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ATRADO LINDBERGBO 
VAIKĄ NUGALABYTA
LAVONAS PAMESTAS 

NETOLI NAMŲ.
“sugrąžinimą”. Ir Lindber- 

. ghas jiems tą sumą užmokė
jo per D-rą Condoną.

Paskui da vienas žulikas, 
buvusis Justicijos Departa
mento agentas, išviliojo iš 

turtuolės 
tikslu §100,000. 

užtat areštuo-

Tuo tarpu gengsteriai reika 
lavo dar $200,000 už jo “su 

grąžinimą.”
Kuomet Lindberghas mo- vienos geraširdės 

kėjo andai $50,000 gengste- P3*;11} * 
rjams už pagrobto vaiko su-1 dabar 
grąžinimą, tai jo vaikas bu-jtes). ...
vo jau nužudytas. Dėl to jis . Pagalios atsirado da tre- 
ir negalėjo būt jam sugrą- čia gengė, kuri norėjo iš to 
žintas. pasinaudoti. Ji per tarpinm-

Nužudyto vaiko lavonas kus pareiklaavo iš Lindber- 
buvo rastas pereitą sąvaitę &ho $200,000 sakydama, 
New Jersey valstijoj, miške,(kad jo vaikas esąs jos ran- 
šalia vieškelio, apie 5 my-'kose ant laivo netoli New 
lios nuo Lindbergho namų. I Yorko. Ir Lindberghas jau 
Jį rado juodveidis vežikas, i^uvo išvažiavęs su tais 
kuris važiuodamas troku per gangsteriais derėtis, kaip jo 
mišką sustojo. vaikas buvo rastas nužudy-

Policija jau turi rankoje tas netoli jo nanių. 
visas smulkmenas ir žino Dabar valdžia jieško pik- 
piktadarius, tik kol kas da tadanų Visi jie esą žinomi 
negali jų sugauti. Jų buvę iš ,New Yorko “požemio ’ kri- 
viso 5 vyrai ir 1 moteris. Du mmalistai. Policija tikisi 
piktadariai buvę ameriko- * Juos greitu laiku suimti, 
nai, vienas italas, vienas' ----------------

Areštavo Dar 254
Nuogų Duchoborų.
Nelson, Kanada.— Perei

tą nedėldienį rusai duchobo- 
rai čia įtaisė jau trečią iš ei
lės nuogą demonstraciją. 
Privažiavo į parką vyrų ir 
moterų ir tuojaus pradėjo 
nusivilkti drapanas. Policija 
šitokios parodos jau tikėjo
si, todėl turėjo trokus jau 
paruoštus, ir tuojaus visus 
nuogalius apsupo, susodino 
į trokus ir nuvežė į kalėjimą. 
Kalėjime yra jau 511 ducho
borų, ir vis už tą patį nusi
dėjimą, kad viešoj vietoj ro
dė savo nuogą kūną.

Rado Sumėsinėtų 
Mikelevičiaus La

voną.

Peruvijoj Sušaudyta 
8 Sukilėliai.

Pereitą sąvaitę Peruvijoj
Rhode Island valstijoj bu- buvo pasmerkta minop ir 

vo rastas miške negyvas -Jo- sušaudyta 8 jurininkai už 
nas Mikelevičius, 48 metų sukilimą laivyne. Keturioli- 
amžiaus nevedęs vyras, ku-jka kitų buvo nuteista kalėji- 
ris apie pora mėnesių pra-i man 15-kai metų, o trylika 
puolė iš Pautueket miesto,1—10-čiai metų.
kuris gyveno pas savo gimi-j šaudymo reginys buvo be 
naitį Žuromskį. Jo lavonas galo šlykštus. Keturi juri- 
buvo atremtas į akmenų šie-1 ninkai buvo sustatyti prie 
ną <ririoje ir buvo jau apipu- duobės ir į juos trenkė šešio-
vęs. Darant skrodimą paai: 
kėjo, kad Mikelevičius buvo 
labai sumėsinėtas. Jo galvoj 
buvo pramuštos kelios dide
lės skylės, į širdį suvarytas 
štilietas ir nupiauti lyties or
ganai. Manoma, kad tai bu
vo tokia pat “garbės” žmog
žudystė, kaip Amerikoj lai
vyno karininkai nesenai pa
pildė Filipinuose, dėl ko bu
vo kilusi skandalinga leite
nanto Massie byla. Sakoma, 
kad Mikelevičius buvo už
puolęs vieno turtingo amer 
rikono 15 metų dukterį ir ją 

spėjama,

Baisios Skerdynes 
Indijoj.

Vardan dievų 64 žmonės 
užmušti, 650 sužeista.
Bombėjaus mieste, Indi

joj. įvyko baisios skerdynės.
Indai pradėjo piautis su mu- 
zulmonas dėl to, kad vieni 
kitų dievų nepripažįsta. Mu- 
zulmonai garbina Mahome- ^gėdinęs. * Tagii

lika karabinų. Nelaimingi 
krito, o žmogžudys karinin
kas sušuko: “Lai gyvuoja 
Peruvija!” Jų lavonai buvo 
sumesti duobėn, 6 paskui 
prie duobės atvaryta kiti ke
turi pasmerktieji. Su jais pa
sikartojo ta pati kruvina ce
remonija.
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KRUVINAS FAŠISTŲ 
TERORAS JAPONIJOJ.

NUŽUDĖ PREMJERĄ, IŠ
SKERDĖ SARGUS.

vės, todėl Japonijai esanti 
reikalinga karinė diktatūra, 
kuri valdytų kraštą geležine 
ranka ir fašistiškais budais.

Bet šitas akyplėšiškas fa
šistų išsišokimas ir premje- 

buvo

brazilas ir vienas vokietys, 
kuris yra žinomas vardu 
“John”. Šitam “Johnui” ir 
$50,000 buvo užmokėta. Pi-
nigaii jam buvę įduoti nak- u<i tel fu neaiš.
ties laiku New Yorko kapi- k; a . , nelaimę ant
nese. Lindbergho draugas T(į Jį. buvo išsi 
D-ras Condon permetęs J » keIių laivų ir sako, kad 
krepsj su pinigais per kapm.. . 50 liosyuo italų
sieną ir “John'antroj muro F Guar(ja Fui užsidegė
pusėj juos Paėmęs, zadeda- , ,aivas “Georgė
mas vaiką sugrąžinti ve-phi]lpia^ knrfs gsto.
‘apolieila turi išsidirbus te-'Iim1 ’ Francuziją. Lai-

Felicija tun issicliroiL. te bUVo 600 pasažienų. Da- 
onją, kad gengstma. is pat ]fa j b lbžta o kita
pradžių neturėjo Otelo va - |a^ žuvusi.Klip didelis Žu
ką nuzudjrt Jie ketino lai- ; skaiaiK. Fkol kas da
kyt. jį gyvą. Tam jie buvo' Anghj laivas “Mah-
pasiemę vieną moten savo d„ j,,,
bniian ir buvo pasmukę ap- f^ncuzių mer^ų ia. 
leistą santę miško _kalnuo- į Ja « ^ivfe 
se Tenai vaikas turėjo būt. „H k sku.
laikomas pakolei Lindber- . lb’

Ant Jūrių Sudegė 
Laivas Su Žmonmis

Šio panedėlio vakare gau-

ghas užmokės išpirkimą. |-^kę^™Wą vaW 
Y alko vogti buvo nuva- laiv0

New “Čontraktor” praneša surin
vogti

žiavę visi penki vvrai
automobilius turėjo k nuo juri g va,fi 129
Yorko valstijos bletas. Tris * ■>
piktadanai nuėjo patamsy į ’
Lindbergho namą ir pnsi- 
statę prie lango kopėčias iš
vogė iš antro aukso kūdikį, 
o kiti du “kidnaperiai” lau
kė jų automobiliuje. Tie,

anglų “Mahsud 
išgelbėjęs 134 kitų; rusų 
laivas “Sovietskaja Neft” 
taipgi išgelbėjęs tūlą skaičių 
žmonių, kartu ir degančic 
laivo kapitoną. Žinios sakė 
kad apleistas laivas dar te

vygėj raštą su nurodymais, 
kaip su jais susižinot ir kaip 
juos pažinti. Rašte buvo pa
sakyta. kad-vaikas bus geroj 
priežiūroj, ir kad apie jo iš
vogimą nebotų pranešta nei 
policijai, nei spaudai.

Bet sekantį rytą laikraš- . 
čiai jau buvo pilni visokių R 
žinių. Tuojaus įvykio vieton

beliepįoja ant jūrių.
Georgės Phillipar” buve 

vos tik pastatytas ir vienas 
iš puikiausia įtaisytų laivų 
tarp Francuzijos ir Tolimų
jų Rytų. Šita buvo pirmutinė 
jo kelonė. Įdomu, kad ruo- 
šianties jam šiton kelionėn 

eiti paskalai.

ta, o indai—Bramą ir Budą. 
Muštynės tęsėsi per tris die
nas ir naktis. Visas Bombė
jaus miestas pavirto į karo 
lauką. Policija keliose vie
tose turėjo net šaudyt, kad 
išskirstyt besiskerdžiančias 
minias. Po trijų dienų siau
timo, suskaityta 64 lavonus 
ir 650 sužeistų žmonių. Tai 
ve, ką reiškia religija.

kad dėl to amerikonai jam 
taip ir padarė. Nors polici
ja žino, keno duktė buvo už
pulta, tečiaus žmogžudžių 
“nesuranda”.

jog iš tos kelionės jis nesu- 
^“U®Tr‘V ^.kai fe™ Ubai
detektyvą. Sujudo vžos a-
pylinkės žmonės. O vagys

iškrėtė, kad nebūtų jame pa
slėpta kokia pragaro maši-

tuo tarpu sėdėjo su vaiku 
pasislėpę miške, netoli Lind
bergho namu, ir žiurėjo, 
kaip visais keliais laksto po
licijos automobiliai. Juos 
apėmė baimė.Tuo tarpu vai
kas pradėjo labai rėkti ir ji 
nutildyt jie negalėjo jokiu 
budu. Taleri jie paėmė ir už-

na. Bet nieko nerado, 
vistiek laivas žuvo.

Ir

UŽKLYDUSI KULIPKA 
UŽMUŠĖ MOKYTOJĄ.
Taunton, Mass. — Pereitą

VOKIEČIŲ FAŠISTAI NO
RI “PAKLUPDYT” LIE

TUVĄ.
Berlyne buvo vokiečių 

tautininkų (fašistų) susirin-
r’iDirhcr dda kimas, kur Reichstago atsto- 
GlKlUbL FKA- »vag Loringhoven pareiškė.

kad Vokietija būtinai turi 
Maine’o Universiteto pro- “paklupdvt” Lietuva. Jisai 

fesorius Ronald Levinson iš-pasmerkė dabartinę Briu- 
ėjo pereitą sąvaitę su keliais nįng0 vyriausybę, kuri lei- 
savo draugais žuvauti Auro- džianti ’ mažiukei Lietuvai 
ros apylinkėj, apie 25 mylios šokti klumpakojį ant Vokie- 
i šiaurę nuo Ellswortho, ir tijos nosies. Lietuvos anti- 
prapuolė tenai. Jau kelinta vokiški žygiai Klaipėdos 
diena organizuoti būriai krašte, jis sako, erzinte erzi- 
žmonių jo jieško, bet negali na lenkų apetitus užgrobti 
surasti jokių pėdsakų. Dancigą, Rytų Prusus ir Va-

---------------- karų Aukštąją Sileziją.
PIETŲ AMERIKOS BLO- _______
KAS PRIEŠ JUNGTINES LĖKĖ FRANCUZIJON,

VALSTIJAS. NUKRITO Į JŪRES.
Pietų Amerikos respubli- Amerikos lakūnas Rei- 

kos pradėjo tartis apie suda- chers pereitą sąvaitę išlėkė 
•ymą bloko prieš Jungtinių iš Newarko ir už 19 valandų 
Valstijų tarifą. Sakoma, kad tikėjosi pasieksiąs Paryžių 
pakeltas šios šalies muitas Bet io kuras išsibaigė ir ii? 
ant vario skaudžiai paliečia nukrito į jūres nepasieke? 
Peru ir Čili respublikas. Dėl Airijos. Amerikos garlaivio 
to muito Peruvijoj apie 10,- kapitonas Fried ištraukė j: 
000 žmonių neteksią darbo iš vandens, bet orlaivis nu- 
ir prie to da busiąs supara- ėjo jūrių dugnan.
’ižiuotas Centralinis Peruvi- ----- ---------
ios Geležinkelis. , MEKSIKIEČIAI GRĮŽTA

IŠ AMERIKOS ALKANI 
KENTUCKY VALSTIJOJ IR APIPLYŠĘ. 

TIKRAS PRAGARAS, i Tūkstančiai meksikiečių.
Kasyklų baronai Kentu- kurie buvo atvykę į Jungti 

cky valstjioj taip įšėlo, kad nes Valstijas geresnes duo- 
atvykusių iš toliaus žmonių nos įieškodami, dabar griž- 
visai neįsileidžia. Pasamdy- ta Meksikon atgal apiplvšf 
ti jų mušeikos sumušė visus įr alkani. Meksikos valdži? 
dudentus, profesorius, ku- aprūpina juos žeme.
nigus ir advokatus, kurie tik _________
vyko tenai pažiūrėti, kokio- ARGENTINOS SOCIALIS 
se sąlygose gyvena išmesti TAI UŽ MOTERŲ TEISES, 
iš darbo 12,000 mainerių su Argentinos socialistai Ine- 
šeimynomis. šė parlamentan įstatymo su

kad moterims bu-

MAINE’O 
PUOLĖ PROFESORIUS.

Užsidarė Vokietijos 
Reichstagas

Pereitą sąvaitę staiga bu
vo nutrauktas Reichstago 
posėdis. Priežastis buvo to
kia. Keturi fašistai, Reichs
tago atstovai, užpuolė ir su
mušė socialdemokratų laik
raštininką Reichstage. Šitas 
smurtas buvo raportuotas 
Reichstagui ir mušeikos bu
vo suspenduoti. Reichstago 
pirmininkas Loebe tuomet 
liepė jiems išeiti iš posėdžių 
salė laukan ir nesirodyt, pa
kol nepasibaigs suspendavi
mo laikas. Bet mušeikos at
sisakė iš salės išeiti. Tuomet 
pirmininkas paskelbė, kad 
jis uždarąs Reichstago posė
džius iki 6 birželio.

POPIEŽIUS RAGINS VI
SUS POTERIAUTI.

Popiežius ruošia aplink
rašti “kovai” su pasaulio 

krizių. Jis ragins visus pote 
riaut, kad Dievas duotų ge
resnius laikus. Bet kažin ko
dėl jis pats nepoteriauja, 
kad Dievas duotų jam pini 
gu? Milionus jam turi sudė- 
.i tikinčiųjų minios.

ATRADO ARMONIKĄ,
BET SUDEGINO DAR

ŽINĘ.
M iii River, Mass.— Bar- 

hoffo farmoj čia du vaikai 
pametė daržinėj ant šieno 
savo pučiamąją armoniką. 
Jieškodami jos jie pradėjo 
braižyt degtukus. Armoniką 
iie atrado, bet uždegė dar
žinę, kuri buvo verta $1,500. 
Ji sudegė ligi pamatų.

muse jį. Užmušę numetė po nedėldienį ant pikniko buve 
krūmais ir tada pabėgo. nušauta šio miestelio moky- 

Bet vėliaus matydami iš klos perdetinė, Miss Mild- 
laikraščių, kad Lindberghas red L. Wheeler. Du vyrai iš 
mano, jog jo vaikas tebėra Tali River šaudė iš karabino 
gyvas, jie nutarė parerka- į taikinį, ir užklydusi kulip- 
lauti iš jo $50,000 už vaiko ka pataikė mokytojai.

numato o r v m nir'iiA manymu, Kart moterims vu Nu™*TO ^VOLIUCIJĄ tų duotos balsavimo teisės. 
PORTUGALIJOJ. Atžagareiviai tam priešina- 

Londone gauta žinių, kad
Portugalijoj greitu laiku kil- _______ __
sianti revoliucija, kuriai esą IŠPLĖŠĖ $24,500. 
pasiruošę karininkai. , New Yorke, netoli nuo

----------------Lietuvos konsulato, 4 gink-
ISLANDIJA PRIEŠ PRO- luoti banditai pereitą sąvai- 

HIBICIJĄ. tę užpuolė Hammerschlag
Islandijoj yra ruošiamas firmos ofisą ir pagrobę $24,- 

istatymo sumanymas prohi- 500 brangiais metalais ir 
bicijai panaikinti. grynais pinigais, pabėgo.

FARMERIO KIŠENIUJE 
VARNUKAI IŠSIPERĖJO.

Empora, Kan.—Čia atva
žiavo farmerys E. E. Peet ir 
atėjęs Į apskričio klerko ofi- 
<ą paklausė, ar jis galįs gaut 
atlyginimo už varnos kiauši
nius, kurių jis išėmęs du iš 
lizdo. Klerkas paaiškino, 
kad apskritis moka po 20 
centų tiktai už varnos gal
vą, bet ne už kiaušinius. 
“Well”, sako farmerys, “aš 
tau vistiek tuos kiaušinius 
atiduosiu”. Ir įsikišo ranką 
kišeniun. Bet jis nustebo, 
nes vietoj kiaušinių buvo iš- 
siperėję jau du varnukai. 
“0, dabar tai jau kas kita 
pastebėjo klerkas, “čia jau 
vra dvi varnų galvos ir aš 
tau užmokėsiu už jas po 20 
centų”. Ir farmeys gavo 40 
centų atlyginimo.

Išsprogdino kelias valstybes 
įstaigas ir norėjo apskelbti 

fašistišką diktatūrą.
Fašistiški galvažudžiai iro Inukai nužudymas 

Japonijoj griebėsi baisaus 'didesnis smūgis patiems fa- 
teroro. Norėdami įvest kraš- šistams, negu dabartinei vy- 
te kruviną diktatūrą, jie nu-: riausybei. Kai kurie sako, 
tarė išskersti dabartinius kad dabar fašizmas Japoni- 
ministerius, išgriaut bombo-'joj turės jau žlugti, nes jo 
mis valstybės įstaigas ir pa-Skelbėjai pirm laiko susite- 
grobti valdžios vairą į savo pė nekaltų žmonių krauju ir 
rankas.

Nors galutinai savo tikslo 
jie nepasiekė, bet ministerį 
pirmininką Sujosi Inukai 
jie nužudė, kelias įstaigas 
išsprogdino ir sukėlė visuo
menėj didžiausio nerimo.

Visa tai įvyko pereitą ne
dėldienį. Premjero nužudy
mas buvo įvykdytas taip.
Septyni jauni karininkai įsi
veržė jo rezidencijon, nušo
vė keturis sargus ir vieną 
tarną, kurie nenorėjo jų įsi
leisti, ir įnėjo tiesiai rašti- 
nėn kur premjeras kalbėjosi 
su savo draugu. Išgirdęs sa
vo namuose šaudymą ir ma
tydamas ginkluotus karinin
kus, premjeras suprato ka
me dalykas, todėl atsistojo 
prieš juos ir drąsiai tarė:
“Šaudykit, jeigu drįstat!”

Vietoj atsakymo, pasigir
do salvė šūvių, ir senas val
dininkas susmuko ant grin
dų. Jo draugas taipgi buvo 
sužeistas, žmogžudžiai išė
jo ir susėdę automobiliun 
nuvažiavo toliau.

Kiek anksčiau šeši gink
luoti karininkai buvo nuva
žiavę ir pas karo ministerį 
gen. Araki, bet negalėjo prie 
jo prieiti. Galimas daiktas, 
kad jie ir jį norėjo nušauti.

Tuo pačiu laiku kitos te
roristų grupės pradėjo veikt 
kitomis kryptimis. Viena jų 
užpuolė policijos centralinę 
ir metė tenai keliatą ranki 
nių bombų. Užpuolikai nu
važiavo palikdami ant že- 

vieną polici- 
jantą ir vieną laikraštininką.
Kita galvažudžių gauja už
puolė Seiyukai partijos bu
tą ir suardė jį bombomis 
Japonijos Valstybės Bankas 
ir Mitšubiši Bankas buvo 
bombomis susprogdinti.Vie- 
na bomba buvo įmesta į ka
raliaus sekretoriaus grovo 
Makino rumus.

Tas sukėlė Japonijoj to
kią paniką, kad tuojaus už
sidarė visos biržos. Užpuo
likai pasirodė esą visi jauni 
karininkai, priklausą tauti 
ninku partijai. Jie senai jau 
reikalavo, kad Japonijoj bu 
tų apskelbta fašistinė kari
ninkų diktatūra, o piliečių 
valdžia panaikinta.

Tečiaus pritarimo save 
planams smurtininkai iš nie
kur nesusilaukė, ir neužilgo 
18 jų pasidavė areštui. B< 
užmuštų ir sužeistų žmonių 
jie susprogdino iš viso 5 į 
staigas. Kiekvienoj vieto 
jie paliko savo lapelių, p< 
kuriais pasirašo “Jaunųjį 
Karininkų Draugija”. Save 
lapeliuose šitie galvažudžia' 
kritikuoja dabartinę valdžij 
kad ji esanti “ištyžusi”, per-

'sukėlė visuomenėj baisų pa
sipiktinimą.

Reikalauja Gimdy
mo Kontrolės.

Washingtono Senatan da- 
)ar yra įneštas bilius, kuris 
reikalauja įvedimo gimdy
mo kontrolės. Reakcininkai 
tam biliui priešinasi. Ypač 
)rieš jį piestu stoja katalikų 
>ažnyčia. Bet pažangus vi
suomenės veikėjai stoja už 
rilių. Todėl prieš Senato ko
misiją pereitą sąvaitę buvo 
tuo klausimu debatai. Daly
vavo daug profesorių, dak- 
arų, o jų tarpe ir žinoma 
kontrolės propagandiste 
Margaret Sanger. Visi jie 
nirodinėjo, kad gimdymo 
kontrolė reikalinga netik 
sveikatai apsaugot, bet ir 
skurdo sumažinimui. Di
džiausi skurdžiai šiandien 
uri daugiausia vaikų, kurių 

jie negali nei išmaitinti tin
kamai, nei išauklėti žmoniš
kai. Tai yra vis kandidatai į 
visokius piktadarius ir kalė
jimus. Senatorius Hatfield 
virtino tą patį. Bet Ameri

kos Darbo Federacijos pir
mininkas Green, žinomas at
žagareivis, sakėsi negalįs 
gimdymo kontrolės biliui 
pritarti, nes katalikų bažny
čia tam nepritarianti. Bet 
bažnyčia vaikų negimdo ir 
ne jos dalykas čia savo nosį 
kišti.

Įgriuvo Bažnyčios 
Lubos.

Newburyport, Mass. — 
Kongregacionalistų bažny
čioje čia įvyko baisi katas
trofa. Per pamaldas pradėjo 
braškėti ir trukti lubos baž
nyčioje. Žmonių buvo arti 
200. Visi persigandę pradė
jo grūstis laukan. Ir vos tik 
^pėjo žmonės pabėgti, tuoj 
visos lubos nugriuvo žemyn.

POLICIJA SAUGOJA VY
RIAUSI TRIBUNOLĄ.

Supreme Courto rūmai 
Washingtone tapo apstatyti 
sustiprinta sargyba, nes ka
žin kas tenai pasakė, kad 
komunistai darys demons
traciją prieš vyriausiojo tei
smo namą.

> VYRAI IŠPLĖŠĖ IŠ BAN
KO $50,000.

Streator, III.—Penki ban
ditai šį panedėlį užpuolė čia 
Union National Banką, išlu
po iš seifo $50,000 ir pabė
go. Policija tuo tarpu buvo 
šviliota melagingu praneši
mu apie įvykusia nelaimę’ už 

daug duodanti visiems lais- miestelio.



UŽSITRAUKI?
DA “VIENA TAUTIŠKA 

KILPA LIETUVOS ŪKI
NINKAMS.

Prie “tautiškos’’ valdžios
Lietuvoj dvarininkai tunka, 
o neturtingiems ūkininkams 
lupamas paskutinis kailis. 
Nariškinams ir kitiems pa
razitams tautininkai nese
nai išmokėjo milionus dole
rių už nusavintus dvarus, o 
biedniems valstiečiams gre
sia pavojus netekti ir savo 
pastogės. Štai, “Lietuvos 
Žinios” praneša, kad po
nios Smetonienės ministe- 
riai jau ruošiasi pakeisti že
mės Banko Įstatymą taip, 
kad Įsiskolinusius ukius 
bankas galėtų paimti savo 
žinion, o ūkininkus išmesti 
laukan.

Naujame Įstatyme esą pa
sakyta taip:

“žemės Bankui užstatytas 
nekilnojamas turtas parduoda
mas iš varžytinių kartu su tro
besiais, sodnais, mišku ir vi
sais kitais jam priklausančiais 
turtas.

“Kai jau žemės Banko val
dyba nutars nekiln. turtą iš 
varžytinių parduoti, tai bankas 
gali tuojau pašalinti iš ūkio 
šeimininką ir pats ligi varžyti
nių ūkį valdyti. Ūkio savinin
kas bus išvaromas iš ūkio su 
visais jo namiškiais ir Ina 
miais; jei ūkio savininkas ge
ruoju iš ūkio neis. tai jis bus 
išmestas policijos pagalba.” .

Tai ve, kokiu “maloniu” 
Lietuvos ūkininkai susilau
kė iš “tautiškos” valdžios! 
Juk tai aršiau da, negu buvo 
prie caro valdžios!

Ir tuo pačiu laiku fašistų 
agentai nesisarmatija ra
ginti Amerikos lietuvius va
žiuot Lietuvon ir pirkti te
nai žemės!

SAKO, KOMUNISTAI 
BALSAVĘ UŽ FAŠISTŲ 

KANDIDATĄ.
“Naujienų" Apžvalgnin- 

cas sako. kad renkant SLA. 
viršininkus. Bimbos vado
vaujant komunistai balsavę 
už tautininkų kandidatą p. 
3ačiuną. Girdi:

"Bačiunas savo balsų skaičių 
rinkimuose, palyginant su no
minacijomis, padidino daugiau, 
kaip 1.100. Tie balsai jam te
ko daugiausia iš komunistų. 
Bimbininkai seniai vedė kovą 
Susivienijime prieš Pildomą 
Tarybą, kadangi jie patys no
rėjo i ją Įeiti. Prieš Geguži, 
kaipo svarbiausią viršininką, 
buvo atkreiptos jų smarkiau
sios atakos. Todėl nenustabu, 
kad ir ši kartą mažai kas iš ko
munistų už Geguži balsavo.

“Bet ‘ščyrieji’ komunistai 
dar iabiaus, negu Gegužio, ne
apkenčia socialistų. Todėl jie 
nebalsavo nė už Bagočių. Už ji 
gal kai kur atidavė balsus tik 
komunistų opozicininkai psklo- 
kininkai’). O bimbininkai bal
savo už fašistų kandidatą.

“Štai dvejetas aiškių pavyz
džių: 158 kuopoje per nomina
cijas buvo paduota 43 balsai už 
Bagočių ir 41 balsas už Gata- 
vecką (bolševiką); o per rin
kimus, kada Gatavecko vardas 
Į balotą nepateko, balsai kan
didatams i prezidentus pasida
lino tapi: 38 už Bagočių. 1 už 
Geguži. 44 už Bačiuną.”

Reiškia, netekę savo kan
didato, bolševikai balsavo 
už poną Bačiuną, kuri statė 
“vienvbiniai” fašistai.

LIETUVIŠKŲ ŠOVINIS
TŲ IŠSIŠOKIMAS KLAI

PĖDOS KRAŠTE.

KAIP APSI-“VIENYBĖ” 
MELAVO.

Baigianties SLA. virši
ninkų rinkimams. Brookly
no fašistukai paskelbė savo 
“Vienybei” šitokią “žinią 
savo skaitytojų “informaci- 
jai:

“Kaip ‘Vienybės’ korespon 
dentai iš Įvairių Amerikos da 
lių praneša, pasirodo, iki šiam 
laikui SLA. Pildomajai Tary
bai balsavo apie 52 nuošimčiai 
kuopų. Narių balsavo apie 3,- 
000.

“Balsai, reikia pasakyti, la 
bai pasiskirstę. ir kandidatai 
labai arti vienas kito.

“Kaip vėliausiu momentu 
tenka patirti, prezidento parei 
goms, visųaaugiausiai balsų 
turi Juozas Bačiunas. antras 
socialistų kandidatas ir trečias 
Gegužis.

“Jonas Tareila, tautininkų 
kandidatas i SLA. iždininkus, 
rinkimų pradžioje atsilikęs 
smarkiai vejasi socialistų kan
didatą, ir numatoma — greit 
pralenks.”

Taip vadinama “tautinė” 
lietuvių spauda nuolatos ke
lia triukšmą prieš lenkų tau
tininkus, kurie užėmę Vil
niaus kraštą bruka lietu
viams savo kalbą.

Bet lietuviški šovinistai 
Klaipėdos krašte pralenkia 
da ir Vilniaus lenkus.

Štai, šiomis dienomis klai
pėdiečiai vokiečiai turėjo 
savo Volkspartei (Liaudies 
Partijos) mitingą Sauguose. 
Mūsiškiai patriotai Įsibriovė 
tenai ir pradėjo reikalauti, 
kad vokiečiai savo susirinki
me kalbėtų lietuviškai. O 
kada vokiečiai šito pareika
lavimo neklausė, lietuviški 
patriotai pradėjo giedoti 
Lietuvos himną vokiečių su
sirinkime.

Na, ar toki elgėsi galima 
pavadinti išmintingu? Ar 
galima šitokiu betvarkės 
kėlimu patraukti Klaipėdos 
vokiečius prie Lietuvos?

Žinoma, kad ne.
Susirinkę vokiečiai šito

kiu nekulturingu lietuviškų
jų fašistų Įsiveržimu baisiai 
pasipiktino, išpėrė jiems 
kaili ir išmetė laukan.

Kulturingn Lietuvos val
džia turėtų šitokį chuliga
nų išsišokimą pasmerkt, nes 
jis žemina lietuvių garbę ir 
erzina kitų tautų žmones 
prieš Lietuvos valstybę.

Bet ar Kaunas juos pa
smerkė?

Priešingai, jis apkaltino 
tuos vokiečius, kurių susi
rinkimas buvo užpultas. 
Štai, ką apie šitą Įvyki sako 
“Elta”:

It’s toasted
Cerfciei Apsppgg — į.4 kaifėjiio - prieš boselį

Copr . 1331. The Aserx*aTobacco CaJ.

Kodėl kiti 
cigaretai tyli 
šiuo svarbiu 

klausimu?

AR užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos 
dešimties žmonių žino. jog užsitraukia. 

Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienai 
rūkytojas rūkydamas vien* ar kitu laiku 
įkvepia dūmu dali, kuriuos ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lueky Strike drįso
Šį svarbų klausimą iškelti . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename, net 
puikiausio ir lengviausio tabako lape, 
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies 
tą procesą Įvedė. Tik Luckies ji ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virš
20.000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačių rūkymo patyrimu. pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretai.

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki ?
Todėl būk atsargus. Apsaugok savo jautrias 
gleives!H,

O. K. AMERIKA
ATSUK LVCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniška minučių sa pasaulio 

geriausiais šokių orkestrais ir Lueky Strike žiniomis, kiekviena Antradienio, Ketvirtadienio, 
f ir Šeštadienio vakarą, per Radio tinklą.

Tai buvo aiškus melas. Ir 
patįs “Vienybės” redakto
riai žinojo, kad jie rašė me
lą, nes nuo pat rinkimų pra
džios ir iki pat jų pabaigos 
“tautininkų” kandidatai
prezidentus ir iždininkus 
nei vieno karto nebuvo pra
lenkę socialistų remiamų 
kandidatų.

Dabar tapo paskelbti ofi
cialus rinkimų daviniai, ir 
jie taip pat parodo, kad fa
šistų vuodegos “Vienybėj” 
melavo, nes SLA. preziden
tu yra išrinktas adv. F. J.
Bagočius, o iždininku—adv.
K. P. Gugis, abudu socialis
tų sąrašo kandidatai.

Jeigu “Vienybė” turėtų 
nors kiek padorumo, ji da
bar turėtų atsiprašyti savo
skaitytojų, kad ji taip nedo-j tai daryti, kilo triukšmas; vo
rai jiems melavo ir ap- kietininkai užtraukė ‘Deuts- 
gaudinėjo juos. ' chland, Deutschland ubtr al-

“Vckietininkai vėl padarė 
naują išsišokimą prieš lietu
vius Sauguose. Tenai Įvyko 
Volkspartei susirinkimas, ku
riame vokiškai kalbėjo Krauss. 
Atėję Į susirinkimą lietuviai 
pradėjo reikalauti kalbėti lie
tuviškai. Kai buvo atsisakyta

les’. Lietuviai i tai atsakė tau
tos himnu, ir tuoj buvo užpulti 
Volkspartei mušeikų ir kai ku
rių krašto policininkų, kurie 
mušė lietuvius guminėmis laz
domis. Apie 20 lietuvių iš sa
lės buvo išmesta ir sumušta. 5 
jų sužeisti iki kraujų. Mušei
koms dirigavo atvažiavęs į su
sirinkimą Volkspartei šulas, 
policijas komisaras Richar- 
tas”.

Čia “Elta” pati parodo, 
kad pirmieji triukšmą pakė
lė lietuviški šovinistai, o bet 
gi ji kaltina “vokietinin
kus”.

Mes bijome?, kad šitaip 
musų tautininkams šeimi
ninkaujant, Lietuva galės 
netekti ir Klaipėdos, kaip ji 
neteko Vilniaus.

VARGAS PRISPAUDĖ
KUN. M. X. MOCKŲ.
Chicagos laisvamaniai su

sirūpino kun. Mockaus var
ginga padėtimi. “Naujie
nose” skaitome, kad—

“Ambrozevičiaus knygyne r- 
vvko Mockaus draugų pasikal
bėjimas. Pasikalbėjime paaiš
kėjo. kad nedarbui siaučiant 
Mockus nebepajėgia prakalbo
mis pasidaryti pragyvenimą, o 
senam žmogui gauti koki nors 
darbą nėra galima.

“Kai kurie Mockaus draugai 
jau nuo senai kuo galėdami 
jį šelpia. Bet mažam skaičiui 
žmonių jo šelpimas darosi sun
kus. Išrinkta komitetas iš pen
kių žmonių ir nutarta sušaukti 
Mockaus draugų ir pritarėjų 
mitingą gegužės 8 dieną.”

Šitame mitinge turėjo būt 
sudarytas pastovus komite
tas ir apkalbėta, kokiu budu 
seneliui Mockui teikt pagel
bą.

NACIONALIZMU PIKTI
NASI NET PATYS NA

CIONALISTAI.
“Naujienos” sako:
“ ‘Nelaimė, kad Francijos 

kairiosios partijos yra taip pat 
nacionalistiškos iki kaulų sme
genų !’

“Kas taip rašo?
“Vokietijos nacionalistų or

ganas ‘Deutsche AHgemeine 
Zeitung'.

“Vokiečių nacionalistai, va
dinasi, laiko franeuzų naciona
listus ‘nelaime’. Jre norėtų, 
kad Francijoje načionalizmo 
nebūtų. Panašiai galvoja ir 
Francijos nacionalistai apie 
Vokietijos nacionalistus.

"Tokia ‘logika’ yra visų tau
tų nacinoalistų. Kiekvienos 
tautos nacionalistai nenori na
cionalizmo kitose tautose, bet 
patys savo nacionalizmo neat
sižada !

“Iš to matyt žema moralinė 
nacionalizmo verte.

“Jeigu žmogus piktinasi ko
kia nors ypatybe, kurią jisai 
pastebi kituose žmonyse, tai 
kaip jisai gali pats tąja ypaty
be didžiuotis?”

Reikia pasakyti, kad yra 
ir lietuvių nacionalizmo 
gangrena užsikrėtusių. Tai 
taip vadinami tautininkai 
arba fašistai. Jie irgi pikti
nasi kitų tautų nacionalis
tais. Į vokiečių ir lenkų na
cionalistus jie spiaudo degu
tu. o nemato, kad jie patys 
yra tokie.

“TĖVYNĘ” NEPRITARIA 
FAŠISTŲ SUMANYMUI.
Amerikos lietuvių fašis

tuose kilo sumanymas šauk
ti laikraštininkų suvažiavi
mą. bet ne visų, o vien tik 
“tautiniai nusiteikusių”.Prie 
šitokių jie priskaitė ir SLA. 
organą “Tėvynę”.

Suvažiavimo tikslu fašis
tai stato savo spaudos apva
lymą, nes jie ir patys jau pa
matė, kad jų spauda per
daug nešvari.

Bet “Tėvynė” jų sumany
mui nepritaria, nes—

“Vienos kurios sriovės laik
raštininkų suvažiavimais ir su
sitarimais nieko teigiamo neat- 
siekta praeity, nieko naudingo 
nebūtų atsiekta ir dabar. Da- 
l>artinĮ kai kurių musų laikra
ščių perdideli palaidumą tegali 
sutvarkyti jų leidėjai ir skai
tytojai. ypač pastarieji turi 
teisės reikalauti jų skaitomam

Iš Plataus 
Pasaulio.

Buvusis Amerikos justi
cijos departamento šnipas

Amerikos Socialistų 
Partijos Kon

vencija.
Gegužės 22 dieną, nedėl- 

Įdienio vakare, Milwaukee 
mieste susirinks iš visos A- 
merikos delegatai i Sociali
stų Partijos Konvenciją. 
Čia bus nominuota sociali
stų kandidatas ateinantiems 
prezidento rinkimams ir nu
statyta Partijos programa 
rinkimų kampanijai.

Tą pati nedėldienio vaka
rą, 22 gegužės, kandidatai 

prezidentus ir vice-prezi- 
dentus, o taipgi ir kiti žyme
sni Partijos veikėjai, kalbės 
per radio. National Broad
casting Company sutiko 
perduoti jų kalbas visoms 
savo stotims, kurių ji kont
roliuoja apie 50 po visas
Jungtines Valstijas.

Kalbos tęsis nuo 8 iki 9 
valandos vakaro, New Yor- 
ko laiku. Klausykitės sekan
čių stočių:

WJZ iš New Yorko.
WBAL iš Baltimorės.
WBZ ir WBZA iš Bosto

no ir Springfieldo.
WHAM iš Rochesterio.
KDKA iš Pittsburgho.
WGAR iš Clevelando.
WTMJ iš Mihvaukee.
WJR iš Detroito.
WLW iŠ Cincinnati.
KWK iš St. Louiso.
KWCR iš Cedar Rapids.
WRVA iš Richmondo.
WI0D iš Miami.
WSMB iš New Orleans.
National Broadcasting 

kompanija negarantuoja, 
kad visos šitos stotys šitą 
programą ims. Bet tai pri
klauso nuo vietos socialistų. 
Jeigu socialistai minėtuose 
miestuose kreipsis Į nurody
tas stotis ir paprašys jų me
nedžerių, kad jie Socialistų 
Partijos konvencijos prog
ramą perduotų, tai galimas 
daiktas, kad menedžeriai to
ki prašymą patenkins. Kiti 
gal padarys tai ir neprašyti, 
šiaip, ar taip. patartina iš 
kalno sužinot, ar nurodyta 
stotys ”broadkestys” kon
vencijos programą, ar ne.Jei 
taip, tai sukvieskit prie savo 
radio visus draugus ir pažį
stamus, ir tegul jie pasiklau
so, ką kalba socialistai. 
Tokių susirinkimėlių galima 
suruošti šimtus. Pasisteng- 
kit.

Means, kuris žadėdamas su
rasti Lindberghų vaiką išvi
liojo iš ponios McLean 
$100,000 kaip dabar pasi
rodo, apgavo panašiu bu
du ir tūlą Mrs. Shepard, iš
viliodamas iš jos taip pat 
$100,000.

Lenkijos valdžia pasiun
tė Maskvos bolševikams 
protestą dėl sušaudymo žy
dų rabino Optivitzerio. Tuo 
budu Varšuva nori prisige
rinti žydams. Bet jos prote
stas yra aiški demagogija, 
nes da nelabai senai pati 
lenkų policija su savo pa
triotais taisė žydų pogro
mus Lenkijoj.

laikrašty švarumo ir kulturin-| 
gurno, žinoma, pirmiausia pa- • Vokiečių skraidoma? lai- 
reiga redaktorių savo laikraš-''35 Graf Zeppelin perei 
čius palaikvti švariais ir kul-!t3 sąvaitę sugryžo namo jau 
turingais”. (iš 4-tos kelionės šiais me-

Jtais. Dabar jis buvo Brazi- 
Bet kaip galima norėti1 lijoj. Sugrįžt iš Brazilijos 

švarumo ir kulturingumo iš I gilumos i Vokietiją jam ėmė 
tokių žmonių, kurie neturi 78 valandas.
sarmatos viešai skelbti, jog! ---------------
jiems butų didesnė garbė1 Kalbėdamas Į Romos stu- 
buti žvalgybos agentais, ne-j dentus, Mussolini anądien 
gu laikraštininkais? (iškėlė aukštyn vienoj ran-

Tokį pareiškimą nesenai. koj knygą, antroj šautuvą ir
juk padarė “Vienybės 
daktoriai

re-

Naujoj Zelandijoj bedar
biai Įtaisė demonstraciją 
prieš parlamento rumus ir 
išdaužė 150 parlamento 
langų. Be to d a buvo išdau
žyta keliatas krautuvių ir 
išgrobti valgomieji daik
tai.

Australijoj kilo pelių plė- 
ga. Viktorijos provincijoj 
milionai pelių naikina lau
kuose javus, namuose suėda 
maistą ir net gėles vazonuo
se. Slastų fabrikai pradėjo 
dirbti dieną ir naktį.

Franeuzų senato pirmi
ninkai, Albert Francois Le- 
brun, tapo išrinktas respub
likos prezidentu.

Marseilles mieste, Fran- 
euzijoį, tapo areštuotas A- 
merikos pilietis Giacomo 
Rossano, kuris platino neti
krus Anglijos pinigus po 5 
svarus. Jo valyzoj policija 
rado 3,500 panašiu “buma- 
šku”.

ŠULINY PRIGĖRĖ PLEČ 
KAITIS*

Bardauskų kaime, Gižų 
valsčiuje, A. Bindoko šuli
ny rastas* prigėręs Jonas 
Plečkaitis, apie 70 metų am
žiaus, kuri? gyveno pas mi
nėta Bindoką.

NUTRAUKĖ RANKĄ IKI 
ALKŪNĖS.

Į Šiaulių miesto ligoninę, 
atvežtas iš Jaunųnų kaimo, i

sušuko: “Štai šitie yra mu- 
su obalsiai!” Reiškia, mo
kinkis skaityt ir žudyt. Ir 
fašistai jam smarkiai plo
jo.

Norėdama sumažinti sa- 
Meškuičių valse. pil. Stasys į vo išlaidas, Bulgarijos val- 
Baltrimaitis, kuriam balan-Įdžia paleido 70 profesorių, 
džio 13 d. kuliamoji maši- kurie sudarydavo teologijos
na nutraukė iki alkūnės kai
riąją ranką.

fakultetą Sofijos Universi
tete.

Žinių agentūra “Asso
ciated Press’ praneša, kad 
Brazilijos miestely Bacacay 
moteris vienu pradėjimu 
pagimdė 10 kūdikių, du 
berniuku ir astuonias mer
gaites. Bet visi jie mirę. Mo
tina vadinasi Espinosa Nu- 
nez.

Vokiečių fašistai sukėlė 
didelį triukšmą Reichstage, 
kam valdžia uždraudė jų 
smogiamus burius.



No. 2v, Gegužė* 18, 1832 KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapi*

Ka* skaito ir raio 

Ta* duona* nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Ka* nieko neveikia 

To nieką* nepeikia

LIETUVIŲ PAMINKLAS AMERIKOJ.
Lietuvių kambarys Pitts- 

burgh’o Universiteto nau
jam Name bus vienatinis iki 
šių laikų musų paminklas 
pasaulyj už Lietuvos sienų.

Šis Namas, vadinamas 
Mokslo Katedra (Cathed- 
ral of Learning), bus atvi
ras publikai Įeiti, apžiūrėti, 
kas jame yra.

Tūkstančiai studentų iš 
visos Amerikos, kiti tūks
tančiai iš viso pasaulio ša
lių, Įvairių tautų kas met 
studijuoja šiame Universi
tete. Jie matys Lietuvių 
Kambarį, pradėjo Įdomauti 
apie lietuvius ir Lietuvą. 
Šimtai mokytų žmonių, pro
fesorių, diplomatų, turistų 
iš Įvairių šalių per vakaci- 
jas atlankys šią Mokslo Ka
tedrą, ir pamatę Lietuvių 
Kambarį, susiinteresuos lie
tuviais ir jų kraštu Lietuva. 
Ar iš to nebus naudos lietu
viams? Ne vienas kitatautis 
apsišvietėlis čia pirmą syk 
sužinos, kad ant'žemės pa- 
viršiaus gyvuoja tauta var
du lietuviai ir turi savo kra
štą, istoriją, kultūrą. Ne 
vienas nuo to sykio pradės 
tatai studijuot. Ar iš to ne
bus naudos lietuviams?

Da mums nieko nenuvei
kus, vos šiam sumanymui 
kilus, nauda jau pasirodė: 
keli amerikonai pradėjo 
studijuoti liet. kultūrą, isto
riją. Per musų pirmąjį dėl 
to kambario susirinkimą šių 
metų 11 kovo, prof. Tyson 
pasirodė mus istoriją studi
javęs : jis sakė, kad šio mie
sto inteligentijoj yra vos 
keletas, ką žino kiek nors 
apie lietuvius. Ponia Mit- 
chell,tautinių kambarių ren
gimo viršininkė, kaipo dai- 
ninnkė, pasisakė jieškojusi 
4-se dideliuose knygynuose 
knygą apie mus meną ir kul 
turą; radusi 15 knygų, iš 
Anglijos. Trijose iš jų visai 
mažai esą apie lietuvius; 
kitose radusi daugiau apie 
mus kultūrą, meną; ji labai 
gėrisi tuomi.

Amerikos lietuviams, ke
liaujant, irgi bus paranku 
pamatyt Liet. Kambarį, nes 
Pittsburgh’as stovi viduryje 
musų didžiųjų kolonijų. Ke
liausi nuo New Yorko link 
Chicagos, nuo Baltimorės 
link Detroit’o ar Kanados—' 
beveik visada bus pakeliui 
lietuvių paminklas.

Taigi visi statykim tą ne
paprastą paminklą, dėkim 
aukas, kiek kas išgalim. Lie
tuva, rodos, irgi prisidės. 
Dekoracijos, anot architek
to, turės būt daromos Lie
tuvoj, tad bus tikrai lietuvi
škos. Per dvejus metus turi 
bu sudėta 5,000 dolerių. Tai 
ne labai didelė suma, ypač 
pažvelgus į tai, kad Mok. 
Katedra lėšuos 10 milionų 
dol. Turim privilegiją pasi
statyt paminklą, kur žemė, 
pamatas mums nieko nelė- 
šuos. Bet turim darbuotis ir 
visados atsiminti, kad mus 
paminklas Amerikoj turi 
būt!

Siunčiant aukas minėtam 
kambariui įrengti, čekiai ar
ba money ordeiai reikia ra
šyt vardu: Lithuanian Me- 
morial Room Fund, arba ra
šyt lietuviškai: Pitt. U. Lie
tuvių Kambario Fondas, o 
pasiųsti sekretoriui, arba 
kitam kuriam Komiteto na
riui.

Komitetas:
P. Pivaronas, pirminin

kas, 1432 Juniata st. Pitts- 
burgh, Pa.

Dr. J. T. Baltrušaitienė, 
organizavimo pirmininkė, 
205 Seneca Street, Pitts- 
burgh. Pa.

Jonas V. Grajauskas, vi

ce pirmininkas, 3106 Wain- 
bell avė., Dormont, Pa.

A. Marculaitis, iždinin
kas, 2128 Carson st., Pitts- 
burgh, Pa.

CHICAGO, ILL.
Neišmieruota naujienų 
a daugybė.
Chicagos miestą galima 

vadint naujienų fabriku, nes 
niekur kitur pasauly nėra 
tiek visokių įvykių ir keiste
nybių, kiek šitoje musų 
“stokjardų sostinėj”. Čionai 
suvežą tūkstančius kiaulių, 
o išveža jau rūkytus kum
pius ir dešras. Vieną dieną 
atvažiuoja treinu didžiausis 
bulius, o kitą dieną, žiūrėk, 
jau guli ant torielkos garuo
jantis steikas su spirgintas 
cibuliais.

Arba būna da navatniau. 
Apsiveda senbernis jauną 
merginą, o ji turi sau kava
lierių ir senio vyro nepaiso. 
Šiomis dienomis čia viena 
tokia jaunavedė už penkių 
mėnesių po vestuvių susi
laukė garnio. Senis iškarto 
nenorėjo tą svetį prisiimti, 
sako, jis jam ne giminė; bet 
kaip gi tu tokį keblų da
lyką įrodysi? Papyko senis 
kelias dienas, pasitrankė, 
sumušė lempą, bet ant galo 
nusiramino ir turbut apsi
pras.

Žinoma, yra ir vyrų, 
kurie apgaudinėja savo pri- 
siegas. Ypač šita praktika 
madoj tarp biznierių ir pro
fesionalų. Išvažiuoja toks 
Don-Žuanas neva biznio 
reikalais, bet jei tik jį pa
saugosi, tai pamatysi, kad 
jau drožia su kokia kirpta- 
plauke kur nors į hotelį ar 
teatrą.

Tokia jau žmonių prigim 
tis, kad savas savam atsibo
sta ir norisi šviežienos.

Žiūrint tikinčio žmogaus 
akimis, visa tai yra tvarkoj 
ir pateisinama, nes tokią 
prigimtį žmogui yra davęs 
pats Dievas.

Bet užteks apie tai. Jeigu 
žmonės ką slepia, tai kam 
čia mums apie tai plepėt?

Kada ir kaip žmogus atei
na į šį pasaulį, tai pas mus 
nepriimta laikraščiuose ra
šyti. Užtai parašysiu, kas šią 
munšaino pakalnę apleido. 
Šiomis dienomis iš gyvųjų 
tarpo išėjo šie musų broliai 
bei seserys:K. Žukauskienė, 
Pilypas Slenčauskas, Felici
ja Slepavičienė, Uršulė Bi- 
kinienė, Jurgis Survilas, An
tanas Pranis (10 metų vai
kas), Mikolas Paukštis, Ka
zimieras Paulaitis, Adolfas 
Radavičius, Juozas Norbu- 
tas ir Antanas Bagdonas. 
Visi jie jau mirė ir tegul 
jiems būna amžina ramybė.

Barisų šeimyną ištiko ne
laimė. Jų 10 metų amžiaus 
vaikas Albertas nuėjo su 
savo draugu paukščių šau
dyt Round Lake apielinkėj. 
Ir kai Albertas Barisiukas 
pasilenkė prie žemės, jo 
draugui užėjo noras Išauti 
jam iš užpakalio į kelines.Ir 
daug negalvodamas jis pa
leido šūvį Albertui tiesiai į 
sėdinę, sunkiai jį sužeisda
mas. čia, žinoma, reikia kal
tinti tėvus, kad leidžia vai
kams šaujamus ginklus ne
šiotis.

Biznio depresija Chica- 
goje nemažėja, bet, kaip ro
dos, ji eina da aštryn. Ang
liškuose Chicagos dienraš
čiuose galima matyt skelbi
mų, kur namų savininkai už 
kambarius sutinka imti kaip 
rendą visokius daiktus, dra
panas, žiedus, ir t.t. Dentis- 
tai už tokį pat atlyginimą 
skelbiasi taisysią dantis.

Maistas pigus. Tuzinas

šviežių kiaušinių galima 
gauti už 10 centų. Už $6 ga
lima nusipirkti gyvą karvę. 
Tečiaus jei norėsi nusipirkti 
svarą sterko, tai užmokėsi 
50 centų svarui. Pienas pi
gus, sviestas taip pat. Mat, 
žmonės neturi pinigų. Be
darbių labai daug, o vagių, 
turbut, da daugiau. Vagia 
bomai, vagia politikieriai, 
vagia policija, ir visi, kas tik 
gali.

Reikėtų socialistų val
džios, kad iššluotų visą graf- 
tą ir korupciją, taip kaip 
Milvvaukee mierte socialis
tai padarė. Ar chicagiečiai 
kada susipras, aš nežinau. 
Išrodo, kad jie perdaug jau 
prie vagių sistemos priprato 
ir netiki, kad kitaip galėtų 
būti.

Chicagos Teleskopas.

MCKINLYVILLE, W. VA.
Neapsakomas darbininkų 

išnaudojimas.
Turbut niekur darbinin

kai nėra taip išnaudojami, 
kaip čia. Čia viską valdo 
Standard Mining kompani
ja. Kasyklos labai apleistos 
ii" už toną mašinom kerta
mos anglies moka tik 35 
centus. Bet ir ant tonų su
ka. Vagonėliai būna po 4 
tonus, o skaito tik 2 tonu, ir 
tai turi labai derėtis. Ir 
daugiau vagonėlių neduoda, 
kaip 4 ar 5 ant dviejų vyrų Į 
dieną. Taigi uždirbti beveik 
nieko negalima.

Negana kad prie darbo 
taip suka ir išnaudoja, da ir 
pinigu neduoda. Jeigu rei
kia ko nusiprkti, tai turi eit 
į kompanijos krautuvę; jei
gu neisi, tai išvarys iš dar
bo. Taigi visi perka iš kom
panijos krautuvės, ir visi 
kompanijai įsiskolinę. Ir 
kuo ilgiau kuris šitai kompa
nijai dirba, tuo jis daugiau 
jai skolingas, nes jos krau
tuvėj viskas trigubai bran
giau, kaip kitur. Taigi sykį į 
šitą pragarą pakliuvęs, dar
bininkas jau negali iš jo iš
trukti.

Čia yra 4 šeimynos lietu
vių. Trįs jų jau kelinti me
tai čia vergauja, nes kito
kios išeities nėra. Visi jie 
tamsus, laikraščių neskai
to, tik vienas skaito “Kelei- 
vį ir Tėvynę .

Butai, kuriuose maine
riai gyvena, irgi primityvus. 
Nėra nei elektros šviesos, 
nei kitokių naujoviškų įtai
symų. V. S.

BRIDGEPORT, CONN.
Kaip Šolomskas Pruseika 

“bulium” išvadino.

Bridgeporto Lietuv. Dr; 
gijų Viešas Knygynas r — - 
nai buvo surengęs L. Pru- 
seikai prakalbas. Pirminin
kavo J. Ra Iževičius. Pi J. 
ninkas buvo nelabai lin •>- 
mas. Pruseika irgi nusimi
nęs. Pasisakė, kad visi k■■;- 
ba, jog jis esąs prasčiau.- D 
žmogus pasaulyje. Bet ta.in 
nesą. Aš, sako, koks buvau, 
toks ir esu, tik dabar aš 
priguliu prie jokios parti
jos; mat, sako, politika yra 
“crooked business”. Buvo 
padaryta pertrauka aukų 
parinkti. Nors ir gražios 
merginos buvo paskirtos au
koms rinkti, bet surinko tik 
$2.30. Tai da pirmu kartu 
Bridgeporto beturiu istori
joj tiek mažai aukų gauta 
per prakalbas. Matyt, Pru- 
seikai nėra pritarimo.

Antroj kalboj jis skundė
si dėl savo skriaudų. Bimba 
jį nuskriaudęs ir jis dabar 
jokiu budu negalus su jais 
sugyventi.

Bimbos šalininkai turėjo 
šitoms prakalboms pasikvie
tę paties Pruseikos mokinį 
D. M. Šolomską. Pamatęs 
savo neprietelių. Pruseika 
pradėjo savo kalbą tęsti ligi 
12 valandai nakties. Klausy
tojai ėmė rėkauti, kad susto
tų kalbėjęs, nes jie nori 
klausimų duoti. Ir buvo 
priverstas sustoti. Klausimų 
buvo labai daug. Vienas iš 
publikos paklausė, kur din
go $30,000 00 LSS. turto? 
Pruseika atsakė, kad jis nie
ko nežinąs apie tą turtą. Jis 
tikįs, kad tas turtas buvęs 
paskirtas “Lysvei” ir ‘•Vil
niai”. Girdi, jeigu taip, tai 
aš nepeikiu, nes “Laisvei" 
reikėjo daug pinigų, kaip 
namą pirko Brooklyne.

D. M. šolomskas negavęs 
progos pakritikuot savo mo
kytoją, sušuko: “Klausykit, 
bus apgarsinimai, tuojaus 
mes atsakysim į šituos šmei
žtus. Ir šitas bulius tegul at
važiuoja: mes jam duosime 
kalbėt, netaip kaip jis man 
nedavė kalbėti”.

Vadinas, mokinys moky
toją apvainikavo “buliaus" 
titulu. Biednas Pruseika siū
lė savo “Naująją Gadynę", 
bet niekas neužsirašė.

Reporteris.

riK ŽIŪRĖK KAI RIEBA b
LAI EINA: DIŠIAS MAZ- į 
GOTI TIKRAI LENGVA. J

(RINSO TAUPO 
IR ŠLUOSTIMA 
LEISK TIK 
NUDŽIŪTI 
JOS ŽVIL
GĖS TAR
TUM BUTU
PA ŪSUOTOS

f A.

Mn, JONAI, kurie vartojo Rinso skalbimo 
dienoj kad būt baltesni skalbiniai ir ne

reikėtu trinti—dabar vartoja jį kad paleng
vinti dišin mazgojimą! Rinso putos nuima 
taukus. Tinka skauradoms, čerpėms, me
džiui, linolėms Be žvyro. Kožnas puodukas
Rinso duoda dvigubai putų už papurusius 
muilus—net kiečiausiam vandeny. Gaukite 
DIDELI pakečių.

Protingos moterys mazgoja dišias 
šiuo greitu, lengvu budu

Milionai vartoja Rimo cebėry, *kalbtuvėj ir bliude

BROOKLYN, N. Y.

Kada įvyks tautininkų “be- 
partyviškos partjio*” »ei- 
aias po Brooklyno tiltu?
šitas klausimas pas mus 
" dabar prisiminus tauti- 

ai'ikų nutarimą pereitą žie
mą. Tai buvo istorinis mo
mentas, kada reikėjo išrišti 
beveik neišrišamą ginčą tar
pe dviejų tautiškų preten- 
dantų i vadovybę.

Tas ginčas ėjo tarp pono
Stiimskio ir pono Ginkaus 
(tautininkai yra visi “po
nai"!. Ponas Stiumskis ne

geria i d a pas kun. Remeiką 
žvakes gesino, bet turėda
mas gražaus laiko, susipaži
no su visais “grilruimių” sa
vininkais ir išsidirbo vardą 
tautininkų tarpe kaipo rini
tas veikėjas. Kai kada jis 
nuvažiuodavo net į Wa- 
shingtoną su p. Balučiu apie 
“tautiškus reikalus” pasi
kalbėti. Vienu žodžiu, po
nas Strumskis pasidarė kaip 
ir koks sliekas, ant kurio 
tautininkai pradėjo gaudyt 
sandariečius i savo krepšį.

Fonas Cinkus irgi turėjo 
didelių pretensijų į tokį pa
šaukimą, bet jis gyveno kito
kiose apystovose. Jam reikia 
žiūrėti savo biznio, reikia da
ryti “kendes” ir kitokius pra 
šmatnius dalykus savo kos- 
tumeriams patenkinti. Be to, 
kokius du kartu į sąvaitę 
jam reikia užsikabinti ilgą 
žiui-stą ir gerai išplauti grin
dis.

Bet nežiūrint šitų skirtu
mų. ir ponas Cinkus ir ponas 
Stiumskis turėjo vienodų 
aspiracijų. Ir vienas ir kitas 
norėjo būti kokiu nors “pre
zidentu” ar “direktorium”, 
ant galo kad ir “dženito- 
rium”, bile tik tautiškas “ci
nas”. O tauta gali turėti tik
tai vieną “vadą”. Vadinasi, 
abudu negali vadovauti. Bet 
kuris turi pasitraukti?

Taigi kilo ginčas ir tam 
ginčui išrišti Brooklyno 
tautininkų “federacija”, ki
taip žinoma kaipo “beparty- 
viška partija”, turėjo šaukti 
nepaprastą susirinkimą.Vie
name tautiškame “grilrui- 
my” susirinko visi “šimto 
procentų patriotai”, o ponas 
Mikalauskas užsikabinęs 
baltą žiurstą parūpino vi
siems sustiprinančio štofo, 
ir prasidėjo “spyčiai”. Po il
gų patriotiškų oracijų priei
ta prie išvados, kad ponas 
Strumskis su ponu Ginkum 
turi susitaikyt, nes kitaip 
tautai gali būt pavojus.Abu- 
du “generolai” atsistojo ir 
padavė viens kitam rankas, 
nelyginant kaip Voldema
ras su Pilsudskiu. Spausda
mas Stiumskiui delną, Gin- 
kus graudžiu balsu tarė: 
“Brolau, aš tavęs durnium 
daugiau nevadinsiu!” O po
nas Strumskis, braukdamas 
rankove ašaras nuo veido, 
sako: “O aš tavęs asilu irgi 
nevadinsiu!”

Po šitos taikos, tautinin
kai užtvirtino poną Ginkų! 
“amžinuoju” savo federaci-i 
jos “prezidentu” ir nutarė,! 
kad reikia sušaukti federa-1 
cijos seimą; bet kadangi 
žiemos laiku tokį susirinki-j 
mą daryti šalta, tai nutarta t 
susirinkti visiems 4 liepos, 
po Brooklyno tįltu. Papras-1 
ti mitingai nutarta laikyti 
“Vienybė” skiepe, bent pa
kol pereis'SLA. rinkimai.

Kadangi 4 liepos jau ne- 
į labai toli, o apie “bepartvvi-' 
škos partijos” seimą nieko 

;nesigirdi, tai aš norėjau tau-' 
Itininkams šiuomi priminti,1 
kad jie kartais neužmirštų 
savo nutarimą įkunyt, nes 
nuo to galėtų nukentėti tau
ta. R. Pranaitis.'

WORCESTER, MASS.
“Sueina diena” Usteryje.
Gegužės 3 dieną Lietuvių 

Svetainėje buvo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Dr-jos susirinkimas, į kurį 
buvo pakviesta ir du skloki- 
ninkai: M. Kudarauskienė 
ir D. Jusius, kurie esą ap
šmeižė Bimbos leitenantą J. 
P. “pavogus” automobilių.

Dalykas buvo toks. Per
nai Lietuvių Svetainės ko
mitetas turėjo pikniką ir 
leido išlaimėjimui automo
bilių, kurį laimėjo M. Pet- 
kunienė, J. Petkuno žmo
na. Taigi dabar M. Kuda
rauskienė ir D. Jusius ėmę 
šnekėt, buk Petkunas tą au
tomobilių “pavogęs”. Pet

kunas su D-jos vaidyba nu
tarė pašaukti aukščiau mi
nimus asmenis neva pasiai
škinti Drjos viešam susirin
kime. Bet kaltinamieji gina
si nesakę tokių dalykų apie

DETROIT, MICH.
Per “Naujienų” vajų užra

šyta 54 laikraščiai.
Kartu su šita korespon

dencija siunčiu “Keleiviui” 
da vieną prenumeratą, ku
rią gavau “Naujienų” kon- 
testo laiku. Kontestas jau 
pasibaigė su balandžio mė
nesiu, bet laikraščių ir kny
gų platinimo darbas nepasi
baigė. Jis eis ir toliaus savo 
keliu.

Nuo Kalėdų, kaip prasi 
dėjo kontestas, iki balan
džio pabaigos as užrašiau 
40 “Naujienų”, 11 “Kelei
vių” ir 3 kitus laikraščius. Iš 
viso 54 laikraščius. Kai šiuo
mi nedarbo laiku, tai gana 
gerai. Žinoma, teko išgirsti 
visokių “komplimentų”, bet 
tai niekis, nes platindamas
apsvietą per 25 metus as 
prie tokių dalykų jau pri
pratau.
Esu dėkingas visiem drau- 

Petkuną ir reikalauja įrody-!gam ir draugėm, kurie per 
mų. Skundėjas Petkunas' mane užsirašė laikraščių ir 
liudininkų nepastatė, ma- padėjo paskleisti apšvietos
tyti, neturėjo. spindulių po tamsius musų

Toliau gauna balsą Ku- gyvenimo užkampius. Dau- 
darauskas, kuriam kalbant gilusia esu dėkingas drau- 
sukilo visi Bimbos linijos Ą- Strazdui, kuris pa- 
žmonės ir bandė neduoti šventė daug laiko ir auto- 
kalbėt. Bet susirinkimas mobili besivažinėdamas su 
priverčia bimbinius nusira- manim šitą apšvietos darbą 
minti ir Kudarauskas baigė dirbant. Ačiū visiems, 
savo kalbą, nurodydamas, Frank Lavinskas.
kad Petkunas čia pasirinko
dvi aukas, ant kurių pasili- TORONTO, KANADA, 
pęs nori savo asmens garbę Atviras laiškas K. Beniušiui 
pakelti. Po jo kalbos buvo
uždarytos diskusijos ir leis Visgi man keista darosi iš 

tamstos, p. K. Beniuši, kad 
jokiu budu nenusistatai sa
vo politikos gairių. Blaškai- 

... „ . si kaip paukštis pašautas ir
Nons pažymėti, kadmu-„ieku; rietos nerandi tin- 

sų bimbistai bando kabinę-;kamai nusileisti. 
tis pne visų žmonių, kunei
tik nepritaria jų “linijai”, o! “Keleivio” 18 No. pasisa- 
labiausia nekenčia “skloki- kai viešai, kad nieko bend-

ta balsuoti. Didžiuma balsų 
atmetė Petkuno skundą kai 
po nepamatuotą.

ninkų”, tai prie jų ir kabinė- ra neturi su maskviniais.
jasi. Nors neturi jokio pa-į Bet čia jau, drauguži, prasi- 
mato, vienok ruošia teis-1 žengei prieš teisybę. Dar ne 
mus prieš sau nepatinkamus j labai senai rašei į “Vilnį" 
žmones. Na, o kas butų, jei- korespondenciją,kurioj puo- 
gu jie paimtų valdžią į sa- lei patį “Keleivį” ir jo bend- 
vo rankas! šaudytų visus radarbius, o jau šiandien už-

sigini komunizmo Kaip sv. 
Petras Kristaus. Geriaus 
butų, kad tamsta nustaty- 

WATERBURY, CONN. tum vieną tiesią liniją ir ja 
Kažemeka* & Co. Banko. e’tum- 0 nesiblaškytum nuo

sau nepatinkamus žmones!
Buvęs Susirinkime.

depozitorių žiniai.
Šiuomi pranešame, kad 

pėtnyčios vakare, 7:30 vai., 
Gegužės-May 20 d„ 1932, 
bus susirinkimas depozito
rių susibankrutavusio Kaže- 
mėko Banko. Susirinkimas 
bus Švento Juozapo parapi
jos salėje ant John Street, 
Waterbury. Prašomi atsi
nešt su savim bankines kny
gutes, nes be knygučių į sve
tainę nebus įleidžiami.

M. K. Krugelis,
J. P. Trečiokas.

vienos organizacijos prie ki
tos.

Matomai, tamsta turi no
ro darbuotis organizacijų 
tarpe, bet blogas dalykas, 
kad nežinai kuriai. Tikras 
kelias, kuriuo darbininkai 
turi eiti, tai socializmo ke
lias. A. S. Kavoliunas.

Egipto mieste Aleksan
drijoj tūlas armėnas įvarė 
popiežiaus agentui vysku
pui Igino Nuti peili nuga
rom Priežastį Vatikanas 
slepia.

Kur jus tiktai eisite, jus vis rasite 
šitą salyklą, kuri yra 
visados vienoda

gaili išlaidų, kad 

met aukščiausios

meto tąją kokybę 
palaiko tokia pat. 
Pilni trvs svarai.

BLUE RIBBCN MALT

r
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DRAUGUŽEI.

Tu dar augi, bet regėsi:
Už metelių pražydėsi.

Tavo skaistus veidužėliai 
Bus it rožės žiedužėliai.

Linksmą šypsą skleis luputės,
Vvlio žvilgsnį mes akutės.

Tu žvalgysies dieną, kitą,
Kur tau laimė nusakyta.

Tu žvalgysies,.., o bernelis 
Paprašys tavo rankelės.*

šiandien augi, bet regėsi,
Už "metelių pražydėsi.

Prisiuntė A. Kučinskas.

t«
ij

it*i
i
itji • * i

Ką privalo žinot kiekviena j
— v*v

nėščia moteris, p-p-a-
i

I. Nėštumas nėra liga, ta-»praleisti tyram ore: nedide-^ prašalintume vidurių užkie- 
čiau reikalinga visa eilė at-|li pasivaikščiojimai po vie-* tėjimus. Svarbiausias daly- 
sargumų, nuo kurių pareina- na valandą kasdien yra į kas yra pripratinti save kas

dien tam tikrą valandą iš
eidinėti laukan. Jjiu neštu-

PRASIDĖJO KOVA SU OBUOLIŲ 
KENKĖJAIS.

pabagaslo- kas. nebuvo tada ir tokių va
gią-

—Atleisk, tėve, bet tu ne
žinai ką šneki.

—Kaip tai nežinau?
—Tu nežinai istorijos, tė

ve. Istorija parodo, kad se-4
, novėj žmonių vogimas buvo -Tiesa teve. pasauly y- km. ,|al;-lau ktiku0_ 

ra daug blogo bet Dievas j mu^ laikajs.
aa nieko nepadės i Vogdavo netik vaikus, bet h

—Tai kas padės • w nuaugusius. Vyrai buvo va- 
—Padės žmonių apsvieta, gįami kariumenei arba vtr- 

tėve. Pakol žmonės bus tam-

—Tegul bus 
vytas, Maike’.

—Ką čia šneki, tėve?
—Aš šneku, Maike. kad 

Dievas svietą pabagaslovy- 
tų, ba jau tikra sodomija 
prasidėjo.

Dabar pats laikas apsaugoti 
vaismedžius nuo kirmėlių.

Amerikoj jau prasidėjo kova 
u obuoliu kenkėjais. Kas turi 

apie savo namus kokių nors vai
smedžių. dabar pats laikas juos 
apžiūrėti, nes paskui bus jau 
pervėlu. Vaisinių medžių kenkė
jai visų pirma puola obeles. Vos 
tik pradeda pumpurai sprogti, 
tuojaus ant jų pasirodo visokios 
rūšies parazitai. Dabar ant jų 
galima rasti mažyčių raudonų 
kirmėlaičių ir vos įžiūrimų žalių 
vabalėlių. Tai yra lapų utėlės, 
kurios labai greitai veisiasi ir. 
jeigu jų neišnaikinti, jaunutės 
šakelių viršūnės tuojaus velte 
tuo brudu apsivels ir bus suės
tos.

Naikinti šitą brudą reikia 
tuojaus. pakol lapai gerai neišsi
vystę. pakol žiedai visai neatsi- 

Į darę.
Re to da ant kai kurių obelių 

; p.asir do pleiskanos apie jaunu
tes šakeles. O kai tik oras at
šils. tuojaus pakils pulkai pete
liškių ir drugių, ims dėti ant 
minkštų, sultingų lapų savo 
kiaušinius, iš kurių tuojaus išsi-

kaip motinos sveikata, taip 
tolygiai laukiamojo kūdikio 
sveikata.

Nėščia moteris privalo 
!sau tiksliai atžymėti pasku
tiniu mėnesiu diena ir die-* G
na, kada jinai pirmą kaitą 
pajunta kūdikio judėjimus, 
nes tos datos yra labai svar
bios. nes iš jų galima nus

megti vaisius. Kad vaisius ap- tatyti laukiamojo gimdymo 
diena. Nėštumas paprastai 

tęsiasi per du šimtu aštuo
niasdešimt dienų, skaitant

saugojus, prie Arsenate of Lead 
pridedama žuvų aliejaus (fish 
oil) arba sėmenų aliejaus (lin-
seed oil) ir vėl visas medžias nuo prasidėjimo dienos.

labai naudingi, taip pat ir 
visoks nesunkus darbas sa
vo namų ruošoj. Reikia 
vengti tvankių; dulkėtų bu
tų. Nėščia moteris privalo 
miegoti nemažiau astuonias 
valandas gerai vėdinamam 
kambaryje. Sulig galimybės 
reikia apsaugoti nėščią mo
terį nuo visokių susijaudi
nimų, išgąsčių ir rūpesčių, 
stengtis palaikyti jos sielos 
ramybę ir gerą nuotaiką. 
Net ir linksmas naujienas

mo metu reikia pamošti 
krūčių spenius dėl kūdikio 
penėjimo. Tuo tikslu jie 
reikia kasdien rytą ir vaka
re plauti švariu vandeniu. 
Paskutiniais nėštumo mėne
siais rekomenduojama 
trinti spenius spirk u. Nuo 

to penėjimo metu speniai 
mažiau pasiduoda susirgi
mams. Jei speniai trumpi ir 
neišeina viršun, tada reikia

. . gijai, o merginos buvo gro- , ...
sus. patol tamsus bus ir jų biamos kitokiems tikslams. ?'ystys vlsoklos kirn;eIes’ Su
darkai. nues medžio lapus, žusJ Dabar tokie dalykai yra re- . __

—Na, jau tu. Maike su ta tenvbė, nes apšvietai ir ei- 'a‘>iai-
apšvieta nesikvolyk per- vii5zacijai pakilus, pradėta! ms kenke,ams 
daug. \ e. paimk tokią Čika- tokiu papročiu kovot. Va

naikinti y-
; ra vartojami -skystimai angliš

gerai aplaistoma. kad apsideng
tų visi vaisiai. Po dešimts dienu 
šitas procesas vėl pakartojam i, 
nes iš karto sunku visus kenkė
jus suraikinti.

Apie 10 liepos vėl reikia vais-

Pirmus kūdikio v judėjimu^ 
motina pajunta dvidešim
tos sąvaitės gale; keliomis 
dienomis anksčiau ar vė
liau gali prasidėti gimdy
mas. Jeigu nėštumas užsi-

medžius gerai šituo mišiniu ap- tęsja kelias savaites vėliau 
laistys. Norint gerų vaisių susi-jpO numatyto laukiamojo 
laukti ir gražų, sveiką sodą tu- ĮajL;o, rejkia kreiptis į gvdy- 
rėti, reikia jį apeiti būtinai vie- toja nes taį gan paskatinti 

komplikaciją kaip motinai, 
taip tolydžio kūdikiui. Je’ 
nėštumo metu pasireiški? 
krauiotekis. net nežvmiarr

ną sykį į sąvaitę ir gerai apžiu 
reti visus medžius, ar nepasiro
dė kur naujas kirmėlių lizdas. 
Jeigu lapas kur matosi susisu
kęs kaip “bankrutka“. tai jau 
ženklas, kad jame perisi kirmė
lė. Jį reikia tuojaus nutraukti ir 
sunaikinti. Patartina pasiimt su

ujotekis, 
kieky, tai tas dažniausi? 
reiškia, kad nėštumas su
trukdomas arba jam gręsi? 
pavojus. Tokiuose atsitiki

savim kokį seną puodą ir visus muose reikia tUČ tuojau pa 
tokius lapus jin sudėti, o paskui įkviesti gydyotją ir prie:
sudeginti.

Visi dabar ir vėliaus vartoja- va ir ]aįkytjs visiškoj 
mi nuodai ant obuolių nepasi- rnvUėj

II. Apsauga. Nėščia 
teris visokiais budais pri 

, . ... , "i valo vengti veiksmu, kurk
, - , .... Z. galėtu sutrukdyti nėštumąturėsite kuo pasidžiaugti. , - . - . . - ,

čia kalbėjome vien tik anie'11031 nePrlval° kllnotl sun 
Auoiius, nes kenkėjai daugiau- k'« Soklnet1' beK10t

liks ir valgyt juos nebus pavo
jaus. Lietus nuplaus nuo jų vi
sus nuodus, o saulė gražiai vai-

jam. ateisiant atsigulti 1°-
ra

mo

reikia atsargiai jai pranešti,; juos dažnai švariomis ran- 
nes stiprus psichiniai per
gyvenimai gali iššaukt a- 
bortą. Nėščia moteris nepri- naudotis
valo nerimastauti dėl savo .« . .. , .... .... v. Maistas. Nescios mo-gitndymo ūkimo. Jinai pri- , . ,•, \ , ... • terš maitinimas privalo būtivalo atsiminti, kad didesnis , , - __ - ,__._j___ __.labiau sustiprintas: maistą

reikia kuo dažniau priimti,

komis ištempti, dėl to, nau
jagimiui bus lengviau jais

gą ar Bruklyną. kur visi ap
šviesti. o ištvirkimas di
džiausis. Pro bažnyčią visi 
eina ir niekas nepriklaupia. 
Net kepurės nepakelia. Mat. 
peroaug mandros galvos, 
orieš Dievo apveizdą nusi- 
žemint nenori. O kai užeina 
koks trobelis. tai tada šau
kiasi Dievo nagelbos.

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Tie. kurie bažnyčioj nuolat 
sėdi, visuomet didžiausiame 
varge gyvena. Reiškia, mal
dos nieks m nieko neduoda.

—Olrait, Maike. o ką tu 
pasakysi apie Lindbeifgho 
vaiką. Ar čia ne apšvieta 
kalta?

—O kaip čia gali būt ap
švieta kalta?

—Ogi taip: jeigu Lind
bergho boba nebūtų taip 
daug apsišvietus, prie vaiko 
butų sėdėjus, tai kidnape
riai nebūtų galėję ji pavogt 
ti ir nebūtų užmordinę. Da
bar gi iš antro flioro beibę 
išvogė, ir motina visai negir
dėjo. Užtai Dievas ir nuko
rę jo: jeigu nenori vaiko au-

kai vadinami Lime Sulphur ir 
Arsenate of Lead. prie kurių bū
na ir nurodymas, kaip juos var- 
tot.

Paprastai, šituos chemikalus

dinasi. apšvieta nedidina 
piktadarybę, bet mažina ją.

—Veidiminut, Maike! O 
kas bedievybę platina, jeigu
ne apšvieta? . ,. ... , . . . ,

-Bedievybė, tėve, nic. • vandeniu ,r ap,purk-
, , • S , • i scia medžiu lapus, i ra padarymam skriaudos nedaro. Pne-L ‘ ./ . . ,*?/ .• , , ,tos ir tam tikros svirkstvnes,ingai, ji padaro daug gero
žmonėms, nes apsaugoja jų 
kišenius nuo Velnio agenų.

—Ne, Maike. aš su tavim'»

ir tam tikros 
kurių galima nusipirkti už ke- 
liasdešimts centų kiekvienoj ge
ležų krautuvėj. Angliškai jos

ne scglasnas. Bedieviai yra 
siekti žmonės. Aš mislinu. 
kad jie ir Lindbergho vaiką , 
nugalabijo, ba tikintis žmo-. * us ° 
gus to nepadarytų. Pavogt

vadinamos “spray gun”.
Praskiedžiant minėtus nuo

dus vandeniu, patartina įdėti su- 
muiio ir gerai suplakti, 

kad muilas sutirptų, nes kitaip

šia juos puola. Bet reikia taip 
pat neužmiršti ir kitų vaisinių 
medžių: grubių, slyvų.
Juos taipgi reikia dažnai apžiū
rėt ir kartas nuo karto aplais- 
tyt.

Kad medžiai geriau augtų ir 
geresnius vaisins vestų, reikia 
aplink juos žemę šakėmis apver
sti ir mėšlo uždėti, žolės nepri
valo apie medžius augti, nes jos 
ištraukia daug trąšų iš 
ir skriaudžia medi. Kai kas

taip pat reikia vengti sun
kaus sporto, kaip antai, te 
niso, jojimo, čiuožimo, vavysnm.Į • i • v i*‘ ziavimo dviračiu, dideln 
pasivaikščiojimų. Taip pai 
gali būti kenksmingi blo 
gaiš keliais pasivažinėjimą 
automobiliu. Nėštumo meti 
leistina lengva gimnastika, 
ypač naudingi mankštini 
mai. kurie sustiprina pilve 

Tuo tikslu reikir 
?a gulsčioj padėty kilnoti vir

šutinę liemens dali, be

_ raumenis žemes

__ . -________ -- , •!nuodai prie lapu nelimpa; lašaimaziuka. užmušt u. o pankui, ... . . , , ------- --<=>-
‘ ir rei- nUSinta zemen ,r lapai paheka Įima užmesti šieno,

sausi, švirkščiant reikia žiūrėti. šiajp kokju norg
- - * - - i ti-- • kad lapai sušlaptu iš visu pusiu. - ------------------------------zinima, tai juk didžiausia'.. . : ..... , _______________is viršaus ir iš apačios. | ’

;akvt, kad jis gyvas 
kalauti pinigų už jo "’Jgrą- 

didžiausia'
apgavystė. »

—Aš. tėve. sutinku, kad
tai yra labai nedora apgavy
stė. Bet vra žmonių, kurie

šitaip obeles reikia gydyt da
bar. iš pat pavasario.

Vėliaus, už kokių penkių sa
vi so- 
j aunori būt taip apgaudinėja-1Y3”;'

mi. Pavvzilžiui, kad irtu.ik,c kcnkcJ.*' pult' . .
tėve. Tu visa amžių klausai'"“5- vos t,k "»■-

gint, tai ir neturėsi jo!
—Bet čia ne apšvieta kai- intencijos. O tuo tarpu tokio

ta. tėve.

Tu
namokslų, kad po mirties KAIZERIO SVNVS FAŠISTAS, 
galėsi nueiti i dangų, jeigu j 
tik nesigailėsi pinigų kunige-1 
liui. Ir tu ne syki atidavei 
paskutine dolerine ant tos

Jokia knyga apie 
vaikų auginimą nesako, kad 
vaiką reikia apleisti. Prie
šingai. tokios knygos reika
lauja kuo didžiausios prie
žiūros kūdikiui. Jeigu kuri 
motina to nepildo, tai ne ap
švieta reikia kaltint, bet mo
tiną nupeikti.

—Maike, nesisprečyk. Pa
kol žmonės gazietų ir knygų 
neskaitydavo, tai vaikų nie
kas nevogdavo ir nežudy
davo. Aš Lietuvoje užaugau 
ir pas ruski vaiske atsluži- 
jau, ale niekad negirdėjau, 
kad kas vaiką pavogtų. To
kių šelmysčių tada visai ne
būdavo, ba motinos ant mu- 
vink pikčerių nevaikščioda 
vo ir kai asinkos prie pantės 
nekišdavo, ale sėdėdavo 
jwie vaiko ir supdavo visą 
dieną. Vagys negalėjo prie

dangaus visai nėra ir tu nie 
kad io nematysi. Tai juk 
beveik tokia pat apgavystė, 
kaip su Lindbergho vaiku. 
Lindbergho vaikas buvo 
nors negyvas, o dangaus net 
ir negyvo niekur nėra.

—Šarap. Maike! Kaip tu 
gali taip šnekėt! Ar tu ži
nai, kad už tokią kalbą aš 
galėčiau tau antausius ap- 
daužvt?

Nesi karščiuok, tėve.(Je
na u eik namo ir į imtai ap
galvok ką aš tau sakiau, o 
pamatysi, kad mano tiesa. 
Na, tai ir ligi pasimatyme.

Aujrustas ty’ilhelmas Hohen- 
zollernas. ketvirtasai buvusiojo 

i Vokietijos kaizerio sūnūs, buvo 
fašistų išrinktas Prūsijos Sei
man. Tai yra. pirmutinis Hohen-LENKŲ PREKYBA DUO

DANTI GERO PELNO.

ko. kad žolės prilaiko drėgnuma. 'UUIIY uęiutiis ikuj, yv ran
Tai yra klaida, žolės ištraukia iš PaSSIbo?: ,kaS D^lp-2'
žemės drėgnumą. Drėgnumas! f maut J la 1
geriausia laikysis žemėj tuomet, i Plaukti juroje, esarf. .p ĮP" 
kada ji bus palaida ir pridengta ''I0™? bangoms, nes vilnie 
mėšlu. Jeigu mėšlo nėra. tai ga J plakimas per sukrėtimą ga 

šiaudu ar Ii iššaukti abortą. Nėščia 
moteris privalo daug laike

gimdymų skaičius vyksta 
visiškai normaliai be paša
linės pagalbos ir nepalieka 
jokios žalos sveikatai.

III. Švara. Nėštumo metu 
laufpausia reikia kreipti 
lėmesį į švarą. Tiek lovos 
altiniai, tiek ir kūno balti
nai privalo būti visada 
varus. Du kartu į savaitę 
eikia priiminėti vonią, ku
rios metu vanduo privalo 
>uti nei karštas, nei šaltas. 
Vandens temperatūra ne- 
irivalo viršyti 95 laipsnių 
F. Jei nėra vonios, galima 
dauti kūną šiltu vandeniu. 
Nereikia daryti vidujinių 
dovimų be gydytojo parė- 
iymo. Nėščia moteris ypač 
privalo saugotis susidūrimo 
u ligoniais, sergančiais už- 
trečiamomis ligomis. Ypač 
pavojingas yra toks susidu- 
imas paskutinėmis savaitė- 
nis prieš gimdymą. Bumą 
r dantys privalo būti pačio- 
e nėštumo pradžioje išgy
dyti.

IV. Ligos. Nėščios moters 
lažnai negaluoja vidurių 
ižkietėjimu— su tuo reikia 
tovoti: draudžiama naudo- 
is stipriais vidurių valo
nais vaistais (ricina), kurie 
žali pakenkti nėštumui. Pri
zo masažas, kuris paprastai 
vra naudingas, nėštumo me
tu yra griežtai draudžia- 
nas. Šalto virinto vandens 
stiklas, daug vaisių, me
daus, kompoto — visa tai 
kartais yra pakankama, kad

Vi sos MARYTE 
J POMUJ RYTOJ?

NĖRA VILTIES JI 
ŠALINASI VIS IK 
\E2!SU KOPEI.

K\l»\ JI F|RM\ SY- 
Kf TAIP ATŠALO? \R 
PO ĖJIMO I JI OŽIUS?

JONAI. PASAKYK. 
K J TU KVOTI?

JONAS BUVO TIKKVS 
DRAUGAS IR PATARĖ 
LIPEBUOY ...TAI BENT 
maudynė: -b.o." ne
tik PROGOS PRIEŠ j \

NĖR "B. O.” dabar romanso negadys 
AR TI JIEDU NE

SI SjŽIEPAVO:
TAIP. JIEDU V1E- 
,N.AS KITI’ 

SUSIŽAVĖJĘ.

zollernų šeimynos narys, pate- 
Iš V aršuv os, pranešama, ųęS j bent kokį vokiečiu respub- 

kad per balandžio mėnesį likos parlamenta. Jo pasakvmu, 
Lenkijos prekyba su užsie- fašistu lyderis Hitleris esąs “iš 

_ niais davusi $1,904,000 gi y- dangaus duota Vokietijai dova-
vaiko prieiti. O kitas daly- no pelno. na”. i

Neatsargumas su “B. O.”
Ikuno kvapu)

gali brangiai kainuot
“B. O." fknno k’-aras'i—grali daur- m-jms pa
kenkt' -Tis "ai' atitolint. drau'r’šk>’’*ia—
— nastot ke’ia draugiškam ar Kiniškam p-«i- 
sekiniui. Bukit atsarcus—nranskitės retrulia- 
ria: su Lifebuoy Patėmykit kairi jis putnia net 
ia’ta—, kieta*’! vandepv. Jo tirštos, smetenua-
tes putes išvalė skylut-'s—prašauna “B O.” 
N'-’va’e bakterijas nuo rapku—gelbsti apsau- 
ge* sveikata Je priimnvs, sveikas kvapas pra
nyksta pusiplaurart

VEIDO IšVEIZDA PAGERĖJA 
Pinigai negali nunirkt geresnio muilo de! odes 
kaip I.ifebuoy. Jo tyros,
ševlnios, pereinančios pu
tos lengvai išva’o veido 
skylutes—jis padaro odą 
skaisčią ir.sveikos išveiz- 
dos Priimkite 
šiandien.

bet išsyk neperdaug, kad 
neapsunkintume vidurių. 
Reikia tiktai vengti sunkiai 
virškinamų ir perdaug ašt
rių produktų, pavyzdžiui, 
perdaug riebios mėsos, dru
skinių arba rūkytų produk
tų. Naudinga priimti daug 
vaisių (salotų, špinatų),^ 
pieno ir vengti alkoholio/ 
Nėščios moters rūbai nepri
valo varžyti kūdikio išsivys
tymą: jie privalo būti pla
tus: nepridera dėvėti gorse- 
to. susiaurinančio taliją ir 
sutrukdančio normalų kūdi
kio išsivystymą. Visų ge
riausia nėštumo metu dėvė
ti gerą juostą ar specialiai 
paruoštus dėl nėštumo gor- 
setus, kuriuos galima palai
psniui plėsti. Aukštus batų 
užkulnius reikia pakeisti že
mais. Nėščia moteris pri
valo vengti persišaldymo ir 
todėl šiltai rėdytis. Dažnai 
pas nėščias pastarais mėne
siais pastebima kojų venų 
išsiplėtimas (gįslų). To
kiuose atsitikimuose reikia 
kojos dienos metu užbintuo- 
ti trikobintu nuo padų iki 
virš keljų, vengti darbo sto- 
vint.Nakties metu reikia lai
kyti kojas truputį aukščiau, 
padėjus pagalvę po kojo
mis. .Jei kojos pas nėščių 
tinsta, tada reikia kreiptis į 
gydytoją.

Tos moterys, kurios gim
do pas save namuose, pri
valo iš anksto sau užtikrinti 
akušerės pagalbą, kuri ir su
teiks visus reikalingus pa
aiškinimus dėl pasiruošimo. 
Gimdymo metu privalo būti 
pavyzdinga švara tame 
kambaryje, kur ivyks gim
dymas. Kambarys privalo 
būti išplautas ir išvalytas. 
Visi nereikalingi daiktai 
privalo būti pašalinti.

Reikia apsirūpint pakan
kamu tiek lovos, tiek kūno 
baltinių kiekiu. Kaip gim
dymo metu, taip ir pirmo
mis savaitėmis po jo, lovos 
baltiniai privalo būti ypač 
švarus ir dažnai keičiami. 
Kiekvienas nešvarumas 
gimdymo metu labai gręsia 
moters sveikatai pavojumi. 
Jei bvio sąlygos neduoda 
galimybės užlaikyti gim
dymo metu švaros, reikia 
stengtis gimdyti ligoninėje.

ARGENTINA JIESKO 
PASKOLOS.

Argentinos sonatas nuta
rė užtraukti šalies viduje 
500,000,000 pesų (125,000,- 
000 dolerių) paskolą. Šitie 
pinigai esą reikalingi atmo- 
kčjimui užvilktų algų val
džios tarnautojams.

Lifebuoy

TRINERIO 
KARTUS VYNAS

nuo užsikimšimo, blogo ape
tito, kvaitulio, nemiega Vi

sose a pliekose.
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Anglų Aristokratija 
Bankrutuoja.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad ekonominis krizis ir 
skolos labai palietė visi 
anglų aristokratiją. Savi
ninkai gražių namų, statyti 
karalienės Elžbietos a 
kryžiaus karų laikais dabai 
parduoda juos arba nu
griauna. Šiuos namus dau 
giausia perka turtingi ame
rikiečiai.

Nuo didžiojo karo pabai
gos iki šių laikų yra parduo
ta 600 puikiausių i-umų. Ka 
kurie jų turi po 70—100 
kambarių, savo stilium pri
mena normanų laikų pilis ii 
yra apsiausti gražių parkų 
Didžiulėse šių įtumų salėsi 
kabo senovės dailininkų ku 
riniai, bibliotekos — retai 
užtinkamos ir brangios kny
gos, o rūsiuose— Įvairių lai
kų rūbai.

Prieš kelis mėnesius Lidi
jos hercogas, norėdamas 
parduoti savo pili, surengė 
brangių knygų, rūbų ir pa
veikslų išpardavimą. Kaž 
koks Londono antikvaras, 
apžiūrėjęs kostiumus, siu 
tus prieš Karolio II karuna- 
vimąsi, pasiūlė... aštuonis 
svarus sterlingų.

Hamiltono dvaro parke 
yra didžiulis rūsys, kuriam^ 
buvo laidojami visi Hamil
tonai. Jis nė kiek nemažes
nis ir neprasčiau atrodo už 
Adriano mauzolėjų Romoj. 
Prieš dvejus metus dvaras 
buvo parduotas. 18 hercogų 
ir jų žmonų liekanos buvo 
pervežtos Į vietos kapines. 
Čia paaiškėjo, kad paskuti
nis hercogas buvo Įdėtas Į 
granitini iš Egipto atvežtą 
ir visą ieroglifais išmargin
tą karstą.

Aristokratiškos šeimynos 
ir Londone parduoda arba 
nugriauna savo rezidenci
jas. Tuo budu jau yra par
duota visa eilė anglų aristo
kratų rūmų, kuriuose dabar 
išnuomuojami butai, Įreng
tos didelės krautuvės.

Sumažėjo Minkštųjų
Anglių Gamyba.
Washingtono žiniomis, 

paskutinę balandžio sąvai- 
ę minkštųjų anglių Ameri
kos kasyklose buvo iškasta 
š viso 4,700,000 tonų, 36,- 
)00 tonų mažiau negu są- 
zaitė prieš tai. Pereitų metų 
paskutinę balandžio sąvaitę 
)uvo iškasta 6,422,000 to
lų. Tas parodo, kiek suma
žėjo darbai kasyklose.

Per visą balandžįo mėne- 
i šjmet minkštųjų anglių iš
kasta 20,283,000 tonų, o 
šernai tuo pačiu laiku buvo, 
škasta 28,478,000 tonų.

Kietųjų anglių šjmet per 
lalandi iškasta 5,629,000 
cnų, o pereitais metais per 
ą mėnesį iškasta 5,700,000.!

Kietos anglys vartojamos 
lamuose, o minkštos—tab
akuose, ant gelžkelių ir 
aivų.

VOKIEČIŲ SPECAI BĖ
GA IŠ SSSR.

Vokietijos konsulas Mas
kvoje praneša, kad nuo 
-ausio 1 d. iki šio laiko iš 
SSSR išvažaivo 800 vokie-j 
žiu inžinierių ir technikų, 
lenorinčių imti algą Sovie- 
ų valiuta. Į jų vietas esą 
oaimti austrai, kurte sutin-į 
ka gauti atlyginimą ir čer
voncais.

Vokiečių chemikas Paul 
Heiman, dirbęs Bereznia- 
kuose, šiomis dienomis išva
žiavęs i Vokietiją pasakoja, 
kad dabartiniu metu Berez- 
nikovsko fabrike esančios 
gaminamos nuodingos du
jos.

SURADO HELIUMO 
ŠALTINI.

Iš Paryžiaus pranešama,

LENKŲ GENEROLAS 
SAKO. IR VOKIETIJA

RUOŠIASI KARAN.

Anglų, franeuzų ir olan
dų spaudoje pasirodė len
kų generolo Sikorskio strai
psnis apie vokiečių ruoši
mąsi karui.

Gen. Sikorskis tvirtina, 
kad Vokietijoj viskas yra 
paruošta, kad tuojau gali
ma butų padaryti visos pra
monės mobilizaciją karo 
reikalams. Vokiečiai turį 
atsargoje 1,031,000 karinin
kų ir milijonus puikiai pa
ruoštų kareivių.

Vokiečiai nuolat bendra
darbiaują su bolševikais, 
taip, kaip jie bendradarbia
vo su jais 1917 metais.. So
vietų Rusijoj nuolat dirbą 
vokiečių instruktoriai.

Vokiečiai ruošią karo žy
gį Į Rytus, o Sovietai Į Va
karus.

Dabar visa Sovietų Rusi
ja esanti karo liogeris. Be 
paprastos piatiletkos, vyk
doma dar ir slaptoji karo 
piatiletka.

VIESULAS UŽMUŠĖ 500 
ŽMONIŲ INDO-KYNUO- 

SE.
Iš Hanoi miesto žinios 

sako. kad nereitą soredą 
franeuzų laidomuose Indo- 
Kynuose kilęs baisus ura
ganas, kuris išdraskęs gelž- 
keliu.', nunešęs tiltus, o pa
prastas gyvenamas triobe- 
les nešęs kaip plunksnas

GIMĖ BE RANKŲ, RAŠO 
KOJA.

Šita mergina gimė be rankų,
Sukeltos jūrių bangos užlie- todėl rašyt turėjo mokytis koja. 
jo pakraštį per 30 mylių ir Ir ji rašo visai gerai. Čia ji pa- dykėliai įsibrovė į Mažei- 
pabaigė naikinti, kas da bu- rodyta registruojanties balsuoti kių katalikų bažnyčią ir at- 
vo likę nuo viesulo. Uraga- ateinančiais prezidento rinki- plėšę cimboriją išbarstė ko- 
nui praėjus, suskaityta apie mais. Ji yra filipinėtė ir vadina- munijas ir nuvartė nuo alto- 
500 užmuštų žmonių. si Maria Augustina Mascaro, l iaus žvakes.

KELEIVIS, _SO. Boston
kenktas Puslapis^

Stropus ir sunkiai patenkinami pirkėjai vartoja Budwei- 
ser salyklą. Jie žino iš kur paeina ir kas išdirba ją. 
Taipgi, 75 metai patyrimo atstovauja už kožnus 3 sva
rus tam raudonam kene. Pareina ii didžios pasaulyje 
išdirbystės... Parduodamas ir vartojamas visur.

Budweiser
MALT

ii
MO , s \

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS
Musų dirbtuvė yra atvira publikai peržiūrėjimui kiekvieną dieną, išskyrus nedėldienius ir šventes.

PADEGĖ NAMUS IR AT- SIRGO NERVŲ LIGA IR į Paryžiuje mirė žymus ka- 
SIGULĖ LOVON NUSINUODIJO. Įtalikų rašytojas ir oratorius,

. Vaičių kaime, Tauragės, Drageliškių km., Dusetų I Jaąues Piou. Jis turėjo jau 
V aršuvoj bu\ o pirmą kar-i apSkrity, sudegė Domo Jud- v. gyventoja Apenjia Na-; 93 metus.

i. j VT r rp , suvaidinta Mussolinio i gyvenamas namas.;majuskienė, 40 m. amž., iš-'------------------------------------
kad . ou inse. a i ulono, parašyta drama Šimtas Klausinėjamas Jud vytis pri- gėrusi acto nusinuodijo. Ji

VARŠUVOJ APŠVILPĖ 
MUSSULINIO DRAMĄ.

gręžiant šulini, 300 pėdų po dienų”. Drama buvo vaidi 
žeme buvo užtikta svarbi narna lenku valstybiniame 
helijo (helium) versmėj teatre. Vaidinimo metu bu- 
Pranešama, kad surasto he-'vo sukelta smarkios demon- 
lijo užteks aprūpint visiems stracijos prieš dramą. Pasi- 
Europos dirižabliams ateity, i gįrdo šauksmai “Šalin Mus- 
Helijas iki šiol buvo gauna- solini“Šalin fašizmą!” 
mas tiktai Jungtinėse Vals- Be to iš galerijos buvo pa
ti jose. leista lapelių, kuriuose buvo

Helijas yra labai lengvas raginama kovoti su fašis- 
gazas, todėl jis vartojamas tais. Nežiūrint policijos Įsi- 
balionams pildyt. ; kišimo, visas vaidinimas iki

------------------ i galo buvo trukdomas. Ke-
RUSIJA PERKA KVIE- turi demonstrantai buvo ŠU

ČIUS KANADOJ. imti.
Iš Ottawos pranešama, I ---------------

kad šiomis dienoms Sovietų PUOLA KUPIŠKIO LAIS- 
Rusijos agentai užpirko Ka-, VAMANIIJS 
nadoje 1,500,000 bušelių!
kviečių, kurie busią gabe-' Krikščioniškas “Panevė- 
nami per Vancouverą Į VIa- žio Baisas” ir tautininkiš- 
divostoką. Spėjama, kad kas “Musų Kraštas” vienu 
šitie kviečiai yra skiriami frontu puola Kupiškyje i- 
Sovietų armijai Sibire. sisteigusią Laisvamanių eti- 

Keistas dalykas. Nelabai nės kultūros dnugiją, kam 
senai Sovietai vertė savo ji daro susirinkimus, ruošia 
kviečius Amerikos rinkon paskaitas ir kviečia iš kitur 
už pusdyki, o dabar patys lektorius ir visa tai atlieka 
turi čia pirkti sau duoną! valsčiaus salėje.

Kupiškėnai nė kiek nesi
stebi, kad reakcinis gaivalas 
piktinasi, kam skleidžiama 
apšvieta žmonių tarpe; mat, 
reakcininkams butų geriau 
juos engti, jei jie butų tam
sesni. Kupiškėnai gerai pri
simena 1905 metų iš sakyk
lų bažnyčioje kunigų pra
keikimus kam “cicilikai 
kovoja su rusų carizmu. De
mokratiškai nusistačius vi
suomenė džiaugiasi, kad ji, 
gyvendama Lietuvos už
kampy, gali išgirsti gyvą 
žodį žymių visuomenėje 
veikėjų, kaip D-ro Šliupo, 
profesoriaus Pureno, adv. 
Petruškevičiaus ir kitų.

IŠDYKĖLIAI MAŽEIKIŲ 
BAŽNYČIOJ.

Nakties laiku kažkokie iš-

sipažino, kad tą pačią nak
tį sugryžo girtas namo ir su
žinojo, kad jo žmona, su ku- 
rai jis yra persiskyręs, buvo 
atvykusi ir iš Kapčiaus iš
grobusi ir išsivežusi bulves. 
Iš to piktumo jisai uždegęs: 
savo namą ir atsigulęs lo
von, norėdamas sudegti.

Tačiau, pastebėjęs įšėlu-; 
šią ugnį, išsiblaivėjęs ir pra
dėjęs gabenti kai kuriuos 
savo daiktus. Kitame trobos 
gale miegojo jo įnamė Sta- 
ponienė su trimis vaikais, 
kurių padegėjas negalėjo 
prižadinti. Jiems gręsė pa
yojus sudegti, bet ugnies u-ikios agitacijos visi tėvai 
žimo pažadintai Steponie- j mielai nusivežtų savo vaikus 
nei pavyko išgelbėti vaikus. Į Lietuvą, jeigu turėtų tam

Domas Jud vytis policijos 
sulaikytas ir perduotas teis
mo organams.
SUĖMĖ “APRA” PARTI

JOS LYDERĮ.
Peruvijoj valdžios šnipai 

sugavo “APRA” partijos 
vadą. Viktorą Raulą Hayą 
^e la Torrę, kuris norėjo nu
versti preziderftą Sanchezą 
Cerro. “APRA” reiškia pir
mutines raides žodžių “A- 
iianza Popular Revoliucio- 
naria Americana” (Ameri
kos liaudies revoliucinis su
sivienijimas). Šita organi
zacija yra jungiama su Ma
skva ir jos nariai skaitomi 
komunistais.

JURBARKE NUŽUDY
TAS ADV. ADOMAITIS

Jurbarke Nemuno van
duo išmetė vyriškos lyties 
lavoną. Tyrinėjant nustaty
ta, kad lavonas yra Jurbar
ko priv. adv. Adomaičio. 
Vėliau skrodžiant atrasta 
viena revolverio kulka gal 
voj, o antra krūtinėj. Nusta
tyta, kad Adomaitis yra nu
žudytas.

Adomaitis buvo turtinga
žmogus ir turėjo susitaupęs 
daug pinigų. Manoma, kad 
Adomaitis nužudytas api
plėšimo tikslu.

//3°P Flavored

I

du metu sirgo nervų liga.

PAVOGĖ 5,000 LITŲ.
Subačiuj iš Altės Sarfino- 

vičienės buto pavogta 5,000 
litų pinigų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Dr. F. Puskunigiui.—Tam
stos prisiųstojo Amerikos 
Lieat. Ekonom. Centro Tu
rizmo Sekcijos rašto, “Leis
kit jaunimą Lietuvos pama
tyt”, nespausdinsime, nes 

[mums rodosi, kad ir be to-

tikslui atliekamų pinigų.
APLA. senam nariui.

Tamstos prisiųsto raštelio 
nedėjome, nes musų skaity
tojai. kurie neturi su APLA. 
jokių reikalų, nieko iš jo ne
suprastų.

Katalikui. — Tamstos ko
respondencijos iš Clevelan
do nedėjome, nes joje už- 
kliudomi asmenys, o tamsta 
savo pavardės nenorėjai pa- 
sirašvti

A. M. Mack.— Dėl vietos 
stokos negalėjome prisiųstų 
iškarpų sunaudoti. Bet vis
tiek ačiū, kad prisiuntė!.

J. Stankui. —Revoliucijai 
carizmą nugriovus, nuo Ru
sijos atsiskyrė ir pasiskelbė 
nepriklausomos šios valsty
bės: Lenkija, Lietuva, Lat
vija, Estija ir Suomija; bu
vo apsiskelbus nepriklauso
ma ir Gruzija, bet bolševikai 
ją užėmė ir prijungė prie 
Sovietų Rusijos. Dėl didžio
jo Karo ir kilusių po jo re 
voliucijų subirėjo šios mo
narchijos: Rusijos, Vokie- 

j ti jos, Austro—V enigri jos, 
Turkijos ir Graikijos.

P. Yurgėlai.—Tamstų lei
džiamą knygą paminėjome 
skyriuje “Nauji Raštai”.

REIKALINGAS ANT FARMOS 
DARBININKAS arba Gaspadoriua. 
Kas myli farmos darbą, geram vy
rui, gera proga. Tur būt vidutinio 
amžiaus, kad butų pasiturintis, blai
vus ir nerūkytų tabako. Jegiu sutik
tumėm, laikui bėgant galėtumėm ap
sivesti. Esu moteris 34 metų,.-' turiu 
farmų 60 akerių. (20)

C. G. Bov 112, Scottville, Mich.

IŠDUODAME PUIKIUS
RUIMUS ANT BYČIŲ.
Apie pusę mailės nuo Saiisbury ir 

llampton Byčių, labai graži vieta. Iš- 
randavoja pigiau, negu ant pačių by
čių. MARY MII.BLR

Ualton Road. Seabrook, N. H.

PARSIDUODA FARMA
75 akerių—15 akerių apsėta javais, 

geri budingai, 14 raguočių, 2 arkliai, 
visos marinos kokios prie farmos rei
kalingos. Parduodu labai pigiai, Už 
$4,000. Daugiau paaiškinr.siu per lai
škų. (21)

MRS. ANNA LAMA1TIS 
Poolville, N. Y.

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

50 akerių žemės—30 dirbamos, 2 mi
ško, 200 vaisingų medžių, 11 karvių, 
du arkliai, 2 kiaulės, 50 vištų, visi 
farmos įrankiai, namas 8 ruimų, di
delė barnė, 2 vištininkai, kaulininkai 
:r saileris, pašurė, vežimas ir su 
Vaišėms; prie didelio ežero. Parsiduo
da tik už $8000. Pusė lauko apsėta. 
?av:n:„kas važiuoja į Lietuvų. Gera 
proga.

PETRAS SURVILAS
R.F'.D. 1, Box 16, Nashua, N. H.

SERGANTIEJI SKILVIU,
VIDURIAIS. AR KITOMIS VIDU

RIŲ LIGOMIS.
Gal naudojai daug visokių gyduo

lių ir gydytojų, ir niekas julhs negel
bėjo. Pamėginkite, tas kainuos gana 
pigiai. Nors ir daug turėjus iškaš- 
čių, bet gar.a tankiai pasitaiko užeit 
didelę pagelba ir pasveiksti veik be 
išlaidų.

Mes turime knygelę ir jums jų pri
siusime. Toje knygelėje nurodyta, 
kaip reikia užlaikyt sveikatų svei
kam, ir kaip gydytis nuo sekančių li
gų: skilvio nemalimo, gumbo, atsirū
gimų. išpūtimo, skausmo po duobuke, 
ra mato, sausgėlos ir kitų. Paaiškin
kite savo ligų laiške ir įdėkite už 2c 
štampų, tada gausite pilnų paaiški
nimų. Knygutėje yra receptai ir pa
aiškinimai kaip užsilaikyt ir kokius 
valgius valgyt. Gyduoles gausite bile 
aptiekoje, lx-t kurie norėsite, aš pri
siųsiu. Kurie sergate kreipkitės tuo
jaus. (-)

OR. JOHN V. ZAKEV1CH 
P. O. Bos 5—C. Taylor, Pa.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
idresu: (26)
498 E. 7Oi SU So. Boston. M

TABAKAS
TĖMYKITE! Penki svarai gero rū

komo tabako 75c. Penki svarai Che- 
wing kramtimo—$1.00. Užtikriname, 
kad busit patenkinti. Užmokėsit pa
imdami tabaką. (107)

RIVERVIEW PLANTAT1ON 
Cottagegrove. Tenn.

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (23)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Deak. K, 

CHICAGO. ILL.

PAJ IEŠKOJIMAI.
PETRONĖLĖ JAKEVIČIUTĖ-Oran- 

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

PETRONĖLĖ ORANTIENĖ 
Daugirdo gatvė, No. 1. Kybartai,

Lithuania.

ONA DANIELIŪTĖ pajieškau bro 
io Stasio Danieliaus, paeina iš Ma 
•iampoles apskričio. Veiverių vals
čiaus, Girininkų kaimo. Atvažiavo į 
Ameriką 1914 metais į Baltimore. 
Kurie žinot, kur jis randasi, maionė- 
iite pranešti, busiu didžiai dėkinga, 
trba pats lai atsišaukia. (21)

MISS ONA DANIELIŪTĖ
Markerville, Altą, Canada

IZIDORIUS OŽELIS, Sviekšnos 
>arapijos, Kontšatšių (gal Konšai- 
■ių) kaimo, Tauragės apsk. Pajieško 
Jurgis Vanagas. Turiu svarbų reika- 
ą, prašau atsišaukti, arba kurie žino 
;ur jis randasi, malonėkite pranešti, 
rosiu dideliai* dėkingas. (21)

GEORGE VANAGAS
Lccch Farm Sanatorium, East End 

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Karsoko Kazimiero, Bir
ių parapijos, Vaitkunų kaimo, pirm 
!5 metų gyveno South Bostone, da- 
>ar nežinau kur randasi. Atsišauk 
trolau, yra svarbus reikalas, iš Lie- 
uvos. Kurie žino kur jis randasi ma- 
onėkite pranešti, busiu didžiai dė
kingas. (21)

JOKŪBAS KARSOKAS 
25 Rowell St., Dorchester, Mass

APSIVEDIMAL
Dvi rimtos lietuvaitės, nori susipa-j 

;.int su Amerikos lietuviais, kurie at- 
•ažiuos šiais metais į Lietuvą. A—25 
’ietų ir O.—23 metų. Esą va rimtos 
nerginos ir prašome rašyt rimtus; 
'aiškus. Tik į rimtus laiškus atsaky-1 
ūme. (20)

ANA J—TĖ
Rojaus g-vė 2. Klaipėda. Lithuani?

Pajieškau moteries apsivedimui ar
ta už gaspadinę ant visados. Ne jan- 
lesnės kapi 45 metų. Turi būt dora 
noteris, gera katalikė ir mylėt dievą, 
'r kad turėtų “kelis centus“, ir kuri 
neturėtų vaikų, o jeigu ir turėtų tai 
ne daugiau kaip vieną. Aš esu geras 
vyras, sveikas, drūtas, doras Esu 50 
metų, esu pasiturintis. Moteris, kuri 
norėtų gerą gyvenimą, prašau susi
pažint.

MAT GRUPKAITIS
258 Chestnut St, I.awrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugės be 
vaikų tarp 25 ir 40 metų, tarp 120 ir 
150 svarų. Sukalbanti angliškai, bile 
kokio tikėjimo Užlaikysiu gražiai. 
Esu tinkamas. Kuri atsišauks ir pa
veikslą prašau pridėt.

MR ANTON KATALIKAS
General Delivery Detroit, Mich.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-re Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street*

CHICAGO, ILL

South Ashland 
GriU Inn

Joe Mart in-MartusevičiuS 
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių l'žkandžią 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

DOVANAI.
KNYGELĖ (katalogas). Kaip 

išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir tt., be lan
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 
G. LEVESKIS, 1336 W. 12th st. 

Los Angeles, Calif.

PAS MUS GAUSITE tikras 
piškas plunksnas ir pukus. 

Gvarantuojam Patenkinimą.
Kaldros įr patalai. Materijos Sliu- 
bines musų speciališkumas. Tavo- 
rus prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIES-EUROPEAN 
FEATHER CO.

36 Chauncey Street. Boston. Man. 
Kampas Bedford St.. netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh Depart- 

ment Storo.
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Miegantis Reporteris ant Kartuvių Humoristika
KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE.
risčiai! — maldavo vis Blusa. muose, nei svetainėse, nei bam- 

Pagalios visą laiką tylėjęs bfzų bažnyčioje, nes dažniausia 
trumpas, storas ^drimbininkas miegu redakcijoj prie mitalo. Jo-
Vasickas Įsikišo: kiu pas jumis informacijų apie

drimbininkų drimbėjimą -nesi-—Suk ji velniai, vyrai, lai 
jis pasako tą savo i>askutini žo- klaupiu, tai reiškia, kad aš apie 
di. Apie manę jis yra daugiau- negaliu žinoti. Ar
šiai prirašęs, todėl aš turiu dau- ne •
giausia teisės savo norą pareik- —Tai kaip tu galėjai parašyt
šti. * apie mano skandalą su pačia?—

—Nebūk tu asilas. Vasickai. pertraukė Vasickas. — “Gilti- 
—pareiškė Kubnys. —kuo grei- nėj” buvo parašyta, kad pati 
čiau mes ii pakarsim. tuo bus davė man i žanda ir su kava- 
geriau ne tik mums. bet ir vi- lierium išvažiavo i Lietuvą ant 
sam drimbininkų drimbėjimui. ; "g od time". Kaip tu apie tai 

Tuo tarpu Bilekunas šiaip-* sužinojai
taip užmetė virvę ant šakos.’ "Taip. kaip ir visus kitus da- 
nors visai ne ant tos. kur tai- b’kus. — tęsė reporteris Blusa.

Įkė.
—Traukit aukštyn!—užko- 

Įkamdavojo Kolšomskas, ir pats

Nykiame Stobono priemiesty, 
apleistoj Trockio giraitėj, žiau
rus dalykas dėjosi. Būrys Įnir
tusių vyrų. aklų drimbizmo iš
pažintojų, net sukaitę ruošė 
virves.

Matėsi baisus jų veiduose i- 
sitempimas. nes čionai jie susi
rinko istorišką žygi atlikti: slo- 
gininkų gazietos “Giltinės” re
porterį pakarti!

—Bestija tas!— šaukė drim- 
bininkas Bilekunas.— galės da
bar pekloje velniams ant jaučio 
skuros straipsnius rašyti! Juk 
jis ir mane savo “Giltinėj” iš- 
peizavo! Girdi, aš tinginys, ne
mokša, butlegeris...

Bilekunas buvo vienas iš kar
štesniųjų drimbininkų. kurie 
keiksmais ir riksmu argumen
tuoja. Kuomet iškila susirinki-1 sykiu su kitais pradėjo traukti 
me koks klausimas—apie par- virvę, tempdami vargšą Blusą 
tijos kreivą liniją, arba “Gilti- augštvn. Betempiant, tečiau. 
nės” redaktoriaus francuzišką I šaka—pokšt! Nulužo. Blusa vėl 
reumatizmą, tai Bilekunas pats|ant kojų ir vėl maldauja: 
pirmutinis, net balso nesipra- 
šęs, garsiausia rėkdavo ir visus 
neprietelius baisiai keikdavo.
Todėl ir reporterį kariant jis 
pirmiausiai prabilo.

—Gerai jam, tam niekšui!— 
pritarė Bilekunui tavoriščius 
Aklazauskas.—Gana prirašė jis 
ir apie manę. Aš prie svetimų 
bobų lendąs, už burdą neužsimo
kąs. latraująs... Neužilgo jis 
gaus savo!

Kiti drimbininkai tuo tarpu
virvę vaškavo ir ironiškai šai-Jtomas pavojun. tai ir aš prita- 
pydamiesi reiškė savo širdin-1 r*u pakartojo Kolšomskas.

paskutinį žodi. tavori-

dabar griežtai pa

—Tik 
sciai!

Vasickas 
reiškė:

—Jeigu neleisit jam tarti pa
skutinį žodi. tai aš pereisiu prie 
slogininkų su visais musu kuo
pos pinigais.

—Aš irgi pritariu Vasickui. 
—pareiškė Bilekunas. atsimi
nęs. kad Vasickas yra iždinin
kas ir gali nunešt visą kasą.

—Na. jeigu kuopos iždas sta-

giausi pritarimą Bilekuno ir 
Aklazausko žodžiams.

Tuo tarpu vargšas "Giltinės 
reporteris Blusa nuleidęs gal 
va. supančiuotas. stovėjo ir 
drebėdamas laukė savo amžiaus 
galo. Jis buvo dar jaunas vyru 
kas. kupinas noro gyventi ir 
miegoti. Dėja. žiaurus likimas 
jam lėmė liūdną galą. Nebuvo 
jokios vilties; pasprukti iš 
bininkų nagų. kurie pagriebę jį 
miegantį iš “Giltinės” redakei 
jos ofiso ir išsivežė į Trockio 
giraitę linčiuoti.

Kaip jis vargšas nesiaiškino 
įnirtusiems drimbininkams, ką 
jis jiems nesakė— viskas buvo 
veltui.

—Tavoriščiai drimbininkai. 
—Blusa maldavo jų,—be rei
kalo jus mane kariate, nes lai
kui atėjus aš ir pats gal kada 
nors pasikarsiu. Niekas amži
nai negyvena. Juk ir Leniną* 
mirė. Tai šiur faktas. Prie to, 
aš juk nekaltas. Nekarkit ma
nęs! Aš dar noriu miego.

—Girdėjai?—pastebėjo drim- 
bininkas Kubnys. — dar ne
karkit jo! Tai ko mes turime 
laukti? Kad tu daugiau galė
tum mus peizuoti. a?! Nosary!

šituos žodžius ištaręs Kub
nys užnėrė Blusai virvę ant ka
klo ir užkomandavojo:

—Ei. Kolšomske. vesk jį ar
čiau prie sausos šakos!

Kolšomskas pribėgo ir pradė
jo tempti Blusą prie seno ber
žo, kuris jau senai nežaliuoja ir 
turi daug šakų.

—Bet. tavoriščiai.— malda
vo Blusa. —nors paskutini žodį 
leiskit man pasakyti.

—Tas nieko negelbės,—at
kirto Kubnys.— Ar tu sakysi, 
ar ne sakysi.—vistiek jau bus j 
pakartas.

—Tikrai Laip.— pritarė Blu
sa.—jums juk nėra reikalo bi
joti, nes ar vienaip, ar kitaip— 
laimėjimas jūsų pusėje, o man 
tas daug reiškia, nes žinosiu, 
kad visa teisybė jums buvo pa
sakyta.

—Na. eikš, eikš arčiau prie 
medžio,—ragino Kolšomskas, o 
Bilekunas antrą virvės galą už 
šakos kabino. Bet labai jam ne
sisekė šis darbas. Ir vienaip 
meta, ir kitaip, o vistiek nepa
taiko. Lyginai taip visur Bile-

—Ižde išviso yra tik 13 cen
tų.—perspėjo užkimusiu balsu 
Aklazauskas. kurio balsas buvo 
tiek silpnas, kad kiti nei negir 
dėjo. ką jis ten sakė.

—Gerai, sakyk savo paskuti
ni žodį.—veik vienbalsiai sušu
ko korikai.

Ir reporteris Blusa pradėjo:
“Mano paskutinis žodis yra 

- I Teisybė. Už teisybe iuk ir drim 
bininkai sakosi kovoja, bet 
manę už teisybę dabar karia 
te! Nejaugi jus norite pakarti 
žmogų už teisybę?

“Kaltinate manę už rašinėji
mą ‘Giltinei'. Rašymas, tiesa, 
yra mano darbas, iš kurio aš 
duoną valgau. Aš žmonių neap
vagiu. bet dirbu ką moku. Ar 
tas neteisinga?

“Aš jūsų nesekioju nei na-

—Reiškia, kas nors pranešė 
pie tai. Jeigu niekas nepraneš
tų. tai niekas ir nežinotų, —ar 
ne teisybė? O kuomet būna 
pranešta, tai turi būti ir ‘Gilti
nėj’ parašyta, nes dėl to laikra
štis gyvuoja.”

—Teisybę jis kalba.—vėl per
traukė Vasickas.—ir aš jau ži
nau. kas pranešė apie mano pa
los skandalą. Niekas kitas tada 

pas mus nebuvo, kaip burdingie- 
rius Kolšomskas. tik jis tą vis
tą žinojo, tai jis ir pranešė.

Kolšomskui pasidarė karšta 
apykaklėj ir jis atbulas pradėjo 
trauktis toliau nuo būrio. Bet 
Vasickas greit tą pastebėjęs— 
oaskui ji.

t
—Tai tu, rrrupu... tai tu čio

nai kaltas.— artindamasis prie 
Kolšomsko urzgė per dantis 
Vasickas. ir pagriebęs jį už 
krutu, trenkė kumščia į žandą. 
Tas atgal, ir prasdiėjo visiems 
laisvos kumštynės. Mat. dabar 
jau visi viens kitą pažino... Pa
sirodė. kad jie patys viens apie 
kitą pranešdavo reporteriui.

Blusa kiek laiko dar bandė 
tęsti savo kalbą, bet jo niekas 
daugiau neklausė. Vieni savo 
kailius gynė kaip galėdami, o 
kiti juos šukavo. Pagalios, 
"karui” pasibaigus, drimbinin
kai susidraskę ir nusikamavę 
varteliojosi po visą Trockio gi
raitę. Kolšomskas už klyno pa
kabintas ant beržo šakos kabo
jo. o reporteris Blusa pasijautė 
kaip antru sykiu pasauly užgi
męs. ir pasišokėdamas dūmė at- 

įgal prie savo gazietos.
Atliktas Kriukis.

“O. «. S.” arba šliehinė Iškilmė— že.

I

Kanados Lietuviai

*

AUKSO PROGOS 
LIETUVOJE.

i*
*

PALAIKIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖJ.

—Kieno šita stovylaitė? 
kaip —Tai francuzu karaliausArba ketiatas nurodymų 

nerikiečiai gali įsikurti gerų Liudviko XVI-tojo.

MONTREAL, KANADA. jtus liaudis netikės jų kai-
Kupiškėnų Kliufca, ir Mont- J*>rns ir bus sunkiau iškau-

realo komunistai. fAIena‘:
Laisvės No. 104 verkia, 

Kaip žinome iš spaudos,'kad“socialfašistinis elemen- 
Kupiškėnų Kliubo tikslas y-tas” ėmė organizuotis, kad 
ra pastatyti liaudies namas apgynus Kanados ir Lietu- 
bei knvgvnas Kupiškyje. vo.? kapitalistus. Bet gerbia
Montreale'gyvenantis kupi-imie-"- ™n t??k“ 
škėnai, pritardami tam tite^ organ.zacjas treti metai,
iui. isteigė to kliubo skvriu/" P^ykite. ar daug jums 
, • 4 * .„ 'iKA+pkenke socialistai? Niekaskad sulig išgales pagelbeti i b t Darašes ąDau.
finansiškai. Rodosi, tas grv- 1JeVuv? I?el Par?-^ 8Pau , s j doj apie jūsų veikimą ir or

ganizacijas. Kaip išmanėte, 
taip organizavotės. Bet besi
organizuodami patys pakri-

gry-
nai kultūrinis darbas nesto
ja jokiai srovei nei partijai 
skersai kelio. Jeigu kalbama

biznių senam krajuje.

Kas prie naujo biznio imas. 
tam šis mano patarimas 
galės duoti gero pelno.
Štai kalbėsiu kaip iš delno:

Musų šventoj Lietuvoje 
dabar dideliai madoje 
kurti biznio sindikatus, 
nes liaudis nesusipratus.

Jei kas gerą pelną mato. 
tuojaus tveria sindikatą.
Ir taip tuojaus gyvuoti ima 
kolektyvinis lupi mas.

Vieni mulkina piliečius, 
kiti odą lupti spiečias: 
treti vandeni mieruoja, 
kiek duos pelno Lietuvoje.

Kol dar žiema, ledas upėj, 
žmogui zelceris nerupi: 
gal būt tas tik ji gurkšnoja, 
kuriam teko būt “Rygoje”.

Bet kai vasara ateina, 
tuojaus žmogus atsimaino. 
Kožnas kraustosi iš proto 
dėlei vandenio gazuoto.

Vos biznieriai tą pamato, 
valiai kurti sindikatą, 
pagal paskutinę madą— 
sindikatą lemonadui.

Jeigu yra kam ukvatos: 
steigkit cro sindikatus.
Argi tai nebūt padoru, 
imt prekiauti grynu oru?
Laisvamaniai ima veikti, 
laisvas kapines nor steigti 
ir nekaltą štai pilietį 
bedievybe gal užlieti.

Kad bedievius sulaikyti, 
reikia žmones pamokyti, 
reikia pragarą priminti 
ir velniais juos įbauginti.
Kas tą reikalą suprato, 
kurkit velnių sindikatą. 
Velnią gerą ir apsukrų 
ten parduosite kaip cukrų.
O davatkoms, tretininkėms 
ir kitokioms pletkininkėms 
butų galima patiekti 
sparnelius Į dangų lėkti.
Reikia pasakyt teisybę: 
yra daug dar galimybių, 
vra daug gerų idėjų 
kaip tamsuoli nukelnėjus.

— O kiek šitas Liudvikas ka
štuoja?

—Jis vertas penkių dolerių, 
l>et tamstai atiduosiu už kvote- 
ri.

—Ale jis turbut netikras 
Liudvikas? Ve, ir galva prilip
dyta.

—Taigi tas ir parodo, kad jis 
tikras. Juk tamsta turbut žinai, 
kad Liudvikui šešioliktam gal
va buvo nukirsta? Vadinasi, ji 
turi būt prilipdyta.

\ ieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Su vadžioto jas. Vieno veiksmo 

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

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

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

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

Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

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

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

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

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

ir Žmogus. Labai įtįnmi ir pamo-
sužinosi,

apie darbininkų apšvietę, ^^eni kitus pradėjote 
tai kiek nors susipratusiam H •’
darbininkui reikėtų palaiky
ti arba nors pritarti tokiems 
dalvkams. Bet, deja, komu-
m?takUtamT“uU“!state- 
landžio mėnesy šis'kliubas'stat.<į' ka<l l«ota^ sllPn^m °
^bZ'TnS?’ “rkoje nedaskai-
Skyti “marini" mitingą J w>'<‘ iki dvie« tuzin« nari« 

bet išgirdę dygstanti baubą, į 
nelaikė, bet visi sugriuvo i

šmeižti net iki kriminališku- 
mų, o paskui atsiprašinėjate 
ir sakote, kad jūsų protas at
bukęs, todėl ir rašant sukly-

kupiškėnu susirinkimą ir

į ir visi norite būti načalnin- 
kais. Bet kaip matytis, liksi
te vadais be armijos, nes an- 
dlevodami idėjomis neturite

šviesoj, kaip kliubo tikslą, iš rimtesnių darbininkų galitaip jo steigėjų blogas pu-į .. . orffanizacnas
hnk knk<s tai Kulvs • organizacijas,

eiasi užloointi tik savo kiše-1 kur eina kova už ęarb£?-----------— — 1̂. uz o^tlt,ksBvok,8^iDarbininkai turi remti apš-
kunas būdavo gabus — niekad n * 1 l E i vietą. Savymeilė, šmeižtai,
nepataiko. Tokis Bilekuno gre-; Klausant iš šalies tų “dar-,bei kerštas—tai pragaištin- 
mėzdiškumas bent minutėmis bininkų gynėjų“ kalbų, kei-'giausias dalykas darbininkų 
ilgino reporteriui Blusai amžių sta darosi, kad jie yra tokie klesai; tokiu keliu eidami
ir šis tuomi naudojosi. 

—Tik paskutinį žodį.
i priešingi liaudies apsvietai. 

tavo- Gal jie bijosi, kad apsišvie-
nieko neatsieksime.

P. Liaukevičhis.

NAUJAS PLIENO KORPORA
CIJOS GALVA.

Myron C. Taylor, naujasis 
United States Steel korporaci
jos valdybos pirmininkas. Užė
mus jam šitą vietą, tuojau plie
no! darbininkams tapo nukapo
tos algos.

MODERNIŠKA LEIDĖ.

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

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

rų. Parašė Robert G Ingersoil, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- _ 
lapių ... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

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

—Aš jaučiuosi labai nervuo- 
ta. Bandžiau visokių vaistų, bet 
negelbsti.

—žinoma, kad vaistai negel
bės. Bet pabandyk vėliausių 
perfumų ir francuziškų dažų lu
poms. Be to, dabar išėjo nau
jausia skrybėlių mada. Jei prie 
tokios skrybėlės gerai pritaiky
si gyvačių odos batukus, tai 
jausiesi visai gerai.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams

Žinoti.
Kad .gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas. Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
žodis”!

“Vaikų žodis" Įdomus paskai
tyti. moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras Įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių. visokių rankdarbių, pavy
zdžiui. kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą Įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis" eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio. už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Karnas, 

Lithuania.

kinanti knyga. Iš jos sbžinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- r 
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 j 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 pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa ............................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.

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

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

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

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 knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus, {gijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina.................-!.__ .... $1.00
Kaip Senovės žmonės Persastatydavo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 

"Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni
gu bepatystės istorija, pasekmės ir 

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos., medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .......... .. ..................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

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 kraotuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

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 ši»s 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina............................... .................l5c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

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

staus laikų. Parašė Lew \Vallace. 
472 pusi. .........................................$2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiurėta ir pagerinta laida. 
Kaina................................................. 25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

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

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1 50
Lytiflm Ugaa ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-raa F. Matulaitis.
Antra, peržiurėta ir pagerinta lai
da.
Ben-Her. — Istoriška apysaka Ii 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusL.......................$2.04

Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32.............................................lfe.
Bilėe Ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 punL...........................Me.

VEI KATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 52.50 

KELEIVIS
253 Broadway So. Booton, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE n
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.) ||

TELŠIAI AR PLUNGĖ ŽEMAITIJOS 
TIKROJI SOSTINE?

Plungė tai antroji Žemai
tijos sostinė, kuri eina lenk
tynių su tikrąją žemaičių so
stine Telšiais, žmonės kal
ba, kad manoma Telšių ir 
Kretingos apskričius panai
kinti ir padaryti vieną Plun
gės apskriti. O kad jau bai
giamas statyt Telšiai—Kre
tinga geležinkelis, tos kal
bos kartojamos dar daž
niau. Plungė ir pirma buvo 
didesnis prekybos centras, 
negu Telšiai, o dabar bu
siant patogiam susisiekimui 
geležinkeliu, Plungė grei
tai išaugs i didelį ir judrų 
miestą. Po Įvykusio gaisro 
miestelis jau baigia atsista
tyti. Gaila, kad statyba tin
kamai prižiūrima buvo tik 
centre—Vytadto prospekte, 
o kitose gatvėse pastatyta 
namai, neprisilaikant jokio 
sty liaus.

Senovės Gondinga.
Plungė yra Įdomi savo se

nove ir savotiškais Įsisenė
jusiais papročiais. Septyni 
kilometrai nuo Plungės, kur 
dabar yra Gondingos kai 
mas, senovėj ten buvęs Gon
dingos miestas. Prie Gon
dingos miesto buvo didelis 
dvaras; jis, kartu su Rieta
vo ir Plungės dvarais pen
kioliktame šimtmetyje, pri
klausė Minvydui Dragostai 
skiui. Septyniolikto šimtme
čio pabaigoje perėjo Kar
pių nuosavybėn. O vėliau 
visi tie dvarai teko lenkų 
vyskupui Masalskiui. Iš Ma
salskio, rusų valdžiai parė
mus,

Kotryna Didžioji
Plungės dvarą padovanojo 
grafui Zubovui, iš kurio nu
pirko Iriniejus Oginskis. Su 
jo sūnumis baigiasi tuose 
dvaruose žydėjusios pra
bangos gadynė.

Didysis karas visą gyve
nimą sukrėtė ir iš pamatų 
pertvarkė. Daug ką jis su
naikino ir daug ką užmirš
tą, sumindžiotą, iškėlė. Su 
atgimusiu Lietuvos vardu 
atgimsta — aiškėja ir jos 
praeitis. Kas yra Įdomesnio, 
negu senovė? Su kiekviena 
paaiškėjusia jos smulkme
na, Įgauni vis platesni nau
jų laikų supratimą. štai 
viena lietuvių senovės gar
senybė: “Šviesiausias Kuni
gaikštis Gediminas-Beržan- 
skis-Klausutis Garbės Po- 
mian”, turi apie 60 metų 
amžiaus, 'gyvena Prusalių 

kaime, valdo 11 ha žemės 
ūkį, nešioja žemaitiškas me
dines klumpes, milini švar
ką, joja liesa, juoda kume
laite, bet būtinai nori titu- 
luotis “šviesiuoju kunigaikš
čiu”.

Laumės—Raganos
Apie Dragostarskius, Kar

pius, Masalskius ir kitus 
žmonės pasakoja Įvairiau
sių legendų. Sako, kad va
sarą jie važinėdavę rogė
mis, o kelią, kad butų slidus, 
apipildavę cukumi. Plungės 
dvaro rūmuose visada gro
davusi muzika, o didžiulio 
parko slėniuose, audringo
mis rudens naktimis, šokda
vę raganos ir laumės. Va
sarą, šventadieniais apie 12 
valandą, tos laumės praus- 
navosi Babrungo upėje. 
Gražiose, medžiais apau
gusiose upės pakrantėse, 
saulės kaitroje jos šiklyda 
vosi ir su krintančiais ant 
žemės medžių šešėliais gle- 
besčiuodavosi —žaisdavo. 
Vasaros metu jos būdavo 
nuogos, baltos ir plastiškos 
tarsi saulėtas oro bangavi
mas. Jei joms paupyje žai
džiant kas sutrukdydavo,

tai jos Įsisupdavę švelnutė- 
!ėse, lyg rūkas, permatomo
je skraistėse, paskui pačios 
virsdavo ruku, pakildavo ir 
pranykdavo medžių viršū
nėse. Jei prje jų prieidavę 
vaikai, tai jos virsdavusioe 
žiauriomis raganomis ii 
vaiką sugaudavusios ir iš- 
praususios gręždavo taip, 
kaip gręžia skalbinius, kol 
pagaliau vaikas likdavo ne
gyvas.

Caro favoritė.
Pašaliniams žmonėms Į 

Darką Įeiti ponai drausdavo, 
kad netrukdytų laumėms 
tinkamai išsiprausti ir prisi- 
uošti rudens pokyliams. 
Kunigaikštienė Oginskienė, 
buvusi Rusijos caro favori
tė, vaikščiodavusi veidą 
pridengusi šydu ir, jei kuris 
iš vyriškių tarnų pamatyda- 
vęs jos veidą be šydo, tą Į- 
■lakydavo užplakti.

Godingos kaime yra labai 
senas piliakalnis.a Apie ji 
senesnieji žmonės pasakoja 
Įdomių padavimų. Sako, 
kad ten esąs slaptas pože
minis urvas, kuriuo Godin
gos gyventojai karo metu 
susisiekdavę. Pasakoja apie 
paslėptus tame kalne tur
tus ir apie vaiduoklius.Plun- 
gės apylinkių gyventojai, 
su paslėptų lobių ir vaiduo
klių fantazija, tarsi Don 
Kichotas su romanuose ap
rašytais ritierių nuotikiais, 
taip artimai susigyvenę, kad 
dažnai jie patys virsta vai
duokliais. Daug via tokių, 
kurie sakosi naktį matę de
gančių pinigų ugnis ir sva 
joja senovėje paslėptus lo
bius iškasti. Tokie svajoto
jai turi pasidirbę ilgas gele
žines ietis žemei badyti, ieš
kant geležinės, pilnos pini 
gų dėžės, žemėje Įkastos.

Seniūnas matęs kauką.
Vienas senukas seniūnas, 

sakosi matęs kauką. Jis esąs 
juodas, panašus i molini pa
ilgą puodą. Naktį lakstąs 
kaip paukštis, tik be sparnų, 
ir lekiant iš užpakalio skrai
dančios kibirkštys “čirrr”... 
čirkšdamos.

Žvirdalių kaime vieno u- 
kininko namuose atsirado

Vaiduoklis.
Vakarą, visiems namiš

kiams suėjus i kambarį, jis 
belsdavosi į duris, viduryje 
kambario šokdindavo stalą 
ir niekieno nematomas šly
kščiai dainuodavo. Žmonės 
niekur nerasdavo ramumo. 
Kviesdavosi kaimynus, bet 
šie, ėmus vaidintis, stverda
vosi kiti kitiems Į skvernus, 
o išėję į pagelbą nelaimin-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus. kaip tai: pajieško.’i- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimas, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivi©” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, miniicum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpir.t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

So BOSTON. MASS

giesiems daugiau negrižda- ! 
vo. Dieną šeimininkė verk
davo dėl ištikusios nelai
mės, o naktį sapnuodavo 
baisii vaiduokli, niekšiškai 
iki ausų išsižiojusį, lyg 
smaugiamą šnypščianti ir 
kvatojantį.

Pasakojimai apie vaiduo
klio nepaprastus šposus 
Plungės apylinkėse buvo 
kartojami kiekvienuose na
muose. Pagaliau iš Plungės 
miestelio keliems .drąsuo
liams pažadėjus vykti to 
vaiduoklio saugoti ir sučiup
ti, vaiduoklis dingo.

Kepurėnų kaime
pas vieną ūkininką taip pat 
vaidinosi. Kažkas baltas, pa
našus į numirėli, slankioda
vo apie langus, draskydavo 
kambario lubas, daužydavo 
duris, prašydavo užpirkti 
mišias ir pačiam vaiduok
liui pinigų duoti. Bet šio 
vaiduoklio misija baigėsi 
liūdniau. Mat, tiesą Dosto
jevskis sako: kai galvažu
dys žmogui galutinai pride
da peilį prie gerklės, tada 
kartais ir baimė išnyksta. 
Truko galinga ūkininko 
kantrybė, vaiduoklis buvo 
pagautas ir pristatytas poli
cijom

Velnias su kartuvėmis.
Plungės vyrai svajoja a- 

pie paslėptus lobius, o po
nios pasakoja padavimus ir 
legendas. Bet dėja, paskuti
niu laiku visa tai ėmė nyk
ti. Mat. vyrų perdaug jau 
ilgai tikėtasi turtus atrasti, 
o ponioms gal perdaug pri
mityviška atrodo pasakas 
pasakoti. Dabar moderniš
ki romanai, moderniškas 
gyvenimas ir pasakojimus 
gimdo moderniškus, su nuo
tykiais, su poezija, su amū
ro spygliais širdyje, tik be 
fantazijos. Laumių, raganų, 
kaukų, ir vaiduoklių fanta
zijoje gludi tik dvasinis se
novės žmonių gyvenimas, o 
dabar materializmo laikai. 
Tiesa, paslėptus lobius iš
kasti kitas dalykas. Tos 
svajonės artimesnės šių ^ie
nų materializmui. Tik kaip 
išdrįsti juos kasti, kad ant 
tų pinigų dažniausia sėdi 
velnias, kuris moka iš rugių 
šiaudo padaryti kartuves ir 
jose žmogų pakarti.

MIRĖ 110 METU MOTE
RIS.

Šiaulių mieste mirė Au
gustina Jansonienė, kuri 
turėjo jau 110 metų. Ji bu-' 
vo seniausia moteris Šiau
liuose. o gal ir visoj Lietu
voj.

Vykstantiems Lietuvon
LAIVAKORTĖS 

NUPIGINTOS 20%
TRYS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
į KLAIPĖDA per Copenhaffą 
Lietuvos Piliečiams Pasai ir

Vizos Dvkai

GEGUŽĖS 28 D.
laivu

“FREDEREK VIII“ ‘ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais 

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

BIRŽELIO 18 D.
laivu

“UNITED STATES“
. D. S. ir “DARBININKO“ 

Ekskursijai vadovąus
Kun. J. Skalandis 

šv. Roko parap. Vikaras.

LIEPOS 2 D.
laivu

“FREDEREK VIII“
Rengia žymesnieji Lietuvių 

laikraščiai “V ieuybė", “Nau
jienos” ir “Dirva”.

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

SČANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

27 Mhitehall st. New York City 
248 Mashington st.Boston.Mass 
130 No. LaSalle st. Chicago. III.

joooosoooooeooooeooeoe

KELEIVIS, so. BOSTON Septintai Puslapis

Kur Washingionas iviunšainą” Darydavo

Washingt< nas turėjo Įsitaisęs savo namuose bravorą, kur jis darydavo savo reikalams 
degtinę ir brande. Dabar šitas bravoras buvo jau pusėtinai apiręs, todėl valdžia pasamdė dar
bininkui kad pataisytų jį kaipo istorinę liekana.

Tilžėj išdaužė lietu-,
VOS KONSULATO 

LANGUS.

Naktį Į balandžio 26 <1. 
nežinomi piktadariai išdau
žė Lietuvos konsulate Tilžėj 
du langus. Langai buvo iš
daužyti plytgaliais. Vienas 
iš tų langų buvo konsulo ka
binete. Jam išdaužyti 3 stik
lai ir kabinete rasta 3 plyt
galiai. Antras langas—kon
sulato kanceliarijos. Čia bu
vo surastas vienas akmuo. 
Matyti, piktadarių butą 
dviejų ir jie veikė kartu, 
nes abu langai buvo išdau
žyti vienu momentu. Tuoj 
buvo pranešta vietos polici
jai. kuri atvyko į konsulatą, 
apžiurėjo išdaužytus langu* 
ir paėmė materialinius už
puolimo įrodymus, plytga
lius.

PARDUODA 20 KIAUŠI
NIU UŽ LITĄ.

O atgal perka už litą tiktai 4
Štai, kaip Lietuvos ūki

ninkai daro /‘biznį”. Rokiš
kio turgun jie atveža kiauši
nių ir parduoda juos trak
tieriaus ir aludžių savinin
kams po 1 litą už 20 kiauši
nių.

Paskui jie eina Į traktie
rių išsigerti ir užsikąsi. 
Traktierius ima 1 litą už 4 
virtus kiaušiniu:. Ir ūkinin
kai juos valgo, visai nepa
galvodami, kaip jie apsi
gauna.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

VEAL-
LOAF

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAIEsseM

Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
101 Beacon St 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 3-1896
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KALENDORIUS
1932 METAMS

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

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

šitos dainos tąsa “Keleivio” 
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadway, So. Boston, Mass.

KODĖL BANKRUTUOJA 
ŽEMĖS ŪKIAI KLAIPĖ

DOS KRAŠTE?
Klaipėdos krašte yra 14,- 

000 Sėmės ukiu, iš kuriu 12,- 
000 ligi 20 ha, 1,900 ligi 100 
ha ir 100 virš 100 ha; juo
se gyvena 70 nuoš. visų gy
ventojų.

Žemės ūkis buvo prisitai
kęs prie pramoninės Vo
kietijos rinkos, dabar gauna 
neaukštas kainas už pro
duktus, prasiskolinęs ir to
dėl dažnai licituojamas. Že
mės banko politika nepa
kankama: maža duota pa- 
skoloms pinigų: lietuviškų 
dvarininkų sodinimas netu
ri praktiškos vertės.

Pramonė dirba Lietuvos 
rinkai ir eksportui; ji suin
teresuota Lietuva, nes Vo
kietijoj ji žlugtų. Fabrikai 
pritraukia ir didžiosios Lie
tuvos darbininku.

LIEPIA GRIAUT NEGRA
ŽIUS NAMUS.

Papilys, Biržų ap. 1932 
m. bal. 9 d. per miestelį ėjo 
viet. polie. nuovados pad. 
ir viršaitis, kurie žiūrinėjo 
namų išvaizdą ir užsiraši- 
nėjo. Taip pat daugeliui u- 
kininkų liepė taisyti namus, 
kad butų gražesnė išorinė 
išvaizda, o jei ne—liepė nu
griauti. Tokiu darbu žmo
nės nepatenkinti. Jie aiški
nasi tuo, kad dabar sunkus 
laikai, ir apie remontus sva
joti visai negalima.

PER KUNIGUS LIETU
VOJE NĖRA NUMIRĖ

LIAMS VIETOS.

Liūdna, keista ir pikta, 
kad numirėlių laidojimas 
Lietuvoje pavestas kunigų 
monopoliui. Jeigu busi 
žmogus šviesus, protaujan
tis ir kunigams skvernan ne
bučiuosi, tai tau numirus jie 
gali neįsileisti tavo kūno Į 
kapines, lyg tos kapinės 
butų privatinė jų nuosavy
bė.

Štai, Kretingoj nesenai 
mirė inteligentiškas Lietu
vos pilietis J., kurio kūną 
prisiėjo vežti laidot net Į 
Klaipėdos Kraštą, nes Di
džioj Lietuvoj per kunigus 
nebuvo jam vietos.

Kaipgi i toki reiškinį ga
li žiūrėti Klaipėdos vokie
čiai? Kultūringo vokiečio 
akimis žiūrint, Lietuva turi 
būt dar laukins kraštas, jei
gu ilgaskverniai Velnio a- 
gentai tenai nepriima lavo
no i kapines! Ar galima tad 
stebėtis, kad Klaipėdos vo
kiečiai nenori prie tokios 
Lietuvos prigulėti ?

Ex-Kreilikas.

Zarasų mieste dėl blogo 
ir sunkaus gyvenimo pasi
korė An. Sukorukovas, 56 
amžiaus žmogus.

«KELEIVIO”

GAISRO METU SUDEGĖ 
DAUG GYVULIŲ.

Alksnėnų kaime, Plun
gės valsčiuje, Leonardo 
Sakelio pieninėj kilo gaiš
ias ir sudegė: tvartas su 13 
arklių ir 13 kiaulių, vertės 
13,000 lt., karvidė su vienu 
jaučiu ir 5 telyčiomis, ver
tės 10,000 lt., medinė darži
nė su pašaru, pieninės bu
tas, 12 vištų, sėjamoji maši
na, grėbiamoji mašina ir ki
ti smulkesni padargai. Nuo
stolių padaryta 50,000 litų. 
Trobesiai apdrausti 29,500 
litų sumai.

Be to, sudegė pieninės 
mašinos, priklausančios Al
ksnėnų pieno b-vei, kurios 
taip pat buvo apdraustos 
57,700 litų sumai. Iš viso 
nuostolių padalyta 107,700 
litu sumai.

ŠIAULIŲ BEDARBIAMS 
PARŪPINTA DARBO.

Gavęs iš vidaus reikalų 
ministerijos 3,000 litų pa
skolos, Šiaulių miestas pa
skyrė vietos bedarbiams 
darbo kasti griovius, remon
tuoti mažus tiltus ir kitą 
smulkesni darbą atlikinėti. 
Bedarbių prie šių darbų dir
ba apie70 asmenų.

NE VISIEMS KRIZIS.

Jau antras mėnuo, kaip 
Marijampolėje yra Įsteigta 
šokių mokykla ir yra daug, 
ypač panelių, kurios mokosi 
šokti ir moka už tai pinigus. 
Yra ir ūkininkų dukrelių.

99
“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus

“Mano nervai buvo silpni ir teik
davo man dideliu skausmą”, rašo p. 
K. Savicką, Milwaukee, Wis. “Aš gy
džiausi per keturius metus ir nega
vau pagelbos iki nepradėjau imti Nu
ga-Tone. Dabar aš turiu stiprius, 
sveikus nervus Aš turiu gerą apeti
tą. Aš miegu gerai ir esu pilnas gy
vumo. Kiekvienas turėtų imti Nuga- 
Tone”.

Per 45 metus Nuga-Tone buvo ge
riausias drauj&s silpnų, liguistu 

žmonių. Jis greitai sustalnlo skaus
mus, suteiks jums gerą sveikatą ir 
padaro jus stiprų ir gyvą. Būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptieki- 
ninkas neturi jo, paprašykite jį už
sakyti iš savo urmininko. Reikalau
kite Nuga-Tone. Jokie kiti vaistai
negali būti tiek geri.

J
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Gengsterių muštynės South
1 f • | • • |l| Bostone.
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V I V L 11 1 C J < — 1111VZ O Bostone gengsteriai buvo su-V l VVII ■ k.1ę tiRrą karą Faitag pra_

•" ■—"»•== ■-= gidėj© ant Broadway, apie
SLA. NAUJOSIOS ANGLĮ-I bo salės dženitorių. kuris, Flood skverą. Pradžia buvo' 

■vietoj padėti musu jaunuo- tekia. Ant kampo stovėjo a- 
liams, pridarė jiems daug pie 10 bomelių ir stumdėsi, 
nesmagumų ir net nuostolių. Tai buvusi ‘‘Jaunojo Gusti- 

Fašistų vuodegoms užduota neg, tuo laiku, kada žmonės no gengė”. (Senesnysis Gu- 
pradėjo rinktis salėn, jisai stinas buvo Bostono gengs-

Kišenvagiai ištraukė iš 
kišeniaus $1000.

John Graffam, 75 metų

Mergina nušoko po 
traukiniu.

State streeto tunelio sto-

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos

DAKTARŲ ADRESAI.

JOS APSKRIČIO KON
FERENCIJA.

gera* smūgi*.
SLA. Naujosios Anglijos užrakino salės duris ir daug terių nesenai nušautas). Ši- 

Apskričio konferencija Įvy- žmonių sugrįžo namo, ma- tai saikai besistumdant, iš 
ko Montelioje, Lietuvių Sa- nydami, kad salėj nieko ne- Bostono atvažiavo automo- 
lėje. Delegatų buvo daug ir bus. Ant kampo vienas gy- bilium 10 priešingos gengės 
daug buvo pakelta visokių vanašlis atsistojęs net ran- bomų, Sustabdę automobi- 
klausimų. bet nedaug kas komis skerečiojo ir pasako- lių, visi iie išsivertė ir tuo- 
nutarta. Gal pats svarbiausis jo einantiems į salę, kad te- jaus puolė besistumdančių 
nutarimas, tai suruošti pik- nai nieko nebusią. saiką ant Flood skvero. Pra-
niką Maynarde | Dženitorius pareikalavo (lėjolakst}tkumščios. kuo-

Pet-vĮsą konferencŲ.-} If-Į- kad jaunuoliai užmokėtu >al Žmones ėmė
skėst fašistų dantų grtea- jam už g kaln0 Iki šioj šauktis policijos. Negreitai 
mas prieš adv F J. Bago- • = k g k , už , pasirodė vienas policmanas.

Tuomet muštvnės apsistojo 
.. . . , i didžiuma ^7™ prie to pririrCTgę ir ir bostoniečiai susėdę auto- 

vra įssinnke savo orgamza- 5.., mobiliun vėl nuvažiavo.
C-^’ na’ mokėdavo, todėl jaunuoliainai didele balsu "—"

cijos prezidentu. pinigų su savim neturėjo. 
Paskutinė! minutėi. kada

kos vedėju. Tai buvo toks nors paskolintų Emmet gatvių kampo,
smūgis, kad fašistų vuode- mokėt i Už pusvalandžio Bostono
gos pradėjo net prakaituoti. 

Kitas diglvs jiems buvo

senelis, bijodamas kad ne- *-5 ri panedėlį nušoko Roniis ir mokam pagal die- 
subankrutuotų bankas, išsi- platformos . po traukimu nos kursą. Tuojau praneški- 
ėmė tuksiantį dolerių iš jauna mergina. Stovėjusios te mums? kokį turit Boną ir 
T K-mL-n i>• ain nv tpnai kitns mntprvs nradėio 1 •  • 1_____Lynno banko ir žadėjo už 
tuos pinigus pirkt namą. Iš
siėmęs pinigus jis įėjo į arti
mą krautvę ir nusipirko ci
garų. Išėjęs iš krautuvės, jis 
nuėjo į ari imą namą, kuria
me buvo jo patarėjas. Įžen
gus jam i namą, trys vyrai 
smarkiai jį suspaudė buk 
norėdami pro jį praeiti. Pa
skui visi trys jo atsiprašė jį 
už pastūmimą ir visi prasi
šalino. Kiek vėliaus senis 
apsižiūrėjo, kad $1000 jau 
neturi. Graffam per 23 me

teliai kitos moterys pradėjo kiek yra prie jo kuponų, 
klyku. Traukimo kondukto- Qreitai gausi atsakymą ir 
rius tuoj uzverze stabdžius, pasiūlymą grynais pinigais, 
bet vis dėlto keli vagonai pj.je prOgO§ aplankykit mus. 
per ją perėjo. Buvo mano- į Musų krautuvė atdara ir 
ma, kad mergina bus visiš- vakarafs iki 9 valandai, 
kai sumalta. Bet jai pasitai- Parduodam laivakortes ir 
kė taip nukristi, kad ji pate- siunčiam pinigus—doleriais 
ko tarp ratų ir traukinys pe- _į Lietuvą, Lenkiją ir Lat
re jo per ją mažai ją tesu- | viją.
žeisdamas. Ji buvo išimta iš j Musų krautuvė didelė. Tu- 
po traukinio ir nusiųsta Ii- rime visokių drabužių ir če- 
goninėn tik truputį apdras- verykų (shoes). Laikome
kyta. Paaiškėjo, kad ji va
dinasi Anna Baiarrio, 23

tus dirbo miesto Parko vai- metų amžiaus, iš East Bos-
dyboje už darbininką.

LSS. Kuopų Susirinkimas.

Draugai! Pėtnyčios vaka
re. gegužės 20 d., Camb-1Bet soutbbcstoniečiai ėmė 

šaukti jiems, kad jie sugrįš- ridge’aus ir So. Bostono 
tų da ‘‘užbaigt faitą”. Sako.
mes lauksim jus ant Thfrd ir

_ , ........................ . gengsteriai atvažiavo nurų-
Bet kas dzemtonui reike- dvton vieton< bet jau dviem

nesenai Bostone susitvėrusi tų prižiūrėti, to jis nepnziu- automobiliais, ir ne 10 jų,
188 kuopa, kuri turi jau 25 ri. Pavyzdžiui, salė nešluo 
narius. Jie baisiai norėjo už- ta, kėdės dulkėmis net bal- 
kirsti tai kuopai kelią? nes tos, ir kas atsisėda, tas susi- 
ji neremia juodojo fašizmo purvina ir drapanas, ir ran- 
smalavirių. Jų manymu, jei kas, taip kad paskui žmogus 
Bostone kas nori prigulėti nežinai nei kur pasidėt.
F”® Įsirašo Kliubas turėtu atkreipti i
jų 43-coin kuopom Bet uite- tai dėmes|. Ypač neturėtų 
ligentiskesni darbininkai but ti-ukdomi ir įžeidžiami 
negali prie 4o-cios kuopos mu<ų jaunuoliai, nes kitaip 
prigulėti, nes tenai vy rauja jje prad^s visai nuo mus ša-
storžieviška fašistų klikos 
politika ir nedoros intrigos. 
Tai kas gi tada daryti? Ki
tokios išeities nėra. kaip tik

lintis.
Jaunuoliai taria ačiū tiems 

savo biznieriams, kurie da- 
tverti nauja kuopą. Susivie- Y® programams skelbimų 
nijimo konstitucija to ne- tuo budu parėmė jų vaka- 
draudžia, ir todėl nauja r - ^Reporteris
kuopa susitvėrė. Fašistams ----------------
buvo labai nesmagu, kada Besivejant plėšikus nukrito

bet apie 25. Southbostonie- 
čiai jų tenai jau laukė, ir 
tuojaus muštynės užvyrė iš 
naujo. Policija nesirodė. Ji 
atvažiavo tik tada, kai iš vi
sų pusių gyventojai pradėjo 
šaukti pagalbos, nes plytos 
ir akmenys pradėjo lėkti 
jiems per langus net ant tre
čio aukšto. Triukšmas buvo 
baisiausis. Beveik visi mu
šeikos buvo kruvini, suplė
šytam drapanom, kepurės 
voliojosi po gatvę. Policijai 
atvdžiavus keliais automo
biliais. muštynės apsistojo ir 
gengsteriai išsiskirstė. Te
čiaus policija neareštavo jų 
nei vieno. Tiktai visiems jau 
išsiskirsčius ji suėmė vieną 

1 girtuoklį.kuriam gengsteriai 
buvo sumušę veidą.

Piliečiai dabar klausinėja 
vienas kito, kodėl policija 
neareštuoja gengsterių? Ka
da darbininkai sustreikuoja 
ir susimuša su skebais, tai 
policija areštuoja streikie-

konfemcijoj pasirodė ir tos Vriinj.
kuopos delegatas. Jie buvo . .
pradėję net triukšmą kelti, ' pikti plėšikai pereitą 
reikalaudami tą delegatą sąvatię užpuolė Paulo Luici 
atmesti. Bet konferencija at- krautuvę po numeriu 365 
metė jų reikalavimą, o dele- Northh st-, atėmė iš savinin- 
gatą nutarė priimti, pripa- k° 14 dolerių pinigų ir visai 
žindama tuo budu, kad 188 gerą diržą, kurio jis turėjo pviivija 
kuopa yra visai legalė SLA. pajuosęs savo kelines Km tuzinais Kodėi jį nįeko 
dalis m neišmmtmga yra PĮeakai .išėjo Ir pradėjo nedaro gengsteriamS? Tai 
kelti prieš ją triukšmą. bėgti, uici leidosi pankui jk]ausįmas> kurio niekas ne- 

Tai buvo antras smūgis Juos vytis ir šauktis polici- išrišti, 
fašistų vuodegoms. Jie grįžo J°s pagalbos. Bet tuo tarpu s _
namo nosis nuleidę, kaip 3° kelines nusmuko ir jis South Bostone, ant kam- 
muilą suvalgę. susipainiojęs pargriuvo, i po Old Colony avė. ir Dor-

Sekanti konferencija nu- Žmonės, vietoj gaudyt ban-!chester st, nakties laiku iš 
tarta laikyti South Bostone, ditus, pradėjo juoktis iš nu- gazolino stoties vagys išve- 

Reikia pastebėti, kad adv. skriaustojo Luici. |žė visą seifą su pinigais.
Bagočius yra gabus pirmi-' 
ninkas ir gerai moka posė
džius tvarkyti. Toks kaip tik 
ir tinka į SLA. prezidentus!

Delegatas.

SLA. 365 kuopos vakarėlis.
SLA. 365 kuopa iš Jamai- 

ca Plain pereitą subatą turė
jo vakarėlį su vaidinimais. 
Buvo pastatytas scenoje vei
kalėlis “Susiprato” ir vai
dinta “minstrel show”.

Pirmojo veikalėlio pasta
tyme dalyvavo ir suaugę vai
dintojai: A. Yuga, S. Pau
ra, J. Petrauskas, P. Gaide
lis, p-lės S. Kazlauskiutė, V. 
Muraškiutė, o taipgi vaikai 
Sangaila ir A. Pivariuniutė. 
Nors šitie du jaunuoliai pir
mu kartu išėjo scenon, te
čiaus savo roles atliko taip 
gerai, kad sugraudino žiū
rėtojus iki ašarų. P-lė Mura
škiutė taipgi pirmu syk vai
dino, bet savo užduotį atli
ko labai gerai. Neblogai lo
šė ir kiti.

Bet puikiausia išėjo “min
strel show”, prie kurio dau
giausia triūso padėjo p-lės 
J. Jurėnaitė, B. Zukiutė ir 
A. Kontrimiutė. Niekas ne
sitikėjo, kad čia augusio? 
musų junuolės ir jaunuoliai 
galėtų taip dailiai ir gabiai 
vaidinti. Geistina butų, kad 
jos šito savo talento neaplei
stų, bet veiktų ir toliaus ši
toj sryty.

Reikia tik nupeikti Kliu-

Didelis Nupiginimas

Lietuviškų Rekordų
10 colių Lietuviški Rekordai, tikra jų kaina 75c.

Turiu didelį perviršį, todel per tūlą laiką parduosiu 
labai nupiginta kaina.

35c už vieną — 3 už $1.00
Lietuvos Viešbučio Orkestras. M. Hofmeklerio diriguojamas.

su V. Dineikos ir J. Petrausko idainavimu
16252F (Kokutė, Valcas 16253F (Suktinis

(Myliu, Tango (Lietuviškas Popuri
1C255F (Kariškas vaizdelis. Fokst 16242F (Lietuvaitė. Polka 

(Sudiev, Sudiev. Fokstrot. Armonika.
Fokstrotas (Močiutė, Valcas

Mikas Petrauskas. Tenoras, sa Orkestras Akompan.
1(>174F (Eisiu, Mainei Pasakysiu 

(Bernužėli Nesvoliok

16232F (Vestuvių Polka
(Laukiu Aš Tavęs, Mielas.

Valcas
16226F (Sunku Gyvent

( Našlaitėliams.
(Garnys Atplezdeno

16233F (Lietuva Polka
(Naujas gyvenimas, Vale.

16168F (Sharkės kumštinės
Dalis pirma ir antra

18175F (Šią Naktelę Per Nakt 
(Ant Kaino Karklai

Siūbavo
16231F (Šarkio Polka 

Kazokų Polka
Accordion Solo.

1617CF (Muzikantai Rėžkit 
Kazoką

Atsimeni Tą Dieną
16218F (Ant Kalno Malūnėlis 

Juozas Olšauskas
16216F (Ukvei! Komiškas Due 

Senas Bernas.
Komiškas Duetas

Rekordus prisiunčiam tiesiog į namus, už persiuntimą skaitome 
nuo 1 iki 12 rekordų 25c. Naudokitės proga;

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame 
brangiausiai.

GEO. MASIL1ON1S
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

tono. Kodėl ji šoko po trau
kiniu, ji atsisako paaiškinti

Bostone 93 laipsniai 
karščio.

šį panedėlį Bostone stai- 
, - . , , , . . . ga užėjo karštis. Termomet-
draugai dalyvaukite susirin- rag pašoko iki 93 laipsnių, 
kime. Y ra caug svarbių rei- \uo tokio karščio du žmo- 
kaių, taipgi turime aptarti ngg jr daUg susįrgo. 
ir apie rengiamą pikniką, j
Susirinkimas bus “Kelei-j 
vio” ofise. Pasistengkite vi
si susirinkt laiku.

V. Aniesta.

Nesugavo žuvies, bet turėjo 
užsimokėt $10.00

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d„ nuo 7 iki S valu
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

taipgi plačių čeverykų vy 
ram ir moterim.

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

Malonėkit mus nepamiršt 
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

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

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Lietuvių M. Žinyčio*
Didelis Balius

iwks subatoje, Gegužės- Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
* * ° - tus, radios, gramofonus ir rekordus.May 21, 1932, 7:30 vai. vk 

Bus duodamos dovanos, ku- 
, rie nusipirks ar pirko lai
mėjimų bilietus. Muzika-

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

Tikrai Lietuviški
David Delorv žuvavo ne-' pasilinksminimas bus pir- Skilandžiai, Dešros,

mos klesos. Prašome ateiti. 
Įžanga: vyrams 25c. ir

turėdamas leidimo. Valsti- 
jos sargas patraukė jį teis 
man. Teisme jis teisinosi, moterims 25c.

Lašiniai, Hemės ir 
visokių šviežių mėsų.

, Viskas išdirbta taip, kaip
kad jis nepagavo jokios žu- Nedėlioj, 11:00 vai. ryte, Lietuvoje. Kurie norite turėti 

May 22, įvyks pamokslas te- gardžių mėsų, užeikite persitik- 
moje: “Kas Iš Mus Ken- rinti.

LIETUVIŲ KOPERACUA

vieš ir todel jis nėra prasi
kaltęs prieš Įstatymus. Te
čiaus teisėjas nubaudė jį, čia”—Rev. B. F. Kubilius. 
$10 už žuvavimą be leidi
mo. AUTOMOBILISTAI

Taisome visų išdirbysčių Au-
, t mobilius. Sutaisom Ignitions

t * i ! ir Generatorius. Ištaisome su-Lietuv,u Moterų Paselp.; lankstvtus fenderius ir
Apsv,etos Dr-ja rengia pu,-v Darbas
kų pikniką, birželio » d.J v - , - - - -
West Hanover, Ma?. Torlel;

STEVE’S REPAIR SHOPparengimų nerengti, bet at- _ . ..
silankykit i musų pikniką. į •’6’ ę.'Jh‘h

J • V- -ai i Tel. So. Boston 23ol-R
____________ _____________ j Steve Janeliunas, savininkas,

PARSIDUODA FARMA 'pirmiau buvęs Broadway Ga-
Labai patogioj vietoj, nuo Brocktono [ rage vedėjas.
City Hali tik 15 minučių. 80 akeru *
žemės; ežeras, ledaunia. didA-li bu-

Rengia Pikniką ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas, 

Daro visus legalius doku
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

dinkai, 2 sodai. Kas nori geros far- | ivporti'OTA ®
mos galite atvažiuoti apžiūrėt. (20) • IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI į 

PFTFD /FSVITI FVIZIT-C • . V V O *ANGLISPETEP. ČESNULEVIČIUS , 
460 E. Ashland St. Brockton. Mass. • ____ ____________________________  •

Parsiduoda Bucernė ir
Grosernė. i

Biznis eina gerai, vieta apgyventa t 
lietuviais ir šiaip pasiturinčiais žmo- j 
nėmis. Persitikrinkite. Tur būt gTeit , 
parduota, savininkas turi išvažiuot. •

502 E. 8-th St.. So. Boston.
*

ANT PARDAVIMO
Išsiduoda vienam arba ženotai po

rai be vaikų. Vieta puiki ir rami prie 
pat Franklin Parko. (21)

JUOZAS ZINKEVIčIA 
10 Michigan Avė.. Dorchester.

Tel. Columbia 1502

SO. BOSTONE UŽ $1900
3 ŠEIMYNŲ NAMAS

Gera -apielinke, $300 numokėt ir 
po 218 i mėnesi.

TREMONT ASSOCIATES
73 Tremont St. Boston. Room 317 

Tel. Capital 9133.

ANT RENDOS
8 Ruimų Namas. 791 Fourth St.. 

So. Bostone: visi įrengimai, didelis 
yardas, randos S40 į mėnesį. Raktus 
gaut 204 N. st.. Tel. So.Boston 58.3S\V

(21)

i!

Musų anglys duoda
DAUGIAU ŠILUMOS 

ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St, Boston.
TeL Hubbard 4422

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
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 pašt^ At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorins) 
1»# DORCHESTER STRHMT.

Kampas Broadvray,
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boetoa 262*. 2172 tr 27M

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-S. 
Nadėliomia ir dventadia

nuo 10 iki 12 ryta.
278 HARVARD ST. 
(kampas Inman at.)

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 608 gydoma
jei reikalas. /

261 Hanover St, Boston. Mass.
Tel. Capicol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

[OPTOMETRISTAS
UETCVYS

!

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas aki3 atitiesinu 
ir am bly op iškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu- 
laiku.

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

Tel. Uuiveraity 2466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1STE 
VALANDOS: 9-6 ir 7-2.

678 Massachusetts Avė., I
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome geriausių tavorų ir 
parduodame pigiausia kaina. Mi
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—Chop Saey. 

China Boy Soy Sauce 
Lietuviški skilandžiai ir ete.

Visokį tavorų pas mos galite gaot 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

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

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TeL Haynarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.

Telefonas: So. Boston IMS.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapači

GERIAUSI LIETUVIAI 
M ECH ANIE AL

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADM AY, tarp C ir D lt. 
SO. BOSTON. MASS.

Taiso visokius
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET, 
kampas E. Eight Street, 

8OUTH BOSTON. MASS.

Jei Nori Nupentyt j 
Ar Pataisyt Namą ♦

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) j

11 Ticknor SU So. Boston. Mana. i
Tel. So. Boston 1396-M. !

PRANEŠIMAS

Inman Trust Co.
Visiems žmonėms, kurie 

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

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

ARTHUR GUY 
Bankų Konririonierius, Valdyto
jas Inman Trust Company, sulyg 
General laws, Ghapter IO7.

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—1 p. p.; 7—8:30 rak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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 nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

• £XTRA
{LIETUVIŠKA APTIEKA
Į Jūsų Senas Aptiekorins toj pačioj 
{ vietoj per pastaruosius 26 metu* 
l ir nėra sąryšy su bile kita aptieks 
} Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dieles
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

i Visados pasirengęs jums pat
160 SALEM STREET

BOSTON, MASS. 
Telef. Lafayette 9342

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

PARKMAY AUTO 
SERVICE

•nd FILL1NG STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Are..

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




