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S. L A. Seimas Pasibaigė 
Demokratijos Laimėjimu.
PASVEIKINIMAS SME*
TONAI NENUSIŲSTA.

Bet valdyba pasiliko sena. 
“Tėvynės” redaktorius irgi 

tas pats.
SLA. Seimas Pittsburghe 

pasibaigė pereitą subatą. 
Delegatų iš pradžios buvo 
206, bet vėliaus tautininkai 
sudėjo pinigų ir parsitraukė 
dar tuos savo šalininkus, ku
rie dėl pinigų stokos nebuvo 
atvažiavę. Tuo budu į pabai
gą delegatų skaičius pakilo 
kokiu desėtkų galvų.

Iš pat pradžių Seime pasi
reiškė trįs srovės: Bago
čiaus, Bačiuno ir Gegužio. 
Gegužį rėmė sandariečiai, 
Bačiuną tautininkai, o Ba- 
gočių socialistai ir šiaip visi 
demokratinio nusistatymo 
žmonės.

Nors sandariečiai irgi va
dina save demokratijos ša
lininkais, bet šitame Seime 
jie elgėsi kaip tik priešingai. 
Tikrieji demokratijos gynė
jai Seime stojo užtai, kad 
Pildomoji Taryba butų už
tvirtinta ta, kuri buvo iš
rinkta visuotinu balsavimu. 
Bet sandariečiai užsispyrė, 
kad prezidentu butų jų St. 
Gegužis, kuris visuotinuose 
rinkimuose gavo mažiausia 
balsų. Vadinasi, jie užsispy
rė paniekinti didžiumos va
lią, atmesti visuotinu balsa
vimu išrinktą adv. Bago- 
čių, o pastatyti SLA. prieša
ky savo žmogų, kurį SLA. 
nariai didele balsų didžiu
ma buvo atmetę.

Matydami tečiaus, kad 
savo jėgomis šito pasiekti 
negalės, sandariečiai susi
vienijo su tautininkais.

Susivieniję su tautinin
kais, sandariečiai sumin
džiojo demokratijos princi- 
pą,paniekino SLA. narių di
džiumos valią, ir pastatė p. 
Gegužį SLA. prezidentu d? 
dviem metam, nežiūrint kad 
jau apie 16 metų jis yra pre
zidentavęs ir kad dabar jis 
buvo kaltinamas dėl prida
rytų Susivienijimui nuosto
lių.

Jie taip pat atmetė S. Ba
kaną, kuris buvo visuotinu 
balsavimu išrinktas į iždo 
globėjus, ir d-rą Bronušą. 
kurį didžiuma narių buvo 
pasirinkusi savo organizaci
jai daktaru kvotėju.

Vice prezidentas, iždinin
kas ir sekretorius pasiliko 
tie patys, kurie buvo išrink
ti visuotinu balsavimu.

“Tėvynės” redaktorium 
pasiliko p. Vitaitis, kuris ir 
dabar yra organo vedėju.

Pildomosios Tarybos są
statas dabar bus toks: St. 
Gegužis, prezidentas; Mika
lauskas, viceprezidentas; 
Jurgeliutė, sekretorė; K. 
Gugis, iždininkas; Stanis- 
lovaitis, daktaras kvotėjas, 
o Januškevičius ir S. Moc
kus, iždo globėjai.

Iš iždininko Gugio rapor
to paaiškėjo, kad nežiūrint 
sunkių laikų ir visokių nuo
stolių, SLA. turtas nuola
tos auga ir dabar jis siekia 
jau $1,512,790.96. Iždinin

ko žinioje yra $1,386,740.- 
28.

Sekretorė Jurgeliutė ra
portavo, kad dabartiniu lai
ku SLA. turi 18,000 narių 
geram stovyje. Daug yra na
rių, kurie senai jau nedirba 
ir neturi iš ko užsimokėti 
duoklių organizacijai. Buvo 
paskirta iš našlių ir našliai- 
čių fondo $5,000 suma, kad 
pagelbėjus tokiems užsimo- 
kėt mėnesines.

Seimui baigianties, san
dariečių ir tautininkų blokas 
pradėjo nesilaikyti vieny
bės, todėl demokratijos ša
lininkai pravedė savo švie
timo komisiją, atmetė dak
tarą kvotėją Klimą ir prave
dė nutarimą, kad sekantis 
Seimas butų Detroite, kuo
met tautininkai būtinai no
rėjo jį turėti Newarke, ne
toli Brooklyno.

Iš pradžių laimėję keliatą 
susirėmimų, tautininkai su 
sandariečiais buvo jau taip 
įsidrąsinę, kad parašė ir pa
sveikinimą Smetonai. Bet 
pamatę į pabaigą, kad pa
žangieji ima viršų, Smeto
nos garbintojai nedrįso savo 
rezoliucijos Seimui siūlyti. 
Ir taip jų “tautos vadas” li
ko nepasveikintas. Tai buvo 
jau aiškus demokratijos lai
mėjimas. ,

Konstitucija buvo atidėta 
kitam seimui.

Įdomesnės smulkmenos 
tilps sekančiame “Keleivio” 
numery.

Siamo Karaliui Nu
laužyta Ragai.

Pereitą sąvaitę Siamo ka
ralystėj kilo revoliucija 
prieš karaliaus diktatūrą ir 
šitos revoliucijos priešaky 
atsistojo narijai gimusi liau
dies partija. Ji griežtai pa
statė savo reikalavimus, kad 
diktatūra butų panaikinta, 
karaliaus gale apribota, į- 
vesta konstitucija ir daug 
kitokių reformų.

Karalius pamatė, kad gali 
būt bloga, jeigu jis priešin
sis žmonių valiai. Todėl nu
tarė pasiduoti revoliucionie
rių reikalavimams ir išleido 
proklamaciją su savo para
šu, kad jis sutinkąs išpildyt 
revoliucionierių reikalavi
mus ir vieton savo diktatū
ros įvesti konstituciją. Po ši
tokio karaliaus pareiškimo, 
revoliucionieriai nutarė pa
likti jį vietoje. Bet ragai 
įam bus jau nulaužyti. Va
dinasi, Siame diktatūrai už
duota gerokas smūgis, o de
mokratijai žymus laimėji
mas.

Siamo valstybė randasi 
Indo-Kinijoj. Ji turi apie 7,- 
000,000 gyventojų ir užima 
220,000 keturkampių mylių 
plotą. Žmonės daugiausia 
indų ir kiniečių kilmės.

LIETUVON ATVYKO 207 
AMERIKOS LIETUVIAI.
“Lietuvos Žinios” prane-

kę noro būti tos draugijos 
nariais. Savo susirinkimus 

ša, kad 11 birželio Lietuvon j Švedų nudistai ketina lai-
atvyko iš Amerikos 207 lie- J kyti archipelage netoli nuo ’ epidemija. Valdžia nusiun- 
tuviai, kurių tarpe buvusi ir, Stokholmo, kur yra daugy- tė orlaiviais 25,000 tūbų 
“Naujienų” ekskursija. i bė nedidelių salų. " vakcinos kovai su ta liga.

uBonuso Armija” ne
sitraukia iš Washin- 

gtono.
Pasaulinio karo veteranai, 

kurie užplūdo Washingtoną 
reikalauti žadėto jiems “bo
nuso”, arba atlyginimo už 
sugaišta laiką karo metu, iš
buvo Washingtone ^jau ke
lias sąvaitės ir visai nemano 
iš tenai trauktis. Valdžia 
nežino ką su jais daryti. 
Smurto vartoti nedrįsta, kad 
nesukėlus triukšmo. Komu
nistais juos apšaukti irgi ne
nori, nes tai butų aiškus me
las. Veteranai laikosi griež
tai “patriotiškos linijos” ir 
komunistų visai neįsileidžia. 
Pereitą nedėldienį kai ku
rie komunistai pradėjo daly
ti tarp veteranų savo lape
lius, šmeiždami veteranų 
vadus. Veteranai lapelių da
lintojus tuojaus suėmė ir pa
davė policijai. Reiškia, ko
munistams veteranai nepri
taria. Todėl valdžia elgiasi 
su jais labai švelniai ir nori 
geruoju išprašyti iš Wa- 
shingtono. Bet jie neina.Kuo 
šita situacija pasibaigs, sun
ku numanyti.

Chicagoj Per Mėnesį 
Užsidarė 28 Bankai.

Sharkey-Žukauskas
Nugalėjo Vokietį 

SchmeUingą.
Žukauskas liko pasaulinis 

bokso čempionas.
Birželio 21 d. vakare, 

Long Island City, prie New 
Yorko, Madison Sąuare 
Garden stadiione, tarpe vo
kiečio pasaulinio čempiono 
Max Schmellingo ir lietuvio 
Žukausko (Jack Sharkey) 
įvyko bokso rungtynės už 
pasaulio čempionatą. Kumš
tynėms buvo nustatyta 15 
raundų. Pirmuose raunduo
se mažai rodėsi skirtumo. 
Šiuom kartu Schmellingas 
pasirodė geresniu bokso- 
rium, negu pirmu kartu, ka
da jis buvo Žukausko nu
muštas. Vienok Žukauskui 
buvo pripažinta 11 raundų, 
o Schmellingui tik 4 ir lietu
vis Žukauskas tapo pasauli
niu čempionu.

Tikrenybėje Žukauskas 
jau senai nugalėjo visus 
bokso čempionus ir jam ta 
garbė priklausė nuo senai. 
Anais metais, kuomet jis 
kumščiavosi su čempionu 
Dempsey, Žukauską numu
šė Dempsey neteisingai. 
Dempsey kelis kartus jam 
kirto žemiau juostos ir kada 
Žukaūskas pareikalavo, kad

Birželio 23 d. Chieagoje Dempsey prisilaikytų taisv- 
užsidarė 7 bankai, tarpe jų, kliu, tai Žukauskui Dempsey 
buvo 2 taip vadinami nacio-' ^ar .kartą rėžė žemiau juos- 
naliai ir 5 valstijiniai ban-;tos ir jį numušė. Tečiaus ta
kai. Tarp tų užsidariusių, da sprendėjai paliko čem- 
bankų yra Elijošiaus ban- piono garbę Dempsiui. 
kas, kuris buvo ant kampoj Dabar, kada Žukauskas 
So. Halsted ir 33-čios gat- pasiėmė pasaulio čampiono 
vės. Panika neapsakoma, j vardą, anglų spaudoje pasi- 
Suvargę žmoneliai apgulę r°dė daug priešingumo. Kiti 
banką dideliais būriais, gir-,tiesiog tvirtina, kad čempio- 
disi daug verkiančių, nes, natas nuo vokiečio Schmel- 
daugeliui uždarė paskutinį į lingo yra pavogtas, 
centą iš kurio gyvendavo. | Kumštynių pažiūrėti su- 
Pats Elijošius buvo gudrus važiavo 72 tūkstančiai žmo- 
biznierius, draugaudavo su pių- (Kiti laikraščiai prane- 
kunigais, nuduodavo didelį ša, kad buvo tik apie 50 
kataliką. Užsidarius jo ban-' tūkstančių). Įžangos sumo- 
kui, daugiausiai nukentės kėjo apie 400 tūkstančių do- 
lietuviai, nes depozitoriai lerių. Vokietis Schmellin- 
išimtinai buvo veik vieni lie-'gas, kaipo čempionas, iš įei- 
tuviai. Mano paties uždarė PI gavo 42 ir pusę nuošim- 
paskutinį centą, kiek buvau čįo, o Žukauskas 10-tą nuo 
susitaupęs per ilgus metus šimtį.
sunkaus darbo. Štai senat-| Po kumštynių Žukauskas 
vė, sunkaus darbo dirbti ne- grįžo į savo namus Bosto- 
pajiegiu, ir dabar negali- nan.
ma gaut jokio darbo, kad 
butų galima nors vargingai 
pragyventi. Kaip gyventi, 
protas neišneša.

Per birželio mėnesį iki 
šiai dienai Chicagoje užsi
darė viso 28 bankai.

“Kel.” Report

SVARAS CUKRAUS MA
SKVOJE 15 CENTŲ.
Žinios iš Maskvos sako. 

kad paskutinėmis dienomis 
tenai pasirodė didelė cuk
raus stoka. Dėlto cukraus 
kaina pašoko nuo 10 iki 15 
centų svarui.ir vienas asmuo

j, i . . • t negali daugiau cukraus gau-
SVedai OrganiZUOJŪ .ti, kaip 1 kilogramą (apie 2
Nuogųjų Draugiją. s.varu* į .mėn?si- T"°.(Amerikoje cukraus kiek tik 
Iš Švedijos sostinės Stok-, nori po 4 centus svarui.

holmo pranešama, kad tenai ----------------
CONNECTICUT SOCIA-pradėjo organizuotis nuo

gųjų draugija. Rusijoj ir LISTAI PASTATĖ SAVO 
KANDIDATUS.

Connecticut valstijos socia-
Vokietijoj tokios draugijos 
jau gyvuoja. Šitas judėjimas
yra vadinamas nudizmu, o t- + •% ; . įlįstai nominavo savo kandi-į° ^a Inla!cal nudistais, j tos valstijos viršinin- 
švedų nudistams vadovauja j gubernatoriaus urėdą 
tūlas AlcorBauerirprof.! d j
Johan AlmquisL Konstitucį- „ cLe ~ Bridgeporto.
ja esanti jau parašyta ir ke-j * ______
Ii šimtai žmonių jau pareis- MEKSIKOJ KILO RAUPŲ

EPIDEMIJA.
Michoacano estadoj, Mek

sikoj, pradėjo siausti raupų

Kruvini Susirėmimai 
Airijoj. Į

Minia akmenimis svaidė i 
maldininkus.

Pereitą nedėldienį, birže
lio 26 d., kaip praneša A. P. 
žinių agentūra, keliaujan
čius maldininkus į eucharis
tini kongresą Dublinan ir 
grįžtančius iš ten, įpykinti 
ulsteriečiai daugely vietų 
šiaurės Irlandijoj (Airijoj) 
apmėtė akmenimis ir buvo 
net sužeidimų. Daugely vie
tų ulsteriečiai parodavo 
dainuodami ir išniekindami 
popiežių. Keliose vietose 
popiežiaus ir kongreso vė
liavas nudraskė ir sumin- 
džoijo.

Bruedn miestely, kur bu
vo nugalėta Williamo III ar
mija 1690 m., kas metai bū
na paminėjimas su parodo
mis. Orindžmanai atmarša- 

jvo prie traukinio, kuriuomi 
' rengėsi keliauti į Dubliną 
katalikai maldininkai,ir pra
sidėjo kautynės. Traukinio 
langus išdaužė, bonkos ir 
akmenys pasipylė iš abiejų 
pusių. Apstumdė ir sumušė 

Į keletu moterų, lietsargiai 
sulaužyti, krepšiai su mais
tu numesti. Daugelis jaunes
nių merginų išsigandusios 
pradėjo verkti ir klykti, ki
tos suklaupė poteriaut.

Larne kaimely, kaip mal
dininkai pradėjo lipti į auto
busus ir važiuot prie laivo, 
minia užpuolė, išdaužė lanr 
gus ir keliolika buvo sužei
sta. Kitas susikirtimas įvy
ko prie laivo. Katalikų baž
nyčios visi langai tapo iš
daužyti.
Belfasto ir Coleraine mies

tuose suirutes kėlė išimti
nai tik vaikai. Akmenimis 
svaidė į traukinį, kuriuo 
rengėsi maldininkai va
žiuoti į Dubliną, bažnyčios 
langai išdaužyti. Du polic- 
manai, kurie vaikus norėjo 
suvaldyt, buvo sunkokai su
žeisti.

Tarp šiaurės ir pietinių 
Airijos gyventojų religi
nės riaušės ir politinis skir-

| tumias yra nuo senai. Pieti
nėj Airijoj išimtinai gy
vena veik vieni katalikai. 
Orendžmanai gyvena šiau
rėje; jie daugiausia protes- 
tonai. x

Kautynės tarpe tų dviejų 
grupių eina per metų metus.

SLA. Seimas Nuka
pojo Algas.

SLA. Seimas Pittsburghe 
nutarė nukapoti Pildoma jai 
Tarybai algas. Kas gauna 
daugiau kaip $1,000 me
tams, tam numušta 15 pro
centų. Tas paliečia sekreto
rių ir redaktorių, kurie da
bar gauna po $3,000 į metus, 
ir iždininką, kuriam moka
ma $1,200 į metus. Darbi
ninkų algos palikta Pildo
mosios Tarybos nuožiūrai.

BUFFALOJ ATSIDARĖ 3 
DIRBTUVĖS.

Buffalo, N. Y.—Šį pane
dėlį čia atsidarė 3 dirbtuvės, 
kurios stovėjo uždarytos 
jau keliatą mėnesių. Viena 
jų priklauso American Ra- 
diator kompanijai, antra 
Dupontui, o trečia Wickwire 
Spencer Steel kompanijai.

LIETUVOS VALDŽIA 
KALTINAMŲJŲ SUOLE.

Demokratų Konven
cija.

Šią sąvaitę Chicagoje yra 
susirinkusi demokratų kon
vencija. Suvažiavę politikie
riai ginčijasi užtai, kuris jų 
butų geresnis kandidatas į 
prezidentus. Smithui, žino
ma, nėra vilties, nes jis kata
likas, o Amerikos žmonės 
kataliko į prezidentus ne
rinks, nes tuomet šalį valdy
tų Romos popas su savo ku
nigais. Išrodo, kad nomi
nuotas bus New Yorko val
stijos gubernatorius Roose 
veltas.

3 MĖNESIAI KALĖJIMO
UŽ HITLERIO ĮŽEI

DIMĄ.
Miunncheno teismas nu

baudė trims mėnesiais kalė
jimo vokiečių rašytoją Abe
lį už įžeidimą fašistų lyde
rio Hitlerio. Abelis buvo pa
rašęs, kad Hitleris gaunąs 
savo agitacijai pinigų iš Ita 
lijos fašistų.

MALDININKAI SU TIL
TU ĮGRIUVO UPĖN.
Šį panedėlį Airijoj įvyko 

šiurpi katastrofa. Važiuo
jant dideliam busui per tiltą 
su maldininkais iš eucharis
tinio kongreso, įlūžo tiltas ir 
trokas su visais maldinin
kais nugarmėjo upėn. Vie
nas asmuo buvo užmuštas, o 
20 sužeista.

SUSTREIKAVO ŠILKO 
VERPIKAI.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad tenai sustreikavo šilko 
verpikai. Jie reikalauja 10 
valandų darbo dienos ir po 
27 centus į dieną. Iki šiol jie 
dirbdavo po 12 valandų ir 
gaudavo tik po 20 centų į 
dieną, taip kad jiems neišei
davo nei po 2 centu už va
landą.

Kruvinas Mainerių 
Streikas.

Vienas darbininkas nušau
tas, 7 sužeisti.

Morgantown, W. Va.—Šį 
panedėlį įvyko kraujo pra
liejimas prie Maysville ka
syklos, kuri priklauso Kel- 
ly’s Creek Colliery kompa
nijai. Jau pora sąvaičių kai 
tos kasyklos maineriai yra 
apskelbę streiką ir reikalau
ja pripažinimo unijos. Kad 
streikieriai netrukdytų strei
klaužių, kompanija pastatė 
prie kasyklos ginkuotus sar
gus. šį panedėlį prie kasyk
los atėjo būrys streikuojan
čių angliakasių ir sustojo 
netoli sargų. Iš streikierių 
tarpo kažin kas padarė ko
kių ten pastabų sargams, ir 
tuojaus sargai pradėjo šau
dyt Vienas daibininkas bu
vo užmuštas ant vietos, o 7 
sunkiai sužeisti. Šitą įvykį 
matė savo akimis daktaras 
Howell, kuris tuo tarpu va
žiavo pro šalį, ir pranešė a- 
pie tai vyriausybei. Paskui 
atvyko valstijos policija ir 
du kompanijos sargu arešta
vo dėl šito šaudymo.

HAAGOS TEISMAS JAI 
NEPRIELANKUS.

Tarptautini* Tribunolą* yra 
to* nuomonės, kad Klaipė
dos seimelio paleidimas bu

vo neteisėta*.
Šiomis dienomis tarptau

tiniame tribunole Haagoje 
prasidėjo byla dėl Klaipė
dos seimelio paleidimo. Kal
tinamųjų suolan pasodinta 
Lietuvos valdžia. Ji yra kal
tinama tuo, kad neteisėtai 
sudarė naują direktoriją 
Klaipėdos kraštui, ir kada 
Klaipėdos seimelis pareiškė 
tai direktorijai nepasitikė
jimą, Lietuvos valdžia per 
savo agentą tą seimelį palei
do, ko ji neturėjo teisės da
ryti.

Šitą bylą Lietuvos val
džiai iškėlė kitos valstybės, 
kurios yra pasirašusios ak
tą, kuriuo Klaipėdos kraš
tas buvo prijungtas Lietu
vai. Einant tuo aktu, Klai
pėdos gyventoja turi turėti 
pilną autonomiją ir Lietu
vos valdžia negali į jų nami
nius reikalus kištis. ?

Lietuvos gynėjas Tarp
tautiniame Tribunole dabar 
pastatė punktą, kad Tarp
tautinis Tribunolas neturįs 
teisės seimelio paleidimo 
klausimą spręsti, nes tai e- 
sąs vidujinis Lietuvos vals
tybės reikalas.

Bet Haagos teismas atme
tė šitą Lietuvos punktą di
dele balsų didžiuma (13 
prieš 3). Teisme kalbėjo net 
keli aliantų atstovai ir savo 
kalbose j'ie labai neprielan
kiai atsiliepė apie dabartinę 
Lietuvos valdžią, kuri, jų 
supratimu, norėtų Klaipė
dos krašte įvesti tokią pat 
diktatūrą, kaip didžioj Lie
tuvoje.

Lietuvos gynėjas Sidzi
kauskas tuomet padavė pra
šymą, kad jam leistų į tas 
kalbas atsakyti. Atsakymui 
priruošti jisai paprašė net 3 
dienų laiko. Aliantų atsto
vai sutiko duoti jam žodį ir 
paskyrė 3 dienas pasiruoši
mui.

Tečiaus pono Sidzikaus
ko atsakymas buvo labai ne
vykęs. Jisai kalbėjo per dvi 
sesijas, ir nieko nepasakė. 
Jis pradėjo savo nuobodžią 
pasaką da nuo tų laikų, kuo
met lietuviai buvo klajoklių 
tauta, kaip ji stiprėjo ir vėl 
nyko, kaip lietuvių žemes 
buvo užliejusios slavų ban
gos ir kas apie lietuvius yra 
pasakyta sename vokiečių 
žodyne, bet nepastatė nei 
vieno argumento, kad Lie
tuvos valdžia dabar turėjo 
teisę pavartoti smurtą prieš 
Klaipėdos seimelį. Vienu 
žodžiu šituo savo atsakymu 
ponas Sidzikauskas daugiau 
Lietuvos bylą tarptautinia
me teisme pagadino, negu 
pataisė. Ir išrodo, kad teis
mas pripažins Lietuvos val
džią kalta.

Youngstown, Ohio. —Re- 
public Steel korporacija šį 
panedėlį čia atidarė 8 blėtos 
fabrikus, kurie pereitą są
vaitę buvo uždaryti.
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APŽVALGA
KAIP LEDNICKIS ŽIURI I

LIETUVIŲ-LENKŲ
SANTIKIUS.

Kaunan atsilankė žino
mas lenkų veikėjas p. Led- 
nickis. Lietuvon Lednickis 

atvykęs asmeniniais reika
lais, nes jis turi dvarą Bart- 
kuškiai, Musnikų parapijoj.

Su p. Lednickiu turėjo pa
sikalbėjimą Lietuvos spau
dos atstovai ir “Liet. Žinių” 
atstovas Kauneckis, iš to pa
sikalbėjimo rašo sekančiai: 

“Pirmiausia Lednickis užak
centavo, kad jis jokios politi
nės misijos neturįs, ir kad ko
vo mėn. pakeltas triukšmas dėl 
jo kelionės Lietuvon, neturįs 
jokio pagrindo. Jis atvažiavęs 
savais reikalais, būtent jo 
dvaras esąs administracijos li
nijoj, tai norįs sutvarkyt ūkiš
kus reikalus.

“Antras dalykas, dėl ko jis 
atvykęs, tai pabuvot tame mie
ste su kuriuo šimtais gijų esan
ti surišta jo praeitis.

“—Aš kovojau dėl tų pačių 
idėjų,—sako p. Lednickis, ■ 
dėl kurių kovojo ir lietuvių 
tautiniai veikėjai ir man malo
nu, kad tos idėjo, laisvės idė
jos, tautų nepriklausomybės i 
dėjos realizuotos, — kad šian
dien Lietuva nepriklausoma re
spublika. Su lietuvių veikėjais 
Lednickis pradėjęs bendradar
biauti dar studentavimo lai
kais, kartu kovoję su Rusų 
priespauda 1905—1906 metais, 
paskui Rusų durnoj priklausęs 
autonomistų frakcijai, net jos 
pirmininku buvęs, tai supran
tamas gali būti mano jausmas 
ir’ simpatijos nepriklausomam 
kraštui.

“—Kaip matot,— tęsia Led
nickis, — aš turiu pagrindo 
džiaugtis nepriklausoma Lietu
va.

“Jo giliu Įsitikinimu kiek 
vienos tautos nepriklausomybė 
esanti brangi ne tik tai nepri 
klausomai tautai, bet ji reika
linga ir bendram -labui ir ge
ram tautų sugyvenimui.

“šiandien Europos reikalai 
esą taip supainioti, kad kultū
rinis ir ekonominis bendradar
biavimas. jei jis butų nuošir
dus, galįs daug padėti. Esą tau 
tos turinčios dalintis temis ver
tybėmis. kurias visi brangina 
Tačiau tautinė neapykanta ga 
linti daug blogo padaryti.

« ; “P. Lednickis konkrečiai pa
klaustas dėl Lietuvių Lenku 
bendradarbiavimo galimumų 
atsakė, kad reikalinga esą su
daryti sąlygas susitarti, reikia 
paruošti klausimams dirva, o 
atsakymą galima busią rasti.

“—Vyriausybės teritorijali- 
nių klausimų negali išspręsti, 
čia viską nusveria visuomenė ir 
visuomenės opinija. Juk ir val
džios vienas stipriausių ram
sčių yra visuomenės opinija. 
Valdžia be geros opinijos sun
kiai gali išsilaikyti. Net dikta
tūros ir tai nori turėti gerą o- 
piniją, bet kadangi tokios ne
gali turėti, tai stengiasi tokią 
opiniją sudaryti nors dirbtinai.

“Lednickis sako, kad« pirma 
reikia visuomenėms suartėti, 
vieniems kitus pažinti, o tada 
busią įmanoma išspręsti ir 
ginčijamus klausimus. Jei. pav. 
Lenkijon nuvyktų Lietuvos 
žurnalistai, menininkai etc., tai 
jie įsitikintų ir pamatytų, kaip 
mielai butų priimti.

“Kalbėdamas dėl nepriklau
somybės garantijų, p. Lednic
kis sako, kad Lenkijai, kaipo 
tokiai, negręsia nepriklauso
mybės netekti pavojus, blo
giausiu atveju gali grėsti pavo
jus Lenkijos sienoms, o Lietu
vos ir nepriklausomybei gali iš
kilti pavojus—kas žino, kas 
gali būti ateity?

“Kaunas padaręs didelę pa
žangų, bet jis augdamas ir 
plėsdamas jau spėjęs, susida
ryti nacijonaline fizionomija”.

Apie p. LedniekĮ, kaipo a- 
pie ypatą, “Liet. žinios” 
;aip rašo:

“Del Lednicko asmens tenka 
pridurti, kad jis yra ne tik į- 
žymus visuomenės v 
bet įžymus ir advokatas.

“Pirmoj Rusų durnoj Led
nickis buvo atstovu ir priklau- 

konstitucinei, demokratinei

Okupantai, norėdami trukdyti 
lietuviams dirbti ir net šį gry
nai kultūros darbą, sugalvojo 
toms paskaitoms leidimus, už 
kuriuos ima net 11 zlotų. Pir
ma su tokiu leidimu paskaitos 
galima buvo laikyti keliose vie
tose. bet dabar jau galima lai
kyti paskaitą tik vienoj vie
toj.”

Ar Popiežius Norėjo 
Didžiojo Karo j

Jfaujas “Kep” Sovietuose

Karui kilus, 
laikraščiai bųyo

franeuzų džiuose nebuvo jausti atlai- 
paskelbę, dūmo ar taikumo. Jis, tiesa, 

kad Popiežius Pijus X buvo sakė, jog austrų nota ser- 
Toliau ‘ Trimitas” per- vokiečių nunuodytas, nes jis bams esanti žiauri, bet ją 

,-eikėjas, | spausdina iš “Vilniaus Žo- norėjęs iškeikti Austrų im- pateisino be jokių sąlygų ir

se
(Miliukovo) frakcijai. Durnoje 
Lednickis atsižymėjo didelė
mis savo kalbomis.

“Kai Kerei^kio vyriausybė 
paskelbė Lenkijos nepriklauso
mybę, Lednickis buvo paskir 
tas likvidacinės komisijos pir
mininku, perimti iš Rusijos e- 
vakuotas karo metu įstaigas iš 
Lenkijos.”

Del pareikštų p. Lednic- 
kio nuomonių, Lietuvos 
spaudoje pasirodė ir kitokių 
žinių. Profesorius P. Leo
nas štai ką rašo:

“1917 metais, kai vyko Ru
sijoje revoliucija, aš gyvenau 
Maskvoje. Pirmomis revoliuci
jos dienomis Maskvoje susior 
ganizavo taip vadinamas “Ko- 
mitet obsčestvennic-h organi
zaci j” (visuomeniškų organi
zacijų komitetas), šitas komi
tetas buvo aukščiausias vietos 
patariamasis ir sprendžiama
sis organas prie valstybės Ma
skvos komisaro, kurio tuo lai
ku buvo gydytojas Kiškinas. Į

džio” sekantį lenkų valdi- peratorių 
ninku pasibaisėtiną elgesį:

Balandžio mėn. Rodunės ko
mendantas Rejent areštavo ir 
sukaustęs nuvarė į kalėjimą 
V. Dailydką. Jį taip sukaustytą 
kalėjime išlaikė tris paras. Vatikane niekas nesiprieŠi-
rr> - -- -i__  __ »r i___A .

už Serbijos už- pareiškė viltį, jog monarehi- 
puolimą. Ant popiežiaus ja eis lig galo, (suprask, už
stato rastas buvęs iškeikimo puls serbus!) Taip manąs ir 
laiškas, kurio Pius X nesu- Popiežius, kuris kelis kar- 
skubęs išsiųsti Austrų impe- tus gailestavęs, kodėl aus- 
ratoriui, nes staiga miręs.-trai nenubaudžią serbų...” 
Bet dabar pasirodo, kad Marinamo Pijaus X pasku-

Tardvdamas mušė kumščiais ir 
spardė kojomis. Vėliau arešta
vo ūkininką Juozą Baužį iš Du
binki kaimo. Baužį komendan
tas smarkiai sumušė. Paleido 
tik po kelių dienų. Sužinojęs, 
kad Baužio žmona turi parašiu
si Lydos Storastai prašymą dėl 
savo vyro kankinimo, areštavo 
ir ją. Nuvaręs į pastarunką, 
komandantas Baužienę labai 
sumušęs, reikalaudamas ati
duoti jam tą prašymą. Moteris 
buvo mušama su komanda, 
sėsk, griūk, šliaužt ir tuo tar
pu buvo mušama per galvą, per 
veidą. Baužienė tik vos keli 
mėnesiai esanti po gimdymo, 
turi mažą kūdikį, kurį maitina 
krūtimis.”

Kiekvienas rimtai pro
taujantis žmogus pasakys, 
kad žiauriau pasielgti su 
žmogum negalėtų nė lauki
niai. O taiD da nesenai tie

no vokiečiams. Austrų mini-
tiniai žodžiai buvę: “Karo 
suspausti franeuzai supras,

steriui Berchtoldui 29 liepos kad jie turi tapti klusniais
1914 m. rašė Rymo atstovas 
Palffy: “Aš kalbėjau su Po
piežiaus sekretorių kardino
lu Meri dėl Valiu, jo žo-

tą komitetą buvo isileisti ir, x . , .
tautiniu mažumų atstovai. Nuo Patvs, !enkal reke,b'.a<i Į“08 
lietuviu buvau aš, o mano pj persekiojo caro valdžia. Kas 
vaduotojum p. Markauskas. I žiaurumą nevartotų, žiaurup-
dabar pris. advokatas, gyve-, nas Šiauliuose, šitame komite- K?! Ie"kal33 Y? va“zia Pasl" 
te' man teko susipažinti su len- dzuugt negali. Bile yalsty- 
ku p. A. Lednieku. Kilo suma- ^e, kun valdo savo piliečius 
nymas mums tautiniu mažumu žalomis priemonėmis, JOS 
atstovams, skyrium daryti pa-lateltls ml?'ota-
sitarimus savitarpio santy
kiams aiškinti. .Įvyko, rodosi, 
du trumpi pasitarimai. Iš p. A 
Lednickio man teko tuoj išgir 
sti šie žodžiai: “Nu, za Vilno 
mi jesčio poboremsia” (na, dėl 
Vilniaus mes dar pakovosime), 
šituos žodžius čia pakartoju 
taip, kaip jie buvo p. Al. Led
nickio ištarti man.”

Iš Vilniaus apie LedniekĮ Į 
rašo taip:

“Nors p. Lednickis atvyko įl 
Lietuvą savo dvaro reikalais, 
vienok įdomu, kad jis Lenki
joj yra laikomas šalininku iš
mainymo Gdansko į Klaipėdą.
Įdomu dar. jog 1931 m., laiky
damas viešą paskaitą Pary- j 
žiaus Sorbonoje, p. L. yra ši
taip išsireiškęs apie Lietuvą:

“ ‘Lietuvos maištas (—bunt Į 
Litvy) neramina ne tik diplo
matus ir salonų politikus (Sa-j 
lonovco’z), bet ir paprastus pi
liečius Lenkijoj.’... (žodžiai 
tarti po Hagos sprendimo Len
kų nenaudai). Dabar p. Lednic
kis atvažiavo aplankyt maištų j 
keliančios Lietuvos.

“Endekų dienraštis palydėjo]
LedniekĮ žodžiais: Kad jis nie-j 
kados nebegrįžrtų iš Kauno.
Endekai Lednickio nemėgsta ir ] 
prikaišioja jam... masonišku- 
mą. M.”

Ar Lednickio pareiškimas ] 
lietuvių-lenkų susidraugavi
mo reikalu yra nuoširdus, 
palieka klausimu. Bet tautų! 
susidraugavimas yra gali
mas tik tuomet, kuomet tau
tos nusikratys suvus grobo-] 
niškus ultra-patrijotus. Kol 
lenkams vadovaus grobikai, 
susidraugavimas palieka pa
sakaitėms.

mas pasilieka žiauriumu, to-

KAIP SOVIETŲ RUSIJOJ
PRIIMAMI KARALIAI.
“Lietuvos Žinios” daro iš 

Sovietų spaudos sekančią iš
trauką :

“Sovietų spauda aprašo iš
kilmingą Hedžaso karaliaus 
Feisalo priėmimą Maskvoje. 
Karaliui pagerbti buvo pasta
tyta raudonoji garbės sargyba, 
suruošta eilė banketų pas Kali
niną, Krestinskį ir pas kitus 
žymius komunistus.”

Kad komunistai Sovietų 
Rusijoj iškelia puotas kara
liams ir kitokiems didžiū
nam, tas jau nepirmiena, 
Bet lietuviai komunistai sa
vo pasekėjams ir Sov. Rusi
jos akliems garbintojams 
tokių žinių nepraneša. Rei
kia tikėtis, kad ir šitą žinią 
liet. komunistų spauda nuty
lės, arba, kaip paprastai, jie 
skaudžiai mus iškolios už 
jos perspausdinimą.

Bažnyčios vaikais...” Mat, 
Francuziją tuokart valdė 
laisvamaniai, ir Popiežius 
norėjo, kad germanai nu
baustų visus, kurie nesimel
džia katalikiškai — rusus, 
anglus ir franeuzus.

(Iš italų ministerio Sfor- 
cos memuarų)

STALINAS SUSIPYKO
SU ČEKOS SEKRETO

RIUM.
“Liet. Žinios” perduoda 

iš Maskvos sekančią žinią:
Maskvoje kalbama, kad 

tarp Stalino ir Enukidze, če- 
kos sekretotriaus, įvyko 
konfliktas svarbiais politi
kos klausimais.

Konfliktas pasibaigęs tuo, 
kad Enukidze buvo atleistas 
nuo savo vietos. Jo vieton 
paskirtas Medvediovas.

Enukidze iki šio laiko bu
vo vienas artimiausių Stali
no draugų ir todėl jo atleidi
mas nuo pareigų sukelia tiek 
daug įvairių kalbų ir spėlio
jimų.

Paskutiniuoju laiku So- krizis priartins socialinę re- 
vietų gyvenimas buvo pažy-Jvoliuciją, o jis tik padidino 
mėtas didelės reikšmės Įvy- fašizmo šansus.
kio, į kurį, deja iki šiol už- Krizis numušė SSSR eks- 
sieny mažai teatkreipta dė- portuojamos žaliavos pre- 
mesio. kių kainą 20—40%. Bet ne-

Sovietų valdžia ir priešta-hur^ami eksporto, komuni- 
raudama “piatiletkos” prin- negali mokėti už nupirk- 
cipams nelauktai sumažino pas masinas. Kad gautų va- 
žemės ūkio mokesnį, leido Imtą, jie turi didinti ekspor- 
laisvai turguose pardavinėti Todėl jų eksportas, kie- 
duono* perteklių, žodžiu iš |kio atžvilgiu, paskutiniuoju 
dalies leido laisvą prekybą, j laiku labai pakilo, bet gau-

_ ,. ,. . | narna nepalyginti mažiau
Koki yra tokio Sovietų 1 vajįutos 

žingsnio, tokios naujos eko- Todel Sovietai turėjo per 
nominės politikos, nauJ° Į rezivuoti savo statybos pro-
Nepo , priežastis? J grama
Dabartinis “Nepas” kaip Sustabdyta statyba milži 

ir 1921 metų Lenino “Ne-raiškų Įmonių, š. m. gegužės 
pas” nėra SSSR valdovų Į mėn. turėjo būti atidalytas 
geros valios padarinys. |“Dnieprostroj”, bet ši iškil-

Yra visų davinių tvirtinti, I mė, aPįe kurią iš anksto bu- 
kad Stalinas buvo priverstas I y.c. paskelbta v įsa m pasau- 
pasukti ekonominės politi-1 “U1, patylomis buvo atmai 
kos vairą, gyvenimo apysto- n>to- . . v .
voms spaudžiant. I k aro pavojus griežtai pa-

Vienas geriausiai infor-|kejj5 padėtį 
muotų vokiečių žurnalistu , T.°imuose ižuose iš
gyvenančių Maskvoj, “Neue P** karo ^dros debesys. 
Freue Presse” koresponden-l Visa eile fabrikų kitiems 
tas inžinierius Basses jau se-1 tikslams statytų dabar pri- 
niau rašė savo laikrašty, | taikinta karo reikalam*, 
kad: I Vietoj automobilių, gamina

Šių metų pavasaris bu-Imi tankai; vietoj traktorių, 
siąs kvotimas visai komuni-1 patrankos, 
stų kolektyviško ūkio siste- Tokiu budu dabar didelės 
mai. Komunistams esą rei- J gamybos jėgos reikia eikvo- 
kės parodyti ar jie jau atsi-j t; ne gyventojų, o karo rei- 
kratė valstiečio individua- Į kalams. 
lauš savininko (edinolični- Visa tai sugriovė visus 
kų) ar ne, ar jiems pavykę Į komunistu planus, 
panaikinti valstiečių ukinin-
kų klasę.
Priverstina žemės ūkio ko
lektyvizacija privedė prie 
ekonominė* katastrofos.

LENKAI APDĖJO LIETU
VIŲ PASKAITAS MOKĖ-j 

SČIA1S.
“Trimitas” iš Vilniaus 

krašto paduoda sekančią ži
nią:

“įvairios lietuviu švietimo j
draugijos, turinčios sodžiuose 
savo skyrius, dažnai siunčia sa- ] 
vo delegatus su paskaitomis.

HES ŽENGIAM 
SVARBŲ ŽINGSNI PIRMYN
Per 78 metas pirmuoju tikslu The Boston Five Cents Savings 

Banko buvo užtikrinti saugumą taupinimams, mokėt teisingus di
videndus ir duot gerą patarnavimą.
Mes persitikrinom. kad permaina musu sistemoj daug pagerys mu
su patarnavimą. Toji atmaina, kuri pradės veikti Liepos 5 d. yra 
daroma dabar, ir mes esam tikri kad ji musu depozitoriam patiks. 
Vietoj vartojimo plunksnos ir rašalo įrašymui sumos įdėlių ir iš
trauką bankinėse knygutėse musu depozitorią. viskas bus atspauz- 
dinama. National Posting Machines yra sudedamos padaryt tą per
mainą.
Minėta nauja sistema suteiks daug pagerinimą musu depozitoriams 
ir ją bankui. Ji bus saugesnė, greitesnę, ir teisingesnė — geresnė 
visais atžvilgiais.
Pakeitimas yra tik sistemoj — tas pats štabas patarnaus pinigą pri
ėmimams ir išmokėjimams, ir musą depozitoriai turės dar vieną 
patenkinimą daugiau, kurią skaičius šiandien siekia virš 189,000 
musą knygose.

PRBSrDINT

The Boston Five Cents Savings Bank

Offut:

JO SCHOOL STREET 
BOSTON

'Brotub Offictt:
696 Centre Sl, Jamaica Plain 

1906 Centre Su, We»t Roibury
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Karo pavojus privertė SS 
SR valdžią susirupint ir po
litiniais uždaviniais. Busi
moji armija turės susidaryti 
didžiausioje daugumoje iš 

Katastrofa palietė ne I valstiečių. Mobilizacijos pa- 
vien žemės ūkį. Pasirodė,Išsekimas, ramumas armijos
kad įstatyti milžiniškas pra-1 užpakaly, armijos paltvaru- 
monės įmones ir industriali-Imas—viskas pareina nuo 
zuoti šalį taip pat negalima, valstiečių.
nes Sovietų valdžia prievar-| O kaimo nuotaika nežada 
ta pastatė darbininkus į to-J nieko gero. 
kią padėtį, kokios nėra kito-1 Įvyko tas, ko komunistai 
«e valstybėse. I negalėjo laukti. Jiems gana

Todėl net esant aukštai lengvai pavyko suvaryti į 
technikai, Sovietų gamybos kolchozus gana daug vals- 
efektas yra labai menkas. Į tiečių, bet kolchozai tapo 
Darbo menkas produktingu- valstiečių organizavimosi 
mas, transporto suirimas, di-1 baze. Valstiečiai veda at- 
delis nuošimtis gadinimo, jkaklią kovą su valdžia. 
Visa tai anuliavo industriali- Jų obaisis ..juo daugiau 
zacijos rezultatus. _ Isau, juo mažiau valdžiai”;

Bet net ir tokiomis pąly-Lįe safootažuoįa, nenori ga
gomis galima buty vestii pra- ljntj „ne jej sau ne_
mones įmones, jei užtektų Įpasnieka 
duonos minimumo, be kurio I Valstiečių masė parodė 
negali gyventi net pats atsi-lga^ Dabar naujas
likęs, ir kuklus^darbmmkas. J “jęepas”. yra piatiletkos nu-

1930 metai buvo puikaus I smukimo ir visiško kolekty- 
derliau* metai, ir nors, ofi-Įvizacijos suirimo rezultatas, 
daliais sovietų daviniais
kiekvienam žmogui teko 91 
pūdai pagamintos duonos,! 
bet ir tada didelis duonos!

BRANGENYBIŲ JIEŠKO 
TARP LAVONŲ.

Raseiniuose šiomis dieno-
kiekis buvo eksportuojamas mjs 3 piktadariai atplėšė ka 
užsienin. . . |pų rusų ir jieškojo brange-
Tais pačiais metais Vokie-Įnybių, manydami rasti žie- 

tijoj kiekvienam žmogui te- auksinių dantų ar bran- 
ko 8 pūdai duonos, o Vokie- gįų rubu. Piktadariai esą 
tija duonos neeksportavo [sulaikyti.
užsienin. 1

1931 metais rugių garny-Į 
ba sumažėjo 26 nuošimčiais, 
o jei turėti galvoje visus 
grudų produktus, tai gausim ]
40 nuoš.

Ir tais metais duona buvo | 
eksportuojama.

Per dvejų* kolektyvizaci-1 
jos metus SSSR supuvo 2| 
milijardai pūdų grudų. P« 
tų patį laikotarpį žuvo 4 mi 
lijonai arklių, 16 milijonų] 
raguočių, 30 milijonų avių,
12 milijonų kiaulių, t. y. a- 
pie 25 nuo*, visų SSSR ūkio ] 
gyvulių.

Pradžioje buvo manyta, I 
kad ekonominis krizis ne
paveiks SSSR ūkį arba net 
bus jam naudingas, bet pa
sirodė, kad krizis smarkiai | 
sukrėtė jį.

Komunistai manė, kad |

Reikalingas
į tuos

Namus

MALT
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
PITTSBURGH, PA. 

Parapijonai badauja, o ku*
DAYTON, OHIO.

“Dirva” šmeižia mirusį
žmogų. nigas stovylas krikštija.

“Dirvoje”, birželio 10 d. Musų klebonas nupirko 2 
numery, tilpo neva korės-; “pomninkus”, arba stovylas 
pondeneija, kui’ioj aprašyta i ir rengėsi jas krikštyti. Var-' 
Augusto Milašiaus staigi dai buvo, rodos, Saldžiau- ‘ 
mirtis ir pasakyta: 1) jis do-įsia Širdis ir Teresė. Tai ma- 
lerius mylėjo; 2) buvo prie-j tot, kaip kunigai daro. Pa
šas lietuvybės; 3) draugavo'
su tautos išgamomis; 4) bu

1 lapijomis skriaudžia, kauly
dami iš jų sunkiai uždirbtus 
centus stovyloms, kurios 
kainuoja du šimtu ir dešimts i 
dolerių. Dabar tokie sunkus ; 
laikai, žmonės nedirba, o,

_____ 7_____  kunigas pinigus ant niekų:
sijoj; ir 7) kad giminės!leidžia ir dar liepė, kad kuo' 
kreiptųsi pas tūlų vietini M. daugiausia žmonių susirink-. 
K. M., ir tt. tų Į tasias stovylų krikšty-

Čia “Dirvos” plunksna- nas.
graužiai, lyg pavydėdami Todėl didžiai gerbiamas ( 
velioniui jo doro gyvenimo, Maikio Tėve, aš buvau pra-; 
apšvietos ir sunkiai uždirb- šęs tavęs, kad atvažiuotum 
tų centų, pasikėsino jį ir jo i Pittsbuhgą dalyvauti šiose. 
draugus apjuodinti, žinoda- krikštynose, bet nepribuvai,! 
mi, kad velionis apsigynt turbut mano laiško negavai, 
jau nebegali. Nors labai'jie Dabar jau po krikštynų. At- 
norėjo velioni pasmerkti, rodo labai keista ir “mar- 
bet jųjų bukas protas ir čia katna.” To niekad pirmiau 
juos suklupdė, nes netvčio- nebuvo. Kuomet musų kolo
mis patys oasakė, kad velio- nija susitvėrė 1903 metais ir 
nis buvo doras ir teisingas, kitų metų bėgy pabaigėm 

Stodamas apgyniman do- statyti bažnytėlę, tai viskas, 
ro ir teisingo žmogaus bei ‘‘odos, buvo gerai sutaisyta, 
jo idėjos draugų, pareiškiu Į b’ šventieji balvonai bažny- 
štai ka. 1) Velionis dolerius I tėlėje tiko savo vietai, bet 
krovė ne todel, kad iuosmy- dabar musų prabaščius už- 
lėjo, bet senatvės dienų ap- sigeidė padalyti “šventųjų 
rupinimui, kas jam ir pavy- Į balvonų” revoliuciją. Jis 
ko: jisai su butlegeriais ne- sumanė naujas stovylas įtai- 
d ranga vo. 2) Nebuvo prie- pyti ir pakrikštyti jas, o se- 
šas lietuvybės, nes vien tikĮuuosius balvonus nustūmė j 
lietuviškai gerai kalbėjo, tik kampą. Taigi dabar prisieis 
lietuviškus laikraščius skai- mums visiems seniems eiti 
tė ir apšviestesnių lietuvių I snausti į kampą.

Ar užsi
trauki?

vo doras ir teisingas; 5) jo 
draugai elgiasi kaip išga
mos; 6) jie pareiškę, kad 
velionis buvo rusas, kad ne
turi giminių nei čia, nei Ru-

parengimus lankė. 3) Drau 
gavo tik su pavyzdingiau
siais Daytono lietuviais. 4) 
Šis faktas jus visus iklanmi- 
na. 5) Jo draugai elgėsi la
bai pavyzdingai. Jie velionį 
palaidojo gražiausiose Dav-

Parapijonas.

HILLSIDE, N. J.

Kupiškėnų išvažiavimas.
Birželio 19 d. įvyko Ne- 

warko fašistuojančių kupiš- 
, . _ , .. . . .kėnų išvažiavimas. Publikos

tono kapinėse, be religiniųIsusirinico neperd augiausiai 
burtų, 6) Jie teisme ( ro- Lr atvykusieji, apart pačių 
bate Court) pareiškė, kad kupiškėnų, neilgai tebuvo 
nois io senas pasportas yra I piknike. Dar pikniku nepra- 
rusiskas. bet velionis yra ne-1 gilėjus, ju darbininkai jau 
tuvis ir io giminės yra Lietu-1 buvo upy Tvarka buvo

‘ Leisk miegantiems šunims gulėti”
Kodėl rūkytojai turi priimti šią senovišką 

nuomone cigaretu versle?

kymas mums! Bet koks jn atsa
kymas jums? Ar užsitrauki dūmą? 
Lucky Strike nevengia šio svarbaus 
klausimo. Jie sutinka ši klausimą 
atvirai - dėl to, kad tūli nešva- 

net geriausio, 
lapuose yra

glūdinti
lengviausio tabako 
pašalinti Lucky Strike Įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies ji ir turi!

prieš haiteįiinet - prieš koteli

C0ET..19M. 
The Americifi 

Tobacco Co.

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio geriausiais šokių orkestrais 
ir Lucky Strike žiaiemis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Icių”, padarytą iš plonų pu- 
Į šaičių ir molio, pakrantėje. 
įTvartas arkliam ir karvei 
toks pats.

I Žemė nors kalnuota, bet 
labai gera ir išdirbti nebūtų 
'taip sunku, nes mažai dide
lių krūmų, tik žinoma, pra
džiai labai reikalinga nors 
šiek-tiek pinigų.

Kur išarta, tai kviečiai ir 
daržovės atrodo labai gra- 

: žiai. Pernai nors vėlai pirko, 
i bet šį-tą pasėjo ir su šei
myna per žiemą pragyveno. 
Valgio turi iki valiai, čia 
gyvena keturi lietuviai far- 

: meriai, kiti įvairių tautybių. 
(“Keleivis” ateina ir čia.

P. Liaukevičius.

Tačiau - šis klausimas - toks 
**neliečiama/’ cigaretu skelbimuose 
— yra labai arty mas jūsų gerovei! 
Nes jūs tikrai užsitraukiate dūmą — 
mes visi užsitraukiame - žinodami 
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas Įkvepia kokią nors dali dūmu
jis ar ji ištraukia iš cigarete.

SuCTiSak Ultr^ailliVUl.s OUIIKUC £,«»-
lėti” gali būti cigaretu verslo atsa

WINNIPEG, KANADA
Atviras laukas p. Povilui 

Youniškiui.
Iš tamstos, p. Youniški, 

'išeina keistokas juokdarys. 
(“Keleivio” 22 num. tamsia 
į sakaisi “mylįs” “Keleivį” ir 
su juo nesiskirsiąs, o tuo 
tarpu (paties P. Youniškio 
pasakymu) jau 9 metai kaip 

i persiskyrei su “Keleiviu”,
Į kuris kainuoja vos $3.00 me- 
' tams. Gi tuo tarpu bažny- 
čoj prasėdi per metus $10, o 
kur dar kitokios klobonėliui 

į aukos ir kiti galai?
Aišku, “Keleivis” tai ne 

j kokia ten išsidavusi merge- 
i lė ir nė vienam neprisimeta. 
Bet keistoka yra tai, kad p. 

j Youniškis dangstaisi su pa- 
[ žanga ir pažangiais laikraš- 
, čiais taip, kaip tas pasakiš
kas nuogas Adomas rojuje 
—su lapais.

Well, dviem ponam ne
galima tarnauti. Tad ir p. 

[Youniškis negali “tarnauti” 
klebonui su jo avinyčia, ir 

į tuo pačiu sykiu “Keleivio” i- 
į deologijai. 0 jeigu taip da- 
I rytum, tai jau išeitų nė vel- 
Inias, nė gegutė.

Forth Whyte’o Trinka.

voj. 7) Turto administrato
rium teismas paskyrė velio
nio gerą draugą K. Paulaus- 
ka. 507 De^ds Avė., Dav- 
ton, Ohio. Tai kokiems ga 
lams “Dirvos” šikšnospar
niai pataria giminėms kreip 
tis pas vietinį biznierėlį?

Velionio tuitas vra tiks 
liai jieškomas su teismo pa
gelba. Jau susirašyta ir su 
Lietuvos Konsuliu Chicago- 
ie. Reikalingam laikui pras
linkus. tas palikimas bus

labai bloga. Matyt, kiekvie
nas sau turgavojo ir kiek
vienas savo kainas turėjo. 
Komisija bėdavojo, kad 
patekę “į skylę”.

P. Janulis sakė spyčių.
Šis kupiškėnų išvažiavi

mas, matyt, buvo darytas 
tik asmeniškais išrokavi- 
mais.

Nevvarko Romos kunigu- 
žis dabar iš kailio neriasi. 
Jis nori nugalėti šv. Jono pa- 
•apijos Geniotį, bet tas,

Kanados Lietuviai

svariai velionio giminėms I matyt, yra daug gudresnis ir 
pervestas, be jokių smeizi- J romiečiui nepasiduoda. Ži

noma romietis kunigas vei 
kia su policijos pagelba, bet 

] Geniotis vistiek pergali, nes 
jam padeda žymus ameriko-

kų pagelbos.
Pabaigoje “Dirvoj” til-1

pusios korespondencijos 
pasakoma didžiausias me-Į 
las, buk tai išlydint į kanu? 
nepasirodęs nei vienas velio
nio draugas. Aš. kaipo vie

nai. Romos kunigužis sako, 
jei aš Geniočio neapveik- 

sui, ta turėsiu pasikart” Įdo-
nas iš velionio draugų, pa-1 mu< ar jjs savo pažadą išpil 
reiškiu, kad velionį lydėjau Nv? Žinantis,
aš ir visi kiti vėlinio drau
gai, ką gali paliudyti kiek
vienas ten buvęs.

Velionio Draugas.

SCRANTON, PA.
Mirė Mateušas Spūdy s.
Šiomis dietfomis čionai 

mirė Mateušas Spudys, po 
ilgos ir sunkios ligos. Buvo 
senas Scrantono gyventojas, 

čionai apie 43

WEST HAVEN, CONN.
SLA. poseiminis piknikas.
SLA. 4-to Apskričio išva-lfs^ZLGįLą 

ziavimas (piknikas) įvyks 1,^^ paėjo iš Suvalkijos, 
liepos 3 d., 1932, m. Indian I Būdviečio kaimo, Šilavotos 
Grove Parke, West Haven, J parapijos, Mariampolės aps 

1 J-tą vai. ryte. I Amžiaus turėjo 73 metus.
Sot P1*/11. s įvyks tuojau jguvo geras lietuvis, narys
' SLA. Seimo, tad visiems | tautinės parapijos. Paliko 3 

sūnūs ir vieną dukterį, ir 
žmoną. Daugeli metų buvo 
“Keleivio” skaitytojų ir la 
bai “Keleivį” gerbė. Tapo 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis; patarnaujant 
kunigams Aleknavičiui ir 
Valadkai. Laidotuvėse daly 
vavo daug žmonių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemė ir amžina at
mintis! Senas Juozas.

po
bus proga pasidalinti Seimo] 
Įspūdžiais.

Narys. I

Tuscarora, Pa.—Tuscarora 
yra mažas kaimelis, apie 300 
gyventojų, maišytų tautų. 
Lietuvių yra 18 šeimynų, | 
“Keleivis” mėgiamas visų. 

Yra SLA. 111 kuopa.
Pas mus veik visi bedar

biai. Ant Bražunas.

—

FIRDALE, MAN.

Bedarbio “ekskursija” po 
Kanadą.”

Šiais sunkiais laikais dau
gumas bedarbių daro savoti
škas “ekskursijas”, kad su
radus darbo ir gavus cluo- 
nos kąsnį. Ši ekskursija yra 
okia: pasigriebei slaptai 
prekinį traukinį ir važiuok 
patsai nežinodamas kur.

Išsėdėjęs ilgą laiką be 
darbo Montreale ir jausda
mas kišeninį krizį, nutariau 
pajieškot laimės. Atsisveiki
nęs su draugais ir Montre- 
aliu, nuėjau į “steišiną”,kur 
garvežys švilpdamas stum
dė įvairių gerybių prikrau
tus vagonus. Palaukus virš 
valandos laiko, apie 12 va
landą nakties, sireniškas

tenka daryti tokią “ekskur
siją”, todel jaučiuosi labai 
nedrąsus ir širdis bailiai 
taksi, bet kiti jau yra tos 
sryties specialistai, kokių ir 
aš vėliaus tapau.

Važiuojant iš Montrealo Į 
Otawą ištiko lietus, kuris 
baisiai privargino “ekskur
santus”, permerkdamas ki
tus iki gyvo kaulo. Po kelių 
valandų važiavimo poryčiu 
atsidūrėme Otawoje, Kana
dos sostinėj. Čia žinantieji 
draugai nusivedė lietuvių 
“Hotelin”, kuris randasi ga
le prekių stoties “yardo”. 
sulužusiame prekiniame va
gone. Čia radome virš dvi
dešimts lietuvių dar mie
gančių ant šiaudagaliais ap 
mėtyti! grindų, kurios dvokė 
neapsakoma smarve, bet

švilpukas davė ženklą pra-Į jausdami nemažą nuvargi-
dėti kelionę. Baigiantis’ 
traukinių “yardui”, iš visų 
pusių pasipylė žmogystų še
šėliai, nešini ant pečių mai
šus bei krapšius, ir trauki
niui einant nemažu greitu

mą ir mes sugulėm pasilsėt.
Šitame “hotely” yra ir 

nuolatinis jo prižiūrėtojas 
lietuvis Džiordž, kuris, sulig 
jo paties žodžių, Kanadoje 
gyvena 24 metai ir jau se

mu pradėjo kibtis į vagonų nai valdo šį “hotelį”. Dabai 
grotas ir lipti ant viršaus J jis nusiskundė, kad jo “ho- 
vagonų, nors koks tai sargy- tely” pradėjo lankytis daug

"gnnonų', kurie jam ne 
duoda ramybės. Šis Džiordž 
apgailestauja ir sako, kad 

nušoko nuo vagono ir dingo pirmiau jis turėjęs gerus lai- 
nakties tamsumoj. (Mat bi-Įkus ir gerai gyvenęs, bet už
jojo, kad jo nenumestų dirbti centai nuėjo kūmučių 
nuo vagonų viršaus, nes, sa-;bei “paukštyčių” kišeniuose. 
koma, kad ne vienam taip į Sako, jei dabar uždirbčiau, 
padaro). Man pirmą kartą.tai taip nedaryčiau.

binis stengėti neleisti, vie
nok niekas jo priešinimosi 
nežiūrėjo ir jis greit patsai

---------- MMfli

1

FORTH WHYTE, MAN.

Dinamitu išėmė skenduo
liu*.

Jau rašiau “Keleivyje”, 
kad iš Fort Whyte’o gegu-

Pabuvus Otayoje porą na>
dienu ,r apžiurėjus gražia- Ganiems. švilpdamas velka J buvo
s.as s,o miesto puses, mato- i^ą virtinę vagonų a^ku-l,^^^ inžfnierius
S! ir nejaukus vaizdai. Pilni riu sėdi 50-60 suvargusių . . 19narkai apyplvšusių ir išba- darbininkų. Atsigrįžti, apsi-| , J , .. : '
‘i-- • L j u- i . . , - - rp T skenduolių lavonus įseme

bet vargingas gyvenimas laimėtų mūšių kareiviai bė-
Ji ™ SLT Pkl Visi jie tapo palaidoti i vie!

matosi jau baigiąs maišytis 
protas. Miestas maisto ne
duoda, tik pas salaveišius 
galima gauti pietus už 10c. 
Kai kuriem pavyksta gauti 
darbas ant farmų už $10 į 
mėnesį. Nematydamas jo
kios vilties gauti darbą, iš
vykau i North Bay. Čionai ir 
gi yra galybė bedarbių, ku
rių nuolatinė gyvenimo pa
stogė—dangus. Čia taip pat 
randasi ne mažas skaičius 
lietuvių ir visi nedirba. Du 
kartu duoda valgyti miestas. 
Daugumas gyventojų užsi
ima žuvų gaudymu su meš
kerėmis. Darbo jokio nesi- 
mato.bet kai kas gauna dirb
ti prie valdžios vedamo ke
lio per Kanadą; moka $5 i 
mėnesį, iš kuprių atskaito 50c 
gydytojui. Išdirbęs mėnesi 
gauni $4.50.

Iš čia pagavę “freitą vy
kom į Fort Williams. Pake
linio sustojom Sūdbury, ni 
kelio ir vario kasyklų centre, 
kur dirbama tik porą dienų 
Į sąvaitę. Naujiems atei
viams nėra jokios galimybės 
gauti darbo. Čia padidėjo 
musų “ekskursija” desėtku 
vyrų, kuriuos išlydėjo mote
rys su mažais vaikais ant 
rankų. Mat, tikisi, kad kitur 
suras darbo.

Graži, saulėta diena kepi-

liuvo; vieni vagonuose, kiti 
ant vagonų.

Atvykus į Fort Williams 
irgi tas pat vaizdas, bedar
bių eibės, visi dejuoja. Čia 
neteko susitikti su lietuviais, 
daugiausia gyvena ukrai
niečiai.

Toliau traukėm į Winni- 
pegą, vakarų Kanados cent
rą. Atvažiavę Winnipegan, 
nušokom nuo freito suodini, 
dulkėti ir leidomės į miestą. 
Čia greitai pavyko susidur
ti su lietuviais, kurie nuvedė 
apsistoti pas lietuvius ant 
463 Magnus avė., rodos, pas 
Urbonus, šeimininkė parei
škė, kad galėsim apsistoti 

pas juos. čia gyvena ant 
burdo keletas vyrų ir mergi
nu. Visi mandagus žmonės,

ną kapą; mergaitė vidury.
Laidotuvės įvyko birželio 

7 d. Kadangi veik visi dar
bininkai norėjo dalyvauti 
laidotuvėse, tai nuo 12 vai. 
dienos visas fabrikas buvo 
sustabdytas, paliekant tik 
kelias svarbiausias mašinas 
judant, kurių staiga negali
ma stabdyti, nes sustabdžius 
ima veik porą dienų laiko jų 
įšildymui. Daug žmonių da
lyvavo laidotuvėse ir apie 
šimtas vainikų buvo padėta 
ant skenduolių kapo.

K. Beniušis.

BALTIMORE, MD.
Rubsiuvių bėdos.

Kaip jau yra žinoma, mu
sų mieste pigiausiai pasiu-matyt! susipratę. C.a parei- K*, , 

na įvairu, laikraščių tarp
kūnų radau ir Keleiv, ’.Litęsdavo. šįmKet tai' jau

Visi nusiskundžia, kad ir nė pigumas negelbsti. Dirbk 
čionai bedarbė. Kurie dar J nors ir už 50c rūbą, vistiek 
dirba, tai vos pragyvenimui nėra ką dirbti. Birželio mė- 
padaro. Merginos skundžia- nuo baigia išbiržyt visą 
si, kad ir už $8 į mėnesį sun- brangųjį ir pigųjį darbą. Gi 
ku gauti darbą. Matydamas liepos mėnesy turbut reng- 
kad ir čionai bus negalima simės maršuoti į Wasbingto- 
gauti darbo, išvykau pas ną pas eks-kareivius, tik 
brolį Manitobos provinci- gaila, kad neturime kam va- 
jon, kur brolis turi farmą. dovauti. Mat, komunistai 
Radau jį tarp kalnų. Nusi- pas mus visi gerokai turtin- 
gandau pamatęs jo “palo-1 gi. Rubsiuvi*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ura už musų tautų, ' sportas nėra liuosas nuo 
Maike, ura už Šarkį! į pelnagrobių kontrolės. Ne-

—Tu jau vėl pasigėręs, ! paisant, ar tai butų ristinys,

Ekatarina I-ji
Arba kaip baudžiauninkė 

lietuvaitė tapo Rusijos 
cariene.

Žmonės mėgsta teigti, kad 
toks ar šioks dalykas turi 
bendro su jų gimine bei tau
ta. Tačiau tas teigimas daž
nai nėra svetimas tikrybei 
Pa v., keista istorija lietuvai-, 
tės Mortos Skauronskyjtėš, 
baudžiauninko dukters na
šlaitės. Morta Skauronsky- 
tė būdama mergaitė pateko 
tarnauti pas Marienburgo 
inspektorių Gluek į Livoni
ją. kurią valdė švedai.

Rusų armijai užėmus Ma
rienburgą, jos grožiu susi
žavėjo armijos vadas Šere- 
mietėvas ir ją prievarta pa
siėmė. Tačiau, iš šio po ke
lių mėnesių Mortą jau nu
pirko kunigaikštis Menšiko- 
vas, sumokėjęs Šeremietė- 
\ui milžinišką sumą pinigu. 
Iš Menšikovo ją paveržė 
Rusų caras Petras Didysis.

Nors Morta buvo visiškai 
bemokslė ir net neraštinga, 
bet taip veikė rusišką caro 
Petro “širdį”, kad šis net 
karo dalykuose jos nuomo
nės klausdavo ir jos pata
riamas iškildavo į didesnį 
žygį. Jei laimėdavo, tai lai
mėjimą laikydavo jos nuo
pelną. Pagaliau, išsiskyręs 
su savo žmona, 1712 metais 
vedė Mortą. Vėliau, 1724 

Morta buvo karū
nuota Rusijos cariene Mas
kvos katedroj. Karūna ture-

OLYMPIADOS ŽIBINTUVĄ UŽŽIEBS 
LIEPOS 30 D.

Paveikslėly parodoma naujai užbaigtas Lis Angeles mieste Olympiados 
žibintuvas. Jį užžiebs p-nia Edgard Smitb pirmamečių laidos apvaikšėio- 
jime, kuris įvyks liepos 39 d. Minėta žibintuvas degs 16 dienų ir naktų, 
per visų žaislų išpildy mo laikų. x

Civilinės Metrikacijos Klausi* 
mas Lietuvoj Jau Pribrendęs

Didžiausi Pasauly Rūmai.
Francuzu

' Ar bažnytinės juntguvės 
i pastovios?
| Kaune birželio 4 d. į- 
vyko susirinkimas civili
nės metrikacijos reikalu. 
Ateitininkų salė buvo pilna 
valdininku, studentu, darbi- 
ninku, kunigų, senų ir jau
nų. Susirinkimą pradėjo p. 
Leonaitė-Kairienė. 

i Paskui išėjo kalbėti prof.! 
Leonas apie bažnytines ir 
civilines jungtuves.

Civilinės jungtuvės pir
moje vietoie stato vaLtvbi-' 
škumo ir žmoniškumo dės- ' 
nius, o bažn. jungtuvės vals- 
/ ybiškumą ir žmoniškumą 
stato antroje vietoje. Kata- 

i liku tikybos jungtuves nu
statė Tridento susirinkimas, 

į pasibaigęs 1563 metais. Va
idinasi, pusantro tūkstančio 

— i metų krikščionybė to dės- 
! nio neturėjo nustačiusi.
Į Pirmoji civilinė metrikacija 

Olandja 1580 met. įveda 
fakultatyvines civil. jungtu
ves. Vadinasi, kultūringi o- 
landai įveda civil. metrika
ciją XVI amž., o pas mus ne

iš ra ir dvidešimtame amžiuje.

ar kumštynės, ar kas kita 
jau iš kalno būna nustatyta, metais 

. —Ai don kėr, vaike, musų-kas turi laimėti arba pralai- c
tautietis supliekė džermaną,: mėti. Dažniausia tas pri- ______ ___________
tai reikia išsigerti ir reikia klauso nuo to, kaip daugiau jo per 2500 brangiausių dei 
sukauti! Roman, aš ir tau pinigų butų galima padalyt, mantų."*žemčiūgų, brilijan- 
drinksą užfundysiu! i —Tu turi misteiką, vaike, tu jr į’jtų brangių akmenų.

•—Ne, tėve, tu žinai, kad ba ir angelskose gazietose ‘ ... '. .. .___. ‘
aš svaigalu nevartoju. Man buvo parašvta, kad Šarkis Jž'Hy11. užkariavusi Pet
gaila. gkad tu savo' pinigus išgrajino. o apie koki tenai ^'^o^aS*t£ 
degtinei išleidi ir savo svei- kruk bi^į niekas gazietose
kaų naikini. , nėra matęs. • Į^j Morta

-Maike, as savo pinigų -Pnes pelnagrobius te- (‘įanti baudžiau.
dabar nepraleidau, ba isbe- ve. geltonlapiai niekad blo- njnkž ir naudojosi vifais 
cinau penkinę ant sarkio cai nerašys, nes tai jii ge- miikais <magumais jį bu_ 

nausi sėbrai, kurie daugiau .vo|abai sma]si ant 
pinigų išleidžia geltonla- Karta caras ų
piams, tuos jie labiau ir bub- meilikan1ant' su vienu ru-
niJa* . . . . .... mu dvariškiu ir iš pykčio

Bet Šarkis, Maike, yra pjam nukirsdino galvą. Ne
vertas garbės, ba jis musų norėdamas, kad Morta dau- 
tautą isgarsino Amerikoje ir ęiau uip elgtųsi, jo galvą 
visame pasaulyje. pamerkęs spirito inde pa-

— Bet tai pigios rūšies statė iai ant ?talo įr laikė jos 
reklama, tėve. Žmogaus fi- kambary “ištikimybei” pri
zinis stiprumas dar neparo- minti.

tėve! Nors nešukauk 
garsiai

taip

faito. O kas link sveikatos, 
tai aš daug geriau fylinu, 
kaip gaunu išsitraukti gerą 
bumą.

—Labai klysti, tėve.
—Šarap, Maike, ba kaip 

žiebsiu per marmūzę, tai ži
nosi... Už Šarkį reikia išsi
gert, ba jisai parodė visam 
svietui, kad musų tauta yra 
drūtesnė už džermanus. 
Smėlingas prieš musų tau
tietį nieko negyliuoja. Ar ne 
teisybė?

—Kaip aš matau, tėve, tai 
tu ir apie Šarkio kumštynes 
mažai teišmanai. Dalykai 
yra kitaip, negu tu pasakoji. 
- —Ar tai tu, vaike, nori 
man pasakyt, kad Šarkis yra 
prastesnis faitorius už džer- 
mana?

—Ne, tėve, aš pripažįstu, 
kad Šarkis yra vienas iš ge
riausių kumštininkų, bet į 
kumštynes aš daugiau žiū
riu kaip į apgavingą bizni, 
negu į sportą. Šarkis senai 
galėjo būti čempijonu, ir jis 
pirmesnėse kumštynėse yra 
geriau pasirodęs, negu šiuo 
sykiu, vienok tik dabar jį 
apvainikavo pasaulinio čem
piono titulu. O dabar

do kad jis yra kulturiniu petrag Didvsis 1725 m. 
žvilgsniu issilayinęs. Ot, jei- mirė Morta liko įšaukta 
gu koks lietuvis profesorius Eusijos caru Katrės (Eka- 
ar daktaras butų ką naujo terinos I) vardu. Caravo ji 
pasauliui paskelbė bei išra- vns dvejus metus ir 1727 m. 
dę ką gero žmonijos labui, mirė. Mortai gimė 8 vaikai, 
tuomet tai Lietuva tikrai ga- bet žiauraus caro sąlygomis 
lėtų pasididžiuoti! O Šarkio vos dvi dukros tegalėjo iš- 
kumštis tik jam pačiam do-‘aUgti; Ona ir Elžbieta. Pa- 
lerių uždirba. Nuo to nepa- rtaroji caravo per dvide-
kils nei musų garbė, nei e- 
konominis gyvenimas.

šimt metų. (1741-1762).Po 
jos tapo caru jos sesers O-

—Gud bai, Maike! Aš su Inos sūnūs, Petras III, iš ku-
tavim 
bėt.

—Viso labo, tėve

nenoriu daugiau kal-

Smėlingas jį pusėtinai ap 
kūlė ir vos akies neišmušė. 

—Šarap, Maike, nekalbėk

ADVOKATAS AREŠTUO
TAS DĖL MOTINOS 

NUSiŽUDYMO.
Alabamoje buvo areštuo

tas Birminghamo miesto ad- 
juk v°katas Boyle. Policija suė

mė jį po to, kaip jo motina 
buvo atrasta nužudyta ir pa 
slėpta krūmuose. Advokatas

taip prieš musų tautietį, ba Boyle aiškinasi, kad jis bu
vo išėjęs su savo motina gė
lių pasirinkti kalnuose. Te
nai juos užpuolęs banditas ir 
peiliu nudūręs jo motiną. 
Pats Boyle irgi turi keliatą 
peilio žaizdų.

dalibuk tu mane į zlastį įve
si.

—Nereikia karščiuotis, 
tėve. Piktumas irgi yra ne
išmanymo ir nekultūringu
mo reiškinys. Protingas 
žmogus niekad nepyksta, 
nes nėra tokio klausimo, ku
rio negalima butų išrišti ge
ruoju, be įsikarščiavimu.

—Kad aš nesuprantu, Mai
ke, kodėl tu negarbini Šar- damas 
kio ir nieko nesakai prieš1 vajka 
džermaną. Mano visas vy
čių vaiskas iš džiaugsmo pa- Abisinijoj tapo sugautas 
rigėrė ir šumina ant Šarkio buvusis karalius Lidž Dže? 
intencijos, o tu čia man tik'su, kuris buvo pabėgęs iš 
sporinies. nelaisvės ir organizavo savo

—Aš noriu tau paaiškinti, šalininkus dabartiniam ka- 
tėve, kad Amerikoj jokis raliui nuversti.

Buvusis Justicijos Depar
tamento šnipas Gaston B. 
Means gavo 15 metų kalėji
mo užtai, kad išviliojo$104,- 
000 iš tūlos Mclvcan. žadė- 

“surasti” Lindbergho

no ligi paskutinio caro Mi
kės < Mikalojaus II) įpėdi
nystės sostas buvo valdo
mas baudžiauninkės lietu
vės palikuonių, anūkų.

Sakoma, kad ir Katrė II 
buvusi lietuvių giminės, bet 
kirk čia yra teisybės, sunku 
pasakyti, nors ir apie vien? 
ir apie kitą raštai kalba. Del 
pirmosios, tai esą ir abejo
nių negali būt, nes pačių ru
su raštuose ji minima, kad 
kilusi iš lietuvių, tik, žino
ma. nepatogu jiems prisipa
žinti, kad baudžiauninkės 
puspadžius bučiavo, tai, gir
di, ji kilusi iš aukštos gimi
nės iš kniazių—kunigaikš
čių. “T—tas”

LEDAI SUNAIKINO 1000
HEKTARŲ PASĖLIŲ.

Gegužės 31 d. audra su le
dais smarkiai nuskriaudė 
Dotnuvos valsčiaus ūkinin
kus. Ramėnų kaime ledai 
sunaikino apie 185 ha pasė
lių. Vargatonių km. apie 430 
ba, Mažėnų km. apie 100 ha, 
Daikonių km. apie 250 ha, 
Vensgalio km. apie 20 ha ir 
Beržų palivarke apie 10 ha, 
iš viso apie 1000 ha.

Respublikos J pločio. Stulpai padarvti 
Bankas turi įsitaisęs turtams plieno ir betono. Kiekvie- Katalikiškiausioj Anglijoje 
''augot didžiausi sandėli vi- nas stulpas išlaiko 400 tonų įvesta 1863 m. 
šame pasauly. Jis padirbtas 'spaudimą. Į
iš geležies ir plieno. Bet taj Požeminis pinierų miestas .Kaip Yra Lietuvoj su civili- 
oasakius nėr mažas apibiidi- padalytas Į kelias dalis.1
ai mas. Sandėlis yra vidury Kiekvienoj dalv yra 600 
miesto, arti valstybės banko, naujausiu konstrukcijų 
net 25 metrus po žeme. Nė spintų. Kiekvienoj spintoj y- 
vienas nežinąs žmogus ne- ra daug skyrių. Tie skyriai 
namislytų, kad toi vietoj po išnomuojami atskiroms į- 
žeme yra tokie dideli turtai, staigoms ir asmenims jų 
okie pasakingi Įrengimai, brangenybėms apsaugai pa- 

Tik aukštas betono stulpas, dėti. Spintos duris galima 
skilęs virš aplinkinių* aukš- atrakinti tik keliais painiais 
ų trobų, metas į akis. Stuk raktais. Sandėly yra 120 
no vidurys tuščias. Pro ii ei- spintų kambariu, kuriuose į 
na iš sandėlio garai, šiaip spintas sudėtas Franeuzų re- 
/aikščiojant gatve jokių spublikos banko auksas. Bo- 
sandėlio žymių nesimato. įveik kasdien atgabenama iš 

Šita sandėli dirbo 1.500 viso pasaulio daug aukso ir 
darbininkų dieną ir naktį;ten jis padedamas. Sandėlv 
nėr 3 metus.Visų pirma po; vra daug laisvos vietos, pri
rėmė yra įtaisytas dirbtinis;būnantiems turtams.
'žeras apie 30 pėdų gilumo,, Oras gaunamas iš betoni- 
? P°/uo. ežeru jau niukso ;nės rinos kamino, kuris, 
žemėje tie pasakingi rūmai;kaip sakyta, iškilęs virš kitų
auksui saugot 

Įneinamieji viršutiniai
vartai padaryti iš plieno ir 
sveria 160 centnerių, tai yra, 
apie 32,000 svarų.

Įnėjus per tas duris, per
einamas kambarys veria prie 
antrų durų. Jos taip pat iš 
nlieno, apvalios, ir laba 
sunkies. Kai vedėjas pa
maudžia knypki. jos tvlia1* 
atsidaro ir pasirodo kitas 
kambarys. Bet tai dar ne 
mkso sandėlis. Iki aukso na- 
alnų yra dar daug kliūčių!

Trečioji kliūtis, tai 14.000 
kilogramų svarumo plieni- 
lė užtvara. Ji atstumiama e- 
’ektros jėga. Išlėto atsdare 
r matosi betoninė anga. pro 
kurią galima nueiti i pože
mini aukso rusi. Tada sėda- 
nasi į liftą ir leidžiamasi 2" 
metrus žemyn, pirmiau per 
15 metrų storumo uolą, pas
kui per 10 metrų gilumo po
žemini ežerą. Tas ežeras į- 
*engtas kaip priemonės ap
sauga. Apsauga nuo bombų, 
kurias vanduo sulaikys; jos 
nusės ant ežero dugno, tik
rumoj, ant sandėlio lubų.

Kai išlipi iš lifto, čia vėl 
reikia pereiti trejas duris, 
kaip ir virš ežero, ir tik ta
da pamatai aukso sandėlį. 
Visas sandėlis1 įbudavotas 
uoloj. Sienos lietos iš kieto 
cemento, kuris sumaišytas 
su naujai išrasta labai pa
tvaria medžiaga — kaland- 
ritu. Tokia siena neap ako 
mai kieta. Kiekvienas sienos 
kvadratinis metras turi iš
laikyti 12 tonų spaudimą.

Sandėlio lubos paremto? 
750 stulpų, kiekvienas stul
pas 90 centimetrų skersmens

lidelių namų. Prie sandėlio 
ra mašinos, kurios gali ga 
ninti elektra ir šildyti. Elek
tros šviesa dabar gaunama 
:š bendros miesto elektros 
stoties.

Tos mašinos bus naudoja
mos tik tada, kai miesto ele
ktra sugestų ar kas nors iš- 
iktų. Kitaip sakant, esanti 
irie sandėlio elekrtos stoti? 
i šildytuvas yra atsarginiai 
pabūklai.

Karui ištikus galima rusi 
automatiškai visiškai užda- 
■yti ir prie jo jokiu budu nie
kas negalėtų prieiti. Žmo 
lės. kurie tokiu momente 
nitų buvę rūsyje, galėtų ke
lias savaites puikiai pragy
venti. nes ten jiems pakaktu 
maisto ir kitotkių reikalingų 
lalykų.

Tokį pasakingą sandėlį 
brangenybėms apsaugoti tu
ri vienintelė pasauly valsty
bė—Fracuzija.

(“D. N.”) L. K.

ne metrikacija?

Prof. Leonas sako, kad 
gyvenimas eina pirmyn, kin
ta žmonių pažiūros. Be mo
terystės sakramento yra dar 
ir kunigystės sakramentas, 
o mes žinome daug kunigų 
metusių kunigystę, tačiau 
visuomenė jų nesmerkia.Va
dinasi, yra pasikeitus ir ka
talikų visuomenės pažiūra. 
Ne tik tikybinio, bet ir doro
vinio nusistatymo žymu 
pakitimas. Antai, savo duk
terį sulaukusią pavainikio 
tėvai iš namu išvarydavo, o 
šiandien—padeda jai byli
nėtis dėl alimentų.
Steigiamojo Seimo konsti

tucija, sako prof. Leonas, 
buvo tautos sielos ir smege
nų padarinys, tai nors tame 
'eime daugumą turėjo ir ka
talikai, bet rasta reikalo į 
konštituciją įrašyti visų pi
liečių lygybę prieš Įstatymus 
;r sąžinės laisvę, tas yra ir 
1928 m. paskelbtoj konsti 
tucijoj. Taigi, abi konstitu
cijos numato, kad metrikai 
gali būti daromi ir nes pas 
dvasininkus. Tokia teisinė ir 
gyvenimiškoji metrikacijos 
būklė. Valstybės pareiga— 
kuo didžiausiam piliečių 
•kaičiui tiekti kuo daugiau- 
ūa gera. Jei civil. jungtuvė
ms tesituoktų ir viena pora, 
tai iš to niekam žalos ne
bus. Ir dabartinės valdžios 
šleistoji konstituci ja įparei
goja ją įvesti civilinę metri
kaciją.

Prof. Bieliackinas kalba
rpie šeimos laimės pagrin 
dus •— meilę ir šeimos nesu 
ardomybę. Esą bažnytinės 
įungutvės Rusijoj numačiu- 
sios, kad dėl neištikimybės

T \l GRDA.KAIP 
TRYNIMAS SU 
DRASKO I»RA 

P/NAS

TAI KAM TRIN
TI? RINSO IŠ
MIRKO PURVĄ. 
IR DRAPANOS 
ILGIAU LAIKOS

Rinso
• GRANULUOTAS MUILAS

DRABUŽIAI TOKI BALTI, 
NEREIKIA NEI VIRINTI

galima persiskirti Tačiau 
buvęs teks atsitikimas: pro- 
vaslavų konsistorijoje buvo 
įrodyta, kad žmona gyvena 
su kitais, net kad ji gyveno 
viešuose namuose, tai poliai 
vis tiek nenutarę tos poros 
perskirti, nes, girdi, nesą į- 
rodyta, kad ta moteris esan
ti savo vyrui neištikima.

Vad, prieinama ligi ab- 
surdo. Kultūringam žmonių 
gyvenime civil. metrikacija 
būtinai reikalinga. Lietuva, 
regis, vienintelė valstybė, 
kur nėra civil. metrikacijos.

Beliackinas pasisako prieš 
fakultatyvinę, t. y. tokią, 
kad tuoktis butų galima kur 
nori, pas dvasininkus ar 
valstybinėj įstaigoj.

Beiliaekino manymu, tą 
konstitucijoj paragrafą, ku
ris leidžia dvasininkams da
ryti metrikas, pakeisti Juk 
visa konstitucija buvus pa
keista, ir tas darbas buvęs 
nesunkus. Reikia stiprinti 
šeimas, stiprinti valstybę, o 
tame daug gali padėti civi
linė metrikacija.

*
P. Purčnienė sako, kad 

bažnyčia nors ir skelbianti 
šeimos nesuardomybę, ta
čiau praktikoj net šventųjų 
tėvų buvusi praktikuojama 
daugpatvstė, išskyrimai vra 
ir ligšiol.

šv. Povilas pataria vys
kupams teturėti tik po vieną 
žmoną. Taigi ir šv. Povilas 
liudija, kad net aukštų dva
sininkų tarpe buvo įsigalė
jus daugpatystė. O kuni
gams vesti uždrausta tik XI 
amž. Del to uždraudimo ku
nigai kėlę ddelį triukšmą ir 
popiežiui rašę skundus.Kaip 
nraktikoje bažnyčia saugo 
šeimos nesuardomybę, iškal
bingai liudijanti ir taip va
dinamoji “pirmos nakties” 
teisė. Tai buvo viduramžy, 
kada katalikybė buvo galin
giausia ir ta teise naudojosi 
ir vyskupai.
Perskyrimus bažnyčia duo

danti tik turtuoliams. Vieną 
milijonierių bažnyčia pers- 
kyrus 1926 m. nors jis su sa
vo žmona išgyvenęs 10 metų 
ir sulaukę keletą vaikų.Prie- 
žastis—jaunoji per prievar
tą buvus išvaryta už vyro...

Bevielio telegrafo išradė
ja Markoni bažnyčia atsky
rė po 13 metų. Priežastis: 
jaunieji buvę susitarę, kad 
jei nesutarsią, tai išsiskir- 
sią. Taigi, netikros buvusios 
jungtuvės, nors ta pora pri
gyveno vaikų. Civilinė met
rikacija Lietuvoje esanti bū
tinai reikalinga.

Kuo kunigai laiko 
civilinę metrikaciją.

Baldauskas primena kun. 
Malakausko pareikštus 
spaudoj 10 prakeikimų ci
vilinei metrikacijaj.

Malakauskas tvirtinąs, 
kad civil. metrikacija lega
lizuojanti vieša paleistuvia- 
vimą. Pasak kun. Makaus
ko. jei leidžiama laisvai pa
leistuvauti, tai reikią leisti 
ir laisvai vogti, piauti žmo
nes... Tokias nesąmones 
skelbią mokyti kunigai.

Paskui Baldauskas kalba 
apie civil. metrikaciją mark
sizmo atžvilgiu.

Ir jis pasisako už civilinę 
metrikaciją. J. Kauneckis.

HITLERIO ARMIJA VĖL 
LEGALIZUOTA.

Demokratinė vyriausybė 
Vokietijoj buvo nesenai už- 

; d raudus fašistų smogiamuo
sius burius. Dabar susidariu
si junkerių valdžia tą uz- 

‘ draudimą panaikino, ir Hit
lerio armija vėl legalizuota.
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Krikštas Mississippi Upėj.

VOKIEČIAI AREŠTAVO 1933 M. VOKIETIJĄ VAL- 
LIETUVOS POLICIJOS I DYSIĄ HOHENCOLER

VIRŠININKĄ. NAI.

Birželio 9 d. einąs Rusnės Anglų laikraštis “Daily 
rajono viršininko pareigas ’;a^ ’ įdėjo lordo Rozerme- 
policijos leitenantas Dzen- ric dgą straipsni, kuris Ja
kaitis Juozas kartu su pir- dabartiniu metu yra Berly- 
mos eilės rajono viršininku ne-
VI. Žemaičiu ir dviem po- Lordas Rozermeris tvirti- 
niom privačiais reikalais nu- na, kad 1933 metų pabaigo; 
vyko Vokietijon, Bricniškiu Vokietijoj, gal būt ir kurio; 
kaima. ties 'Rusne. Pranešę kitoj ar net dviejose Centrą 
konrtolei apie atvykimą, jie linėse Europos valstybės* 
visi apie valandą laiko buvo (minima Austrija ir Vengri 
parduotuvėje. Išeinant iš ja) monarchistinės idėjof 
parduotuvės prie durų Dzen- busiančios tiek Įsigalėjusios 
kaiti pasitiko du vokiečių Jog pilnai parengsiančios 
policininkai ir vienas muiti- Hohencolemų sostui dirvą, 
nės valdininkas ir čia pat ji Lordas Rozermeris tokių 
areštavo. Iš pradžios paso- išvadų' priėjęs ištisus trejus 
dino daboklėn, o paskui spe- metus atydžiai stebėdamas 
cialiai iššauktu iš Tilžės au- oolitini Vokietijos gyveni- 
tomobiliu Dzenkaitis nuga- mą.
bentas Į Tilžę. Lordas Rozermeris tvirti-

. . . , A _ . na, kad ivykus naujiems
Telefonu pak austas Bno- reichstago -r;nkimams, hit.

niskių policininkas pranešė, ierininku laimėjimas užtik, 
kad tuo reikalu turėjęs iš rįnta;. 
savo vyriausybės slaptą įsa- Kaj ,gtų Hohencoler 
kymą, kurį ir išpildęs. Kitų naj vgj atgisėsti j Vokietijoi 
pnezascių jis nežinąs. sostą, net revoliucija esant:

Kiek teko sužinoti polici- nereikalinga, 
jos leitenantas Dzenkaitis y- Savo straipsnio pabaigoj* 
ra kriminalinės policijos po- 'Rozermeris nagrinėja, ko 
litiniame skyriuje Tilžėje ir kios butų pasekmės atėjiu 
ten yra tardomas. Jis sulai- Hohencolernams Į valdžią, 
kytas vyriausio valstybės Jo nuomone, Francuzija bu 
gynėio iš Leipcigo paliepi- tų net daugiau patenkink 
mu. Prieš Dzenkaiti yra už- monarchistine Vokietija 
vesta neva politinio pobu- negu demoKratine. 
džio byla, bet konkrečiai už ištisų 14-kos metų bėgy 
ką, sužinoti nepavyko. Vokietijoj monarchistinėse

---------------- idėjos smarkiai plėtėsi. O
“GELEŽINIS FRONTAS” dabar jos plečiasi pagreitin- 
TURJS PADĖTI LAIMĖTI tu tempu. Europos valstybės 

SOCIALIZMUI. turinčios apsiprasti su min 
Berlynas, Vokietija. EI-timi’ ka<1 «reito laiku ant

Missouri valstijoj atsirado naujas “šventas Jonas” tai 
vange'istas kun. Ridgeway, kuris pradėjo krikštyt žmones Mis- 
issippi upėj. Ir jis randa pasekėjų. Čia parodyta 40 lengvati- 

cių Įbridusių vandenin ir tą kungą juos “laiminant”.

MIŠKŲ RINKA LIE
TUVOJE.

Nepriklausomybės pra
džioj miško pardavimas už
sieniui sudarė apie trečdalį 

rviso musų eksporto. Toliau 
miško eksportas svyruoja. 
Bet nuo 1928, o labiausiai 
nuo 1929 metų miško eks
portas iš Lietuvos snarčiai 
didėja. Nuo 1930 metų dcl 
ekonominio krizio miško 
prekyba eina silpnyn* 1931 
metais miško ir jo medžia
gos išvežimas iš Lietuvos Į 
užsienį sudarė apie 
Lietuvos eksporto.

16%

Laisvamany bė paKuokuos dar- Į 
bininkus nuo pragaro baimės, ’ 
o socializmas — iš kapitalizm 
vergijos. '

tos pranešimu Berlyno Vokietijos herbo suplasnos
ležinio fronto” vadovybė 
sušaukė savo vadus posė
džiui, kuriame dalyvavo 
taip pat tarptautinės profe
sinės sąjungos atstovai. 
Reichstago atstovas Aufrou-

Pietų Chinijoj Siau
čia Cholera.

Žinios iš Honkongo sako. 
ser pasakė kalbą apie dabar- kad visoj pietų Kinijoj pra
tinę politinę padėtį ir “ge- dėjo siausti choleros epide 
ležinio fronto” uždavinius, mija. Daugiausia serga ir 
Tarp kitko, jis pareiškė, kad miršta Kantono mieste.Učau 
nacionalsocialistai siekia pa- mieste buvo suimtas vienai 
statyti tautos pryšaky stam- kinietis ir pas jį rąstą baltų 
biųjų kapitalistų ir- generolų pilių, kurias jis mėtė į šuii- 
štabą. -Jis aštriai kritikavo nius. Jis sako, kad tų pilių 
naują vyriausybę ir pabrėžė, davę jam tūli svetimšaliai ii 
kad reichstago rinkimų ko- pasamdę, kad jis sumestų 
vos obalsis bus “Kova už jas į šulinius, iš kurių kinie- 
tautos sielą”. Baigdamas jis čiai semia vandenį. Iš to da- 
dar parešikė, kad geležinis romą išvada, kad svetimša 
frontas” turi kovoti ne tik liai užkrėtė choleros liga ki 
parlamentarinėse ribose, bet n iečių vandenį.
ir už jų. Jis turi padėti per 
liepos 31 d. rinkimus laimėti, 
socializmui.

TAUTININKAI GELŽKE- 
LIAIS VAŽIUOS UŽ PU

SĘ KAINOS.
Birželio 11-12 d. Kaune į-Į 

vyksta Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos visuotinis suvažia
vimas. Ekonominės direkci
jos parėdymu š. m. birželio 
8 d. vykstantiems iš visų 
Lietuvos geležinkelio stočių 
Kaunan į tą suvažiavimą L. 
T. S. atstovams pristačiu- 
siems L. T. S. skyrių valdy
bų arba apskrities komitetų 
patvirtintus liudijimus tai
koma keleivių tarifo paragr. 
10 p. 3 numatyta 50% nuo
laida.

DEGTUKŲ SINDIKATAS
ATSISKIRSIĄŠ NUO 

KONCERNO.

Kreugerio koncerno įmo
nės dėl ekonominės depresi
jos veik visur šlubuojančios, 
fabrikai uždaromi arba dar
bai sumažinami.Tačiau deg
tukų sindikato bendrovė 
Lietuvoj laikantis, palyginti 
gerai ir duodanti pelno. Dėl 
to degtukų sindikato ben
drovė norinti nuo koncerno 
atskilti ir Lietuvoj veikti vi
sai autonomiškai.

Kur jus tik eisite, jus rasite šitą 
aukštos kokybės salyklą

KIEK LIETUVOJE OR
GANIZUOTŲ ŽMONIŲ.
Nesenai vidaus reikalų 

ninisterija rinko žinias apie 
vairias organizacijas. Mjni- 
terijos sulinktomis žinio
ms:

Politinės organizacijos 
uri 15,754 narius, kulturi- 
įės — 80,050, tikybinės — 
6,053, sporto — 6,550, blai
vybės— 8,403, labdarių, 2,- 
’»06, sveikatos apsaugos — 
’ 4,734, kovai su gaisr. — 
5,280, ekonominių 16,913, 
»rofesinų— 10,965. išorinės 
>olitikos (?) 15,667, kito- 
;ios 654, viso 247,089 orga- 
izuoti žmonės. Daugiausia 
irganizuotų žmonių Kauno 
nieste ir apskrity; mažiau- 
ia — Mažeikių.
Už nesuteikimą 

ganizacijoms viso 
>44 protokolai.

zmių or- 
surašvta

Skaitytojų Balsai .
Cheltenham, Pa. Gerbia- J centą. Kunigai šaukia au 

mieji! Ačiū kad palaukėte, I kaut Dievui ant garbės, o 
kaip tik gavau darbą ir kiek' Bimba ant garbės Bimbinių. ‘ 
išgaliu štai prisiunčiu. Leis- i Tokie geradėjai, geriau kad KLAIPĖDOS GUBERNA

TORIUS SU DIREKTORI
JA KAUNE.

i FARMA ANT PARDAVIMO
! 40 akrų žemes, 38 dirbanšos ir 2j krai miško, geri budinkai, žemė der- 
) linga—juodžemis su moliu, ant gero 
. kelio, tik 2 mailės j miestą? Kaina 

t»- - if j r rz a i $3,200. ir pusę įmokėt. Norinti pirkt.Birželio 10 d., J Kauną at- : prašomi greitai atsišaukti, ba aš greit 
ory-j turiu išvažiuoti. ' (26)

ZUZANA ADAMS,
R. 1, Box 97, Fountain, Mich.

kitę “Keleivį” ir toliau. 
“Keleivio” Redakcija skir
tingesnė už kitas. Skaičiau 
katalikiškus ir bolševikiškus 
laikraščius, bet “Keleivis” 

kur kas yra teisingesnis. Ja
me niekuomet nerasi žiau
rių užsivarinėjimų kaip ku
nigų, arba tautininkų laik
raščiuose. Jis netrokšta ne 
tiek daug pinigų, nes nie
kad neteko patėmyt kad jis 
orašytų aukų.

Kelis sykius man teko 
’ankytis ant bolševikų pra
kalbų kur kalbėjo Bimba. 
Tai tikras čigonas. Užsilipa 
ant steičiaus ir šaukia įbro
liai darbininkai, stokim vi-

MUITINĖJ LAIKĖ SPIRI 
TĄ IR NEMOKĖJO RINK

LIAVOS MOKESČIO.

Vienas Fin. min. valdinin
kas turi spirito varyklą. Pa
gamintus savo spirito kelis 
taksus jis norėjo kažkur iš
vežti, bet nepavyko, tada 
jastatė Kauno muitinėj ir 
aikė nemokėdamas rinklia
vos mokesčio.Dabar III nuo
vados teismo tardytojas da- 
o tardymą dėl to valdinin- 
io padėjusio spiritą į muiti- 
įę ir muitinės viršininko 
nokesčio nereikalavusio.

PRIGĖRĖ MERGINA.

Baisogala. Bučiunų kaime 
gegužės 15 dieną, išėjus vi-į 
iems į bažnyčią, namie pa
iko tiktai senis Paura ir joj 
luktė beprotė. Paurai užmi
gus, duktė išėjo sodžialkon 
iraustis, paslydo ir prigėrė.

pas darbininkus nelystų.
Ben. Z.

Gardner, Mass. Gerbiami
Draugai! Siunčiu dviejų do- vyko Klaipėdos krašto 
lerių Money Orderį “Kelei- bematorius su direktorija, 
viui” ir noriu kad Maikis su Nauja direktorija prisista- 
tėvu lankytų mano namus.jtys respublikos prezidentui 
Nėr to ketvergo kad mano ir ministeriui pirmininkui, 
dukrelė pavalgytų pietus be
Maikio. Ji valgo ir skaito 
laikraštį. Bet
mėtota Vaikintai tėvu naši-: van<tuo’ elektriką. Viduryje stu-megsta -VldlKlO su levu pasi yra lotas su vištininku. Stubos i tuviškai ir angliškai, tom kalbom ga- 
kalbejimus. . — . . ..

Su pagarba,
Jos. Butkus.

DVI STUBAS NORIU MAINYT 
. ..ANT FARMOS. 1 mailė nuo Detroit, labiausiai abi stubos gražios, visi įrengimai, ga-

J IEŠKAU DARBO
Geros valios tautiečiai, kurie ga

lit suteikti bent kokį darbą, pagel- 
bėkit man. Aš sutinku dirbti nuošir
džiai 10 valandų į dieną už f l.OO. Del 
šios bedarbės netekau viso turto, taip 
pat ir darbo. Esu šios šalies pilietis,

» metų, sveriu 157, vedęs; kalbu lie-

(28)jant Republic Streeto.
JOS MOTVILAS

P. O. Box 643, Van Dyke, Mich.

Puiki Vieta Parsiduoda
12 ruimų namas ir du Storai, 4 lo- 

žemės, ledaunė, 2 garadžiai, pum-Gerbiamieji. Siunčiu jums|pas> j,era vieta daržui, elektrikos 
si iš vieno į kovą ir laiky- $3.00 vertės Money Orderį šviesa, etc. Apie už $2,500 visokio u- 
kime viens kito ranką prieš Maikio tėvui ant batų. Ma-fc>’i^PkotfS/a^ ^mTva^rJ 
kapitalistus;” ir t.t. ir tt lonėkit siuntinėt “Keleivį” padaryt biznio.'Kadangi aš ię mano 
Parėkavęs, parėkavęs tuo- kaip ir pirmiaus, atleiskit pTXdamTž ‘$6^T u"žiaPiSe^r 
jaus prašo aukaut “Lais- kad nesumokėjau taip ilgai ekspreso vietą. Kreipkitės greit. (28) 
vei” po $6.00, paskui viso- prenumeratos, tai vis tas ne- J A JOHXSOX» t>b—w, Mich. 
kiems kitiems doleriniams ir dateklius. Bet be “Keleivio” CrFR A VERTĖ UŽ AUKSĄ 
penkdoleriniams fondams ir gyvent neramu, nes iš jo su- BRANGESNĖ,
fondeliams. Šaukia' net apsi- žinai tikras žinias kas deda- Priežasčių delei labai pigiai parsi- 
ašarojęs. Ir suprask tu tokį si pasauly ir musų Lietuvoj. į^VriViS
darbininkų užtarėja. Jis ra- Pas mus kaip ir visur, didelė Į kai, apie 10 raguočių, arkliai, kiau- 
gina ranka rankon darbinin- bedarbė, nemažas skaičius
karas kovot prieš kapitalis- ir musų tautiečių kenčia nuo mailių nuo didmiesčio Clevelando. Y- 
te. o pats iš darbininko pa- nedarbo. Lauksiu mano iS’SSU’S
gatavas isviliot paskutini Maikio SU tėvu. I mokėjimu. Kaipo dalį paimsiu mai-

Sn natrarba “KpIpivin”Inais lotą ar kitą- Bedarbės mies-OU pdgdrDd, neieivio ltuose ant farmos bado nekęsi, prieš 
skaitytojas J. Bieliauskas. | bosą nedrebėsi.

Kreipkitės ypatiškai ar per laišką 
dienomis ar vakarais antrašu; (26) 

K J. KLIKAS
1340 Russell Road Cleveland, Ohio

Toronto, Ont. Canada. —

iu ir rašyt. Nevartoju svaiginančių 
gėrimų ir nerūkau. Galiu pentyti, esu 
dirbęs valgomų daiktų krautuvėj ir 
ant ūkės. Išbandymui, vieną sąvaitę 
sutinku dirbti nemokamai ir savo lė
šom atvažiuosiu. Galiu ir asmens liu
dijimą priduoti Jeigu kam reikalin
gas tokis žmogus, rašykite sekančiai:

T. S—DAS (27)
253 Broadv/ay, So. Boston, Mass.

PARDUOSIU LABAI 
PIGIAI.

Vienuoliką' lotų geros žemės ir sodą 
priemiesty Thompsonville, Conn. Ge
ra proga darbininkui žmogui nusi
pirkti Tik apie 7 mir.utas eiti pėkš- 
čiam i miestą Thompsonville. Kreip
kitės tiesiai prie savininko.

K. SIDABRAS
3(2 W. 8roadway, S». Boston. Ma

LIETUVIŠKAS

VIEŠBUTIS
Tik 100 pėdų nuo marių iki

PERSHING HOTEL 
178 South Carolina Avė. 
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudytis tiesiai iš Hotelio. Kam
bariai švarus, patarnavimas man
dagus, kaina pigi. Malonėkite atsi
lankyt. (-)

ANT. ŽALIS, SAVIN.

KIEK PROTESTUOTA 
VEKSELIŲ.

Balandžio mėn. protestuo
ta 6,752,594 lt 22,227 vek
seliai. Pernai tuo pat metu 
protesuota apie 4 mil. lt

I

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai Laidotuvėse

Waitiekunas, N. C.
122 Gold Street 

MORCESTER, MASS. 
Telefonas 41138

GARDI

pajibkojmai. Hame ir Dešra

Karštos dienos užėjo 
apsisaugokit nuo “B. O.’

(kūno kvapo)
^ABARTINIS laikotarpis — prielankiausis 

prakaitavimui — tai negalini rizikuoti su
“B. O.” (kūno kvapiD. Prauskitės reguliariai 
su Lifebuoy. Jo smetonuotos, gausios, giliai- 
valančios putos išvalo ir apsaugoja skylutes 
—prašalina “B. O.” Pagelbsti apsaugoti svei
katą, nuvalo gemalus nuo rankų. Jo priimnus 
kvapas išnyksta besiplaunant.

Grožybės patarimai
Visados, pirm einant gult, numazgokite vei
dą gerai su Lifebuoy 
^jelnicm putom. Sky
lutės švelniai išvalytos.
Tamsioj odoj pasireiš
kia skaistumas. Priim
kite Lifebuoy šiandien.

Produktas l^vcr Bros. Co.

IPajieškau tėvo Juozo Mažvilos, pir
miaus gyveno Waterbury, Conn. At
važiavo į Ameriką 1905 m., iš Lietu
vos paeina r.uo Atkočiškių kaimo, Su- 
bičiaus valsčiaus, Panevėžio apskri
čio. Prašau atsišaukti, arba kas žino. 
malonės pranešti. (26)

ALBINA MAŽVILAITĖ 
157 Goravale Avė. Toronto, Ont.

Canada

Paiieškau kaimyno Antano Raubic- 
ko iš Meškuičių miestelio, Šiaulių aps
kričio. ir giminaičio Jurgio Biručio. 
Noreikų kaimo, Meškuičių valsčiaus, I 
Šiaulių apsk. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žinot kur jie randasi, malonė-1 
kitę pranešti. (26)

MISS VARONIKA URMANITĖ 
Box 13, Weston, Ont. Canada.

MARIJA DOMINIKAITIENĖ pajieš
kau .Jono Laukio iš Mauzų ir kitus 
važvstamus. Aš prašau pranešti man, 
kurie žinote ką nors. apie mano vyro 
Antano Domininkaičio mirtį. Jis dir
bo prie geležinkelio Radcfiff, Alberta,
E-madoje. Malonėkite pranešti šiuo 
adresu. (28)

MARIJA DOMINIKAITIENĖ
Avenida Paes de Barros 11 

Sao Paulo, Brazil.

Pajieškau Onos Razanauskienės— 
Rumanauskiutė, Panemunės parapi
jos, Piesčių kaimo, yra svarbus laiš
kas iš Lietuvos nuo sesers Teofilios 
Ruzgienės. Prašau atsišaukti arba 
kas žino malonės pranešti.

J. MACHUTA 
645 Monroe St. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Kazimiero Lau
ciaus, seniau gyveno Waterbury, 
Conn. Prašau atsišaukti arba kurie 
žino kur jis randasi, meldžiu prane
šti.

A. ŠILAIKIS
P. O. Box 51, Lewiston, Me.

• AGRONOMAS
PETER J. KUŠAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
(2SU»adresu:

«M B. 71h S*

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tutintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai
(Kind Žiūkai)

FRANK-
FURČIA1

VEAL-
LOAF

EsseM
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. 2Brad)eySt

LAVVRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896
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polemika ir Kritika. Humoristika
KNYGOS GAUNAMOS "KELEIVIO”

KNYGYNE. >• ii i ■?

“°Vi?nOS»Hn ‘f Ž»otM. Labai įdomi ir pamo-

TORONTO, ONT. jsišaukimo, kuri sufabrikavo! Del primetimo man. buk
. , i_ • bendras S.D.A.L.D.L.D.S.A. aš bėgės po suspendavimuiAtodorma. proyokatonam. j; B ch(,r() štab „, kun G (ai
“ S“’ “itaU U dr'J°* i Mikeli3ni« uarašė su m, "

Provokatorių oi*ganas 
“Laisvė”, 136 ir 137 Nr. su 
redakcijos prierašu mėgina 
savo užpelnytą provokatori-_

“Vergija sutraukyta, bet

į Mikelionis parašė su maši- pareikšti sekančiai: Jeigu
.nėle -ir išplatino lietuviu 
tarpe. Kadangi to atsišauki
mo turinys ilgokas, tai aš pa
duosiu tik pačias propogan- 
lavimo vietas, štai:

šką vardą primesti man. De
ja tik, kad neturi mažiausio 
faktelio, bet komunistinė 
taktika faktų nereikalauja, 
užtenka jiems ir tuščių pra
simanymų.

Pirmiausia aš noriu tani 
žodį dėl S. D. draugijos 
praeities, turint omenyje

galutinas darbininkų iš po 
j kapitalistinio alginio junge 
| pasiliuosavimas dar nelai
mėtas. Dar darbininkai iš
skyrus Sovietų sąjungą ii 

Į dali Chinijos, tebekenčia di
deli vargą, skriaudas ir pa- 

I niekinimą.”
Deja, paskutiniai žodžia

Jasaičio pareikštus žodžius Į reikia suprasti atvirkščiai, 
laike minėjimo 20-ties metų Kam teko ragauti komuni- 
jubilėjaus. Nors labai nevy-1 -tinės tvarkos Rusijoj ar ki

ur, tas, be abejonės, pa
sakys, kad taip nėra, kaip 
Ha sakoma. Toliau prispau 
džiama ir komunistinė ant- 
spauda ant S. D. dr-jos se
kamais žodžiais:

“Kad atsakyti priešams 
reikia visiems organizuotis Į 
tokias organizacijas, kurio 
neužsiima darbininkų išda
vinėjimu. Visi rašykitės Į A. 
L.D.L.D., L.D.S.A., Sūnų ir 
Dukterų dr-ją ir Bangos 
chorą. Tai darbininkų orga
nizacijos (bet kodėl ne ko
munistų? — Aut.). Remkit

ji* ; • • < iias, nes jos laikosi su darbi-kių diktatorių ir fanatizmo. IJ,
Tąfei, Ši-D. S. dr-ja auipa- 
laidavusi nuo rymiško fana-l
tizmo, laipsniškai pradėjo Taigi, pacituoti žodžiai 
bristi i naujoviškesni, betlprirodo komunistinę propa- 
tos pačios vertės—Maskvos gandą, vienok “Laisvėje” 
fanatizmą, čia kyla klausi- I (137 Nr.) mūsiškiai provo- 
mas, kodėl buvo brendama įlkatoriai kryžiavojasi.kad jie 
antrąjį fanatizmą? Atsaky- Į to nedaro. Apie mane “Lais- 
mas gali būt vienas. Stoka J vėje” prirašytų eibės negir- 
rimtesnių žmonių, kurie ne-Į dėtų ir nematytų prasima- 
butų apsikrėtę fanatizmu iijnymų, bet nei mažiausio 
kurie galėtų atsistoti dr-jos I faktelio nepaduoda, iš kurio

kušiai jis atpasakojo dr-jos 
istoriją, bet galima buvo su
prasti, kad minimą dr-ją 
tuomet valdė kitos rųšies fa
natikai, kurie versdavo na
rius eiti išpažinties ir tam 
panašias apeigas atlikinėti. 
Ir tai pačiai fanatikų klikai 
priklausė ir karštai ją rėmė 
dabartinis dr-jos pirminin
kas Morkys.Kiek laiko dr-ją 
valdė Rvmo fanatikai, nebu- 
vo pasakyta. Bet fanatiz
mas, koks jis nebūtų. Ryme 
ar Maskvos, liaudžiai gero
vės neneša, todėl ji ir sten
giasi atsipalaidoti nuo viso-

vadovybėje.
Antras klausimas, ar dau

guma narių yra apkrėsti Ma
skvos fanatizmu? Turiu at
sakyti, kad tik mažuma, nes 
Morkys laike minėjimo 20 
metų sukaktuvių, pranešė, 
buk pirmoji kuopa turinti 
260 narių, ir kitos trys kuo 
pos arti šimto, taigi viso la
bo draugija turi 350 narių, c 
visi užsikrėtusieji provoka
toriškomis bakterijomis su 
daro gal vieną nuošimti 
Todėl kyla dar trečias klau
simas, kokiu budu jie už-
¥iešpaUvo S. D. Dr-joje vi- j 4 neteisžtai su. 
sas valdybos vietas? Atsa-p_kvmas rali būt sekamas: 11 guotas. Gal patars.t a-

matytųsi tie mano, kaip jie 
rašo, “juodi, provokatoriš- 
ki darbai”. Todėl aš visai 
nerandu reikalo leistis Į po
lemiką dėl tų visų priekaiš
tų, kuriems ir jų akliausi 
pasekėjai netiki, tik noriu 
pabrėžti vieną faktą, kurio 
itužę provokatoriai taip bi
josi, tai dėl sielojimosi, kam 
aš kreipiausi pas advokatą 
dėl užvedimo bylos už ne
teisėtą smurto keliu suspen
davimą mano teisių dr-jos 
•eikaluose. Taigi pagalvokit 
ir atsakykit man, kur gi ki
tur aš galėčiau kreiptis, jei-į

kymas gali būt sekamas: 1) 
perdidelis narių neakylumas.! 
politinėj sryty: 2) per retas: 
rimtesnių narių lankymasis i 
susirinkimus, nes komunis
tai nepraleidžia nei viencl 
susirinkimo; jie turi save,

peliuoti pas jūsų tiesiogini 
provokatorių viršininką A. 
3imbą, “Laisvės” redakto
rių? Pagaliau, jei jus taip 
tikri, kad mano suspendavi
mas pravestas teisėtai, pasi
remiant dr-jos konstitucijatikslą S. D. dr-ją padaryti , -. - . . Tai

paklusnia ir duosnia komJ^1 Ro JUTn‘ taip °1J0tL ’ lai
partijai tarnaite, nes jos iž-.| 
de yra suvirs $4000, ir 3), 
perdidelis nuolaidumas tų 
narių, kurie nėra komunis-1 
tais ir nesupranta, kad yra]

bus man pačiam bereikalin
gas išlaidų padarymas, ku
rių jums nereikės apmokėti, 
o jus tuomi galėsite pasi
džiaugti. Kas link nuolati
nio kartojimo “Laisvėje”.daroma žala dr-iai Bot iip I «.<mwjh.iu

vieton pareikšt protestą nu kad reikahn£a mane Pasa‘ vieton pareikšt protestą, nu JĮinti ~ g D d - t j u 
moja ranką i visa dr-ją ir i j • • v -•savo sumokėtus ninious išdman Jau ?enai buvo zinoma- savo sumoKetus pinigus, 1S-I - A P.aurn ir Kovė-
eidami iš draugijos, o komu-L - ‘ j . , ,

• M™ n^rta. kad reikia kaip 
t<« pagrindines pnezastys.1 atgikratvti t0 «nenau! 
de kūnų komunistų P«.vo-Lž,io« F kuris pl.ieSina?i
^‘kad net VK -naudo^ui dr-

, rji°s saviems tikslams. TamvioJd P° v i% Ajtik ’r kiškas buvo sufab-
viesai ofisuojasi, kad S. D. . bet nuėio niekaisdr-ja laikosi po vadovybe v^biiori kadVu4 
knmnnirtii intomarionalo 1 -ieDluosb Kafl Jus neiV>K- Komunisių internacionalo. hėt to absurdo anksčiau.Juk 
z Kad gerb. skaitytojai ne-1 jūsų supratimu, tai visai tei- 
manytų, jog čia mano prasi-1 ?ėtai butų padaryta, nes rei- 
manymas, aš patieksiu irlkėjo tik vienam pasiūlyti, o 
patį faktą, iš kurio maty-| parėmė jų daugumą sudary- 
sit ar minimos dr-jos štabas | ti butų atsiradę, nes turite 
ištikrųjų jokios komunisti- Į gerus balsų skaitytojus, ku- 
nės propogandos nevaro, Į rie sulig reikalingumo pris- 
kaip kad jis tvirtina, štai iš-1 kaito visuomet. Taigi būt 
trauka iš provokatoriško at-Įbuvę “bent komunistiškai.”

visi liieraturkos provokato- 
iai tik tiek bendrautų su 

kun. Garmum kiek aš su juo 
bendrauju, tai jis neturėtų 
progos gauti tokių riebių au
kų, kaip kad dabar jis gavo 
š komunsituojančio F. Jan
kaus—$8 ir iš kitų smulkes
nes sumas “bažnyčios rei
kalams.”

Prie progos aš noriu supa
žindinti gerb. skaitytojus su 
:ais Toronto prašmatniai
siais komunizmo sekėjais. 
Daugumoje tai be jokio pra- 
dlavinimo ir dar visai nese
kai buvę karšti katalikai.Jų 
vadai visokių partijų perė- 
’unai, daugelis tarnavę Lie
tuvoje prie krikščionių de- 
nokratų žvalgyboje, nema
tąs skaičius vyrų, kurie Lie
tuvoje palikę savo žmonas 
su mažais vaikais, o čia jie 
važinėjasi su kitomis, arba, 
irogai pasitaikius, ardo kitų 
šeimynini gyvenimą. Jų mė
giamiausias užsiėmimas, tai 
sėdėti susmirdusiam pulrui- 
my ir provokuoti darbinin
kus, kurie nepritaria jų tak
tikai. Taigi turint omenyje, 
kas tie komunizmo sekėjai, 
visai netenka stebėtis, kad 
jie taip nešvariai užpildo 
savo provokatoriškos “Lais
vės” špaltas.

Minimi provokatoriai vi
sa gerkle rėkia, kad darbi
ninkai turi organizuotis j 
koringas organizacijas. 
Taip, to niekas neginčija. 
Bet kokio pobūdžio tos or
ganizacijos turi būti,— to 
komunistų galvos visai ne
pasako ; jie tik nori apvaini
kuoti visokias organizaci
jas komunistų maurais ir jas 
engti taip, kaip engia voras 
musę Įsitraukęs i savo tink
lą. Dabartiniame laikotar
py mes turime didesnę pusę 
darbininkų, kurie politika 
visai nesiorientuoja. Didžiu
ma jų pakliūva Į kraštutines 
partijas, o ten būna savotiš
kai auklėjami.

Toronto lietuviai turėti, 
rimčiau pagalvoti, prie ko
kio absurdo komunistai pri
vedė didžiausią lietuvių pa
šaipūnę organizaciją. Ar ne
laikąs bus visiems suprasti, 
kad dabartinė S. D. dr-jos 
valdyba varo pragaištingą 
dr-jai darbą. Ji kuopas sau- 
vališkai padarė beteisė
mis. nepasitiki nei to 10 
nuošimčio jų pačių sumokė
tų pinigų, aiškindami buk 
jie taip daro pasiremdami 
konstitucijos priedu. Bet tai 
yra durnų pūtimas nariams Į 
akis. Spenduoja narius, ku
riuos nužiūri nepritariant 
komunistų politikai, nors 
laikas spendavimui dar ne
priėjęs, o jei kas pareiškia, 
kad neteisingai suspenduo
tas, tai tokius apšaukia 
šmeižikais ir pašalina visai 
iš dr-jos. Tokiai valdybai 
reikia kaltinamųjų suolas 
užimti, ne dr-jos vadovybę. 
Baigdamas savo pareiški
mą, noriu atkreipti S. D. dr- 
jos narių demesį, kad na
riai, kuriems rupi dr-jos ge
rovė, nepraleistų nei vieno 
susirinkimo, nes kitaip pro
vokatoriai pavers ją Į ko
munizmo sąšlavyną.

A. Frenzelis.

*

*
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MYLĖK, LIETUVI.

(Pagal Maironį)
•

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę. 
tame Smetona fašizmą lemia, 
tur savas šnapsas Nemunu teka 
r valdininkai rusiškai šneka.

Mylėk, lietuvi, žemės reformą, 
caro cenzūros valdymo formą,. 
Mylėk galionus, brangink 

pentiną.
ir tuoj storokis turėti “ciną.”
Caru gadynė priėjo krachą, 
mes į valdovus rinkom Urachą. 
Šukelėm miestus, šukelėm 

kaimus,
Pavergėm liaudį, išvaikėm 

seimus.
Žinok, lietuvi, kam duodi balsą, 
jei ne už mane,—galvą 

praskelsiu. 
žmonės kalbėjo, kėdės 

braškėjo,
O iš to viso smurtas išėjo.
Mylėk tą musų žemę nabagę. 
Mylėk Petrulį. nors jis ir vagia. 
Mylėk bekonus ir sacharinu. 
Nors tas ir vardą kai kam 

gadina.

Mylėk, lietuvi, ką iškovojai, 
dar ir šiandieną esam pavojui.

NEMUNO REGULIAVI
MO DARBAI.

Pradėti Nemuno vagos 
tvarkymo darbai žemiau 
Kauno, Skersai upės, iš 
krantų, statomi hidrotech- 
niški įtvarai—bunos. Iki šiol 
pastatyta 28 bunos. Šiemet 
dar tikę bus pastatyta naujų 
bunų.

*

j Oi. nesėdėsim sudėję rankų, 
įneš smetoniniai Varšuvon 
| slenka.

Mylėk, lietuvi, didvyrių šalį, 
kur tik fašistai gyvuoti gali. 
Mylėki biedną savo tėvynę, 
Mokėk padurkus ir mauk 

degtine.

M; lėk ir tokius, ką taukus
skutą,

o žemės ukiui rodo bankrutą. 
Mylėk jų biznį, bylas ir cypę, 
fašizmo dantys dar neatšipę.
Mylėk granatas, pirokseliną, 
mylėk ir baisią peklos mašiną, 
mylėk, lietuvį, vargšą žmogelį, 
kuris net duonos ištekt negali.
Mylėk, lietuvi, didvyrių žemę, 
kur tik fašistai puikiai gyvena, 
kurią tik vakar tu iškovojai, 
bet ir šiandieną dar ji pavojuj.

J. Padauža.

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Savadžiotojas. Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Dt-n. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moierys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils Dalyvauja 2 vyrai ir
- moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstatų nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61............. 25c.
švento 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.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

šv. Jonuį galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaitytu 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, liumoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.  ........ 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ...........................................  • • 25c.

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

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

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

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

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

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

katalikas ir laisvamanis privalo ja 
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 Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— laibai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijęs šių kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina.......................... .. ... $1-00
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau 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
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? 

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
Nojus galėjo surinkti j kelias die-j nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
iŠ visų veislių gyvūnus, kurie gyve-į be valgio žmogus silpsta? Ir delko

DR.MARGERI3
Gydytoja* ir Chirurgas

10—2;
Sekmadieniais: 10—12. 

3421 So. Halsted Street
CHICAGCLILL.

T«L Boulevard 8483

SESUO VYRIŠKU VARDU, 
šeimininkė: Agnieška, kas

ten pas tave miegamam kamba
ry pereitą naktį šnekėjo?

Tarnaitė: Tai buvo mano se
suo.

šeimininkė: O kaip jos var
das?

Tarnaitė: Jonas.

RESTORANE.
Tarnas: Gal tamsta malonė

tumėt atsilyginti? Mes jau už
darom restoraną.

Svečias: Už ką atsilyginti? 
Juk jus da nedavėt man valgyt

Tarnas: Tokiam atsitikime 
tamsta užmokėk tiktai už vietą 
S2.50.

<7 IRSUJE atvaizduojami du vėliausios mados maudymosi kostiumai, 
’ kurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas

duoda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šių vasarų
Madų ekspertai sako. kad 1032 metais maudymosi kostiumai padaryti 

ne tik grožitii, bet ir patogumui. Vienas Xew Yorko madistas sako: 
“Moderniškoji moteris nori plaukini; kada ji eina j pajūrį, o juk ji negali 
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932 
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja 
.nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais metais labai popuiia- 
riški. kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvejų 
bus ryškių spalvų kombinacijos.*

Ir. žinoma, besinaudojart saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiai*, 
vyrai ir moterys pasiims Lneky Strike cigaretų ir užsitrauks spragintų 
dūmų. kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų maudymosi 
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus 
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesų 
įimant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų, 
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo 
nuomones savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckieš mažiau 
erzina gerklę negu kiti eigaretai.

Lygiai kaip yru didelis skirtumas tarp 1932 metų maudymosi 
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
atgal, taip yra ir didelis skirtumas tarp I.ucky Strike, tikrai moderniško 
cigareto, ir cigaretų padarytų senovišku būdu.

nas „
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų 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 jokia 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.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa-
piovė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vynis, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs. dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. 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 sveikatų, 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. 
Apdaryta .......... .. ..................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais 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. Jų 
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 Augnst

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

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

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

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

staus laikų. Parašė Levv VVaKace. 
472 pusi. ... .................................$2.00
Lytiškos I j gos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina............................... ................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

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

23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
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 dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50 *
Lytiško* Ligos ir kaip aao jų apsisau

goti. Parašė D-raa F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 28c.

r. — Isteriška apysaka Ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pnsL.......................$2.04
Amžinos Dsinoa. šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose. 
PueL 32........................................... 18c.
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 05 pssL.............................. Ils.

SVEIKATA
TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės 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 puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadmay So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

itVYRAI, UŽMI ŠKI M POLICININKĄ”
Kiekvienas policininkas yra įstatymų? O vis dėlto kur tik 

pavojingas, ypač kaip jis Įkiši nosį, tuoj policininkas 
girtas. kap už sprando.

Policininkas tai toks dai- TaiP jie sprendė policijos
ktas, su kuriuo labai pavo- reikalingumo problemą, kol 
jinga ginčytis. Tuo labiau, seimininkas uždarė traktie- 
jei esi giltas ir eina tarnybos
pareigas. Bet vis dėlto atsi- Kai išėjo gatvėn, buvo 
randa drąsuolių, kurie ir ŠĮ, tamsu. Vienas nešėsi kastu- 
rodcs, nepaliečiamą žmogų v$> antras kirvį, o trečias 
užpuola. Nuostabiausia, kad I šautuvą. Gatvė buvo siaura,

[VIS, SO. BOSTON

MILŽINIŠKAS VIEŠKELIO TILTAS ANT ROGUE UPĖS.

Nepersenai užbaigtas tiltas, kuris sujungia Ruoš?'eit vieškeli tarpe Uedderfcurn ir Gold Beach pietinėje 
daly Oregon valstijos.

2YDŲ POGROMO BYLA.

todėl ėjo pačiu viduriu. Ir 
uždainavo.

Nuo jų balso suskambėjo 
visas miestelis.

—Ko čia triukšmaujat!— 
taiga užgirdo jie aštrų bal

są, o smarki elektros lempu
tės šviesa nušvietė jų vei
dus.

Tai buvo policininkas, 
kurio reikalingumą jie visą 
vakarą sprendė.

Vyrai, užmuškim poli-

tie drąsuoliai gyvena ne 
Kaune, ar Klaipėdoje, bet 
mažam provincijos miestely,
Pakruojuj.

Štai vieną šeštadienio va
karą, penki Pakruojaus mie
stelio gyventojai nutarė pa
silinksminti. Užėjo Į “trak
tierių” ir pradėjo reformuot 
lietuvišką snapsą. Kai šei
mininkas atkimšo penktą lit
rą valstybinės,' o ant stalo 
gulėjo apie dvidešimts silkių 
uodegų, jie pradėjo kalbėti I cininką—sušuko vienas. Ir 
apie policiją. Į visi puolė tvarkos dabotoją.

—Žinot, vyrai, —pradė>|y>en^ kuv«B,_aBtoras tostį 
vienas, — man rodos, kad

Si ^ctSi^'Į Pasvalio ^ro^Šaliinis Gydo Ilgas.
Prieš kurį laiką Jadvyga, šiame Lietuves šiaurės 

Kochanauskaitė už komuni- krašte jau nuo senų laikų y-
stini veikimą Šiaulių apyg. 
teismo buvo nubausta 4 me
tus sunk. darbo kalėjimo, 
bet bausmė dovanota.

van-
'dens analizas buvo padary- 

Pemai ji pametė savo į tas Rygos profesoriaus Tom- 
vaiką. Buvo iškelta byla, bo 1886 m.
nubausta, bet nuo bausmės 
lyginai atleista.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teisme prasidėjo 
byla dėl žydų pogromo Sla
badoje 1929 metais.

Kaltinamųjų suolan paso
dinta 17 jaunų vyrų. Tai vis 
patriotai, tautininkai, žval
gybininkai, provokatoriai,

į Tai vis tie ponaičiai, ką ki
tąsyk degutu tepdavo žydų 
iškabas ir langus. Degutas 
jiems atsibodo, todėl jie su
organizavo “raudoną die
ną”, kitaip sakant, žydų 
mušimo šventę.

Jie teisinasi, kad jie no
rėjo apmušti tiktai komunis
tus, todėl ir tą mušimo šven
tę pavadino “raudona die
na”. Kadangi komunistai 

ildomais rezervua-1 neturi ant kaktų parašyta,

tos policijos visiškai nerei
kia. Ji mums tik nuostolius 
daro. Pavyzdžiui, neseniai 
mano dėdė nuvažiavo Į 
Šiaulius. Nepatogu juk sau
sam namo grįžti, tuo labiau 
nuvažiavus kelesdešimts ki
lometrų, todėl jis, kaip pri
tinka geram krikščioniui, iš
gėrė litrą ir grižo atgal. Pro 
šalį ėjo žydas. Jo ilga juoda 
barzda baisiai nepatiko ma
no dėdei. “Nors vieną plau 
keli reikia pasiimti”— pa-

vu, trečias paleido šūvį iš 
montekristo. Bet policinin
kas greitai susigriebė, kad 
jeigu užpuola, reikia gintis.

paskui suriko “raudonas’ 
pradėjo mušti. Markus bu
vęs muštas, bet nė vieno ne
pažįsta iš kaltinamųjų.

Leiba Aronovskis. — Nu
rodė Į Brūzgą ir Gedvilą.Šie 
paprašė parodyti pasą. Aš 
pamačiau, kad vienas trau
kia lazdą ir vėliau pradėjo 
mušti. Bėga u,' atsisukau ir 
vėl gavau su lazda. Teisme 
jis nurodė lazdą su kuria 
buvęs muštas. Taip pat nu
rodė Ubartą, kuris jį mu
šęs.

Žalsbergas. —Manęs klau
sė vienas mušeikų ar aš ži
nąs kokia šiandie diena, at
sakiau, kad 1 d. šis suriko 
“raudonas” ir pradėjo mušt. 
Paprašė pasą ir vėl mušė. 
Tai, rodos, buvo Ubartas. 
Mušdamas liepė bėgt namo. 
Tris dienas išgulėjau.

Jatkunskis. — Iki 1 vai. 
girdėjau šaukiant pagelbos. 
Mačiau sukruvintą Zalsber- 
gą. Sutiko mane vienas vy
ras, paprašė dokumentų ir 
liepė bėgti namo.

Atsimenam, kuomet 1929 
metais Amerikos spaudoje 
pasirodė žinia apie šitą po
gromą, tai Lietuvos atstovy
bė Washingtone pasiskubi
no ją užginčyti, sakydama, 
kad tai esąs Lietuvos priešų 
prasimanymas.

O ištikrųjų tai nebuvo
Lietuvos priešų prasimany
mas, bet “tikrųjų” Lietuvos 
“patriotų” darbas.

’” ir

andens
Be to, Įtaisyti vamz-Jjog jie komunistai, tai šitie 

ra žymus ir gar.-us sieros sal- aižiai su kranais, ir pastaty-1 lietuviški chuliganai mušė 
tinis. __ :tos emaliuotos vonios. i žydus, nes tarp žydų esą

Pirmas šio šaltinio van-Į §io šajtinio vonios gydo daugiausia komunistų.
nuo ivairių reumatizmo for- Kad persitikrinus, ar nu- 
mų. paraližio, chroniškų I gurėtas asmuo tikrai yra 
gerklės, nosies, ir plaučių J žydas,
slogų, nuo gyslų ir plekšnės I parodyt pasportus. 
uždegimo, nugaros ir šon-Į Štai tų “patriotų’ vardai: 
kaulių skaudėjimo, nuo vi- V. Urbonavičius, Zubric 
duriu užkietėjimo ir visų J kas, Iz. Ubartas, P. Zikas, 
nervu ligų ir t.t. Į M. Ališauskas, Jon. Milišau-

Reikalaujantiems daromi L famoševičius, Jon. Ivo 
ma.-azai. ’ška, ign. pjrs^ p Brūzgas,

Vandenyje rasta tarpe 
vairių mineralinių vanden.-

Kochanauskaitė, nusista- dalių, ir didelis nuošimti
tė žūt būt patekti i kalėji 
mą: šių metų pradžioj Ma
rijampolėj ji pradžios mo
kyklos mokiniui Česniui 10 
metų amž., pažadėjo daug 
saldainių, kad jis bėgtų pa
sakyti policininkui esą ji

sieros.
Medicinos mokslo žinovų 

padalytais vėlesniais tyri
mais rasta ta pati sieros ir 
kitų mineralinių dalių pro
porcija.

Prieš pasaulini karą ligo-Taigi išsitraukė jis revol- UfL - 7 *?**““"> "rrt ir nrsruy, linnhfi i arJ PlatinanJj komunistinę lite- mų atvažiuodavo gydytuverĮ ir pradėjo liuobti Į ar-jraturą. Vaikas pranešė, Ko-
ciausią buvusį pilietį. Ta& chanauskaitė buvo suimta ir 
sužeistas tuoj susmuko. Kiti 
tai pamatę nusigando ir lei
dosi bėgti. O sužeistas jiems 
šaukia: “Nebėkit, zuikiai!”

Aiškus daiktas, šis Įvykis 
didžiausia sensacija mono
toniškam miestelio gyveni

iškelta byla. Bet nebuvo jo
kių Įrodymų nei iš kur ji tos 
literatūros gavo, nei kam 
davė. Ji sakės gavus iš ne
pažįstamo žmogaus ir plati
nus, bet kad platinus, tai 
kategoriškai tvirtino. Nežiū
rint jos prisipažinimo ka
riuomenės teismas ją ištei
sino, o vakare ir iš kalėjimo

me. Apie jį su pasigardžia- 
manė dėdė ir čiuptelėjo už J vimu kalba kelios parapijos, 
barzdos. Žydas pradėjo rėk-Į Dabar kvota tuo reikalu pra- 
ti. Staiga prišoko policinin-1 vesta ir iškeltos net dvi by-;buvo išvaryta, 
kas ir abu, vadinas, mane Į los: viena užpuolikams, kad j

S Į
Pasvalio vonias ne tik iš Lie
tuvos, bet ir iš kitų kraštų, 
nes ši versmė buvo žinoma 
visoje prieškarinėje Rusijo

je : nors tuomet vonios buvo 
daromos visai primityviškai, 
privatiniuose butuose, ir 
vanduo buvo šildomas kai
tintais akmenimis.

Rusų valdžios medicinos

Pasvalio Kurorto sezonas 
prasideda gegužės mėn. 15 
d. ir trauksis iki vėlaus ru-| 
dens. “Liet. Ukin.’

Vacį. Gedvilą, K. Plunta, J. 
Račkauskas, J. Balšaitis, V. 
Bučinskas, P. Girdzijaus
kas.

Pogromo organizatorium 
buvęs V. Urbonavičius. JisSUDEGĖ KLEBONIJA.

Salakas. Birželio 8 d. su- J didžiausis “patriotas”.

dėlę ir žydą, nusivedė Į nuo- girti būdami kėlė triukšmą RADO ŽMONIŲ KAULŲ 
vadą. Po poros mėnesių tai-1 nakties laiku, o kita polici- į 
kos teisėjas pasodino dėdęjninkui, kad girtas būdamas 
dviem savaitėm. Ir už ką? | peršovė žmogų.Ir uz
Stačiai už nieką! Jei ne po
licininkas — mano dėdė 

niekados nebūtų patekęs 
kalėjiman.

—Tu teisybę sakai, —Įsi
kišo antras, — aš pats savo 
kailiu tatai patyriau. An-

I VEDAMI NAUJI VIEŠKE
LIAI.

Rokiškis. Čia po visą apy
linkę tapo išmatuoti visi 
šunkeliai, kurie jau šiemet 
bus paversti Į vieškelius. Su 

dai, "nuvažiavau Į Kauną pa-1 sisiekimo tobulinimas geras 
siimti iš žemės banko pasko- Į dalykas, bet ar ištęsės tą vi
la. Tris dienas vaikščiojau I pakelti ūkininkai, nes ke- 
pagal visokius ponus, kolitų prižiūrėjimas ir jų pra-
ketvirtą dieną gavau du tūk
stančiu litų. Iš tokios sumos 
jei kokį šimtuką ir paliksiu 
Kaune, pamaniau, tai nuo te 
niekas nenumirs. Netoli sto
ties užėjau i vieną restora
ną ir pradėjau užkandžiau
ti. Vienam labai nuobodu. O 
prie kito staliuko sėdi tokia 
juodaakė ir taip smailiai į 
mane žiuri. Dėl drąsos išme

IR BOMBŲ.
Šiauliuose, Višinskio gat

vėj, kasant vietą pamatams, 
ant kurių d-ras Fridbergas 
statys privatinę ligoninę, tri
jų metrų gilumoj rasta daug 
žmonių kaulų. Spėjama, 
kad toj vietoj kadaise gal 
kapinynas buvęs, o gal tai 
kaulai užkastų pasaulinio 
karo aukų.

Kitoj vietoj, Kražių gat
vėj, taip pat kasant vietą 
trobesio pamatams, išrausta 
iš žemės trvs rankinės bomvedimas gula ant ūkininko 

pečių. Didieji vieškeliai
bps ten nuo pasaulinio karopo apsodinti šermukšniais, 

obelaitėmis, slyvomis ir vyš- 
, niomis. laiku užsilikusids.

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

- Mes turime didelį perviršį, todėl per 
trumpą laiką daug n u Meri y parduo
dam po 35c vieną.

Taipgi parduodame Radios. Pianą
čiau porą kleboniškų ir pa-1 kas dar turi 20 tukst. maišų į SS^ent^ISfentam’ 
siūliau tai juodaakei, atsisė-1 cukraus, kuriuos mano iki •»«««“». 
sti su manim. Sutiko. Aš bul naujo cukraus lengvai par- 
vau toks laimingas, kad ir įduoti.
nepastebėjau, kaip prie mu
sų staliuko prisėdo dar vie-1 ** 
na blondinė ir pora vyrukų.
Vienas iš tų vyrukų taip 
smarkiai pradėjo merkt ma
no juodaakei, kad. net ma 
ne pyktis paėmė.

—Kokių velnių, — suri
kau,—jus čia susėdot! Ar 
nėra vietos? Stačiai kaip 
kiaulės.

CUKRŲ BAIGIA IŠPAR
DUOTI.

Marijampolės cukraus 
I fabrikas jau pardavė 45 
tukst. maišu cukraus. Fabri-

Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus"

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

JONAS B. AMBROZAIT1S
560 Grand St.. Brooblyau N. Y.

P-as M. Markulis, New York, N. Y. 
įrašo ir sako: “Prieš pradesiant imti 
Nusra-Tone aš buvau liesas ir silpnas 
Dabar aš esu stiprus ir sveikas. Nu- 
ara-Tone yra vienatiniai vaistai, kurie 
man pagelbėjo. Aš išgėriau dvi bon- 
kas. Dabar aš turiu gerą apetitą ir 

J gerai miegu naktimis. Aš džiaugiuos
__Gi vionas knin 5nk<? ant lkad Pakaičiau apie Nuga-Tone laikUI Vienas Kaip SOKS anilra-.juosp Kjekvienas turėtą jį imti? 

manęs: Mes kiaulės? Ko- Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą į
kie mes tau kiaulės’ Tu nats Iatsteigimo sveikatos ir stiprumo silp- Kie meh LdU Kiaujes.. 1U pat. liguistiems žmonėms. Jis su
ėsi kiaulė, kad SU intellgen-1 teikia naują spėką ir jėgą orga-
tais nemoki elgtis.” ' Jnama ir. pada,ro* - i • • i_ • i L,r atgaivinantp Nuga-Tone yra par-—As kaip griebiau alaus I davinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
bonką, kaip pradėjau tuos I neturi. ~ r I užsakyti iš savo urmininko. Jokie ki-
intCll^OntUS vanoti, not res-1 ti vaistai negali užimti vietos Nuga- 
torano sienos drebėjo. ži-ITone
noma, visi pradėjo rėkti. Pa 
šaukė policiją. Ir ką, jus ma
not, policija apkaltino? Gi 
mane. 25 litus taip ir užmo- j 
kėjau.

—Ištikrųjų,—pridėjo tre
čias.— Sakysim, čia, Pak
ruojuj, kuriam velniui ta 
policija? Ar mes negražiai 
gyvenam? Ar nesilaikom Į-

Liet. Laivakorčių A. S. Am.
— Rengia —

Ekskursija į Lietuvą
AM

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re M ar gėrio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
. 3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

M. L. “Gripsholm”
LIEPOS 30 D., 1932 
Laivakortės į Klaipėdą:

Ten Ten ir atgal 
Trečia Klase $$4.50 $1Il.<Hi
Naudokis musų ankstyvesniais ir 

vėlesniais laivų išplaukimais:
S. S. Drotlningholm. Liepos 16 
M. L. Gripsholm, Liepos 30
M. L. Kungsholm. Rugpiučio 15 
S. S. Drottningholm, Rugp. 25 
M. U Gripsholm, Rugsėjo J
M. L. Kungsholm* Rugsėjo 15
Platesnių informacijų kreipkitės 
pas vietinį laivakorčių agentą 

arba į:
Swedish American Line

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

degė du klebonijos namai. I Žydų mušimas Įvyko 2 
Ugniai staiga išsiplėtus, su- rugpiučio naktį. Buvo su
degė nemažai daiktų, ir kai mušta keliasdešimts žydų. 
kurie gyverftojai vos spėjo Liudininkų šitai bylai pa- 

: išsigelbėti šokdami iš antro šaukta 47. Beveik visi jie su- 
ukšto pro langą. Nuostoliai mušti žydai. Štai ką jie pa- 

personalas daug dėmesio dideli. Vienas šokdamas iš sakoja:
kreipė Į šią sieros versmę ir antro aukšto išsinarino ran- Pikelčikas. — Stovėjau 
labai palankiai žiūrėdavo Į ką. Apie degančius namus prie tilto. Du civiliai apsi
buvusios Rusijos žemlapio buvo nemažai namų šiaudi- rengę asmenys paprašė ma- 
mažą tašką — Posvol. niais stogais, bet ramus oras nęs paso ir liepė eiti namo.

Pasaulinis karas ir vokie- davė galimybę subėgusiems Po 15 min. sutikau draugą, 
čių okupacija šį gydymosi ugniagesiams ir žmonėms j kuris buvo kruvinas, 
darbą bavtr sntntkdę. bet gaisrą suvaldyti. Mincas Moizė. — Sulaikė
nuo 1922 m. jis vėl buvo at- Šitas laimingai užsibai- trys vyrai su lazdomis, pa
naujintas. 1923 m. pastaty- gęs gaisras dar sykį Įrodė prašė paso ir padarė pas 
tas specialus vonių namas, netinkamumą vietinių ug-|mane kratą, rado “L. A.” 
su atskirais kambariais ir niagesių Įrankių.

NUGRIOVĖ BAUDŽIA
VOS LAIKŲ SAN

DELI.
Šiomis dienomis Sedos 

valsčiaus savivaldybė nu
griovė medinį sandėlį arba 
magaziną, kuris buvo pasta
tytas dar baudžiavos lai
kais grudų atsargai nuo ba
do supilti. Sandėlis vis pri
mindavo, kaip musų senu
kai kentėjo baudžiavos lai
kais. Pažymėtina, kad san
dėlis statytas neatmenamais 
laikais, bet rąstai išlikę svei
ki iki šiai dienai.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvieną^' kultūringas žmogus 
tik tuo.atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą toki Įvairu ir toki 
gausų šių dienų mokslini bei kul-

gelis kitų.
“Kultūra” nuo 1931 mėtų

tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-

turini progresą pilnai galima tik į kas—J. Radžvilas, J. Šimkus 
turint atatinkamą vadovą, ku-1 pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską!Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- į moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų: apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už ji kovoda-Į Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir jį ugdydamas. Į jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai Į geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną toki tobulą in-i jo. kaip “Kultūra.” 
formatorių apie visus mokslo ir, “Kultūra” savo išvaizda ir su- 
literaturos naujuosius laimėj i-, tvarkymu yra visai moderniška 
mus, apie visas žmonijos pro- ;r prilygsta geriausiems tos rų- 
greso pastangas ir užkariavi-, ;-.jes užsįenio žurnalams. “Rui
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuviu žurnalas “KUL-

tura” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 

TURĄ.” “Kultūra.” yra popu-; su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
liarus mokslo, visuomenės ir Ii- i į0 žodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesi 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros" 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo popuiiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul-

Amerik iečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 

pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas
turą” vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur- rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso- Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania

ALENDORIUS
uKELEIVIO"

1932 METAMS
Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 

Eilių, Juokų ir Paveikslų.

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

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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KELEIVIS. SO. BOSTONAitunta* Puslapi*

Važiavo 75 mylia* j valandą 
pavogtu karu.

Pereitos subatos naktį 3 
vaikėzai pavogė Maldene 
automobilį. Panedėlio ryte 
tie 3 vaikėzai Old Colonj 
bulvaru, Dorchestery, važia
vo suvirs 70 mylių į valandą 
South Bostono pusėn. Po- 
licmanas Griffir, kuris pa 
traliavo kelią signalavt 
jiems sustoti, bet jie vietor 
sustoti da smarkiau paleidc 
karą. Tečiaus prie Dorches
ter streeto policmana'š juos 
prisivijo ir norėjo užbėgt' 
jiems į priešakį. Vaikėzą 
staigiai pasuko autcmobiliv 
ant policmano ir be biskio j; 
nepervažiavo. Tuo pačiu lai
ku nusisuko į Dorehestei 
gatvę ir leidosi apie 75 my
lias greitumo. Policmanas 
šovė vieną šūvį po kitam 
bet nepataikė. Iš Dorcheste 
rio gatvės jie išlėkė atgal į 
bulvarą netoli L gatvės. Bet 
čionai greit besisukinėjant 
pametė kontrolę, perlėkė 
per šalygatvį ii- visu smar
kumu rėžė i namo piazus. 
Du vaikėzai akies mirksny 
iššoko iš automobiliaus ir 
peršokę per tvorą paspruko 
trečią, kuris valdė karą, po- 
licmanas pačiupo. Suareš
tuoto vaikezo vardas Al- 
phonse Balante. 17 metų 
amžiaus, gyvena ant Silver 
gatvės, So. Bostone.

Žudėsi nusigandęs 
gengsterių.

Girtos žąsy* išdavė 
butlegerius.

Rowley miestely prohibi
cijos agentai pastebėjo kel
tai besivartaliojančias žą- 

Jie pasekė tas žąsis ir
! surado pas jų savininką, 
John Stysen’o namuose bra
vorą. žąsys pasigėrusios nuo 
Ernestos kieman salyklos. 
Savininkas areštuotas ir pa
dėtas po $250 kaucija. Ten 
pat skersai gatvės agentai 
užėjo kitą bravorą, kuris da
rė 2000 galionų degtinės. 
Areštuoti du butlegeriai, žy
deliai. Harry ir Isaac Katz, 
abu iš Chelsea. Jie laikomi 

iki teis
mo. Čionai buvo rasta 150

South Bostone ant East 
Eighth streeto policija atra- 
lo kraujuose paplukusį F.
Triffin’ą, kuris skustuvu 
oersipiovė gerklę, norėda
mas tuomi išvengti savo sėb- 
•ų gengsterių keršto. Gengs- 
teriai jį buvo padėję, taip 
-akant, ‘‘on the spot”, t. y. 
ušaudvmui. i • •

Policija sako, kad Grif- P° kaucijos
fin’as yra turėjęs ką nors 
'bendra su nužudymu geng 
-terių vado Frank Gustin’o 
r Bernard’o Dodo (Wal- 
hų) pereitą gruodžio mė- 
lesi. Tai vis

galionų jau gatavo munšai- 
no.

Ne\vtono policija aristo-
butletreriai į,ratiios apgyventame Oak 
, - ftiil kvartale užtiko mun-;une munsa.no bizni darę galionu.1

įprybotose tentonjose. o uz d f
oerzengimą nustatytų rvbu (b ______
vieni kitus galabina. Poli-! 
cija savo akimis matė. kaip
mt Wash ington streeto.

GERA NAUJIENA!
Tikras pinigų sutaupymat

Bostone, ivvko susišaudv- | tiems, kurie naudoja valgo 
mas iš automobiliu tarpe™1* produktus įsEconomy
kerštaujančiu gengsterių. »6™>cery Stores. Mėsos, dar
Tas buvo birželio 2 d. Tuo-!??v«s..ir..v,s?Ja._va^o“I„^ 
met vienas butlegerių auto-
mobilius atsimušė į troką ir 
buvo areštuotas tūlas Ti- 
mothy Coffey. kurį tečiau 
policija paleido be baus
mės. Manoma, kad jau tuo
met buvo bandoma Grif finą 
nudėti. Jis dabar ligoninėje 
ant “danger Kst’o”.

Pieno potvinis Chelsuose.
Susikūlus pieno trokui su 

automobilium Chelsea mie
stely tapo išlieta keliolika 
šimtų kvortų pieno ant gat
vės. Kadangi tuo laiku buvo 
lietus, tai vanduo susimaišė 
su pienu gatvėje ir atrodė 
kaip koks pieno potvinis. 
Šoferis laiku paspėjo iššok
ti iš troko ir tuomi išvengė 
susižeidimo, o automobilius 
atsimušęs Į troką visiškai iš- 
tyžo.

Motina gaus $3500 už 
savo sūnų, kurį nušovė 

policmanas.
Bostono miesto taryba 

nutarė užmokėti $3500 mo-

Specialiai nupiginta aplink 
kelionė į Nantasket ateinan- 

čioj subatoj, nedėlioj ir 
panedėly.

Kadangi publika reika
lauja, tai ir vėl Nantasket 
Steamboat Co. nupiginti 
kainą į puikiuosius Nantas
ket Byčius. Ateinančioj su
batoj, nedėlioj ir panedėly 
į Nantasket ir atgal, vež už 
50c. suaugusiems ir 25c. vai
kams.

Be to, Paragon Parke ga
lima aplankyt visas pasilin
ksminimo vietas už 50c. kas 
tikrenybėje yra pusė kai
nos. O Paragon Parkas yra 
gerai žinomas pajūrio pasi
linksminimas. Per visą va 
saros sezoną 14 smarkių mu

ktai musų storuose visados 
yra pirmos įųšies ir šviežus 
Pristatome į namus pareiki 
Javus bile laiku, reikale ga
lite užsakymus paduoti ir 
per telefoną. Dorchesterif 
lietuviai klauskite D. Olsei 
kos (Olsen), aš atvešiu ‘ 
bile kurią Dorchesterio dalį 

Economy štorai yra šva 
nausi, kainos nesulygina 
mai žemos ir prielankus pa 
tarnavimas. Prašome persi
tikrinti visus. Adresas:
559 Talbot avė., Dorchester

Tel. Geneva 8414

Koncertėlis.
Liepos 3 d., ateinantį ne

dėldienį. 3-čią vai. po pietų, 
p-lės Valentinos' Paltanavi- 
čaitės studijoje, 912 East 
Broadway. So. Bostone. į- 
vyks jos mokiniu koncerte- 
lis.

Mokinės rimtai prie to 
ruošiasi. Programe dalyvaus 
p-lės Elena Cassins, Adele 
Povilaitis. Mary Likas, E te
norą Lekys, Lillian Burba. 
Skambins solo ir duetus. 
Irena Paltanavičaitė pagriež 
ant smuiko ir tuomi koncer
tėlį padarys įvairesniu.

Kas įdomauja pasiklau
syt yra nuoširdingai kvie
čiami atsilankyt. Įžangos 
nebus.

V. Paltanavičaitė, 
Muzikos mokytoja.

Kiekvieną antradieni iš 
radio stoties W. H. D. H. ly
giai nuo 10 vai. ryte, Vai. 
Paltanavičaitė per 15 minu-, 
tų skambina piano solo. Pa- [ 
siklausykite ir pasiuskit mi
nėtai stočiai savo įspūdžius.

Rep.

Parduos 2800 nuosavybių už 
nemokėjimą taksų.

Quincy miesto valdyba j 
paskelbė, kad sekančio mė-Į 
lęšio laikotarpiu bus išpar-! 
luotą 2800 nuosavvbiu, ži- 
loma, daugiausia namų ir, 
žemės, už nemokėjimą val- 
lžiai taksu.

. I

PIKNIKAS IR R1STYNĖS.
RENGIA SANDAROS PIRMAS APSKRITYS,

Panedėly, Liepos-July 4 d., 1932
VOSE’S PAVILLION, MAYNARD, MASS,

\ s Me žaislai ir šokiai trauksis nuo 11 vai. ryto iki vėlai nakties. 
ĮŽANGA YPATAI TIK 25c.

GRAJIS JONO DIRVELIO ORKESTRĄ.
Rls.'s dvi poros pagarsėjusių ristikų Felis “Kaby’’ Dixon, 225 svarų 

15 metų lietuvis iš Norwood, Mass. su Roy Watson, 2»M) svarų iš Ded- 
ham, Mass. ir Erno Altonen su Jack Forger, abu iš Norwood, Majss. 
Taipgi bus bėgimo ir plaukimo kontestai kaip merginoms, taip ir vai
kinams ir laimėtojai gaus brangias dovanas, Vieta yra puikiausia vi
soj Naujoje Anglijoje. Visus kviečia RENGĖJAL

Specialiai Bušai išeis ii vai. ryte, nuo “Sandaros’’ svetainės 327 
E Street, South Boston, Mass.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

The Boston Five Cents 
Sav ings Bank įveda Unit

Systemą.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

EXTR\. DVIGUBAS

PIKNIKAS
Rengia D.L.K. 

Nedėlioję
Keistučio Draugija 
ir Panedėly je

No, 26, Birželio 29 d., 1932 

DAKTARŲ ADRESAI.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Tel. Porter 3789

Dr. John- Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS 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 3316 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

tinai David’o Macdonaldo,
Dorchestery, kurį policistas Inn kas vakarą. 
Harrington pereitą rudenį
mirtinai pašovė. Policistas 
už tai gavo nuo 4 iki 7 metų 
kalėjimo.

zikantų griežia Pemberton

Poseiminis SLA. kuopų 
piknikas.

Bostono ir apylinkės pa
žangiųjų SLA. kuopų dide
lis piknikas įvyks liepos 3 d.

Reikalauja numažinimo 
valdininkams algų.

Melrose piliečių draugija 
įteikė savo majorui ir alder 
manų tarybai reikalavimą, 
kad visiems miesto viršinin 
kams algos butų numažintos 
ant 20 nuošimčių. Reikalą

James McAna darže, North Įvime pažymėta, kad jeigu 
Eastone. Sugrįžę iš Pitts-jtas nebus padaryta, tai di 
burgho delegatai darys pra-* džiuma namų savininkų šį- 
nešimą apie Seimą. Taipgi į mef nepajiegs užsimokėti 
bus visokiu žaislu ir lenktv- taksų.
niu.

Trįs puikus kambariai.
Visi naujausi Įrengimai, 

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

AUTOMOBILISTAI
Taisome visu išdirbysčių Au 

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston. Ma»

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

pirmiau buvęs Broadway Ga 
rage vedėjas.

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.
313 E St. prie Broadway So. Boston

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

BOSTONO IR APYLINKĖS PAŽANGIŲJŲ S.L.A. KUOPŲ

DIDELIS PIKNIKAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Liepos 3-čią dieną, 1932
Tuojaus po SLA. Seimo 

JAMES McANA DARŽE

NO. EASTON, MASS.
Sugrįžę iš Pittsburgho delegatai darys pranešimų apie Seimų. 

Kalbės adv. F. J. BAGOČIUS ir “Keleivio” redakt. MICHELSONAS.
Dus visokių žaislų ir lenktynių: bėgimas, plaukimas, pypkorių 

lenktynės, apsiavimo lenktynės, bulvių rinkimas ir daug kitokių.
Pasižymėjusiems bus duodamos dovanos. Bus taipgi gerų užkan

džių ir gėrimų.
Visus maloniai kviečia Bostono ir apylinkės SLA. KUOPOS.e
Kaip nuvažiuoti: Važiuot į Stoughtonų, o iš tenai paimt Tauntono 

kelių. Pavažiavus tuo keliu apie 3 mylias, po dešinei bus kapinės. 
Palei tas kapines i dešinę eina kelias vardu Elm Street Paimkit tų 
kelių ir važiuot iki jo galo, o nuo tenai vėl į dešinę. Toliau kelias bus 
paženklintas rodyklėms.

3 ir 4 LIEPOS-JULY
Prasidės 11 vai. ryte ir baigsis 

net panedėly vėlai vakare.

Oakland Grove Darže
East Dedham, Mass.

Bus tikrai puikiausias piknikas vi
soj apielinkėj. Bus daug žaislų, ska
lių valgių ir gėrimų. Griež smarki 
>rkestra. Visus prašom atsilankyti, 
’arkas didelis, daug vietos žaislams 
r lenktynėms, todėl ir turėsite daug

D.L.K. Keistučio Dr-ja yra geriau- 
na draugija apielinkėj. Pašalpos mo- 
:a $7.00 sųvaitėje, pomirtinės moka 
^200. Draugijos nariai liuosi nuo vi
sokių suvaržymų, nepriklausantiems 
»us gera proga prisirašyti ant parko 
ier piknikų už pusę įstojimo.

Seni ir jauni, prašomi atsilankyti 
šį piknikų ir smagiai pasilinksmin- 

i. įžangos nebus. Pikniko Rengėjai.
KELRODIS. Važiuot Elevateriu iki 

•'orest Hills, iš ten Dedham Line ka
pais iki Grove Street. Ten bus žmo
nis, kuris parodys pikniko vietų. Jei
gu lytų piknikas neįvyks.

Minėtas bankas įvedė nau- 
joviškiausius taip vadina
mus ‘*Window Posting” į- 
rengimus.kurius pradės ope- 
ruot didžiajame ofise su lie
pos 5 d. Jos skyriuose West 
Roxbury ir Jamaica Plain į- 
rengimai jau operuojami. 
Prie naujoviškųjų įrengimų 
bus išduodamos ir naujos 
depozitoriams knygutės. Su 
ranka daugiau jau nebus į- 
rašoma. Visi įdėliai, nuo
šimčiu priskaitymai arba iš
traukimai bus aiškiai at
spausdinami. Tas rekordas 
tuojaus būna padaromas ir 
ant bankos knygų, pirmiau 
negu depozitorius nueina 
nuo langelio. Tai bus grei
tas ir jokiu budu nesusiklai- 
dinąs patarnavimas. Ban- 
koje ant langelių yra raidės 
ir kiekvienas depozitorius 
eis tiesiog prie langelio su 
pirmutine raide jo pravar
dės.

The Boston Five Cents
Saving Bankas gyvuoja jau 
78 metus ir priskaitoma 
189,000 depozitorių, kurie 
randasi daugely valstijų A- 
merikoj, 24 svetimose vals
tijose ir net Chinijoje, ir 
prisiunčia savo įdėlius į 
Naujos Anglijos didžiausią 
taupymo banką.

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 geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Br«adway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629. 2173 ir 27»9

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠ AK ARNIS, O. D.
447 Broadnay, So. Boston,

Telef : So. 1*58.

Bay View Motor
Peter Trečioką* ir Jo* Kapočo

GERIAUSI IJRTrviAl 
MECHANKAL

Tara* visokios
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės Ir
patenkinantį patarnavimų. 

Taisyme ir demonstravimo
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigfct Stroot, 

SOUTH BOSTON. MASE

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias prosą*.

Daro visos legalia* dokonraotoi 
317 E STREET, 
(Kampos Broadnay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Buutou 27SS

Namų: Talbut 2474.

Tel. Uaivorsity 946S

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-4 ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

Somerset 2044-J. 
Valandų: Nuo 9 ryto iki 7 vok.

šventadieniais nuo 10 iki L

SOUTH END

BARDWARE CO.
31 SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS 
________ ŠIMTAI BARGENŲ!

DUPONT CHIVO NAMAMS PENTAS
Iš VIDAUS IR LAUKO PUSĖS. Baltas ir 14 rys- OQ
kin spalvų. Uždengia gerai. Lengva tepti—ilgg; O v 
laikus.

Dupont Olive 
Pentas

Žalias
Gal.

$1 29 Dupont Fiat Baltas $1.47 
Pentas Gal.

ORANGE SHELLAC 
$1.02 s5“-

Mahogany ,
Grindims Pentas English Baltas 

ENA.MEL
White Shellac. $1.69 «

$1.33 gal. Geru grindim pentas $1.39
Garantuotas tyras. atlaikys uždavinį. galionas

LYGIU VIRŠUM 
STOGAMS POPIERA

59c už rolį 
108 ketv. pėdų 
vinys ir cementas 
viduj rolio.

SLATE VIRŠUM 
STOGAMS POPIERA 
Raudona ar žalia 
108 ketv. pėdų. 
sn vinim ir cementu

Geras Stogams 
PENTAS

5 gal. 39c gal. 
kenas

Asbestas ir asfaltas mišinys. Jei
gu perkamas galionu, 55c gal.

5/8 colių
Garantuotos ruakšlėtos 
DARŽAMS ŠVIRKŠLĖS 
Žemiausios kainos. Su jung.

25 pėdų .......................... 88e.
50 pėdų ....................... $1.73

$1-47

LANGAMS SIETAI 
Pritaikomi

15 x 33 col.................................2Jc
18 x 33 col. ..;..................... 37c
24 x 33 col................................ 49c
24 x 37 col....................•......... 53c

Neleiskit muses ir uodus.

109% Tyras Pennsylvania

Motorams Aliejus
Sunkus ir Ekstra sunkus $1.89 
5 gal. uždaryti kenai

J

RAUDONOS AUTO. TŪBOS 
Garantuotos

Dydis Jūsų pasirinkimui
29 x 4.40 29 x4.5O 57c viena
30 x 314 30 x 4.50

TOILETA.MS SĖDYNĖS 
Tikroji kaina $5.00

Baltu celiulioidu užbaigtos, su 
sunkiais misinginiais jungtais. 
Garantuotas, nenusilups nė su- 
siskaldys. Tinka bile $1.79 
klasetui

Tel. Hancock 6195-6. Laišku ir telefonu ordeliai greitai išpildomi. 
Dykai vietos pristatymai. Atidaryta Subatoms nuo 7 ryt. iki 10:30 vM95 Washington St. P*™s,r~’

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų,

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St,
TeL Hobbord 4422

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros, 

Lašiniai, Heme* ir
visokių šviežių mėsų.

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

Tel. So. Boston 26SS. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisu “Keleivio’* namu.

251 BROAD7VAY, tarp C ir D ot 
SO. BOSTON, MASS.

i s : ¥
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už 1|2 KAINOS
NANTASKET BEACHl

SUBATOJ 
LIEPOS 2 
APLINK 
KELIONE

NEDĖLIOJ
LIEPOS 3

50c.

PANEDĖLY 
LIEPOS 4

VAIKAMS Q fi 
Iki 12 metų MUCt

SO
Prašykit Dykai Tikieto į PARAGON PARKA.

Jus galite gauti 10 tikietų į kiekvieną
pasilinksminimą Paragon Parke musų
ofise tik UŽ, takui priskaityti
I.aivai išplaukia nuo Ranen Wharf 10:15 ryte, po tam ku valandų,1 
iki 7:15 vakare. Grįžta iš Nantasket Beach kaip 11:30 ryte, ir kuo 
valandų iki 2:30 po piet. Po tam kas valandų nuo 3:45 iki 7:45 vakar. 
Paskutinis laivas į Bostonų 9:45 vakare.

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
KITŲ PAJŪRIŲ EKSKURSIJOMS.

(Tel. Hubbard 1000) Frederie L. Lane Treas. A Gen. Mgr.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Tieknor SU So. Boston. I
Tel. So. Boston 1396-M.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Soau Aptiekorioo toj pačioj 
rietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieks 
Visados šviežiu Šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežiu Dieles 
galima gauti pu:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados puirengęs jums patarnaut 
1SS SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKJVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbu geru, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karu gerai trauktų, imkit* gazo-
liną nas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celoay Avo^

'-SO. BOSTON, MASS. 
Telefsaas: So. Bootaa S777.

f Z

munsa.no



