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RUSŲ FAŠISTAS NUŠOVĖ 
FRANCUZIJOS PREZIDENTĄ.

NORĖJĘS SUKELT KA
RĄ PRIEŠ SOVIETUS.

Žmogžudys sakosi esąs “di
delis patriotas” ir norėjęs 
būti Rusijos Mussoliniu.
Pereitą penktadienį, 6 

gegužės, Paryžiuje buvo už
muštas Francuzijos prezi
dentas Doumer. Jį nušovė 
rusas vardu Povylas Gorgu- 
lovas, kuris pasisakė esąs 
“didelis Rusijos patriotas” 
ir rusų fašistų vadas.

Policijos klausiamas, ko
kiais motyvais jis šovė 
Francuzijos prezidentą, 
Gorgulovas paaiškino, kad 
jis tai padaręs keršto sume
timais. Jis norėjęs atkeršyti 
jam užtai, kad Francuzija 
nepradeda karo prieš Rusi
jos bolševikus.

Prezidentas Doumer bu
vo nuvykęs atidaryti knygų 
parodą. Ir vos tik jis inėjęs 
salėn pradėjo, su vienu ra 
šytoju kalbėtis,tuojaus Gor
gulovas pradėjo jį šaudyt. 
Kadangi žmonių aplinkui 
buvo daug, tai jis šaudė iš
kišdamas savo brauningą 
po žmonių pažastimis ir 
siekdamas per pečius. Ji? 
paleido penkis šuvius. Dvi 
ar trįs kulipkos pataikė pre
zidentui galvon, kitos krū
tinėn ir nugaron. Preziden 
dentas tuojaus susmuko.

Prie žmogžudžio prišoko 
vienas rašytojas, bet rusas 
šovė ir jį. Tuomet prišoko 
policijos viršininkas, bet ir 
tas gavo porą šūvių. Galų 
gale užpuolikas buvo polici
jos apgalėtas ir nuginkluo
tas. Pasirodė, kad pas jį 
buvo da kitas užtaisytas 
brauningas ir bonkutė su 
nuodais.

“Aš buvau pasiruošęs nu 
sinuodyt,” jis paaiškino, 
“nes aš žinau, kad jus ma
ne nužudysi!. Bet aš esu di
delis Rusijos patriotas ir aš 
turėjau tokį žingsnį pada
ryt. Europos valstybės su 
bolševizmu nekovoja, tai aš 
nutariau užmušti preziden
tą Doumerą, kad Francuzija 
apskelbtų Rusijai karą.”

Surinktos žinios parodo, 
kad Gorgulovas yra gimęs 
Kaukaze ir tarnavo caro 
armijoj kaipo kazokų ata
manas. Vėliaus, po karo, jis 
mokinosi Pragoj medicinos. 
Iš Čekoslovakijos buvo nu
vykęs Belgijon ir mėginęs 
studijuoti mediciną Briuse
ly, bet kurso nebaigęs išva
žiavo Paryžiun. Ten jis ve
dė šveicarietę merginą ir 
apsigyveno Monakos mies
te, tarp rusų emigrantų 
kur pradėjo organizuoti ru
sų fašistų sąjungą. Didžiau- 
sis jo troškimas buvęs tapti 
Rusijos “Mussoliniu”.

Kaip rodos, dabar jam 
bus nukirsta ant giliotinos 
galva.

Pranašauja Ameri
koj Revoliucijr.

Jeigu federalinė valdžia 
neorganizuos bedarbiams 
jokios pašalpos, tai Ameri
kai gali kilti rimtas revoliu
cijos pavojus. Taip šį pane
dėlį pasakė Washingtono 
ponams Amerikos Darbo 
Federacijos atstovas Mc- 
Grady. Jisai reikalavo, kad 
Kongresas paskirtų nors 
$500,000,000 pašalpos tiks
lams. Iki šiol atskiri miestai 
teikė bedarbiams šiokią to
kią pašalpą. Bet miestų iš
tekliai jau baigiasi, o skur
das nemažėja, bet kas die
na eina didyn. Kas gi bus, 
jis klausia, kaip miestai su
stos bedarbius šelpę? Atsi
darys plačios durįs revoliu
cijai.

Chicagos Policija
Šaudo Bedarbius.
Chicagos priemiesty, va

dinamam Melrose Park, pe
reitą sąvaitę bedarbiai įtai
sė demonstraciją. Policija 
tuojaus pasistatė kulkasvai- 
dį ir pradėjo į alkanus dar
bininkus šaudyt. Devyni be
darbiai tuojaus krito pa
kirsti žmogžudingomis po
licijos kulipkomis. įtaisius 
šitą skerdvnę, policija dar 
40 bedarbių suėmė ir kalti
na iuos “riaušių sukėlimu”. 
Ištikrųjų gi ji pati šitas 
riaušes sukėlė.

Kanadoj Areštuota 
74 Komunistai.

Rouyn’o miestely, Que- 
bec’o provincijoj, komunis
tai įtaisė demonstraciją. Po
licijai pradėjus juos skirstyt, 
įvyko riaušės. Po to policija 
užklupo jų slaptą susirinki
mą ir suėmė 74 komunistus.

Sudbury mieste, Ontarioj, 
buvo iškrėsta finų komuni
stų laikraščio “Vapaus” re
dakcija ir paimti visi do
kumentai, iš kurių paaiškė
jo, kad visus nurodymus ko
munistai gauna iš Maskvos. 
To laikraščio redaktorius ir
gi esąs Maskvos paskirtas 
žmogus.

Čigonų “Karalius” 
Pateko Kalėjiman.
Jo vietą dabar užimsiąs 

Antanas Bimbo.
Pereitą sąvatię New Yor

ko Sing Sing kalėjiman bu
vo uždarytas 20-čiai metų 
pagarsėjęs Amerikos čigo
nų “karalius” Stiopka Kaz
io v. Jis buvo apkaltintas 
pirmo laispnio plėšimu. Sa
koma, kad jis užpuolęs ir a- 
piplėšęs čigono Antano 
Bimbos sunaus žmoną, iš
lupdamas iš jos 1000 dole
rių pinigais ir karielius pa
dalytus iš penkiolikos auk
sinių 20-dolerinių. x

Antanas Bimbo esąs ant
ras įtakingas čigonų vadas 
ir nenorėdavęs Kazlovo pri
pažinti čigonų “karalium”. 
Manoma, kad dabar, kai 
Kazlovas pateko į kalėjimą, 
čigonų “karalium” apsis
kelbsiąs Antanas Bimbo. 
Ar jis yra lietuvių bolševikų 
Bimbai giminė, mes tikrai 
nežinom.

Da 209 Nuogų Du- 
choborų Areštuota.

Pereitą nedėldieni Nelso
no miesto kalėjiman, Ka
nadoj, policija atgabeno 
dar 209 nuogų duchoborų. 
Kalėjimas dabar prigrūstas 
sausakimšai. Policija užtiko 
juos Thrums miestelio sode 
laikant religines apeigas. 
Buvo 90 vyrų, 52 moterįs ir 
67 vaikai nesukakę dar 14 
metų amžiaus. Visi buvo 
nuogi, bet drapanas turėjo 
su savim susirišę į rišulius. 
Po medžiu buvo pastatytas 
stalas, ant stalo padėta duo
nos ir vandens, iš vienos pu 
sės stalo stovėjo į eilę su-

Vokiečiai Ginkluoja Bedarbiai Primuse 
Sovietus? Komunistų Atstovą.

Francuzų laikraštis“Jour- Montevideo mieste, Ura
nai dės Debats” paduoda Į- gvajuje, pereitą sąvaitę bu- 
domių žinių apie slaptą ka- vo toks įvykis. Prie pada
ro bendradarbiavimą Vo- jmento rūmų atėjo apie 500 
kiečių su Sovietais. Laikra- bedarbių žemės ūkio darbi- 
štis tvirtina, kad Sovietų a-‘ninku ir padavė prašymą, 
tašė Berlyne yra susirūpinęs kad parlamentas pasirupin- 
užkontraktavimu buv. kari- tu ūkininkų būklės pageri, 
ninku, geležinkelių ir karo

Francuzijos Parlamentan 
Išrinkta 129 Socialistai.

RUS1JOS KOMUNISTAI 
RUOŠĘ SUKILIMĄ

PERSIJOJ.
Iš Teherano praneša, kad 

paskutiniu laiku dauguma 
ministerijų tarnautojų Per
sijoj pradėjo varyti propa
gandą gyventojų tarpe su
kilti ir nuversti dabartinę 
valdžią. Sukilimą ruošia 
SSR. komunistų agitatoriai, 
kurie buvo plačiai pasklidę 
po visą šalį.

PERKŪNAS KIRTO 
ORLAIVĮ.

Anglijoj šį panedėlį per 
kūnas kirto orlaivį, kuris lė
kė su 13 pasažierių Pary
žiun. Buvo sugadintas ra
dio siųstuvas ir išdaužyti 
stiklai. Bet lakūnas sugebė
jo nusileisti žemėn ' ’ 
nesužeidžiant

MACDONALDUI PADA
RYTA ANTRA OPERA

CIJA.
Anglijos premjerui Mžc- 

donaldui'pereitą sąvaitę bu
vo padaryta jau antros akies 
operacija. Per 6 savaites jis 
dabar bus visai be regėji 
mo. Ar atgaus matymą vė
liaus, tikrai nežinia; dakta- 

nieko rai sako, kad esą vilties pa
sveikti.

chemjois specialistų. Kari
ninkams duodamas aukštas 
atlyginimas, Berlyno bankų 
garantuotas. Be to, nuvykę 
Rusijon vokiečių karinin
kai gausią speciališkus prie
dus, jei jiems teks dalyvau
ti raudonosios armijos ope
racijose. Iki kovo 1 d. į Ru
siją išvykę 30 vokiečių ka
rininkų, jų tarpe vienas ge
nerolas. Nuo kovo 1 d. į So
vietus išvykę dar 40 vokie
čių karininkų.

Vokiečių fabrikai nuolar. 
teikia Sovietams karo me
džiagą, nors Versaiės su
tarties 170 ir 171 straipsniai 
draudžia Vokietijai tiekti 
karo medžiagą svetimoms 
valstybėms.

Firma Junkers pristatan
ti Sovietams medžiagą ir 
motorus karo lėktuvams, o 
fabrikas Kalbaum Šerai g— 
chemikalus: chlorą, sulfatą 
ir tt

Firmos Henzkel ir Sollin- 
gen gaminą ir pristatą So
vietams kulkosvaidžius.

Statys Namus iš Sti
klinių Plytų.

C-oning stiklo kompanijos 
inžinierius kalbėdams New 
Yorke pereitą sąvaitę pra
našavo, kad greitu laiku A- 
merikoje namų busią stato-

stoję- vyrai, iš kitos mote- mi iš stiklinių plytų. Jo 
rys, ir taip stovėdami vieni 1 kompanija jau pradėjusi to-
pnes kitus nuogi kalbėjo 
rusiškai savo apeigų mal
das. Policija visus juos ap
supo ir laukė, pakol pribus 
trakai. Duchoborai areštuo- 
įami šį kartą visai nesiprie
šino ir patys į trakus sulipo. 
Nuvežus juos prie Nelsono 
kalėjimo, policija liepė 
jiems kalėjimo kieme vi
siems apsirengti, ir jie apsi
rengė. Tuomet visus suvarė 
kalėjiman ir uždarė kartu 
su kitais kaliniais.

Sąvaitę atgal toje pačioje 
vietoj buvo suimta 118 nuo
gų duchoborų. Bet tuomet 
jie priešinosi ir kovojo su 
policija.

kias plytas gaminti. Jos e- 
sančios daug stipresnės už 
molio plytas ir turi tą gerąją 
pusę, kad praleidžia švie
są ir namas iš tokių plytų 
galėsiąs būti visai be langų, 
kas žiemos laiku sutaupys 
labai daug šilimos. Kai dė’ 
stiprumo, tai buvę jau daro
mų iš stiklinių plytų. Jc 
tyta iš tokių plytų siena ir 
buvę svaidomi į ją akme
nys. Kiekvienas akmuo at
šokęs, nepadarydamas sie
nai jokios blėdies.

REIKALAUJA PAKARTI 
155 KURDUS.

Turkijos mieste Adanoj 
šį panedėlį pasibaigė 155 
kurdų byla, kurioje jie yr? 
kaltinami už sukilimą 1930 
metais apie Ararato kalną. 
Savo kalboje prokuroras 
reikalavo visiems mirtie? 
bausmės. Teismas grendi
mą paskelbs ateinančią su
batą. Turkijoj pasmerkti 
miriop prasikaltėliai yra ka
riami ant kartuvių.

JAPONAI METE BOMBĄ
Į AMERIKOS KONSU

LATĄ.
Nagasaki mieste, Japo

nijoj, šį panedėlį iš važiuo
jančio automibiliaus buvo 
paleista bomba į Amerikos 
konsulatą. Bomba uždegė 
namą, bet ugnis buvo tuoj 
užgesinta.

nimu. Komunistų atstovas iš 
parlamento, Jose La Zarra- 
ga. išėjo jiems prakalba pa
sakyt, ir pradėjo aiškint, 
kad tokiais prašymais jie 
nieko nelaimėsią. Jeigu jus 
norit savo būklę pagerint, 
sako, tai -nuverskit dabarti
nę Urugvajaus valdžią ir 
apskelbkit proletariato dik
tatūrą, kaip Rusijoj dabar 
yra.

Bedarbiai pasipiktino to
kia kalba ir nutraukę ko
munistų atstovą žemėn pra
dėjo mušti. Ir taip apdaužė, 
kad sužeistą jį reikėjo vežti 
ligoninėn.

Fall Paleistas, Moo
ney Sėdi.

Šį panedėlį buvo paleis
tas iš Santa Fe kalėjimo Al
bertas B. Fall, buvusis vi
daus reikalų departamento 
sekretorius republikonų ka
binete, Budadmas valdžioje 
jisai už $100,000 kyšį atida
vė “šimtaprocentiniam pat
riotui” Doheny’jui didelius 
valstybės turtus. Politiniai 
republikonų oponentai šitą

VALDŽIOS PARTIJA
SKAUDŽIAI SUMUŠTA.

Kairiųjų blokas turės 100 
balsų didžiumų, neskai

tant komunistų.
Pereitą nedėldienį Fran- 

euzijoj buvo galutiniai par
lamento rinkimai, kurie da
vė didžiausių laimėjimų 
kairioms partijoms. Premje
ro Tardieu vyriausybė su 
savo dešinuoju centru buvo 
skaudžiai sumušta ir tuo-

šmugeli išvilko aikštėn, ir jaus rezignavo, tečiaus eis 
ponas Fall turėjo atsisėsti j savo pareigas, pakol bus su- 
metams kalėjiman. Bet išsė- ‘ dalytas naujas ministerių 
dėjo vės tik 9 mėnesius, ir kabinetas. Manoma, kad

JAPONAI SU KINIEČIAIS 
PASIRAŠĖ KARO PA

LIAUBAS.
Pereitą sąvaitę Šanchaju

je buvo pasirašyta tarp b- 
Donų ir kiniečių karo pa
liaubų sutartis. Už Japoni
jos valdžią pasirašė sužeis
tas japonas, o Kinijos vardu 
parašą padėjo sužeista^ ki
nietis. Sutartis buvo kiel 
vienam jų nunešta ligoni
nėn. Neutralių valstybių at
stovai pasirašė kaipo liudi
ninkai. Dabar tarp kiniečiu 
ir japonų bus taikos dery
bos. Japonai tuo tarpu suti
ko atšaukti savo kariument 
iš Šanchajaus franto.

Sako, Prohibicijos 
Atšaukimas Nedaug

Pagelbėtų.
Prohibicininkų vadas Clin- 

ton Hovard sako, kad at
šaukus prohibicijos įstaty

mą ir pradėjus iš naujo da
ryli alų, nedarbas nuo to 
nedaug tesumažėtų ir val
džios pajamos kažin kiek 
nepakiltų. Jisai nurodo,kad 
saliunų laikais gėrimų pra
monėj dirbę išviso tik 280,- 
000 žmonių. Vienas sena
torius yra pasakęs, kad mo
kesnis ant alaus galėtų duo
ti valdžiai $1,000,000,000 
pajamų per metus. Howard 
iš to juokiasi. Jis sako, kad 
norint surinkti bilioną do
lerių iš alaus mokesnio, 
kožnas Amerikos gyvento
jas turėtų išgerti į dieną po 
22 galionų alaus.
BUVO PAGROBĖ SOCIA
LISTU ATSTOVĄ SUO

MIJOJ.
Nežinomi asmenys Ta- 

merforse pagrobė suomių 
parlamento socialistų at
stovą Ericha. Erichas žadė
jo kalbėti vietinių socialistų 
susirinkime, bet valdžia ne
davė leidimo. Kiek vėliau 
pagrobikai pagrobtą Eri- 
chą pristatė valdžios įstai
goms. Suomių telegramų a- 
genturos žiniomis, pagrobi 
mas nebuvo politinio pobū
džio.

šiandien jau paleistas.
Tuo tarpu darbininkų va

das Mooney, kuris nepapil- 
dė jokio nusikaltimo, sėdi 
Califomijos kalėjime jau 
šešioliktus metus ir jo nepa
leidžia, nežiūrint kad to 
reikalauja milionai žmonių.

Tai toks kapitalistinėje 
Amerikoj “teisingumas”.

CHARBINE AREŠTUOTA
100 RUSIJOS BOLŠE

VIKŲ.
Maskva skelbia, kad ru

sai baltagvardiečiai, kurie 
tarnauja kiniečių policijoje 
Charbine, areštavę tenai 
100 Sovietų Rusijos piliečių 
ir nežmoniškai juos kanki
ną. Suimti yra visi bolševi
kai. Protestuodami prieš

nauja valdžia susidarys iš 
Herrioto vadovaujamų ra- 
dikalų-socialistų ir Blumo 
vadovaujamų tikrųjų socia
listų, nes šitos partijos yra 
didžiausios ir daugiausia 
savo atstovų pravedė.

Iš viso Francuzijos parla
mente yra 602 atstovai, ku
rie sulyg partijomis dalijasi 
šiaip:
Radikalų-socialistų .... 156
Socialistų ....................  129
Demokratų republik......76
Nepriklaus. radikalų ... 61 
Kairiųjų republikonų 72
Nepriklausomųjų ........ 28
Neprikl. socialistų........36
Liaud. demokratų........ 16
Komunistų-socialistų 11
Komunistų ..................... 12
Konservativų ................ 6
Radikalai-socialistai šiuos kankinimus, jie apskel 

bę bado streiką ir dabar,tuose rinkimuose laimėjo 47 
nieko nevalgą. Tarp suimtų-gaujas vietas, socialistai 17, 
jų esą vyrų ir moterų. Visi maskviniai komunistai ga-
jie esą surakinti retežiais. vo 2 naujas vietas, o nepri

klausomieji komunistai, ku
rie Maskvai nepritaria, bet 
linksta prie socialistų, lai
mėjo 6 naujas vietas. 

Daugiausia prakišo to- 
buržuazinės grupės,

ANGLIJOS KARALIUS
IŠSĖDĖJO ANT SOSTO 

- 22 METU.
Pereitą subatą sukako jau 

22 metai, kaip Anglijos ka
ralius Jurgis atsisėdo ant: 
sosto. Laikas jau jam butų 
eit bulvių skusti.

CHICAGOS POLICMA- 
NAS DANTIMIS PAGA

VO KULIPKĄ.
Laikraščiai praneša, kad 

Chicagoje policmanas var
du Joseph Casey pagavo 
dantimis kulipką, kuomet 
gengsteriai jį šovė. Jis grį 
žęs nakties laiku namo ir 
pastebėjęs keliatą įtartinų 
•asmenų ant 43-čio streeto ir 
Wentworth avė. kertės. Ka
da jis pašvietęs juos savo 
elektriška lempa, jie palei
dę į jo galvą tris ar keturis 
ravius. Viena kulipką patai 
kė jam tarp dantų ir susto 
įo.

CHICAGOS GENGSTE- 
RIAI UŽMOKĖJO 
$1,000,000 TAKSŲ.

Nusigandę, kad jiems 
taip nebūtų kaip Caponei, • kios 
kuris gavo 11 metų kalė ji-1 kaiP. “demokratai republi- 
mo už taksų nemokėjimą,Ikonai”, “kairieji republiko- 
Jhicagos gengsteriai su- nai” *r “nepriklausomieji 
brazdo mokėti savo “in-'radikalai.” Nors šitos gru- 
ome tax”. Valdžios kolek- Pės vadinasi “demokratų” 

toriai sako, kad pradėjus i{ ne^ “radikalų” vardais, 
gengsteriams taksas mokė- tikrenybėj jos priklauso dė
ti, pereitą sąvaitę taksų šiniųjų sparnui, 
gauta $1,000,000 daugiau,' Parlamentas yra išrinktas 
negu paprastai gaunama, ketveriems metams. Šią są- 
Taigi manoma, jog tas mi- vaitę^ naujas parlamentas 
lionas dolerių buvo sumo- susirinks Versalėje ir iš- 
kėtas Chicagos gengsterių. nr,ks naują respublikos pre- 

__________ zidentą, kuris užims nušau-
NUKAPOJO PLIENO tojo Doume’r vietą. Kadan- 

DARBININKAMS ALGAS kairiųjų blokas turi 100
United States. Steel kor- balsų didžiumą, neskaitant 

ooracija, didžiausia plieno komunistų, tai reikia tikė- 
kompanija visame pasauly, tfe, kad naujas Francuzijos 
paskelbė pereitą sąvaitę, prezidentas irgi bus iš kai- 
kad nuo 16 kovo dienos nu-
kaposianti 15 nuošimčių vi- Jei kas tikėjo, kad Euro

pa linksta prie fašizmo, tai 
dabar pamatys, kad taip nė-

New Yorke pereitą sąvai 
:ę išdegė Cunard linijos 
nrieplauka. Ugnis buvo la
bai didelė ir gesinant ją bu
vo sužeista apie 300 ugna- 
gesių. Nuostoliai siekią 
$2,000,000.

sų savo darbininkų ir tar
nautojų algų.

Tuojaus tą patį paskelbė ra 
Bethlehemo plieno korpo
racija, Inland Steel kompa
nija ir Republic Steel kom
panija. į
PASAULY 25 MILIJONAI goję Naujoj "Zelandijoj, 

BEDARBIŲ. Hawkes Bay ruožte, buvo
Tarptautinio darbo biuro keliatas smarkių žemės dre- 

direktorius Albert Tomas bėjimų, nuo kurių nukentė- 
padarė Ženevoj pranešimą jo keli miesteliai: apgriuvo 
apie ekonominę Europos kaminai, išbyrėjo langai ir 
padėtį. Tomas apskaičiuo- sutruko namų sienos. Žmo- 
įa, kad dabar yra 25 mil. nės pabėgo iš namų ir per 
žmonių, neturinčių darbo, kelias dienas bijojo į juos
Tai reiškia, kad apie 60— grįžti, kad neįvyktų naujas 
70 mil. žmonių gyvena pus- ir da stipresnis žemės dre- 
badžiai. bėjimas.

Naujoj Zelandijoj
Drebėjo Žemė

Pereitą sąvaitę New Yor-
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AR IŠTIKRŲJŲ KUN. ŽI- 
LIŪS PARAŠĖ TOKIĄ 

IŠPAŽINTĮ?
Mes jau rašėm, kad nese

nai Klaipėdos Krašte mirė 
Jonas Žilius, kuris Ameri
koje gyvendamas buvo Ro
mos katalikų kunigu, bet 

išvažiavęs Lietuvon vedė 
moterį ir dabar paliko šei
myną.

Kunigams, kurie pasilie
ka ištikimi Romos popiežiui 
ir gyvena su gaspadinėmis 
be šliubo,šitokie dalykai nė
ra malonus, ir dabar jie no
ri įtikinti visuomenę, kad 
kun. Žilius buvo suklydęs ir 
mirdamas prie tos klaidos 
prisipažinęs. Tuo tikslu jie 
paskelbė savo spaudoje ši
tokią, neva jo paties pada
rytą, išpažinti.

“Savo gyvenimu esmi nusi
kaltęs Visagaliui Dievui susi- 
rišdamas civilėmis jungtuvė
mis, esmi paniekinęs šv. kata
likų bažnyčią, mano motiną.

“Deliai šių mano nusikalti
mų nuoširdžiai gailiuos ir mal
dauju savo Išganytojo, turė
damas vilti, kad Jis teiksis pa
žvelgti i mane. kaip kitados Į 
Petrą, savo gailestingomis a- 
kimis. Visus tikinčius atsipra
šau už padarytą papiktinimą.”’

Po šita išpažintimi yra 
padėtas parašas: “Kun. Jo
nas Žilinskas-Žilius.”

Skelbdami šitą išpažintį, 
kunigai, matomai, nori įro
dyt žmonėms, kad didžiau
sis prasižengimas prieš Die
vą yra “civilinės jungtu
vės”,nes kunigai negauna iš 
jų pasipelnyti.

Bet klausimas, kaip gali 
jaustis šitokią išpažintį per
skaičiusi likusi kun. Žiliaus 
našlė ir vaikai?

Kaip gali jaustis visi jų 
giminės ir artimieji?

Štai, buvusis kun. Ži- 
laus geras pažįstamas, Vin 
cas Alksninis, rašo “Sanda
roj”, kad jam:

“...skaudu skaityti tokią iš 
pažinti, kur vyras, mirdamas, 
pasmerkia save už civili šliu 
bą, prašo Visagali Dievą atlei
dimo sau, nieko neminėdamas 
apie savo žmoną ir tris kūdi
kius, ant kurių šalies papročiu 
nenudildoma stigma užtrauk 
ta.

“Nejaugi tikyba reikalauja, 
ar daleidžia. kad šeima ir mi
rusio gyvenimas butų išstaty
tas tokiam skandalui.

“Juk net patsai turinys šios 
išpažinties apgailėtinai juokin
gai skamba: ‘Nusikaltau Vi
sagaliui Dievui susirikdamas 
civilėmis jungtuvėmis.’

“O argi butų geriaus be 
jungtuvių vaikų prigyventi?

“Juk mano manymu čion 
Dievui tik padėkavoti reikėtų 
kad nekurie iš kunigu, drąsos 
paėmę, nors ir civilėmis jung
tuvėmis susijungę gyvena ir 
už savo vaikus atsakomybę ne 
ša”’.

Vincas Alksninis yra lin 
kęs manyti, kad visa šita iš
pažintis galėjo būt kitų ku 
nigų sufabrikuota. Jis sako

“Padarius atatinkamą kvo
timą, gal pasirodytų, kad išpa
žintis yra fabrikacija, nes 
man yra žinoma daugiaus kaip 
vienas Įvykis, kur kunigai mir
štanti—besąmonės, yra pada
rę kataliku, nors tas žmogus 
gyvendamas katalikybės ne
praktikavo.”

Tai yra labai galimas 
daiktas. Visa šita išpažintis 
galėjo būt parašyta Telšių 
vyskupijos kurijoj, tik paki
sta mirštančiam kun. žiliui, 
kad jis pasirašytų. Mirš
tantis žmogus. paprastai, 
nežino ką jis daro.

KODĖL JIE NEPALE!
DŽIA MOONEY IŠ 

KALĖJIMO?
Mes jau rašėme “Kelei

vy”,kad Califomijos guber
natorius James Rolph atsi
sakė paleisti iš kalėjimo 
darbininkų vadą Tarną 
Mooney, kuris nekaltai sėdi 
jau apie 16 metų. “Naujie
nos” sako. jog negalima bu
vo nei tikėtis, kad guberna
torius jį paleistų, nes— 

“Pripažinti Mooney nekaltu 
butų reiškę pasakyti, kad ne
teisingai pasielgė teismas, ku
ris Mooney pasmerkė, kad ne
teisingai elgėsi Californijos 
vyriausias teismas ir Jungti 
nių Valstijų vyriausias teis
mas, atsisakę tą nuosprendį 
panaikinti, ir kad teisingumo 
nebuvo pas tris pirmesnius Ca
lifornijos gubernatorius, at
metusius Mooney susimylėji- 
mo prašymus.

“Diskredituoti tiek aukštų
‘teisingumo’ ir valdžios auto
ritetų dėl vieno asmens, dėl ra- 
dikališko darbininkų agitato
riaus, nežiūrint ar jisai yra 
kaltas, ar ne. — tai juk butų 
‘pavojinga’! Gubernatoriui 
Rolph ir jo patarėjams rūpėjo 
visų-pirma apgint esančią san
tvarką ir jos stulpus, ir jeigu 
jisai nematė galima padaryti 
tai kitokiu budu. kaip paauko
jant žmogaus laisvę, tai jisai 
ją ir paaukojo.

“Į tai. kad Mconev esąs kal
tas. šiandien vargiai betiki 
nors vienas bešališkas žmogus, 
kuris žino. kad beveik visi val
džios liudininkai Mooney bylo
je prisipažino buvę papirkti 
arba prokuratūros priversti 
kreivai liudyti. Bet Mooney ne
išeis iš kalėjimo, kol turės sa 
vo rankose galią tos jėgos, ku
rios šiandie kontroliuoja Ca
lifornijos teismus ir valdžią.”’

Panašios nuomonės apie 
Mooney bylą yra ir Ameri
kos Socialistų Partija, kuri 
išleido tuo klausimu savo 
pareiškimą. Ji taip pat pri 
pažįsta, kad gubernatorius 
Rolph, kaipo ištikimas bur 
žuazijos tarnas, negalėjo 
paleisti Mooney iš kalėjimo 
nes tai butų stačiai spiovi 
mas į akis visiems kapitali 
stams ir politikieriams, ku 
rių pastangomis Mooney y 
ra ūždamas.

KLAIPĖDOS R1NKIMUO-1M PAQTARfK
SE UŽDUOTA SMŪGIS V I AO1ADVO

DIKTATŪRAI.
Į “New York Times” kore
spondentas jau pranešė ži
nių apie Klaipėdos Seimelio
inkimus.Jis sako, kad prieš 

rinkimus Lietuvos valdžios 
įstangomis buvo priga- 
jenta į Klaipėdos Kraštą a- 
)ie 9.000 žmonių iš didžio
sios Lietuvos, ir visiems 
iems duota balsavimo tei

sės. kad galėtų nusverti rin
kimus lietuvių pusėn.

Tečiaus šitas manievras 
nieko nepagelbėjęs. Į nau
ją Seimelį vokiečių išrinkta 
24, o lietuvių vos tik 5.

Tai labai liūdnas faktas. 
Bet kitokių rezultatų ir ne
galima buvo tikėtis. Lietu
vos valdžia norėjo padik 
tuoti savo norus Klaipėdos 
gyventojams smurto keliu. 
Klaipėdiečiai tokia politika 
pasipiktino ir balsavo prieš 
ją.

Jeigu Lietuvoje šiandien 
butų demokratinė tvarka, 
jei Kauno valdžia su klaipė
diečiais elgtųsi taip, kaip 
elgėsi koalicinė liaudinin- 
kų-sociaidemokratų vyriau
sybė. tai nėra abejonės, kad 
itokio skaudaus smūgio 

Lietuvai šiandien nebūtų 
buvę.

Bet šitas smūgis ištikrųjų 
buvo taikomas ne Lietuvai, 
o tai smurto politikai, kuri 
dabar Lietuvoje viešpatau
ja. Tai buvo smūgis dikta 
turai.

“Sandara” sako, kad so
cialistų taktika per SLA. 
rinkimus pralenkus net Ne\v 
Yorko ir Cicero politikie
rius, nes norėdami laimėti 
rinkimus, socialistai siunti- 
nėję savo lapelius ir apmo
kėtus agitatorius.

Na, o ar sandariečiai la
pelių nesiuntinėjo? Ar p. 
St Gegužis, Bačiunas, Klin- 
ga ir kiti “tautiški” veikė
jai nesivažinėjo su agitaci
ja? Chicagoj jie net radio 
vartojo savo oponentams 
šmeižti. Socialistai to visai 
nedarė.

Taigi, jei kas primena 
New Yorko “tammanvnin- 
kus”

ISPANIJOS MONARCHIJOS 
PASKUTINES DIENOS

Šiomis dienomis Ispani
jos respublika šventė jau 
vienierių metų savo Įsikūri
mo sukaktuves. Iki respubli
kos įsikūrimo Ispanijoj bu
vo monarchija, tenai vieš
patavo “Dievo pateptinis” 
Alfonsas. Taigi neprošalį 
bus šiandien nors trumpai 
peržiūrėti Ispanijos revo 
liucijos dienas, paskutines 
karaliaus valandas,

Alfonsas XIII, gelbėda
mas monarchiją, Įsivedė 

ir Cicero politikierius.!diktatūrą, tikrumoje dikta
tai ne socialistai, bet patys 
sandariečiai su tautininkais.

RUSIJOS VAIKŲ 
KATEKIZMAS.

Vienas klerikalų laikraš
tis pasakoja, kaip Rusijoje 
naikinamas tikėjimas. Vi
sos buvusios vaikams mal
dos ir katekizmai iš mokyk
lų dabai* esą išmesti, o ji 
vieton įvestas “bezbožnin- 
kų” katekizmas, kuris susi
deda iš sekamų klausimų ir 
atsakymų:

“Klausimas: Kas matė Die
vą?—

“Atsakymas: Niekas. 
“Klausimas: Tai ar yra Die

vas?
“Atsakymas: Nėra. 
“Klausimas: Tai kas pra

manė Dievą’
“Atsakymas: Buržujai ir 

dvasininkai.
“Klausimas: Tai kas yra

Dievas ?
“Atsakymas: Kvailystė.”

NE REVOLIUCIJĄ
BET PERVERSMAS.

Katalikiškas “Garsas” ne
nori tikėti, kad Lietuvos ku
nigai butų ruošėsi kelti re
voliuciją prieš Smetonos 
valdžią. Jis sako:

“Spaudos agentūros praneša 
apie naujus kunigu areštus 
Lietuvoje. Esą. balandžio 19-tą 
Kaune. Šiauliuose. Mariampo- 
lėje kriminalinė policija krėtė 
kataliku Įstaigas ir suarešta
vus eilę Įžymesnių kunigų vei
kėjų. Tarp areštuotų suminėti 
kunigai Rankelė, šalčius ir A- 
domaitis.

“Kunigai kaltinami, buk jie 
rengia sąmokslus nuversti 
Smetonos—Tūbelio vyriausy
bę. Sąmokslininkus esą finan- 
sucja Katalikų Akcijos Komi
tetas.

“Kad prie esamų aplinkybių 
Lietuvoj lengva patekti i poli
cijos rankas, tas teisybė. Dik- 
tatorėliai paprastai ir savo še
šėlių prisibijo, bet kad kunigai 
rengtų revoliuciją, tai dau
giau, negu juokinga.”

Bet niekas ir nesako, kad 
klebonai norėjo revoliuciją 
kelti. Jie norėjo tik perver
smą padaryti—nuverst tau
tininkus, o jų vieton patys 
atsistoti.

Šitokia permaina nėra re
voliucija. Tikros revoliuci
jos kunigai bijosi. Revoliu
cija Lietuvoje galės įvykti, 
bet ją įvykins ne klebonai, 
o darbininkai.

Gal kunigams toks “kate
kizmas” ir nepatinka, bet 
jis gana racionalus.

Nebūk taip paika. Onuk. 
Niekas netrina. Kodėl 
nebandai mane būdą?
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ti neteisėtą kapitonų Gala-1 A. Zamorą nužudyti. Jis pa- 
no ir Garcijos Hernandės reiškė spaudos atstovams, 
mirties sprendimą, karo Į jog nebijąs atentato ii' ei- 
toJcTvi-jc į.- tnlian tebeteisė nąs į visus mitingus kalbėtiteismas ir toliau 
kitus tos bylos dalyvius. Bet 
ir patys teisiamieji tada jau 
nebijojo teismo sprendimų.
Kapitonas Sediles, kuris bu
vo kartu su Galanu nuteis
tas mirti, stotyj susirinku- savivaldybės 
sioms jį išlydėt minioms pa
reiškė :

-Mumis nesirūpinkite!
Mes turime bilietus i Maho-

“Vienybė” rašo: “Tauti
ninkų kandidatai rinkimuo
se į SLA. Pildomąją Tary
bą pralenkė visus kitus 
kandidatus.”

Bet šitą blofą tautininkų 
laikraštis įdėjo pervėlai. Jis 
tiktų 1 balandžio, “April 
fool” dienoje, bet dabar vi
sai ne vietoje.

Fašistų vuodegos visuo- 
me purtosi prieš partijas. 
Partijų jie negali pakęsti 
dėl to, kad neturi žmonių 
savai partijai sudaryti. Tuo 
ir išsiaiškina visas jų anta - 
gonizmas prieš organizuo
tus darbininkus.

Musų vadinamieji “tauti
ninkai” turėtų vadintis 
“prieštaučiais”, nes jie eina 
prieš lietuvių tautos dvasią 
ir siekimus. Be to, jie seka 
fašizmą, kuris taip pat ne 
lietuvių idėja. Taigi jie yra 
tikri prieštaueiai fašistų 
vuodegos.

Vienas gudrus kunigėlis 
aiškina davatkoms: “Die
vas tveria viską, o chemikai 
negali. Vadinas, su Dievo 
galybe negali susilyginti jo
kis mokslinčius.”

Bet nereikia nei chemiko, 
nei Dievo — viščiukui su 
tverti užtenka vištos ir gai
džio.

Piitalietas.

turą atnešė respubliką. Jei
gu nebūtų Įvesta diktatūra, 
Alfonsas, gal būt, ir ligi šiai 
dienai butų valdęs. Vėliau, 
kai kraštas įsisiūbavo, ne
buvo jėgos, kuri sulaikytų. 
Kraštas nesitenkino libera- 
liškumu, reikalavo visiškai 
panaikinti monarchiją.

Okai admirolas Aznaras 
sudarė valdžią, ne tik stu
dentijos būriai viešose vie 
tose drįsdavo šaukti: “Mir
tis monarchijai!”, bet ir 
plačiosios minios, ginkluo
tų civilinės gvardijos burių 
pryšaky, šaukdavo: “Tegy
vuoja respublika!

Pats karalius ir jo minis- 
teriai nervuotais ir netaktiš
kais veiksmais dar labiau tą 
minios ūpą ugdydavo.

Balandžio pirmą dieną,
pav., karalius atstatė nuo 
Karo ir Laivyno teismo pir
mininko vietos karininkijoj 
gana populiarų generolą 
Burgete, kuris pareiškė no
rįs pereiti į socialistų eiles, 
o jo vieton paskyrė Afrikos 
karą pralošusį ir nusikaltu
sį gen. Kavalkanti. Šis pa
skyrimas iššaukė pasipikti
nimą net tuose karininkijos 
sluoksniuose, kurie ligi 

šiam metui nebuvo į politi
ką įsimaišę.

Tuo tarpu iš kalėjimo pa
leistas visas revoliucinis ko
mitetas, kuris vėliau sudarė 
pirmą laikinąją valdžią, pa
sklido po visą kraštą savi- 
valdybinių rinkimų kampa 
nijai. Kai kalbėtojai susirin 
kimuose reikalavo peržiūrė

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURCIAI

Respublikonų laimėjimas 
buvo tiek tikras, kad dabar
tinis ministeris socialistas 
Freito pareiškė spaudai, 
jog tuojau po rinkimų visos 

turėsiančios
rašyti karaliui prašymą ir 
prašyti, kad atsistatydintų.

Ir labai, tur būt, turėjo 
,, ... , nuliūsti karalius, kada pro

n? atgal . (Mahone yra savo rūmų langą pamatė jo 
didelis kalėjimas, kui lame Į rumus saugojančius sargy- 
laikydavo ilgiems metams Į kįnįus Beveik visi sargybas 

Įeinantieji kareiviai ant savo 
karaliusį durtuvų buvo užsikabinę 

respublikoniškų socialistų 
vėliavėles.

J

Pasako seseriai lengvą 
būdą išskalbt drabužius 

balčiau.
“A§ NEGALIU suprasti, Onuk, 

protinga mergina kaip tu, trina
drabužius' Pakeisk i Rinso, puikų ‘be 
darbo' muilą. Jis ištraukia purvus— 
viskas ka turi padaryt—nugręžt. Tas 
sutaupo jums spėką—sutaupo drabu
žius, taipgi!
Tirštos patus—skalbt u ve, taipgi
Net kieeiausiame vandeny, Rinso pu
tos tirštos, smetonuotos, pastovias. 
Jums nereik šmotų muilo, nuotrupą} 
arba minkštintojų. Puoduks už puo
duką, Rinso duoda dvigubai putų už 
iengvosvarius, papurusius muilus. 
Tos tirštos putos padaro drabužius 
tokiais baltais, net virint nereikia. 

Išdirbėjai -
garsių skalb- 
tuvų rekomen
duoja Rinso.
Ir jis puikus 
mazgot dišėm.
Gaukite DI
DELI pakečj.

.VILIOKAI VARTOJA RINSO 
žluk! ui. skalbt uvėj ir dišėm*.

EsseN
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

; Pabandykit šiandien EsseM produktus ;
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

VEAL-
LOAF

nuteistus karius).
Balandžio 3 d.

dovanojo gyvybę mirti nu
teistiems trims plėšikams— 
žmogžudžiams, ši amnesti
ja dar labiau sukėlė neapy
kantą prieš karalių, liepusį 
sušaudyti nieko nenusi
žengusius sukilusius kapi
tonus.

Be to, pasklysta gandas, 
kad majoras Franko persi
rengęs perėjo rubežių ir 
vėl pradėjo organizuoti ka
rininkus naujam sukilimui. 
Gandai kaskart vis didėjo ir 
atsirado žmonių, kurie jį net 
kareivinėse “matė”.

Balandžio 6 d. Oran ado? 
bedarbiai užpuola monar- 
chistų sąjungos kliubą, su
laužo ir sutrypia ten buvu
sius karaliaus ir jo šeimos 
paveikslus.

Madride, prie pačios vi
daus reikalų ministerijos 
dura, antrą kaitą suareštuo
ja respublikoniškų ženklų 
pardavėją, kuris juos jau iš
drįso siūlyti net ministerijos 
tarnautojams.

Ministeris pirmininkas 
spaudos atstovams pranešė: 
Dar kartą jums tvirtinu, kari 
Ispanijai negresia joks vi
daus suirutės pavojus. Už
tikrinu, kad šios valdžios 
pryšakyje pravesiu savival
dybių rinkimus, apygardi- 
nius, o vėliau ir visos Ispa
nijos. Parlamentas bus ati
darytas karaliaus rašto skai-•*
tymu...

Balandžio 9 d. iš kalėji
mo pabėgo kapitonas Na- 
varo su kitais aviacijos ka
rininkais, padėjusiais Fran
kui pabėgti ir bendrai įmai 
šytais sukilimo byloj.Iš Gib
raltaro per Ispanijos vande 
nis jie nuplaukia Marselin ir 
niekas jų nesulaiko. Kara
lius Įsitikina, kad nei kalėji- 
mininkų aparatas, nei pak 
raščių sargybos jam nėra iš
tikimos. Jis susikviečia vi
sus aukštuosius karininkus 
ir prašo Įvesti griežtesnę di 
scipliną. Ten pat vienam 
generolui įteikia kardą ir 
lazdą — stipresnės valdžios 
simbolį. Bet dar posėdžiau
jant policija praneša, kad 
Valencijos ir Murcijos pak
raščiais važinėjantieji laivai 
iškėlė respublikoniškas vė
liavas.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt

LAWRINCE WORCESTER
7148 — Telefonas — 5-1896

Balandžio 10 d. Geronos 
karo garnizone areštuoja 
kapitoną Perezą, daugelį 
leitenantų ir visą kuopą ka
reivių pareiškusių, kad esą 
respublikonai.

Dešinieji laikraščiai rei
kalavo griežtos diktatūros į- 
vedimo, reikalavo pavesti 
visą valdžią vienam genero
lui, kuris turįs išvaduoti 
kraštą, o Alkala Zamora, 
šimtatūkstantinės minios 
mitinge tvirtino, kad Ispa
nijos jau nevaldysiąs jokis 
diktatorius, nes Ispanija 
šiandien-ryt visiškai pakei
sianti savo veidą.

Balandžio 11 d. pats rin
kimų įkarštis, paskutinė 

‘diena. Monarchistai grasino

Balandžio 12 d. linkimai 
praėjo palyginti gana ramiai. 
Daug neramiau rinkimų re
zultatų laukė visi politikuo
jantieji.

Balandžio 13 d. rytą kara
lius savo artimiesiems pareiš
kė:

—Man atrodo, kad kraš
tas balsuoja ne prieš valdy- 
mosi formą, bet prieš mane.

Vakare, kai jau buvo ži
nomi visos Ispanijos rinki
mų rezultatai, revoliucinis 
komitetas susirinko posė
džiui ir parašė karaliui raš
tą. Jame siūlė tuojau per
duoti valdžią “Laikinajai 
valdžiai”, nes antraip bus 
neišvengiamas kraujo pra
liejimas ir didelės žudynės.

Beveik tuo pačiu metu 
Macia, užėmęs Katalonijos 
savivaldybės ramus, per ra
dio visai Europai paskelbė, 
apie laisvą Katalonijos res
publiką: už keliasdešimts 
minučių advokatas Gonza- 
les paskelbė Vigo apygar
dos respubliką, o ministeris 
pirmininkas admirolas Az- 
naras, laikraštininkų apsup
tas, trumpai ir lėtai atsaki
nėjo:

—Ponai, argi gali būti di
desnis krizis, kada tikima, 
jog kraštas yra monarchiš- 
kas, ir per dvidešimts ketu
rias valandas jis visai res
publikonišku virsta?

Naktį visas Madridas išsi
verčia į gatves. Ant kiekvie
no kampo mitingai, džiau
giamasi laimėjimais. Vienoj 
vietoj civilinė gvardija šau
na į minią ir užmuša knygų 
ryšėją Aranzo. Tai pasku
tinė monarchijos auka. Po 
to, minia taip apstoja civili
nę gvardiją, jog viskas pa
skęsta žmonių juroje. Minia 
juda į Vidaus reikalų mini
sterijos ramus.

Karalius policijos vadui 
įsako šauti į minią ir jokiu 
budu neleisti įsiveržti į mi
nisteriją. Policijos varias, 
apžiūrėjęs savo jėgas ir mi
nios ūpą, atsisako duoti to
kį įsakymą. Pirm negu mo- 
narchistas, aš vis dėlto esu 
ispanas,—atsako jis kara
liui.

Karalius skubiai telefo- 
nuoja į pulkus ir klausia, ar 
jie yra pasiruošę žygiuoti į 
Madridą valdžią ginti. Iš vi
sų karo apygardų gavo tą 
pati lakonišką atsakymą: 
Pulkas pasiruošęs žygiui, 
bet ne monarchišką valdžią 
ginti.

Alfonsui liko tiktai viena 
išeitis: sprukti galimai grei
čiau iš Ispanijos. Taip jis ir 
padarė. P. D.

84 DUCHOBORAI NU
TEISTI KALĖJIMAN.
Britų Kolumbijoj, Kana

doj, pereitą sąvaitę nuteista 
3 metams kalėjimo 84 du- 
choborai, kurie anądien 
buvo įtaisę nuogą demons
traciją Nelsono mie’ste.
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Į Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko nereikia 
Te niekas nepeikia

MANO ĮSPŪDŽIAI 
CHICAGOJE.

Plėšimai, darbai ir biznis.
Heilo, Bostoniečiai! Aš 

esu jau gengsterių mieste— 
Chicagoje. Garsiojo Capo- 
nės alus yra gana geras, bet 
perbrangus: ima po 25 cen
tus už kaušą, žmonės prati
nasi gerti vandeni.

Atvykau čionai apie trys 
sąvaitės^ atgal, šaudymų ir 
holdapų nemačiau, tik gir
dėjau per radio pranešimus 
iš policijos stoties. Pirmu 
sykiu išgirdusiam, rodosi, 
kad visą miestą vagys bai
gė užimti. Valandų vagys 
nežiūri —dirba “overtime” 
todėl plėšimai eina dieną ir 
naktį. Paprastai esti apie 30 
plėsimu kas diena.

Miestas labai didelis, bet 
neklaidus,' todėl, kad gat
vės eina skersai ir iš 
Kas nori ir mėgsta jieškoti 
darbo (ar galės gaut, tai ki
tas klausimas), gali atva
žiuoti i Chicagą— čia ga 
lės vaikščioti ir važinėti iš
tisus metus, ii- vis bus nau
jų vietų, kur bus nebuvęs 
Bedarbė čia didelė; gal dai
ri idesnė kaip Bostone. Biz
nis, abelnai imant, irgi su
smukęs. Tuščių krautuvių 
matosi galybės visomis pu
sėmis. Žmonės daugiausia 
nukentėję nuo uždarytų 
bankų ir real estate susmu
kimo. Nuo pereito birželio 
iki dabar užsidarė 61 ban
kas. Yra du lietuvių valdo 
mi bankai ir abudu tebėra 
gyvi.

Lietuviškų “Spulkų”(Bo
stone • vadinamos credit

įeiti galėjo tik minėtos šei-J 
mynos nariai. Aš pats, taip 
sakant, bučiau pasilikęs už į 
durų, jeigu d-gas Poška ne
būtų pavartojęs savo asme
niško pull mane įsivesti.

Reikia pasakyti, kad tai 
yra didelė, graži ir labai 
draugiška šeimyna. Valgiai 
skaniai pagaminti... gėrimas 
irgi neprastas. Vakaro pro
gramas susidėjo vien iš 
trumpų kalbų. Beje, atsi
prašau, buvo ir vienas due
tas. Pirmu sykiu teko išgirst 
kalbamąjį duetą.Buvo taip: 
kada adv. Gugis pradėjo 
kalbėti, sykiu pradėjo jam 
“turavoti” ir drg. 'Galskis. 
Juokų užteko visiems. Ne
mažai šposų prikrėtę “Vai 
dylų ir Padaužų” atstovai 
(vietiniams gerai žinomi

Buvoprofesionalai), 
rimtų kalbų.

Padarius sutrauką iš to 
linksmo vakarėlio, reikia 

pasakyti, kad dienraštis 
“Naujienos”,tai šviesus kel
rodis Chicagos lietuvių gy
venime. Jį skaito ir tie, ku
rie jo aršiausia nemėgsta. 
Bostono “Keleivis” irgi nei 
kiek neatsilikęs. čionai 
“Kel.” galima gauti bile 
kur, ir greičiau negu South 
Bostone ant Broadwės.

SLA. politikos reikalais., 
taip sakant, eina didelis 
“špygų rodymas kišeniuo- 
se” tarpe skirtingų grupių 
veikėjų, kurie neperseniai 
da yra buvę geriausi drau
gai (arba neva draugai).

Galų gale, svarbiausia ži
nia iš Chicagos, tai ta, kad 
drg. Poška nusipirko naują 
fordą ir dabar vežte veža

ir

unions) yra apie X8, ir visos J žinias į “Naujienų” redak- 
gyvos. Real estate yra kur-J ei ją. Jis pats apie tai tyli, 
kas labiau susmukęs, negu . todėl aš pranešu apie tai
Bostone. Gal todėl, kad be į chieagiečiams 
jokio saiko buvo iškeltas. 5 vį”

per “Kelei-

Tai bus viskas.
V. B. Ambrose.

rėš!

DETROIT, MICH.
SLA. narių domei.

Gerbiamieji nariai ir na- 
Mes turim kreipt do

mės į savo organizaciją, 
kad kas mums ant sprando 
vėl neužsisėstų, nes dabar 
tokie laikai, kad visi smur
tininkai kelia savo galvas 
prieš narių laisvę. Jie važi
nėja po Ameriką ir daro 
slaptus sąmokslus prieš Su
sivienijimą, kaip štai fašis
tų vuodegą Klinga. Jie tur
but renka seimui savuosius 
delegatus, kurių kelionę ap
mokės turbut pats Smetona. 
Taigi bukite atsargus ir ne
duokite mandatų tokiems 
delegatams, kurie norės va
žiuoti į Seimą savo lėšomis. 
Ir nerinkite karštų patriotų, 
kad neužnertų mums kilpos 
ant sprando. Nerinkit to
kių žmonių, kaip korespon
dentas V. Karpšlis iš 200 
kuopos, kuris stoja už fašis
tus, o į “Keleivį” rašo apie 
Jonus. Ir nerinkit tokių, 
kaip 352 kuopos Motuzas, 
kuris dabar verkia nuo fa
šistų botago, bet pats per
statė juos į Pildomąją Tary
bą.

Renkant į SLA. seimą de
legatus, reikia rinkti demo
kratinio nusistatymo narius, 
arba visai nerinkti. Reikia 
žinoti, kad sandariečiai ne
daug kuo skiriasi nuo tikrų
jų fašistų.

Sandariečiai • priprato jau 
išnaudoti Susivienijimą ir 
SLA. kuopų lėšomis visada 
atlaiko savo partijos suva
žiavimą. šįmet jie irgi ren-

važiuoti į Sandaros partijos; BR1DGEPORT, CONN. 
jomarką, tai tegul važiuoja
savo lėšomis, ir tegul ta jo- Bndgeporto Lietuvių Drau- 
marką atlikę grįžta 'tie- Viešo Knygyno prakal- 
siai namo, o nelenda su sa
vo politiniu kromeliu i SLA 
Seimą. Demokratas.

bos; kalbėjo L. Pruseika. j
Tegul skaitytojas nema

no. kad minėtą knygyną 
vaido komunistai. Visai ne.! 
knygyną tvarko ir palaiko' 
. i.. s lietuvių pašelpinės 
draugijos ir organizacijų 
kuopos per savo atstovus, 
kurie didžiumoje susideda 
iš dviejų grupių, vieni ki
tiems gana artimų minčių 
žmonių: fašistų ir fašistuo- 
janči’j sandariečių iš vienos 
puse.-, ir komunistų ir sklo- 
ki ninku iš antros pusės. 
Tarpe tų dviejų grupių ėjo

ryžę pakeisti lietuviškų pa
šelpimų draugijų vardus, 
kaip jie bandė užkariaut tas 
draugijas savai naudai.

Tokis komunistų darbas 
yra kenksmingas jiems pa
tiems ir jų partijai.

Aplinkui visą miestą yra už
pirkti tušti laukai ir išdalyti
i lotus. Sudėtos gražios gat-' ---------------
vės ir cemento šaligatviai i NEW BRITAIN, CONN. 
blizga iš visų pusių, bet be \ Vilniui Vaduoti Komitetas

BROOKLYN, N. Y.
Cud&una klebono raašna 

nenudyla, bet vistiek kiaura
Lietuviškos Brooklyno da

vatkos kalba, kad eudauna 
jų klebono mašna niekad 
nenudyla. Bet laisvamaniai 
sako, kad nors ji ir nenudy
la, bet vistiek 'amžinai \ ra 
kiaura, nes niekad nepripil- 
doma. Davatkos jam duoda 
ir duoda savo nikelius, o jo
delmonas kaip tuščias, taip ne per porą pastarųjų me- 
tuščias. Gal ir ne tuščias, ale Kova buvo grynai politi- 
reikalauja vis daugiau ir nį Kaip vieni, taip ir kiti 
daugiau. visokios misijos norėjo knygyną užvaldyti, 
joja viena ant kitos. Y iena Stalino pasekėjai paraudę 
nepasibaigė, o jau kita pra- tempė savon pusėn, gi Sme- 
sideda. tonos garbintojai — savon.

Davatkoms išrodo, kad Galų gale fašistai laimėjo ir 
toks skubus misijų valymas tapo knygyno gaspadoriais. 
yra gera apsauga nuo vėl- Bet atsilygindami savo 
nio. Jos nesupranta, kad tie pusbroliams, fašistai suren- 
jomarkai daromi ne kovai gė komunistų naudai pra
šu velniu, bet pasipinigavi- kalbas ir kalbėtoju pakvietė 

|mui. Jeigu misijų nebus, tai "(įraugą” L. Pruseiką, kad 
ir karščiausios davatkos ni- papasakotų jiems apie Ru- 
kelių neneš. Jos bėga į tas sijos rojų, ką, žinoma, Pru- 
misijas netik pačios, bet ir seika ir padarė. Prakalbos 
savo vyrus ragina eiti. Sako, Įvyko bal. 24 d. Pruseika, iš- 
nueisi sykį ant misijų, tai naudodamas progą, gana 
busi palaimintas visam am- smarkiai plakė Bimbos pa- 
žiui, nelyginant kaip tas sekėjus ir kartu gyrė Rusi- 
“žydo bezmėnas”. jos rojų. Knygyno bei kultu-

Vedusiems vyrams su to- ros klausimu nei neužsimi- 
kiomis moterimis tikras nė. Rusijoje esą aukso kal- 
vargas. Jos sukelia namie nai, medaus balos ir teka 
tikrą pragarą, jeigu vyras pieno upės. Gyvenimas išti- 

gia savo partijos jomarką nenori eit to “monki biznio” kro. rojiškas, tik kažin kodėl 
Pittsburghe, prieš pat SLA.; klausytis. Būna ir taip, kad musų komunistai į tą rojų 
37-tąjį Seimą. Jų žmonės už sukalbėjimą poterių mo- nelabai skubinosi. Mizara 
važiuoja į Seimą kaipo SLA ka degtine. Man teko užei- paragavęs to rojaus skubiai 
kuopų delegatai, ir tuo pa- ti į vieną vietą ir nustebau gryžo atgal į kapitalistišką 
čiu laiku atlieka savo parti- J pamatęs klūpojantį girtuok- Ameriką. Bet musų fašistai 
jos mitingą, o mes, Susivie-įlį. Kambary buvo kelios rankų plojimu gausiai de
ni jimo nariai, turim apmo-, moterėlės, taipgi jau vyriš- kavojo “draugui” Pruseikai, 
keti jų-kelionės lėšas. Ne-į kai išsidružusios. Sak^u, ko nors jų Smetonos jis visai

gana > marki kova knygy-

NASHUA, N. H.
Sunkus darbininkų gyveni

mas. Filatelijos paroda.
Darbininkų dabartiniu lai

ku čia randasi be darbo apie 
6,000. Lietuvių irgi nemaža, 
yra suvargusių. Negana to, 

Nashua 
Nashua

Visą tai atpasakojęs, “dr- 
gas” Pruseika vėl gryžta at- šiomis dienomis 
gal ir pataria savo pasekė- Manufacturmg Co
jams eit į draugijas ir skelb- ir Jackson Mills nu- 
ti: Jonui, Petrai ir Jokūbui kapojo darbininkams 10% 
Maskvos evangeliją ir va- al£os- Jau ir Pirma kaiP tik 
ryti toliaus ardymo darbą. Sal3 su Salu žmonės sumeg- 

Užsibaigus prakalbai, ku- zd*™, ° dabar bus visai 
ri tęsėsi apie tris valandas, sunki darbininkam padėtis, 
pasipylė iš Bimbos šalinin- Algas nukapojo, o darbo 
kų lygiai ir iš fašistu pusės, ne* kiek nesumažino, dar 
asmeniško pobūdžio' klau- daugiau užkrovė. Ir turi 
simai, tokie klausimai, kurie žmonės taip dirbti be jokio 
nieko bendra neturėjo su pasipriešinimo, nes yra 
prakalba. Pruseika atšaki- daug bedarbių, tai kompa- 
nėjo gana mandagiai. jnijos bernai darbininkų vi-

Musų mieste žinučių ran- 831 J^Paį^0* w
dasi gana daug, tik kažin' Gegužės 7 d. Našvės mie- 
kodėl nėra čia korespon- sto knygyne atsidarė pašto 
dentų. Ten Buvęs.'ženklų paroda, kurioje yrą

išstatyti ir Lietuvos pašto
ženklai. Taigi vertėtų tą 
parodą aplankyti. Tiesa, -ne 

į visi lietuviai įdomauja paš
to ženklais, bet gali vistiek

BROOKLYN. N. Y.
Operetė “Raganių*” 

scenoje.
Brooklyno Operetės Drau-! ateiti parodon. Įžanga dy- 

gija rengias prie pastatymo kai. A. Skliutas,
scenon dviejų veiksmų ope
retės “Raganiaus”. Įvyks 
gegužės 15 dieną, Labor Ly- 
ceum Svetainėje, 949 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. Prasidės 5 valandą. Po 
vaidinimo bus šokiai.

Šiai operetei vaidinti yra 
parinkti žymiausi Brookly
no ir apylinkės artistai,

COLLINS, MONTANA. 
Mirė Justinas Banis.i

Balandžio 18 dieną persi
skyrė su šiuom pasaulin Ju
stinas Banis, 45 metų am
žiaus lietuvis, palikdamas 
dideliame nubudime žmoną 
Teklę, 14 metų dukrelę

jokio triobėsio. Tai keistas 
reginys.

Taipe žmonių eina gin
čai — “katrie geriaus da
bar stovi: namų savininkai, 
ar tie, kurių pinigus uždarė 
bankuose?” Bostonui irgi 
gali tikti tas pats klausimas.

Ateinančiais metais Chi
cagoj bus pasaulinė paroda. 
Tam Ųkslui yra statomi mil
žiniški triobėsiai ir dailina
ma ežero pakrantė.

Dabar keletą žodžių iš 
lietuvių padangės. Visų 
pirma teko atsilankyti į 
garsiąją Lietuvių Audito
rium. Birutės Choras, Miko 
Jozavito vadovaujamas, 
statė scenoj operetę “Syl- 
via”. Tai buvo paskutinis šį 
sezoną perstatymas, todėl 
susirinko visa Chicagos bur
žuazija ir inteligentija. Visi 
pasipuošę kaip milijonie
riai. Niekas nepasakytų, jog 
Chicagoj blogi laikai. Pub
likos buvo daug. Vaidini
mas taipgi gana geras. Po 
operetės buvo šokiai ir alus 
prie baro.

Reikia pasakyti, kad čio
nai žmonės turi daugiau 
laisvės, negu kitose valstijo
se. Pavyzdžiui, automobilių 
ir dabar galima matyti gat
vėse be jokių registracijos 
numerių. Vadinamo laisnio 
automobiliui operuot visiš
kai nereikia. Kas gali maši
ną kaip nors valdyti, tas ir 
važiuoja.

Svarbiausis įspūdis, tai 
“Naujieniečių šeimynos 
Vakaras”, kuris buvo su
rengtas Universal kliube 
Naujienų Bendrovės pa
stangomis, vadovaujant p- 
niai Kemešienei. “N.” šei
mynos nariais yra vadinami 
visas “N.” štabas, bendra* 
darbiai, rėmėjai ir kontes- 
tantai. Įžangos nebuvo, bet

rengia vakarėlį su šokiais.
Dabartiniu laiku pas mus 

didelis nedarbas. Daugelis 
fabrikų visai uždaryta. Dir
ba tik maža žmonių dalis ir 
už labai prastą atlyginimą. 
Kur pirma dirigavo penki 
žmonės po 10 valandų, tai 
dabar vienas turi tiek pat 
padaryt į 7 valandas. Maši
na apsaugota, ant jos neva
lia dėti perdidelio sunku 
mo; arklys taip pat apsau 
gotas, jam nevalia krauti 
persunkaus vežimo. Bet ant 
darbininko sprando kapita
listai krauna ir krauna, bet 
valdžia nemato ir negirdi 
jo dejavimų.

Gyvenimas sunkus šian
dien netik darbininkui, bet 
ir prapertininkams. Morgič- 
ninkai atiminėja namus vie
ni nuo kitų, o bankai sušluo
ja nuo visų. Žmonės ant se
natvės pasilieka be cento ir 
be kąsnio duonos. Gyve
nam turtingiausioj šaly vi
sam pasauly, o bado mirtis 
žiuri žmonėms į akis.

Prie miesto darbų dabar 
dirba apie 14,000 žmonių 
ant seprito. Padirba porą 
dienų, ir gauna užtai pa
valgyt. Bet nepiliečiai ir to 
negauna. Taigi lietuviai tu
rėtų pasistengti išsiimti pi
lietybės popieras.

Lietuvių čia yra apie 6,- 
000. Yra daug organizacijų 
ir jos gražiai gyvuoja. Jau
nimas gyvena lietuviškoje 
dvasioje. Daugumas baigė 
highschoolę, kiti ir aukštes
nį mokslą.

Vilniui Vaduoti Komite
tas ruošia 21 gegužės vaka
rėlį su šokiais ir vakariene. 
Bilietai po 50 c. Vakarėlis 
bus Lietuvių Salėj, ant Park 
st. Taigi geistina, kad susi
rinktų visi, kas tik gali.

M. Žvinakis

gana to, laikydami savo tas žmogus klupo  ja? Viena nepagyrė, 
partinį mitingą prieš pat S moteris paaiškino: “Mes jį Kalbėtojas iš Pruseikos 
LA. Seimą, sandariečiai su-Jpaklupdėm. kad kalbėtų nekoks, Pruseika pats save 
siorganizuoja ir padaro poterius už visu mirusių pi- sukritikavo. Jis prisipažino 
skymus, kaip praverti savo inkų dūšias, o kai sukalbės, kad praeityje buvęs klaidin

gas. Ir pasakė, kad kur tik 
komunistai prikišo savo pir
štus, tenai griovimo darbas 
pasireiškė. Jis išsiplepėjo ir 
kaip komunistai buvo pasi-

partinius planus Seime. tai gaus išsigert”
Taigi SLA. kuopos priva-' O, lietuviai, lietuviai, kas

lo apsižiūrėti ir tokių politi- ' iš jūsų bus, jeigu jus ir to- 
kierių savo delegatais į Sei- liau taip dalysite! 
mą nerinkti. Jeigu jie nori - Jaunimo Padauža.

Kur tiktai jus eisite, visur jus rasite 
šitą salyklą, kuri visados 

yra pasitikėtina

A1932 trr. m. p. c»

Net kūdikis mėgsta Blue 
Rtiibon Salyklą—todėl, kad jis pri
tyrė nuo motinos, o motina žino kas 
geriausias. Ji žino, kad gali pasiti
kėt ant aukštos kokybės, nes visad 
gaus toki pat, kada ji pirks Blue 
Ribbon. Salyklos kurios Amerikoje 
labiausia perkamos, yra išbandytos 
ir užtikrintos kožnam kene, ne vie
ną, bet daug kartų, kad tikrai yra 
geras Blue Ribbon užtikrina, kad 
pereitu peržiūrėjimą didžiausių pa
sauly salyklų išdirbėjo.

Parašykit kad prisiųstų Lenos kny- 
kuri paaiškina kaip pagamint 

skanius valgius ir kendes. Adresas:
Pritrier Malt Sales Co., 720 N. Mi- 
chigan avė , Chicago.

WHEREVER YOU 0O,YOU FINO

BLUE RIBBON MALT
AMOUCA'Z BICiGEST SELLER

kaip tai: ponia M. Strums- Adeliukę ir brolį Dominin- 
kienė, p-lė O. Raulinaitė, p-[ką. 
lė Vingiliutė, ponia Mučins- 
kienė, p. V. Bukšnaitis, p.
F. Morkus ir p. šteinys.

Operetės Draugijoj dau
gumoje priklauso Amerikoj 
gimęs jaunimas. Dabartiniu 
laiku chore yra apie 60 dai
nininkų ir dainininkių. Cho
rai vadovauja p. Ks. Strum- 
skis, kuris su pasišventimu 
dirba chorui jau apie 13 me
tų be jokio atlyginimo. Var
gu butų galima kur nors 
rasti kitą žmogų taip atsi
davusį menui, kokiu yra p.
Stramskis. žymiausias ro
les atliks geriausia šioje a- 
pylinkėj dainininkė-artistė 
ponia Štramskienė. Režisie- 
riauja laike vaidinimų žino
mas komikas p. P. Bukšnai
tis.

Korespondentas V.

Velionis buvo kilęs iš 
Smilgių parapijos Lietuvo
je. Amerikoje gyvendamas 
per ilgus metus skaitė “Ke
leivį” ir buvo pavyzdingas 
žmogus. Palaidotas be baž
nytinių apeigų, kaip kiek
vienam pažangiam žmogui 
pritinka.

Tegul būna jam lengva 
Amerikos žemelė!

Ignas Martinaitis.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 14 d. bus svarbus 

apvaikščio j imas.
Prisidėkite visi—moters, 

vyrai ir jaunuoliai.
Lietuvių Amerikos Pilie

čių Kliubas gavo pakvieti
mą nuo majoro Walker, kad 
lietuviai prisidėtų prie taip 
užvadinto “Alaus Apvaikš
čiojimo”. Kliubo nariai 
vienbalsiai nutarė prie to 
apvaikščiojimo prisidėti. 
Kad sutraukus visus lietu
vius į vieną grupę, Kliubas 
kviečia visų Brooklyne lie
tuvių draugijų atstovus su
sirinkt Gegužės 12 d., 8 vai. 
vakare, į Lietuvių Uįsėsų 
Kliubo salę, 80 Union avė., 
Brooklyne, susitarimui.

Laikas trumpas, daugelis 
paraginimų negalės gauti. 
Todėl Lietuvių Piliečių 
Kliubas prašo visus daly
vaut šiame apvaikščiojime. 
Apvaikščiojimas prasidės 2 
vai. po pietų, subatoje, 14 
gegužės, nuo L, U. K. salės 
80 Union avė.

Moterys ir vyrai, ateikite 
kurie tik galite ir stokite į 
eiles. New Yorko majoras 
rengia tą apvaikščiojimą 
kad panaikint 18-tą amend- 
mentą. Norint kokių infor
macijų, galite klaust salėje 
pas tam reikalui paskirtus 
žmones: M. Ballas, S. Kar
velis, P. Vilčinskai, G. Kar
pus, J. Paulukonis.

DETROIT, MICH.
Adv. UyUcas negavo man

dato į Seimą.
Didžioji SLA. kuopa pas 

mus jau išrinko savo dele
gatus į SLA. Seimą. Išrink
ta iš viso du: socialiste Filo
mena Budvidienė ir geguži
nis J. Overaitis.

Adv. Uvikas negavo gana 
balsų ir nepraėjo. Kuopa 
nedavė jam nei mandato 
važiuoti į Seimą.

Bučeris Ambrozas norėjo 
uždėti delegatams “cenzū
rą”, kad Seime jie laikytus: 
vien tik gegužinės pusės. 
Bet jo pasiūlymas buvo at
mestas.

Reporteris.

RUSIJOS SOVIETŲ
5 METŲ PLANAS

MONTELLO. MASS.
KALBANTIS PAVEIKSLAS, DA

RYTAS RUSIJOJ, bet išverstas į 
anglų kalbą; bus rodomas LIETU
VIŲ TAUTIŠKAME NAME, MON- 
TELLOJE, GEGUŽES 12 Ir 13 D. 
Ateikite pažiūrėti Rusijos 5 metą 
progreso. Du perstatymai kas vaka
ras. Pirmas nuo 6, antras nuo 8 vai. 

Įžanga 25c. Vaikams 10c.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLES.

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKŲ 
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IK IšDIRBYSTĖ 
lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo. Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholet<ale Bot anie Ilruggists 

108A BROADU AY 
SO. BOSTON MASS.
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iri

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Raiši Meilės Trage
dija Pasibaigė De

gančioj Klėty.

DAR SlOOfiOO UŽMOKĖTA UŽ PAVO
GTĄJĮ LINDBERGHŲ VAIKĄ. Sveikatos Kampelis

Pinigus paėmė buvusis Jus- mente kaipo specialus šni- 
ticijos Departamento agen- pas. Paskui prisidėjo prie ‘ 

tas Means. Bumso šnipų agenturos.Vė-
o . t ik,,., liaus jis buvo New Yorke a-

u pa'°£ Ju J ( \ j reštuotas kaip kvšininkas ir
SS Ne k- konspi.aturitž, už k, jis bu-
daugiau sensacijų. I\eia ir
bai senai pats Lindberghas fe.Ieraliniame kalėjb
uzmokeio eenestenaras m<? Atlantoj Išėjęs g kalJe.

iimo, jisai išleido knygą,

Iš pavydo jaunuolis peršo* 
vė savo draugą, šovė moti* 
na, padegė visas triobas ir 
persišovęs pats žuvo Keps* 

sno*e.

Balandžio 11 d. Geldgau-
• diškio valse. Branduoliškių 
ir Mozuriškiu kaimuose įvy
ko jaudinanti tragedija.

Branduoliškių kaime gy
vena mergelė Rudaitytė, 
kurią ištikimai myli du jau
nuoliai: apie 20 metų am
žiaus Budrys Pranas ir 25 
m. amžiaus Lažaunikas Jo
nas. Ir suprantama, jei abu

' jaunuoliai turi stiprų tem
peramentą. tai tokia meilė 
prie gero privesti negali.

štai balandžio 11 d. La
žaunikas apie 12 vai. nak
ties iš Pakalniškių kaimo 

! atvyksta pas konkurentą 
Budri ir abu išeina pasi
vaikščioti. Eidami neva su-

• sipykę ir Lažaunikas, -ma
tyt. būdamas karštesnis, 
plyta smogia Budriui j gal
vą. Po tokio smūgio jis,

i žinoma, lengv ai atėmė iš 
i Budrio brauningą’ ir pats 
pasileido bėgti. Budrys ne-

—Tegul bus pagarbintas, niems žmonėms. Sako, nuei- gulėjo—jis nusivijo mušei- 
Maike! sim tenai, tai gal gausi ko- ką. Lažaunikas pradėjo į

—Labą dieną, tėve! Gal kius sekenhend šiušius. i Budri šaudyti. Budriui teko 
pasakysi ką nors nauja? i —Ar gavai? supasuoti—jis pasileido

-Aš tau pasakysiu, vai-' _Ne. Maike, jie čiudni^ B«‘
ke, kaip pasibaigė mano ek- zmones. \ ienas. ^ų pradėjo jki pflt namŲ įar

Budriui įbėgus i savo na-skursi ja f Binghamtoną. stypčiot, rankomis kėtot ir
reiškia ir—Tik visų mažmožių ne- sąkyt vis reiškia, 11 Įmvs. Lažaunikas paleido

pasakok, tėve, nes jie neįdo-A?1 reiškia. Ant galo paklau- y. >uvi langą, bet 
mus. se: P™ kokl?s P^.<VSįir tas niekam nepataikė.

-Ju šarap! Kada vyrės-Sakau’ Pn^įlu i ,
nis kalba, tai turi klausvtis Pn€- Sceslv vos Smerties Su- -^ejo keršto, valanda, 
į. tylėt * ' į saldės, prie švento Juozapo , Lažaunikas nutaria atker-

—Na, gerai, tėve, kaip Brostvos/ prie pilnų blaivi- ; syti ir savo motinai Lažau- 
gi ta ekskursija pasibaigė? ;ninku ir esu starsas vyčių ge- niRaitei, mat, jis pavainikis. 
° ® ; nerolas. Kaip as ta ištariau.; (Budrys taip pat pavaini-

—Buvo taip, Maike. Kaip:tai jis ir pabalo. Sako. tai kis). 0 motinai keršijo štai
SLA. kuopos mitingas nu 
votavo siųsti i Seimą ketu- 
rius diligatus, ir visus ketu- 
rius išrinko cicilistus, tai 
per mano skūrą pradėjo 
mušti šaltas prakaitas.

—O iš kur tu žinai. tėve. 
kad jie visi socialistai?

—Man salės dženitoriuc 
pasakė. Jis labai kytras vy
ras, ba Rygoje buvęs už iz- 
voščiką, taigi Amerikon at
ivažiavo jau ne grynorius. 
Jis žino visas partijas ir 
tuoj man išklumočijo, kad 
toj viršutinėj salėj, kur vie
nas pienburnis siūlėsi man Į 
snuki duot, tai buvęs bolše
vikų lizdas. Jes, vaike, kair 
išsišnekėjom. tai tas dženi- 
torius yra labai fain vyras. 
Jis mane ir ant burdo už
prašė, tai abudu boiler rui- 
my pernakvojom ir jis man 
papasakojo apie visus Bin- 
ghamtono obivatelius. Sa
ko, tas mažiukas pinčiukas, 
ką bolševiku kliube norėję 
man savo kumščia užfun- 
dyt, tai esąs bolševikų ge
nerolas. O tas storas raudo
nas, ką buvo už maršalką 
ir tas triškį pakrypęs, ką kė
lė protestus, tai esą sanda- 
riečių tūzai. O tas raudona* 
plikas, ką visus žiopliais va
dino, tai buvęs kitąsyk star- 
šas sandariečių prezidentas 
ale dabar iš tenai išmuvin- 
tas, tai dabar esąs viso labo 
tik nezaležnas dainininkas. 
O tas ką rezoliuciją skaitė, 
tai esąs cicilistas. Taigi ma
tai, Maike, pernakvojęs vie
ną naktį su dženitorium, aš 
sužinojau visą Binghamto- 
no ponstvą.

—Reiškia, turėjai įdomią 
kelionę?

—Jes, Maike, tik vienas 
daiktas buvo negerai, tai 
mano batų padnackai visai 
nuplyšo. Kai dženitorius pa
matė, tai jis nuvedė mane į 
tokį lietuvišką štorą, kurį 
užlaiko neva darbininkų 
partija ir siunčia į Rusiją 

baksais visokį džionką bied-

reiškia, tu esi fašistas, kleri-juž ka: Lažaunikas buvo ve- 
kalas. darbininkų tėvynės'dės 60 metų amžiaus Palu- 
Rusijos išdavikas? O kitas jo;binskienę. Suprantama, kad 
partnervs, jau gerokai pra-Į tokios vedybos negalėjo bu- 
plikęs, išvadino mane dur- ti laimingos ir todėl, kai jo 
nium ir pasakė, kad tokiam žmona šiais metais mirė, jis 
buržujui kaip aš, šiušių ne- apsidžiaugė ir nutarė .yesti 
reikia. Rudaitytę. Tačiau motina

Vadinas, batų negavai? greit užprotestavo. Todėl 
ikas dabar apie pirLaža

mą vai. nakties atvyksta j
. . , ~ . Mozuriškiu kaima pas mo-,om abudu su dzemtonum į tj jr i8jį. trobon

—Ne, vaike. Kaip jie ma
ne taio išnevožijo, tai nuė-

lietuvišką restoraną ant 
Klinton stryto ir pasakėm 
-avo pripotką. Restoranči- 
kas mums išvirozijo. kad 
nes buvom užkliuvę pas bol
ševikus ir, sako, kad už dy
ką pas juos tiktai lupt gali
ma gauti ale ne čeverykus. 
Ant galo restorančikas pasi
skundė, kad ir jis turi trobe- 
io. ba jo prisega išsimuvino, 
paskui da užvedė provą ir 
’-eikalau.ja divorso. Išpasa-

į gulinčią moterį. Tačiau 
motina ranka palenkia že
myn revolveri ir todėl jai tik 
sužeidžiama kairioji ranka 
Motinos namuos vyrų nebu
vo. Čia gyvena tik keturios 
moterys, bet jos sukėlė tokį 
triukšmą, kad Lažaunikui 
teko išbėgti. Išbėgęs pir
miausia jis padega klojimą, 
paskui tvartą ir- pagaliau 
klėtį. Pamatęs, kad visos 
trobos gražiai liepsnoja, La-kojęs savo bėdas, restorauėi- žaunjkas užšoka ant de 

kas atnešė bliuda lietuvišku ičjos k|ėtjes |llbų jr šafuna 
pats save. Žinoma, jis žuvokopūstų, kiaulės šlaunį ir sa-: 

ko. pasistiprink. Mano fren- 
tas dženitorius da sujieškojo 
naminės po burną, tai išsigė- 
rėm, pavalgėm, ir tas man 
abai patiko. Ale už viską ge
riausia man patiko, tai lietu
viškas strytas Leikaviniu, ba 
enai daugiausia saliunų. ir 

beveik visi priklauso kun. 
Skripkos parapijonams. Vie
noj auzoj tenai radom apie 
10 bobų, o ant stalo buvo a- 
laus uzbonas, kilbasų ir kito 
kios Dievo dovanos. Regli 
Velykos! Jos priėmė mus ir 
gerai užfundijo. O buvo ir 
nešpetnų. O kaip aš joms da 
pasakiau, kas aš per vienas, 
tai jos tuoj ėmė mane kibint, 
paleido muziką ir pradėjo 
visi šokt. Ant galo viena šlu
ba parsivedė mane namo. tai 
visai krikščioniškai pauzėm. 
Paskui, vaike, nakties laiku 
aš atsisėdau freitan ir į pora 
sutkų sugrįžau Bostonan. Tai 
ir viskas. O dabar cinu pas 
zakristijoną. Kai atšils, tai 
abudu važiuosim i Bingham
toną ant vikeišino. Man la
bai patiko tenai bobos.

klėties liepsnose.
šiaip žuvo meilės keršto 

vykdytojas. Medžiaginių 
nuostolių padalyta nelabai 
daug (apie 3000 lt.), nes 
gyvulius iš degančio tvarto 
pavyko išgelbėti.

Ruošėsi Spausdinti 
Netikruosius Serus.

Yorke ir Philadel- 
phijoj pereitą savaitę buvo 
suimta visa eilė Wall streeto 
sukčių, kurie ruošėsi at- 
ųpausdinti $2,000,000,000 
vertės netikrų E. I. du Pont 
de Nemours kompanijos šė-

užmokėjo gengsteriam 
$50,000 už vaiko sugrąžini
mą, ir vaiko negavo. Da
bar dar §100,000 buvo už
mokėta, ir vaiko vistiek nė
ra. '

Šį syki pinigus užmokėjo 
ne pats Lindberghas. bet 
Mrs. Eduard B. McLean 
“Washington Post’ leidėjo 
žmona. Ir idomiausis daly
kas, kad šitus pinigus iš jos 
paėmė buvusis Justijos De
partamento agentas (šni
pas) Gaston B. Means.

Mrs. McLean sako, kad 
tuojaus po to, kaip Lind 
berghų vaikas buvo išvog
tas, ji krepiisis į Meansą, su 
paklausimu, ar jis negalėtų 
pavogtąjį vaiką surasti. 
Means atsakęs, kad jis tik
rai galis tai padaryti, nes 
jis žinąs tuos gengsterius 
kurie vaiką išvogę. Jie kvie
tę net ir ji prie to “džiabo’' 
prisidėti, bet jis atsisakęs.

Means pasakęs ponia' 
McLean, kad Lindberghų 
vaikas esąs Meksikoje, ii 
ji turėsianti važiuoti į E’ 
Paso, Tex., jį atsiimti. Be' 
pirm to ji turinti sumokėt 
iam $100,000 grynais pini
gais.

Kodėl ponia McLean tau 
rūpinosi Lindbeijjhų vaikę 
surasti, ji nesako. Išrodo 
kad jai norėjosi tuo budi 
pagarsėti, nės ji milionie 
riaus duktė ir pinigų turi 
valias*. Jos vyras taipgi tur 
ringas. Tauri ji nuvyko 
vieną Wash®gtono bankų, 
išsiėmė. §l0flfc00., ir įdavė 
riios pinigus Meansui. Pri< 
šitos tranzakcijos liudinin
ku Wivęs katalikų kunigas 
Francis J. Humev ir da ke 
liatas asmenų.

Po *to ji nuvyko paskirtu 
laiku Į EI Paso miestą, ku? 
gengsteriai turėję pristatyt 
jai pagrobtąjį Lindberghiu 
ką. Bet jai tenai nuvykus 
buvę paaiškinta, kad vaike 
grąžinimo planas esąs su 
trukdytas ir lai ji važiuo 
įanti namo.

Vėliaus Means pareikala 
vęs iš jos daugiau pinigų. J 
buvusi pasiruošus ir vėl mo 
keti, bet pasakiusi apie ta 
savo pažįstamam advoka 
tui. Tas ją sudraudęs.

Pagalios ji pareikalavusi 
kad Means grąžintų ja 
$100,000, nes sutarties ne 
išpildė. Means pinigų ne 
grąžinęs. Tada ji pasiskun 
dė Justicijos Departamen 
tui. Means tapo areštuota* 
ir pastatytas po $100.001 
kaucijos, kad nepabėgtų.

Mrs. McLean sako, kad 
ji turėjusi su Meansu kelia 
tą slaptų koiferencijų prie' 
pinigų įmokėjimą ir isitiki 
nusi, kad jis tikrai galis vai
ką sugražinti. Viena konfe
rencija buvusi South Caro 
linos valstijoj. Tenai Mean? 
turėjęs su -avim vieną šiur 
kščios išvaizdos vyrą. prisi 
įuosiusį prie^diržo kelis re
volverius. kuris sakęsis esąs 
vienas iš tos gengės, kuri 
pagrobui Lindbergho vai
ką.

Ar jis ištikrųjų tuo buvo 
niekas nežino. Gali būt, kad 
Means tyčia tokį tipą pasta
tė, kad lengviau apgavus 
ponią McLean.

“The Strange Death of Pre- 
sident Harding,” kurioj aiš
kinama, kaip prezidentas 
Hardingas buvo nunuody
tas artimiausių savo draugų 
tarpe. Ta knyga sukėlė di
leli triukšmą.

Reikalauja Pripa
žinti Sovietų Rusiją.

rų ir parduoti juos Wall 
Strccto rinkoj už tikrus pi- Means turi gana tamsią

Bet parduoti nieko 
Policija užklupo

praeiti. Visu pirma jis pas- 
kilbo kaip Vokietijos amba-

nigus. 
nespėjo.
juos prie darbo visai netikė-j sadoriavs Bemstorffo sni- 
tai, paėmė spausdinamas'pas Washir»gtone karo me- 
mašinas, klišes, dažus, po-!tu. 1917 metais jis buvo a- 
pierą ir kitokią medžiagą, j Testuotas North Carolinoje 
Gatavų šeri rado tiktai 5,- dėl nužudymo vienos naš- 
000, ir 600 lakštų po 100 lės. Bet 1921 metais jau 
Šerų da nevisai pabaigtų, tarnavo Justicijos Departa-

Kongresmanas Reiney iš 
{Ilinojaus pareikalavo, kad 
Hooverio valdžia pripažin
tų Sovietų Rusiją. Jo ma 
nymu, tai paakstintų biznio 
atgijimą. Kongrese yra jau 
■nešta ir rezoliucija, kur 
pataria Hooveriui įsakyti 
valstybės sekretoriui, kad 
jis užvestų su Rusija dery
bas del diplomatinių santi- 
kių atnaujinimo.

Rusijos pripažinimo rei
kalauja taipgi senatorius 
Robinsonas iš Arkanso val
stijos. Senatorius Borah, 
Senato komisijos užsienir 
•eikalams pirmininkas, rei
kalauja šito jau per daugel 
metų.

Bet Washingtono valdžia 
vis užsispyrusi laikosi tos 
pozicijos, kad negalima Ru 
ijos pripažinti, pakol ji ne

nutiks užmokėti Ameriko* 
kapitalistams senų caro sko- 
ų ir pakol nesustabdys ko 
munistinės propagandos 
?rieš kapitalizmą.

Kalbėdamas už Rusijos 
prjpažihimą, kongresma- 
nas Reiney faktais išparo 
lė, kad dėl šito atkaklau* 
įžsispirimo prieš Rusiją 
<enčia pati Amerika. Jis sa
ko:

“1919 metais tarp Ame- 
ikos ir Rusijos uostų Juo- 
ioj Juroj plaukiojo 84 lai
vai po Amerikos vėliava 
Bet 1930 metais tų laivu 
^kaičius sumažėjo jau ik 
15, o šįmet nėra jau nei vie
no.

“Pereitą birželio mėnesi 
nan teko būti Odesoj. Jos 
lokuose stovėjo tada 26 vo 
kiečių laivai, iš kurių būvi 
iškraunamos Vokietijos 
orekės. Jie buvo atvežę te
nai už tuksiančius dolerių 
mašinerijos. Visi tie užsa
kymai pirma buvo duoti A 
nerikai, bet vėliaus atšauk 
i. Rusija atėmė tuos užsa 
ymus iš Amerikos dėl to, 
kad mūsų valdžia uždarė 
Amerikos duris rusų pre 
kėms. Jeigu Rusija negal 
nums nieko parduoti, tai 
žinomas dalykas, kad j 
lieko ir iš mus nepirks.

“Vokietija ir Francuzija 
vra Rusijos kaimynės, bet 
ios nesibijo komunizme 
taip, kaip Amerika, būda 
na už 4,000 mylių nuo Ru 
nijos. Ir per šitokią valdžios 
trumparegystę mes negali 
ne Rusijai parduoti savi; 
niekių. Musų valdžia pripa 
žįsta smurto juntas pietų A 
merikoje už trijų dienų pc 
to. kaip jos nuverčia sena; 
valdžias. Bet ji nesutinka 
pripažinti Rusijos valdžios 
kuri gyvuoja jau nuo 191 
metų, apima šeštadienį vi- 
>os pasaulio žemės ir atsto
vauja 160,000,000 gyvento
jų.”

1. Ausies aparatas.

Gamta apdovanojo žmo
gų penkiais jutimais: palie- 
;imu, uosle, skoniu, regėji
mu ir klausa. Visi jie pade
da žmogui pažinti aplinką, 
pažint pasaulį ir jame orien
tuotis.

Galima butų ginčytis, ku
ris jautimas žmogui svarbe
snis, vienok neginčytina, 
kad nieks gera valia neno
rėtų nustoti nei uoslės, nei 
konio, nei regėjimo.

Klausa kitų jutimų tarpe 
užima svarbią vietą, juo 
labiau, kad su klausos orga
nu tampriai surištas kitas 
aparatas, kuris leidžia žmo
gui turėt lygsvaros jausmą.- 
žvykus kuriai nors ausies li-

! ją apstabdyti ir neprileisti 
(prie puliavimo.

gai, gali būt pakenktas ir 
ygsvaros jutimo prietaisas: 
igonis gauna nuolatinius ar 
dažnus galvos sukimus, ne- 
ali paeit, tampa dažnai ne- 

>agydomu invalidu.
Klausos ir lygsvaros juti

mo organai yra smilkinio 
caule.

Ausis skirstoma į 3 dalis:
) išorinė ausis, 2) vidurinė 

ausis, arba būgnelio tuštu
ma, ir 3) išvidinė ausis, kur 
.virtame kaule yra tuštumų, 
Kuriose išsišakoja klausos 
nervas ir yra lygsvaros juti
mo prietaisai. Išvidinę au- 
ies dalį dažnai vadiname 

labirintu.

II. Ausies vidurinė dalis.

Kalbėsime apie vidurinę 
ausies dalį, kuri dažniausia 
ir lengviausia suserga. Vi- 
Jurinė ausis yra panaši į 
mažą dėžutę, kuri nuo išori
nės ausies atskirta bugne- 
iu. Iš šitos dėžutės yra tik 
vienas išėjimas—būtent, į 
•yklę. Prarykite gurkšnį 
vandens arba seilių ir jus iš
rikite, kad kaž kas atsimu- 

į ausis, tai reiškia, kad 
ryjant atsidarė vamzdis, 
jungiąs ryklę su vidurine 
lūšimi, o į ausį įėjo kiek 
>ro. Tai yra prietaisas, ku 
rio pagelba palaikomas vie
nodas oro slėgimas iš abie 
jy pusių būgnelio. Sumažė
jus oro slėgimui ausy, nu
kenčia klausa.

Vidurinėje ausies daly y- 
•a eilė smulkučių klausomų
jų kaulelių, kurie jungia 
būgnelį su labirintu ir pa
deda garso bangoms pa
siekt ir su jaudint klausomą
jį nervą.

Šitoje vidurinėje ausies 
daly gali ilgiems metams į 
įgy venti liga, kuri pasireiš

kia ausies puliavimu.
III. Ligos.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 3 
GOLFININKUS.

Pereitą nedėldienį Ten 
nessee valstijoj, šalia Nash 
villės miesto, perkūnas už 
mušė 3 asmenis golfą lo
šiant.

J

IV. Gydymas.
skaudančią ausj

kartus į dieną lašinama lašų 
karboliaus su glyeerinu, 
ant ausies dedama šalto 
vandens ar ledo, o jei ligo
nis šalčio nepakelia, tuo

met daromi šildomieji 
kompresai. Dažnai gydyto
jui tenka pačiam pradurt 
gubnelį ir išleist iš ausies 
pulius, nes tuomet ausis 
greičiau gyja, būgnelio sky
lutė užsitraukia, pūliai sus
toja bėgę, ligonis už 4—6 
savaičių atgauna klausą ir 
pasveiksta.

Blogiart-ia būna, jei au
sis skauda kurios nors sun- 
cios apkrečiamos ligos me- 
u, pav. skarlatinos metu. 

Tuomet ligonis ir gerai pri
žiūrimas dažnai ilgai nepa- 
sveiksta, paliktas gi be gy
dymo gali susilaukti labai 
sunkių ligos komplikacijų, 
net mirties.

Daug žmonių mano, kad 
ausį gy dyt nereikalinga, net 
kenksminga. Teko girdėti, 
kad žmonės bijo gydyt au
sį, nes pūliai, girdi, gali kri
ti į smegenis.

Pažiūrėkime tad, kas ga
li atsitikt ir kas dažnai atsi
tinka, jei pūliuojančią ausį 
palikt be jokio gydymo.

V. Ligos užleidimas.

Puliavimas iš ausies nesi
liauja, pūliai nuolat erzina 
išorinę landą ir kaušelio o- 
dą, išorinėje ausy atsiranda 
vočių ir ekzcmų.Dažnai ten
ka matyti vaiką, turintį au
sį pavirtusią viena didele, 
šlapia, purvina žaizda. Ta 
liga dažniausiai paeina nuo 
ausies puliavimo..

Vidurinė ausis išklota 
gleivine plėvė, kurią nuolat 
erzina pūliai. Plėvė pradeda 
smarkiai augt, atsiranda 
grybeliai — glanuliacijos ir 
polypai — gyva mėsa; po- 
lypai patys pūliuoja, didė
ja, užkemša išėjimą iš au
sies, kliudo pūliams išbėgti, 
pūliai skverbiasi gilyn į 
kaulą ir pradeda naikint vi
ską, kas aplinkui pasitaiko.

Pūliai gali persimesti į 
patį smilkinio kaulą, kuris 
užpakaly ausies turi vidury 
tuštumą; į kaulą patekę pū
liai jį naikina. Jei^kaulas 
pas vaikus plonas, gali kau
lą visai pragraužti; jei kau
las stiprus, prasidės smar
kus skausmai: pakyla karš
tis, reikia skubios operaci
jos. _

Pūliai gali sunaikinti e- 
sančius vidurinėje ausy 
klausomuosius kaulelius, 
nuo ko smarkiai nukenčia 
klausa, gali patekti i sme
genis ir tenai iššaukti sme
genų plėvės uždegimą; pū
liai gali susigert į kraują ir 
iššaukt kraujo puliavimą, L 
y. kraujo apsikrėtimą.

Visos šitos ligos gali būt 
mirtinos.

Pūliai, patekę į išvidinę

Paprastai liga prasideda 
šitokiu budu. Ligoniui ,ser 
gant kuria apkrečiama Ii 
ga: skarlatina, tymais, ty- 
fu, influenza, ar šiaip slo
ga, ausy prasideda skaus
mai. Skausmai eina vis di
dyn, greit darosi stačiai ne
pakenčiami, ypatingai nak
ties metu, ligoniui smarkiai 
skauda galvą, pakyla kūno 
temperatūra, pradeda skau-'ausį. į labirintą, gali būt 
dėt kaulas užpakaly ausies priežastimi sunkaus susirgi- 
ir kaulas žemiau ausies kau-’mo lygsvaros aparato, arba 
šelio. Ligonis negali nei mi- visiško žmogaus kurtumo.
autei užmigti, stačiai ne-! Tai matote, kokias pasė- 
randa sau vietos nuo skaus-, kas gali turėt ausų puliavi
mo. ' mas, kuris kitam atrodo

Porai dienų praėjus, iš visai nesvarbi, nekalta liga. 
Ausies gali pasirodyt pūlių, j Daug vaikų ir suaugusių 
Tuomet skausmai staiga su- serga ir miršta nuo smegenų 
*nažėja, nes, susidarę vidų- uždegimo, nuo smilkinio 
rinėje ausy pūliai, pragrau- kaulo rudyjimo, nuo kraujo 
žė bubnelį ir pradėjo bėgti apsikrėtimo. kurie atsirado 
lauk. ausims pūliuojant: daug

Liga beveik visuomet žmonių dėl to kenčia nuola- 
nrasideda labai dideliais tinius galvos skausmus, 
skabomais, bet gali ir atsi- daug nustoja klausos laiku 
tikt, kad ligonis didelių nesirupinę ausų gydymu, 
skausmų nejaučia ir ligą pa- Pastebėta, kad dažniau- 
stebi tik tuomet, kai iš au- šia ausimis serga žmonės 
ries pasirodo puliavimas. del kurios nors priežasties 

Pradėjus laiku ligą gy- menkai alsuoją per nosį. 
jiyti, gan dažnai pavyksta x D-ra« Usa*.

I
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Visokios Žinios
Vokiečių, Fašistai 
Reikalauja Užimti

Klaipėdą.
Vokiečių fašistų organai 

“Der Angriff” išspausdinę 
aitrų straipsnį prieš Lietu
vą. Kalbėdamas apie daro
mus Klaipėdos Krašte rin 
kimus, jis sako, kad tie rin 
kimai busią daromi po "lie
tuvių durtuvų spaudimu” 
kad vokiečiai esą jau dabar 
areštuojami, o toliau jų bu
sią da daugiau suimta. To 
del fašistų organas reika 
lauja. kad į Klaipėdą tuo
jaus butų pasiųstas vokiečiu 
karo laivynas ir kad Lietu
vai butų pastatytas ultima
tumas paleisti visus suim
tuosius vokiečius. Jei Lie
tuva to nepadaiytų, laivy
nas tuojaus turėtų užimti 
Klaipėda ir pravesti plebis
citą, atsiklausiant pačių gy
ventojų. kam jie nori pri- 
gulėt: Vokietijai, ar Lietu 
vai.

Pelkėse Rado Neži
nomo Miesto Griuvė

sius.
Camegie Instituto Wa- 

shingtone mokslininkai, ku
rie tyrinėjo Yucatano pu- 
siausali. praneša radę te
nai pelkėse didelį miestą, iš 
kurio jau likę tiktai griuvė
siai. Iki šiol niekas iš baltų 
žmonių apie tą miestą neži
nojo. Spėjama, kad senovėj 
jis prigulėjo maya indiionų 
giminei. D-ras Svlvus Mor- 
ley, kuris tuos griuvėsius ra
do, pavadino juos vardu 
“Kalakmul”, kas mayu kal
boje reiškia: du artimi kal
neliai. Mokslo žvilgsniu ši
tas atradimas yra labai įdo
mus. nes parodo, kad gyve
nę čia indi jonai seniaus yra 
turėję savo civilizaciją ir 
didelius miestus, kur sta
tydavo net paminklus. At
rastame dabar mieste su
skaityta 103 įvairus pamin
klai iš akmens.

Yucatano pusiausalis yra 
išsikišęs iš Meksikos toli į 
jurą. Mokslininkų ekspedi
cija nuėmė atrasto tenai 
miesto planą, nufotografa
vo paminklus ir išskaitė kai 
kuriuos jų parašus, kurie y- 
ra rašyti hieroglifais (ženk
leliais).

Kaip Veda Indijos 
Maharadžos.

Maharadžomis Indijoje 
/adjnasi didžiūnai, didieji 
kunigaikščiai. Jų yra tenai 
iaug. Kožnas turi atskirą 
kunigaikštystę ir skaitos jos 
galva, kaip ir koks caras, 
įmonės vaikščioja nuogi ir 
niršta iš bado, o mahara- 
ižos nežino savo turtams 
jalo. Štai, telegramos pra j 
neša, kaip šiomis dienomis 
Tajpuro maharadža vedė 
16 metų amžiaus žmoną iš 
lodhpuro kunigaikštystės, i 
Pasipuošęs deimantais ir 
oerlais. jis važiavo jos imti 
ant didžiausio dramblio,» 
kuris taipgi visas žibėjo nuo 
iuk?o ir deimantų. Jo paly
dovai važiavo susėdę ant 
kitų dramblių. Iš viso ėjo 50 
tokių dramblių, ir visi jie 
buvo papuošti baltu šilku ir 
auksu. Valgį, gėrimus ir ki
tokį bagažą nešė ant savo 
kuprų 100 kupranugarių ir 
300 jaučių. Maharadžos su- 
žiedotinė buvo uždaryta 
Purdoj, tai yra tokioj vie
toj, kur iki vestuvių joks 
vyras negalėjo pamatyti jos 
veido.

MERGINA NUŠOKO NUO 
TILTO.

Connecticut valstijoje, 
tarp Milfordo ir Stratfordo 
miestų, ant Boston Post ke
lio, nuo aukšto tilto pereitą 
sąvaitę nušoko į Housato- 
nic upę Alice L. Yanz, 20 
metų amžiaus mergina. Ma
tydamas, kaip ji juda po 
vandeniu, telefono kom
panijos darbininkas Cow- 
les su visais rūbais nėrė nuo 
tilto stačia galva tiesiai į 
vandenį, norėdamas ją iš
gelbėt; bet jo pastangos nu
ėjo niekais. Mergina prigė
rė ir tik vėliau policija iš
griebė jos lavoną geleži
niais kabliais. Kaip vėliaus 
paaiškėjo, ji nušoko nuo til
to del to, kad netikėtai mirė 
jos mylimas vaikinas.

UŽMOKĖK $25.000. 
TAIP MES TAVE UŽ

MUŠIM.

AUSTRIJOS DARBININ
KŲ BANKAS DUODA 

PELNO.
Vienos darbininkų ban

kas paskelbė išmokėsiąs 12 
nuošimčių dividendų. Per 

1931 metus bankas pelnė 
120,000 dolerių, o tuo tarpu 
vienas didžiausių Austrijos 

KI--bankų subankrutijo, įvary
damas šalį beveik į bankro
tą.

grasinimą gavo per
paštą Clevalando turtuolis VIŠTŲ KIAUŠINIAI 8 
EllsAVorth H. Augustus. Jis CENTAI, O VARNŲ —60 

CENTŲ.

M •Ar užsi
trauki?

PAJIESKOJMAL

“Kam tą klausimą kelti?
—klausia cigaretų verslas!

Jfr- ji-.an

TkĄ ETŲ metais eigaretų skelbi- 
x "*■ niuose ypatingai vengta žodžio 
“užsitraukti"’. Kodėl? Gerumėli* 
Žįno! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas,užsitraukia’ Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu 
laiku Įkvepia dūmų dalį. kuriuos jis 
ištraukia iš cigareto.

Dėl to labai svarbu būti tikru, jog 
cigaretes, kuri rūkote, yra grynas it 
švarus - būti tikru neįkvėpti tūlų 
nešvarumų

Lucky Strike drįso ši klausimą 
iškelti - nes jie ii dalyką išrišo! Tas 
duoda jums apsaugą, kurios jūs

pageidaujate dėl to, kad tūli
nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap
uose, pašalinami Luckies valymo 
procesu! Luckies tą procesą įvedė. 
Tik Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 
negali klysti!** Todėl, jei jūs žino
dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmą - visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives! *

“It’s toasted”

O. JC. AMERIKA
’T Lt'CKI Srr.f.TE RADIO PROGRAMĄ—60 modernišku mintičią nt pasaulio 

;.s orkestrai ir Lstcky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
n §c~.tadiex:o i akarą. per Radio tinklą.

PETRONĖLĖ JAKEVIČIUTĖ-Oran- 
tienė, esu dideliam skurde, noriu su
rast mano brolį, kuris 1921 metais 
gyveno Seranton, Pa, 1808 Najaug 
avė. Malonėkit pranešti kas apie jį 
žinote sekančiu adresu: (20)

PETRONĖLĖ ORANTIENĖ 
Daugirdo gatvė, No 1. Kybartai,

Lithuaitia.

i ONA DANIELIŪTĖ pajieškau bro
lio Stasio Danieliaus, paeina iš Ma- 
riampoies apskričio, Veiveriu vals
čiaus, Girininkų kaimo. Atvažiavo į 
Ameri' ą 1914 metais į Baltimore. 
Kurie žinot, kur jis randasi, malonė
kite pranešti, busiu didžiai dėkinga, 
arba pats lai atsišaukia. (21)

i MISS ONA DANIELIŪTĖ
Markerville, Altą, Canada

IZIDORIUS OŽELIS, šviekšnos 
parapijos, Kor.tšatšių (gal Konšai- 
čių) kaimo. Tauragės apsk. Pajieško 
Jurgis Vanagas. Turiu svarbų reika
lą, prašau atsišaukti, arba kurie žino 
kur jis randasi, malonėkite pranešti, 
busiu dideliai dėkingas. (21)

GEORGE VANAGAS
Lecch Farm Sanatorium, East End 

Pittsburgh, Pa.

KARSOKAS KAZIMIERAS, Bir
žų parapijos, Vaitkunų kaimo, pirm 
25 metų gyveno South Bostone, da
bar nežinau kur randasi. Atsišauk 
brolau, yra svarbus reikalas, iš Lie
tuvos. Kurie žino kur jis randasi ma
lonėkite pranešti, busiu didžiai dė
kingas. (21)

JOKŪBAS KARSOKAS 
25 Rowell St., Dorchester, Mass.

APSIVEPIMAI-
Dvi rimtos lietuvaitės, nori susipa

žint su Amerikos lietuviais, kurie at
važiuos šiais metais į Lietuvą. A—25 
metų ir O.—23 metų. Esava rimtos 
merginos ir prašome rašyt rimtus 
laiškus. Tik į rimtus laiškus atsaky
sime. * (20)

ANA J—TĖ
Rojaus g-vė 2. Klaipėda. Lithuanis

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu: (26)

4»K E. 7tb SU Sa Boston. Mass.

REIKALINGAS ANT PARMOS 
DARBININKAS arba Gaspadoriss. 
Kas myli farmos darbą, geram vy
rui, gera proga. Tur būt vidutinio 
amžiaus, kad butų pasiturintis, Mal

us ir nerūkytų tabako. Jegiu sutik
tumėm, laikui bėgant galėtumėm ap
sivesti. Esu moteris 34 metų, turiu 
farmą 60 akerių. (20)

C. G. Bov 142, Scottville. Midi.

CLEMENTON, N. J.
POPIERUOJU KAM

BARIUS.
Sugrįžau į savo seną užsiėmimą. 

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

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

Tel. Laurel Springs 1396

Per Mėnesį “Stakai 
Nukrito 4,000,000,- 

000 Dolerių.
Per balandžio mėnesį

New Yorko biržoj parduo
damų šėrų vertė nukrito a- 
pie 4 bilionus dolerių. Pra
dedant nuo 1929 metų iki 
šiai dienai šimto žymiausių 
kompanijų akcijos nukrito 
jau 82 nuošimčių. Jų verte 
1929 metais buvo 42 bilio- 
nai dolerių, o šiandien tik 
7 bilionai suviršum. Atski
rų kompanijų Šerai nukrito 
da daugiau. Pavyzdžiui. 
American & Foreign Po-

KANADA SĖS 10 NUO- RADO 20,000 METŲ Į Girdėjusiam. — Tamstos 
ŠIMCIŲ MAŽIAU KVIE- ŽMOGAUS LIEKANAS, korespondencijos iš Mont- 

Floridoje buvo iškasti yealo, gerą apmokėjo 
Iš Winnipego pranešama, žmogaus kaulai ir vilsna. hlogu , neciesime, nes 

<ad šalto ir šlapio pavasario Mokslininkai pripažino,kad menims daiomi to n 
kviečių sėja vakarų Kana- tas žemės sluoksnis, km- tie metimai, kūnų jokiu budu 
doj šįmet buvo suvėluota daiktai buvo atrasti, susi- ne&a“ma ir<x*y •

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

K. POŠKA
7200 So. Wood St., Chieags, 1IL 

Telefonas: Republic 8114

ir busią pasėta 10 nuošimčių 
mažiau, negu pernai.

Trumpos

formavo apie 20,000 metų 
atgal. Tai parodo, kad jau 

Amerikoj gyveno ituomet
žmonės.

AUKŠTA KOKYBĖ 
CIGARETUOSE.

Žinios iš Dublino sako.! 
kad dabar Airija rengias at- 
mokėt Amerikai $4,000,000!

me nes mums jis labai ne-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. Tiesai. —Straipsnio ai

padavė tą laišką policijai ir 
dabar jo namus saugoja
ginkluoti sargai. meriai gauna iš apskričio metais buvo pasiekę $199, c

Laiškas buvo parastas valdžios po 60 centų už tu- i šįmet nukrito jau iki $2. Ka.< 
ant rudos popieros ir reika- zįną varny kiaušinių; bet treji metai atgal investino . 
lavo, kad pinigai butų pa- kada de nuveža miestelin tuos Šerus $199,000, šian- 
dėti prie tvoros stulpo, gale vištų kiaušiniu, tai įie gauna dien tun tiktai $2,000. Jei-
Augustuso daržo, pereito tik 8 centus už tuziną. Už gu tokį investmentą padari 
panedelio naktį, tai*p 12 ir varnu kiaušinius valdžia bankas, tai toks bankas tu* 
1 valandų. Nurodytoj vietoj moka po 60c dėlto kad no- r®j° nukentėti. Del to ir už- 
buvo padėtas tuščias rįšulys rima išnaikinti varnas. .sidMD tiek daug bankų. C
ir policija pasislėpus dabo- __________ ikada bankai užsidaro, ta
jo jį visą naktį, bet niekas AS sunaikino kartu su jais nukenčia ii

žmonės. Tuo budu šėrų kai- 
I nų kritimas netiesioginiai

Nebraskos valstijos far-,wer korporacijos šėrai 192f
vai už Airijos respubliką.
Skolino beveik 
rikos airiai.

vieni Ame- aiškus dalykas.
Clevelandiečiui. — Biz

niui užsidėti Amerikoje pi
lietybės popieros papras
tai nereikalingos. Ar gali 
nepilietis bedarbis gauti pa
šalpą, tai priklauso nuo vie-

Įdomių žinių atėjo iš 
Australijos. Sakoma, kad 
federalinė valdžia atėmusi 
iš visų komunistų šeimynų 
vaikus ir atidavusi juos Į tos valdžios organų, nes aiš- 
prieglaudas. Valdžia savojkių įstatymu šituo klausimu 
žingsnį aiškinanti tuo, kad nėra.

bedarbiai.

neatėjo “pinigų” pasiimti 
Paskui Augustus gavo te
lefonu įspėjimą, kad jis ne-

SULU SALĄ.
_____ __________________ Pereitą pėtnyčią per Fili- paliečia’visą šaTi,"visus gy-
išpildęs reikalavimo, ir jei- P>nų salas perėjo baisus ventojus. 
gu pinigų nepadėsiąs, tai viesulas. Šulu sala, kuri

komunistai yra
!5.<>ni1H.r?^s^a? . sak?’ 10£ pondenciju už pinigus į lai- 

valdzm.bijanti kad jų vai-.ned'4edam, bet talpi
oj nejaugtų komunijai.-, nam nemokamai kaipo 
dėlto juo> ir atimami iš te- žinias iš musu visuomenės 
vų.

Wm. Burinskui.— Kores-

žusiąs netik jis pats, 
ir visi jo vaikai.

PAAUKAVO, SAVO 
NĄ MOKSLUI.

bet randasi pietiniame Filipinų RIAUŠĖS ČEKOSLOVA- 
gale, nukentėjo daugiausia. KIJOS ANGLIŲ KASYK- 
Jolo miestelis buvo visiškai LOSE.

KU- sugriautas ir nemažiau kaip z. , i i * i1 čckoslovakų telegramų 
agentūra praneša, kad siau-

New Yorko Metropolitan VAMAr.A vricnrlnąti rėš vakarų Čekijoj anglių 
Operos skelbėjas, William r ai\7i „, oiSSSs t kasyklose įvyko riaušių tarp 
J. Guard, padarė testamen- HJ policijos ir darbininkų. Po-
tą, kad jam mirus jo kūnas vals i ij y. licija turėjo pradėti šaudyti
tuojaus butų atiduotas arti- Kanados valdžia uždrau- į minią, kai ši akmenimis 
miausiai medicinos mokyk- dė įvežimą gyvulių iš Cali- sunkiai sužeidė du polici- 
lai studentams piaustinėti. fomijos, Oregono, Arizo-’ninkus ir pasislėpė už bari- 
Kur padėti supiaustinėtas nos ir kitų vakarinių valsti- kadų. *Du manifestantai bu- 
liekanas, tai visai nesvarbu, jų, nes pasklydo gandai, vo užmušti ir 6 sunkiai su- 
jis sako, nors aš velyčiau, kad tenai pasirodžiusi ger- žeisti. Policija, sustiprinta 
kad jos butų sudegintos. klės ir kojų liga. kavalerijos, minią išsklaidė.

PARSIDUODA FARMA
Cambridge, New York.

6 rūmų stuba su pijazais, Barnė, S 
akeriai geros žemės, visa dirbama, 
triobos naujai perdarytos, taksai 
taipgi pigus; $20 ir $5 skalės taksų.

Parsiduoda tik už $1/100. Klauskit 
pas (19)

LEE HACKER
80 Logan avė., Orange, Masu.! Mažai žmonių supranta kaip daug 

triūso ir kapitalo reikia padėti, kad 
t Padarius cigaretus. Kiekvienas ciga- 
1 etų rūkytojas turi savotišką skonį, 

ad patenkinus visus, išdirbėjai turi 
dėti į cigaretus aukštą kokybę. Tik 
dedant didžias sumas pinigų išdū
lėjai gali užlaikyti didžiulius tabako 
andėlius nuo vieno sezono iki kitam 
:ad galėjus pagamint aukštos koky 
tės tabaką, kurio rūkytojai reikalau 
ja.

Pavyzdžiui, garsiųjų Lucky Strike 
igaretų išdirbėjai turi sukrovę savo 
sandėliuose maž daug 100 milijonų 
lolerių verčios rinktinio tabako, kuri 
orityrę kompanijos pirkliai atsargiai 
išrinko, kaipo geriausį parduodamą 
didžiulėse pasaulio tabako prekyvie
tėse. Bet tai tik pradžia. Reikalingi 
trys metai, kad pagamint Lucky 
Strike. Per tą laiką geriausis tabakas 
yra sendinamas ir nokinamas.

Kuom kitų cigaretų išdirbėjai butų 
pilnai patenkinti, Lucky Strike išdir- 
bėjams to neužtenka. Kad išėmus 
nešvarumus, kurių randasi kiekviena
me tabako lape, Lucky Strike išdir
bėjai įvedė spraginimo procesą, su 
pagalba ultra-violet spindulių. Tusi 
nešvarumai, kurie yra priežastimi 
gerklės kutulio ir kosulio, tuo proce
su būna pašalinami Spraginimas pa
daro cigaretus daug geresniais, pri
duoda jiems maloniai lengvą skonį, rr 
todėl Luckies yra taip mėgiami, net 
ir išlepusių rūkytojų.

Prisiminkite, kad Lucky Strike yra 
vieninteliai cigaretai, kurie suteikia 
gerklei apsaugą su pagalba šio ypa
tingo spraginimo proceso.

Bet Lucky Strike išdirbėjai nesu
stoja nei čia. Nes Luckies yra apsau- 
gojami ir užlaikomi šviežiais celo- 
phane pakely. Be to, pakelis turi 
skvetelį, kuris lengviai atsidaro. To
dėl rūkytojai tikrai yra dėkingi Lu
cky išdirbėjaras už tą aukštą kokybę 
kurią jie gauna už tokią žemą kainą. 
Ta aukšta kokybė privertė milijonus 
rūkytojų juos pamėgti. (Adv.)

II
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: * (23)

PRACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGER1S
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevičiss
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Ate. 
CHICAGO, ILL

gyvenimo. Jeigu kuri kores
pondencija netilpo, tai tam 
turėjo būti kokių nors prie
žasčių—gal nebuvo laikraš- 

sprogimas!tv vįetos?> o gaj nesvarbus 
Vienas as- buvo turinys>

High-
ivvko

Detroito distrikte 
land Park anądien 
smarkus dujų 
vienoj kalvėj, 
muo buvo užmuštas, 30 su
žeista. J. Novogrodskiui.— Mes

nematome reikalo skelbti u- 
rugvajiečių pareiškimą Jun- 

Tie rei-
štai, Kubos mieste Gunėsjkalai buvo jau plačiai ap- 
bedarbis vardu Montejo kalbėti jų pačių laikrašty,

Nedarbas varo darbinin 
kus į baisią desperacija, Sgtinėse Valstijose.__  _• r- ' l-oloi knvn r,

kirviu sukapojo savo žmo
ną, 5 vaikus, paskui padegė 
namą ir pats pasikorė. Mat, 
neturėjo iš ko žmogus 
Jau gyventi.

“Naujoj Bangoj”, ir to pŪ-1 
nai užtenka. Musų skaityto
jams jų nesutikimai butų vi- 

to- sai nesuprantami. Rankraš
čius grąžiname.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

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

Rone a pliekose.

DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir Lt., be lan
kymo mokvklos Rašyk antraiu: 

LEVESKIS. ,336 W. 12th st-.
Los Angeles, Calif.

I
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Šcitu Piulapu KELEIVIS, SO. BOSTON

Korespondencijos
*i J dabar tiek drąsus, kad ne 
;l vienas lietuvis ir mušt nuo 

i jo gauna, jeigu nepasiskubi
na už stalą užmokėti. Jau 
ne vienas yra gavęs nuo jo j
sprandą.

CAMDEN, N. J. 
Saiiunų naikinimas ir kiti

dalykai.
Šios apylinkės vyriausis 

prohibicijos agentas Penin- 
gtonas sumanė išdžiovyt 
Camdeną. Mat, čionai da 
buvo užsilikusių karčiamų, 
kurios mokėdavo §100 lais- 
nio išgavimui, o paskui par
davinėdavo viską, kas pa
puolė. Peningtonas elgiasi 
šitaip: atvažiuoja būrys
darbininkų su dviem ar tri- 
mi trokais ir su tam tikrais 
kūjais ir štangomis, su
daužo veidrodžius, suardo 
barus, sukrauna i trokus vi
są baruimi, stalus, krėslus, 
seifus, ir viską susikrovę iš
siveža, nei dėkų nepasakę. 
Jis nusistatė išdraskyt po 4 
saliunus ant dienos.

Aną naktį šioj apylinkėje 
sudegė 2 protestonų baž
nyčios, viena Milvillėj, kita 
Collinswoode.

Tų miestelių majorai su
ėję nusprendė, kad tai esąs 
slapiųjų darbas ir kaipo at- 
keršinimas už tų saiiunų 
naikinimą. Kiek tame tei
sybės, nežinia.

Musų lietuviškų dusių ga-

KAS APMOKA KLINGOS KELIONĘ?
Pas mus Detroite laukia-į Klinga kad atidarė savo la

ma didelės audros lietuvis-■ šistišką žodyną, tai taip ir 
koj politikoj, nes šiomis skambėjo: sandariečiai, ge- 
dienomis bus dviejų didės- gužiniai, Gegužis ir kiti. Ži-
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”

I

duaiuau. jv, w naoalmnžfi draiHnina Bias» ar S1^t! ^teniantkie atlaidai reikalingi tam, mi^ų pasalpines draugijos • delegatus ar dėio iau žiovaut ir nueiokad reikalui atsitikus *‘*ga- susirinkimas. Tai tokia yra LA- ^eįman <tejeMamY ai ««jo jau žiovaut ir nuėjo Kan leikaiui auiuftiu, g«* •*<„«« ne. Visi nujaučia, kad tame gult, o liko-tik vienas bur-
Aš patarčiau Tortmto lie- Seime bus didelių susirėmi- dingiens. kuris nenorėjo

"šv;irbiiI'" at!aidu.s iij u4k- tuviai j tų vietų daugiau todėl musų sandaneoa; klingai nusileisti ir abudu 
Staroiu.- atlaidų, jis teut t. e -eTZ į-L“ slapu mitinguoja ir labai ginčijosi,

siųs net per 40 valandų. Bet, ne-Uankyti, o uz tuos P““", nerimsta, nes bijo, kad so- 
deja. biznis pasirodė labai kurte tenai paliekamų’neatimt j(J va_ Matvd.
prastas, tai užteko tik, 10 va-, usirasyt> kelelį į . Tuo- <jovybėg Susivienijime 
landų. ’met bent zmosite, kas pią- J J

Ta pačia dieną pradėjo ir, čiame pasauly darosi, 
užbaigė. ' tai daug pigiau atsieis.

Aną dieną mačiau vieną 
Jurgi labai užsikarščiavusi 
ant korespondento camde- 
niečio, kam jis parašęs No.
14 ‘'Keleivio”, kad mus Jur-

P. B.

TORONTO, KANADA. 
Rado negyvą lietuvį.

Pas Jakavičius, ant Rich-gių draugija silpnėja. Jis monf| st ra(lo su drabužiais
sako, tiesa, dabar nėra 
kur

Kanados Lietuviai

dovybės Susivienijime 
Šiomis dienomis Detroi

tan buvo atsilankęs iš Broo- 
dyno Domininkas Klinga.

x. , i lovoje negvva Kazimierą
, n?rl"-. bet Marozauska.' Iš vakaro jis

palauk kaip tik.užaugs ma- buv^? aag gavo draugus la 
no vaikas, tuoj prarast siu, baį gjrtame stovy ir pas 
ot, ir bus naujas narys Jur-lSnijkienę pražęs aIaus>
pų draugijoj. mėtydamas ant stalo pluoš-

Man pritarus, kad taupi tus 'pinigu. Kur jis buvo per 
bus labai gerai, sitas Jurgis to/turbut niekas ne.
apsiramino. I —

Gegužės 8-tų dieną Vjf-t įakO; kad K. Marozauskas
-aulo parke buvo pirmutinis atsibuįiav0 jų ;r išėjo alaus 
siu metų piknikas su pra- ne„ėre< 
kalbomis, deklamacijoms ir * Marnzailskae narėio : 
kitais uamarginimais. K' -Marozau>ka> parėjo j

namus apie 9 vai. ryto, pasi
kabino overkotį ant kabyk 
lio ir atsigulė su visais kitais 
drabužiais. Jakaitienė pa
siuntusi vaiką, kad atneštų 
laikraštį iš jo rūmo paskai
tyt. Vaikas nuėjo ir rado jį 
bemiegantį (gal jau nebe
gyvą). Jis patylomis laikra
štį pasiėmęs sugryžo. Po va
landos nueina pats šeimi
ninkas diržo skustuvui pa
galąsti. šaukia, “Čali! Ča- 
li!” Bet čalis neatsiliepė. 
Tuomet šeimininkas priėjo 
prie jo ir pamatė, kad K. 
Marozauskas daugiau ne 
kalbės. Pašaukė daktarą. 
Daktaras Marozauko lavo
ną paėmė su savim ir darė 
skrodimą. Surasta, kad K 
Marozauskas yra nunuody
tas. Prieš savo nelaimę ve
lionis buvo iš banko išsiė
męs S300, o kuomet detek 
tyvai padarė kratą, rado tik 
3 centus. Spėjama, kad K 
Marozauskas nusinuodijo 
pats dėl kokios merginos 
Kiti sako, kad velionis iš
buvęs 18 mėnesių be darbo, 
ir kad tai galėjo jį privesti 
prie saužudystės.

Bet tikri faktai rodo visai 
ką kitą. Jau net ir detekty
vai buvo atsilankę ant Os- 
sington avė. pas vieną po
nią, kur jis naktį prieš tai 
lankėsi. Kiti sako, kad ta
me name esąs “gerųjų” liz
das.

Tai jau antra auka. Nese
nai šerkšnas visai panašiu 
keliu nuvažiavo. Bet Maro
zauskas buvo pusėtinai rim
tas vyras ir niekas to iš jo 
negalėjo tikėtis.

Paieiupieti*.

MONTREAL, KANADA.
Mirė Klemensas 

Juškevičius
!gi padarytos ne pagal vėlio- Po sunkios operacijos Ge- njo nur0Jvmus. 

neral Hospitalv , lo d. ba- T ..
landžio mirė Klemensas! Gailėjosi Juskevicius 
Juškevičius, apie 30 metų
amžiaus, nevedęs. Gimęs ir 
užaugęs Lietuvoje. Kana
doje išgyveno apie 6 metus.

Velionis paliko vieną se
selę ir 3 brolius, iš kurių tik 
vienas yra Amerikoje.

Ligoninėj Juškevičius gy
dėsi kaipo beturtis, nors tu
rėjo susitaupęs apie $1,500.
Iš tos sumos 500 dolerių pa
skolinta K. Mikalauskui.
Montreale, keturi šimtai do
lerių pas J. Arlauską, kiti 
banke.

Be to, Juškevičius buvo 
apdraudęs savo gyvybę ant 
1,000 dolerių ir prigulėjo 
prie kelių pašalpinių drau
giją

Velionis eidamas Į ligo
ninę prašė J. Arlauską, kad 
jis aplankytų jį ligoninėje, 
bet prieš savo mirti pasi
kvietė J. Daniševičių, pas 
kuri paskutiniu laiku gyve
no, nurodė jam kur randasi 
jo pinigai ir prašė, kad, jei 
jis mirtų, palaidotų jį sulig 
jo nurodymo, k’ą Daniševi
čius ir sutiko padaryti. Nors 
Juškevičius neturėjo jokių 
giminių Kanadoje, bet kuo
met mirė, atsirado ir gimi
nės. J. Arlauskas pasiskel
bė, kad jis esąs Juškevičiaus 
giminaitis ir jis rūpinsis jo 
laidotuvėmis ir turtu, nors 
faktinai Arlauskas nebuvo 
joks giminaitis, o tik pažįs
tamas, nes velionis apie 2 
metu gyveno pas Arlauską 
kaipo burdingierius, bet su
sipykęs su jo dukterimi išė
jo gyventi pas J. Daniševi
čių. Tai tik toks buvo gimi
naitis Arlauskas .Juškevi
čiui.

Nesvarbu, kas rūpinosi 
Juškevičiaus laidotuvėmis, 
bet svarbu, kad Arlauskas 
padarė bereikalingų išlaidų.
Jie pašarvojo Juškevičiaus 
kūną pas savo giminaitę M.
Jonikenę, kuri paėmė 75 
dolerius už kambarį, už ką 
Daniševičius butų nepaė
męs nė vieno cento. Be to 
da sakoma, kad kun. Bobi 
nas pareikalavęs už palai
dojimą $170, kuomet pagal

j teisybę už toki palaidojimą 
butų ir $25 labai geras at
lyginimas. Kitos išlaidos ir-

iš
leisti keletą desėtkų dolerni 
pataisymui savo sveikatos ir 
buvo pasidavęs ligoninėn 
kaipo beturtis, dabar gi sve
timi jo pinigus leidžia. Prieš 
savo mirtį velionis prašė 
Daniševičiaus, kad likusius 
nuo palaidojimo jo pinigus 
nusiųstų į Lietuvą jo bro
liams ir seselei; bet kaip da
bar išrodo, tai iš jo sutaupy
tų $1,500 vargiai kas beliks.

Arlausko priedermė buvo 
pakviesti iš Amerikos miru
sio tikrą brolį ant laidotu
vių, kuris ir butų sutvarkęs 
visus reikalus: bet jis to ne
padarė. Gal dėlto, kad tuo
met negalėtų taip riebiai 
kunigui užmokėti?

Lai būna draugui Juške
vičiui lengva juodoji žeme
lė, o likusiems pavyzdys, 
kad nekuomet nereikia gai
lėtis pinigų, jei turi, patai
symui savo sveikatos, nes 
sveikata, tai yra didžiausias 
turtas žmogaus.

Pašalinis.

TORONTO, CANADA 
Pamiršta lietuvių “susaidė”

“Keleivy” dažnai matyti 
įvairių žinių iš musų miesto 
apie organizacijų darbuotę, 
bet apie vieną “susaidę” 
niekas nieko neparašo.Taigi 
leiskite man tarti apie ją po
rą žodžių. Ji gyvuoja pas 
mus jau daugiau kaip pora 
metų, visuomet kupina na
rių, ir visi ištikimai savo pa
reigas atlieka, duokles visa
da užsimoka, nors jokios 
pašalpos ligoje nei mirus 
negauna.

Toji “susaidė" vadinama 
visaip. Vieni vadina ją “lie
tuvių svetaine”, kiti “kliu- 
bu”, treti d a kitaip. Bet tik
ras jos vardas, tai “lietuvių 
pulruimis", kurį užlaiko 
vienas gudrus žydelis. 
Pora metų atgal jisai ^buvo 
apdriskęs, nususęs, o šian
dien, ačiū lietuvių pastan
goms, jau gerai apsirėdęs, 
važinėja geru automobi- 
lium, o gal ir pinigų banke 
turi.

Be to da šitas biznierius

“KeteMa” Ji 
kit Savo Dru Skaityti Jj.

| skaudanti sanariai
22 sanarisi kiekvienoj rankoj, 25 
kiekvienoj kojoj—90 sąnarių ii vūo 
keturiose sanariose. Kiek skauMio 
ant įkandančių sąnarių. Ik*itint 
gali mums atnešti? (Jžtrink Sloan’s 
<eve kaip ttulėt ivirta ... karštis 
kuris išvaro skaudėjimą ... 35 
centai.

SLOAN’S
Liniment

Litbusaisa 2 S

arba &!•■•»*»* Iškilmė.— 
\ leno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

KNYGYNE.

turis vadina save fašistų or
gano redaktorium. Atsime
ni, kaip Klinga gyveno 
Gardnery, Mass., ir dirbo 
dirbtuvėj kaip paprastas 
darbininkas, tai jis buvo ga
na rimtas ir nuosakus vai
dilas. Bet kaip pradėjo ped- 
iavoti žiedus, lenciūgėlius 

ir kitokius blizgučius,

Matydamas, kad niekei 
nelaimės, Klniga išeidamas 
pasakė: “‘Jus savo delegatų 
į SLA. Seimą geriaus nesių- 
skit, nes mes jų vistiek ne
priimsime !”

Tai jau grynai fašistiškas 
tonas. Jys, mat, ne fašistai, 
tai Klinga jus Seiman neįsi

leis. Bet tegul jis apsižiūri 
geriau apie save. Gali būt, 
kad jo tenai niekas neįsi
leis.

Pabuvęs Dteroite porą 
dienų, Klinga išvažiavo

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose 
Veikalas perstato- nužudymą caro

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 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., pusL 23............. .... ............10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. .......................................... 2&c.

Džian Bambos Spyėiai.— Ir kitos Jo
nės. Daugiau juokų, negu Ameri-

u ivxiAJft.ru> unz.guviu>, jam PfleLni varipin vėl koJ munšaino. Šio'je knygoje telpa net
apsisuko galva. Jam rodėsi, vnciagon raštui zatiejo \ei 72 -Diian Bambos spyriai”, eilės, 
kad jis tapo jau kapitalistu, | ^grįžti Detroitan
ir nuo darbininkų pradėjo Buvęs blizgučių pedlio- 
šalintis. Bandė organizuot 
net bendroves, pradėjo sva
joti apie milionus, bet iš to 
visko pasidarė tiktai fašistų 
vuodega. Dabar jis garbina 
Smetoną ir giria lietuvišką- gi tam žmogui apmoka ke-; 
j j fašiszmą. Jis užėjo čia pasjlionę? Anot tos pasakos, jis 
sandariečių advokatą, o tas,nei sėja, nei piauna, o važi- 
atyedė jį pas karštus sanda- į nėjasi ir pinigus leidžia. S. 
riečius ir pasakė: čia gali L.A. nariai turėtų pagalvoti, 
sakyt ką tik nori, nes mes ką visa šita fašistinė propa- 
čia visi fašistai. įganda reiškia?

Taigi, broleli tu mano,! Fordo Muliaka*.

pasikalbėjimai, humorisiiški straips
niukai ir juokai. Ąntra pagerinta 
laida. 128 pusi. 2»rc.

num, dabai Klniga pedlia- į, Deklamacijas, šioje kny-
VOja fašizmą. Is Brooklyno goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
jis pasiekė net Detroitą. Sa- .SSĮ'&kžŽSE;
kėši buvęs ir kitose lietuvių' revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
kolonijose. Pasakykit, kas etiškos ir laisvamaniškos. v,c''c

KOTRINA
Buvo daili boba stora,
Vaikinų turėjo porų;
Katrinute ją vadino,
Vyrų širdis ji gadino.

Katalikė karšta buvo,
Gal Į dangų nepakliuvo; 
Dievą glėbiu jinai gaudė.
Prie širdies rąžančių spaudė.

Ir šnapsuką gerai traukė.
Ir spykyzėj dainas šaukė; 
Meiliai Juozą at kabinus 
Rūkė smarkiai, kaip vaikinas.

Vyrą ir vaikus turėjo,
Ale jie jai ner.pėjo;
Tokį Juozą pasigavo 
Ir kitur jie išvažiavo.
Buvo didis pašėlimas,
Dainos, šnapsas ir šokimas; 
šventas Juozas tada buvo, 
Katarina ten pakliuvo.
Kai visi jau prisimaukė,
Gult į lovą visi 'raukė,
Bet Kotrinos n pakėlė:
Ant padlagės ji gulėjo. .
Antrą rytą saulė švietė,
O Katrė jau ne šiam sviete:
Ji jau amžinai miegojo, 
Liežuvis ilgai kabojo.
Daktarai tada ja skriodė 
Ir liežuvį mirkė puode;
Tegul dabar snapsą traukia.
Ir sudnos dienos telaukia.
Juozas pagraban atėjo,
Bet ir vėl tuojaus išėjo, 
Katrės vyras ji išvijo,
Dabar eiti jisai lyijo.
Kūną Katrės palaidojo,
Pilvą da ravidavojo;
Kaip sudna diena pribus,
Tai bobelei bloga bus.

Kaž.in kur jos dūšia ėjo.
Gal i peklą nudundėjo.
Mirė ji be sakramento 
Ir be kunigėlio švento..

Tai ve meilė ką padaro: 
Daugiau blogo, negu gero. 
Butų Katrė namie buvus.
Tai nebutu taip greit žuvus.

Vilas.

TI RBI T TOLIMI GIMINĖS, 
šeimininkė tarnaitei: Klau

syk. Marijon. kas per vienas 
buvo tas vyras, su kuriuo tu 
vakar ties vartais bučiavaisi?

Marijona: Tai buvo mano 
brolis.

šeimininkė: 0 kaip jo var-

Marijona:
nesužinojau.

Jo vardo tai dar

Tarp judomųjų paveikslų 
“žvaigždžių”.

Viena aktorka: Ar man tik 
taip rtMios, ar tavo vyras ištik- 
rojų įsitaisė naujas drapanas?

Antra aktorka: Kodėl?
Pirma: Man rodos,* kad aš

matau jame lyg ir ką naują...
Antra: žinoma! Juk tai ma

no naujas vyras.

Visos
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m. ...........25c.
Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Bobert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų rtaikintojas 72 pus
lapių .....................................-. - • 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?— Kaip

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi......................10c.

iKasigą Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir

Į jų doriškas nupuojimas. šią knygą tu- 
! retų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo*t D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, 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 pakuistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

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

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

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

Žemė ir žmogus. labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo si^gamta įr kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m , pusi. 63 .............. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

San Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsiradę 
Kalbos.”Parašč Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

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

staus laiku. Parašė I>ew Wallace.
472 pusi......................................... $2.00
Lytiškos Ligas 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 ti. Puikiai iliustruota.
95 pus......................... .................... 25c.
lietuves 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 jt 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 .... $150
L ytiftna Ugne Ir kaip 

gott. Parai* D-i F. Matulaiti*.
ir pagerinta lai-

— bionika apysaka Ii 
Kristaus laikų. Parai* Lew

Wallnca 472 puri.......................22.M
Koj knygi 

44 geriausių Jovaro dainų. Joa 
ka deklamacijoms ir dainavimui, 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Puri. 82..........................................

Koj knygoj talpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai iliua- 
traot* 26 poni .............................Ma

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje taygoje yra pamatinės žinios iė 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
263 Broodway So. Boston, Maso.

t

ivxiAJft.ru


No. 19, Gegužes 11, 1932' 
—------------ s=3=±assaBae=aB=

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo mu«ą korespondentų ir ti Lietuvos LaikraiČių.)

PER DIDELĮ PATR1OTIZ- LEITENANTAS NUŠOVĖ 
MĄ VIENAS NUĖJO Į 
KAPUS, KITAS Į KA

LĖJIMĄ.
Kauno priemiesty Šan

čiuose vieną sekmadieni 
girtuokliavo vienoj karče
moj keliatas lietuviškų ir 
lenkiškų patriotų.

Lenkas Zažeckis užkalbi
no lenkiškai lietuvį Rama
nauską. Ramanauskas, kaip 
patriotas, atsakė, kad lenki
škai nekalbąs, nes lenkų 
kalba esanti “išgamų kal
ba”.

Lenkas Zažeckis, kaip 
lenkiškas patriotas, tokiu 
pasakymu įsižeidė. Tuoj 
susikoliojo ir davai muštis.

Kilus muštynėms, Zažec- 
kas išsitraukė iš kišenės pei
lį ir juo pervėrė Ramanaus
kui krutinę. Ramanauskas 
tuojau mirė.

Tieson buvo patrauktas 
Zažeckas ir Rastauskas, ku
ris Zažeckui Ramanauską 
mušant, laikęs Ramanausko 
rankas.

Kauno apygardos ■ teis
mas pripažino, kad Zažec
kas Ramanauską nužudęs 
būdamas dideliai susijaudi
nęs ir dėlto jį tenubaudė 3 
metus sunk. darbų kalėji
mo; Rastauską nubaudė 1 
metus paprasto kalėjimo.

Štai, prie ko veda durnas 
patriotizmas.

STEIGT1 LAISVAS 
PINES KAUNE.

Balandžio 17 dieną Kau
ne įvyko laisvamanių susi
rinkimas, kur buvo svarsto
mas laisvi} kapiniu steigimo 

BROLĮ. Į klausimas.
Pasvalys. Velykų pirmą Susirinkimas pareiškė, 

dieną iš Kauno atvažiavo kad dabartine padėtis Lie
pas brolį svečiuotis vyr. lei-1 tuvoJe. laisviems žmonėms 
tenantas Br. Taip pat į Pas- pTa tiesiai nepakenčiama, 
valį iš V. kaimo atvažiavo nes pilnateisiai piliečiai ne-

LAISVAMANIAI NORI | TIKRAS “BANKININKAS" , PRAGĖRĖ PINIGUS IŠ
KA-

KLAIPĖDOS KOMUNIS
TŲ BYLA PERDUOTA

KARIUOMENĖS TEI
SMUI.

Prieš Velykas kriminali
nė policija Klaipėdoj sulai
kė keletą Įžymių komunistų 
veikėjų. Teko sužinoti, kad 
tų komunistų byloj tardy
mas jau baigtas ir byla per
duota kariuomenės teismui.

KAIP JUOKDARYS“SPA-
VIEDOJO” MOTERIS.
Marijampoliečiai juokau

dami pasakoja, kad kovo 
23 d. į Marijampolės para
pijos bažnyčios klausyklą į- 
sibrovė kažkoks pilietis ir... 
pradėjo klausti moteris iš
pažinties. Jis, “išspaviedo- 
jęs” vieną moterį, liepė jai 
už “pakutą” išgerti per pen
kias dienas po pusbonkį, o 
šeštą dieną pusbonkį už jį. 
Vėliau jis buvo suimtas ir 
nuvestas policijom Jo pa
vardė —Jonas Aranauskas 
ir gyvena Tarpučių g-vė j 69 
nr.

į svečius judviejų senukai 
tėvai. Besilinksminant kilo 
tarp brolių ginčas dėl že
mės. Kaunietis leitenantas 
išsitraukęs revolverį ir at
statęs sakė: “aš tavę šau
siu”,, o brolis atsegiojęs kru
tinę sako: “šauk!” Ir štai 2 
šūviai ir mirtinai sužeistas 
brolis krinta žemėn, dar 
vienas šūvis ir pats leitenan
tas krinta žemėn. Motina 
puola prie sužeistojo, o tė
vas ją mušdamas sako: “ge
riau tą latrą butų nušovę, o 
oats likęs sveikas!” Susi- 
žeidusis leitenantas be są
monės iki tardymo guli a- 
ešto namuose.

IŠ LIETUVOS IŠTREM
TAS ITALŲ ANTIFAŠIS

TAS.
“Segodnia” praneša, kad 

šiomis dienomis Šiauliuose 
buvo sulaikytas italų pilie- 
is Molus, nelegaliai atvykęs 
"ietuvon. Molus pareiškęs, 
<ad pabėgęs iš Italijos, gel
bėdamasis nuo fašistų. Lie
tuvos fašistai išdavė jį Mus- 
solinio budeliams.

LATVIJOJ NUBAUSTA
LIETUVOS PILIETĖ.
Lietuvos pilietė Brazaus- 

skienė nuteista tris mėne
sius kalėti ir sumokėti 500 
atų pabaudos už bandymą 

pervežti į Lietuvą savo už
dirbtus Latvijoj pinigus. 
Brazauskienė buvo įteikusi 
^atvijos prezidentui pasi

gailėjimo prašymą. Prašy- 
nas atmestas. šiuo metu 
Brazauskienė atlieka baus

mę.

PLUNGĖJ DEGĖ LINŲ 
FABRIKAS.

- Plungėje linų verpimo ir 
audimo fabrike kilo gaisras. 
Nors subėgę ugniagesiai su 
darbininkais ugniai toliau 
plisti neleido, tačiau tas 
trobesys, kuriame buvo fab
riko katilinė—sudegė visai.

Katilą, sako, pavyksią 
greit atremontuoti ir fabri 
kas pradėsiąs veikti.

Fabrike dirba 230 darbi
ninkų. Gaisro priežastis 
stropiai tiriama.

MOTERŲ SOCIALINIŲ 
DIENA KAUNE.

17 balandžio Kaune buvo 
Lietuvos sočiai isčių moterį, 
diena. Susirinko apie 10( 
moterų. Pirmininkavo drau
gė Barkauskienė. Praneši
mus darė dr-gė Purėnienė a- 
pie karą ir nusiginklavimą, 
o dr-gė Kairienė apie eko
nominį krizį ir kaip jis atsi
liepia r moters gyvenimą. 
Dr-gė Baronienė kalbėjo a- 
pie moterų veiklą Lietuvoj.

Susirinkimo obalsis bu
vo: taika, laisvė ir darbas. 
Už lygų darbą, lygus atly 
ginimas.

Susirinkimui baigianties* 
moterįs sugiedojo tarptauti
nį darbininkų himną “In 
temacionalą.”

STATO NAMUS KUNI
GAMS IR VIENUOLIAMS

Pernai Telšiuose tūla X. 
iš kažkur dolerių parsivežus 
pradėjo statyti didoką dvie- 
ų aukštų mūrinį namą, ku

ris kainavo 60,000 lt. Šie
met namas jau baigiamas į- 
rengti. Didesni valdininkai 
norėjo ten apsigyventi, bet 
jasirodo, kad namas jau 
apgyvendintas kunigais. 
Jabar paaiškėjo, kad na
mas paaukotas dangaus ža
dėtojams, kurie čia jau ir 
taip daug tokių aukų turi, o 
senelių prieglaudos tikrai 
apverktinuose namuose yra.

Ta moteris ir Žem. Kal
varijoj 5000 litų vertės na
mą specialiai nupirko vie
nuoliams Marijonams.

iX

turi jokių teisių, jeigu jie 
nepriklauso kokio klebono 
mulkinyčiai. Tokiems nu
mirus, klebonai neleidžia 
Lietuvos žemėj laidot jų kū
nų.

Kad šitokią juodųjų am
žių tvarką panaikinus, būti
nai turi būt įvesta civilinė 
metrikacija ir numirėlių lai
dojimas iš kunigų monopo
lio turi būt atimtas.

Bet pakol civilinė metri
kacija bus Įvesta, jau dabar 
yra reikalingos laisvos ka
pinės, nes kultūringesni 
Lietuves piliečiai neturi lai
dojimo vietos. Tuo tikslu 
laisvamanių susirinkimas 
nutarė kreiptis į Kauno mie
sto savivaldybę ir reikalauti 
žemės laisvoms kapinėms 
steigti.

AKIRAS-BIRŽYS 
AREŠTUOTAS.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad už nepadorų elgi
mąsi Kaune buvo areštuotas 
Akiras-Biržys.

Akiras-Biržys yra žino
mas ir Amerikos lietuviams. 
Anais metais jis čia važinė
josi su Vanagaičio dzimdzių 
kompanija. Nepadoriu elgi- 
musi jisai pasižymėjo ir A- 
merikoje. Išsigėręs jisai tu
ri palinkimo prie ekshibi
cionizmo. Michigano vals
tijoj jis buvo užtai areštuo
tas, dėl ko ir Lietuvos at
stovybė turėjo daug nesma
gumo, nes Biržys dėvėjo 
Lietuvos karininko unifor
mą.
TRAUKINYS SUSIDŪRĖ 

SU VEŽIMU.
Mariampolėj antrą Vely

kų dieną praeidamas pro 
cukraus fabriką traukinys 
užkliudė bevažiuojant Ku- 
melionių km. gyventoją 
Antaną Barauską.

Tos nelaimės pasekmėje 
pasirodė: užmuštas arklys, 
sulaužytas vežimas ir... len
gvai sužeistas Antanas Ba
rauskas. Nukentėjusis pa
guldytas Marijampolės mie
sto ir apskrities ligoninėje.

Apie šį Įvykį pasakojama 
visaip: vieni tvirtina, kad 
jis buvęs girtas, kiti, kad 
buvęs neatsargus, tačiau ti
krų žinių nėra.

PASIKORĖ.
Kėdainiuose, naujame 

mieste pasikorė pilietis Jo
nas Mizgaitis, 30 metų vy- 
ras.Nustatyta, kad saužudy
stės priežastim buvo alkoho
lis. Mizgaitis labai gerda- 
vęs, gyveno skurde. Minėtą

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia parodytas banditas D<>- 
naki Loftis, kuris išplėšė iš vi 
so 14 bankų. Bet perdaug mylė
jo moteris, ir pertai jis buvo su
gautas Mishauakos miestely, 
Indianoj.

AMER1KOS.
Vienai senukei, Kalkinės 

gyventojai, duktė iš Ameri
kos prisiuntė 200 lt. Pinigus 
siuntė senukės vyro vardu. 
Vyras, >utikęs gatvėje laiš
kanešį. gavo pakvietimą ir 
nuėjęs pastan atsiėmė 200 
it., kuriuos su savo sunais ir 
žentai.' per porą dienų pra
gėrė. Senukė klausinėjo vy
ro, iš kur jis nedarbo metu 
gavo pinigų gerti? Vyras 
aiškinosi, kad jam sūnūs ir 
žentai “fundavojo”.

Senukė vėliau gavo iš A- 
merikos laišką, kuriame 
klausiama, ar gavo 20 dole- 
ių: senukė suprato, kad 

vyras gėl ė už gautus iš A- 
merikos pinigus. Senis pri
sipažino.

JI SAVINASI FILIPINŲ 
SALAS.

UKMERGĖJ PIRMAS 
POTVYNIS.

Ukmergės istorijos lapuo
se nėra pažymėta, kad kuo
met nors buvo potvynis.Bet 
šį pavasarį gamta vis dėlto 
padarė savo ir Užupėj buvo 
vandens apsemti namai.Oy- 
ventojai išsigelbėjo, bet 
turtas sušlapo. Potvynio 
priežastis ne upė, bet tirps
tantis sniegas. Tik dėka 
miesto gaisrininkams 
duo dideliu vargu 
puotas.

DIDELIS GAISRAS PIKE
LIŲ MIESTELY.

Pikelių miestely, Mažei
kių apskrity, 17 balandžio1 
naktį iš nežinomos priežas- 
ties kilo gaisras. Gaisro 
vieton 2 vai. 30 min. nuvy-' 
ko policija su Mažeikių ir 
Viekšnių gaisrininkais ir 
gresiantį didelį pavojų lik
vidavo. Gaisro gesinime da
lyvavo ir latvių gaisrininkai 
iš Vainodės ir Griežės. Gai
sro metu sudegė septyni gy
venamieji namai su įvai- 

si-
dieną parėjęs namo girtas
paprašė brolio peilio; šiam'riais trobesiais ir žydų 
atsisakius duoti, griebęs nagoga. Be to, sudegė 1 ar
kini, bet broliui pavyko'klys, 2 raguočiai ir kelios 
kirvį atimti. Kiek pagulėjęs į dešimtys paukščių. Gaisro 
užsinorėjo išeiti. Broliui lei-' nuostoliai dar neapskaičiuo- 
dus išėjo ir nuėjęs į darži-'ti. /
nę ant kopėčių pasikorė. Li
ko žmona ir trys maži vai
kai.

PASIKORĖ MOTERIS.
Mažeikių miestely, darži

nėj, pasikorė Veronika Ja
nušienė, 35 m. amž. Nusta
tyta, kad ji paskutinių 2-jų 
savaičių laikotarpy pamišo, 
buk tai dėl motinos mirties. 
Visiems pasakodavo, jei 
motina mirė, tad ir jai rei
kėsią mirti. Ji buvo karo— 
vokiečių—auka.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus gęležinkeliu susisieki
mas ii BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

1252 Boylston St, Boston, Mass.
NORTH OERMAN

L O Y D

I

van-
išnum-

NEREIKIA DIRBT IR BŪNA 
BALTESNI SKALBINIAI.

Milionai moterų visiškai pametė 
>eną skalbimo paprotį. Rinso, tas 
srranuiuotas muilas, su mažiau darbo 
išplauna drabužius daug balčiau.

Rėčkoj ar skalbtuvėj Rinso lengvai 
paliuosuoja purvą, ir pienas. Jis iš
tikrųjų išmirko drabužius balčiau ne
gu būt galima ištrint ar išvirinti. Jis 
taipgi ir steralizuoja. Jis neturi jo
kių ėdančių medegų ir jam galima 
pasitikėt skalbt geriausius linines ar 
bovelninius baltinius. Skalbiant su 
Rinso drabužiai nenusidėvi, nes ne- 
reik jų trint. Nereikia nė pailsti. 
Gailios Rinso putos laikos net kie- 
čiausiame vandeny, net kol būna už
baigtas skalbimas.

Vien tik Rinso skalbimo dienoj yra 
reikalingas. Jokių kitų muilų, nuo
trupų ar pudrų nereik—pasekit nu
rodymus ant pekičių. Del taupumo ir 
geriausių rezultatų. Ir abelnai namų 
valai Rinso yra labai geras. Ypatin
gai geras dišių mazgojimui, nes ja
me nėr žvyru ir dėlto, kad jis nuva
lo labai greit riebalus.

Filipinų “kunigaikštytė” Tar-J 
hata Kirm, kuri dabar lankoj 
Illinojaus Universitetą, sako,' 
kad jai priklausančios Filipinų 
salos. Ji turinti ir dokumentų, 
kurie parodą ją esant tų salų 
valdove.

RASEINIUOSE SIAUČIA 
GRIPAS.

Paskutinėmis dienomis 
Raseinių mieste ir apielin
kėj daug žmonių ėmė sirgti 
gripu. Reta diena, kad ne
būtų laidotuvių, o kai kada 
ir kelios pasitaiko tą pačią 
diena.

BATSIUVIUI UŽĖJO 
ŪPAS ZAKRISTIJONĄ 

SUPIAUSTYT.

Grinkiškis. . čia pereitą 
turgadienį įsigėręs vietinis 
batsiuvis, paėmė savo oda 
apsiūtą aštru peilį ir keliais 
smūgiais smarkiai sužalojo, 
perplaudamas rankos gys
las, krutinę ir galvą, vieti
nės bažnyčios zakristijoną.

Minėtas batsiuvis, polici
jai tardant, ir klausiant dėl 
ko jį supiaustė, atsakė:

—Man buvo užėjęs ūpas 
žmogų paplauti.

Lšgydžiau savo 
reumatizmą”

“Aš kenčiau per daug metų nuo 
reumatizmo” rašo p. T. Kubiliūnas. 
Boston, Mass. “Aš ėmiau daugelio 
rusių vaistų, bet iie man nė kiek ne
pagelbėjo. Nuga-Tone pagelbėjo man 
pirmą sąvaitę. Aš išgydžiau savo 
reumatizmą. Dabar aš esu sveikas, 
neturiu tų baisių skausmų. Aš esu 
stiprus ir gyvas. Nuga-Tone yra pa- 
stebėtiniausi vaistai kokius aš esu 
kada ėmęs.”

Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodų, 
kurie iššaukia ligą ir skausmus. Jis 
padaro jus stiprų ir sveiką ir sutei
kia jums naujas jėgas ir gyvumą. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo, paprašykit jį užsakyti iš sa
vo urmininko. Persitikrinkit, kad jus 
gaunat Nuga-Tone. Substitutai yra 
be vertės.

Į LIETUVA
PLAUKIT PER HAVRE. ANT GREITO ENPRESO LAIVO

Švedų Amerika Lirnįja
2 EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Rengiamos Lietuvių laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
Iš NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Gotenborgą)

Vykstantiems Lietuvon 
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20%
TRYS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
į KLAIPĖDĄ per (opeokagą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir 

Vizos Dykai

GEGUŽĖS 14,
I2:t£> A M PARIS BIRŽELIO 10 

Birželio 29

ILE DE FRANCE
BIRŽELIO 4. pietumis 

Birželio 21. Liepos S

FRANCE
LIEPOS 16

3-čia Klase i Klaipėdą ir atgal $125
Informacijų ir vielų klauskite pas mus agentas.

421 Boylston St., Boston. 19 State St. New York

Naujais Motorlaiviais 
KINGSHOLM ir GRIPSHOLM 
Gegužės 16 ir Liepos 30 <1.

GEGUŽĖS 28 D.
Z laivu

“FREDEREK VIII” 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

EKONOMINIO CENTRO 
Drauge sa laikraščiais 

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

BIRŽELIO 18 D.
laivu

“l’NITEB STATES”
. D. S. ir “DARBININKO"

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis

Šv. Roko parap. Vikaras.

aKELEIVIO”

KALENDORIUS
1932 METAMS

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

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

Šitos dainos tą.-a ‘‘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 Broadvray, So. Boston, Mass.

Nupigintos Laivakortės Klaipėdon 
Ten Ten ir atgal

Trečia Klase $ 76.00 $126.00
Turistine Kl. $107.00 $176.00
Tiesiog per Atlantiko Vandenyną 
ir Šiaurės Jurą tame pačiame 
motorlaivy. Lietuvos keleiviai iš 
Švedijos į KLAIPĖDĄ per 18 vai. 
nuvežami populiariu Švedų Ame
rikos Linijos laivu S. S. Borgholm 
tiesiog į Klaipėdą. Klausk specia- 
lio lietuvių kalba ekskrrsijų cirku- 
liorio!
Informacijų, laivų išplaukimų ir 
laivakorčių — kreipkis pas savo 
agentą arba:
Swedish American Line

10 State St, • Boston. Mass. 
21 State St.. New York, N. Y.

LIEPOS 2 D.
laivu“frederek vin”

Rengia Žymesnieji Lietuvių 
laikraščiai “Vienybr, “Naa- 

jieaoe“ ir “Dirva“.

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

SCANMNAVIAN 
AMERICAN LINE -

27,Wh»tehaH st. Nevr York City 
248 Washington st.Bosten.Mass 
1M Ne. LaMalle st. Chieago. III.

HOLANDAMERICA LINE

2 DIDELĖS EKSKURSUOS
/ LIETUVĄ

Rengia
I.’elovio Laivakorčių Agento 

Sąjunga Amerikoje
Pcpuliariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GEGUŽĖS 21 D. ir LIEPOS 16 D.
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ (PER ROTTERDAM) 
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į:
AMBRAZIEJUS, J.

168 Grand St., Brooklyn., N. Y.
AMBROZE. V. W.

178 Ferry St, Newark, N. J
“AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vemon St. Worcester, Mass,
BALTUTIS, P. P.

3327 S Halsted st. Chieago, III
BARTKEVIČIUS, P.

678 N. Main st. Montello, Mass. į
“DIRVA”

6820 Superior Avenue 
CIeveland, Ohio.

MAKAREVICIUS, K. A 
62 .laekson St, Ansonia, Conn

MOLIS, P.
1730—24th St, Detroit, Mich, 

“NAUJIENOS“
1739 S. Halsted st. Chieago, III 

RA URTYTĖ, J.
123 Millbury Street 

Woreester, Mass.

SEKYS J
226 Park St.. Hartford. Conn. 

SIDABRAS, K
312 Broadvvay, S. Boston. Mass 

STULPINAS, V. M.
3400 So. Emerald Avė. 

Chieago, III.
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams St., Newark, N. .T.
URBŠAS. J. J.

187 Oak St., I^iwrence, Mass.
VARAŠIUS, A.

So. 12th and Oarson Streets. 
Pittsbųrgh, Ta 

VASILIAUSKAS. J 
814 Bank St, Watert>ury, Conn. 

“VIENYBĖ”,
193 Grand St. Brooklyn. N Y. 

VELECKIS, A
f>02 South ave.Bridgeport.Conn. 

ZOLP, J. J.
4559 S. Paulina St. Chieago. III.
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vairios Žinios, j Vietines Žinios
Pilni SLA. Balsavi

mo Daviniai.
SLA. Pildomosios Tarybos 

rinkimai Jau pasibaigė ir o- 
ficialųs balsavimo daviniai 
yra tokie:
Ant prezidento:

F. J. Bagočius-.......  3172
S. Gegužis ............ 1981
J. J. Bachunas....... 212<

Ant vice-prezidento:
A. Mikalauskas .... 4026 
M. J. Vokietaitis ... 144£ 
M. Mockevičius .... 1529

Ant sekretoriaus:
P. Jurgeliutė............ 290c
J. Miliauskas ........ 1786
V. M. Čekanauskas 225€

Ant iždininko:
K. P. Gugis ............ 3541
J. Tareila ................  2177
P, Mažeika ............ 1450

Ant iždo globėjų:
J. Januškevičia .... 3517 
S. Bakanas ............ 2869
G. J. Stungis............ 2092
M. A. Raginskas .... 2231
S. Mockus ............ 1846
J. Šekys ................ 1005

Ant daktaro kvotėjo:
Dr. I. B. Bronušas 2948 
Dr. E. G. Klimas .... 2396 
Dr. J. S. Staneslovv 1707 
Išrinkti: Bagočius, Mika

lauskas, Jurgeliutė. Gugis. 
Januškevičia, Bakanas ir 
Dr. Bronušas.

Kandidatai, kuriuos rė
mė “Keleivis” ir “Naujie
nos”, gavo daugiausia bal
sų ir praėjo visi, išskyrus 
vieną G. J. Stungi.

40 99'Caro Giminaitis 
Pabėgo iš Kalėjimo.

Tas žulikas, kuris atvyko 
anądien franeuzų laivu tarp 
pirmos klasės pasažierių 
kaip “Didis Rusijos kuni
gaikštis Michailas Romano
vas”, jau pabėgo iš kalėji
mo ir dabar randasi liuosas 
ant Amerikos žemės. Jis 
buvo areštuotas išlipant jam 
iš laivo dėl neturėjimo nei 
laivakortės, nei pasporto, ir 
už mėginimą įsigauti Ame
rikon nelegaliu budu. Jis 
buvo uždarytas Castle Is- 
land kalėjime ir butų depor
tuotas. Pereitą sąvaitę jis 

pasiprašė, kad jį išleistų pa
sivaikščioti po New Yorko 
miestą. Išleido ji su sargu, 
bet nesugrįžo nei jis, nei jo
sargas.

Tikroji šito “Romanovo” 
pavardė esanti Gerguson. 
Apsimesti amas ne šiokiu, 
tai tokiu “kunigaikščiu”, jis 
jau nesykį yra prigavęs re
akcinę buržuazijos draugi
ją, kuri taip mėgsta garbin
ti “aukštos kilmės” vvrus.

Sukilimas Peruvijos 
Laivyne Nepavyko. KAPITALIZMO GADY

NEI ATEINA GALAS.

Bankai vienijasi.
dienomis Bostone

Juokų vakaras.

. . .. , A , . t Ateinančios subatos va-
susiviemjo keliatas bankų, SLA. 365 jaunuolių

Pa" kuopa rengia puikų persta

šiomis
DAKTARŲ ADRESAI.

Kišeniuje gyvatė.
Pereita sąvaitę Quincy Trust

First National Bankas 
ėmė savo kontrolėn
tie National Banką, susi- uIN viziriu
grupavo taų^gi New Eng- dainu šuosu.šokiuir etc 

. ,«„<! Trust. Rockland Na-

Atlan- “Susiprato”. Prie to
banką. Susi- ^us visokiu pamarginimų:

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

.......  ___c Rockland Na
N „ policijos nuovadon buvo at- Jional, Shavvmut National ir ir pamatyt*jų puikų paren-
N°rma?fJm vestas Sirlas airys- Pradėjus keliatas kitų. gimą. Įžanga labai pigi. Jie
Ja UZ * įP01^*?. dai>^ Pas Įi kra: I Bostono policija įspėjo nori kad į Lietuvių Salę

Itą, jis žiovaudamas ją ispe- piliečius> kad čia gali pasi. žmonės netilptų. Rep.

“Almirante Grau” ir “Coro- panedėlį kalbėjo Amerikos.nelandžickit. nes tenai yra ne^Nev^YorL^okiu^baifk’> 
nei Bolognesi”. Tai yra vie- socialistų veikėjas Nora^n, gyvatė!” Ir ištikro, polic- notu sul-inkta jau apie 200. 
ninteliai Peruvijos didieji Thomas. Studentų ir pro-(manas nėrė ranką i vieną p:?: esa mdarvti “Na 
karo laivai. Bet valdžiai pa- fesorių buvo susirinkę apie jo kišenių, ir iš*-1- — r

Pereito nedėldienio naktį 
Peruvijos laivyne buvo su
kilimas. Jurininkai komuni- 
~tai užėmė du karo laivu 
Callao uoste, kreiseriu j

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

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

mą.
VVellesley Kolegijoj

submarinai 1.000. Kalbėtojas nupiese 
dabartini ekonominį krizi ir

iliko ištikimi 4
•r vienas naikintojas. __ , ..
nai išaušus, per sukilusiu - pabrėžė, jog tai yra kapita- 
laivus perskrido valdžios listinės sątvarkos krizis. 
orlaivis ir numetė reikalą vi- Kapitalizmas sunkiai serga, 
mą, kad sukilėliai pasiduo- jis sako. Kapitalizmo gady- 
ų. Jie atsisakė. Tuomet oi - nei ateina galas. Kada ji 

laivis numetė keliatą bom-i .galutinai pasibaigs, tikrai 
bų ir apie sukilusius kreise- pasakyti nelengva, bet nėr-* 
rius pradėjo sukinėtis sub-; abejonės, kad už kokių 20 
marinai. Sukilėliai iškėlė į ar 30 metų bus jau socializ- 
raudoną vėliavą ir paleido
porą šūvių į vieną submari- 
ną. bet ar pataikė, žinio - 
nieko nesako. Tada ir sub- 
marinai pradėjo šaudyt.
Nuo tų šūvių sprogo aliejaus 
tanka ant vieno kreiserio 
Sukilę komunistai šito nusi
gando. Jie tuojaus raudona 
vėliavą nuleido, o jos vieton 
iškėlė baltą, parodydami 
tuo budu, kad jie pasiduo
da. Tada submarinų juri
ninkai sulipo ant kreiseriu 
ir visus sukilėlius suėmė 
Kreiserių viršininkai buvo 
nakties laiku areštuoti ir 
laivuose užrakinti.

Taip šitą sukilimą aprašo 
Associated Press korespon— 
lentas.

Die-

PASKANDINO LAIVĄ 
SU DEGTINE.

Pakraščių sargyba netoli 
Bostono pastebėjo ant jūrių 
įtartiną laivą pereito nedėl
dienio naktį ir liepė sustot. 
Laivas leidosi bėgti. Sargy
bos botas nusprendė, kad 
šmugelninkai veža degtinę, 
pradėjo šaudyt Bėgantis 
laivas užsidegė ir liepsno
damas nuskendo.

ANGLŲ VALDŽIA INDI
JOJ AREŠTAVO 50,000 

ŽMONIŲ.
Delhi mieste, Indijoj, an

glų valdžia anądien arešta-' 
vo Indijos liaudies atstovų 
Kongresą, suimdama iš viso 
369 žmones. Tas padaro iš 
viso jau 50,000 areštuotų 
žmonių Indijoj nuo to laiko, 
kaip Mahatma Gandhi pra
dėjo savo nepaklusnumo 
vajų prieš anglų viešpatavi
mą Indijoj. Pats Gandhi da
bar irgi sėdi kalėjime. Kaip 
ilgai anglai galės skaitlin- 
gesnius už save indus areš
tuoti, galės parodyt tik atei
tis.

ŽUVO 60 ŽVEJŲ.
Tokio žiniomis, pereitą 

sąvaitę žuvo Korėjos žvejų 
laivas su 60 žvejų. Jie ž vė
javę apie Kukusano salą.

Atsidarius laukų dar
bams, Francuzijos miestuo
se sumažėjo bedarbių skai
čius.

si jo: ~jus po ____
Smagų* šokiai.

notų surinkta jau apie 200. į Rengia Liaudieg Draugy
ištraukė poros P.liug?1^ uP m 14’ 1932- su'

^on,a* .°f .^w batos vakare, Lietuvių M.
• • • * i . \ oi k \ 31 du ir visi tmį vic*. jKnvrpioip Rik dhpfji

..j-il'oa. smagiai praleist laiką.
m - - j • * • . i L D-stės Komitetas.Nušovė dvi moteris ir pats

mas.
Šiomis dienomis Milwau- 

kee mieste susirinks Ame
rikos Socialistų Partijos 
konvencija, sako drg. Tho
mas, kuri nominuos savo 
kandidatą ateinantiems 
prezidento rinkimams ir 
nustatys savo programą. 
Savo programoj Amerikos 
socialistai reikalaus, kad 
federalinė valdžia tuojaus 
organizuotu viešuosius dar
bus bedarbiams ir kad visoj 
pramonėj butų įvesta 6 va
landų darbo diena. Be to. 
busią reikalaujama baigti 
kvailą boikotą prieš Sovietų 
Rusiją, atšaukti Amerikos 
kariumenę iš Nikaragos ir 
kitų svetimų šalių, ir laips
niškai imti pramonę į vals
tybės nuosavybę.

pėdų ilgio gyvatę. Iš pra- 
vis 
gy

puodą, kad vėliaus galima 
grąžinti ją savininkui, kai
po teisėta jo nuosavybė. 
Kur jis tą gyvatę gavo, jis 
ir pats negalėjo išaiškinti. 
Policija spėjo, kad jis pasi
gėręs vaikščiojo po kitimus 
apie Quincy ir užėjęs tą kir
miną įsikišo į kišenių.

Žydų darbininkų suva
žiavimas.

Bradfordo viešbuty. Bos
tone, atsidarė žydų “Work- 
men’s Cirele” metinis suva
žiavimas. Šita organizacija 
turi apie 80.000 narių ir a- 
pie §5,000.000 kapitalo. Su
važiavime dalyvauja žydų 
atstovai iš Varšuvos, Pales
tinos ir kitų šalių. Svarbiau
si suvažiavime klausimas

nusižudė.. . . . , Važiuodama automobi-
Atlantic miestely, netoli }įum tuja “leidė” šį panedėlį

Bostono, šunų augintojas 
Dutton pereitą nedėldienį 
taip susipyko su savo žmo
na, kad pagriebęs revolverį 
nudėjo ją vietoje, paskui 
nušovė jos dukterį (jis bu
vo vedęs našlę su mergaite) 
ir ant galo pats nusižudė.

ant Beacon streeto užvažia
vo ant šaligatvio, atsimušė į 
namo sieną ir sužeidė du 
vaiku.

Upėj rasta Cambridge* aus 
advokato lavonas.

Užsidarė Ispanijos kon
sulatas.

Nauja Ispanijos valdžia

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneški
te mums, kokį turit Boną ir 
kiek yra prie jo kuponų.uždarė savo konsulatą Bo- . . _ ,

stone, nes jam čia nebuvo Greitai gausi atsakymą ir 
kas veikti. pasiūlymą grynais pinigais.

Prie progos aplankykit mus.
Ties Scituate pakraščiu' Mūsų krautuvė atdara ir 

• ii • Drohibiciios acentai sucavo vakarais iki 9 valandai,
yra pnegiaudos namai pase- la- gu £60,000 vertės deg-! Parduodam laivakortes ir 
nusiem? dai binmkam>. Tai j siunčiam pinigus—doleriais
prieglaudai įkurti žydai no- ' ________ !-į Lietuvą Lenkiją ir Lat-
ri surinkti §2,000,000. Jau Bostono mūrininkų unija'viją.
$250,000 esą sulinkta, ir pati pasisiūlė sumažinti 20 Musų krautuvė didelė. Tu

rime visokių drabužių ir če-
surinkta, ir __

kaip tik susidarys $500,000, nuošimčių savo algų.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(RETOYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-0.
Nsdėliomia ir Svem

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

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. MARCUS
IS MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover SU, Boston, Maso.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėiiomis: iki 5 vai. po pietų.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS
i

Išeg7. a minuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston. Mass.

tuoj burigs pradėtas darbas. kų (iį;oe?).
Prigėrė du mokiniai kuris neturi mažų vaikų, gali Kauti taipgi plačių čeverykų vy-

. Arlingtono Spy Ponde a- t7t "a^S? Nuo dabar ant čeverykų
pie sąvaitė atgal prigėrė du tik iš Bostono apieiinkės. Kreipkitės skrybėlių, marškinių ir kai 
highschooiės mokiniai. Jų **£ Broadwav drų numušam 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt
AMERICAN DRY GOODS

lavonai buvo surasti tik da 
Charles upėj policija ra-Į bar, įsipainioję į žoles.

do pluduruojantį žmogaus 
lavoną. Pasirodė, kad buvo 
C. William Galvin, 28 metų 
amžiaus advokatas iš Cam- 
bridge'aus, kuris kelios die
nos prieš tai išėjo iš namų 
ir nesugrįžo.

GRAYBAR

CRAWFORD
elektrikinis pečius

štai jums auksinė proga įsigyt virimą el
ektriką jūsų namuose! Mes pasiūlom šj 
Graybar Cra»ford Elektrikinį pečų tik už 
$115—su prijungimu prie vielų (išskyrus 
kelis), tasai pečius, kuris iki šiai parsi
davė po $115!

Prie jo yra karščio regu
liatorius, keturi šildyto- 
jai, didelė vidury įtalpa, 
ir visas užbaigtas porce- 
lano er.ameliu. Galit pa
sirinkti iš trijų spalvų.

DABAR TIK

$115
SU Visu PRITAISY.MU

ŠIO'—pastatys šį pečių į 
jūsų virtuvę ir bus duodami 
lengvus mėnesiniai nu mokėji
mai Edisono košturtieriams tik 
su mažu damokėjimu aut išmo- 
kesčio.

Visuose Edisono šapose ir 
pas vietos Elektrikinių Pe
čių Pardavėjus.

■the bosto

£>//.
«///

COMPANY

66SUSIPRATO’
Gegužės 14 d., 1932

SUBATOJ 7:3© VAKARE 
Bus puikus perstatymas 

su dainomis
LIETUVIŲ SALĖJE, 

South Bostone
Parodys, kad merginos susiprato 

mylėt vyrus, kaip susiprato turėti 
“good time“, visi jaunuoliai susipra
to juokus krėst, ir da daugiau. V. Pe- 
letskiutė. akrobatė, susiprato pašokt. 
S. Kazlauskaitė — susiprato pakrėst 
fonių. S. Paura ir Juodgudis—susi
prato būt jaunuoliais. Sesutės .Jurė
naitės —susiprato padainuot juokin
gas daineles. Į tą parengimą prašo
me ateit visus, nes rengėjai nori vi
sus lietuvius palinksmint.

Rengia SLA. 365 jaunuolių kuopa.

ADVOKATAS

J. B. GAIUUS
Veda visokias provan.

Daro visus legalias dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: Soetk Boston 273]

Namų: Talbot 2474.

LIETUVIŠKA
BUčERNĖ

Užlaikome geriausią tavorų ir 
parduodame pigiausi* kaina Mė
sos visuomet šviežio*.
Pigiai šviežių diegų—Chop Suey. 

C’hina iioy Soy Sauce
Lietuviški skilandžiai ir ete. 

Visokį tavorų pa* mus galite gaut 
pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS
STRAM) CASH MARKET 

331 BROADH AY, SO. BOSTON
Telefonas; So. Boston ©551

Telefoną®: Se. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečioką* ir Jos Kspočnnss

GERIAUSI LIETUVIAI 
ME( HANIKAl.

Taiso visokius automobiliu* ir 
gersi patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės iT gausit 
patenkinanti patarnavimą

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigbt Street. 

SOUTH BOSTON. MASS.

PARSIDUODA FARMA
laibai patogioj vietoj, nuo Brocktono 
City Hali tik 15 minučių. 80 akerų 
žemės; ežeras, ledaunia, didėli bu- i 
dinkai, 2 sodai. Kas nori geros far- 
mos galite atvažiuoti apžiūrėt. (20) 

PETER ČESNULEVIČIUS 
460 E. Ashland St Broekton, Mass.

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-S ir 7-9. '

678 Massachusetts Avė.,]
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

AUTOMOBILISTAI į k. M. 21D21UNAS
Taisome visu išdirbysčių Au- Drukuojamos Mašinėlės, ir visokis

tcmobflius Sutaisom Ignitions Spaudos. Mimeografo ir rašto patar- bjiiiouiiius. ouio e, navimas įvairiomis kalbomis,
ir Generatorius. Ištaisome su-J PETRAS KETVIRTIS 
lankstytus fenderius ir bodies Parduodu laikrodžius> anksinies daik. 
ir apipentiname. Darbas gva- tas, radios, gramofonus ir rekordus 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 315 E St. Prie Bro>dway S* Boston 
Vieta vadinasi (-) Į

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

Tek So. Boston 2351-R Skilandžiai, Dešros,
Steve Janeliunas, savininkas, Lašiniai, Hemės ir 

pirmiau buvęs Broadway Ga- visokių šviežių mėsų.
rage vedėjas. Viskas išdirbta taip, kaip

Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACUA 
365 Second St-, So. Boston.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Roem 22, BOSTON 
TeL Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Tikrai Lietuviški

Kraujo ir. Odos Ligos 
Patinę Gyslos ir Votys 
Gydomos naujausiais budais.

Vai. 9—8.
DR. W. MULCAHY

32 Boy Is ton st. Boston

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT (Reg. Aptiekoriss) 
1M DORCHESTER STBBHT, 

Kampas Broadvray,
SO- BOSTON. MASS.

TsL So. Boetos UTĮ Iv «TS©

\Jei Nori Nupentyt 
|4r Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
| Jei reikia ir Išpopieriuųjų.
Į Gausite gerą darbą ir pigiai.
J JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 
i 11 Tieknor SU So. Boston, f

Tel. So. Boston 1396-M.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:38 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

{ EXTRA •
į LIETUVIŠKA APTIEKA ♦ 
• Jūsų Senas Aptiekorins toj pačioj { 
J vietoj per pastaruosius 26 metur ♦ 
»ir nėra sąryšy su bile kita aptieka ! 
{ Visados šviežios šaknys ii Lieta- t 
i vos ir visados šviežias Dieles * 

galima gauti pas:
DAVID CABITT

REG. APTIEKORIUS 
J Visados pasirengęs jums pati 

100 SALEM STREET 
BOSTON, MASS.

Telef. Lafayette 9342 
Į Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 

iki 10 vakaro.L—

Patyrimas Yra
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

riausi nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai au- 

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

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

Vaistus ir nurodymų kaip vanoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
mi FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Avė.,

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.




