Belgijos valdžia neįsilei

do Belgijon juodveidės A- 
los Wright, kurios du sūnus 
kartu su penkiais kitais da
bar yra nuteisti miriop Ala- 
bamos valstijoj. Po Vokieti
ją ji važinėjosi laisvai. Te
nai susidarė ir komitetas 
‘pasmerktiems juodvei- 
Ižiams ginti.”

CHICAGA NORI PASIS
KOLINTI $150,000,000.
Chicagos majoras Cer- 

mak (ištark: Sirmek) parei
škė, kad jo valdomam mies
tui reikia $150,000,000.Vien 
ik mokytojams nemokėtos 
algos siekiančios $20,000,- 
000.

NUSKENDO ISPANŲ 
LAIVAS.

Afrikos pakrašty pereitą 
<ąvaitę sudužo ir nuskendo 
ispanų garlaivis “Teide”. Jo 
700 žmonių išgelbėjo anglų 
garlaivis “Attam.”

ną.
Policija tuomet sustabdė 

veteranams maistą ir paruo
šė trokus, siūlydama nemo
kamai parvežti juo9 namo. 
Bet veteranai atsisako va
žiuoti iš Washingtono. Jie 
reikalauja, kad valdžia duo
tų jiems arba darbo, arba 
užmokėtų bonusą. Kitaip jie 
neisią, nes ką gi darysią pa
rėję namo? Valgyt ir tenai 
nėra ko.

Policijos apskaitliavimu, 
pereitą pėtnyčią Washing- 
tone buvę jau apie 8,000 ve
teranų, ir apie 4,000 buvę 
d a kelionėje. Šį panedėlį už
siregistravusių veteranųWa- 
shingtone buvo jau 20,000. 
Vadas Waters sako, kad į 
porą sąvaičių jų busią jau 
50,000 tenai.

Apsigyvenę šitie vargšai 
palapinėse palei Potomaco 
upę; toj upėj jie prausiasi, 
skalbia savo drapanas ir 
plauja valgomus indus, o 
vanduo toj upėj, kaip svei
katingumo komisijos virši
ninkas pasakė, tik truputį 
geresnis kaip srutų rynoje 
Pastatytuose barakuose irgi 
baisus susikimšimas, nešva
rumas, taigi bijomasi, kad 
nekiltų šiltinės ar kitokios 
pavojingos ligos epidemija.

Valdžia mėgino užkirsti 
kelią veteranams visokiais 
budais. Buvo daromas spau 
dimas į atskirų valstijų gu
bernatorius. kad neleistu 
per savo valstijas keliaujan 
čių burių. Bet tas nelabai 
pavyko. Tuomet pradėta 
skelbti, kad šitą “šturmą” 
ant Washingtono sugalvoję 
komunistai. Pereitą sąvaitę 
apie 200 veteranų policija 
urinko ir išvijo iš Washing- 

tono, o paskui paskelbė, kad 
jie buvę komunistai, tai pa
tys veteranai juos “išspyrę 
iš savo tarpo.” Bet ir šitas 
manievras nepavyko. Vete
ranų vadas Walter W. Wa 
terš tuojaus paskelbė, kad 
prieš politinius atskirų na
rių įsitikinimus veteranų 
organizacija nieko neturin 
ti. Sako, jei tik veteranas 
yra garbingai iš armijos pa- 
liuosuotas ir pildo kempė 
parėdymą, tai jis turi būt 
kempę priimtas, vistiek ar 
lis komunistas, ar republi- 
konas.”
Dabar jau pradedama kai 

bėt apie smurto pavartoj] 
mą. štai, legijonininkų va 
das iš New Jersey parašė

Iškėlė “Užkeiktą’ 
Auksą iš Jūrių.

Po dviejų metų sunkaus 
darbo, pereitą sąvaitę italų 
narai iškėlė jau $45,000 vėr
ės aukso iš garlaivio “E- 
jypt”,” kuris 1922 metais 
>uvo nuskandintas Francu- 
zijos pakrašty su $5,000,000 
aukso. Kovą dėl to aukso i- 
alai veda jau per du metu. 

Toj kovoj žuvo jau du lai
vai ir 15 gyvasčių. Kad pri
ėjus prie aukso, narai turėjo 
išpiauti paskendusiame lai
ve keliatą lubų ir išardyti 
dieno spintą,’ kurioj tas au- 
(sas buvo sukrautas. Tas 
darbas buvo atliktas jau pe
reitą rudenį. Bet kaip tik na
rai priėjo prie aukso, ant jū
rių prasidėjo didelės audros, 
odėl reikėjo viską palikti ir 
laukti per žiemą iki šio pa
vasario. Orams nusiraminus, 
darbas vėl buvo pradėtas iš 
naujo bet jau sunku buvo 
paskendusį laivą atrasti, 
nors tą vietą italai buvo pa
ženklinę didelėmis plūdėmis 
su ikarais. Trįs dienas narai 
leidosi jūrių dugnan, pakol 
iš naujo surado paskendusį 
Egyptą”.

ŠVEDIJOS KARALAITIS 
VEDA VOKIEČIŲ KUNI

GAIKŠTYTĘ.
Žinios iš Stokholmo sako, 

kad Švedijos karalaitis Gu
stavas Adolfas 16 liepos su
sižieduosiąs su vokiečių ku
nigaikštyte Sibylle iš Saksų- 
Koburgo-Gothos. Savo tau
tos merginų didžiūnai neve
da. Tokie jau užkerėti jie 
“patriotai”.

$40,000 PASLĖPTA 
“SIURPAIPĖSE”.

Tūlas laikas atgal Winst- 
tede, Ct., buvo pavogta bo- 
nai ir gatavais pinigais $40,- 
000. Dabar policija sakosi 
sužinojusi, kad tą grobį plė
šikai paslėpę Springfieldo 
miesto srutų rynose. Dedek- 
tivai dabar landžioja po vi
sas “surpaipes” ir jieško tų 
pinigų.



KUMŠČIOS GARBINTO
JAI.

Brooklyno “Vienybės” 
66-tame numery fašistų vuo- 
degos laižosi iš džiaugsmo, 
kad vienas Amerikos lietu
vis gavęs metus kalėjimo 
Lietuvoj už pavadinimą tei
sėjo piemeniu, o kitas lietu
vis Rygoje gavęs nuo vieno 
fašisto Į veidą užtai, kad 
peikė Smetonos kompani
ją, anot fašistų, “lietuvių 
tautą.”

Apie šituodu lietuviu, nu
kentėjusiu nuo fašistų smur
to, “Vienybės” pisoriai pa
sakoja taip:

“Amerikietis lietuvis tūlas 
Gavėnavičius. Ukmergės teisė
jui nepasiskubinus išspręsti jo 
civilės bylos, minėtą teisėją iš
kiliojo, išvadindamas pieme
niu ir už teismo Įžeidimą, gavo 
vienus metus kalėti.

“Amerikoj yra daug lietu
vių, kurie prieš svetimtaučius 
tiek vergiški, kad net prieš pa
prastą Amerikos policininką be 
kepurių tūpčioja. Bet kada to
ki tipai nuvyksta i Lietuvą, tai 
ne tik teisėją, bet patį prezi
dentą drįsta piemeniu vadin
ti dėl to, kad tas yra lietuvis. 
Tie vergiškos dvasios sutvėri
mėliai, prieš lietuvį jaučias la
bai dideli. Minėtas Gavėnavi
čius tik iš tokių žmogutis tega
lėjo būti. Lietuvoj, žinoma, jis 
jautėsi už pačią Lietuvą dides- 
nniu—iki gavo persitikrinti.”

“Vienybės” redaktorėliai 
nebežino, kaip išreikšti savo 
pagiežą tam žmogui. Jie 
vadina jį “vergiškos dvasios 
sutvėrimėliu” ir sako, kad 
“jis jautėsi už pačią Lietu
vą didesniu.” Kur gi čia lo
gika? Jeigu žmogus jaučia
si už visą valstybę didesnis, 
tai jis negali būt “vergiškos 
dvasios sutvėrimėlis”. Ver
gas taip nesijaučia. Vergas 
jaučiasi mažiausiu už visus. 
Dvasios vergas niekad ne
pavadins teisėją piemeniu, 
nors tam teisėjui toks pava- 
nimasir labai pritiktų.Taigi 
tas amerikietis, kuris pasa
kė teisėjui stačiai Į akis, ką 
jis apie jį mano, turėjo būt 
labai drąsus ir tvirtos valios 
žmogus. “Vienybė” kalba 
nenuosakiai, vadindama jį 
“vergiškos dvasios sutvėri
mėliu”. šitoks pavadinimas 
tiktų tiktai “Vienybės” re
daktoriams, kurie prieš Lie
tuvos policininką gatavi pil
vais šliaužti ir kurie skaito 
“didele garbe” būti žvalgy
bos agentu.

Dabar paimkime antrą in
cidentą. Girdi,

“Kitas amerikietis lietuvis, 
tūlas A. Baleišis, Amerikos ka
riuomenės ekskareivis. pasauli
nio karo veteranas, grįžęs į 
Lietuvą, nuvyko į Latviją ir 
Rygoj susiginčijo su vienu, 
niekinančiu lietuviu tauta iš-

Bet jeigu “aukštai kultū
ringi patriotai” pripažįsta 
kumščia “vieninteliu argu
mentu” prieš savo oponen
tus, tai jie turi pripažinti, 
kad jų priešininkai ilgi gali 
tuo pačiu budu “argumen
tuoti”.

Prie ko tuomet prieisime?
Galim prieiti štai prie ko. 

Antanas Bimba yra įsitiki
nęs, kad Sovietų Rusija yrą 
geriausia šalis pasauly.“Vie- 
nybės” redaktoriai tam 
priešingi. Netik priešingi, 
bet visaip niekina “darbi
ninkų tėvynę”. Bimbos aki 
mis žiūrint, jie yra išgamos, 
nes. iš darbininkų kilę ir 
darbininkų centais gyvena, 
darbininkus šmeižia. Taigi 
Bimbai čia nieko daugiau 
nelieka, kaip tik pavartoti 
tą “vieninteli argumentą 
kuri “išgamos tesupranta’ 
tai yra. ateiti su visu “Lais
vės” štabu Į “Vienybės” re 
dakciją ir kiekvienam “išsi
gimėliui smokti amerikoniš
kai Į žandą ir argumentą 
baigt nokautu.”

Ar “aukštai kultūringi 
patriotai” tada plos Bimbai, 
kad jis “pasižymėjo” kaip 
karštas “darbininkų tėvy
nės” patriotas?

Iš VOKIETIJOS KJLA
LIETUVAI PAVOJUS.
Mes jau rašėm “Keleivy”, 

kad Vokietijoj susidarė nau
ja vyriausybė, kurion inėjo 
daugiausia kaizerinių jun
kerių, aršiausių demokrati- 
os priešininkų, ir kad dėl

A J» # -•

prieš opoziciją. Naujo Susivie
nijimo bosai žip»i į šimtus na
rių, kaipo į 'renegatus, išdavi
kus’ ir tt.”

kodėl jisai eina ginti sveti
mos valstybės šnipą?

Bulota atsakė, kad jis 
i negalėtų būti advokatas, jei- 

Vadinasi. komunistų vai- gu atsisakytų ginti žmogų,
domas Susivienijimas nei, kuriam gresia mirties baus- 
kiek negeresnis už “fašis- mė ir kurio kaltumas dar ne- 
tų ir sociaifašistų” valdoma- Įrodytas. Jis priminė garsią-

gama. Persitikrinęs, kad joki' draka.
įrodinėjimai 
tam išgamai

ir atsišaukimai 
neveikia—smogė

No. 24, Birželio 15 cL 1932

Da Viena Diktatūra 
Turės Griūti

venimo sąlygose gausus por
tugalų demokratų skaičius. 
AzoVų salosna ištremtieji 
laisvės kovotojai, jų tarpe ir 
socialistų vadai, laukia tos 
valandos, kada galės grįžti į 
Portugaliją. Bet vienok re
voliucionierių skaičius toks 
didelis, kad valdžia negali 
jų visų ištremti iš Portuga
lijos arba uždaryti į kalėji
mus, todėl visą visuomeninį 
gyvenimą laiko nepaprastai 
suvaržiusi ir prislėgusi. Mes 
neklystam sakydami, kad 
visa Pcrtugalija nusistačiusi 
prieš diktatūrą. Darbininkų 
klasė gyvena didžiausiame 
skurde ir, savaime aišku, 
pirmai progai pasitaikius 
pareikš savo galingą protes
tą. Vidurinieji sluoksniai 
taip pat nusistatę prieš dik
tatūrą. Kariuomenė tik tol 
tyli. kol dar neišdirbtas re
voliucijos planas bendram 
veikimui su civiliais gyven
tojais. Ir buržuazija nepa
tenkinta, nes ji, matyt, įspė
dama savo klasės instinktą, 
bijosi, kad jeigu toliau liks 
išimtino būvio ir sauvaliavi
mo režimas, tai tas režimas 
gali buržuazijai suteikti tik 
didesnės žalos. Paskutinia
me revoliuciniame- žygyje 
dalyvavo žymus asmens iš 
įvairių sluoksnių: buržuazi
jos, kariuomenės, proleta
riato. Taigi, Portugalija yra 
jau beveik priėjusi revoliu
cijų istorijoj žinomą klasių 
veikimą, kur politinis per
versmas jau galimas.

Alemtejuje kilo didelis 
protesto są judus prieš dikta
tūrą. Policija daug žmonių 
suėmė. Btrvo rasta bombų ir 
daug ginklų. Alemtejo sąjū
dis, lygiai kaip ir kituose 
miestuose revoliucionierių 
kova su vyriausybe, val
džiai yra ne kas kitas, kaip 
tik komunistų sąmokslas. 
Nors į šį judėjimą įtrauktieji 
asmens yra nusistatę prieš 
komunistus, bet vyriausybė 
mano išsigelbėti, patraukda
ma savęsp buržuaziją, kad ši 
eitų ginti tvarkos, ramybės 
ir savo turtų. Tuo norima 
kapitalizmui pasakyti, kad 
su diktatūros galu ateis ga
las ir privatinei nuosavybei. 
Karmonai bus vis dėlto sun
ku šiuo triksu apvesti a- 
pie kampą buržuaziją. Bur
žuazija girdi, kaip jos pa
čios klasės žmonės yra prie
šingi diktatūrai. Ji mato, 
kaip viduriniai sluoksniai 
ruošiasi versti šalin diktatū
rą. Ji mato, kad kariuomenė 
nenori sutikti su išnaudoji
mu ir demoralizacija. Visa 
tai turi savo įtakos ir buržu
azijai, sudarant pažiūras į 
diktatūrą. Tiesą kalbant, tai 
ir Karmono diktatūra da lai
kosi todėl, kad jai pašalinti 
trūksta priešingų socialinių 
sluoksnių vieningumo. Kai 
tik diktatūra kartu bus už
pulta, kai tik jos priešai su
ruoš bendrą puolimą, tai 
diktatūra turės pranykti.

Portugalams atkaklumo 
netrūksta. Tą rodo ir nenu
ilstama propaganda mies
tuose, kad turinti būti atsta- 
ta demokratija. Net ir vi
daus reikalų ministeris Paes 
de Souza tatai pripažino, 
kalbėdamasis su “O Seculo” 
laikraščio bendradarbiu, ku
riam pasakė: “Žinoma, dik
tatūros priešai nesiliauja 
veikę krašto viduje ir užsie
nyje, ruošdami ir vykdyda
mi įvairius revoliucinius ju
dėjimus”. Kovojantieji su 
Karmono diktatūra yra įsi
tikinę, kad jie laimės. Bet ir 
nuošaliai stebinčiam matyti, 
kad Portugalijos diktatūra

“Socialdemokrato” bend
radarbis J. J. rašo iš Portu-to buvo paleistas Reichsta-'jį Susivienijime. Reikėtų su-!ją Francuzijos karininko 

tverti da vieną, kur Prūsei- Dreyfuso bylą ir Pleiške, j 
ka turėtu pilu, laisvę. .kad tik ši , pavadįtu-

--------------- ! ėdamas prieš akis jis netu- , . °
KODĖL LIETUVOJ DAUG ri nei .moralės teisės, nei į tebėra reVo-

SENBERNIŲ? ;Bekerio iliucijos viltis. Ramono dik- 
Lietuvoje kilo sumany- mo ‘ * J • ’ tatura yra pasmerkta žūti,

gas.
“Naujienos” mano, kad 

šitas krypsnis vokiečių vidu- 
inėj politikoj skaudžiai at

siliepti ne vien tik Vokieti- 
os žmonių laisvei, bet jis 

sudaro rimto pavojaus ir 
ietuvai. nes—

“REVOLIUCIJA” DEL 
BIMBOS KELINIŲ.

“Naujoji Gadynė” prane
ša, kad —

“Savo gegužinėj prakalboje 
Detroite A. Bimba rietė ‘revo
liucinį’ spyčių prieš Pruseikos 
‘fašistinį kumpį'. Vienas iš 
klausytojų duoda jam klausi
mą: Jei opozicija yra tokia iš
davikiška. tai kodėl ji aukoja 
partijai ir jos kontroliuoja- 
mom įstaigom pinigus, ir kodėl 
tos įstaigos priima? Bimba at 
kerta: Prirodykit man partijos 
centro kvitas už tas aukas, tai 
aš atiduosiu jums viską, net ir 
savo paskutines kelines!”

Dėl šitų Bimbos kelinių 
pasidarė tikra “revoliucija” 
komunistų šeimynoj. Prūsei 
kinių.organas rėžia:

“Kai dėl Bimbos kelinių, tai 
opozicijai jos nereikalingos. Jei 
Bimbai norisi padaryti ekspo
ziciją savo ‘nekalto’ kūno, lai 
savo kelines pasiunčia savo lei
tenantui į Pennsylvaniją. tam, 
kuris amžinai skolinasi ant ke
linių ir kitų reikmenų nuo visų. 
iš ko tik gali išmelst, o paskui 
tikrina, kad tuoj, bile vėlyvą 
rytą pabudęs iš miego ras A- 
meriką jau po revoliucijos ir 
visas savo skolas ‘kenseliuo- 
siąs‘ — lai Bimba jam tą savo 
turtą atiduoda.”

Tai šitaip debatuoja ko 
munistų vadai! O delko? 
Del to, kad Bimba nenori iš 
Pruseikos aukų, o Pruseika 
nepriima Bimbos kelinių. Ir 
dėl to keliama didžiausia

“ Priešakyje naujos valdžios 
Berlyne stovi Rytų Prūsų jun
keriai (dvarininkai), kurie nie
kuomet neslėpė savo pasiryži
mo geruoju arba piktuoju grą
žinti Vokietijai Klaipėdos kra
štą. Neseniai Klaipėdoje buvo 
seimelio rinkimai, kuriuose, 
kaip žinome, laimėjo vokiečiai 
ir jų šalininkai, ši vokietininku 
pergalė Klaipėdos krašte dar 
labiau padidino Prūsų junke
rių apetitus. Ir ką Lietuva da
rytų. jeigu naujoji Vokietijos 
valdžia leistų hitlerininkų ir 
‘Plieno šalmo’ ginkluotoms 
gaujoms įsiveržti j Klaipėdos 
teritoriją?

“Taigi tas reakcininkų iški
limas Vokietijoje nieko gero 
Lietuvai nelemia. Kada Vo
kietijos valdžioje turėjo dide
lės įtakos socialdemokratai, tai 
musu vadinamieji ‘tautinin

kai’ labai mėgdavo apie juos 
kalbėt su panieka. Dabar Vo
kietijos valdžia yra nacionalis
tų (tautininkų) rankose — ar 
musų tautininkams bus iš to 
džiaugsmas?”

Paradoksas čia butų toks, 
kad nacionalizmas apiplėš- 
ų nacionalistus. Bet bloga 
)utų, jei tai virstų nelaimė 
Lietuvai.

mas apdėti mokesčiais šen- Mes manom, kad Bulotos j kaip ir visos diktatūros kad 
bernius. pozicija teisinga. Ibuna anksčiau ar vėliau nu-bernius.

Senberniai prieš tai pro-
įbuna anksčiau ar vėliau nu 
verstos. Po paskutinio nepa-

testuoja. Vienas jų rašo VOKIETIJA NEGRįŠIAN- revoliucinio paki-
Lietuvos I Kmmke : unMADruiinc limo Portugalijos diktatūra

“Bet kodėl niekas neparašo. i' k dėlto pi įėjo dar arčiau
Lš kur sodžiuose tų senberniu' Naujas vokiečių ministe- savo galo. Sukilimo mėgim- 
atsiranda? Atsitinka, kad tėl ris pirmininkas von PappenĮmai Portugalijoj pasikarto- 
vas turi 80 metų, o sūnūs 45 pareiškė, kad Vokietijos į ja dažnai, ir jie viešpatau- 
metus, o žadamo užrašyti ūkio1 konstitucija turėsianti būt j jautiems Įtvaro ^didelės bai- 
vis nesulaukia, nes tėvas valdo pei žiūrėta.. Bet iš to nėr'ei- • mės ir susii upinimo.. Žino- 
ir žada ūkį valdyti iki savo gv- kią daryt išvadų, kad Vo-jina, kad dėl pastarųjų laikų 
vos galvos. Paprastai vvresnv- kieti ja grįšianti prie monar-Į įvykių didelė dalis diktatu- 
sis sūnūs turi padėti tėvui už- chijos. Kalbos apie monar-Įrai priešingų jėgų yra užsie- 

chiją esančios žioplos ir nyj. Ispanijoj ir Prancūzijoj 
dabar gyvena sunkiose gy-

auginti kitu_____„ _____
tie užauga, jis jau sulaukia -^ėnk>mingos. 
senbernio metų. Toks senber
nis praleido gražiausią savo 
gyvenimo dalį tėvo ūkyje be-

vaikus, o kol ši-

dirbdamas ir jokio atlyginimo
“LIETUVOJE KRIZIO N6RA”.

negaudamas, tai nejaugi iš jo 
dar ir mokesčiai už senbernys
tę galima imti?”

Kas čia daros?... Visas 
pasaulis šaukia gvoltu “kri
zis”! Vieni sako, kad neuž
augo; kiti sako, kad per- 

Pasirodo, vadinasi, kad daug užaugo, nėr kur dėti;
ekonominė tvarka, ar be- kiti darbo neturi, kiti prezi- 
tvarkė, neleidžia Lietuvos dento neišsenka, o dar kiti 
vyrams jauniems vesti. Pa- pinigų neturi.
kol ūkis nepadalytas, ūki-, šaukiat, ponai, be pagrin- 
ninko sunui nėra kaip Įsitai- do, ir da pridedat žodį “Vi- 
syti savistovus gyvenimas. Įsas pasaulis”. Kaip tai gali-

--------- -— ma sakyt, kad “visas pasau-
KOKIAS BYLAS ADVO-,lis?” Juk ir Lietuva gyvena

ras daiktas. Aš ir norėčiau 
nors porą dienų pabūti, nes 
per tą laiką aš suspėčiau pa
karti visus sau nepalankius 
žmones. Gal skaitytojai pa
vadins mane žmogžudžiu? 
Bet ką aš padarysiu, kad 
pas mus taip praktikuoja
ma!
Dabar y- pakalbėsim apie li
tus. Pas mus Lietuvoje yra 
priimta sakyti, kad Ameri 
ka yra “aukso šalis”. Taip

Klausimas, kiek gi darbi 
ninkai gali iš tokios “litera 

amerikoniškai išsigimėliui į,turos” pasimokint, kiek jie 
žanda ir argumentą nokautu galį klasini savo susiprati 

mą pagilinti?baigė.
“Nors kumšties argumentas 

nėra kultūringas argumentas, 
tačiau vienintelis, kurį išgama 
tegali suprasti. Del to Lietuvos 
spauda jo nesmerkė, bet pažy
mėjo, kaip karštą patriotą. Jis 
gavo Lietuvos net aukštai kul
tūringų patriotų aplodismen
tų.”

Vadinasi, kumščia, tai 
“vienintelis argumentas” 
prieš tą. kurio ndgali Įveikti 
savo protu. Ir “aukštai kul
tūringi patriotai”, tokie 
kaip “Vienybės” pisoriai, vi
suomet karštai tau plos, jei
gu negalėdamas savo opo
nento pertikrinti žodžiais, 
sukruvinsi jam nosi.

KAIP DANGUJE, TAIP IR 
ANT ŽEMĖS...

L. Pruseika rašo “Nau
joj Gadynėj” apie Chicagos 
garsųjį SLA. seimą, kur į- 
vyko skilimas su bolševikais, 
ir sako:

“Pašalintieji delegatai susi
rinko Meldažio svetainėje. Ten 
jie padėjo kertinį akmenį Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mui. Iš to seimo Mizara tele
grafavo ‘Laisvei’: 'Darbininkų 
seimas pasisako už politinių 
pažiūrų laisvę’.

“Du metai praėjo. Naujame 
Susivienijime nėra politinių pa
žiūrų laivės. Klika, valdanti 
LDS veda liniją politinio teroro

KATAI GALF GINTI, IR šiame pasaulyje, o Lietuvoj Į gal kada ir buvo, bet dabar 
KOKIŲ NE? i krizio nėra; ji sugeba prezi-j Amerika ubagų žemė. Pa-

Lietuvoje šitas klausimas’ir piningų tu-i žiūrėkit pas mus! Pavyz- 
keliamas jau kelintu kartu. ri. Reikia tik viską su razu-
Liaudinrnkai ir socialdemo- mu daryti, tai ir bus visko, 
kratai andai buvo pasipikti- Pavyzdžiui, prezidentą riti
nę, kad kai kurie advokatai k|i. Kam klausti visų žmo- 
iš jų tarpo gynę. teismuose ruų, kurie katro nori ar ne
savo politinius priešus. Dėl nori? Nori būt prezidentu, 
šitokio nusistatymo, pora pasikalbėk pirmiausia su sa- 
advokatų išstojo iš Sočiai- vo uošviu, su švogeriais, vie- 
demokratu Partijos. nu žodžiu, su visom gimi-

Dabar Kaune yra areštuo- nėm ir tavoriščiais—ir tegul 
tas vokietys Bekeris, kurį Pe tave išrenka! Gal kuris iš 
valdžia kaltina šnipinėjimu pavydo ir pratekš kokį bal- 
svetimos valstybės naudai, sėlį Pro sali? t>et vistiek pre- 
Tai vra labai'sunkus kalti- zidentu busi. O jau. Dieve 
nimas. Kauno advokatai sergėk, jeigu kitas pakliūtų,
Bieliackinas ir Šleževičius tai ir vėl su razumu galima 
atsisakė ji ginti. Tuomet viską atitaisyti. Kaip tai da- 
buvo kreiptasi i adv. A. Bu- romą, sakyti nereikia, nes 
lotą Mariamnolėje. Šis apsi- turbut jau visas svietas ži
emė Bekerio bvlą vesti. no, kaip pas mus buvo pa- 

Vieno laikraščio atstovas daryta 17 gruodžio naktį, 
tuomet paklausė Bulotą,' Prezidentu būti labai ge-

PATĖMIJO LAI
KRAŠTYJ APIE 
“B. O.” IR KAIP 
JIS SUGADINA 

ŽAVĖJIMĄ

NUO TADA JI 
NUOLATOS

PRAUSĖS SU 
LIFEBUOY

džiui. Remontuojam kokią 
nors valdišką išeinamąją 
vietą, ar kitą kokią nors tau
tišką įstaigą. Žinoma, tau
pumo dėliai už remontą už
mokame šimtą litų. Kada 
jau darbas baigtas, inžinie
riai gražiu automobilium 
važiuoja apžiūrėti ir priimt 
Tas nuvažiavimas, kad ir 
krizio metu, su dienpini
giais kainuoja 200 litų; bet 
nieko nepadarysi, juk vir
šaičiui, ar kam kitam tokio 
svarbaus reikalo nepavesi. 
Mat, viskas daroma su razu
mu.

Na, tiek to; ką jau darė, 
tai padarė; bet dabar ką iš- 
mislino, tai tikrai dyvų dy- 
vai. Išgalvojo tokį įstatymą, 
kad pinigus skolinti galima, 
bet atiduoti nereiks. Kad 
plačiau suprasti tą įstatymą, 
tai jis yra toks: jeigu žmo
gus kam skolingas, ir ateina 
antstolis už skolą aprašyti 
turtą, tai galima viską rašy
ti, paliekant ant 1 hektaro 
žemės 1 darbinį arklį, 1 kar
vę, kiekvienam šeimos na
riui po 1 kirvį, piuklą, kastu
vą, ir kiekvienam po 1 ro
ges, ratus ir da prie to po 
1 šlėjas, kad įsikinkęs galė
tų važiuoti. Na, tai ką? Ar 
negeras įstatymas?

Tik bloga, kad darant vis
ką su razumu, musų ponai 
ministrai truputį pasivėlino 
šį įstatymą išleisti, nes iki 
šiol jau visi arkliai ir karvės

MIZARA VIS NEPA 
TAIKO.

Maskvoje leidžiamas lie
tuvių komunistų “Prieka
las” sako, kad tikrieji Ame
rikos darbininkų judėjimo 
“vadai” esą Bimba, Bovinas, 
Gasiunas ir Abekas.

Apie Mizara (Rasodą) 
“Priekalas” atsiliepia labai 
prastai. Sako, jis “slenka gy
venimo paviršium,” nelygi
nant, kaip varlė.

Biednas Rokas! Važiavo 
net į Maskvą komunizmo 
lekcijų imti, ir vistiek nepa
taiko pagal komunistišką 

fbarabaną žengti.

Puikiausia mergina
»»

DABAR NĖRA “B. O.” 
NUOŠALUMAS IŠNY

KO SU “B. O.“ negali rizikuot su “B. O.’
, (kario kvapu)

J^JAŽAS pasireiškimas “B. O.” (kūno kvapo) 
—-ir viskas tampa pamiršta! “Mes jos ne

norim.” neištartas nuosprendis. Draugiškume— 
romanse—biznije—prasižengti “B. O.” nėra pa
geidautinas. Karštos dienos tą pavojų padidina. 
Neimkit progos. Mazgokite* reguliariai su Life. 
buoy. Jo šaunios, atgaivinančios putos išvalo 
skylutes—apsaugoja jus nuo “B. O.” Nuvalo ge
malus nuo rankų—gelbsti apsaugot sveikatą. Jo 
pasireiškęs sveikas kvapas—kuris pranyksta 
nusiplaunant—liudija kad IJfebuoy apsaugoja! 

Grožybės patarimai»
Kas vakaras, nupraus- 
kit veidą su Lifebuoy 
švariom, švelniom pu
tom Tamsi yda greit 
pradės žvilgėti nauju 
grožiu. Priimkit Life- 
booy šiandien.

už skolas parduota, o liku 
šieji pastipo iš bado. Nieko 
nepadarysi, kas ne dirba, tas 
ne klysta. Šiuo įstatymu bus 
apsaugoti nors tie, katrie at
siras.

Toliaus apie darbą. Su 
darbu mes irgi taip nesis 
kundžiam, kaip kitur; pa 
dirbam ant mėnesio porą 
dienų ir gana. Kam čia per 
daug mučytis? Juk vistiek 
mirdamas nenusinesi, o kad 
kartais valgyt nėra ko, tai 
pilvą prispaudę pagulim.

Tai matot, gerbiamieji, jei 
nežinot, kaip gyvena kitur, 
tai nešaukit, kad visam svie
te krizis! Lietuvoje krizio paa rorcuga 
nėra! L. Barzdočius Į bus nuversta

», j • > f ’ • t T
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SMULKMENOS APIE DIRŽIŲ ŠEI
MYNOS TRAGEDIJĄ. Ar užsitrauki?

Pereitam “Keleivio” nu
mery buvo trumpai praneš
ta, kad Waterburio mieste 
Antanas Diržius žiauriai nu
žudė savo žmoną. Dabar pa
duosime smulkesnių apie tai 
žinių.

Visų pirma reikia atitai
syt klaidą: tas Įvykis buvo 
ne Waterbury, bet New Ha- 
ven, netoli nuo Waterburio.

Diržius gyveno su savo 
žmona New Havene, po nu
meriu 509 Winchester ave. 
Vieną rytą, 30 gegužės, apie 
9 valandą, Diržių namuose 
pasigirdo šūvis ir persigan- 
dusios moteriškės klyksmas. 
Buvusi tuo laiku savo kieme 
Diržių kaiminka, Mary Si
meone, pribėgo prie užpaka
linių durų Diržių namuose 
pažiūrėti, kas tenai pasida
rė. Atbėgo ir da viena mo
teris. Abidvi jos pradėjo 
mušti kumščiomis Į užpaka
lines Diržių duris, bet durų 
niekas joms neatidarė. Tuo 
tarpu viduje vėl pasigirdo 
moteriškas klyksmas. Tada 
jodvi nubėgo prie frontinių 
durų ir pradėjo skambintu 
Bet ir čia durų niekas joms 
neatidarė. Namuose pasigir
do bildėsis, lyg ir kas nu
virto laiptais žemyn, ir mo
teriškas balsas sušuko: 
“gelbėkit!” Po to pasigirdo 
šlamėsis, lyg kad kas mė
gintų siekti prie durų ranke
nos. Matyt, sužeista moteris 
stengėsi atidaryt duris, kad 
galėtų prisišaukti žmonių 
pagelbos. Bet durys neatsi
darė. Vietoj to, pasigirdo 
sunkus žingsniai, lyg ir vy
ro eisena; kažin kas priėjo 
prie durų ir užstūmė stumą 
iš vidaus.

Vėl pasigirdo moteriškės 
spiegiantis balsas ir galima 
buvo gridėti, kaip kaž kas 
pradėjo ką tokio valkioti po 
aslą.

Negalėdamas Į vidų įneiti, 
minėtos dvi moterys pašau
kė daugiau kaimynų ir tuo 
tarpu pasitaikė vienas po- 
liscmanas. Žmonių susirinko 
apie namą jau keli šimtai. 
Pribuvo ir policijos vežimas. 
Policija išlaužė duris ir Įnė
jo virtuvėn. Diržius plovė 
kruvinas kelines sinkoje, o 
ant stalo gulėjo du rankšluo
sčiai; nors jie buvo jau iš
plauti, bet kraujas ant jų bu
vo matyt labai aiškiai. Dir
žius policijos akyvaizdoje 
buvo visai ramus.

“Ar čia kas atsitiko?” pa
klausė ji poiiemanas.

“Nieko!” atsakė Diržius.
“O kur tavo žmona?”
“Ji išėjo parodon.”
“O kur vaikai?”
“Jie išėjo su ja.”
“Tu meluoji”, pastebėjo 

vienas policmanų. “Aš ne
senai mačiau vieną tavo 
vaikų kieme.”

Diržius patraukė pečiais, 
ir vėl plauna sau kelines.

Vienas detektivas ištrau
kė taš kelines iš jo rankų ir 
pradėjo jas egzaminuok 
Ant kairės kiškos, apie kelĮ, 
buvo didelė kruvina dėmė. 
Detektivas tada užtraukė 
tas kelines, kuriom Diržius 
buvo apsimovęs, ir pasirodė, 
kad lygiai toj vietoj buvo 
kruvinos dėmės ant jo apa
tinių kelinių. Kuomet detek- 
tivai klausinėjo Diržių viso
kių klausimų, policmanai 
pradėjo dairytis po kamba
rius. Ant priešakinių laiptų 
pasirodė takas kraujo. Sek
dama tuo taku, policija rado 
skiepe Diržienės lavoną. Jis 
buvo žiauriai suardytas, nu
vilktas Į anglių aruodą ir nu
mestas tenai gulėjo veidu 
žemyn.

Atvestas sklepan Dii-žius 
purtė galvą ii- kartojo, kad 
jis nieko apie tai nežinąs.

Policija rado kambary iš
šautą revolverio gilzę, bet 
revolverio nerado. Ji spėja, 
kad Diržius visų pirma per
šovė savo žmoną per žandą. 
Tai atsitiko ant antro aukš
to. Ji bėgdama nuo jo nusi- 
virto laiptais žemyn ir sten
gėsi atidaryt duris Į lauką. 
Bet tuo tarpu jis ją atsivijo 
ir duris užstūmė. Tada^ mo
teris puolė sklepan, many
dama tenai pasislėpt ar kaip 
nors gal pabėgti. Bet nulipęs 
paskui ją sklepan jis suba
dė ją “ais-pikiu”, padaryda
mas apie 30 skylių jos kū
ne. Paskui, paėmęs geležinę 
štangą, jis rėžė jai galvon ir 
užbaigė. Rasta ten pat štan
ga turėjo kraujų ant vieno 
galo.

Iš kaimynų teko sužinoti, 
kad Diržius jau trįs metai 
kaip paleistas iš darbo ir 
dažnai rodydavo aiškių pa
mišimo ženklų. Jam vis 
vaizdavosi, kad jo pati *nori 
nužudyt vaikus. Dažnai jis 
ištraukdavo iš jų rankų mai
stą, sakydamas, kad motina 
pridėjusi nuodų. Pieno ne
duodavo jiems gerti, saky
damas, kad gali būt užnuo
dytas. Motina dėl to buvo 
priversta kreiptis keliatą 
kartų net Į policiją ir svei
katos depaitamentą.

Todėl Diržiaus advoka
tas ir pasakė dabar, kad 
Diržius yra nesveiko proto 
žmogus ir jis turi būt užda
rytas į pamišėlių namus. 
Teisti jį dėl tos žmogžudys
tės esą negalima, nes jis už 
savo pasielgimą nesąs atsa- 
komingas. Koresp.

WATERBURY, CONN.
Kažemeko banko depozito
rių susirinkime žmonės nu

švilpė Žemantauskų.
Gegužės 20 dieną, vaka

re, švento Juozapo parapi
jos svetainėje Įvyko suban
krutavusio Kažemeko Ban
ko depozitorių susirinki
mas.

Krugelis atidarė susirin
kimą ir pareiškė, kad jau y- 
ra išrinkta depozitorių ko
misija iš 12 žmonių. Ta
riaus susirinkime nutarta ir 
ant vietos išrinkta dar 3 as
menys prie anų. Todėl da
bar yra 15.

Žemantauskas bandė kal
bėti. Tačiau buvo žmonių 
nušvilptas kaip kokis negei
stinas gaivalas. Depozitorių 
buvo susirinkę apie tūkstan
tis. Per duris Įleido tik tuos, 
kurie turėjo Kažemeko Ban
ko knygutes. Pono Kažeme
ko, nei jo vaikų susirinkime 
nebuvo. Matyt, bijojo pasi
rodyt.
Prasidėjo kalbos. Pirmiau

sia kalbėjo šerifas Jonas Ja- 
nušaitis. Jis nurodė, kad 
banką reorganizuoti nėra 
vilties. Sako, didžiuma pini
gų yra sudėta Į morgičius, 
bet ant labai prastų namų, 
kurie nėra verti nei pusės 
tos sumos, kuri yra ant jų 
paskolinta.
Taipgi buvo kalbama, kad 

reikia ištirti Kažemeko kal
tė ir patraukti atsakomybėn 
—patupdyti kalėjiman. Su
ūžė visa svetainė. Girdėjosi 
balsų, kad jeigu Kežemeką 
galėtų patupdyti Į kalėjimą, 
tai depozitoriai nesigailėtų 
dar po kelis dolerius pridėt.

Pasirodo, kad apie 1,200 
žmonių buvo pasidėję Į tą
banką savo pinigus.

Paskui kalbėjo alderma-
nas J. Bendleris, T. Matas ir 
kiti. Buvo nutarta pasisam-

“Mes neklausiame jūsų
—mes jums pasakome!”

* *
7 is 10-ties rūkytojų užsitraukia dūmą 

žinodami—kiti 3 nežinodami!

AR užsitrauki dūmų? Lncky 
Strike gali šį klausimą sutikti 

atvirai. Nes jie išsprendė tą dalyką. 
Luckies Įžymus valymo procesas pa
šalina tūlas nešvarumus, knrie yra 
paslėpti net rinkt iniansio, lengviausio 
tabako lapuose. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies ji ir tori!

'Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi- 
trauki. Kiekvienas rūkytojas Įkvepia

kokią nors dali dūmu. kuriuos jis ar 
ji ištraukia h cigareto.

O kadangi tamsta užsitrauki, tai 
būk tikras — būk visiškai tikras - kad 
jūsų cigareto dūmai grvni - švarūs — 
kad tūli nešvarumai yra pašalinti. 
Apsaugok tas jautrias gleives!

“IW toasted"
Jūsų Apsaugo

prieš knttijimsi - prieš kotu IĮ

, <X K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAM.į—64 ntoiemSk* abatei* sa tesiulio 
geriausiais iokiį orkestrais ir Lacky Strike žiniomis, kiekviena Antraiisr.io^etiirtoiienio.

ir Sešlaiienio vakarį, per N.B.C. Raišo tinklą.

Kaip Mes Veteranai 
Margavome į Wa- 

shingtoną.
Jau 12 mėnesių kaip aš 

nedirbu, todėl esu labai su
vargęs, o po tos musų eise
nos Į Washingtoną da labiau 
su vargau. Ir Į Washingtoną 
vistiek nenuėjom, nes Cleve
lando policija išskirstė mus 
ant gelžkelio stoties, kur 
mes norėjome gauti trauki
nį.

Musų veteranų vadai bu
vo gana sumanus. Jie nuve
dė mus iš Detroito Į Toledo, 
o iš Toledo Į Clevelandą, 
jakeliui pritraukdami vis 
daugiau maršuotojų. Musų 
eisena išaugo Į 3,000 vyrų. 
Visi ekskareiviai, su meda- 
iais ir kryžiais ant krūtinių, 

su Amerikos vėliavom aug- 
štai virš musų galvų—tikri 
patriotai.

Bet turtuoliai vistiek nusi
gando. Kai mes ėjome anais 
metais Francuzijon Ameri
kos kapitalo reikalų ginti, 
ai buržuazija mums plojo. 
3et kai dabar bado pris- 
jausti mes nutarėm žygiuot 

Į Washingtoną ir reikalauti 
sau pagalbos, tai buržuazija 
nusigando ir pradėjo į mus 
šnairuoti, pradėjjo daryti 
mums visokių kliūčių.

Dėl šitokio buržuazijos 
nusistatymo kai kurie musų 
vadai palinko komunistų 
pusėn ir liepė mums stabdy- 
1 traukinius. Sako, jeigu jie 
atsisako mus vežti, tai neiš- 
eiskim iš stoties nei vieno 

traukinio.

dyti gerą advokatą, kuris 
būtinai esąs reikalingas, o 
lėšoms padengti paimti iš 
depozitorių po 1 centą nuo 
dolerib.

Praslinkus po to kelioms 
dienoms, komisija turėjo po
sėdį, kur ir ponas Kažeme
kas atsilankė. Jis buvo už
klaustas, kur jis dėjo tuos 
pinigus, “kuriuos paėmęs iš- 
vieno kišeniaus Įsidėjo į ki
tą?” Mat, sakoma, kad p. 
Kažemekas padidinęs mor
gičius ant savo locnų nuosa
vybių, paimdamas pinigus 
iš savo banko. Bet jis nieko 
ant to neatsakė ir išsinešė iš 
Komisijos jjosėdžio, palik
damas ir savo lazdą tenai.

G. J. Kazlauskas.

Nauda is 
Svaraus Tabako

Rūkytojai, kurie į dieną suniko vi
dutiniškai 20 cigaretę gauna apie 1,- 
000 kubiškų colių dūmų ir smagumo. 
Bandymai su rūkomomis mašinomis 
parodo, kad su kiekviena patraukimu 
gaunasi apie pustrečio kubinio colio 
durnų. Vidutiniškas gi rūkytojas iš ci
garete gauna apie 20 patraukimų.

Kadangi apie septyni iš dešimties 
rūkytojų užsitraukia suliniai, o liku
sieji trys užsitraukia nešuliniai, tai 
1,000 kabintų colių dūmų 20 cigaretę 
pakelyje parodo kaip svarbu yra būti 
tikram, kad jūsų cigaretas yra tyras, 
švarus, kad niekurie nevalumai yra 
pašalinti.
Klausimų užsitraukimo iškėlė Lucky 

Strike cigaretei. Lucky Strike išdry- 
so tų klausimų iškelti, kadangi jie yra 
vienatiniai pasaulyje cigaretai, kurie 
pagelba spraginimo proceso su ultra
violetiniais spinduliais teikia rūkyto
jai gerklės apsaugų

Gaminant Lucky Strike cigaretes 
šis garsus procesas yra naudojamas 
pašalinimui nekuriu nevalumų, kurie 
randasi kiekviename tabake, nežiū
rint kokios rųšies ir kaip brangus jis 
yra. Tų nevalumų nesiranda jūsų 
Lucky Strike cigaretuese. Nestebėti
na, kad daugiau kaip 20,000 gydytojų 
pripažino, kad yra Luckies yra ma
žiau erzinantys. (Apg >

KRUVINOS RIAUŠĖS DETROITE 
PRIE BRIGGS DIRBTUVĖS VARTŲ.

pažurų žmogus, senas “Ke
leivio” skaitytojas ir jo pla
tintojas. Visi jį mylėjo, nes 
buvo labai draugiškas ir nie- 

Pereitą sąvatię Detroite Į- nes bombas. Kai kurios jų ko neužgaudavo. Su jo mir
vyko kitos tokios riaušės, nesprogo, tai komunistai jas 
kaip andai buvo prie Fordo pasigavę metė atgal Į polici- 
vartų. ŠĮ syki triukšmas ki- ją. Bet tuo jie tik pablogino 
lo prie Briggs dirbtuvės, kur savo padėtį, nes vėjas putė apalpo nuo širdies skausmo 
daromi liemenys automobi- gazus nuo policijos "į minią.
liams. Dusinami.gazų, komųnis-

Buvo taip: komunistai su- taj pra(yjo bėgti, bet paskui
organizavo "alkanųjų eise
ną” ir nutarė eiti Į Briggs 
dirbtuvę reikalauti alka
niems pašalpos, nemažiau 
kaip $15 Į sąvaitę, pakėlimo 
dirbantiems algų, lygių tei
sių juodveidžiams, laisvės 
organizuotis ir daug kitokių 
dalykų.

Visų pirma jie susirinko
tuščiame žemės sklype prie 
Warren ir Connors gatvių, 
pasiklausė savo kalbėtojų “ 
kalbų, išsirinko komitetą sa
vo reikalavimams paduoti, 
ir tuomet leidosi prie dirb
tuvės.

Atėję tenai jie rado ke
liatą poljcmaną lauko pusėj, 
o demonstrantų buvo apie 
500, jei ne daugiau. Jie pra
nešė dirbtuvės ofisui, kad 
jų komitetas nori matyti 
kompanijos viršininkus ir i

timi mes netekom geriausio 
draugo, o jo moteris myli
mo vyro; ji net kelis kartus

vėl susirinko atgal. Policija 
tada puolė juos arkliais ir 
pradėjo daužyt lazdomis 
galvas. Mušė ir trempė ark
lių kojomis netik vyrus, bet- 
ir moteris. Viena moteris 
bėgdama nuo įšėlusios poli

cijos pasislėpė Į poolruimį. 
i Žiaurus policmanai nusivijo 
ją tenai ir parmušė žemėn.

Birželio 6 d. susirinko bū
rys draugų palydėt velionį 
kapus. M. Balčiūnas pasakė 
prakalbą namuose, o Masys 
kalbėjo prie duobės. Velio
nį lydėjo apie 70 automobi 
lių. Daug žmonių verkė. Bu
vo 15 vainikų. Palaidotas 
Evergreen kapinėse, palei 
Woodward ave.

Ilsėkis, drauge, ramiai.
Lavinskas.

Kiek iš viso buvo sudau
žytų galvų, kiek nukentėjo 
nuo gazų, niekas tikrai neži- 
nno. Penkis sužeistus polici
ja suėmė. Vienas iš jų buvo 
lietuvis, Rokas Beniušis. 
•Jam buvo perskelta galva ir 
nulaužtas vienas pirštas. Jis 
buvo taip sunkiai sužeistas, 
kad ji reikėjo vežtr ligoni
nėn, ir kažin ar jis pasveiks.

Suimtuosius policija ka
mantinėja, norėdama susek-

duoti bedarbių reikalavi-i tą eiseną organizavo
mus. Atsakymą gavo, kad 
viršininkai nenori komiteto 
matyt.

Tuomet komunistai pa
spaudė ir išlaužė dirbtuvės 
vartus. Bet viduje pasirodė 
150 pasislėpusių policma
nų, kurie tuojaus tižėjo mi
niai iš šono, iš kur vėjas pu
čia, ir pradėjo mėtyt gazi-

Vietinis.

DETROIT, MICH.
Mirė drg. Antanas Gabužis.

Pas mus mirė gabus ir 
brangus draugas, Antanas 
Gabužis. Jis apsirgo 3 bir
želio, o 4 birželio jau aplei
do ši pasauli. Buvo laisvų

Tas

Skonis
kaip tik

Reikia

Ir taip Clevelando stoty 
>uvo sustabdyti net 5 trau
kiniai Gal butų Įvykusios ir 
didelės riaušės, bet vetera
nai buvo susirinkę nei iš vie
no miesto, ir detroitiečiai, 
pamatę didelį būrį policijos, 
jasitraukė i šalį.

Sakoma, kad buržuazija 
šaukėsi jau ir milicijos, bet 
milicija atsisakiusi prieš ka
ro veteranus žygiuoti.

Policija mosuodama laz
domis pradėjo varyt mus 
nuo traukinių ir iš stoties. 
Katrie norėjom likti su svei
komis galvomis, tie pasi- 
traukėm Į šalį, o katrie būti
nai veržėsi prie traukinių ir 
reikalavo, kad juos vežtų 
Washingtonan, tai tuos po
licija pradėjo stumdyt ir 
mušt lazdomis. Keliatą teko 
matyti sužeistų, bet neteko 
sužinot jų pavardes. Nieko 
negelbėjo nei veteranų kry
žiai, nei medaliai, nei žvaig
ždėtos Amerikos vėliavos— 
stumdė ir mušė tiesiai per 
galvas.

Ir taip pakriko visa musų 
eisena.

Kai kurie veteranai pas
kui kalbėjo, kad kitą sykį 
reikėtų pasiimti juodas vė
liavas, nes raudonų bijosi 
Washingtono ponija, o 
žvaigždėtas vėliavas puola 
Clevelando policija. Gal 
juodos jai geriau patiktų.

Kiti veteranų būriai nuke
liavo Į Washingtoną be di
delių kliūčių. J. K.

ST. LOU1S, MO.

Daug lietuviu vyksta 
Lietuvon.

Daugelis musų apielinkės 
lietuvių važiuoja Į Lietuvą. 
Birželio 28 d. laivu Levia- 
than išplauks Jonas Tvaro- 
nas, Juozas Gudauskas, An
tanas Stankus. Visus reika
lingus kelionei ir sugrįžimui 
dokumentus prirengia vieti
nis lietuvys notaras Valte
ris Domaševičia. Jis patar
nauja tikrai sąžiningai ir 
žmonės jį už tai giria.

Reporteris.

I
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Maikio su Tėvu
Kas Ištikrųjų Yra Tas 

Gorgulovas?
Jis pats sakosi esąs fašistas, 

bet kiti sako, kad komuni
stas.

Apie Francuzijos prezi
dento užmušėją eina viso
kios žinios.

Lenkų laikraštis “Iliustr. 
Kurjer Codzienny” įdėjo 
pasikalbėjimą. su vienu uk
rainiečių veikėju, buv. Pet- 
liuros armijos karininkų, 
kuriam teko Pragoję kartu 
studentauti su Gorgulovu.

Ukrainiečių veikėjas pa
sakojo. kad Gorgulovas 
1922 m. studentavęs Prago
ję kartu su juo ir energingai 
dalyvavęs ivairidse studentų 
organizacijose.

Pasak jo, anuo laiku uk
rainiečių emigracija buvusi 
pasidalinusi Į tris grupes, 
būtent: pulkininko Kono- 
valco vokiečiu ir čeku re-

žudytojas tikrai vadinąsis 
ne Gorgulovas. Ta pavarde 
vadinęsis žmogus 1918 me
tais buvęs Rusijoj nušautas 
bolševikų. Tikras Dumero 
nužudytojo vardas esąs A- 
’eksis Zolateriovas.Jis esąs 
kilęs iš to paties kaimo, kaip 
ir Gorgulovas. Šitų revelia- 
cijų padaręs Havre vienas' 
vyras, kurio pavardės “Ma- 
tin” nemini. Jis pareiškęs, 
kad iš atvaizdų laikraščiuo
se jis pažinęs tariamam Gor- 
gulove buvusį savo mokyk
los draugą. Minėto vyro ži
niomis, Zolatericvas buvęs 
Kubany liaudies komisaru.
Turėjęs net keturias žmonas

Savo laiku jisai gy veno 
Čekoslovakijos sostinėje 
Prahoj. Jis tenai mokinosi. 
Taigi yra likusi tenai jo gy
venimo praeities nemaža

BALTOJI RASĖ 
NYKSTA. ii

—Tegul bus pagarbintas, atsiliepia, tai jis tuoj už a- 
Maike! merio ir rėžia Į stalą. Geras

—Aš dar gyvas. O kaip butų iš jo barabanščikas 
tu, tėve? i prie vyčių vaisko. Jis vienas

—Maike, aš įik per plau- cibuliarną maršą išmuštų, 
ką neatidaviau savo dūšios —Na, ir kas iš to išėjo,
Abraomui. tėve?

—Kokiu budu? —Ogi cicilistai pradėjo
—Buvau nuvažiavęs, vai- šaukt, kad reikia pastatyti 

ke. i tą slauną Ditrojaus kitą čėrmoną. Ir jie butų ta- 
miestą, kur Fordas savo ar- da išgrajinę. Jie butų tada 
mobilus daro ir kur komuni- nufainavę visus tautiečius 
štai visada vainas kelia su už lermo kėlimą ant mitin- 
policija. go ir už neteisingus skundus

—Žinau, tėve. Nesenai te- ant cicilistų diligatės. ba vi- 
nai buvo riaušės prie Brigg.s cas naredas ėjo su jais. o už
dirbtuvės. Gal ir tau teko 
policijos gazinių bombų pa
uostyt ?

—Ne, Maike, mane cici
listai norėjo užmušt.

—Negalimas daiktas.
—Anistagat, Maike k
__y
—Ogi vedluk to, Maike. 

kad aš užsistojau už Motu
zą.

—Už kokį Motuzą?
—Argi tu. Maike. nežinai 

to garsaus Motuzo, ką istori
ja apsaid daun skaito? Jis 
labai mokytas žmogus. Taip 
mokytas, kad pastato istori
ją ant flioro prie sienos, pats 
atsistoja ant galvos ir skai
to. .Jis taip perskaitė visą 
SLA. istoriją. Ditrojuje jis 
yra SLA. kuopos preziden
tu. Ta kuopa buvo išrinkus 
du savo diligatu i Špicburko 
seimą, ale viena iš tų diliga
tu buvo cicilistė Budvidie- 
nė. taigi tas apsaid daun is
torikas Motuzą nenorėjo 
kad ji važiuotų ir sušaukė 
ekstra mitingą, kad ta dili- 
gatę išmestų. Sako, ji no- 
gut. ba neina už musų tau
tieti Bačiuną. Taigi ant to 
mitingo ir aš nuvažiavau.

Motuzą stojo tik Juvickas, 
Cibulskis ir aš. Taigi maty
damas. kad bus riestai. Mo
tuzą davė emeriu Į stalą ir 
pasakė: “Mitingas uždary
tas!” Tada visa načalstva 
pasikavojo į toiletą ir laukė, 
pakol žmonės išeis iš salės. 
Sekretorius net guziką nusi
brozdino už surpaipės besi- 
spausdamas, tai paskui tu
rėjo eiti pas daktarą Joni- 
kaiti, kad ekspeleru patep
tų. Aš irgi turėjau lįsti Į kla- 
zetą. Tai matai. Maike, ko
kią rivaliucija aš turėjau 
nergvventi. Mislfnau. kad 
bus jau galas, taip kaip Ru
sijos carui.

—Ir butų ne pro šalį, tė
ve. kad tave kur nors gra
žiai pamokintų, tuomet tų 
nekištum nosies, kur tau ne
reikia.

—Aš irgi mislinu, kad 
man neužsimoka tautiška 
palityke užsiimti. Tegul sau 
faituojasi advokatas Juvic
kas. Smetona gali paskirti ji 
konsulu Ditrojuje. kad už 
fašistus ščyrai dirba, o man 
jau unaro vistiek nepadi
dins, ba aukštesnio cino už 
generolą nėra. O jeigu kas

miama. Skoropadskio grupė faktų, ir Prahos policija da- 
vokiečių orientacijos ir Pet- bar surinko nemaža apie jį 
liuros grupė. Be šių grupių žinių. Iš tų žinių paaiškėjo, 
buvusi dar viena “smieno- kad Gcrgulovas-Zolaterio- 
viechovcų” (gairių pakeiti- vas viso labo turėjo keturias 
mo*’) grupė, kuliai priklau- žmonas. Dabar Paryžiaus 
sė daugumoje rusai. Ši gru- spauda Gorgulovą vadina 
pė buvusi remiama ir šelpia- “išprotėjusiu rusu Mėlyn- 
ma SSSR bolševikų. Tos barzdžiu.’* Pirmą kartą jis 
grupės veikliu nariu buvęs vedė 1920 m. jauną rusaitę. 
Gorgulovas. 1922 m. jis jau vedė antrą

Ukrainiečių veikėjo nuo- kartą Prahos kirpėjo duktė 
mone, atentatas prieš Fran- rį. Antra Gorgulovo žmona 
cuziios prezidentą esąs Ko- ir dabar dar skundžiasi, kad 
minterno įkvėptas. Tokiu Gorgulovas ją nežmoniškai 
pat budu buvęs nužudytas mušęs, o trečia žmona tvir- 
garsus ukrainiečiu atamanas tina, kad Gorgulovas pabė- 
Petliura, ukrainiečių Mro- go nuo jos, pagrobęs visas 
ziunas ir gruzinų socialde- įjos santaupas.
mokrtas Nojus RamišvilLJų Francuzijoj jis dabar tu- 
žudikai taip pat “nieko ben- rėjo jau ketvirtą moterį.
dro su Komintemu ' neturė-į---------------- -------------------
to*’, bet visi daviniai rodę, NUSIŽUDĖ 24,600 
kad jie buvę bolševikų agen- ŽMONIŲ,
tais, nes žudę griežtus bol- Washingtono paskelbtos 
ševizmo priešus. statistikom sako, kad perei-

Ne Gorgulovas, bet Aleksu 
Zclatcriovas.

“M ati n’’ paskelbė Havre 
padalytų tyrinėjimų rezul
tatus, iš kurių paaiškėję,
kad prezidento Dumero nu-

tais metais kiekvienam 100,- 
000 gyventojų Jungtinėse 
Valstijose išpuolė 20.5 nu
sižudymų. Taigi, jei dalei- 
sim kad gyventojų yra 120.- 
000,000, tai nusižudymų tu
rėjo būt 24,000.

Keletas Centų
Į DIENĄ AfiELNAI NAMUOSE 

VARO ELEKTRIKINĮ 

ŠALDYTUVĄ

’J'IEK jis tik kainuoja—daug mažiau negu pakečias cigaretę! Ir 
pamatykit ką tas padaro! Jis varo šaldytuvą automatiškai 

tiek kiek reikia temperatūros—žemiau saugios srities 50’’, virš 
kuries valgis greitai susigadina. Jis padara tiek ledo. kiek jums 

reikia parankiam didy. ir jeigu reikalinga, 
jis dadara daugiau. J s sušaldis visokiu -, 
prieskonius kurie yra labai atgaivinanti ir
skanęs karštose dienose.

ba jau iš kalno visi žinojo, išmuš, tai ir Smetoną ne-
kmi bus didelis faitas. Tei-'bJ^___________________
sybė, jie tenai tari smart vy-
rų. Advokatas Juvickas ir 
Cibulskis turi ilgus liežu
vius, ale kaip ne generolai, 
tai faituotis nemoka. Vedluk 
to, .Maike. aš buvau pašauk
tas savo tautą nuo cicilistų 
ginti. Ale kad tu žinotum, 
cicilistų tiek prisirinko, kad 
jokios rodos su jais nemož- 
na buvo gaut. Motuzą pra
dėjo skaityt kokį ten ukazą

ANGLIJOJ POLICIJA
MUŠASI SU BEDAR

BIAIS.
Bristolio mieste, Anglijoj, 

įvyko smarkus susikirtimas 
tarp policijos ir bedarbių. 
Keliolika žmonių buvo su
žeista.

VIZA VOKIETIJON KAŠ
TUOS 50 CENTŲ.

Amerikos ir Vokietijos

Elektrik*r.is šaldytu'a nesuklys apsaugoti 
jusq valgi diena po dienai jo švariam šan
sam šalty, kuris pala:!»o valgį daug švie
žesnių per ilgesnį laika. Jus rasit, kad pa
laikymas valgio nuo susigadiuimo, kainuo
ja labai mažai, o ištikrąją yra atsargiai 
išskaitliuota kad tas nužemina valgio Hi
las nuo $50 į $150 į metus, de'to. kad jis 
veik visiškai panaikina susigadrnimą mė
sos ir daržovįą.

Užeikite į arčiausią 
krautuvę arba Edisono

ei'ktrikinių daiktu 
sandelį ir pamaty-

mio iirczidento Gegužio, o piliečiai, norėdami aplanky-’ 
cicilistai jam rėkia: atbu-jįj vieną ar kitą šalį, nuo šiol1 
Ją skaitai. Ale advokatas turės mokėti 50 centų už vi- 
Juvickas yra smart gynėjas,
tai tuojaus cicilistams atšo
vė: “ju šarap! jis istorijas 
atbulai skaito, tai kodėl jis
negali u peiperi perskaityt UŽSIDARĖ 15 BANKŲ, 
kojomis aukštyn?” Cicilis- j Pereitą sąvaitę Jungtinė- 
tai pradėjo reikalauti sau se Valstijose užsidarė 15 
balso, ale Motuzą jiems kai-:bankų; tiek pat užsidarė ir, 
bet neduoda. Kaip tik katras-sąvaitė prieš tai. į

zą. Iki šiol Vokietijos viza 
amerikiečiams buvo duoda
ma visai nemokamai.

kit elektrikinį šaldytuvą, jus sužinosite kad 
kainos ir išlygos tokios lengvos da niekad 
nebuvo.

T M r BOSTON

j;'ilison

company

Neseniai keletas moksli
ninkų pasiryžo išaiškinti, 
klausimą, ar baltosios rasės 
žmonių daugėja, ar mažėja?

Šitam klausimui išaiškinti 
davinių jie pasirinko Ame
rikoje, Anglijoj, Vokietijoje 
ir Prancūzijoj. Visų tų kraš
tų daviniai įyškiai parodė 
gimimų mažėjimą arba ne
girdėtą bevaikių šeimų au
gimą. Šitam reiškiniui svar
biausią akstiną yra davęs 
didysis karas.

Vieno Anglijos laikraščio 
ankietos daviniais, šiuo me
tu tik keturiose valstybėse— 
Amerikoj, Anglijoj, Pran
cūzijoj ir Vokusi jo j — yra 
13,000.000 bevaikių šeimų. 
Aišku, kad tat yra milžiniš
kas skaičius, kuris grąso bal
tajai rasei išnykimu.

Žinomas vokiečų ekono
mistas Emst Kahn sako, kad 
Vokietijoj bevaikių šeimų 
skaičius dabar siekia 4,000,- 
000. Kartu su tuo nepapras 
tai sumažėjo ir gimimų, ku
rie dabar sudaro tik 47 nuo
šimčius prieškarinių gimi
mų skaičiaus. Bevaikės šei
mos sudaro net 40% visų 
sueinančių į poras. Šitie 
skaičiai atskirose vietose y- 
ra dar didesni, pav. Berlyne 
bevaikės šeimos sudaro 54 
nuoš. Pasiremiant šitais da
viniais, galima apskaičiuoti, 
kad Vokietijoj, jei be vaikiš
kumas toks, koks'dabar yra, 
paliks ir toliau, 1975 metais 
bus tik 15,000,000 gyvento
ją

Prancūzijoj gimimų skai
čius pradėjo mažėti jau 
prieš karą. Šiuo metu pran
cūzų tautai grąso 2,000,000 
bevaikių šeimų. Daugiausia 
bevaikių, žinoma, yra mies
tuose, o mažiausia kaimuo
se. Bet Prancūzijai paskuti
niu laiku daug vilčių duoda 
įvairus imigrantai. Jau yra 
neginčijamų davinių, kad 
tuose departamentuose, kur 
vra daugiausia apsigyvenu
sių ateivių, gimimų skaičius 
ne tik nemažėja, bet dar di
dėja. •

Angliją pokariniu laiku 
bevaikių porų epidemija už
puolė ne m’ažiau kaip Vo
kietiją. 1911 metais bevai
kių šeimų ten buvo tik 16%, 
1921 metais 32 nuoš.. 0,1931 
metais jau 38 nuoš. Gimimų 
sumažėjimui, be abejonės, 
daugiausia įtakos turėjo į- 
vairųs ekonominiai sunku
mai ir iš jų atsiradęs nedar
bas. Milijonams bedarbių 
kiekvienas atsiradęs kūdikis 
yra nepakeliamas sunku
mas, todėl jų ir vengiama 
Dėl ekonominio krizio Ang
lijoj taip pat žymiai suma
žėjo ir vedybų skaičius, o ta? 
taip pat prisideda prie tau
tos menkėjimo.

Šeimų bevaikiškumu pa 
sižymėjo labiausiai ne Ang
lija. ne Prancūzija ir ne Vo
kietija, o jauna ir sveika 
šiaurinė Amerika. Tačiau 
Amerikoj didžiojo karo įta
ka žymu mažiausiai.

Bevaikių porų čia pradėjo 
augti jau nuo pereito šimt
mečio pradžios. Gyventojų 
gi nuolat augo ne iš natūra
linio prieauglio, o jų davė 
vis augusi imigracija.

Prof. Eugene Fischer sa 
ko. kad šiuo metu bevaikių 
šeimų Amerikoj yra šešis 
kartas daugiau, kaip 18 am
žiuje : inteligentų tarpe šitas 
bevaikių padidėjimas net 
dešimteriopas.

Šituose keturiuose kraš
tuose surinkti daviniai, ro
dos, gana įtikinamai sako, 
kad baltoji rasė pradeda 
nykti. Tegul paskutiniu lai
ku prie to nykimo daug pri
sideda ekonominis krizis, 
bet jau ir geraisiais laikais 
atskiruose kraštuose labai 
ryškiai pasireiškė bevaikių 
šeimų augimas ir gimimų 
mažėjimas.

Ar Gali Žmogus Apsieiti 
Be Mėsiško Valgio?
mėsos naudojimą riebalai esą naudingi tuo, 
įvairiai manoma, kad jie padeda organizmui

Apie 
valgiui
Vieni laikydami mėsiškus išnaudoti tam tikrąs medžia- 
valgihs sunkiai virškinamų ’ gas, avd. albuminoidus, ku- 
maistu, nurodo, kad mėsos Į rie be tų riebalų pagalbos 
vartojimas apsunkinąs virš- i dažnai butų organizmui la- 
kinimo taką ir kad ją galiibai nuodingi.
pakeisti augaliniai produk
tai. Pastarieji (vegetarai), 
vadovaudamiesi įsitikinimu, 
kad grobuonių gyvulių gru
pė gamtoje mažėjanti, pa
tys vengdami mėsos val
giu, stengiasi neužmušti gy
vybės tam reikalui.

Kiti mato mėsos vartoji
mo teigiamas puses. A. Gi- 
gonio bandymais įrodyta, 
kad žmogus, nevartodamas 
mėsos, darosi daug silpnes
nis kovoje su apkrečiamo
mis ligomis. Jo surinkta sta
tistika rodo, kad mirtingu
mas ir užsikrėtimai yra at
virkščiai proporcingi mėsos 
vartojimui ir mėsa esanti 
tam tikrame kiekyje nepa
mainomas maistas. Pasak 
Gautier, alkoholio vartoji

Ir daugelio kitų autorių 
tyrinėjimai šiuo klausimu į- 
rodė, kad suaugusių gyvu
lių mėsa yra turtingesnė dar 
glikogeno medžiaga, kuri 
organizmui sudaro energijos 
šaltinį.

Be to, reikia prisiminti 
prieauglio vertę gyvulinkvs- 
tėje. Neretai žmogaus išle
pintas skonis “papiauna” ne 
vieną geresnę telyčią ar bu
liuką, nors jie užuagę pakei
stų savo blogesnius tėvus. 
Racionališkiau žiūrint į gy
vulininkystę su tikslu vysty
ti, kelti jos produkcija, teliu- 
kų pavasarinis “perteklius”, 
žymiai sumažėtų. Vieton to 
tektų daugiau naudoli mėsai 
jau apsimokėjusias save 
karves, maždaug 8-10 gy-

mas augąs sykiu su mėsinių ven. metais, nes nuo tada jų
valgių mažinimu. Italas P. 
C. Sparapani. pažymėda
mas mėsos reikšmę kovoj 
su alkoholizmu, pastebi, 
kad mėsa atsieks savo tei
giamumą tik tada, kada ji 
tam organizmui bus tinka
ma ir patiekta maitintis pri
einamame stovy. Čia jis pri
mena ypatingą reikšmę mė
sos priežiūrai, kur skerdyk
los prižiūrėtojas visapusiš
kai ištyręs mėsos kokybę, 
gali duoti tikresnį mėsos į- 
vertinimą.

Paprastai jaunų gyvulių 
mėsa skaitoma “poniškes- 
nė” ir labiau vertinama. 
Nors gal ji lengviau virški
nama, bet maistingumo ir 
kokybės atžvilgiu jaunų gy
vulių — prieauglio mėsa 
maisto sveikumo atžvilgiu 
vra blogesnė. Pats Sparapa
ni įrodo, kad suaugusių gy
vulių mėsa esanti sotesnė, 
riebesnė ir daugiau duodan
ti jėgos. Jo patyrimu, žmo
nės ilgą laiką vartoja jaunų 
gyvulių mėsą, dažnai sergą 
žarnų ligomis. Pagal Ro- 
gerio, Gautier o ir Pietter io 
bandymus, tas įvyksta dėl 
to, kad jaunų gyvulių mėsa, 
palyginti su suaugusiais gy
vuliais. turi daugiau tokių 
medžiagų (substancijų),ku
rios galutino skilimo procese 
žmogaus organizme esti 
nuodingos to organizmo vir
škinimo traktui bei kitiems 
organams. Štai dėl ko ta
riamieji “poniškesnių” val
gių vartotojai greičiau galį 
susirgti. Ypač veršiena mė- 
?a esanti pavojinga asme
nims sergantiems podagra 
bei inkstų ligomis.

Be to, daugeliu tyrinėji
mu įrodyta, kad jaunų gy
vulių mėsa mažiau turi gele
žies ir hemoglobino, kas 
organizmui yra gana svar
bu.

Toliau, Sparapani ir kt. 
tyrinėtojai išaiškino dar ki
tą dalvką, būtent: gerai nu
penėti jauni gyvuliai turi 
daugiau riebalų afllink inks
tas ir paodiniuose audiniuo
se. bet visai neturi riebalų 
pačiuose raumenyse, tuo 
tarpu kai suaugusių gyvuliu 
raumenyse tarp skaidulų vi
suomet būna riebalų, dėl ko 
jų mėsa yra maistingesnė ir 
gardesnė. O pasak S. H. La- 
moine, minėti tarpraumeni- 
niai riebalai yra turtingi vi
taminais, kurie nesibijo ir 

ankštesnės (temperatūros. 
Veršiukų paodinių audinių 
riebalai šių vitaminų beveik 
neturi.
Kitas—Mainon, rodo, kad 

tarpskaiduliniai raumenų

produkcija palaipsniui puo- 
!a žemyn.

Kas liečia mėsos naudoji
mą gyvenimo praktikos at
žvilgiu, tai kiekvienas pasa
kysime. kad fiziniam darbui 
mėsa yra pigus ir nepamai
nomas maistas. Joj esantieji 
baltymai, išeinant iš kainų, 
kelis syk yra pigesni kituo
se produktuose.

“L. U.”

Iš Plataus Pasaulio.
Tūlas Emile Linden užve

dė Francuzijoj bylą prieš 
buvusį Vokietijos kaizerį, 
reikalaudamas S4.000 už sa
vo 8 metų mergaitę, kuri bu
vo užmušta 1916 metais 
bombarduojant franeuzams 
Athies miestelį. Nors mer
gaitę užmušė franeuzai, bet 
Linden kaltina kaizeri, nes 
io armija tuomet buvo mies
teli užėmusi.

Londono laikraščiai sako, 
kad Sovietų Rusijos laivai 
paskutinėmis dienomis kelis 
kartus mėgino iškrauti daug 
ginklų pietų Airijos pakraš
ty, bet Anglijos laivai nelei
do jiems to padaryti. Gink
lai buvo skiriami airių repu
blikonams.

Pirmutinė Prūsijos seimo 
sesija pasibaigė kruvinomis 
muštynėms tarp komunistų 
ir fašistų. Antrai sesijai ren- 
kanties,' policija prie durų 
krėtė visų kišenius. kad ne
įsineštų kas šaujamų ginklų.

Japonijos karalius perei
tą sąvaitę atidarė iš naujo 
parlamentą, kad paskirtų 
pinigų Mandžurijos kampa
nijai. Pradėjus japonų armi
jai karą Kinijoj, parlamen
tas buvo uždarytas.

Berlyne 1 birželio vakarą 
fašistai įtaisė tokį triukšmin
gą mitingą, kad policija tu- 
turėjo šaudyt, pakol fašistus 
išvaikė. Be to, 96 fašistai 
buvo areštuoti.

Rumunijoj atsistatydino 
ministerių kabinetas, nes 
negalėjo gauti užsieny pas
kolos. Jau keliatas mėnesių 
kaip valdžia neturi pinigų 
savo tarnautojų algoms ap
mokėti.

Paryžiaus ekspertai atra
do, kad rusas Gorgulovas, 
kuris nušovė Francuzijos 
prezidentą, nėra pamišėlis. 
Jo gynėjai tikrina, kad jis 
yra beprotis ir reikalaus tirti 
jo protą iš naujo.



No. 24, Birželio 13 d., 1932

Visokios Žinios
Del Gorgulovo Nusi- 
šovė 3 Karininkai.

Jie negalėjo pakelti gėdos, 
kokią padarė Francuzijos

prezidento užmušimas.
Francuziios prezidentą 

Dumera nušovė rusas emig
rantas Gorgulovas. Šitas jf 
žvgis padarė didelio įspū
džio kitiems rusams emig
rantams, ka liudija trijų ru
sų emigrantų, buv. carist’ 
nės armijos karininkų, nusi 
žudvmas. Jie iš vieno revol
verio vienas paskui kitą nu
sižudė mažame viešbuty, 
kur gyveno, palikdami b“n 
drą šitokio turinio laišką: 
“Negalime pakelti gėdos, 
kuria rusų emigraciją pa
dengė biaurus Gorgulovo 
nusikaltimas. Mirštame už 
Francuziją.” Tą testamentą 
visi trys nusižudžiusieji pa
sirašė.

FRANČUZIJA SUVARŽO
SVETIMŠALIŲ ĮVAŽIA

VIMĄ.
Francuzijoj pradėjo veik- 

i naujos griežtos taisyklės 
dėl įvažiuojančių ir Fran
cuzijoj gyvenančių svetim
šalių kontrolės. Taisyklės 
duvo priimtos sąryšy su pra- 
lėta prieš svetimšalius po 
irezidento Dumerio nužu- 
lymo agitacija. Taisvklė- 
nis numatyta, kad policija 
ikrins pasienio stotyse at
vykstančius svetimšalius. Be 
o. bus griežčiau kontroliuo
jami nepageidaujami sve- 
imšaliai ii- jų politinis vei

kimas. Taip pat numatomos 
markios bausmės ištrem

tiems asmenims, kurie grįš i 
Francuziją. Parūpinta ir sti
presnė policijos apsauga 
prezidentui.

ŽYMIU PASAULIO RA 
ŠYTOJU IR MOKSLININ

KŲ ATSIŠAUKIMAS.
Paryžiuje susirinkusi vi

sa eilė žymiu pasaulio rašy
tojų ir mokslininku? jų tar
pe Einšteinas. Barbusse, 
Gorkii. Romain Rollan, 
Theodore Dreiser. Paul Lan- 
gevin. Heinrich Mann. Up- 
ton Sinclair, paskelbė i visą 
pasaulį atsišaukimą, kuria
me siūlo sušaukti tarptauti
nį kongresą prieš karą. Vie
tą tokiam kongresui siūlo 
Ženevoj rugpiučio 1 d. At
sišaukime kreipiamasi į vi
sus geros valios vyrus ir mo
teris. be partijų skirtumo. 
Atsišaukime dar pareiškia
ma. kad nuo šio kongreso ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

Greičiausis Pasauly Franeuzų Automobilius

Franeuzų autumobitių inžinie aus Stapp sugalvojo šitą automobilių specialiai tam, kad sumu
šus visų greitųjų automobilių rekordą. Iki šiol didžiausio greitumo rekordą yra pastatęs anglas 
Malcolm Campbell, kuris yra padaręs Amerikoje 245 mylias Į valandą. Franeuzai nori šituo sa
vo autsmobilium sumušti ir Campbelio rekordą.

Penkta* Puslapis

Rinso
GRANULUOTAS MUILAS

IŠDIRBĖJAI 40 GAKSIVJV 
SKALBTLVV 

REKOMENDUOJA JI

GARDI

KINIJA VĖL PILIETINIO
KARO IŠVAKARĖSE.
Iš Gonkongo praneša, kad 

Kantono vyriausybė išleido 
protesto manifestą prieš 
Nankino vyriausybės daro
mus nusileidimus Japonijai. 
Manifeste reikalaujama, 
kad Čankaišekas atsitaty 
dintų. Jei reikalavimas ne
busiąs išpildytas, Kantono 
vyriausybė paskelbsianti 
Nankinui karą. Tam ji sku
botai rengiantis!.

TĖVAS IR 4 DUKTERYS] 
NUSIŽUDĖ SUSITARĘ.
New Yorke anądien rasta 

savo namuose nusižudęs pir
klys Gailos dėl Rio su ketu- 
•iomis savo dukterimis. Mer
ginos buvo jau suaugusios. 
Paskui paaiškėjo, kad jie 
nusižudę susitarę, nes nega
lėjo pergyventi širdperšos 
dėl savo motinos mirties. 
Carlos dėl Rio šeimyna bu
žo kilusi iš Argentinos.

1 iŠ KALĖJIMO PABĖGO 5 
PLĖŠIKAI.KUNIGAS SU NUOGA

MERGINA. j Sunbury, Pa. —Iš North-
Londone eina įdomi jau umberland kauntės kalėji- 

apyseno kunigo Davidsono pio išsilaužė ir pabėgo 5 plė- 
byla, kurioje jis kaltinamas -ikai, beveik visi ainšiai. 
nepadoriu elgesiu. Teisme ienas vėliaus buvo sugau- 
buvo parodyta fotografija, kiti dar slapstosi, 
kurioje tas “dūšių ganyto-

įspūdžio, kurį jis padalys, i jas” yra nutrauktas su nuo-
priklausys, ar karas, kuris įga mergina. Kunigas teisi- LIU; $10 PABAUDOS, 
iau pradėtas Rytuose nrieš į naši, kad fotografuojanties Bangor, Me. —Farmerys 
Kiniją, prives prie “didelio jis buvo pridengęs merginos vardu Holyoke čia buvo pa- 
intervencijos karo prieš So-įkuną šaliku, bet turbut jam trauktas teisman už kanki
vietų Rusiją.’

UŽ 500 KRONU PASI
SAMDĖ KORIKĄ

Vienas Prahos elgeta, žy
das, sunkiai susirgo.

—Musų tikėjimas gina 
mums patiems žodytis,—

KAS DIENA NUSIDĖVI 
$10,000,000.

Jungtinių Valstijų iždi- šiomis dienomis paąiške- 
ninkasM oodssako, kad A- j0, mirusi New Yorke

įlen-- nus.ldėvi dykaduonė vardu Kebeoca 
510,000,000. Greičiausia a- \yen(jej Svvoope paliko 
pyyartoj eina dolerinės; jų .?16-703,800 turto. Tuo tarpu 
amžius yra tik apie 8 mene- darbininkai, kurie tuos pini- 
siai. Penkines cirkuliuoja lė
čiau, todėl jos ištveria iki

nejaučiant kaip nors tas ša- nimą gyvulio. Jisai prisipa- 
likas buvęs iš rankos iš- žino sukūręs ugnį po savo 
trauktas, taigi jis čia esąs arkliu, nes tas buvęs “nara
‘nekaltas’ vmgas ir nenorėjęs iš vie

tos pasijudinti. Teismas už
dėjo farmeriui $10 pabau
dos, bet kaip išjudinti “už- 

arklį, nepasa-

SUDEGĖ VALENCIJOS 
UNIVERSITETAS.

Šiomis dienomis ugnis su- finaravijusi 
pasakė elgeta sava draugui najkjno Valencijos miesto kė.
Kalabai, akmeni] skaldyto- unjVersitetą. Nežiūrint gaiš- ----------------
Jul- „ £ rininkų pastangų, sudegė vi- ŠNIPŲ BYLA VARŠUVOJ
už^užmok^y kro^ ^™uŠvPluvo° ““u S , Pria\k«n.laiką policija 

Kalabas, kaip pats sakosi, ^^en^kol  ̂jos Tat? ko^HS taką Butate 
universiteto kny? VSją Majev^ka Visižmogus

Aprašymą išpildyti jis su- ^"^riTteto iaikoi.^ TapkaUte smptpejttnu v.e- 
kaimynės valstybė*tiko.

Elgeta ir Kalabas nuvyko 
į sandėliuką, čia Kalabas 
tuojau padarė iš virvės kil
pą ir užnėrė ją senukui ant

vienas geriausių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJ.

nos
naudai. Karo teismas bylą 
išnagrinėjo skubos tvarka ii 
abu vyrus nuteisė mirti, c

kaklo. Bet kadangi tokį dar-' Pereių sąvaitę Califontijoj Majereką iki gyvos galvos 
ba jis dirbo pirma kartą, tai ■™ar.k,a' sudrebeJ° zJmc- kalėti V aklybes preziden- 

- Miesteliuose nugriuvo daug tas nuteistųjų malones pra-
kaminų ir vietomis sutruko šymus atmetė ir mirties bau- 
vandens lynos žemėje. smė jiems įvykdyta.

kilpa nusmuko. Teko senu
ką elgetą karti ąntru kartu. 
Bet Kalabas pamatė, kad 
senukas silpsta, jo nervai 
jau nebeišlaikė. Jis sku- 
bomis atleido virvę. Tačiau 
nežiūrint to, elgeta vežamas 
į ligoninę pasimirė.

AUDRA SUGRIOVĖ DI
DELI KALĖJIMĄ.

Indijoj, Bengalio apylin
kėj, šiomis dienomis siautė 
nepaprastai smarki audka. 
Audra buvo tokia didelė, 
kad beveik sugriovė visą ka
lėjimą, kuriame buvo 1,200 
kalinių. Keletas kalėjimo 
sargų buvo užmušti ir sužei
sti. Manoma, kad kai kurie 
kaliniai pabėgo. Audra taip 
pat sugriovė keletą namų ir 
kituose miesteliuose. Tai yra 
antroji audra, kuri padarė 
daug nuostolių Bengalijai 
paskutiniu laiku.

LEDA! UŽMUŠĖ 13 
ŽMONIŲ.

Alahabado apylinkėj, In
dijoj, iškrito tokia stambi 
kruša, kad 13 žmonių buvo 
užmušta, o 120 sužeista.

PALIKO $16,703300 TUR
TO.

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

13 mėnesių. Aukštesnės su
mos banknotai vaikščioja da 
lėčiau, todėl jų amžius da 
ilgesnis.

RADO SUŠAUDYTĄ 
MOTERĄ

Nonvalk, Conn. — Perei
tą sąvaitę policija čia gavo 
nakties telefonu žinią, kad 
ant Campo “byčių” kažin 
kas šaudo. Nuvykusi nuro- 
lyton vieton, policija rado 
sušaudytą moterį. Pasirodė, 
kad tai buvo Mrs. E. Allen. 
Policija suėmė du jos meilu
žiu.

gus uždirbo, neturi 
gės ant galvos.

pašto-

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)
**Eat ppo£

FRANK-
FURČIA1PAJIESKOJIMAL

Pajieškau brolio Vinco Motuzo, 
Rudiškų kaimo, Gruzdžių valsčiaus. 
Šaulių apskričio. Pirm 5 metų gyve
no Cincinnati, Ohio. Kas žino kur jis 
randas malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. (24)

MRS EMILIA KATILIUS 
12 Raven St., Dorchester, Mass.

LIETUS IŠPLOVĖ LAVO
NUS IŠ KAPŲ.

Reino krašte, Vokietijoj, 
siautė smarkios audros su 
oerkunija. Gerokai nukentė
jo vynuogynai ir sodai. Au
dros buvo tokios smarkios, 
kad Ruebenecko kapinėse 
buvo išplauti lavonai iš ka
pų, o Guelo kaime, arti Kob- 
ienzo, penki žmonės užmuš
ei.

Pajieškau mano tėvo ANTANO 
PAULAUSKO. Atsišauk tėveli, nes 
aš turiu svarbų reikalą jums pranešti.' 
Čia yra jo paveikslas.

Jis yra mėlynų akių ir dešinės ran
kos trečias pirštas yra trumpesnis. 
Jeigu kurie jį pažįsta, malonėkit man 
pranešti, kur jis randasi. (25)

STANISLAVA PAULAUSKAITĖ 
86 Napoieon St., Newark, N. J.

VEAL-
LOAF

EsšeM
Specialybė

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.

LAVVRENCE VVORCESTER
7149 _ Telefonas — 5-1896

Kur jus tik eisite, jus rasite 
šitą salyklą su milionais 

draugų

BLUE RIBBON MALT
AM t PICA S HI(.GL\T \flLfR

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. Žinaičiui.— Straipsne
lis bus geras, prie progos pa
talpinsime. Prašome rašinėt 
dažniau.

Ch. A. Wilkui. — Ačiū už 
prisiųstą iškarpą iš “Detroit, 
News” apie kun. Marųui’o 
pamosklą. Prie progos gal 
sunaudosime.

Gerai žinančiam iš Mont- 
realo. — Ačiū, kad parašėt 
Daaiškinimą, bet laikraštin 
jo nedėsime, nes apie Kle
menso Juškevičiaus reikalus 
buvo jau plačiai rašyta pe
reitame “Keleivio” numery. 
Manome, kad dabar jau da
lykas visiems bus aiškus.

J. Vaškui. — Negalime
tamstai pasakyti kainos, nes 
tamsta neparašei, ar norė
tum tokį skelbimą laikraštin 
įdėti, ar išleisti jį atskirais 
lapeliais.

Juozui Ambrazaičiui. -
Maikio tėvas taria tamstai 
generolišką savo ačiū už pi
nigus naujiems batams ir už 
gerus linkėjimus. Bet nuro 
dymo kaip naikinti vabalus 
nespausdinsime, nes nesenai 
“Keleivyje” buvo jau apie 
tai rašyta.

Aš Jieva Jannšoniutė, paeinu iš 
lazdijų, Suvalkų gub., pajieškau pus
broliu: Adolfo Svednicko ir Prano 
Janušonio. Kas žino kur jie randasi, 
malonėkit pranešti, arba patys lai at
sišaukia. Alano pravardė po vyru (24)

MRS EVA STRUMSKIS
25a Cottaye St., Lynn, Mass.

Uršulė Roman ienė, pajieškau sesers 
r švogerio: Onos. Nikodemo, Alek- 
andro Urbonų; Stanislovo ir Jievos 

Markeliunų, pirmiau jie' gyveno Chi
cagoje. Turiu svarbų reikalą, prašau 
atsišaukti, arba kurie žinot kur jie 
randasi, malonėkite pranešti, busiu 
dideliai dėkinga. Noriu žinot ar 
da gyvi. (24)

MRS. MARJONA PAULSON 
64 AVhitney St., Roxbury, Ma

važiavo į Ameriką 1905 m., iš Lietu
vos paeina nuo Atkočiškių kaimo, Su
bačiaus valsčiaus, Panevėžio apskri
čio. Prašau atsišaukti, arba kas žino 
nalončs pranešti. (26)

ALBINA MAŽVILAITĖ.
157 Goravale Avė. Toronto, Ont.

Canada

kričio, ir giminaičio Jurgio

kurie žinot kur jie randasi, malonė
site pranešti. (261

M1SS VARONIKA URMANITĖ 
Box 1.3, Weston, Ont, Canada.

Pajieškau pusbrolių

dravos 
čiaus, š

(Kėpšgirio), Kidulių

atsišaukti, turiu daug naujienų; ku 
rie žinot kur jie randasi, malonėki 
pranešti. (24)

KAZIMIERZ STRAKOWSKI 
Sielecka ui. 17, Będzin, Poland.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito, kvaitulio, nemiego. Vi-

sose aptiekime.

PAJIEŠKAU DARBO Už 
ŠUMEIKERJ.

Aš esu našlys, turiu gerą ps 
mą tame darbe per 25 metus. . 
kuri moteris našlė turėtų tokią 
tą, malonėkit pranešti. Aš esu 41 

■ tų, gerai atrodau ir galiu dirbti.
JOE KATUT1S 

care of R. Scheffler
‘ N. Main Street, Wheatoi

Graikija nutarė ištremti 
buvusį savo diktatorių gen. 
Pangalosą į Korfu salą.

DIDELIS LODŽINHOUSE.
Netoli North Stationo, streetai iš

3 pusių, ruimai geri, nuo $2 ir aug- 
ščiau į sąvaitę. 124 Staniford st, 
Boston. (25)

APSIVEDIMAI. AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26)

498 E. 7lh SU So. Boston. Mm

Pajieškau apsivedimui našlės, ne 
jaunesnės 37 metų iki 50 m. Esu pasi
turintis pinigiškai ir dirbu. Iš toli, at
sakysiu raštiškai. Chicagietės malo
nėkite pasimatyt ypatiškai. (24)
V. C. J. 2256 W. 19th St. Chicago, 111 PARSIDUODA UKtS 

su gyvuliais, padarais; žemė apsėta; 
keturiasdešimta akerių; išvažiuoju j 
Lietuvą, gera proga pigiai pirkt. (24) 

ANTON MACHUTA
R. 2, Box 42, Branch, Mich.

Noriu aprūpint musų sūnelį, kuris 
yra gerai pamokintas, gerai prasi
gyvenęs ir turi gerą darbą ofise, 28 
metų amžiaus; tėvai esame jau se
ni ir paliksim namelį 2 šeimynų iš
mokėtą, o mes važiuosime į Lietu
vą. Todėl pajieškome protingos ir pa
mokintos merginos, kuri butų kiek 
pasiturinti ir kad būt gera šeimynin- 
kė. Mergina, kuri norėtų arčiau susi
pažinti, prašome rašyt lietuviškai ir 
prisiųsti savo paveikslą. Rašykit se
kančiu adresu: R. B.

245 Kennebec St., Mattapan, Mass.

PARDUODAM FARMĄ
40 akerių, stuba 6 ruimų, stuboje 

vanduo, gera barnė, nauji vištininkai, 
150 vištų ir 60 vištukų, 4 karvės ir te
lyčia 2 metų, arklys, visokie fanuos 
įrankiai. Parduodu pigiai už $3,200. 
Gali atvažiuot pamatyt arba klausti 
per laišką. (24)

SAM RODWELL
.R. F. D. Box 132. Oxford, Mass.

J ieškau merginos apsivedimui, ne' 
senesnės 35 metų, pasiturinčios; esu 
vaikinas 38 metų, tūrių ūkį šalę mies
to, 20 akerių; vieta gera ir graži. Pra
šau parašyt laišką ir prisiųsti paveik
slą.

B. LAGONAVICIA
R. 1, Hart, Mich.

KARMA PARSIDUODA 
Modemiškas namas 8 ruimų, visi į-

rergimai, barnė su elektrikos šviesa 
ir miestelio vanduo. 8 karvėms vie_ 
ta: vištininkai dėl 2000 vištų su elek
triką. cementinis perinimui namukas, 
13 akerių žemės. Parduodu už $0.500, 
$500 įmokčt. Lengvi išmokėjimai. Tu
nu ir kitų farmų didelių ir mažų. Te- 
lefonuokite arba rašykit pasimaty
mui. (25)

M J. MEDVASKAS
2 Meehanic St.. Foxbor«, Mass.

Tei. Foxboro 401-11

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

Mes turime didelį perviršį, todėl per 
trumpą laiką daug numerių parduo
dam po 35c vieną.

Taipgi parduodame Radios. Pianų 
Roles ir daug kitokių muzikalių in
strumentų. Agentams duodam gerą 
nuošimtį.

Vietos ir apielinkės lietuviai malo
nėkite užeit ir persitikrinti kokie pui
kus rekordai po 35c. (-)

JONAS B. AMBROZAITts
560 Grand SU, Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
200 akerių žemės, 30 akerių apsė

ta, 200 obelių. 16 galvų gyvulių, pora 
arklių ir visos geros mašinerijos; 200 
kvortų pieno parduodam ant dienos 
ir visą pieną parduodam Exeter mie
stelyj. Namas 7 kambarių, elektrikos 
šviesa, yra vanios vandenio sistamos. 
Kai.:a $7.500. * (25)

W. BURKE
203 Front Street. Exeter, N. H.

LIETUVIŠKAS
VIEŠBUTIS

Tik 100 pėdų r.uo Broadsay iki 
PERSHING HOTEL

178 South Carolina Avė. 
j ATLANTIC CITY. N. J.

Maudytis tiesiai iš Hotelio. Kam
bariai švarus, patarnavimas man-

) dagus, kaina pigi. Malonėkite atsi
lankyt. (-)

ANT. ŽALIS, SAVIN.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties lig*. 
Kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 

'•KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

i



Sestas Puslapis

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, KANADA. •
Pora žodžių A S. Kavo> 

liunui.
Per “Keleivio” 20 nume-' 

ri tamsta teikeisi “pasvei
kinti” mane kaip “poną” 
bet “apibarei” kaip “drau
gužį”. Reiškia, tamsta neži
nai kas aš per vienas: “po
nas”, ar “draugužis”? Bet 
priekabių jieškai. Kokiu tik
slu? Aš su tamsta jokios as
meniškos pažinties neturiu.

Tamsta atsiliepdamas iš 
Toronto, už kelių šimtų 
mylių nuo AVinnipego, ir 
nežinodamas kas aš per vie
nas esu, gvoltu banda Įtarti 
mane “komunistu” esant, 
kuomet Winnipege tarp vie
tos lietuvių, net rimčiausioj 
W.L.D. Pašelpinėje Draugi
joje prieš komunizmui pa
taikaujančius asmenis aš 
griežčiau kovoju, negu ku
ris kitas.

Tamsta kalbi per spaudą. 
Taigi pirmiausia turėtum 
nors šiek-tiek apsipažinti su 
šalies įstatymais ir žinoti, 
kokia tamstai krinta atsako
mybė už neteisingai kito 
asmens komtfnistu Įtarimą. 
Argi nežinai, kad dabai* Ka
nadoje komunistų partija y- 
ra skaitoma nelegale? Kad 
sulyg šalies Įstatymais, val
džia turi teisę visus komuni
stų partijos narius areštuoti 
ir Įkalinti; o jeigu jie atei
viai—deportuoti ir net tur
tą konfiskuoti. Taigi buk 
spaudoje atsakus! Neraši- 
nėk to, kas tamstai ant sei 
lės užeina!

Ką tamsta mėgini man Į- 
kasti, tai nieko, gerbiamasis, 
nepeši. Nes man tokie Įtari
nėjimai, buk aš su komunis
tais “bendradarbiauju”,tiek 
pavojingi, kiek pernykštis 
sniegas. Aš turiu pažinties 
su daugeliu žmonių, kurie 
gerai žino, kad aš ne komu 
nistas, ir kad su komuniz
mu nieko bendra neturiu. 
Aš tatai jau pareiškiau per 
“Keleivio” 18-tą numerį. 
Nejaugi tamsta esi “Tamo
šius Nevieminkas”, jeigu 
mano žodžiams netiki, kuo
met aš net viešai, per spau
dą prieš komunizmą kalbu?

Aš jau tris metai atgal nu
mačiau, kokia čia Kanadoje 
komunistams pirtis užeis. Ir 
tatai suprasdamas ir iš savo 
geros valios Kanados lietu
viams pasitarnaudamas aš 
per Amerikos lietuvių so
cialistų dienraštį “Naujie
nas” ir per Kanados lietuvių 
mėnesinį laikraštuką “Ka
nados Lietuvį” rašiau įspė
damas, kad kas iš ateivių 
lietuvių nori Kanadoje ra
miai gyventi, tegul bunie at
sargus su komunistinės pro
pagandos skleidimu, 
kurgi mano protas butų din-
gęs ir šių metų pradžioje -J • - ....
prie komunistų šlietis, kadaiĮXįk maS’ Mama Teb 
jau šimtai komunistu Kana-i?-t T«onoaneT’ £
, - i v. . -. . i bėk mane! į motina tas re-doje buvo areštuotų ir dau-, jnv? ; k sįaudžiaf 
gelis įsdeportuotų? Jau ir is ka ’kad . di £ , 
lietuvių tarpo yra kehisde-|kas - kJbinti
portuoti o kai kurie is <tor- KeHg ks£usJal iWio
bų išmėtyti Ir dėl tamstos ir (]aW da> f,rtojaus
bandymų “įrodyti buk as iežiuroj tebėra Tretysis 
su komunistais bendra- wriškjs < ]aive]io ne^k
darbiauju, man jau reikėjo
Prieš Kanados vyriausybę j kroklį, kur vanduo per ak- 
pasiteismti, delko laikasciai • menjs krįnta nuo 20-30 pėdų

’ -i ' aukštumo. Jam gal visi kau- 
Dabar as turėčiau pilną jaj fapO su]aužyti? Tą regi- 

^els£. Pa.ręikalauti tamstos J nį apSakė likusios tėvo duk- 
pagi indinio įrodymo, kaip ir, tervs viena tik 9 metų, kita 
kur as “bendradarbiauju iapie 16 mety amžiaus, Mo- 
su komunistais Bet tegul įjna apje nega]į nej
bume tamstai dovanotina, žodžio išsftartl 
nes tikiuos, kad tamsta ne
žinai ką pats darai. Reiškia, 
rašai, kas tik tamstai ant 
seilės užeina.

Kai sausio mėnesy komu-

K. Beniušis.

TABAKAS
TĖMYKITE: Penki svarai gero rū

komo tabako 75c. Penki svarai Che- 
winfir kvamtimo—$1.00. Užtikriname, nistai savo V llny mano kad busit patenkinti. Užmokėsit pa-

varda savavališkai panau- ,rn<iami tabaką. uo7>V«TU< Honou RivERVIEW PLANTATION
dojo norėdami mane iš so-

cialistinės spaudos išstumti, 
kad aš negalėčiau per “Ke
leivį” bei “Naujienas” jų 
klaidų kritikuoti, tai aš tuo
jaus rašiau “Keleiviui” laiš
ką ir “Keleivis” mano žo
džiams patikėjo, ir artimiau
siam “Keleivio” numery re
dakcija savo atsakymuose 
visą mano laiško turini pa
aiškino savo skaitytojams, ir 
man to užteko. Man tik bu
vo svarbu, kad socialistų 
spauda žinotų apie komuni
stų savavališkumą— kad ne
pamanytų, jog jau aš so
cialistinę spaudą apleidžiau.

t
Tai kaip gi tamstai ne 

armata tos pačios spaudos 
rėmėjus ir net bendradar
bius i tokias rietenas per tą 
pačią spaudą šaukti? Regis, 
absurdas didžiausis!

O kaip aš tamstos vaiz
duotėje “blaškausi nuo vie
nos organizacijos prie ki
tos”, tai gal išgirsi per dien
rašti “Naujienas”.

K. Beniušis

Redakcijos pastaba: Ge
riausia butų, kad šita tuščia 
polemika jau užsibaigtų.

iš

FORT WHYTE. MAN., 
KANADA.

Prigėrė keturi žmonės.
Gegužės 21 d. vakare

čia išvažiavo viena šeimyna 
ir dar du nevedę vyrai su 
jais viename kare. Ant ka 
ro viršaus užsidėjo mažą lai
veli (kurį buvo patys pasi 
dirbę) ir nuvažiavo apie 100 
mylių nuo Fort Whyte’o. 
Gegužės 22 d. visi trįs vyrai 
ir viena mergaitė irdamiesi 
laiveliu buvo sraunaus van
dens nunešti Į kroklį (kur 
vanduo krinta žemyn) ir vi 
si žuvo. šeimynos vyras jau 
rastas, kiti du dar ne. Buvo 
baisus vaizdas. Vanduo ten 
krinta nuo labai aukštai 
Krintant, laivelis buvo su 
daužytas į skeveldras. Pa
skendusio vyro žmona ir jo 
dvi likusios dukterys stovėjo 
ant upės kranto ir tą baisuj į 
reginį matė. Kaip jau buvo 
netoli kritimo, tai vyras 
dar pamosavo ranka, duo
damas ženklą ant kranto 
stovinčiai savo žmonai 
dviem dukterims, kad jau 
jis su joms ant visados atsi
sveikina, ir nedaplaukęs iki 
kroklio šoko iš laivelio 
vandes srovę ir žuvo, palik 
damas laively savo 13 metų 
dukterį. Kitas vyriškis, pa 
siėmęs ant nugaros tą 13 
metų mergaitę, irgi šoko 
vandenin, turbut manyda
mas pats išplaukti ir mer
gaitę išgelbėti. Jis buvo au
kštas vyras ir mokėjo gerai 
plaukti, bet tokioj baisioje 

T^psriaumėj tuoj dingo draug 
1 su mergaite. Mergaitė dar 

laively sėdėdama pradėjusi 
ir

tai liko su laiveliu numestas

TORONTO, ONTAR1O.
Bijojo su pinigais apsigy- 
vent Lietuvoje. — Vyrai bė* 
ga nuo pačių.— Kun. Gar

mus scenoj.
Toronto lietuvių gyveni

me pasitaiko įdomių dalykų, 
ik kažin kodėl apie tai ne

rašoma.
Nesenai sugrįžo iš Lietu

vos, išbuvęs tenai beveik vi
sus metus. Buzas su savo 
žmona. Sako, skurdas tenai 
neapsakomas. Nors Buzai 
turėjo susitaupę keliatą tūk
stančių dolerių, tečiaus apsi
gyventi Lietuvoj neišdrįso.

Kelios dienos atgal čia 
jabėgo nuo savo žmonos 
Kazys J—tis, nes moteris 
neduodavo jam ramiai flir
tuoti su fnilandiete. Nusibo
do jam pro skiepo langus 
andyt ir nuo žmonos slaps
tytis, kad nepamatytų, to
dėl ii* išdūmė. Nuvyko jis į 
finų šokius ir tenai linskmi- 
lasi. Bet pasirodo šokiuose 
Įo žmona ir paaiškina jo 
meilužėms, su kuo jos flir
tuoja. Kazys iš tos sarmatos 
uojaus į troką ii* namo. Su
aidėjo savo drapanas, pasi
ėmė radio ir — gudbai na
mams. Pareina žmona, nėra 
daiktų. Ji tuojaus savo Kazį 
Į teismą.

O štai ir kitas panašus at
sitikimas. Nelabai senai J.
S—kas vedė Julytę. Aną
dien jis jau surinko jos krai
tį, susikrovė į troką, nuva
žiavo pas savo pupytę, ir at
sisėdęs šalia Kazio veda sau 
rojišką gyvenimą.

Bet po dviejų sąvaičių at
silanko detektyvai, paima a- 
budu už čiupiynų ir—ko- 
man prie savo pačių antro 
šliubo imti.

Aną vakarą buvo stato
ma scenoje komedija apie 
nesenai iš Lietuvos atvyku
sį kun. Garmų. Komedijoje 
vaizduojama, kaip “tėvelis” 
Garmus su savo gaspadinė- 
mis nesutinka. Žmonės turė
jo daug juoko. Juo daugiau 
Garmus čia landžioja po na
mus ir jieško šalininkų, tuo 
daugiau jam nesiseka.

Darbų Toronte gaut labai 
sunku. Jei kas da dirba, tai 
turi lupt kai derėsis už visai 
menką atlyginimą. Kas išva
žiuoja toliaus uždarbių jieš- 
kot, tas ir vėl sugrįžta, nes 
nedarbas visur.

P. Jancys, negalėdamas 
rasti darbo, nunešė kuni
gui dešimtinę, kad tas pa
gelbėtų jam darbą gauti. Ki
tą nedėldienį kunigas pa
skelbė bažnyčioj, kad Jan-J 
cys esąs pavyzdingas para- 
pijonas, nes atnešęs Dievui 
ant garbės 10 dolerių. Reiš
kia, atneškit ir jus!

Tai ve, kaip kunigas pa
gelbėjo bedarbiui!

Pašešupietis.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių įmyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK I1.R0.

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

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

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

KEtUVlS. SO. BOSTON

Humoristika

SINDIKATŲ PAVIETRĖ 
LIETUVOJ.

šiandie kožnas tur ukvatą 
steigti savo sindikatą; 
kad greičiau, matai, pralobtų 
bando turgavoti optu.
Rašo laikraščiai: Telšiuose 
žydąi dirba išsijuosę, 
mat pasaulis toks jau mamas, 
fabrikuosim. sako, žarnas!
Jie tarp savęs išsirinko 
patogiausi mėsininką 
ir Į jojo sindikatą 
Telšių žarnas jie pristato.
Jeigu žarnos kiek pašvinkę, 
remontuoja susirinkę; 
greitai žarnos kvepia, blizga, 
štai ir gatava sasiska.
Jeigu žarnos, duokim, triušio,
josios turi savo rųšj,
jei žarna truput} dvokia—
Į žemesnę skiria tokią—
Šiandie žmonės visa mato 
ir gamina sindikatą; 
sindikatai Lietuvoje 
ypatingai pagarboje —
Kas dar nemėgina kartis, 
su kaimynu ima tartis, 
sako. gero nesimato— 
steigkim virvių sindikatą!

Mus pasaulis baisiai mamas, 
sindikatuos skuta žarnas, 
jei prekiaut dar y r ukvatos, 
steigkit savo sindikatus!

Jul Boks.

ŽEMAIČIUOSE VISKAS 
TVARKOJE.

“Žemaitis” praneša, kad šven
toj Žemaitijoj viskas “O. K.“ Y- 
pac gražiai auga žemaičių tauta. 
Sako:

“Gaurės apylinkėje įėjo ma- 
don gimdyti ne po vieną, o po du 
ir tris vaikus. Visus sveikus ir 
gyvus.”

“žemaitis” priduria, kad šei
myniškoms moterims neapsi- 
leidžia ir merginos. Vadinasi, 
musu tauta kvla!

PAS DAKTARĄ.
—Ponas daktare, man labai 

skauda dešinę koja—
—Tai nuo senatvė?.
-Ką tamsta sakai? Juk kai

rėj i taip pat sena.

♦

KRIKŠČIONIŠKO MINISTE- 
R1O DVASIŠKI APDŪMO

JIMAI.

Ar saulė teka, ar nusileidžia, 
ponas Petrulis verkia gan

graudžiai:
Tai buvo laikas, kaip žmonės 

šneka, »
niekas nesiūlė valgyt česnakų.
Buvau ministras ir pirmininkas, 
dariau aš viską, kas tip patinka.
Doleriai mano, per jus papuoliau 
Kaip išsisuksiu iš Tribunolo?
Daviau leidimus, daviau be 

saiko.
Dabar už sukčių jie mane laiko.
Dabar kaip varnos visi apgulę 
nori praryti vargšą Petrulį.
Ir Galvanauską gerai pažįstu, 
o jis man lito nepripažįsta.
K<xlel, o kode! šitaip ant svieto 
kai nebministras — akmeniu

mėto?
Starkus juk buvo man geras 

draugas.
Dabar kalbėdamas nuostabiai 

saugos.
Ir tu. Karveli, mano Karveli, 
kaip jus paliudyt prieš mane

galit?
Jūsų netardo, neteisia niekas, 
o aš čia sėdžiu už visų griekus.
Jeigu to Seimo nebūtų buvę, 
būt nežinojęs nė viens lietuvis.
Jeigu aferos būt neiškėlę, 
bučiau turėjęs ir vainikėlį.
O tas Gromnickis, tegul jį galas, 
dėl monopolio mala ir mala.C
O su tais bankais vėl tikra košė. 
Ar tik nebusiu šičia pralošęs.
Nors tiesą sakant, turiu jau 

dvarą,
tegul, jei nori, ką man padaro.
Vai kyla kyla nemažas noras 
kad sumikštėtų kiek prokuroras

Mano Tumėne, nesakyk nieko. 
Tegul kas meldžias už mano

griekus.
Gal gi ne amžiais tęsis toks 

laikas.
Gal bus gudresnis bent mano

vaikas.
Seimas pražudė mane bedali, 
niekas išgelbėt iš šito negali.
Buvau ministras, buvau 

bagotas,
dabar Įgrūdo mane už grotų.
Ar litus vogėm, lašinius skutom, 
dabar sėdėti reik už pakutą.

Oi tu. Dievuli, Dievuli brangus, 
kodėl padėjai tokius žabangas?
Visi kaip varnos žiuri apgulę, 
nori praryti šventą Petrulį.

TAI TIK DEL MANDAGUMO.
Vaikas.— Ačiū, tetyt, už do

vanas !...
Teta.— Ką čia už tokius nie

kus ačiuot. Nėr už ką!
Vaikas.—Ad irgi taip misli- 

nau, ale mama sako, kad vistiek 
reikia pasakyt ačiū, tai kitą sy
ki gal ką geresnio duosi.

NETEKO VUODEGOS.
—Kam tu nupiovei tam varg

šui šuneliui vuodegą? Juk dabar 
beuodegiai šunes ae madoj.

—Jis visuomet vizguliuodavo 
iš džiaugsmo uodegą, kai ateida
vo uošvė.

KNYGOS GAUNAMOS “H 
KNYGYNE

YI0”

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 
v leno akto farsas, labai juokingas 
geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Plrtly* Suvadžioto jas. Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
i juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin

gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. 
So. Boston, 1913, pusi. 61..............25c.

Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

Žingsnis Prie šviesos.Yieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Paraše

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

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

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

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

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 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............ 25c.

Apie Dievą, Vebną, Dangų *»
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

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

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumaller. Su 
paveikslais. 16 pusi___________  10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą 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. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryto ................ .................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tome svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m........................... $2 00A
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 96..............  35c.

Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM 2MOGUL
Toje knygoje yra pamaltais žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimo apdaryta.
Kotam 1X50 

KELEIVIS
So. Boston, Maso.

No. 24, Birželio 15 d., 1332

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
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 kilos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

Bikai tiki į visokius prietarus, 
rtus ir tt............................. 15c.

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

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygų. 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 Lietuva iš Artimos Pra

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

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina................................. $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

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

Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

i vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................. .................15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

staus laikų. Parašė Lew Wallace
472 pusi. ... ...................................$2.00
Lytiškus Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ..................................................  25c
Amžines Dainas.— Šioj knygutėj tel

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

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

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem
lapis-—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 dabartines Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuva 
iš lauke ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $150
Lytiškas Ligoa ir kaip nuo 

goti. Paraše D-raa F.
Astra, portmrOta ir lai-

471
tolau

44 geriaumų Jovaro dainų. Joa tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir suairinkimuose.

Eilės M šioj knygoj talpa 
grarios^eilės.dangybėstraipo.

tt. Puikiai 31*

Cottagegrove, Tenn.

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

Ūv^A^Miiaū^-1. ise,kvojo žmonių .
tel SJTP80SI T«SW. Juodupės pašto agentūros 

Pernai lapkričio mėn. nak- vedėjas Jonas Kusta jau se-, 
timis iš 12 į 13 d. ir iš 18 i 19 niai negalėjo pragyventi iš 
d. Klaipėdos mieste rasta algos, o juk tokiam frantui 
gausiai išmėtytų komunisti- kaip jis, kuris laikomas viso 
nių atsišaukimų. Krim. po- valsčiaus vienu geriausių 
licija vieną vakarą pastebė- kavalierių, negalima be va
jo žinomą Klaipėdos komu- karuškų apsieiti. Jonas čia j 
nistų veikėją H. Kupries iš- turėjo širdies drauges, ku- 
einant iš savo namų i mies- rios ir saldainius mėgdavo, 
tą su išpumpusiais kišeniais. Iš karto pradėjo imti bargan 
Policija Kupries sulaikė, pas vietos krautuvininkus, 
padarė kratą ir rado komu- Kreditas buvo nemenkas, 
nistinę literatūrą. Krautuvininkai negalėjo

Tą patį vakarą vienas atskilti tarp pašto įstaigos 
Klaipėdos šaulys, eidamasl viršininko ir pašto agentūros 
gatve, pastebėjo, kai dvi ne- vedėjo ir buvo tikri, kad to- 
pažįstamos moterys kažką kią vietą užimąs valdinin- 
nunietė ant žemės ir nubėgo, kas savo skolas laikui atėjus 
Pakėlus tą “kažką”, pasiro- tikrai sumokės. Deja, musų! 
dė, kad tai įyšulys komunis- Jonas terminui suėjus savoj 
tinęs literatūros. Bėglės mo- skolų mokėti negalėjo. Kre- 
terys buvo pavytos, suimtos d itų jis greit nustojo, pinigų 
ir nuvarytos į krim. polici-J vėl prireikėjo. Tuomet Jo
ją. Ten išaiškinta, kad mo- pas ir sugalvojo, kad verčiau 
terys yra komunistės: Maša pasinaudoti valdiškais pini- 
Gedenaitė ir Cvieja Segaly- gaiš, o kai reikalai pasitai- 
tė. |sys, jis išimtas sumas pa-

Beveik tuo pačiu laiku dengs iš savo lėšų. Taip ir 
vienas policijos valdininkas Į pradėjo tuštint svetimų laiš- 
pastebėjo gatvėje vyrą irlkų vokus, neišsiuntineti per- 
moterį, segiojančius prie I laidų. Greitu laiku tokiu bu-

įdomesni Šių Dieną Įvykiai ir Asmenys. V'
KELEIVIS, SO. BOSTON

šitas paveikslėlis parodo tris atskirus dalykus, butenr: (1) Lenkijos prezidentas Moscicki 
peržiūri lenkų kariumenę Varšuvoj. (2) Chicaga ruošiasi 1933 m. parodai; pora jaučių ir plū
gas buvo panaudota Anądien “žemei pralaužti” kur bus statomas žemės ūkio parodai triobesys. 
(3) Dr. Condon (“Jafsie”) kuris padavė nežinia kam $50.000 Lindbergho pinigų už pavogto 
vaiko grąžinimą ir vaiko negavo(vėliaus vaikas i>uvo rastas nužudytas netoli Lindbergho na
mų).

LIETUVOS MERGINŲ 
NELAIMĖ.

Šiauliuose p-lė A—tytė 
susilaukė kūdikio. Tokie da
lykai Leituvojė atsitinka kas 
diena. Merginoms tas yra 
didžiausia nelaimė. Todėl ir 
A—tytė baisiai susirūpino. 
Nes kaip gi gyventi jai su 

(kūdikiu?Juk reikia eit dirbt, 
jo kurgi dėsi kūdikį? Todėl 
į daugumas merginų savo 
! jaunagiminius nužudo, ar
ba pameta kam nors prie du
rų. A—tytė nutarė atiduoti 
savajį į prieglaudą ir padavė 
tam tikrą prašymą. Bet jos 
prašymą Šiaulių prieglauda 
atmetė. Tuomet A—tytė nu
tarė atimti sau gyvybę. Bet 
jos pažįstama Prielgauskie- 
nė atkalbėjo ją nuo to.

Aną dieną A—tytė atsi
nešė savo kūdikį pas tą ge- 
radėją Prielgauskieaę ir sa
ko, palaikyk man jį, o aš ei 
siu darbo pajieškot.

Prielgauskienė apsiėmė 
palaikyt. O A—tytė kaip iš
ėjo, taip jos daugiau niekas 
ir nematė Ar ji kur pabėgo, 
ar nusižudė, niekas nežino.

KUNIGAS LIEPĖ MOTE
RIŠKEI TURĖTI VAI 

KŲ.
Bet duonos jiems neduoda ir 
motina dabar turi elgetauti.

tvorų ir namų komunistinius!du pasisavintų pinigų suma , ??omis dienomis apie Su- 
atsišaukimusf Abu tapo su- pasidarė gamž^nt Kusta baclaus miestel* Prad<*° e1’ 
laikyti, ir policijoj prisipa- suprato, kad sunku bus išsi-
žino esą komunistai: Oskar sukti iš artimiausios revizi- 
Tietz ir Berolavičiutė. jos. Todėl nusprendė simu- 

Visi penki buvo patraukti duoti savo pavestos agentu- 
kaltinamaisiais vienoj bylo- kos apiplėšimą, taip ir pada- 
je. Ju bvlą sprendė gegužėskė.
11 d‘ kariuomenės teismas. Bet pasauly juk paslapčių 
Šiauliuose. Kaltinamieji tei- nėra. Kustos nelaimei, viena 
sme laikėsi labai drąsiai ir pilietė, pastebėjusi iš anksto 
visą laiką šypsojosi. I šią machinaciją, apie įvykį

Bylą išsprendęs, teismas pranešė atatinkamoms įstai- 
pripažino kaltais ir nubau-jgoms. Tardomas Kusta pri- 
dė su visų pilietinių teisių sipažino kaltas ir padėtas 
atėmimu: M. Gedenaitę —7,kalėjiman.
met. sunkiųjų darbų kalėji
mo, H. Kupries’ą — 5 me
tams, Oskarą Tietz’ą — 5 
mątams, Berolovičiutę — 6

ELGETOS.
Dar nė vienais metais 

. nebuvo Marijampolėje tiek
metais, o Cvieją Segalytę — j elgetų, kiek šiemt. Daug yra 
dėl jos kaltės įrodymų sto-1 atvykusių iš provincijos ir 
kos išteisino. ‘net Raj kurie smulkesni ne-
. — «.« . . i jud- turto savininkai leidžia
AMERIKOS | savo motinas elgetauti.
GALI SUNAIKINT LIE- J Daugelis marijampoliečių 

TU VOS SODUS. J sutiktų mokėt tam tikrą mė-
Prancuzai yra pastebėję,! nešinę, kad elgetos nelan- 

kad importuojami iš Ameri-Įkytų jų butų.
kos (Kalifornijos) obuoliai.
vra apkrėsti parazito Aspi- ŲSTAIGA su zymiurekordi

dįotus pemiciocsus, kuris | iykią, i»ovo įsteigt* i&>2
Daugiau kaip 75 metai pasekmin-

, . ... , v. Jgo išdirbimo ir pardavimo, suteikia takrumUS ir vaisinius medžius I garbingą poziciją Anheuser-Busch, 
(vpač kriaušes ir obeles).,kuri palaifco šiandien Amerikos indu- rC-i . u-- - I stri jose.Del tO, pranCUZų valdžia UŽ-1 75 metai pasitikėjimo, sudarė pub-
draudė gabent į Prancūzija |!ikos pagodonę ir laimėjo milionus
medelius ir vaisius,užkrėstus I Vardas Anheuser-Busch ir Budwei- 
tUO parazitu |ser produktai dabar yra reikšmė ko-

Ir Lietuva gabenasi daug £
todėl diniu laužu tūlas Schneider 1852 me- 

1 tais. išaugo tuoj didelė Anheuser- 
Busch organizacija. Schneiderio biz
niukas bandymas negyvavo ilgai, už

naulrvlrn T iotnvAC endome iS|keliV iis bavo Pasektas firmosneatVJ KO Lietuv os sodams I*-|Hammer ir Urban, tuo laiku jis par
davė savo biznį Eberhard Anheuser 
1857 metais. 8 metai vėliau, Adol- 
phus Busch susivienijo su Anheuser 
ir firmos vardas buvo pakeistas į E, 
Anheuser and Co.

Nuo tada, pasisekimas buvo grei
tas. Garbė Anheuser-Busch produk 
tų pradėjo platintis nuo miesčiuko į 
miesčiuką, nuo valstijos Į valstiją per 
visą šalį ir net į užsienį.

SIr. Anheuser mirė 1880; bOnis bu- 
kaipo Anheuser-

vaisių iš Kalifornijos, 
kyla klausimas, ar jie nėra 
užkrėsti tuo parazitu ir ar 
neatvyko Lietuvos so< 
tos pusės didelis pavojus.

gėtaut viena moteriškė, pra
šydama duonos sergančiam 
savo vyrui ir alkaniems vai
kučiams. Ji nešiojosi su sa
vim vieną kūdikį 6 mėnesių, 
o kitas gal 4-5 metų nešė 
krepšį duonos ir bulvių, ži
nodamas, kad iki šioliai jai 
nereikėjo eiti elgetauti, pa
klausiau :“Kas atsitiko, Du- 
rasevičien, kad elgetaut pri
sėjo, gal Pranukas rožančių 
nebetaiso”. Sako, serga, ne
begali, bet blogiausia, kad 
šitas mažas kūdikis, negaliu 
niekur atsitraukt, užsidirbti. 
Tai kam, sakau, bereikia se
niems. mažų vaikų. Nagi, sa
ko, kunigėlis liepė. Gyve
nant su vyru, sako, reikia, 
kad butų ir vaikų. Tai, mat, 
kas kunigams rupi. Tai, sa
kau, prašyk jo, tegul duoda 
kūdikiui išlaikyti. Sako, da
vė vieną pūdą rugių ir dau
giau nebegaliu pasigauti jo.

UŽ KAVALIERIŲ BAŽ 
NYČIOJ SUSIMUŠĖ MER

GOS.
Dar, rodos, niekur nebu

vo girdėti, kad merginos 
“tulžį lietų” bažnyčioje ant 
savo konkurentės. Toks įvy
kis buvo šiaukėnų bažny-

PASIKORĖ KAVA
LIAUSKAS.

Alytaus miestely 16 gegu
žės pasikorė savo bute pil.
Kavaliauskas. Pasikorimo 
priežastis tikrai nežinoma, Į Įvo inkorporuotas 
bet manoma, kad dėl šeimy- B"scb Bre™* Ą«*«ation ir Adm. 
ninių pnezascių ir ligos.Rei-lzidentu. 
kia pastebėti, kad pil. Kava-L 40 ™etų kaip Adoiphus
.. , ... • zą/x * I Busch tano pabus vaoas AnheuserIiaUSkas turejo apie bu mėty I Busch užsiėmimu, fabrike—suside-
amžiaus. Alytuje šiemet pa-<iant « vieno brinko kuris užėmė* a -a’i • • •• I mažiau kaip pusę miesto bloko 185/—
F1HSIJS dtSltlKlTMdl IienaUJie- I išaugo didžiausia įstaiga, kuri susi-
na: jau kelintas savižodysl*** « no atskirų budinkų ir užėmė 
v. aaia* 1142 akrus žemes—lygiai kaip /0 mie-šiemet Alytuje. Lt® bloką.

__________ I Jau 1918 metais Anheuser-Bucsh
■ i-yrDAčr-CMTMl? Iproduktai buvo pardavinėjami po vi v.E»rv 1 NE«-Įsa!< Halis pasaulio. Pardavimai tais

I metais pasiekė stebėtina skaičių — 
i 1,599,459 bačką

Skapiškio ežere, Rokiškio! Tada prohibieija! Didžiausias biz- 
apsk., žiemos metu užtroško k’* ukiam huv.°.v - I tas su nuostoliais, kūne sieke milio-
apie 50 centnerių žuvų, ku- nūs dolerių. Liko tik daup brangių
rios pavasario metu vandens |budinkų- br®n*'ios mašinerijos ir drą •v « . . v . (sumas persikelti j naujus užsiėmimus,yra išplautos ant ežero kran-1 Milionai buvo išleista pertaisymam 
tų. Skapiškio valsčiaus savi- h>udinvk«- kad. ?ut'k.tų s« ^ižkai nau-
Valdybes pastangomis tos I Nežiūrint j šitas visas kliūtis, An- 
žuvys ant ežero krantu jau | h<‘uspr Btw'b . pek',<’ laipsniškai ir
• • • v «• .. t v I šiandien yra Amerikos pirmuciausiejibaigiamos pasalinti. Jas UZ-1 išdirbėjai gerų gėrimų.
kasa i žemę gyvulių kapinė-, B^wei‘,er Saiykia ir kiti Anheu- 

w r Iser-Busch produktai yra pardavinė
» ’jami visoj šaly ir užsieny.

VIEKŠNIŲ MIESTELĮ 
APSPITO VAGYS.

Šį pavasarį Viekšnių mie
stelį apipuolė vagys. Pasta
ruoju laiku beveik kasdien 
jie ką padaro. Nukentėjo p. 
Puščiutė, pašto valdininkė: 
Krolienės krautuvė, Molio, 
Stirbio ir dar vieno asmens 
pavogė dviračius, veržėsi į 
aptieką, kleboniją, Savicko 
butą ir kitur. Įsidrąsinę pra
deda ir vidurdienį vagiliau
ti.

LIETUVOS KARIUOME
NĖJ ŽYDAI NORI KO- 

ŠERNŲ VALGIŲ.
Šiomis dienomis Kaune į- 

vyko jaunųjų žydų ortodok
sų “Javne” suvažiavimas, 
kuris nutarė prašyti krašto 
apsaugos ministeriją, kad 
visose kariuomenės dalyse 
butų įtaisytos žydams karei
viams košernos valgyklos.

u Nuga-Tone padare 
mane sveiką"

P-nia O. Mikolaitienė, Buffalo, N. 
Y., rašo ir sako: “Aš noriu, kad kiek
vienas žinotų, jog Nuga-Tone pada
rė mane sveiką. Per kelis metus aš 
buvau silpna ir turėjau prastą svei
katą. Aš ėmiau daug- įvairių vaistų 
bet jie buvo be vertės. Nuga-Tone pa
gelbėjo man į kelias dienas. Daugelis 
mano draugų ir kaimynu sako, kad 
Nuga-Tone yra pastebėtinas.”

Nuga-Tone sustiprina visus kūno
žildvti Savižudė nalikn du '•’-ganus. -Jis suteikia jums gerą ape- zunyu. OdVlZUOe pailKO OU -j.ą, nugali skilvio pakrikimus ir kon- 

stipaciją ir priduoda naują stiprumą 
ir jėgą raumenims ir nervam?. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. Jeigu aptiekinikas neturi jo, pa
prašykit jį užsakyti iš savo urminin
ko. žiūrėkit, kad jus gautumėt Nuga- 
Tone. Nepriimkite nieko kito.

NUSIŠOVĖ 2 VAIKŲ 
MOTINA.

Ukmergėj gegužės 6 d. sa
vo bute revolveriu nusišovė 
p. Levito žmona. Pasiliko du 
maži vaikai. Paskutiniu lai
ku ji sirgo nervų liga, kas 
galėjo būti priežastimi nusi

laiškus; vieną orkestro ve
dėjui, kuriame rašo, kad ją 
laidojant griežtų gedulo 
maršą; antrą vyną, kad kuo 
gražiausiai palaidotų.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir ku

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo-

H’l' ’Tbinės minties pastangomis bei į demiškosios literatūros organu nos jau senai konkuravo dėl __ •_ i, ___x , _
vieno kavalieriaus. Kai kur 
jos susitikusios piktais 
žvilgsniais susišaudydavo, o 
kartais net į plaukus susi
kibdavo. šiomis dienomis 
netikėtai jos susitiko bažny
čioje, gegužynėse pamaldo
se. Pradžioje tik piktai šnai
ravo. bet vėliau viena nety
čia pastūmė kitą ir B. nusi-

turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 

į mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už ji kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
movusi klumpę davė konku- teturi tik vieną tokį tobula in- 
rentei per petį, išmušė ran-. formatorių apie visus mokslo ir 
ką, o M. su kita ranka nu- literatūros naujuosius laimėji- 
tvėrusi lazdą perskėlė B. mus, apie visas žmonijos pro- 
lupą. greso pastangas ir užkariavi-

----------------- ' mus, — tai jau devinti metai ei-
NUSINUODIJO SUBAN-! nantis Lietuvių žurnalas “KUL- 
KRUTAVĘS PIRKLYS, j TURĄ.” “Kultūra.” yra popu-

laimejimais. j kuri remia tokie talentingi ra-
Sekti tą tokį įvairų ir toki pytojai, kaip: K. Boruta, Ant 

gausų šių dienų mokslini bei kul- ; Venclova, P. Cvirka, K. Korsa- 
turini progresą pilnai galima tik kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

ŠVEDAI SIŪLO ATSISA
KYTI NUO 20 MILIJONŲ.

“Sekm.” pranešimu, šve
dai, nepajėgdami sumokėti 
Lietuvai likusių 20 mil. litų, 
padarė Kauno vyriausybei 
naują pasiūlymą; būtent: 
jei musų vyriausybė atsisa
kys nuo teisės gauti 20 mili
jonų litų, tai švedai iš savo 
pusės atsisakys nuo nuošim
čių už jau duotus 40 milijo
nų litų.

MAISTO KAINOS LIETU 
VOJE.

Skaitant Amerikos pini
gais, sviesto kilogramas (2 
svarai) Kaune kainuoja 42 
centai, Klaipėdoj 45c., Mar- 
jampolėj 45c., Panevėžy 35 
c., Šiauliuose 40 centų.

Kiaušiniai Lietuvoj parsi
duoda ne tuzinais, bet de- 
sėtkais. Kaune desėtkas 
kiaušinių amerikoniškais pi
nigais 9 ir 8 centai, Marjam- 
polėj 8 ir 7 c., Šiauliuose 7 
ir 6 centai.

Galvijų kainos:
Buliai, už 100 svarų gyvo

jo svorio, Kaune $1.75, 
Klaipėdoj $2.00, Marjam- 
polėj $1.80.

Kaivės, už 100 svarų, 
Kaune $2.50, Klaipėdoj $2.- 
50, Panevėžy $2.40.

Centneris (100 svarų) ru
gių Kaune kainuoja $1.50, 
Telšiuose $1.50, Klaipėdoje 
$1.75, Marjampolėj $1.40, 
Šiauliuose $1.40.

Kviečių kaina maždaug 
tokia pat kaip ir rugių.

Bulvių-centneris Kaune a- 
merikoniškais pinigais 42 c., 
Klaipėdoje taip pat 42 c., 
Marjampolėj ir Telšiuose 30 
centų.

Gyvulių ir sviesto kainos 
truputį pasitaisė, javų krin
ta. Kiaušiniai laikosi vietoj.

ATPIGO ŽEMĖ.
Apie Marijampolę prie 

plento kai kurie ūkininkai 
parduoda margą žemės už 
700 lt., ką pirmiau imdavo 
iki 1,500 litų.

Į Lietuvą Su Ekskursija Šią Vasarą
Tiktai /ąer Lietuviškąjį Uostą K L A I P S D Ą

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA
Per Kopenhagą

BIRŽELIO 1S D. LIEPOS 2 D.
Laivo “UNITED STATES” Laivo ”FREDRIK Vlir
L. D. S. Ekskorsija ir Rengia — “Vienybė”

“Darbininkas”. "Naujienos” ir "Dirva”
ŠVARUMAS IR PATOGUMAS—MALONUS PATARNAVIMAS

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
NEW YORK BOSTON. MASS. CHICAGO. ILL.
27 U hitehall St. 248 Hashington St. 1M No. La Šalie St.

Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, noris pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai modemiška 
ir prilygsta gerinusiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra“ yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 

’ “Kultūra” plačiai rašo ir apie

Šeduvos pirklys Chaimas ,iarus mokslo, visuomenės ir li- 
Golzinas subankrutavo ir, teraturos žurnalas. Be to. ji vra‘ 
atvažiavo į Kauną prašyt sausiai ir puikiai iliustruotas 
vekseliams prolongatos, bet i'-urnaia3, išeinantis kas mėnesi 
prolongatos negavo, tai nu- dideliais 64 puslapių storumo 

i “Tolaviv” vieSbnti sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” iDaukšos eatvėi 3 nr i nu Aplėktas sudaro apie 800 pus-; Amerikos gyvenimą. Tikrai kul- 
Dauksos gatvėj 3 nr. ir nu- kPny. turingas lietuvis negali jokiu

gą. Nežiūrint savo populiariš-p”!du aPs*e’ti be Kultūros, 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul- “Kultūra,” tas toks vertingas 
turą” vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur-'rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 

o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
“Kultūroj” rašo patys žy

miausieji Lietuvos mokslininkai

K
 “KELEIVIO”

ALENDORIUS
1932 METAMS

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

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

sinuodijo.

ARKLYS UŽMUŠĖ.
Žiuriai, Žagarės valsč.Ge- 

gužės 5 d., dienos metu bu- ^as* 
vo rastas tvarte taiqp gyvu
lių negyvas pil. K. Liubers- 
kis, 70 metų amžiaus. Skro- ~ .
džiant lavona nustatvta kad Užtenka paminėtnziant lavoną nustatyta, Kad tik ^^3 varfjus kaip: profeso- 
Liuberski užmušė arklys, į- »
spyręs į pilvą.

giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu: “Kultūros” žurnalas,
Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania

Šitos dainos tąsa “Keleivio”
Kalendoriuje.

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

“Keleivio” prenumeratoriams tik 25 c.
Mokestį galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 15 d., 1932

Vietinės Žinios
Delegatai važiuoja į SLA. i 

Seimą.
Šią sąvaitę iš Bostono ir

Piliečiai reikalauja mažinti Nuvažiavo prie ligonines ir 
miesto tarnautojų algas. Į nusišovė.
Bostono miesto^ tyrimo prįe n?uj0 Metropolitan

bfuras susidedąs >s Jmuę-.Liffonbuiio Lexingtone ai
rių, piofesionalų ir kitokių važiavo anądien jaunas vy- 

ras ir sustabdęs automobi
lių paleido sau šūvį galvon.

žymesnių piliečių, išleido 
iau antrą atsišaukimą Į mie
sto gyventojus, kad miesto

Lietuvių jaunuoliai
pasižymi. gyventųjų*, nau įmestu VėHau paaižkėjo

‘The Billerica News” ra- tarnautojų algos tun but buvo advokatas J
Atsišaukime iš Belinonto. Nusižudyapylinkės išvažiuoja daug šo> kad šiais metais baigia Imamos 

delegatų i SLA. Seimą, ku- Howe High mokyklą 40
ris Drasidės 20 birželio die- studentų, tarpe kurių yra Al- tarųjų metų miesto depar- 
na PiSburehe gertas Klemka, lietūvis, pa- tamentų algos pakilo nuo
ną rittePurgne................. sižvmėie^ su aukštais uaffv- 510.000,000 iki $21,300,000.Sandaneciai iau įsvazia- įžymėjęs su auKsiais vagy- » »

rimais. Per pastarus 4 me- t- y- 113 procentų. Biurą, 
tus jis buvo vienas iš gabes- r^kalauja, kad~ nuo visų al- 
niųju mokinių ir už tai butų numušta 15 nuo- 
Mass. Institute of Technolo-Išimčių maJ°ras Curley
gy priima ji be jokių egza- et°1a Pneš tai piestu, ne: 
minų.

kad tai
i buvo advokatas John I. Ab-

mo motvvas nežinomas.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas litras vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—* p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
<S6 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

DAKTARU ADRESAI.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefoną. Talbot 0847

vo, nes jie nori dalyvauti ir 
Sandaros suvažiavime, ku
ris vra šaukiamas ten pat, 
prieš SLA. Seimą. Jų kom- 
nanijon inėio šie asmenys: 
Baumyla ir Vydūnas iš 
Lavvrence’o, Tumavičius iš 
Norwoodo, Paulauskas iš 
South Bostono. Irena Jurė
naitė iš Jamaica Plain, Julia 
Mitrikaitė iš AVorcesterio ir 
Sidabras iš Cambridge.

Šio penktadienio rytą, 17 
birželio, dideliu “lincolnu” 
išvažiuoja su Taruška kitas 
delegatų būrys, būtent: dr 
gė Brazaitier.ė iš Dorches
terio, Polis iš Bostono, Va
leika iš Cambridge. Kireilis 
iš Montellos. šimkonis iš 
Worcesterio ir Michelsonas 
iš East Miltono.

Adv. Bagočius su visa šei
myna važiuoja savo “hud- 
sonu.” Šalia Pittsburgho gy
vena p. Bagočienės tėvai 
Kazlauskai, kurie turi tenai 
gražų ūki, tai ji žada pasi
likti tenai su vaikais vasaros 
atostogoms.

Adv. šalnienė važiuoja 
traukiniu Į St. Louisą, kur 
ji turi pirma dalyvauti ame
rikiečių moterų konvencijoj. 
Iš tenai ji vyks Į SLA, Sei
mą. Pittsburghą ji pasieks 
gal tik apie 22 birželio.

South Bostono kuopos de
legatas S. Mockus važiuoja 
kartu su bitininku Končium. 
Končius vežasi Seimo dele
gatams parodyt savo bičių ir 
medaus. Jis turi dideli bičių 
ūkį netoli Bostono.

Sugrįžus delegatams iš 
Seimo, 3 liepos bus didelis 
piknikas North Eastone, kur 
delegatai duos raportą iš 
Seimo darbų ir įspūdžių.

Plėšikai pašovė krautuvės 
savininką.

Ant Humboldt avė.. Rox- 
bury, du plėšikai pereitą su- 
bata užpuolė valgomųjų 
daiktų krautuvę. Ir kaip tik 
jiedu krautuvėn įnėjo, vie
nas tuojaus ėmė šaudyti, o 
antras puolė prie kasos. Sa
vininkas Frank W. Mason 
buvo sunkiai sužeistas. Iš
plėšę kasą, plėšikai susėdu

jis nenori savo algos suma
žinti.

Nuo laivo nukrito žmogus.

Plaukiant laivui iš Bosto
no į Nantasketą, pereitos, su
batos vakarą nuo laivo vir
šutinio denio nuvirto žmo
gus į jurą. Laivas tuoj buvo 
sustabdytas ir nuleista val
tis, bet nukritusio pasažie- 
rio nesurado. Vėliau paaiš
kėjo. kad tai buvo Howard 
C. Cummings, 28 metų vy- *

- , - . „i - , . ą kiemą ir bandė peršokt per
automobiliun. kuri nesenai t bet La|is pačiupo jam 
buvo is Brooklme pavogę, ir už kelillhĮ ir nutraukž nuo
pabėgo.

Sandariečiai neprotestuos 
prieš skandalą centre.

Atėjo žinių iš Chicagos. 
kad Sandaros centre įvyko 
peštynės ir ponas Narvydas 
ten poną Matą Biekšą už 
apykaklės išmetė per duris. 
Nekurie vietiniai sandarie 
čiai iš pradžios tuomi buvo 
pasipiktinę ir norėjo siųsti 
protestą centrui. Vėliau te
čiaus nutarta, kad protes 
tuoti prieš tai neverta. Sako 
gal “ponas” Biekša to pil
nai užsitarnavo.

Peštynės tarp p. Narvydo 
ir Biekšos įvykę dėl kokių 
ten “neaiškumų”. Biekša, 
kaip žinoma, buvo “Sanda
ros” galva—redaktorius.

Lalis numovė plėšikui 
kelines.

Iš nedėlios į panedėli. bir- ras iš Maldeno. Jo lavonas 
želio 13 d. f Antano Lalio nesurastas iki šiol. Manoma, 
namus, 174 L Street, So. kad per atoslūgį vanduo bus 
Bostone Įsilaužė airis plėši- jį nunešęs tolyn į jūres, 
kas John Dempsy, kuris gy
vena tarp 7 ir 8 gatvės. La
bs užklupo jį savo kambary 
pusiau po dvylikos naktį.
Plėšikas šoko iš virtuvės i

Moteris nuvažiavo automo- 
bilium nuo tilto.

SSS Šis Kuponas Jums Vertas $25 $$$
1. Jeigu at ivcšit j Orier.t Heights, East Boston ir pridėsit prie pir

kimo sklypo žemės. Čia yra tikra proga jums pasinaudot iš tų milijonų 
dulet ių. kvrie dabar yra sudedami j privačius ir viešus pagerinimus East 
Bostone. Pamislykit apie tai! Šitas kuponas gali but vartojamas dėl 
pirkimo tokių bargenų kaip 5,000 pėdų lotų, kurių kainos dabar yra nu
žemintos iki $100 ir tik keli jardai iki gatvekarių.

2. Jeigu išpildysi! žemiau ir pasiųsit dabar į ofisą, tai tas kuponas 
duos jums netik $25 numušimą, bet taipgi duos jums progą veltui da- 
lyvaut kur bus duodama daug vertingų dovanų Subatoj. Birželio 18 d.. 
2 vai. po pietų. Nėra jums jokių atsakomybįų. Šitas pasiulyjimas yra 
DYKAI.

(Vardas l (Adresas )
Padarykit tą dovanų kuponą savu! Atvažiuokit pamatyt tą vietą. Mu

sų prielankus atstovai maloniai parodys apielinkę bile kada! Paimkit 
Gladstone Srteet kaią nuo Maveriek steišino, išlipkit ant Orient Avenue 
ir eikit į kalną. Važiuokit Bennington Streetu j Walley Street ir ap
sukus kampą važiuokit j Orient Avenue. Jeigu pašauksit mus, mes pa
siųsim savo automobilių nuvežti jus be jokių jums iškaščių.

EAST BOSTON SALES COMPANY
• 90 AMES BUILDING, BOSTON.

Telefonas: Capitol 6466, East Boston 2402.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

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 SL, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo a ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

Susimušė dėl špinako.
Vienas farmerys iš Wes- 

tono atvežė į Walthamą ve-|vo atvežtas
zimą špifiako bedarbiam 
išdalyt. Žmonių prisirinko 
tiek. kad visiems špinako 
neužteko, pradėjo traukti 
vieni kitiems iš rankų ir su
simušė. Policija turėjo besi
mušančius skirstyt.

io. Pašaukta policija atrado 
tose kelinėse jo adresą ir tą 
pati ryta Dempsy tapo areš
tuotas. Birželio 14 d. jis bu- 

i So. Bostono
teismą tardymui.

Teisme į paklausimus plė
šikas Dempsy visai nieko 
neatsakė, tik aiškinosi, kad 
jis nekaltas. Teisėjas Day 
pastatė jį po $100 kaucijos 
ir perdavė bylą Grand Jury.

Atvažiavusi iš Pennsylva-: 
nijos Mrs. Coffin, 23 metų' 
amžiaus moteris, važiavo a-' 
ną vakarą per Fore River 
tiltą, nulaužė tilto barijerą 
ir nudardėjo su visu aut.o- 
mobilium i upe. Žmonės su 
policiia ją išgelbėjo, o auto
mobilius liko upėj pasinė
ręs. Ilgą laiką po to dar ga
lima buvo matyt jo žiburius 
šviečiant po vandeniu.

Gali but kirpikų streikas.
Bostono kirnikai labai ne

patenkinti dabartine padė
tim. Mokestis maža ir reikia
dirbti labai-ilgas valandas? muvos darže Montelloje. Į 
Taigi pradėta kalbėti apie pikniką suvažiavo apie po- 
streiką. Šį utaminką buvo Fa šimtų žmonių. Buvo daug 
kirpikų unijos susirinkimas jr vožnu asabų: kunigėlių, 
ir turėjo but išspręstas klau- davatkėlių, dudorių, zakris- 
rimas, ar skelbti streiką tuo- tijonų ir apie pusantro gra- 
jaus, ar palaukti patogesnio boriaus.
laiko. Romuvos daržas aptver-

---------------- tas spygliuotomis tvoromis,
D-ras Kapočius išvažiuoja kad prie gerų žmonių neįsi- 

Pennsylvanijon. įlaužtų aniuolai sargai. Mo- 
Sekantį antradienį, 21 terėlės siūlė visokio štofo. 

birželio, Dr. A. Kapočius iš-,Vienos šaukė: “Durk. dur- 
važiuoja Pennsylvanijon po- niau, pas mane tik už dešim- 
rai sąvaičių atostogų. Jisai tuką.” Kitos liepė pešt, tre- 
sugrįš 4 liepos. Jo ofisas per’čios paduzgent. Vienos pra- 
tą laiką bus uždarytas. j šė kvoteriuko, o kitos ma

žiau.
Viskas sekėsi gerai iki po- 

vakarei.Apie 7 valandą pra-

Vaina tarp šventųjų.
Pereitą nedėldienį South 

Bostono lietuvių parapija 
buvo surengus pikniką Ro-

Į Nantasket veža pigiau.
Nantasket Laivų Kompa

nija vėl skelbia, kad atei
nantį nedėldienį į abu galu 
bus galima važiuot už 75c.. 
o vaikai iki 12 metų už 35c. 
ir da prie to duoda tikietą i 
Paragon parką. Nantasket 
byeiai turi 7 mailes pakraš
čio juros, o Paragon parkas 
puikiai Įrengtas. Pemberton 
Inn yra puiki vieta šokiams 
ir ten griežia garsi orkes
trą Al Moore vadovaujama.

RCO. U. S. PAT. OPP.

[OPTOMETRISTAS
LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 

nuo 2:15 iki 2:30 po piety, iš 
stoties WHDH — 830 kilocyles, 
pradedant šį nedėldienį. Neuž
mirškit pasiklausyti.
Programus duoda KATRO-LEK 
Labaratories.

Geriausios Viduriu Gyduolės 

KATRO-LEK.

LIETCVYS

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

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

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTR 
VALANDOSt 9-6 ir 7-9.

i 678 Massachusett* Are., I
(PRIE CENTRAL SKVSRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Keturių Našlaičių Naudai

PIKNIKAS
Rengia Trys Drangijos. D.L.K. Kęs- 'sidėjo Šventas karas. VlSUO 

SI’mT.'"; se kampuose pasigirdo rik- 
Draugija. Penktadieny. smas: murder, murder'

BIRŽELIO-JUNE 17, 1932 Apie patį centrą, kur dau- 
Pradžia io vai. ryte giausiai pardavinėjo cudau-

Oakland Grove jną štofą, lakstė bonkos į
e. dedham. * ASS- visas puses. Labai skaudžiai
amerikoniškas šokius. MUkcTltCJO flU llCtUVIHl, H-

Gerbiamieji Bostono ir apylinkė- biem aUSVS nudauŽvtOS 11 
lietuviai! Mes turim savo globoj ke- ąnTnaDn(; nncVą Kitiems tylėtą našlaičiu, kurių tėveliai vra mi- ^UmaiIOS nosys. giliems ie- 
rę ir neturi jie pagalbos. Viršminėtos ko mažiau. Karą buk pradė-
irau gijos sumanė tam tikslui su- - Voynkai katalikai ii#» fll- engti išvažiavimą ir pelną tiems na- J“ KaZOhai KaiailKai, Jie SU- 
šlaičiams paskirti. Gerbiama visuo- pykę kad polakai negana

PUIKUS

PIKNIKAS!
Rengia D. L. K. Keistučio Dr-ja 

NEDĖLIOJĘ,

B ir želi f h,J une 19,1932
Prasidės 11 vai. ryte ir tęsis 

iki vėlumos.
Oakland Grove Darže 

East Dedham, Mass.
Bus tikrai puikiausis piknikas visoj 

apieiinkėj. Bus daug žaislų, skanių 
valgių ir gėrimų. Griež smarki orke
strą. Visus prašom atsilankyt Parkas 
didelis, daug vietos žaislams ir lenk- 
‘ynėms. todėl ir turėsit daug smagu
mo

D L.K. Keistučio Dr-ja yra geriau
sia draugija apieiinkėj. Pašalpos mo
ka S7.AO savaitėje, pomirtinės moka 
?200. Draugijos nariai liuosi nuo vi
sokių suvaržymų, nepriklausantiems 
bus gera proga prisirašyt ant parko 
oer pikniką už pusę įstojimo.

Seni ir jauni, prašomi atsilankyti 
i šį pikniką ir >magiai pasilinksminti, 
įžangos nebus Pikniko Rengėja

KELRODIS. Važiuot Elevateriu iki 
Forest Hills, iš ten Dedham Line ka 
rais iki Grove Street. Ten bus žmo
gus. kuris parodys pikniko vieta. Jei 
gų lytų piknikas neįvyks.

Trį» puikus kambariai.
Visi naujausi įrengimai, 

labai parankus mažai šei
mynai. Matyt galima bile 
laiku. 253 Broadvvay, South 
Bostone.

menedžerius, zeeeris ir dar fnndino.
kažkas. Jis išvyko Chica- 
gon iš Bostono kartu su 

‘Sandaros” persikraustymu 
tenai ir, matyt, vargšu), ne 
kaip sekasi. Bet jam juk ir 
niekur kitur nesisekė.

Rep.

Report
kilnų tikslą ir patys gražiai pasilin
ksminsiu Vargšams našlaičiams pa
rama labai reikalinga.

Kviečia KOMITETAS. 
Kelrodis: Važiuoti Elevatorių iki 

Forest Hills. iš ten Dedham Line ka 
ru važiuoti iki Grove st. Ten 
žmogus, kuris nurodys pikniko vie
tą. Jeigu lytų tą dieną, tai pikniko 
nebus.

KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS

Areštavo 16 uždarytojo 
banko sukčių.

Pereitą sąvaitę teisman 
buš buvo atgabenta 16 visokių 

sukčių sąrišy su užsidariu
siu Industrial Banku, kurio 
iždininku buvo majoro bro
lis. Visi jie kaltinami banke 
pinigų eikvojįmu.

ANT RENDOS
7 ruimai; 2 storai, vienas barberiui 

kitas šiaučiui. 2 partneriai darė gerą 
gyvenimą per 20 meti}. Savininką ga
dina matyt bile kada. (25)
303 E Street. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4120

PARSIDUODA SO. BOSTONE
8 ruimų namas vienos šeimynos, 

risi įrengimai, vandeniu šildoma 
Klauskite So. Boston 2430-.J.

Rengia Dorchesteno 
NEDĖLIOJĘ.

Susivienijimo Lietavių Amerikoje 359 kuopa.

. BIRŽELIO-JUNE 26 D., 1932
} Ant Buvusios Aleko Ūkės Norwood, Mass.

I Vieta puiki ant kranto didelio ežero, kur bus galima maudytis, žu- 
• vaut ir plaukiot ant laivukų.
I Kad užganėdinti atsilankiusius, rengėjai stengiasi šį pikniką pada- 
j ryt iš visų atžvilgių įdomų. Bus įvairių žaislų dėl suaugusių, jaunų ir 
! mažų Už geriausius pasižymėjimus bus duodamos puikios dovanos, 
į Tarp kitų įvairumų bus jaunas lietuvis drutuolis Pranas Gudaitis. Jis 
J parodys kiek žmogus gali pakelti.

1

Ties Columbia stationu 
traukinys užmušė 16 metų 
amžiaus Williamą Conroy, 
kuris ėjo gelžkelio bėgiais.

SENYVAS VYRAS. 
Ženotas, kuris netur maži^ vaikų,

arba pastovus našlys, negirtuoklis, 
gali gaut 4 kambarius gyvenimui ir 
apie $20 j mėnesį. Už tai turi apva
lyt namą ir padaryt smulkius patai 
lymus Atsišaukįt tik iš Bostono apie 
inkės ir tik laišku. Iš toliau nerašy- 
:ite. (-)
?.M. 253 Broad vay, So. Boston, Mass

NUPIGINTA KABA
Į Nantasket Beach

KELIONĖJ 
ABU GALU

Vaikai iki 12 metų — 35c
Pėtnyčioj, BIRŽELIO 17 
Subatoj. BIRŽELIO 18 
Nedėlioj. BIRŽELIO 19

Prašvkit DOVANAI Tikieto į 
PARAGON PARKA 

T10 Tikietų į Paragon įeit 50c ]
I Visus Pasilinksminimas

I.aivai išplaukia nuo Ronre’s Wharf 
9:30 ryte. po tam kas valandą, nuo 
10:15 ryto iki 8:15 vakaro. Grįžta 
Nantasket Beach 11:30 ryte. Kas va
landą 2:30—3:15 dieną iki 7:45 vaka
ro. Paskutinis Laivas į Bostoną 9:45 
.akare.

NANTASKET BEACH 
STE A M BO AT CO.

Frederic L. Lane Treas. & Gen. Mgr.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

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

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

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

Uždraudė 8 magazinu*.

Lynno policijos viršinin
kas uždraudė savo mieste 
pardavinėti 8 magazinus, 
sakydamas, kad jie esą “ne
padorus, supuvę ir tvirkina 
jaunimą”. Kas juos parda
vinės, bus areštuotas.

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 Broadnay So. Boston
(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Dr. G. L Killory
<9 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Td. Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Bostoa 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarto.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

GABIJOS IR 
AUŠRELĖS

Taipgi yra šokiams salė ir bus geri muzikantai, kurie grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Atsilankiusieji nesigailės.

Kviečia RENGĖJAI.
Važiuot reikia iš Bostono per Norwood į 

Wil?on st. ir važiuot iki pat pikniko.
Walpole, paskui paimti

I

METINIS PIKNIKAS
Nedėlioję, Birželio-June 19 d., 1932 m. 

VOSE’5 PAVILLION
MAYNARD, MASS^

Bostono Gabijos ir Woreesterio Aušrelės Chorai, vadovaujami J. 
Dirvelio, išpildys muzikali programa, dainuos nau jausias dainas.

Woreesterio kvartetas “Mes Keturi”, atvaizdins kaip jiems sekasi 
gyvent "Liudviko Burdingauzėj”. čia ir nenorėdami linksniai pasijuoks.

K-riečiame visuomenę atsilankyti ir pasigėrėt gražiomis dainontis 
tarp žaliuojančių medžių.

Pasilinksminimas tęsis iki vėlai vakaro.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadsay 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

1

MM

ADVOKATAS

J. B. GALIUS
Veda visokias prosas. 

Daro visos legalias
317 E STREET, 
(Kampas Broadiray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2711 

Namų: Talbot 2474.

Te!ef : So. 1958.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jaa Kapača

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiao visokias
gerai patarnaaįa.

Stndebsker Agentnra
Reikale kreipkitės ir ransit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonatravimo___ 
vieta: -*

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Straat, 

SOUTH BOSTON.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys dnoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir bona Mažian Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 HiffaSt,
TeL Habhari 4422

KMMHa

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

' KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopierioeįa.

Gausite gerą darbą ir pigiaL
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor SL, Se. Boaton.
Tel. So. Boston 1396-M.

EXTRA i
LIETUVIŠKA APTIEKA į
Jnsų Senas Aptiekorius toj pačioj* 
vietoj per pastaruosius 26 metusi 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka ( 
Visados šviežios šaknys iš Lieta-Į 

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gaati pas:

DAVID CABITT
! REG. APTIEKORIUS 
Į Visados pasirengęs jums patarnaut ]

ISO SALEM STREET 
’ BOSTON, MASS.

Telef. Lafayette 9342 
Aptieka atdara nuo 8 iš ryto

iki 10 vakaro.

PARIOVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Cclony Ave^

SO. BOSTON. MASS.
Telefsats: So. Bostoa 9777.

Čfr mum  - r Bh




